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1 Johdanto 

 

Opinnäytteeni taustalla on sekä laajempi muutos kirjastoalalla että paikallisen tason ke-

hittämistarve. Kuten Yleisten kirjastojen suunta 2016 - 2020 -asiakirjassa todetaan, kir-

jastot tarvitsevat työkaluja toimintansa kehittämiseen muuttuvassa ympäristössä. Kun-

tien taloustilanne kiristyy, kansalaisten eriarvoistuminen lisääntyy, kulttuurituotteet digi-

talisoituvat ja palvelut keskittyvät verkkoon. Kaikki tämä haastaa kirjastoja uudistumaan 

ja etsimään jatkuvasti uusia keinoja pysytellä ajan hermolla. (Yleisten kirjastojen neu-

vosto 2016, 2.) Yksi suosittu kehityssuunta on kirjastojen tapahtumatuotanto, joka on 

noussut toiminnassa yhä keskeisempään asemaan ja jonka merkitys kasvaa jatkuvasti. 

Tämä on tilanne myös Valkeakosken kaupunginkirjastossa, joka on tämän kehittämis-

työn tilaaja sekä kohde. Työ kohdistuu kirjaston tapahtumien, yhteistyökumppanuuksien 

sekä musiikkitoiminnan kehittämiseen.  

 

Oleellisena taustatekijänä tälle työlle on vuoden 2017 alusta voimaan tullut, päivitetty 

kirjastolaki, jossa korostetaan uudella tavalla kirjaston tehtävää aktiivisen kansalaisuu-

den, demokratian ja sananvapauden edistäjänä sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen 

vuoropuhelun mahdollistajana. Kehittämistyöni tuo kirjastolain pykälät käytäntöön ja tut-

kii yhden kirjaston osalta konkreettisia keinoja toteuttaa näitä tavoitteita erityisesti tapah-

tumatoiminnan kautta. Työ liittyy vahvasti kirjastoalalla laajemminkin käytävään keskus-

teluun kirjastojen toiminnan ja palveluiden kehittämisestä sekä yhteistyön mahdollisuuk-

sista. Näin ollen uskon tulosten olevan sovellettavissa muidenkin kirjastojen, etenkin Val-

keakosken kaltaisten keskisuurten tai pienten kaupunkien kirjastojen toimintaan. 

 

Tapahtumatoiminta nykyisessä mittakaavassa on kirjastoille haaste, mutta suomalaisille 

kirjastoille uusien haasteiden eteen joutuminen on tuttua. Alalla on totuttu siihen, että 

muutos on pysyvä asiaintila: erilaisia mullistuksia on tullut eteen jatkuvalla syötöllä vä-

hintään siitä asti, kun nykyisenlaisten yleisten kirjastojen perustan luonut kirjastolaki tuli 

voimaan vuonna 1961. Kuten Mäkinen (2009b, 385) toteaa, suomalaisten kirjastojen ke-

hitys on erottamaton osa laajempaa hyvinvointivaltion rakentumisprosessia, eikä sitä voi 

tarkastella irrallisena tästä kontekstista. Suomesta on viimeisen kuuden vuosikymmenen 

aikana tullut osa Länsi-Eurooppaa ja globaalia markkinataloutta. Yleinen kirjasto on yksi 

hyvinvointivaltion peruspalveluista, ja sen kehitys peilaa muuta yhteiskunnallista kehi-

tystä.  (Mäkinen 2009b, 386.)  
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Viimeisten muutaman kymmenen vuoden aikana yleisten kirjastojen vauhti on ollut hui-

maavaa sekä teknologisten ratkaisujen että kirjaston tarjoamien palvelujen kehityksen 

osalta. ATK-järjestelmät korvasivat kirjastojen korttikatalogit 1980-luvulta lähtien, ja en-

nen kuin tähän ehdittiin tottua, tuli Internet ja heitti kaiken ennen näkemättömällä tavalla 

päälaelleen mullistaessaan sekä tietosisällöt että tiedonhaun mahdollisuudet. Nyt ollaan 

tilanteessa, jossa keskustellaan muun muassa siitä, tarvitseeko kirjastossa olla kirjoja, 

millainen kirjastotilan pitäisi olla ja mitä siellä pitäisi tapahtua, mihin kirjastohenkilökuntaa 

tarvitaan (vai tarvitaanko), mitkä kaikki palvelut kuuluvat kirjaston toiminnan piiriin ja ken-

ties suurimpana kysymyksenä: tarvitaanko yleisiä kirjastoja nykypäivänä ylipäänsä. Ku-

ten Relander ja Saarti toteavat, ”[k]irjaston kuolemaa on ennustettu digitaalisen viestin-

nän alkuajoista asti samoin argumentein kuin paperisen kirjan (2015, 7). Toisin sanoen 

kirjastot joutuvat perustelemaan olemassaoloaan ja relevanssiaan maailmassa, jossa 

ihmisillä on rajattomasti mahdollisuuksia niin vapaa-ajan viettoon kuin tiedon hankintaan-

kin.  

 

Erityisen näkyvällä tavalla muuttuva toimintaympäristö ja digitalisaatio ovat vaikuttaneet 

yleisten kirjastojen musiikkitoimintaan. Heikki Poroilan mukaan monia teknologisia inno-

vaatioita testataan usein musiikin kautta, koska sen omaksuminen on puhuttua ja etenkin 

kirjoitettua kieltä nopeampaa (2008, 6). Suomi on 1900-luvun puolivälistä asti ollut mu-

siikkikirjastotoiminnan edelläkävijä, jossa monipuoliset musiikkikokoelmat ovat mahdol-

listaneet laaja-alaisen musiikin harrastamisen kenelle tahansa. Musiikkikirjastojen käyttö 

on kuitenkin muuttunut 2000-luvun kuluessa. Siinä missä kirjastojen uutuuslevyihin oli 

aiemmin kuukausien mittaiset varausjonot, teknologian kehitys ja ihmisten kulutustapo-

jen muutos ovat vähentäneet huomattavasti kirjastojen musiikkikokoelmien käyttöä. 

Puoli-ilmaisten suoratoistopalveluiden ja lukemattomien muiden digitaalisten jakeluka-

navien aikakaudella kirjastojen cd-hyllyt pullistelevat lainaamattomia levyjä. Tämä kehi-

tys on synnyttänyt tarpeen pohtia uudenlaisia muotoja musiikkikirjastotyölle.  

 

Kirjastoissa ollaan hyvin tietoisia muutosten tuomista haasteista, mutta valmiudet vas-

tata niihin riippuvat monesta tekijästä. Siinä, missä suurten kaupunkien lippulaivakirjas-

toissa satsataan tiloihin ja uusiin toimintoihin reippaalla kädellä, pienissä ja keskisuurissa 

kunnissa ja kaupungeissa hyvät ideat törmäävät usein tilojen, henkilöstön tai taloudellis-

ten resurssien puutteeseen. Konkreettisena pelkona pienemmässä kirjastossa on 

yleensä muun muassa se, että koko idean toteutus jää omille harteille, kun kollegoilla on 

omat kiireensä – jos ollaan niin onnellisessa asemassa, että kollegoita ylipäänsä on. 

Itsekin olen vuosien varrella eri kirjastoissa työskennellessäni joutunut lukuisia kertoja 
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kohtaamaan realiteetit. Alkuinnostus on vaihtunut lannistukseksi ja turhautumiseksi, kun 

tarpeeksi aikaa ja tekijöitä ei vain ole. Kaikesta huolimatta kirjastoissa halutaan tuottaa 

ja myös tuotetaan laadukasta ja monipuolista toimintaa. Hyllyjen välistä lähdetään roh-

keasti liikkeelle ja vähäisiä resursseja kompensoidaan esimerkiksi yhteistyöllä muiden 

tahojen kanssa (Hokkanen 2014, 13).  

 

Useat edellä kuvatut haasteet koskevat myös Valkeakosken kaupunginkirjastoa, jossa 

halutaan monen muun kirjaston tapaan panostaa tapahtumiin ja yhteistyön kehittämi-

seen eri toimijoiden kanssa. Valkeakoskella on paljon kulttuuritoimintaa ja erilaisia yh-

distyksiä, joiden kanssa kirjasto voisi tehdä nykyistä monipuolisempaa yhteistyötä. Tä-

män suuntainen kehittäminen on linjassa myös Valkeakosken kaupungin strategian 

kanssa. Strategiassa painotetaan muun muassa yhteistyökykyisyyttä, asiakaslähtöi-

syyttä ja kehittämishalukkuutta (Valkeakosken kaupungin strategia, 2013).  

 

Tämän kehittämistyön tavoitteena on sujuvoittaa kirjaston sisäisiä tapahtumasuunnitte-

luprosesseja ja lisätä sekä kehittää tapahtumayhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 

Tämän ohella kehittämistyöllä pyritään elävöittämään kirjaston musiikkitoimintaa. Työllä 

etsin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Miten tapahtumatoimintaa voidaan kehittää kirjaston sisäisten toimintamallien osalta 

sekä yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa?  

