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Kirjasto elämään!
Kirjastot ovat muutakin kuin hiljaisuutta, tietoa ja kirjoja. 

Nuoriso on muutakin kuin hankala ja kovaääninen kapinajengi. 

Tämä diaesitys kertoo KIRJAVAA-hankkeen matkasta kirjastojen, nuorten ja niissä 
työskentelevien ammattilaisten maailmaan kehittämisnäkökulmasta. 

Ole vapaa ajattelu- ja työmalleista, 
jotka määrittävät perinteistä nuorten kanssa tehtävää työtä 

ja organisaatioiden perustehtävää. 
Lähde mukaamme kehittämismatkalle! 



KIRJAVAA-hankkeen lähtökohdat 2013-2014
• Hankkeen lähtökohtana oli vastata nuorten tasavertaisiin vaikuttamis- ja 

osallistumismahdollisuuksiin sekä kehittää nuorille suunnattuja 
mediakasvatuksen ja tiedonhaun menetelmiä

• Hankkeen kohderyhminä olivat nuoret, erityisryhmät sekä nuorten kanssa 
toimivat ammattilaiset 

• Hanke toteutettiin Mikkelin kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston ja  
Mikkelin ammattikorkeakoulun /Juvenia – nuorisoalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen yhteishankkeena

• Hanketta rahoitti  Itä-Suomen aluehallintovirasto 
• Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma ja 
• Kirjastojen valtionavustus erityistehtäviin

• Hankkeessa olivat mukana Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kirjasto-, 
nuoriso- ja sosiaalialan ammattilaisia 



Kehittämistyön keskeiset teemat ja tavoitteet
• Hankkeessa ajateltiin, että kirjasto toimii sosiaalisena areenana ja 

uusiutuu siten, että nuoret löytävät kirjastoon ja kirjastosta 
löytyy tekemistä myös nuorille

• Kehittämisen avulla tuettiin nuorten medianlukutaitoa, 
mediakasvatusta, osallisuutta ja omiin asioihin vaikuttamista

• Hankkeen tavoitteena oli myös moniammatillisen työn 
vahvistuminen ja työntekijöiden osaamisen lisääntyminen 

• Tavoitteena oli myös juurruttaa työmenetelmiä ja tapoja 
pysyväksi toiminnaksi

KIRJAVAA-hankesuunnitelma löytyy täältä

http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjavaa-%E2%80%93-kirjastojen-ja-nuorisoty%C3%B6n-monialaisen-yhteisty%C3%B6n-kehitt%C3%A4minen-osallisuuden-ja


Hankkeen yhteistyöverkosto ja toimijat

• Hankkeen yhteistyökumppanit
• Mikkeli: Mikkelin kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, 

Mikkelin nuorisotoimi, Olkkari, Työpajat Mikkeli ja 
Suomen Nuoriso-opisto

• Savonlinna: Savonlinnan kaupunginkirjasto,
Linnalan nuoret ry ja Attendo Savon Koti

• Pieksämäki: Pieksämäen kaupunginkirjasto, 
Pieksämäen nuorisotoimi, Pieksämäen 
vammaispalvelut

• Hankkeessa tehtiin tiivistä oppilaitosyhteistyötä
• Mikkelin ammattikorkeakoulun 

yhteisöpedagogiopiskelijat

• Suomen Nuoriso-opiston nuoriso-ja vapaa-ajan 
ohjaajaopiskelijat ja heidän opettajansa



KIRJAVAA-hankeen toimintaa

Hankkeessa järjestettiin ammattilaisille koulutusta
• Lähtökoulutukset hankkeen toimijoille syksyllä 2013. 

Aiheena sosiaalinen kirjasto ja mediakasvatus (Mikkeli, 
Savonlinna, Pieksämäki)

• Yhteistyöverkostolle ja asiasta kiinnostuneille 
ammattilaisille koulutusta keväällä 2014. Aiheena kirjasto-
ja nuorisotyön yhteistyö ja nuorten kohtaaminen (Mikkeli)

• Toiminnallisin työpajoihin järjestettiin yhteiskoulutusta 
työpajoja vetäville opiskelijoille ja kirjasto- ja nuorisotyön 
ammattilaisille (Mikkelin verkosto, kevät 2014)

• Ammattilaisille järjestettiin täsmäkoulutusta iPadin
ohjelmiin mediakasvatuksen tueksi (Savonlinnan verkosto)

