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ESIPUHE

Lahden kaupunginkirjasto aloitti alueellisessa kehittämistehtävässä 
vuoden 2018 alussa. Me kolme koordinaattoria aloitimme työt tuol-
loin alkuvuodesta, ja ensimmäisenä tehtävänä oli tutustua neljä maa-
kuntaa käsittävän toimialueen 36 kunnan kirjastojen toimintaan. Näin 
teimmekin, ja niin vierailimme jokaisen kunnan pääkirjastossa juhan-
nukseen 2018 mennessä. 

Kierroksella kävi ilmi, että alueella tehdään mahtavan hienoa kirjas-
totyötä ja porukkaan mahtuu monenlaista ideanikkaria ja kehittäjää! 
Tässä esitteessä joitain nostoja siitä, mitä kaikkea on menossa kirjas-
toissa – ja liian moni hanke jää nimeämättäkin. Moniin koulutuksiin on 
ollut erinomainen sisältö tiedossa jo pelkästään oman alueen henkilö-
kunnan osaamisalueita esiin nostamalla.

Vaikka alueen maantieteellinen koko ennakkoon epäilytti monia, 
on käytäntö osoittanut, että yhteistyössä on voimaa. Ensimmäisen 
toimintavuoden palautekyselyssä nousi esiin, että ideat ja vertaisko-
kemukset ovat tärkeitä ja kollegojen kasvokkaisia tapaamisia arvos-
tetaan. Varsinkin jos oma työ on hyvin erikoistunut, on tarvetta ver-
taiskokemuksille muista kirjastoista. Tällaisia kohtaamisia, ideoiden 
vaihtoa ja yhteistyöverkostojen muodostumista haluamme edistää 
jatkossakin. 

Tapaamisiin! 

Hanna Huovinen          Inka Jousea          Hanna Pitkänen

(Kuva: Lassi H
äkkinen)
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LAHDEN AKE

ALUEELLINEN KEHITTÄMISTEHTÄVÄ

Alueellisella kehittämistehtävällä vahvistetaan kirjastojen 
toimintaa ja kehittymistä, tuetaan henkilöstön osaamista ja 
asiantuntijuutta sekä edistetään kirjastojen välistä yhteistyötä.

Alueellinen kehittämistehtävä Lahden kaupunginkirjaston 
toimialueella 2019:

· 4 maakuntaa,

· 36 kuntaa,

· 35 pääkirjastoa, 43 sivukirjastoa ja 20 kirjastoautoa,

· noin 500 kirjastotyöntekijää

Ensimmäisenä toimintavuonna järjestettiin 19 koulutusta, 
5 opintoretkeä, 4 etäkahvitilaisuutta, 3 webinaaria ja 2 etä-
lähetettyä koulutusta.

Koulutuksiin ja retkille osallistujia oli yhteensä 1004.
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6 7§ Pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin
§ Monipuolinen ja uudistuva kokoelma

Ääniä kirjastosta -podcast (Lahti, Päijät-Häme)

Kokoelmien moninaisuus ja henkilökunnan sisältöjen tuntemus 
pääsevät esille Lahden kaupunginkirjaston kahden viikon välein 
ilmestyvässä Ääniä kirjastosta -podcastissa, jossa vinkataan 
ajankohtaisista ja mielenkiintoisista sisällöistä ja palveluista. 
Podcast mahdollistaa monipuoliset näkökulmat ja syventävät 
keskustelut esimerkiksi kirjallisuuteen, musiikkiin, elokuviin, 
sarjakuviin ja peleihin liittyen. Asiakas voi itse valita, missä ja 
milloin haluaa tulla vinkatuksi. Vinkkausmuotona podcastin 
hitaat ja pitkät sisällöt toimivat vastapainona nopeaan ja hek-
tiseen informaatiotulvaan.