2. Miten tapahtumayhteistyöllä voidaan elävöittää kirjaston musiikkitoimintaa?  

 

Työ toteutetaan tapaustutkimuksena, joka hyödyntää palvelumuotoilun ja verkostotutki-

muksen keinoja. Työssä käytetyt tutkimus- ja kehittämismenetelmät ovat teemahaastat-

telu, kysely, benchmarking, yhteisöllinen ideointi työpajassa ja palavereissa sekä pilotti-

kokeilut. Menetelmien toteutusta ja niiden avulla saatuja tuloksia käsitellään luvuissa 5-

7. Luvussa 8 esitetään tulosten pohjalta käytännön toimenpiteitä ja kehittämisehdotuk-

sia. Luvussa 9 luodaan katse eteenpäin ja pohditaan tulevan kehityksen sekä tutkimuk-

sen mahdollisuuksia. 

 

Olen suhteellisen uusi työntekijä Valkeakoskella, mikä on kehittämistyön kannalta toi-

saalta haaste ja toisaalta etu. Kehittämistyön aloittaessani olin työskennellyt Valkeakos-

ken kaupunginkirjastossa informaatikkona vasta muutaman kuukauden. Yksi haasteis-

tani uutena työntekijänä on se, etten tunne vielä organisaatiota läpikotaisin, jolloin jotkut 

kehittämiskohdat voivat jäädä pimentoon. Toisaalta tämä on myös hyvä asia, sillä pystyn 
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tarkastelemaan organisaatiota melko tuorein silmin ja kenties huomaamaan asioita, jotka 

pidempään talossa olleilta jäisivät huomaamatta. Aiemmin työskentelin noin viiden vuo-

den ajan kulttuurikirjastonhoitajan tehtävissä Sastamalan kaupunginkirjastossa. Molem-

missa kirjastoissa tehtäviini on muiden asioiden ohella kuulunut vastuu kirjaston musiik-

kikokoelmasta sekä -toiminnasta. Sastamala ja Valkeakoski ovat kaupunkeina lähes sa-

mankokoiset ja tapahtumatoiminnan suhteen haasteet ovat suurelta osin samankaltai-

sia. Näin ollen pohjaan näkemykseni pienten ja keskisuurten kirjastojen kohtaamista 

haasteista sekä musiikkikirjastotoiminnan kehityksestä myös pidempään omakohtaiseen 

kokemukseen.  

2 Kirjastolaki, yhteis(ö)työ ja verkostot 

 

Tässä luvussa kerron tarkemmin työn taustalla olevasta uudesta kirjastolaista sekä sen 

rinnalla kehitetyistä suosituksista yleisten kirjastojen toiminnalle. Lisäksi avaan monia 

nykyaikaisten kirjastojen toimintoja kuvaavia sosiaalisen kirjaston ja yhteisötyön käsit-

teitä sekä verkostoitumiseen liittyvää terminologiaa.   

2.1 Uusi laki yleisistä kirjastoista 

Muutokset kirjastojen toimintaympäristössä ovat vuosikymmenten mittaan luoneet tois-

tuvasti tarpeen saattaa yleisiä kirjastoja koskevaa lainsäädäntöä ajan tasalle. Kuten 

edellä mainittiin, yleisten kirjastojen yhteiskunnallisen aseman ja nykyaikaisen kehityk-

sen suuntaviivat määrittänyt kirjastolaki tuli voimaan vuonna 1961. Ennen vuotta 2017 

lakia uudistettiin ja ajanmukaistettiin vuosina 1986, 1992 ja 1998. (Mäkinen 2009b, 445.) 

Mäkinen toteaa kirjastolakien, kuten kaikkien lakien olevan ”puheenvuoroja yhteiskun-

nallisessa keskustelussa, mutta myös (mahdollisen) edellisen lain jonkinasteisia peiliku-

via” (2009b, 445). Jokainen kirjastolain uudistus on siis toisaalta vastannut yhteiskunnan 

kehityksen tuomiin uusiin vaatimuksiin ja toisaalta säilyttänyt aiempien versioiden edel-

leen ajankohtaisiksi ja tärkeiksi koetut peruselementit.  

 

Uusi laki yleisistä kirjastoista tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Lain tavoitteena on edis-

tää: 

1) väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; 
2) tiedon saatavuutta ja käyttöä; 
3) lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; 
4) mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen; 
5) aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. (Laki yleisistä kirjas-
toista 2018.) 
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Yllä listattujen tavoitteiden toteuttamisen lähtökohdiksi laissa määritellään yhteisöllisyys, 

moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Tavoitteiden ohella laki määrittää myös ylei-

sen kirjaston tehtävät. Kirjaston tulee: 

1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 
2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 
3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 
4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä mo-
nipuoliseen lukutaitoon; 
5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 
6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. (Laki yleisistä kirjastoista 
2018.) 

 

Siinä missä aiemman kirjastolain keskiössä oli yleisen kirjaston rooli tiedon tarjoajana 

sekä kansalaisten henkilökohtaisen oppimisen ja yksilöllisen kehittymisen mahdollista-

jana, uudistetussa laissa on selvästi haluttu määrittää kirjaston asemaa ja tehtävää joil-

tain osin uudelleen. Uudessa laissa painotetaan kirjaston merkitystä yhteiskunnallisena 

toimijana, mistä kielivät kirjastolle annetut tehtävät aktiivisen kansalaisuuden, sananva-

pauden ja yhteisöllisyyden sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistä-

jänä. Nämä ovat suuria asioita, joita on lähdetty toteuttamaan kirjastoissa monenlaisilla 

tavoilla. Myös Valkeakosken kaupunginkirjastossa halutaan kehittää toimintaa näiden 

uusien tehtävien näkökulmasta. Kirjaston halutaan näkyvän kaupungilla ja toimivan 

areenana monenlaiselle toiminnalle. Oli uusi laki yleisistä kirjastoista sitten syy tai seu-

raus, kirjastoissa näkökulma on siirtynyt ratkaisevasti hyllyjen välistä ja seinien sisältä 

ulospäin, aktiiviseksi osaksi yhteisöä. 

2.2 Muutos lähtee kirjastojen sisältä 

Vuonna 2016 julkaistussa yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksessa todetaan, 

että ”[k]irjastoissa on jo pitkään toimittu vähintään kaikkien lakien ja asetusten mukai-

sesti” (Yleisten kirjastojen saatavuussuositus 2016, 5). Toisin sanoen siinä, missä laki 

määrittää raamit yleisten kirjastojen toiminnalle, kirjastoissa on aina vallinnut vahva si-

säinen tahtotila tehdä asiat laissa määritetyt kriteerit täyttäen, tai paremminkin ne ylit-

täen. Erilaiset yleisten kirjastojen piirissä laaditut strategiat ja suositukset ohjaavat kir-

jastojen toimintaa lakitekstejä konkreettisemmalla tasolla. Edellä mainittu yleisten kirjas-

tojen neuvoston laatima Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020-asiakirja on työväline kir-

jastojen toiminnalle paikallisella tasolla. Asiakirja laadittiin uuden kirjastolain valmistelun 

rinnalla ja siinä määritettävät arvot ovat linjassa edellisessä alaluvussa esiteltyjen kirjas-

tolain tavoitteiden kanssa. Yleisten kirjastojen neuvoston nostamat arvot ovat tasaver-

taisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, rohkeus ja sananvapaus.  
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Laura Hokkanen puhuu ”sosiaalisesta kirjastosta”, joka korostaa ”yhteisöllisyyttä, sosi-

aalisuutta ja kohtaamista”. Sosiaalinen kirjasto on sekä tila että toimintatapa. Se voi to-

teutua pop up -kirjastona, osallistavana toimintana kirjaston ulkopuolisissa tapahtumissa 

ja kirjaston laajentamisena muihin ammattiryhmiin, kuten nuorisotyöntekijöihin, sosiaa-

lialan ammattilaisiin tai kolmannen sektorin edustajiin. (Hokkanen 2015, 13.) Toiminnan 

laajentamisesta muihin ammattikuntiin on kokemusta myös Valkeakosken kaupunginkir-

jastossa, missä esimerkiksi ryhmäneuvolaa1 toteutetaan kirjaston, sosiaali- ja terveys-

puolen yhteistyönä. Tuttua on myös pop up -kirjastotoiminta, joka on tärkeässä osassa 

tämän kehittämistyön pilottikokeiluissa. 

 

Yhteistyöllä on kirjastoalalla pitkät perinteet ja se kuuluu oleellisena osana sosiaalisen 

kirjaston toimintaan. Kirjastot ovat edelläkävijöitä seudullisessa, kansallisessa ja kan-

sainvälisessä verkostoitumisessa. Valkeakosken kaupunginkirjasto on osa kaikki Pirkan-

maan yleiset kirjastot kattavaa PIKI-kirjastoverkkoa. PIKI-yhteistoiminnan juuret ulottuvat 

pitkälle menneisyyteen ja alueen yhteistyö tiivistyy vuosi vuodelta. (Mikä on PIKI? 2018.) 

Nykyisin asiakkaat asioivat samalla kortilla kaikissa PIKI-kirjastoissa, aineistot liikkuvat 

ketterästi kirjastojen välillä, kirjastojärjestelmä on yhteinen ja koko Pirkanmaan alueen 

luettelointi on lähes kokonaan keskitetty Tampereen kaupunginkirjastoon. Lisäksi PIKI-

alueella toteutetaan yhteishankkeita ja henkilöstön yhteisiä koulutuksia. Valtaosa Suo-

men kirjastoista kuuluu jo PIKI:n tyyliseen, alueelliseen verkostoon: pääkaupunkiseu-

dulla on Helmet, Varsinais-Suomessa Vaski-kirjastot, Keski-Suomessa Keski-kirjastot, 

Pohjois-Pohjanmaalla OUTI-kirjastot ja niin edelleen. Myös valtakunnallinen yhteistyö 

etenee jatkuvasti yhteisten tietokantojen ja muun kehittämistyön myötä. 