• Päätösseminaari peruttiin vähäisen osallistujamäärän takia 
syksyllä 2014



KIRJAVAA-hankeen toimintaa
Hankkeessa kehitettiin nuorten kohtaamista, osallisuuden ja vaikuttamisen kanavia ja mediakasvatusta 
seuraavien työpajamuotojen avulla:

• Toiminnallinen yökirjasto

• Valokuvausprojekti ja valokuvanäyttely

• Kirjastoseikkailu

• Digitarinatyöpaja

• Fotopikajuoksu

• Sarjakuvapaja

• Käsityöpaja

• Pop up -kirjasto

• Elämäpeli (lautapeli)*

• Blogikurssi*

*Elämäpelin kehittäminen jatkuu vuonna 2015 jatkoajalla, peli julkaistaan keväällä 2015. 

*Blogikurssin aineisto löytyy hankkeen verkkosivuilta www.mamk.fi/kirjavaa

http://www.mamk.fi/kirjavaa


Hankkeessa toimitetut julkaisut 
• Työmenetelmäkirja. Kirjasto elämään – menetelmiä kirjasto-, nuoriso- ja sosiaalityön 

yhteiseen työhön. Toim. Kirsi Purhonen 2014 (pdf). www.mamk.fi/kirjavaa

• Artikkelikokoelma  Sosiaalinen kirjasto – lukemattomien mahdollisuuksien maailma. Toim. 
Laura Hokkanen 2015. Avain-kustantamo

• Laura Hokkanen: Kun kirjat alkavat elää. Sosiaalisen kirjaston ideasta

• Virpi Launonen:  Sosiaalisuuden muutos kirjastoissa

• Anu Haapala: Kirjastot elämyksellisinä oppimisympäristöinä

• Kirsi Purhonen: Muuttuva työ – kirjaston hyllynvälistä ja nuorisotalon ikkunasta kurkistaa kolmas työ

• Jamie Johnston: Moninaisia keskusteluja ja kohtaamisia kirjastossa

• Pekka Uotila: Elämysten pelikenttänä kirjasto: sattumia, sepitteitä ja yllätyksiä 

• Helena Timonen: Kaikkien kirjasto - lukemisen merkitys vankien elämässä

• Opinnäytetyö Suomen kirjastojen hyödyntämät sosiaalisen kirjaston menetelmät. Eero 
Solonen. 2014. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

http://www.mamk.fi/kirjavaa


KIRJAVAA-hankkeen lukuja kohderyhmien tavoitettavuudessa
Toimenpide Kohderyhmä Määrä

Aloituskoulutukset, syksy 2013 (3 kpl) Ammattilaiset 29

Työpajakokeilu 2013, Mli (SNO:n opiskelijat) Nuoret n. 20

2. koulutuspäivä Ammattilaiset 24

Oppiminen kokemusyhteisöissä (Mlin työpajat, Pmk:n
Yökirjasto)

Ammattilaiset ja nuoret 14 ammattilaista
30 nuorta

Aurinko paistaa –valokuvausprojekti, Sln Ammattilaiset ja erityisryhmä Yhteensä 40

Elämäpelin testaus (3 kpl) Nuoret (opiskelijat, työpajanuoret, 
etsivän työn nuoret)

24

iPad-koulutus, Sln Ammattilaiset 6

Digitaalinen kaupunkiseikkailu, Mli Nuoret n. 10

Aluehallintoviraston koulutuspäivä 9.9 (Virpi Launonen) Ammattilaiset ?

Loppuseminaari, Mli 6.11.2013 Ammattilaiset 0

Pop Up –kirjasto, Mli 20.11 Nuoret n. 20

Blogikurssi, Pmk 28.11 – 29.11 Nuoret 7

Opinnollistaminen Yhteisöpedagogiopiskelijat 14 (yht. 64 op)

Kaikki yhteensä 238



Nuorten palautteista poimittua

• Nuoret kokivat toiminnallisuuden mukavaksi ja 
tärkeäksi asiaksi

• Toiminta herätti ajatuksia ja keskusteluita nuorissa 
heihin liittyvissä asioissa (erityisesti Elämä-lautapeli)

• Nuoret kokivat saaneen äänensä kuuluviin (digitarinat, 
valokuvaus)

• Kirjastoon tutustuminen koettiin mukavaksi 
kirjastoseikkailun avulla

• Kirjastoon tutustuttiin myös ensimmäisen kerran 
(paikkakunnalle muuttanut, 2. asteen opiskelija)

• Sisällöissä tulee olla myös haasteita nuorille, liian 
helpot tehtävät eivät motivoi 

”Kivaa oli. 

