
          

LUKUJUHLAT TEEMASYKSY-hanke 
 

Tiivistelmä 
Hankkeessa tiivistettiin Kalajoen kaupunginkirjaston ja kunnan koulujen yhteistyötä sekä edistetään lasten ja nuorten luku-
taitoa ja -innostusta kirjallisuustapahtumien ja kouluvierailujen avulla. 
 

Kohderyhmä lapset ja nuoret  

 

Aikataulu: 01.07.2020 – 30.6.2021  
 

Tavoitteet  
Tavoitteena oli aktivoida kouluyhteistyötä Kalajoen uuden kouluverkon toimijoiden kanssa ja järjestää kirjallisuustapahtu-
mia syyslukukaudella 2020 kaikilla Kalajoen peruskouluilla. Tavoitteena oli myös innostaa lapsia ja nuoria lukemaan. Kohde-
ryhmänä 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 oli myös, että koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelmaa aletaan toteuttaa aktiivisesti. 
Hankkeen teemasyksy pyrki innostamaan koululuokkia käyttämään kirjaston palveluita ja tiloja entistä enemmän ja kirjastoa 
jalkautumaan kouluille. Kirjastoauto ottaiin mukaan uuden yhtenäiskoulun viikkoarkeen. 
 

Toimenpiteet  ja tulokset 
Koronatilanteesta johtuen hankkeen toteutustapaa muutettiin ja toteutettiin virtuaalivierailuna ja näyttelyinä. 
• Selkeytetty ja uudistettu kirjaston sisäistä työnjakoa ja vähennetty päällekkäistä työtä 
• Järjestetty virtuaalivierailuja neljän eri peruskoulun oppilaille ja tavoitettu 875 oppilasta 
• Kerätty kouluilta toiveet yhteistyön kehittämiselle ja hankittaville koulusarjoille, koulusarjoja hankittu useita 
toiveiden perusteella 
• Tehty kansainvälistä yhteistyötä Karjalan kansalliskirjaston kanssa, luotu 10 minuutin virtuaalinäyttelyvideo 
• Järjestetty Raution ja Tyngän koulujen kanssa joulunäyttely, johon osallistui 6 opettajaa ja lähes 100 oppilasta 
• Tehty tiedonhankinnan opetukseen yhdenmukaiset materiaalit kirjaston käyttöön 
• Tehty esittelyvideot kirjaston palveluista ja kirjastoautosta ryhmäkäyntejä ja vanhempainiltoja varten 
• Perustettu pääkirjastolle ja Himangan kirjastoon Selkis-hyllyt keskeiselle paikalle 
• Uudistettu kirjaston kotisivujen Lapset ja nuoret -osio 
 

Kustannukset ja rahoitus 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hyväksyi hankkeelle 25 000 € kustannusarvion ja myönsi siihen 80 % tuen, 20 000 €. 
Kalajoen omarahoitusosuus on 5 000 €. Varat käytettiin henkilöstökuluihin, ulkopuolisiin palveluihin ja muihin kuluihin. 
Hankkeen toteuma oli 25 338,45 € johon saatiin 20000 € tuki, omarahoitusosuudeksi jäi 5 338,45 €.  
 

Vastuuorganisaatio; 
Kalajoen kaupungin sivistyspalvelut ja Kalajoki akatemia ja Kalajoen kirjasto olivat vastuussa hankkeen toteuttamisesta. 
Hankkeen johtaja oli Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi, ja Kalajoki akatemian yhteyshenkilö on Kulttuuri- ja 
vapaa-aikatoimen palvelualuevastaava Anita Ohtamaa / Juha Isolehto 1.1.2021 alkaen ja hankkeen yhteyshenkilö, palvelu-
päällikkö Joni Rahja.  
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