 

Siinä, missä kirjastojen väliset verkostot ovat perinteisiä, tiiviitä ja toimivia, kirjastojen 

laajamittainen verkostoituminen muiden tahojen kanssa on uudempi ilmiö. Toki kirjas-

toilla on aina ollut monenlaisia yhteistyökumppaneita, kuten koulut ja yhdistykset. Osit-

tain edellä mainittujen resurssikysymysten vuoksi kirjastoihin kohdistuu kuitenkin lisään-

tyvässä määrin paineita kehittää uudenlaista yhteistyötä niin julkisen puolen, kaupallis-

ten toimijoiden kuin kolmannen sektorin kanssa. Kuten lakitekstissäkin todetaan, kirjas-

tojen pitää ottaa näkyvämpää roolia yhteisössä ja edistää yhteiskunnallista sekä kulttuu-

rista vuoropuhelua. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kirjastojen pitäisi itse olla aktiivisia ja 

                                                

1 Valkeakosken kaupunginkirjastossa järjestettävään ryhmäneuvolaan kutsutaan puolivuotiaita 
lapsia perheineen. Tilaisuudessa keskustellaan lapsen arkeen liittyvistä asioista ja nautitaan yh-
dessäolosta erilaisten leikkien muodossa. Ryhmäneuvolan pitää neuvolan terveydenhoitaja yh-
dessä perhetyöntekijän, kirjaston työntekijän sekä lasten fysioterapeutin kanssa. Kolmen viikon 
välein järjestettäviin tapaamisiin kutsutaan aina eri perheet. (Perhevalmennus 2018.) 
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etsiä uusia yhteistyökumppaneita (Hokkanen 2015, 13). Kirjastot kun eivät voi eikä nii-

den ole tarpeenkaan yrittää tehdä kaikkea omilla rajallisilla resursseillaan. Yleisillä kir-

jastoilla on ainutlaatuisen laaja asiakaskunta, minkä vuoksi niiden kanssa lähdetään 

yleensä mielellään yhteistyöhön. (Hokkanen 2015, 13.)  

2.3 Yhteisötyö kirjastoissa 

Sosiaalisen kirjastoon liittyy yhteistyön lisäksi myös ajatus yhteisötyöstä. Yhteisötyön kä-

site on jossakin määrin ennestään tuttu sosiaalityöstä puhuttaessa, mutta vuoden 2017 

alkupuolella se on lanseerattu myös kirjastoalalle. Yhteisötyön käsitettä lähdettiin edis-

tämään Suomen kirjastoseuran työryhmätyöskentelyn kautta. Kirjastoseuran alaisuu-

dessa on pitkään toiminut noin kuusi- tai seitsemänhenkisiä, vaihtuvia työryhmiä, jotka 

koostuvat kirjastoalan ammattilaisista sekä tavallisesti yhdestä opiskelijajäsenestä. Työ-

ryhmiä on nykyisellään yhdeksän ja kukin niistä keskittyy johonkin tiettyyn kirjastotyön 

osa-alueeseen. (Työryhmät 2018.) Kirjastoseuran työryhmät tekevät valtakunnallista ke-

hittämistyötä ruohonjuuritasolla.  

 

Yksi kirjastoseuran uusimmista ryhmistä on keväällä 2017 perustettu yhteisötyön työ-

ryhmä, joka pyrkii levittämään yhteisötyön käsitettä ja keräämään sekä välittämään tie-

toa kirjastoissa tehtävästä yhteisötyöstä. Yhteisötyön työryhmän puheenjohtaja Heini 

Oikkonen-Kerman kertoi sähköpostitse käsitteen ja työryhmän synnystä seuraavasti:  

Tarkoituksena oli nimenomaan keksiä termi, jolla kuvata yhteisöllisyyteen, osalli-
suuteen, jalkautumiseen, osallistavuuteen, yhteistyöhön, projektitoimintaan, mark-
kinointiin, saavutettavuuteen yms. liittyvää toimintaa ja sen kehittämistä kirjas-
toissa. […] [T]arve yhteiselle käsitteelle ja työryhmälle syntyi juuri siitä, että ky-
seessä on jo melko vakiintunut toimintamuoto/toiminnan kenttä, jolta kuitenkin 
puuttuu tietty legitimiteetti kirjastoissa - jopa niin, ettei toiminnalle ole yhteistä sa-
naa. Ideana oli luoda tilaa ja näkemystä siitä, että yhteisötyö on aivan yhtä tärkeä 
osa kirjastojen toimintaa kuin esimerkiksi lainauspalvelut tai niiden organisointi. 
(Oikkonen-Kerman 2017.) 

 

Oikkonen-Kermanin mukaan yllä kuvattuja toimintoja niputetaan usein osallistamisen kä-

sitteen alle. Tämä on tilanne esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjastossa. Osallistaminen 

on kuitenkin tässä yhteydessä riittämätön ja harhaan johtava termi. Kuten Oikkonen-

Kerman toteaa, 

[o]sallistaminen on voimakas termi kuvaamaan aktiivista toimintaa, jossa osallis-
tetaan (eli otetaan mukaan, kuullaan, tehdään yhteistyötä, keskustellaan) tietty 
kohderyhmä, mutta käytännössä kömpelö ja väärinkäsityksiä aiheuttava, jos halu-
taankin kuvata asioita, jotka kyllä liittyvät asiakkaisiin, yleisöihin ja yhteisöihin, 
mutta eivät edellytä aktiivisuutta yhteisöltä tai asiakkaalta itseltään (kuten markki-
nointi, tiedon avaaminen, saavutettavuuden lisääminen). (Oikkonen-Kerman 
2017.) 
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Muiden muassa Irene Roivainen on tutkinut yhteisötyötä sosiaalialalla. Roivaisen mu-

kaan yhteisötyöllä pyritään kartoittamaan ihmisten tarpeet ja aktivoimaan ihmisiä toimi-

maan omassa yhteisössään sekä osana kansalaisyhteiskuntaa.  Yhteisötyössä ihminen 

ei ole toiminnan kohde, vaan aktiivinen osallistuja. (Roivainen 2008, 267–270.) Kysyin 

Heini Oikkonen-Kermanilta, lainattiinko yhteisötyön käsite kirjastoihin sosiaalialalta, 

missä se on ollut aiemmin käytössä. Oikkonen-Kerman totesi yhtäläisyyksiä olevan, 

mutta täysin samasta asiasta ei kuitenkaan hänen mukaansa ole kyse. Käsitteen synty-

vaiheessa käytiin läpi lähteitä sosiaalialan yhteisötyöstä kuten myös kulttuurialan yleisö-

työstä. Oikkonen-Kermanin näkemyksen mukaan käytetympiä muotoja ovat kuitenkin ol-

leet esimerkiksi yhteisösosiaalityö ja yhdyskuntatyö, eikä hän näin ollen katsonut käsit-

teen olevan vakiintunut sosiaalialalla.  Oikkonen-Kerman ei kuitenkaan pitänyt termien 

läheisyyttä lainkaan huonona asiana ja huomautti Suomen kirjastoissa tapahtuvan yh-

teisötyön olevan sellaista, mitä muualla maailmalla tapahtuu usein nimenomaan sosiaa-

lityöhön liittyvän community work -käsitteen alla. (Oikkonen-Kerman 2017.)  

 

Yhteisötyön työryhmä perusti Facebookiin ”Yhteisötyö kirjastoon!” -ryhmän, jossa kirjas-

tolaiset jakavat tietoa ja kokemuksia aiheesta. Ryhmän kuvauksessa kirjastoissa tehtä-

vän yhteisötyön ja muissa organisaatioissa tehtävän yleisötyön välille tehdään ero. Yh-

teisötyötä määritellään seuraavasti:  

Muissa kulttuuriorganisaatioissa tehdään yleisötyötä, mutta kirjastoissa tehtäköön 
yhteisötyötä: järjestetään yhdessä tapahtumia, suunnitellaan kirjaston toimintaa 
avoimesti ja asiakkaille näkyvästi, verkostoidutaan muiden ihmisten ja organisaa-
tioiden kanssa tai avataan kirjaston ovet keskustelulle, uusille ideoille tai muulle 
ihmislähtöiselle. Yhteisötyöhön kuuluu tietysti myös tiimitaitojen arvostaminen, 
hyvä keskustelukulttuuri ja kirjaston palvelujen näkyväksi tekeminen. (Yhteisötyö 
kirjastoon! 2017.) 

