
      
 
 

Uusi ympäristö - valtionavustushanke 
 

Tiivistelmä 
Hankkeen tavoitteena on luoda puitteet sille, että kirjastosta tulee kunnan ja kuntalaisten keskeinen osallistaja, 
lähidemokratian keskus ja ympäristötietoisuuden edistäjä. Keskeisimmät tavoitteet ovat 1) parantaa kuntalaisten ja  
päättäjien välistä vuorovaikutusta, 2) kehittää Kalajoen kyläkeskusten sekä kuntalaisten kuuntelemista sekä 3)  

edistää kestävää kehitystä ja tietoisuutta ympäristöstä, kiertotaloudesta ja kuntalaisten omista 
vaikutusmahdollisuuksista. 
 

Toteutusaika 
01.04.2022 - 31.12.2023 
 

Tavoitteet  
Hankkeen tavoitteena on luoda kirjastosta kunnan ja kuntalaisten keskeinen osallistaja, lähidemokratian keskus ja ympäristötietoisuu-
den edistäjä. 
 

Toimenpiteet, toteutus  
Toimenpiteet ovat  

1) luodaan toimintamallit ja palvelumuodot, joilla kirjasto voi vahvistaa kuntalaisten osallistumis - ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteis-
kunnalliseen päätöksentekoon sekä lisätä osallisuutta ja tietoisuutta 

2) Hankkeessa järjestetään keskustelutilaisuuksia paikallisten teemojen ympärillä sekä tuodaan päätöksentekoa ja yhteiskunnallista  
vaikuttamista näkyväksi julkiseen tilaan. Viranhaltijoita eri alueilta tuodaan matalan kynnyksen kyselyhetkiin pääkirjastolle. 
3)  Kirjastoihin luodaan infopisteitä ympäristötietouteen ja kiertotalouteen liittyen, joista kuntalainen voi saada tietoa  

omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Kierrätyksestä ja jätehuollosta järjestetään kirjastoissa tapahtumia. 
4) Kirjasto ja Urheiluakatemia syventävät yhteistyötä - hanketyöntekijä suunnittelee Urheiluakatemian kanssa, miten kirjaston avulla 
arkiliikuntaa voisi tuoda lähemmäksi ihmisiä ja mitä liikuntavälineitä kirjasto tulee tulevina vuosina hankkimaan käyttötaloudestaan. 
5) Hankkeessa edistetään sähköistä kuntalaisten kuulemista ja lisätään kuntalaisten tietoa  
digitaalisista kyselyistä ja yhteydenottokanavista. 
6) Hankkeeseen palkataan 9 kk ajalle projektityöntekijä, joka luo toimintamallit ja palvelumuodot 
 

 

Kohderyhmät Ja yhteistyökumppanit  
Kohderyhmänä ovat: Kirjaston henkilökunta, Kirjaston asiakkaat, Kirjaston ei-käyttäjät ja Sidosryhmät. Yhteistyökumppani Urheiluaka-

temia.  
 

Hankkeen kustannukset ja rahoitus 

 

Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset 37 500 euroa, johon on saatu 30 000 € avustus.  Kuntarahoitusosuus 7 500 € koostuu 
kirjaston henkilökunnan hankkeeseen käyttämistä työtunneista, jotka sisältyvät talousarviossa palkkaan, palkkioihin ja niiden 
sivukuluihin. Avustus käytetään pääosin palkkoihin sekä hieman ostopalveluihin ja pieniin em.  hankintoihin ja muihin kuluihin. Rahoi-

tuksen on myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.  
 

Vastuuorganisaatio; Kalajoen kaupunki, Kalajoki akatemia, Kirjasto. Hankkeen johtaja on Tiina Kangas ja yhteyshenkilö palvelu-

päällikkö Joni Rahja ja palvelualuevastaava Juha Isolehto. 
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