Haastattelu & Live (Kouvola, Kymenlaakso)

Kouvolan pääkirjaston 
Mediamajassa on tapahtuma-
konsepti Haastattelu & Live, 
jossa ajankohtainen artisti 
kertoo haastattelussa omista 
suosikkilevyistä, elokuvista ja 
kirjoista, jotka ovat vaikutta-
neet hänen elämäänsä ja musii-
killiseen tuotantoonsa. Nämä 
vinkkaukset ovat lainattavissa 
keikan jälkeen. Tapahtuma 
perustuu Tampereen musiikki-
kirjasto Metson Live-konsep-
tiin.

Heili-kirjaston asiakkaat voivat nyt katsella kirjastokortillaan verkossa 
elokuvia kotona, ja jokainen kirjastokortin omistaja voi katsoa neljä 
mieleisintä elokuvaa joka kuukausi.
Elokuvapalvelu Viddla on erittäin helppokäyttöinen ja se lähtikin vauhtiin 
sellaisella suosiolla ja rytinällä, että budjettia kasvatettiin saman tien. 
Näyttäisi, että käyttö on tasaantunut ja palvelu on jo löydetty ja saa kiitosta.

Sisältöjä esille uudella tavalla

Elokuvien suoratoisto kirjaston palveluna 
(Lappeenranta, Etelä-Karjala)

Emma-ehdokas Laura Moision lisäksi Mediamajassa ovat esiintyneet Emma-voittaja 
Jukka Nousiainen, legendaarinen Radiopuhelimet-yhtye, Vuoden bluesartisti Faarao 
Pirttikangas, 22 Pistepirkon laulaja PK Keränen ja Vuoden bluestulokas Mara Balls.

Podcastin tekijöitä Lahden kaupunginkirjastosta (Kuva: Katja Niemi)

7



Myyrä-teatterin backstagelta löytyvät karjuvat, lauleskelevat ja tarvittaessa myös 
sihisevät Sanna Vääriskoski-Kaukanen, Tiina Ketola ja Mirja Sipilä.

8 9§ Lukemisen ja kirjallisuuden edistäminen

Lukemisen juhlaa Tylypahkassa 
(Kanta-Häme, Kymenlaakso & Päijät-Häme)

Eri puolilla aluetta on loihdittu esiin Tylypahkan tunnelmia valtavan suosi-
tuilla, taianomaisilla Harry Potter -päivillä, joiden ohjelmaan on kuulunut 
esimerkiksi pakopelejä, taikomisen oppitunteja, ennustamista ja valomaa-
lausta. Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Lukufestarit Tylypahkan tyyliin 
–hankkeessa kehitettiin monenlaisia tapoja elävöittää velhokirjojen maail-
maa esimerkiksi minilarpeilla, taikasauva- ja fanifiktiopajoilla.

Lahden kaupunginkirjaston Harry Potter -tapahtumaa järjestämässä: Katja 
Niemi, Krista Tuominen ja Noora Tanska

Myyrä-teatterin nukketeatteriesitykset 
perheen pienimmille (Heinola, Päijät-Häme)

Heinolan kirjaston Myyränukketeatteri eli Myyris tarjoaa nukketeatteriesi-
tyksiä, jotka sopivat myös pienimmille katsojille: esitykset kestävät noin 
10 minuuttia ja ovat sisällöltään juuri sopivasti jännittäviä. Esityksiksi on 
pääosin dramatisoitu jo olemassa olevia kertomuksia. Myyriksen näytökset 
markkinoidaan suoraan ryhmille ja ensimmäinen naapurikuntaankin ulot-
tunut päiväkotikiertuekin on jo tehty.

Tarinat eloon
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Monilukutaitoa sanataiteella
Sanataide osana kirjaston palvelutarjontaa 
(Lahti, Päijät-Häme)

Lahden kaupunginkirjastossa sanataideohjaus on luonteva osa kirjaston pal-
velutarjontaa. Nuorille ja aikuisille on säännöllisesti kokoontuvat ryhmänsä, 
ja sanataide on mukana kirjaston kouluille tarjoamassa mediakasvatusoh-
jelmassa. Harrastajakirjoittajia kutsutaan noin kerran kuukaudessa yhteisiin 
tapaamisiin Kirjoittajatreffien merkeissä. Lisäksi järjestetään teemallisia 
kirjoituspajoja ja pidetään ovi auki uusille ideoille ja yhteistyökumppaneille.