 

Koen yhteisötyön käsitteen hyödylliseksi ja kuvaavaksi, kun halutaan nimetä se tehtä-

vien sekamelska, joka koostaa suuren osan yleisten kirjastojen toiminnasta nykypäi-

vänä. Toiminnan nimeäminen on tärkeää etenkin Oikkonen-Kermanin peräänkuulutta-

man legitimiteetin kannalta. Näin saadaan vähitellen iskostettua niin asiakkaiden, päät-

täjien kuin henkilökunnankin mieliin, että nämä toiminnot ovat kirjaston ydintoimintaa, 

eivätkä epämääräistä puuhastelua jota tehdään luppo- tai vapaa-ajalla silkasta tekemi-

sen ilosta sitten, kun oikeat työt on hoidettu. Yhteisötyö on myös tämän kehittämistyön 

ytimessä ja kuvaa hyvin niitä asioita, joita Valkeakosken kaupunginkirjastossakin tavoi-

tellaan. 
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2.4 Verkostot ja kumppanuudet 

Yhteisötyön lisäksi tässä kehittämistyössä oleelliseen asemaan nousevat yhteistyöver-

kostot ja -kumppanuudet. Kuten Hakanen, Heinonen ja Sipilä toteavat, ”yhteistyöhakui-

suus on [nykyään] sekä maailmanlaajuinen että paikallinen kehitystrendi” (2007, 9). Ver-

kostoitumisella tavoitellaan toimijasta riippuen monenlaisia asioita. Kirjastojen tapauk-

sessa suurena motivaattorina ovat jo edellä mainitut vähäiset resurssit, mutta myös laa-

jeneva tehtäväkenttä ja pärjääminen muuttuvassa toimintaympäristössä kääntävät kat-

setta kohti uusia yhteistyökumppaneita. Pelkistäen voidaan sanoa, että useimmiten ver-

kostoitumisen taustalla on tarve saavuttaa enemmän hyötyä pienemmällä panostuksella 

(Hakanen, Heinonen ja Sipilä 2007, 20). Verkostoitumisella on kuitenkin paljon muitakin 

tavoitteita. Hakasen, Heinosen ja Sipilän mukaan verkostoitumisella pyritään muun mu-

assa vahvistamaan ja kehittämään omaa osaamista, hankkimaan tietoa ja oppimaan, 

parantamaan kilpailuasemaa ja kannattavuutta, lisäämään reagointivalmiutta, yhdistä-

mään taitoja ja osaamista sekä edistämään innovatiivisuutta (2007, 25).  

 

Verkostoista, verkostoitumisesta ja kumppanuuksista puhutaan paljon, mutta käsitteet 

saatetaan ymmärtää täysin eri tavalla puhujasta riippuen (Hakanen, Heinonen ja Sipilä 

2007, 19). Jotta voidaan puhua Valkeakosken kaupunginkirjaston yhteistyöverkoston ke-

hittämisestä, on mielestäni oleellista määritellä tarkemmin asiaan liittyviä käsitteitä. 

Tässä kehittämistyössä käytän käsitteitä Hakasen, Heinosen ja Sipilän määrittelemällä 

tavalla. Tämän määritelmän mukaan verkostosuhde on organisaation pitkäaikainen ja 

läheinen yhteistyö yhden tai useamman muun organisaation kanssa. Verkostosuhteessa 

yhteistyö on vuorovaikutteista ja luottamuksellista ja kehittää kaikkia osapuolia. Verkos-

tosuhde voi tarkoittaa kumppanuutta, verkkoa tai verkostoa ja olla tavoitteellisuudeltaan, 

muodoltaan sekä kestoltaan vaihteleva. Verkostoituminen viittaa prosessiin, jossa yh-

teistyössä toimivien organisaatioiden tietoa, osaamista ja arvoja yhdistetään toiminnaksi, 

joka synnyttää lisäarvoa. Verkosto taas tarkoittaa organisaation verkostosuhteiden ku-

dosta, jota ei voi selkeästi rajata ja joka muuttuu jatkuvasti. (Hakanen, Heinonen ja Sipilä 

2007, 60.) 

 

Kumppanuus tarkoittaa yleensä kahden organisaation välistä vakiintunutta tai tiivistä, 

sekä usein virallista verkostosuhdetta. Kumppanuudet perustuvat luottamukseen ja ovat 

luonteeltaan pitkäjänteisiä, tietoisia, yhteisöllisiä ja tavoitteellisia. (Hakanen, Heinonen ja 

Sipilä 2007, 77.) Hakanen, Heinonen ja Sipilä jakavat yhteistyökumppanuudet kolmeen 

eri kategoriaan, jotka ovat operatiivinen kumppanuus, taktinen kumppanuus ja strategi-
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nen kumppanuus. Operatiivinen kumppanuus toimii mekaanisella tasolla ja tähtää tehok-

kuuteen kustannusten ja resurssien osalta. Kumppanien roolit on tarkoin määritelty ja 

luottamus perustuu dokumentteihin ja kirjallisiin sopimuksiin. Taktinen kumppanuus tar-

koittaa yhdessä oppimista ja vahvaa, molemminpuolista luottamusta, joka ei perustu 

pelkkiin sopimuksiin. Se tähtää kumppanien prosessien yhdistämiseen ja päällekkäi-

syyksien poistamiseen. Tavoitteena on yhdistää toimintakulttuureja ja integroida toimin-

toja. Tuloksena kumppanit oppivat uutta ja saavat säästöjä. Strateginen kumppanuus 

taas tarkoittaa sitä, että kumppanit yhdistävät tietopääomansa ja saavuttavat merkittä-

vää strategista etua. Strategisten kumppaneiden välillä on keskinäinen riippuvuussuhde 

ja yhteyksiä on monella tasolla. Tavoitteena on uuden osaamisen ja tuottavuuden tason 

saavuttaminen. (Hakanen, Heinonen ja Sipilä 2007, 60.) 

3 Lähtötilanne ja toimintaympäristö 

Tässä luvussa kartoitan kehittämistyön lähtötilannetta ja kuvaan Valkeakosken kaupun-

ginkirjaston toimintaympäristöä. Käsittelen lyhyesti myös kirjaston nykyistä tapahtuma-

toimintaa sekä yhteistyöverkostoja tapahtumatoimintaan liittyen.  

3.1 Valkeakosken kaupunginkirjasto  

Reilun 21000 asukkaan Valkeakoski sijaitsee Etelä-Pirkanmaalla noin 35 kilometrin 

päässä Tampereelta. Valkeakoski – paikallisten suussa tuttavallisesti pelkkä Koski – tun-

netaan vanhana teollisuuskaupunkina ja erityisesti paperiteollisuudesta. Kulttuurielämä 

Valkeakoskella on kaupungin kokoon nähden vireää, mistä kertovat esimerkiksi yli 100 

vuotta toiminut kaupunginteatteri, museoiden runsaus, lukuisat kulttuuriyhdistykset ja ak-

tiivinen tapahtumatoiminta, kuten vuosittain järjestettävä, valtakunnallisesti tunnettu Työ-

väen Musiikkitapahtuma. (Valkeakosken kaupunki 2018.)   

 

Valkeakosken kaupunginkirjasto palvelee kuntalaisia pääkirjaston ja kirjastoauton voi-

min. Kirjastoauto Walle kiertää pysäkkejä Valkeakosken lisäksi myös naapurikunta Lem-

päälän puolella. Valkeakosken pääkirjasto on toiminut nykyisellä paikallaan kirjastora-

kennuksen valmistumisesta alkaen, eli vuodesta 1973. Kirjastossa työskentelee tällä 

hetkellä vakituisesti 17 henkilöä. Henkilökunta jakautuu kolmelle osastolle, jotka ovat ai-

kuistenosasto, lasten- ja nuortenosasto sekä palveluosasto. Musiikkiosasto on osa ai-

kuistenosastoa ja kirjastoautopalvelut palveluosastoa.  (Valkeakosken kaupunginkirjasto 

2018.)  
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Valkeakosken kaupunginkirjaston musiikkiosasto – tai paremminkin Valkeakosken mu-

siikkikirjasto – on yksi Suomen vanhimmista. Vuonna 1960 perustettu musiikkikirjasto 

toimi aluksi Valkeakosken kauppalantalolla, mistä se siirtyi pääkirjaston tiloihin nykyisen 

kirjaston valmistuttua vuonna 1973. Vuonna 1988 musiikkikirjasto muutti pois pääkirjas-

tolta ja siirtyi Valkeakosken musiikkiopiston kanssa samaan rakennukseen omaksi, eril-

liseksi toimipisteekseen. Musiikkikirjasto sijaitsi musiikkiopiston alakerrassa vuoteen 

2015 saakka, jolloin se siirtyi takaisin pääkirjastolle. (Valkeakosken musiikkiosaston his-

toriaa 2018.) Samalla musiikkiosasto yhdistettiin osaksi kirjaston aikuistenosastoa. 

Tämä on vaatinut totuttelua niin henkilökunnalta kuin asiakkailtakin ja kirjaston musiikki-

toiminta on viime vuosina hakenut paikkaansa. 

 

Valkeakosken pitkä ja monivaiheinen musiikkikirjastohistoria on luonut kaupunginkirjas-

toon kirjaston kokoon nähden erittäin laajan musiikkikokoelman. Musiikkikirjastoissa ylei-

sesti vallitsevan trendin mukaisesti kokoelman käyttöaste on laskenut vuosi vuodelta. 

Vuonna 2016 Valkeakosken kaupunginkirjaston musiikkiäänitteet kiersivät lainassa kes-

kimäärin 0,95 kertaa vuodessa. Vertailun vuoksi sanottakoon, että koko maan keskiarvo 

oli 1,49 ja Pirkanmaan jopa 2,11, ennen muuta Tampereen kaupunginkirjaston hyvien 

lainauslukujen ansiosta. (Yleisten kirjastojen tilastot 2018.) Vaikka Valkeakosken musiik-

kikokoelmaa oli muuton yhteydessä karsittu, hyllyissä seisoi edelleen valtava määrä liik-

kumatonta aineistoa. Näistä lähtökohdista aloitin tammikuussa 2017 työskentelyn mu-

siikkiosastosta vastaavana informaatikkona.  