Vähän 

erilaista kuin 

yleensä!”

”Osaan nyt 

hakea kirjoja 

kirjaston 

tiedonhaku-

palvelulla”



Ammattilaisten palautteista poimittua
• Koulutuksissa opittiin uusia taitoja, osa työtavoista koettiin vaikeiksi ja niitä pitää 

vielä harjoitella

• Työtavat olivat edullisia

• Koulutuksista saatiin oivalluksia omaan työhön 

• Eri ammattilaisten kohtaaminen koettiin tärkeäksi  yhteisen keskustelun jälkeen 
ymmärtää paremmin toisen työorientaatiota

• Tahtotilaa yhteistyöhön löytyy, mutta haasteeksi koetaan 
• vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön
• tiedottaminen/toisten työstä tietäminen
• resurssit 
• toimijoiden ennakkoasenteet ja työkulttuurit
• perusteet, miksi tätä työtä pitäisi tehdä 

 johtaminen, työtä määrittäviin strategioihin/ohjelmiin kytkeminen
perustehtävä/organisaatiokeskeisyys >< ihmisen hyvinvointi esim. ennakoivan nuorisotakuun ja 

ehkäisevän työn näkökulmasta

”Mukava, että oli 

keskusteleva ja 

kantaa ottava 

ryhmä”



Havaittuja vaikutuksia

• Hankkeessa toimivien 
yhteistyökumppaneiden yhteistyö vahvistui 
ja tiivistyi 

• Yleinen yhteistyöhalukkuus kasvoi
• Oppilaitosyhteistyö vahvistui
• Hankkeesta syntyi kehittämisjatkumoita 

seuraaviin hankkeisiin
• Erityisryhmän osallisuutta voidaan tukea jo 

yhdelläkin toimenpiteellä 
(kehitysvammaisten valokuvausprojekti)  
• Valokuvausprojektista havaitut hyödyt: hankittiin 

kirjastokortteja, kirjaston käyttäminen lisääntynyt, 
valokuvaus jatkunut, mieliala noussut

• Kannattaa uskoa, että kehitysvammainenkin osaa!



Muita havaintoja
• Työkulttuurierot ovat vielä isoja. 

• Yhteiset koulutukset ja yhdessä tekeminen lähentävät ammattilaisten ymmärrystä asiasta

• Nuorten ja ammattilaisten tavoitettavuus yhteisen tekemisen äärelle haasteellista
• Nuorten tavoitettavuudessa kiinnitettävä huomiota tapahtumien markkinointikanaviin ja 

ammattilaisten tavoitettavuudessa kiinnitettävä huomiota aikataulutukseen ja 
koulutusmäärärahoihin/koulutusvalintoihin

• Mediakasvatukseen tarvitaan monta ammattiryhmää. 
• Keskeisimmät toimijat ovat koulu, kirjasto ja nuorisotyö

• Pelipedagogiikka ja sen hyödyntäminen ohjaamisen/kasvatuksen välineenä kiinnostaa 

• Sosiaalityön ja kirjaston yhteistyö vähäistä. 
• Kirjasto ei ole sosiaalialalle perinteinen yhteistyökumppani

• Asennetyötä pitäisi tehdä enemmän. 
• Muutosvastarinnan vastaanottamiseen ja taltuttamiseen tarvitaan muutosjohtamista

• Oppilaitosyhteistyöllä varmistetaan tulevien ammattilaisten asenteita ja osaamista 



Kriittisiä pisteitä suhteessa aihealueeseen, 
hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin

• Medianlukutaidon parantaminen

• Jotta medianlukutaitoa voidaan parantaa, tulee nuorten/erityisryhmien peruslukutaito olla halussa

• Medialukutaidon ja siihen kehitettyjen menetelmien tulee olla tasapainossa, jotta menetelmät eivät ole pelkkiä 
temppuja ja hauskaa tekemistä. Tavoitteellisuuden kirkastaminen on ohjaajalle tärkeää, jotta voidaan puhua 
mediakasvatuksesta ja medialukutaidon kehittämisestä. Tämä ei sulje pois mukavan tekemisen näkökulmaa

• Erityisryhmien osallistumismahdollisuudet

• Hankkeessa todettiin, että erityisryhmien osallistumismahdollisuudet ja –kynnykset riippuvat paljon henkilökunnan 
uskalluksesta, asenteista ja siitä, onko vaihtoehtoiseen työtapaan varattu aikaa ja saako esimieheltään tukea 
työkäytäntöjen uudistamiseen työyhteisössä. 