Sisältöjen avaaminen kirjallisuusterapian keinoin 
(Kouvola, Kymenlaakso)

Kirjaston kokoelmien avaami-
nen kirjallisuusterapeuttisilla 
menetelmillä on asiakkaiden 
kohtaamista tunteiden tasol-
la. Siinä keskustelevat ihmisen 
oma ja romaanin henkilön 
tarina ohjatun harjoitteen 
kautta. Menetelmä sopii myös 
tietokirjojen vinkkaamiseen. 
Ryhmäkeskustelun kautta 
osallistujat pääsevät halutes-
saan jakamaan oivalluksiaan.  
Kirjallisuusterapeuttinen 
kokoelmien avaaminen voi 
olla yksittäinen tapahtuma 
tai useasti kokoontuva ryhmä. 
Kummassakin tapaukses-
sa ohjaajan on muistettava 
menetelmän vaikuttavuus ja 
vastuunsa.

Kirjallisuusterapeuttinen harjoi-
tus malesialaisen pantoum-runo-
kaavan avulla  (Kuva: Raija Hasu)

Lukuvinkkejä ja vertaistukea
Manga-lukupiiri yhdistää verkossa 
ja kasvokkain (Loppi, Kanta-Häme)

Mangalukupiirin perustaja 
Siina Vieri cosplay-asussa 
(Kuva: Siina Vieri)

Lopen ja Porin kirjastojen yhteinen mangalukupiiri on yhdistelmä perin-
teistä lukupiiriä ja verkkolukupiiriä ja se on suunnattu erityisesti nuorille. 
Kirjastot ovat yhteydessä toisiinsa Google Hangoutsin välityksellä ja 
mukaan on tarttunut muitakin kirjastoja. Piiriläiset päättävät yhdessä 
kotona luettavat mangat, joista keskustellaan aina kuukauden ensimmäi-
nen torstai klo 17-19. Siinä sivussa höpistään muustakin japanilaisesta 
kulttuurista (tietysti!). Osallistujat tapaavat toisiaan myös tapahtumissa, 
joten ystävyyssuhteita luodaan niin verkossa kuin livenäkin!

§ Lukemisen ja kirjallisuuden edistäminen
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Suosittelupalvelut ovat ammattitaidon ytimessä 
(Hämeenlinna, Riihimäki, Kotka, Forssa)

Forssassa, Hämeenlinnassa, Kotkassa ja Riihimäellä tarjotaan asiakkaille 
kirjallisuuden ja mahdollisesti myös muiden aineistojen suosittelupalvelua. 
Asiakas kertoo toiveistaan lomakkeella ja hänelle kootaan joko sähköpostilla 
lista suosituksista tai kirjakassi kirjastosta noudettavaksi. Palvelut ovat saa-
neet kaikkialla innokkaan vastaanoton, mutta vaativat mainostusta pysyäk-
seen ihmisten mielissä. Kun pyyntöihin on vastaamassa useamman henkilön 
tiimi, pystytään hyödyntämään jokaisen vahvuuksia ja asiantuntemusta.

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kirjallisuus- ja musiikkiopastajia (kuva: Hanna Kaisti) 

Aikuisetkin saivat oman lukudiplomin 
(Lahti, Päijät-Häme)

Lahden kaupunginkirjasto sai innoitusta toimittaja Anne Honkasen lehtikir-
joituksesta, jossa haastettiin kirjasto perustamaan lukudiplomi aikuisillekin. 
Henkilökunnan yhteistyönä koostettiin neljäntoista aihealueen kirjalista, 
joka kannustaa löytämään lukemisen ilon, antaa lukuvinkkejä ja haastaa 
lukemaan uutta ja erilaista. Listat löytyvät verkosta ja paperisina kirjastos-
ta. Sosiaalisuutta diplomin suorittamiseen tuovat kirjastossa kokoontuva 
lukudiplomipiiri ja aktiivinen Facebook-ryhmä.