 

Valkeakosken kaupunginkirjasto on osa Valkeakosken vapaa-aikakeskusta, johon kuu-

luu kirjastorakennuksen lisäksi kansalaisopiston eli Valkeakoski-opiston rakennus. Koko 

rakennuskompleksia odottaa näillä näkymin laajamittainen remontti lähivuosina. Re-

montti tuo uudistettujen tilojen lisäksi tullessaan uudenlaisia toimintamalleja ja on vielä 

epäselvää, mikä on kirjaston asema uudistetussa vapaa-aikakeskuksessa. Suunnitteilla 

on sijoittaa saman katon alle useampia toimijoita nykyisten kirjaston ja opiston lisäksi. 

Vapaa-aikakeskuksessa saattavat tulevaisuudessa toimia esimerkiksi Valkeakosken 

musiikkiopisto, kuvataide- ja käsityökoulu Emil sekä kaupungin kulttuuritoimisto. Remon-

tin suunnittelu on vielä varhaisessa vaiheessa ja kirjastolla on sen myötä edessä muutto 

väistötiloihin aikaisintaan kesällä 2020. Kirjaston tilat ja sijainti tulevaisuudessa ovat siis 

tämän kehittämistyön valmistuessa vielä kysymysmerkkejä. 

 

Nykyisten vapaa-aikakeskuksen toimijoiden eli kirjaston ja Valkeakoski-opiston välistä 

yhteistyötä kehitetään tällä hetkellä muun muassa kansainvälisen Erasmus+ -hankkeen 
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puitteissa. Kaksivuotinen ”Hand in hand – libraries and adult education organizations for 

lifelong learning” -hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja sitä toteutetaan suomalaisten, tans-

kalaisten, italialaisten ja puolalaisten elinikäisen oppimisen organisaatioiden yhteistyönä. 

(Hand in hand 2018.) Hankkeen kansainvälinen ulottuvuus näkyy yhteisenä suunnitte-

luna ja kokemusten vaihtona. Neljää eri osallistujamaissa tapahtuvaa hanketapaamista 

lukuun ottamatta jokainen toimija toteuttaa eri vaiheet omassa maassaan ja organisaa-

tiossaan itsenäisesti. Valkeakoski-opiston toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen 

paikallisena tavoitteena on edistää kirjaston ja opiston strategista yhteistyötä ja muun 

muassa selvittää asiakkaiden toiveita kirjaston ja opiston palveluiden kehittämiseksi.  

 

Kehittämistyössäni sivuan Hand in hand -hanketta, sillä hanketyöskentely etenee rinnak-

kain työni kanssa ja sen puitteissa tehtävä yhteistyön kehittäminen sekä asiakastiedon 

keruu antavat arvokasta tietoa myös tämän työn kannalta. Aikataulullisesti hankkeen tii-

moilta toteutettava kysely ja ideariihet osuivat kehittämistyöni loppumetreille, mutta otin 

niiden tulokset mahdollisuuksien mukaan huomioon työssäni. Vaikka oma fokukseni oli 

kirjaston tapahtumissa ja niihin liittyvän yhteistyön sekä kirjaston sisäisten tapahtuma-

suunnitteluprosessien kehittämisessä, kirjaston ja vapaa-aikakeskuksen tuleva remontti, 

muutto väistötiloihin ja muuttuva toimintaympäristö ovat kuitenkin tulevaisuuden kan-

nalta oleellisia asioita. Näin ollen ne oli otettava huomioon myös tässä kehittämistyössä. 

Kirjaston tilat ja toiminta tulevat mahdollisesti muuttumaan radikaalisti jo lähitulevaisuu-

dessa, millä on monenlaisia vaikutuksia niin tapahtumiin, kirjaston yhteistyökumppa-

nuuksiin kuin kaikkeen muuhunkin kirjastopalveluihin liittyvään. Tämä on välttämätöntä 

pitää mielessä, jotta kehittämistyön tulokset ovat sovellettavissa myös vielä hämärän 

peitossa oleviin uusiin olosuhteisiin. 

3.2 Kirjaston tapahtumat 

Tässä kehittämistyössä tapahtumilla viitataan kaikille avoimiin, julkisiin tapahtumiin. Ta-

pahtumat voivat olla pieniä tai suuria ja niiden osallistujamäärä voi olla rajattu tai rajaa-

maton. Tapahtuma voi olla suunnattu tietylle kohderyhmälle, mutta on kuitenkin lähtö-

kohtaisesti avoin kelle tahansa kyseisen kohderyhmän edustajalle. Näin ollen esimer-

kiksi suljetut ryhmäkäynnit rajataan tästä työstä pois. Valkeakosken kaupunginkirjas-

tossa järjestettävien, tilastoitujen tapahtumien määrä on 2010-luvulla vaihdellut noin vii-

destäkymmenestä sataan vuosittain, kun kaikki aina satutunneista lähtien lasketaan mu-

kaan.  
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Kuva 1. Valkeakosken kaupunginkirjaston järjestämät ja kirjastossa järjestetyt tapahtumat vuosina 2011—
2017 (lähde: Valkeakosken kaupunginkirjaston tapahtumakalenterit 2011-2017). 

 

Edellä kuvatut tapahtumatilastot kertovat lopulta melko vähän, sillä tilastoinnissa ei ole 

menneinä vuosina eritelty, onko kyseessä kirjaston itse järjestämä tapahtuma, jonkun 

muun järjestämä tapahtuma kirjaston tiloissa, vai kirjaston ja muun tahon yhdessä jär-

jestämä tapahtuma. Erillisiä tilastoja ei ole myöskään siitä, paljonko tapahtumia kirjasto 

on järjestänyt jossakin muualla kuin omissa tiloissaan. Edellä mainitut lukumäärät pitävät 

siis sisällään kaikki nämä eri variaatiot. Tämä puute on otettu huomioon aluehallintovi-

raston uudessa ohjeistuksessa, jossa edellytetään tapahtumatyyppien erittelyä kirjasto-

jen tilastoinnissa vuoden 2018 alusta lähtien. (Yleisten kirjastojen tilastot 2018.) 

  

Valkeakosken kaupunginkirjaston suurin vuosittainen tapahtuma on Suvipoistot, joka jär-

jestetään kesäkuun alkupuolella samaan aikaan kaupungin kesäkauden perinteisesti 

avaavien Valkeakosken markkinoiden kanssa. Kyseessä on kirjaston poistoaineiston 

myyntitapahtuma, jota on järjestetty jo yli kymmenen vuoden ajan kirjaston pihassa ja 

sisätiloissa. Toinen suuren panostuksen tapahtuma kirjastossa on ollut Koskin kirjames-

sut, joka on järjestetty vuosina 2015 ja 2017. Kirjamessuilla valkeakoskelaiset kirjailijat 

pääsevät esittelemään ja myymään teoksiaan. Ohjelmassa on myös kirjailijahaastatte-

luja ja muita esityksiä. Muita vakiintuneita ja toistuvia tapahtumia kirjastossa ovat esi-

merkiksi vuosittaiset kirjailijavierailut koululaisille ja aikuisille sekä aikuisten lukukampan-

jat eri teemoilla aloitus- ja päätösjuhlineen. Kirjastoauto on ollut useampana vuonna mu-

kana koko perheen Lystilauantai-tapahtumassa, joka järjestetään kaupungin, seurakun-

nan ja yhdistysten yhteistyönä. 

 

Kirjaston musiikkitapahtumiin on sisältynyt Valkeakosken musiikkiopiston oppilaskon-

sertteja erilaisille kohderyhmille sekä silloin tällöin ulkopuolelta tilattuja, suurempia las-

tenmusiikkikonsertteja. Lisäksi musiikkiosastolla on järjestetty MusaLive -nimellä epä-
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säännöllisesti toteutuvaa konserttisarjaa, jossa on esiintynyt paikallisia muusikoita. Mu-

saLive-tapahtumat aloitettiin sen jälkeen, kun Valkeakosken musiikkikirjasto siirtyi takai-

sin pääkirjastolle vuonna 2015. Ajatuksena oli näyttää ihmisille, että kirjastossa on edel-

leen musiikkiaineistoa ja -toimintaa, vaikka musiikkikirjasto erillisenä sijaintina päättyikin. 

MusaLiven idea pohjautui löyhästi tässä työssä benchmarkattuun Metso LIVE -tapahtu-

makonseptiin, etenkin tapahtuman nimen osalta.  

 

Aloittaessani työni Valkeakosken kaupunginkirjastossa vuonna 2017 minun toivottiin ot-

tavan vetovastuun kirjaston tapahtumien suunnittelupalavereista. Parin kuukauden vä-

lein toistuneissa tapahtumapalavereissa on koottu ja pohdittu kirjaston tulevia tapahtu-

mia. Ajatuksena on ollut tapahtumien suunnittelun lisäksi parempi talonsisäinen tiedon-

kulku siitä, mitä on tulossa. Näistä palavereista oli kuitenkin vielä matkaa aitoon yhteis-

suunnitteluun, sillä ne olivat luonteeltaan lähinnä eri osastojen tulevien tapahtumien lis-

tausta.  

 

Myöhemmin alaluvussa 6.1 esiteltävien haastattelutulosten perusteella kirjaston henki-

lökunta toivoi tapahtumasuunnitteluun enemmän yhdessä tekemistä ja osastorajat ylit-

tävää toimintaa. Verkostoitumiseen ja yhteistyöhön suhtauduttiin positiivisesti ja myös 

niiden osalta toivottiin kehittämistä niin talon sisällä kuin sieltä ulospäin. Kumppanuuk-

sien kehittämisen kannalta on oleellista ymmärtää, millaisissa verkostoissa kirjasto tällä 

hetkellä toimii ja keitä sen tapahtumakumppanit ovat.  