• Sosiaalialan ja kirjastojen yhteistyö 

• Sosiaalisen kirjastojen mahdollisuudet kuntoutumisen menetelmänä vielä vähäistä. Yhteistyön rakentuminen vaatii 
uusia avauksia työorientaatioihin ja on myös koulutuksellinen tehtävä tutkintojen sisällöissä. Juurruttaminen vaatii 
toistoja.  



Kriittisiä pisteitä suhteessa aihealueeseen, 
hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin

• Tiedonhaun menetelmien uusiminen

• Perinteisen tiedonhaun rinnalle kehitetyt toiminnalliset menetelmät vaativat rohkeutta ja 
ryhmänohjaustaitoja. Tässä kohtaa on tarpeellista kehittää yhteistä osaamista käytäntöyhteisöissä

• Selvitystyöt toimijoiden tarpeista, toiveista ja esteistä

• Kaventuneen rahoituksen takia hankkeessa ei ehditty toteuttaa systemaattista ja laajaa alkukartoitusta. 
Tiedon kerääminen tuottaisi tietoa paikallisten yhteistyöhön muun muassa toiminnallisen vuosikellon 
näkökulmasta. 

• Menetelmällisten työpajojen järjestäminen, työn vakiinnuttaminen

• Kehittämistyön hankevetoisuus ei saavuta näin lyhyellä aikavälillä syvällistä juurtumista käytännön 
työhön kaikilta osin. Tärkein hankkeen saavutus juurruttamisessa on se, että paikkakunnille on syntynyt 
yhteistyöstä kiinnostuneet toimijaverkostot. Työn vakiinnuttaminen vaatii jatkuvaa viestintää ja 
toiminnan ohjausta esimiestasolta ja sen jalkautumista työntekijätasolle.

• Työpajojen järjestämisessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota etukäteissuunnitteluun, 
aikataulutukseen, viestintään ja kohderyhmien tavoittamiseen ja tavoitettavuuden markkinointikanaviin.



Kohti kolmatta työtä
Hankkeessa havaittiin, että kirjaston ja nuoriso- tai sosiaalityön 
yhdessä tekemässä työssä oli omat erityispiirteensä. Se ei ollut 
samanlaista kuin perinteinen yhteistyö tai verkostotyö. Työtä 
määrittivät muut tekijät. Hankkeessa tätä alettiin kutsua 
kolmanneksi työksi.

Kolmannen työn määritelmä KIRJAVAA-hankkeessa:

Kolmas työ sijoittuu ammattialojen rajapinnoille. Kolmas työ on 
työtä, joka muodostuu käytäntöyhteisöissä. Käytäntöyhteisöissä 
osallistujat ja yhteisöt ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen, 
toimivat vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden sekä oppivat ja 
rakentavat ammatillista identiteettiään suhteessa toiseen 
yhteisöön ja toisen osaamiseen. 

Yhteistä oppimista määrittelee toiminnan sosiaalinen rakenne, 
yhteisön valtasuhteet ja oikeudet osallistua toimintaan. KIRJAVAA-
hankkeessa tämä tarkoitti sitä, että kirjaston työntekijä ottaa 
ohjausvastuuta nuorten ryhmäohjauksesta ja nuoriso- tai 
sosiaalityöntekijä ottaa informatiivista ja kulttuurista 
osaamisvastuuta kirjastojen aineistoista. 

Kolmas työ tapahtuu ja mahdollistuu organisaatioiden keskenään 
sopimassa yhteisymmärryksessä. Kolmas työ ei lisää työntekijöiden 
työn määrää, vaan antaa lisävälineitä kohderyhmien kanssa 
tehtävään työhön ja oman työn uudistumiselle.



KIRJAVAA-hanke kiittää mielenkiinnostasi!

Yhteystiedot

Kirsi Purhonen
Projektipäällikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu
p. 040 652 9681 
kirsi.purhonen(at)mamk.fi

Sylvia Stavén
Palvelupäällikkö, Mikkelin kaupunki
p. 044 794 2462
sylvia.staven(at)mikkeli.fi