§ Monilukutaito ja ohjaus tiedonhankintaan

Koodaustaitoja ja lisättyä 
todellisuutta kirjastossa
(Lahti, Päijät-Häme)
Lahden kaupunginkirjaston Tuu koodaa mun kans -työpajassa vietetään 
mukava puolitoistatuntinen helpon koodauksen parissa. Lapset ja van-
hemmat pääsevät yhteisvoimin koodaamaan pelin Scratch -ohjelmoin-
tiympäristössä. Minkäänlaista aiempaa koodausosaamista ei tarvita, vain 
innostusta ja lukutaitoa. Työpajat on tarkoitettu alakouluikäisille ja niissä 
käytetään kirjaston laitteita. Työpajojen konseptin kehitti alunperin Päi-
jät-Hämeen LUMA-keskus, ja ne ovat sittemmin siirtyneet osaksi kirjaston 
omaa toimintaa.

Koodaustyöpajoja 13–16-vuotialle tytöille 
(Kouvola, Kymenlaakso)

Kia Purojärven suunnittelema markki-
nointikuva koodaustyöpajoista

§ Lukemisen ja kirjallisuuden edistäminen

Kouvolan pääkirjasto, 
kaupungin nuorisotoimi ja 
XAMK-ammattikorkeakoulu 
ovat mukana pohjoismais-
ten yliopistojen kanssa 
hankkeessa (Girls just wan-
na have fun-damental IT 
skills), jonka tarkoitus on 
saada 13–16-vuotiaat tytöt 
innostumaan koodauksesta 
ja kannustaa heitä IT-opis-
kelujen pariin. Tutkimusten 
mukaan naiset ovat tällä 
hetkellä vähemmistönä peli-
kehityksen ja luovan IT-alan 
työntekijöiden keskuudessa 
Pohjoismaissa, kuten muual-
lakin läntisessä maailmassa.
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§ Monilukutaito ja ohjaus tiedonhankintaan

aARre-sovellus käytössä kouluopastuksilla 
(Lahti, Päijät-Häme)

Lahden kaupunginkirjaston Reality Check! -hankkeessa kokeiltiin erilaisia ta-
poja hyödyntää lisättyä todellisuutta kirjastossa. Hanke poiki aARre-tiedonha-
kupelin, joka syntyi yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Mobii-
lilaitteilla käytettävää tiedonhakupeliä käytetään kouluvierailuilla. Sen avulla 
pystytään mobiiliympäristössä luomaan tehtävärastien suunnistus kirjastoon 
ja toiminnallistamaan kirjastokäytön opetusta. Koululaisryhmiä vetävä Jenna 
Salo kehuu pelin helpottavan ohjaajan työtä ja innostavan nuoria. 

aARre-sovellus on ladattavissa Play-sovelluskaupasta.

Digiopastukset ovat tärkeä kirjaston palvelu
Kirjastot tarjoavat tukea ja opastusta tietoyhteiskunnassa toimimiseen.
Palveluiden ja asioinnin siirtyessä yhä vahvemmin digitaalisiksi tarjoaa
kirjasto pääsyn tietoon ja apua tiedonhankinnassa monipuolisilla alustoilla.

Digiopastuksia voidaan tarjota monessa muodossa kirjaston ja kunnan erityis-
piirteistä riippuen. Lahden AKE-alueen kirjastoissa järjestetään esimerkiksi 
henkilökohtaista opastusta, viikoittaisia ryhmäopastuksia, vertaisopastusta 
yhteistyössä vapaaehtoisten opastajien kanssa, kursseja ja luentoja.

Pedagoginen informaatikko Jenna Salo ryhmäopastuksella (kuvat: Tanja Ojakangas)
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Monitoimisia ja viihtyisiä tiloja

§ Tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan

Uusi lähikirjasto Imatralle (Imatra, Etelä-Karjala)