3.3 Valkeakosken kaupunginkirjaston yhteistyöverkostot ja -kumppanuudet 

Valkeakosken kaupunginkirjasto toimii monenlaisissa verkostoissa ja sillä on monenlai-

sia verkostosuhteita sekä kumppanuuksia. Verkostoja on niin kansainvälisellä, kansalli-

sella kuin seudullisella tasolla (esimerkiksi aiemmin mainittu PIKI-kirjastojen yhteistyö), 

mutta tämän työn kannalta kiinnostavia ovat kirjaston paikalliset verkostot ja kumppa-

nuudet. Vuosina 2013—2014 Valkeakosken kaupunginkirjasto oli mukana Lapin yliopis-

ton koordinoimassa YHTEYS – yhdessä tekemisen yhteisöt -hankkeessa (YHTEYS – 

yhdessä tekemisen yhteisöt 2018). YHTEYS-hankkeen aikana toteutettiin kirjaston kau-

punginsisäisten yhteistyöverkostojen kartoitusta ja listattiin kirjastolla olevia kumppaneita 

yksittäisistä henkilöistä järjestöihin ja oppilaitoksiin. Kumppanit jaoteltiin tässä osana 

kaupungin organisaatiota toimiviin kumppaneihin ja muihin kumppaneihin. Yksittäiset 

henkilöt ja palkatut esiintyjät pois lukien listaus oli vuonna 2014 tällainen: 
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Kuva 2. Kirjaston yhteistyökumppanit YHTEYS-hankkeen aikana tehdyn kartoituksen mukaan (lähde: Val-

keakosken kaupunginkirjaston arkistoidut materiaalit). 

 

YHTEYS-hankkeen kumppanilistauksessa oli myös kuvattu parilla sanalla yhteistyön 

muotoja, joita eri kumppaneiden kanssa oli toteutettu. Listauksessa ei kuitenkaan mää-

ritelty tarkemmin yhteistyön kestoa tai toistuvuutta, eikä kumppanien rooleja. Näin ollen 

mukana on hyvin eritasoisia ja erilaisia kumppanuuksia, joista osa on jatkuvia ja osa on 

saattanut liittyä johonkin yksittäiseen tapahtumaan.  

 

Lähes kaikki yllä listatut kumppanuudet pitävät sisällään myös jonkinasteista tapahtu-

mayhteistyötä. Selkeästi tapahtumayhteistyöhön liittyviä kumppanuuksia kirjastolla oli 

kaupungin sisäisistä toimijoista päiväkotien, koulujen, Valkeakoski-opiston ja Valkeakos-

ken musiikkiopiston kanssa. Muista kumppaneista tapahtumayhteistyötä tehtiin ainakin 

Naisten Pankin, Kyläpaikan, Pelastakaa lapset ry:n, Mannerheimin lastensuojeluliiton 

perhekahvilan, Suomi–Venäjä-seuran, SPR:n sekä Valkeakosken perhepäivähoitajien 

kanssa. Kaikki listauksessa olevat yritykset mainittiin yhteistyökumppaneina nimen-

omaan yhden tapahtuman, eli ikäihmisten tietoteknisiä taitoja tukevan SeniorSurf-päivän 

yhteydessä.  
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Tämän kehittämistyön alkaessa yhteistyökumppanien lista näytti melko lailla samalta 

kuin vuonna 2014, joskin nähdäkseni joidenkin kumppanien painotukset olivat muuttu-

neet. Osa kumppanuuksista oli jo päättynyt tai ainakin uinuvassa tilassa. Osa kirjaston 

kumppanuuksista oli hyvinkin tiiviitä, kuten esimerkiksi kirjaston ja koulujen välinen yh-

teistyö, jolle on luotu selkeät suuntaviivat ja jota kehitetään vuosittain kirjastolaisten ja 

vastuuopettajien yhteissuunnittelupalavereissa. Kirjaston varhaiskasvatus- ja kouluyh-

teistyö on myös esimerkki kumppanuudesta, joka on määritelty strategiatasolla. Se on 

osa Koskin kulttuuripolkua, joka on Valkeakosken kaupungin kulttuurikasvatusohjelma. 

Kulttuuripolku kuuluu päiväkotien ja koulujen opetussuunnitelmaan, eli kirjaston rooli on 

kirjattu mukaan suunnitelmaan. (Koskin kulttuuripolku 2018.)  

 

Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden sisäistä yhteistyötä suunnitellaan erilai-

sissa työryhmissä ja määritellään dokumenteissa. Käytännössä yhteistyö on joidenkin 

toimijoiden kanssa tiiviimpää ja suunnitelmallisempaa kuin toisten. Aktiivisinta yhteis-

työtä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden sisällä kirjastolla on Valkeakoski-opiston kanssa 

ja tässä yhteistyössä on kuluneen vuoden aikana ollut nähtävissä selkeitä tiivistymisen 

merkkejä. Tämän työn aikana yhteistyötä oltiin kehittämässä muun muassa aiemmin 

tässä työssä mainitun Hand in hand -hankkeen puitteissa. Esimerkki löyhemmästä 

kumppanuudesta oli työn alkaessa kirjaston ja musiikkiopiston yhteistyö, joka tarkoitti 

suurelta osin musiikkiopistolaisten konsertteja kirjastossa. Myös tässä kumppanuudessa 

tapahtui kehittämistyön aikana edistystä.  

 

Kirjaston yhteistyökumppanuudet eivät mielestäni täysin taivu Hakasen, Heinosen ja Si-

pilän jaotteluun operatiivisista, taktisista ja strategisista kumppanuuksista (2007, 60). 

Useimmat yhteistyökumppanuuksista perustuvat sanallisiin sopimuksiin ja ovat hyvin va-

paamuotoisia, mikä lienee melko yleinen toimintatapa kirjastoille. Tällaisia kumppanuuk-

sia kuvaamaan haluankin lisätä jaotteluun vielä vapaamuotoisen kumppanuuden yhtenä 

kumppanuuden mallina. Esimerkiksi kirjaston ja useiden yhdistysten yhteistyö toimii täy-

sin vapaamuotoiselta pohjalta ja muotoutuu tilanteen mukaan. Useimmat kirjaston yh-

teistyökumppanuudet eivät myöskään osu selkeästi mihinkään tiettyyn lokeroon, vaan 

niissä on piirteitä erilaisista kumppanuuksista. Käytännössä yhteistyön toteutuminen voi 

myös olla erilaista ja -tasoista kuin mitä on suunnitelmiin kirjattu. Seuraavassa kuvassa 

esitän Valkeakosken kaupunginkirjaston tärkeimmät yhteistyökumppanuudet siitä näkö-

kulmasta, miten ne nähdäkseni toteutuivat käytännössä tämän kehittämistyön alkaessa.  
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Kuva 3. Valkeakosken kaupunginkirjaston tärkeimpien yhteistyökumppanuuksien toteutuminen kehittämis-
työn alkaessa kirjoittajan omiin havaintoihin pohjautuen.  

 

Kumppanuudessa tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö, jota kehitetään tietoisesti. 

Tässä kehittämistyössä tavoitteena on lisäksi saada aikaan jotakin uutta ja innovatiivista 

yhteistyön kautta. Koiviston mukaan innovaatioissa on sosiaalisessa mielessä kyse ”to-

tutuista standardeista, normeista ja rutiineista poikkeavasta toiminnasta”. Innovaatiot 

ovat tämän poikkeavan toiminnan tuloksia. (Koivisto 2011, 27). Kehittämistyöni aikana 

pilotoin uudenlaista tapahtumayhteistyötä kolmen eri kumppanin kanssa. Pilottitapahtu-

mat kohdistuivat kirjaston musiikkitoimintaan ja yhteistyökumppanit olivat Sääksmäki soi! 

-festivaali, Työväen Musiikkitapahtuma ry ja Valkeakosken musiikkiopisto. Näiden kump-

panien kanssa toteutetusta toiminnasta kerron luvussa 7. 

4 Tutkimuskysymykset, tavoitteet ja toteutus 

Tällä työllä pyritään kehittämään Valkeakosken kaupunginkirjaston tapahtumatoimintaa 

ja siihen liittyviä yhteistyökumppanuuksia sekä elävöittämään kirjaston musiikkitoimin-

taa. Kuten johdannossa totesin, etsin työllä vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen:  
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1. Miten tapahtumatoimintaa voidaan kehittää kirjaston sisäisten toimintamallien 

osalta sekä yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa?  

2. Miten tapahtumayhteistyöllä voidaan elävöittää kirjaston musiikkitoimintaa?  

 

Kehittämistyöni on tapaustutkimus, jossa kirjaston tapahtumatoiminnan ja yhteistyö-

kumppanuuksien kehittämiseen hyödynnetään palvelumuotoilusta tuttuja keinoja. Toteu-

tin kehittämistyön osana organisaatiota ja työyhteisöä, jonka otin aktiivisesti mukaan pro-

sessiin. Työn oleellisena osana halusin kuulla kirjaston henkilökunnan näkemyksiä siitä, 

mitkä ovat tärkeimmät kehityskohdat kirjaston tapahtumien osalta, ja osallistaa heitä toi-

minnan kehittämiseen. Valitsin menetelmiksi teemahaastattelun ja ideariihen. Muina tut-

kimusmenetelminä käytin kyselyä ja benchmarkingia. Kehittämistyön aikana toteutettiin 

myös muutama pilottikokeilu, jotka painottuivat kirjaston musiikkitapahtumiin. 

