LUKUJUHLAT TEEMASYKSY-hanke
Tiivistelmä
Hankkeessa uudistetaan Kalajoen kaupunginkirjaston ja kunnan koulujen yhteistyötä sekä edistetään lasten ja nuorten lukutaitoa ja -innostusta kirjallisuustapahtumien ja kouluvierailujen avulla.

Kohderyhmä lapset ja nuoret
Aikataulu: 01.07.2020 – 30.4.2021
Tavoitteet
Tavoitteena on aktivoida kouluyhteistyötä Kalajoen uuden kouluverkon toimijoiden kanssa ja järjestää kirjallisuustapahtumia syyslukukaudella 2020 kaikilla Kalajoen peruskouluilla. Tavoitteena on myös innostaa lapsia ja nuoria lukemaan.
Kohderyhmänä ovat erityisesti 4.-6-luokkalaiset ja 8.-9.-luokkalaiset, joiden kanssa kirjaston ja koulun välinen yhteistyö on
ollut tähän mennessä muita peruskoulun luokka-asteita vähäisempää.
Pysyvänä tavoitteena hankkeessa on myös, että koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelmaa aletaan toteuttaa aktiivisesti.
Hankkeen teemasyksy innostaa koululuokkia käyttämään kirjaston palveluita ja tiloja entistä enemmän ja kirjastoa pyydetään jalkautumaan kouluille. Kirjastoauto otetaan mukaan uuden yhtenäiskoulun viikkoarkeen.

Toimenpiteet
Hankkeen varat käytetään kouluyhteistyön kehittämiseen ja kirjallisuustapahtumiin lasten ja nuorten lukemaan innostamiseksi. Hankkeeseen palkataan ajalle 1.7.2020 – 31.12.2020 projektityöntekijä, joka edistää ja aktivoi Kalajoen kaupunginkirjaston ja kunnan peruskoulujen yhteistyötä ja suunnittelee ja järjestää kirjallisuustapahtumat koulujen kanssa. Yhtenä
painopisteenä on myös syksyllä 2020 avattavan Merenojan yhtenäiskoulun ja pääkirjaston sekä kirjastoauton toiminnan
yhteensovittaminen. Yhtenäiskouluun siirtyy useampi koulu, joissa autolla on ollut pitkäaikaiset pysäkit. Tämä vaatii kirjastoauton aikataulujen suunnittelemisen niin, että kirjastoauto on myös uudessa kouluverkossa näkyvä ja käytetty palvelu
koulujen ja koululaisten arjessa. Hankkeessa järjestetään syksyllä 2020 kaikilla Kalajoen peruskouluilla yksi tai kaksi isompaa
kirjallisuustapahtumaa ja teemapäivää, jossa on mukana kirjailijavieras.

Kustannukset ja rahoitus
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hyväksyi hankkeelle 25 000 € kustannusarvion ja myönsi siihen 80 % tuen, 20 000 €.
Kalajoen omarahoitusosuus on 5 000 €.
Varat käytetään henkilöstökuluihin, ulkopuolisiin palveluihin ja muihin kuluihin.

Vastuuorganisaatio
Kalajoen kaupungin sivistyspalvelut ja Kalajoki akatemia ja Kalajoen kirjasto ovat vastuussa hankkeen toteuttamisesta.
Hankkeen johtaja on Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi, ja Kalajoki akatemian yhteyshenkilö on Kulttuuri- ja
vapaa-aikatoimenjohtaja Anita Ohtamaa ja hankkeen yhteyshenkilö, palvelupäällikkö Joni Rahja.
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