Imatran Vuoksenniskan lähikirjasto pääsi uusiin tiloihin Immalan loisteen 
ohjatun senioriasumisen taloon, jossa se toimii yhteistyössä Eksoten kans-
sa. Sama talo toimii sekä lähikirjastona että palveluasumisen ryhmätilana ja 
saunatupana. Uusi lähikirjasto on saavutettava, esteetön ja tasa-arvoinen 
olohuone imatralaisille. Talon asukkaiden päivä alkaa kirjaston ryhmätilassa 
omarahoitteisella aamupuurolla ja jatkuu mm. ohjaajan vetämällä sanoma-
lehtikatsauksella, tietovisoilla, ääneen lukemisella, käsitöillä, tuolijumpilla ja 
bingolla, joihin myös muille kirjaston asiakkaille on avoin pääsy. Omatoimi-
suuden ansiosta kirjasto on käytettävissä klo 7–21 vuoden kaikkina päivinä. 
Ensimmäisen kuukauden aikana kävijä- sekä lainausmäärät lähes kaksinker-
taistuivat edellisvuodesta.

Kirjasto- ja museopalveluiden tiimivastaava Marja Huuhtanen leikkaamassa nauhaa 
Vuoksenniskan kirjaston avajaisissa (kuva: Sari Saarinen)

Koko kimpan PIRRe (Imatra, Etelä-Karjala)

Imatran kaupunginkirjaston hallinnoimat PIRRe-hankkeet ovat 
tuoneet apua lukuisille digituen tarvitsijoille ympäri Etelä-Karja-
laa. Kokeiluhanke PIRRe pelastaa pulasta toteutettiin Parikka-
lan, Imatran, Rautjärven ja Ruokolahden kirjastoissa, joihin yh-
teinen digiohjaaja toi opastustilaisuuksia sekä henkilökohtaista 
neuvontaa. Ideana on ollut tarjota asiakkaille henkilökohtaista 
neuvontaa verkkoasiointiin ja omien laitteiden käyttöön sekä 
vahvistaa kirjastohenkilöstön osaamista.

Hankkeen toinen vaihe Koko kimpan PIRRe toteutettiin koko Hei-
li-kimpan alueella ja kahden ohjaajan voimin.  Toisessa vaiheessa 
neuvottiin peräti 682 kävijää, joista suurin osa jo iäkkäitä. Valta-
osa kysymyksistä koski pankki- ja muuta asiointia, lippujen os-
toa, sovelluksia ja karttapalveluita, kuvien ja muiden tiedostojen 
lataamista ja siirtämistä, laitteiden käyttöönottoa, päivityksiä 
sekä tietoturvaa. Hankkeet osoittivat toiminnan tarpeellisuuden, 
kysyntää digituelle riittää alueella myös tästä eteenpäin.

PIRRe-hankkeen 
projektityöntekijän 
kirjailema kangaskassi 
(Kuva: Tuija Lind)
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Tilauudistuksia asiakkaita kuunnellen 
Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme

Monessa alueen isossa kirjastossa peruskorjaus ja/ tai kirjastotilan toimin-
nallinen uudistaminen on ajankohtaista. Hämeenlinnan, Kouvolan, Kotkan,
Lappeenrannan ja Riihimäen kirjastoissa tiedossa on peruskorjausta tai muu-
ta tilojen uudistusta. Aikatauluista ja uudistusten laajuudesta joudutaan 
neuvottelemaan.

Tilauudistuksien tueksi on haettu hankerahaa, erityisesti asiakkaiden
osallistamiseen.

Kouvolassa investointipäätöstä pääkirjaston uudistamisesta ei ole tehty,
mutta tulevaisuuden uudistuksia pohjustetaan jo osallistamishankkeessa.
Hankkeessa on saatu asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden ääni kuuluviin 
kirjaston tilojen ja palveluiden suunnittelussa. Asiakastoiveita on kerätty 
mm. ideointityöpajassa, teemahaastatteluissa ja lapsille suunnatussa leikki-
työpajassa.

Riihimäen kirjasto sai hankerahaa AVI:lta kirjaston tilasuunnitteluun. Kir-
jasto on valmistunut vuonna 1986, joten perusparannukselle on jo tarvetta. 
Toiveena on nykyaikaiset, käytännölliset ja avoimet tilat, jotka palvelevat 
tämän ajan tarpeita ja asiakkaita. Kirjaston varasto on jo ehditty suunnitella 
asiakaskäyttöön.