 

Tutkimuskysymyksistä käy ilmi, että lähdin kehittämistyöhön useasta eri näkökulmasta. 

Tämä edellytti myös usean eri menetelmän käyttämistä aineiston keräämiseksi ja tulos-

ten aikaansaamiseksi. Ensinnäkin pyrin kehittämään kirjaston tapahtumatoimintaa orga-

nisaation sisäisten toimintamallien osalta. Siitä asti, kun aloitin työskentelyn Valkeakos-

ken kaupunginkirjastossa, kirjaston henkilökunnan suunnalta oli kuulunut toiveita saada 

yhtenäisyyttä ja selkeyttä tapahtumien suunnitteluprosesseihin, jotka olivat erilaisten 

muutosten myötä jääneet viime vuosina vähälle huomiolle ja muuttuneet sekaviksi. Toi-

sekseen kirjaston sisältä nousi toive yhteistyön kehittämisestä eri kumppaneiden 

kanssa. Kolmantena näkökulmana oli kirjaston musiikkitoiminnan elävöittäminen, jonka 

syitä taustoitan alaluvussa 4.3. Lisäksi taustalla vaikutti yleisesti tarve toteuttaa kirjaston 

tapahtumien avulla uuden kirjastolain määrittämiä tavoitteita, jotka ovat toisaalta ulkoa-

päin saneltuja, mutta toisaalta allekirjoitetaan vahvasti myös organisaation sisällä. 

4.1 Muotoiluajattelu ja palvelumuotoilu 

Kehittämistyöni aikana halusin tukea kirjaston henkilökunnan muotoiluajattelua ja tehdä 

tutuksi palvelumuotoilun keinoja. Satu Miettisen (2014, 10) mukaan muotoiluajattelulla 

viitataan organisaation kykyyn olla luova ja proaktiivinen sekä sopeuttaa toimintaansa 

muutokseen. Muotoiluajattelun keskiössä on ennakointi ja prototypointi sekä organisaa-

tio- ja toimialarajat ylittävä kehitystyö. Muotoiluajattelun avulla suunnittelutyöhön osallis-

tetaan koko organisaatio, kun ratkaisuja ja toimintatapoja kehitetään koko henkilöstön 

näkökulmasta. (Miettinen 2014,10.)  

 

Lähdin ensimmäisenä lähestymään kirjaston tapahtumatoiminnan kehittämistä palvelu-

muotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilussa muotoilusta tutut toimintatavat yhdistetään 
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perinteisiin palvelun kehittämismenetelmiin. Lähestymistapa antaa organisaatioille mah-

dollisuuden innovoida uutta ja kehittää jo olemassa olevia palveluita. Tuulaniemen mu-

kaan palvelumuotoilussa käyttäjien tarpeet ja odotukset yhdistetään palveluntuottajan 

tavoitteisiin konkreettisella tavalla. Palvelun käyttäjä ja hänen kokemuksensa palvelusta 

ovat kaiken keskiössä, joten asiakasymmärrys on palveluiden onnistuneen muotoilun 

edellytys. (Tuulaniemi 2013, 24-25.) 

 

Palvelumuotoilussa kompleksinen asiakokonaisuus analysoidaan ja pilkotaan pienem-

piin osa-alueisiin, joita lähdetään ratkomaan yksitellen. Lopuksi eri osa-alueiden ratkai-

suista muodostetaan kokonaisratkaisu. (Tuulaniemi 2013, 58.) Palvelumuotoiluproses-

sin vaiheet ovat määrittely (mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa), tutkimus (haastattelut, 

keskustelut, kyselyt), suunnittelu (ideointi, konseptointi, mittarien määrittely), palvelutuo-

tanto (palvelukonsepti viedään asiakkaiden testattavaksi) ja kehitysprosessin onnistumi-

sen arviointi (Tuulaniemi 2013, 128.) 

 

Vaikka hyödynsin tässä kehittämistyössä joitakin palvelumuotoilusta tuttuja toimintata-

poja ja menetelmiä, käytännössä palvelumuotoilun prosessi ei työn aikana toteutunut.  

Työn edetessä kertyneen aineiston pohjalta painopiste siirtyi enemmän organisaation 

sisäiseen kehittämiseen ja palvelumuotoilussa olennainen asiakasnäkökulma jäi lopulta 

melko vähäiseksi. Oleellisempaan osaan nousi ajatus sisäisestä markkinoinnista, jonka 

kautta luodaan palvelukulttuuria (Grönroos 2009, 452). Kerron tästä tarkemmin työn tu-

losten yhteydessä luvussa 8.  

4.2 Tutkimusmenetelmät 

Aineistonkeruun menetelmiksi valitsin teemahaastattelut, kyselyn, ideariihen ja 

benchmarkingin. Lähdin liikkeelle kirjaston henkilökunnan teemahaastatteluilla, jotka toi-

mivat lähtökohtana kirjaston tapahtumien ja yhteistyöverkoston nykytilan kartoittamiselle 

sekä kehittämistyön painotusten määrittämiselle. Valitsin haastattelumenetelmän siitä 

syystä, että halusin kuulla ihmisten subjektiivisia kokemuksia, näkemyksiä ja toiveita kir-

jaston tapahtumiin liittyen. Kuten Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti (2014, 106) toteavat, 

haastattelu on hyvä keino saada nopeasti kerätyksi syvällisempää tietoa kehittämiskoh-

teesta ja se toimii parhaiten yhdistettynä muihin menetelmiin. Itse käytin haastattelutilan-

netta hyödyksi myös siinä mielessä, että sain samalla avattua tekemääni kehittämistyötä 

kollegoille. Haastattelin erikseen jokaisen osaston henkilökuntaa ja haastattelujen poh-

jalta järjestettiin henkilökunnalle ideapaja, jossa ideoitiin kirjaston tapahtumia yhteisölli-

sin menetelmin. Ajatuksena oli samalla tukea henkilökunnan muotoiluajattelua ja tehdä 

tutuksi palvelumuotoilun keinoja. Kerron haastatteluista sekä ideapajasta luvussa 6.  
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Halusin kerätä kehittämisen tueksi kokemuksia myös muiden kirjastojen tapahtumatoi-

minnasta ja yhteisötyöstä. Tämä toteutettiin benchmarkingilla, kyselyllä sekä sähköpos-

tikeskustelujen kautta. Valitsin kyseiset menetelmät siksi, että halusin sekä syvällisem-

pää tietoa toimivista tapahtumakonsepteista, että yleiskuvaa tapahtumatoimintaan ja -

yhteistyöhön liittyvistä haasteista. Bechmarking toimii hyvin ensimmäisessä ja kysely jäl-

kimmäisessä tarkoituksessa. Benchmarking-kohteiksi valitsin kaksi keskenään erilaista 

ja erilaisissa kulttuuriympäristöissä toimivaa kirjastoa, joiden tiesin onnistuneen erityi-

sesti tapahtumakonseptin rakentamisessa ja toteuttamisessa myös yhteisötyön näkökul-

masta. Kohteet ovat Koprivnican kaupunginkirjasto, Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” 

Koprivnica, Kroatiassa ja Tampereen pääkirjaston Metson musiikkiosasto.  

 

Kehittämistyön aikana toteutetun kyselyn kohderyhmänä olivat pienten ja keskisuurten 

kirjastojen työntekijät. Rajasin kohdekirjastot alle 35000 asukkaan kaupunkien kirjastoi-

hin. Kyselyllä pyrin saamaan tietoa kirjastojen tapahtumatuotannosta ja -yhteistyöstä. 

Olin kiinnostunut nimenomaan siitä, mikä kirjastoissa koetaan haasteelliseksi näihin asi-

oihin liittyen. Toisaalta pyrin keräämään myös hyviksi koettuja käytäntöjä kirjastoammat-

tilaisilta. Käytettyjä menetelmiä sekä niiden soveltamista kuvataan tarkemmin tämän 

työn myöhemmissä luvuissa. Alla olevaan kaavioon on tiivistetty kehittämistyön etene-

minen taustoitusvaiheesta tuloksiin. 

 

Kuva 4. Kehittämistyön menetelmät ja vaiheet. 

 

 

4.3 Kehittämistyön musiikkikirjastojuonne 

 

Tämän kehittämistyön toisessa tutkimuskysymyksessä määritelty tavoite on kirjaston 

musiikkitoiminnan elävöittäminen. Toteutin työn aikana muutaman pilottikokeilun, jotka 
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painottuivat kirjaston musiikkitapahtumiin ja yhteistyöhön erilaisten musiikkitoimijoiden 

kanssa. Pilottien yhteistyökumppaneina toimivat Sääksmäki soi! -festivaali, Työväen Mu-

siikkiyhdistys sekä Valkeakosken musiikkiopisto. Pilottikokeilujen yhteydessä suoritin 

havainnointia ja pyrin saamaan asiakkailta palautetta sekä ideoita kirjaston tapahtumiin 

liittyen. Kerron pilottikokeiluista ja niiden toteutuksesta luvussa 7.  

 

Halusin painottaa pilottikokeiluissa kirjaston musiikkitapahtumia muutamasta eri syystä. 

