"En oo koskaan yhtään kirjaa lukenu, enkä lue!" Rajoja rikkovat miehet
ja pojat – hanke, 1.5.2019 – 30.9.2020.
Hakija: Limingan kunta, jossa Kalajoen kaupunginkirjasto on myös yhtenä osallistujakirjastona mukana
Tiivistelmä ja tausta
Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto on myöntänyt Limingan kunnalle "En oo koskaan yhtään kirjaa lukenut, enkä lue!" Rajoja
rikkovat miehet ja pojat-hankkeeseen 28 000 euroa valtionavustusta kirjastojen alueellisen ja paikallisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan määrärahoista (PASAVI/5021/2018). Hankkeen omarahoitus on vähintään 20 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.
Hanketta hallinnoi Limingan kunnankirjasto.

Strateginen tavoite: Elinvoiman kehittäminen;
Talousarviotavoite:
1)

Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä

Tavoitteet
Vähän lukevien poikien ja miesten houkuttelu lukemisen pariin. Järjestämällä tapahtumia ja antamalla kirjavinkkauksia vähän lukevia miehiä ajatellen voidaan parhaimmillaan laajentaa myös lukevien miesten lukutottumuksia. Esitellä pojille ja miehille laaja-alaisesti kirjastoissa tarjolla olevaa aineistoa ja rohkaista heitä lukemaan ja myös esittelemään muille lukijoille kirjallisuuden eri lajeja

Toimenpiteet
Hanketyöntekijä työskentelee yhdessä kunnankirjastojen henkilökunnan kanssa ja suunnittelee heidän kanssaan, miten ei-lukevia
miehiä aktivoidaan lukemaan. Hanketyöntekijä suunnittelee ja organisoi kirjastojen henkilökunnalle koulutusta vinkkauksesta, esiintymisestä ja sisällöistä. Koulutuksissa voidaan käyttää tarvittaessa myös ulkopuolista kouluttajaa. Hanketyöntekijä houkuttelee mukaan lukevia julkkiksia, urheilijoita, kirjailijoita esikuviksi ja lukuinnon kasvattajiksi. Yhtenä käytännön esimerkkinä voisivat olla erilaiset peli-illat. Hankkeen puitteissa kutsutaan kirjastoihin esikuvia, urheilijoita, muusikoita, tubettajia, ICT-alan osaajia, poliitikoita
yms. kertomaan omasta lukuharrastuksestaan tai lukemaan ääneen. Hankkeen yksi idea on kehitellä ”vertaisvinkkari-ajatusta”, eli
miehet tai pojat lukemassa ja suosittelemassa toisilleen kirjoja. Näitä listoja voitaisiin koota myös verkkoaineistoksi kaikkien hyödynnettäväksi.

Tulos:
Hankkeen päätyttyä kaikissa mukana olevissa kunnankirjastoissa on toimintasuunnitelma, kuinka ei-lukevia miehiä ja poikia innostetaan lukuharrastuksen pariin sekä vakiintunut toimintamalli.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yleisille kirjastoille suunnitellaan yhteinen lukukampanja vuodelle 2020, jonka tarkoitus on aktivoida
koko alueen miehiä ja poikia lukuharrastuksen pariin.

Kustannukset, laji, osallistujien määrä kaikista
Palkat ja sivukulut; palkat ja osa-aikaisten palkat, joka koostuu pääosin mukana olevien kirjastojen henkilökunnan hankkeeseen käyttämistä työ-tunneista, jotka sisältyvät talousarvossa palkkaan, palkkioihin ja niiden sivukuluihin

YHTEENSÄ
Rahoitus
AVI myöntänyt 80 %
Omarahoitus, kunnat, Liminka, Kalajoki, Kuusamo, Kajaani, Oulu, Paltamo
YHTEENSÄ
Vastuuorganisaatio;
Päähakija: Limingan kunta

Myönnetty
35000

Toteuma

35000
28000
7000
35000

Muut yhteistyökumppanit:
Muut: Kalajoen kaupunki, jossa hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja sekä yhteyshenkilöt Kalajoella: Joni Rahja: Lisäksi kumppaneita ovat Kajaani, Kuusamo, Oulu ja Paltamo.
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