Viimeisimmässä hankehaussa myös Lappeenrannan kaupunginkirjasto sai 
AVI:lta rahoitusta asiakkaiden osallistamiseen pääkirjaston remontin suun-
nittelussa. Hanke on nimeltään “Mist sie haaveksit?”

Hämeenlinnan pääkirjasto 
uudistettuihin tiloihin
Hämeenlinnan pääkirjasto palvelee väistötiloissa Wet-
terillä vuoden 2020 loppuun saakka kirjastorakennuksen 
peruskorjauksen vuoksi. Wetterille siirrettiin 80 000 
niteen aktiivikokoelma, joka käsittää noin kolmasosan 
koko pääkirjaston kokoelmasta.

Uudistettuun pääkirjastoon tulee mm. mediatila, musiikki-
studio sekä runsaasti työ- ja kokous- ja ryhmätiloja 
asiakkaille. Kirjastoon tulee myös paljon toivottua hiljaista 
tilaa - ja toisaalta myös kaksi esiintymistilaa. Asiakkaat pääsevät jatkossa 
myös alakerrassa sijaitsevaan laajaan kirjavarastoon, sillä kerrosten välille 
puhkaistaan aukko ja siihen rakennetaan portaikko. Lisäksi kirjaston aukiolot 
laajenevat merkittävästi omatoimiaukioloa lisäämällä.

Tammelan kirjasto muuttaa ahtaista entisistä pankin tiloista väljempään ja
keskeisempään tilaan kunnantalon ensimmäiseen kerrokseen. Muutto ajoittuu
loppuvuoteen 2019. Kirjastoon tulee laajennetut aukioloajat ja omatoimisen
asioinnin mahdollistavaan varustukseen on myönnetty valtionavustusta.
Tavoitteena on, että kunnantalosta tulee kirjaston myötä entistä enemmän
yhteisöllinen kuntalaisten talo, jossa mm. yhdistykset osallistuvat tapahtumien
järjestämiseen.

Lahden pääkirjaston uudistetut tilat (kuvat: Tanja Ojakangas)

Hämeenlinnan kirjasto, Ilkka Marjanen, Riikka-Liisa Salmia ja Seija Shemeikka ( Kuvat: Hanna Kaisti)

§ Tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan18

Tammelan kirjastolle tilat kunnanviraston alakertaan
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Kirjastopalvelut pyörillä

Kirjastoauton monitoimipalvelut 
(Iitti, Kymenlaakso)

Kirjastoauto Hiiden aikataulusta on varattu kolme maanantai-iltaa kuukaudes-
sa monipalveluiden tarjoamiseen pidemmillä pysähdyksillä. Nuorisopalveluiden 
kanssa ideoitiin ensimmäisenä liikkuva “mininuokku”, jolloin auton mukana on 
nuorisotyöntekijä tavattavissa ja järjestämässä ohjelmaa. Palvelu tavoittaa hyvin 
nuoria, jotka eivät nuorisotalolla pääse käymään. Mukana on kulkenut myös mm. 
toiminnallisia satutunteja, kirjailijavieraita, elokuvanäytöksiä, digiopastusta, 
veroneuvontaa, jätevesineuvontaa, lakineuvontaa, kyläkoordinaattorin palveluja, 
Kouvolan Sanomien verkkopalveluiden neuvontaa ja kansallispukujen esittelyä. 
Äänieristetty ohjaamo mahdollistaa arkaluontoisenkin asioinnin.

Nuokku kulkee kirjastoauton mukana Iitin moniin kyliin (Kuvat: Tanja Lehtimäki)
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Omatoimikirjastot alueella  (Lappeenranta, Etelä-Karjala)

Yhä useampi kirjasto AKE-alueella tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden asioida 
omatoimisesti. Vuonna 2018 alueen 36 kirjastosta 17 tarjosi myös omatoimista 
palveluaikaa. 

