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Kuutiot käyttöön, 01.04.2019 - 31.12.2020 
Tiivistelmä 
Hankkeen tavoitteena on lisätä Kalajoen kaupunginkirjaston palveluvalikoimaa, kasvattaa tilojen hyötykäyttöä, tuoda uusia sidosryh-

miä ja käyttäjiä kirjaston luo sekä parantaa kalajokisten kuntalaisten valmiuksia ja mahdollisuuksia hallita alati lisääntyvää digitali-

saatiota. Kalajoen kaupunginkirjaston palveluvalikoimasta puuttuu nykyajan vaatima ja suunnitelmallinen digiopastaminen eli tieto-

koneiden ja muiden laitteiden sekä digitaalisten palvelujen käytön opastus. Erilaisten digiopastuksien ja työpajojen avulla Kalajoen 

pääkirjastosta on tarkoitus tehdä yhteiskunnallisesti entistä vaikuttavampi paikka, jossa on mahdollista tutustua matalalla kynnyk-

sellä uusiin laitteisiin sekä sähköisten palvelujen käyttöön. Kirjasto tarjoaa tähän optimaaliset tilat ja saavutettavan paikan aivan 

kaupungin keskustassa. Palveluvalikoimaa laajennetaan lisäksi video- ja äänituotantomahdollisuudella, varattavilla ja liikuteltavilla 

kokous/työ/mediatiloilla, digitointipalveluympäristöllä sekä monipuolisilla digitoiminnan työpajoilla. 

Tavoitteet  
Hankkeen tavoitteena on lisätä Kalajoen kaupunginkirjaston palveluvalikoimaa, kasvattaa tilojen hyötykäyttöä, 

tuoda uusia sidosryhmiä ja käyttäjiä kirjaston luo sekä parantaa kalajokisten kuntalaisten valmiuksia ja 

mahdollisuuksia hallita alati lisääntyvää digitalisaatiota. 

Toimenpiteet, toteutus 
Kalajoen uudessa pääkirjastossa on hyvät tilat ja palvelumuotoilun keinoin jalostuneet palvelut. Tilat on suunniteltu hyvin muuntu-

viksi erilaisia tapahtumia, teatteria, työpajoja, yhdessä tekemistä, tekemällä oppimista ja yhdessäoloa varten. Lisäpalveluita on uu-

siin tiloihin otettu aktiiviseen käyttöön jo useita.  Kalajoen kaupunginkirjastoon luodaan kirjastotilaan liikuteltavia, asiakkaiden varat-

tavia digi/mediakuutioita. Itse kuutioita ei sisällytetä hankkeen kustannuksiin, vain laitteet ja koneet. Kuutioiden laitteita voi käyttää 

rauhallisessa työskentelytilassa, joissa onnistuu tavanomaisen toimistotyöskentelyn lisäksi esimerkiksi digitointi, etätöiden teko, 

kokoustaminen ja AV-materiaalin tuottaminen. Digi/mediakuutiolaitteitoja voidaan käyttää yhdessä tiloissa olevan Virta- Salin ja sen 

laitteistojen kanssa. Liikkuvien työtilojen ansiosta jokainen uuden kirjaston neliömetri pyritään saamaan asiakkaiden hyötykäyttöön. 

Myös kirjaston sidosryhmät kuten Musiikkiopisto ja Kalajoen kansalaisopisto sekä Kauppa- ja kulttuurikeskus Merran muut toimijat 

pystyvät käyttämään digi/mediakuutioiden laitteistoja. Uusien laitteiden ympärille rakentuva työpajatoiminta ja opastus ja opiskelu 

tapahtuu käytännön esimerkkien, kokemusten ja harjoitusten kautta pedagogisella lähestymistavalla. Hankkeessa järjestetään 

ryhmä- sekä yksilökohtaista opastusta, joissa asiakkaiden tarpeiden pohjalta rakennetaan monipuolisia työpajoja. Projektityöntekijä 

palkataan hankkeeseen suorittamaan hankkeen tehtäviä, joita ovat mm. työpajatoiminnan, laitteiden ja sähköisten palvelujen käy-

tön opastamisten suunnittelu, kouluttautuminen ja käytännön järjestäminen. Projektityöntekijä sisustaa varattavat työtilat laitteilla, 

kouluttautuu niiden käyttöön ja suunnittelee niiden ympärille työpajoja/opastuksia eri ryhmille kuten yksittäisille asiakkaille, kou-

luille ja muille sidosryhmille. Kirjaston henkilöstö osallistuu hankkeeseen oman työnsä ohella suunnitellen ja toteuttaen yhdessä 

sovittuja ja hankesuunnitelmassa esitettyjä suunnitelmia niin, että uudet palvelut tulevat pysyvästi käyttöön myös hankkeen loppu-

misen jälkeen. Projektityöntekijä kouluttaa myös kirjaston henkilökuntaa digitaitojen opastamiseen  ja laitteistojen käyttöön, jotta 

projektityöntekijän ohella muu henkilökunta voi myös järjestää työpajoja ja 

opastuksia asiakkaille. 

Kustannukset ja Rahoitus:  Summa (€) Myönnetty 

Palkkamenot sivukuluineen / työpalkkio:  Projektipäällikön palkka ja sivukulut sekä oman henki-

löstö tuntitöiden palkat 

 25000 

8750 

Matka- ja kuljetuskustannukset: Projektipäällikön matkat  1000 

Laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön kouluttautuminen  2000 

Aineet, tarvikkeet tavarat: Laitteet ja ohjelmistot digi  6000 

Muut kustannukset: sisältää muut kulut, ict, kirjanpito, vuokrat, tarvikkeet jne.  1000 

YHTEENSÄ  43750 

Rahoitus   

PSAVI, 80 %  35000 

Kalajoen kaupunki, 20%  8750 

YHTEENSÄ  43750 

Vastuuorganisaatio; Kalajoen kaupunki, hyvinvointi palvelut, Kalajoen kirjasto 

Hankkeen johtaja, Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi,   

Vastuullinen yhteyshenkilö, palvelupäällikkö Joni Rahja, varalla kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa  

Ohjausryhmä: Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä, johon kuuluvat Joni Rahja (Kalajoen kaupunginkirjasto), Anita Ohtamaa 

(Kalajoen kaupunki), Anne Mäki-Leppilampi (Kalajoen kaupunki), projektihenkilö  

 