Lappeenrannan kaupunginkirjaston Avatar auttaa omatoimikirjastossa -hank-
keessa selvitetään, millaisia apuja kirjasto voi tarjota virtuaalisesti omatoimikir-
jaston asiakkaille. Lappeenrannan kaikki kuusi omatoimikirjastoa on 360-kuvat-
tu ja aineistot siirretty WalkInto-ympäristöön. Kuvattuun aineistoon kehitellään 
ja testataan mahdollisia ja toimivia linkkejä. Axiellin kanssa on neuvoteltu mah-
dollisista kehittämisideoista. Lahden kaupunginkirjaston kehittämä aARre-tie-
donhakupeli on otettu käyttöön myös Lappeenrannassa.

Avatar-hankkeen projektityöntekijä Roberto Garcia (Kuva: Mervi Palonen)
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Kirjastoauton ja Terveyskioskin yhteistyö 
(Kotka, Kymenlaakso)

Terveyskioskin ja Kotkan kirjastoauto Ilonan yh-
teistyö käynnistyi kokeilulla, jossa influenssaro-
kotuksia jaettiin kirjastoautossa. Kokeilu onnis-
tui erinomaisesti: kolmessa päivässä annettiin 
267 rokotetta. Terveyskioskin henkilökunnan 
vierailuilla kirjastoautosta on saanut mm. mak-
sutonta terveysneuvontaa ja -ohjausta ilman 
ajanvarausta sekä verenpaineen ja verensokerin 
mittausta. Yhteistyön kantavana ideana on ollut 
viedä terveyspalveluja lähelle kuntalaisia. Ter-
veyskioskin toimintaa onkin jalkautettu myös 
lähikirjastoihin.

Sanna Terveyskioskista ja Kati kirjastosta 
(kuva: Satu Hänninen)

Kirjastopyörä (Asikkala, Päijät-Häme)

Asikkalan kirjastosta tuli entistä liikkuvam-
pi: sähköavusteinen laatikkopyörä kuljettaa 
lainattavat aineistot esimerkiksi kouluille ja 
tapahtumiin. Kirjakassit, vinkkauskirjat ja esit-
telymateriaalit kulkevat matkassa näppärästi, 
eikä värikästä pyörää voi olla huomaamatta Asik-
kalan kaduilla. Kirjastopyörä mahdollistaa lai-
nauspisteen pystyttämisen vaikka uimarannalle! 
Alkuperäisenä tarkoituksena olikin lisätä monien 
mielestä syrjässä sijaitsevan kirjaston näky-
vyyttä ja saavutettavuutta. Pyörä on malliltaan 
Christiania bikesin P-box, joita on käytössä myös 
muutamassa muussa kirjastossa.

Asikkalan kirjastopyörä (kuva: Tanja Kairimo)

§ Tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan



KOORDINAATTORIT
Sisältökoordinaattori Hanna Huovinen hanna.huovinen@lahti.fi 044 482 6154
Mediakasvatuskoordinaattori Inka Jousea inka.jousea@lahti.fi 044 482 6153
Kirjastopalvelukoordinaattori Hanna Pitkänen hanna.pitkanen2@lahti.fi 044 482 6071

SOMESSA
Facebook-ryhmä: Kirjastoklubi (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme)
Facebookista löydät myös koordinaattoreiden työprofiilit.
Verkkosivu: https://akeuutiset.wordpress.com/
YouTube: Lahden AKE
Instagram: @lahdenake
Twitteristä ym. some-kanavilta löydät julkaisujamme tunnisteella #lahenake

YHTEYSTIEDOT
Lahden kaupunginkirjasto, alueellinen kehittämistehtävä

LAHDEN AKE

KIITOKSET:
Anna-Maija Ahola, Roberto Garcia, Rosa Hahkala, Raija Hasu, Marja Huuhtanen, Satu Hänninen, 
Tanja Kairimo, Hanna Kaisti, Tiina Ketola, Jouko Koivunen, Satu Kuisma, Tanja Lehtimäki, Tuula 
Luoma, Tuomo Mannonen, Paula Mäkelä, Johanna Nurminen, Tanja Ojakangas, Soili Ojanen, 
Leena Priha, Jenna Salo, Janne Seppänen, Krista Tuominen, Siina Vieri ul
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