Ensinnäkin musiikkipainotus johtuu omasta tehtävänkuvastani, sillä musiikkiosastosta 

vastaavana informaatikkona olen eniten tekemisissä kirjaston musiikkitapahtumien 

kanssa. Kirjaston musiikkitoiminnan elävöittäminen oli yksi minulle annetuista tehtävistä 

aloittaessani nykyisessä työssäni. Toisekseen musiikkitapahtumien painottaminen kehit-

tämistyössä on perusteltua siitä syystä, että kirjastojen musiikkiaineistot ovat jääneet 

muuta kirjastoaineistoa enemmän paitsioon teknologian kehittyessä ja ihmisten kulutus-

tapojen muuttuessa.  

 

Siinä missä painettu kirja pitää toistaiseksi melko hyvin pintansa e-kirjojen rinnalla, mu-

siikin kuluttaminen digitaalisesti on syönyt fyysisten musiikkitallenteiden ja näin ollen 

myös kirjastojen musiikkiaineistojen käyttöä paljon enemmän. Suomen yleisten kirjasto-

jen tilastot tukevat arkipäivän kirjastotyössä tehtyjä havaintoja siitä, että musiikin lainaus 

kirjastoista on 2000-luvun taitteen huippuvuosien jälkeen vähentynyt muuta lainausta 

nopeammin ja jyrkemmin (Suomen yleisten kirjastojen tilastot, luettu 13.1.2018). Kuten 

seuraavat kuvakaappaukset kertovat, aineiston kokonaislainauksen lasku on ollut mu-

siikkiin verrattuna vaihtelevaa ja pieniä nousujakin on lainausluvuissa nähty 2010-luvun 

kuluessa. Näin ollen erityisesti kirjastojen musiikkitoiminta vaatii tuekseen uudenlaista 

ajattelua ja kehittävää otetta. 
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Kuva 5. Suomen yleisten kirjastojen kokonaislainauksen kehitys 1999–2016 (lähde: Suomen yleisten kirjas-
tojen tilastojen visualisointi 2018). 

 

Kuva 6. Kirjastojen musiikkiäänitteiden lainauksen kehitys 2001–2016 (lähde: Suomen yleisten kirjastojen 
tilastojen visualisointi 2018). 

 

Todellisuudessa musiikkikirjastot ja -osastot ovat paljon enemmän kuin fyysiset levy- ja 

nuottikokoelmat ja niiden lainausluvut, joihin helposti takerrutaan keskusteluissa. Kirjas-

tojen musiikkitoiminta koostuu näiden lisäksi muun muassa henkilökunnan asiantunte-

muksesta, musiikkisisältöjen avaamisesta ja tuomisesta ihmisten ulottuville, tapahtumien 

ja muiden elämysten tarjoamisesta, laadukkaista verkkopalveluista ja ihmisten musiikki-

harrastuksen sekä musiikin opiskelun tukemisesta monipuolisin keinoin. Eri tahoilla on 

tehty ahkerasti työtä musiikkikirjastojen elvyttämisen eteen ja hienoja tuloksia on saatu 
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aikaan. Erityisesti 2010-luvulla tapahtumatuotanto on noussut oleelliseen rooliin kirjas-

toissa ja etenkin niiden musiikkitoiminnassa. Yhtenä hyvänä esimerkkinä siitä, miten mu-

siikkikirjasto on nostettu jaloilleen ja elää nyt suorastaan uutta kulta-aikaansa, on Tam-

pereen pääkirjasto Metson musiikkiosaston menestyksekäs Metso LIVE -konsepti, jota 

käsittelen kappaleessa 5.2.2. 

 

Kolmantena – mutta ei suinkaan vähäisimpänä – syynä musiikkitapahtumien erityiseen 

huomioimiseen tässä kehittämistyössä on oma tiivis ja koko elämän mittainen suhteeni 

musiikkikirjastoihin. Olen toisen polven musiikkikirjastolainen, jonka varhaisimpiin lap-

suusmuistoihin kuuluvat vierailut äitini työpaikalla Ylöjärven kaupunginkirjaston (silloin 

vielä kunnankirjaston) musiikkiosastolla, missä oli mukava käpertyä kuuntelupaikalle luu-

rit korvilla lukemaan Karvinen- ja Hevoshullu-lehtiä. Oma päätymiseni kirjastoalalle ta-

pahtui muutaman mutkan kautta yliopisto-opiskeluaikoina ja musiikkikirjastotyö muotou-

tui osaksi työnkuvaani jo ensimmäisessä työpaikassani Sastamalan kaupunginkirjas-

tossa, suurelta osin omasta aloitteestani ja harrastuneisuudestani johtuen. Musiikkikir-

jastot ovat tarjonneet tärkeitä elämyksiä monelle sukupolvelle ja vaikka ajat ovat muut-

tuneet, koen, että niillä on tarjottavaa edelleen.  

 

Kehittämistyön musiikillisesta värittyneisyydestä huolimatta työni kohdistuu kirjaston ta-

pahtumatoiminnan kehittämiseen myös laajemmasta näkökulmasta. Valkeakosken kau-

punginkirjaston kaltaisessa pienehkössä kirjastossa musiikkitapahtumat ovat vain yksi 

pieni osa kirjaston tapahtumien kirjoa, johon tulee sisältyä monenlaista tarjontaa eri asia-

kasryhmille. Työn tilaajan näkökulmasta oleellista onkin kehittää kirjaston tapahtumatoi-

mintaa kokonaisuudessaan. Tästä syystä ei ole mielekästä rajata työtä ainoastaan mu-

siikkitoimintaan, vaikka se saakin osakseen erityistä huomiota edellä mainituista syistä.  

5 Kokemuksia kartoittamassa 

Kehittämistyön aikana halusin tutkia myös muiden kirjastojen tapahtumatoimintaa ja yh-

teistyötä. Tässä luvussa kerron kyselyn sekä benchmarkingin kautta saamistani aineis-

toista ja ideoista. Kyselyllä kartoitin pienten ja keskisuurten kirjastojen henkilökunnan 

kokemuksia tapahtumista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä. Benchmarkingilla tutkin mie-

lenkiintoisia ja onnistuneita tapahtumakonsepteja Suomessa ja Kroatiassa. 
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5.1 Kysely pienten ja keskisuurten kirjastojen henkilökunnalle 

Kyselyllä kartoitettiin, minkälaista tapahtumatoimintaa ja siihen liittyvää yhteistyötä eri-

kokoisissa kirjastoissa on. Valitsin menetelmäksi kyselyn siitä syystä, että halusin nope-

alla aikataululla saada näkemyksiä laajalta joukolta kirjastolaisia. Ojasalon, Moilasen ja 

Ritalahden mukaan kysely on tehokas menetelmä monenlaisten aiheiden ja ilmiöiden 

tutkimiseen (2014, 122). Kyselymenetelmässä on myös huonot puolensa, eikä se välttä-

mättä anna mahdollisuutta asioiden syvälliseen ja monipuoliseen käsittelyyn. Tässä yh-

teydessä koin sen riittäväksi keinoksi, sillä tavoitteeni oli melko kevyellä kädellä tiedus-

tella kirjastohenkilökunnan näkemyksiä ja tutkia, antavatko vastaukset tukea sille näke-

mykselle, mikä minulla omakohtaisten kokemusteni perusteella on pienehköjen kirjasto-

jen tapahtumatuotannosta ja -yhteistyöstä.   

 

Halusin saada tietoa erityisesti siitä, miten tapahtumia järjestetään pienissä ja keskisuu-

rissa kirjastoissa ja mitkä ovat kirjastojen haasteet niitä järjestäessä. Kohdistin kyselyn 

korkeintaan 35000 asukkaan kaupunkien kirjastoissa työskenteleville. Kysely toteutettiin 

verkossa Google Forms -kyselylomakkeen avulla. Vastausaika oli 15.1.–31.1.2018. Jäl-

keenpäin ajateltuna kyselyyn olisi kannattanut käyttää jotakin toista lomaketta, sillä 

Google Forms ei osoittautunut hyväksi välineeksi kyselyvastausten monipuoliseen ver-

tailuun. Sovellus tarjosi monivalintakysymysten tulosten koostamiseen ja ryhmittelyyn 

vain yhtä tapaa sekä visualisointiin vain yhdenlaista näkymää. Tämä soveltui erittäin 

huonosti omiin tarpeisiini ja edellytti melko paljon ylimääräistä työtä analysoinnin yhtey-

dessä. Avointen kysymysten osalta tämän kaltaisia ongelmia ei kuitenkaan ollut. Kyse-

lykysymykset ovat kokonaisuudessaan tämän työn liitteessä numero 4. Kaikki avointen 

kysymysten vastaukset ovat listattuina liitteessä numero 5. 

 

Tiedotin kyselystä muutamassa asiaan liittyvässä, valtakunnallisessa kirjastoammatti-

laisten Facebook-ryhmässä ja Pirkanmaan kirjastojen PIKI-sähköpostilistan kautta. Li-

säksi kyselyä jaettiin ainakin Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen sähkö-

postilistoilla. Vastauksia tuli yhteensä 39. Suurin kyselyn vastaajaryhmä oli 6001–10000 

asukkaan kaupungeissa työskentelevät henkilöt. Paljon vastauksia tuli myös yli 25000 

asukkaan kaupunkien työntekijöiltä. Alla on kuvattuna vastausten jakautuminen sen mu-

kaan, minkä kokoisen kaupungin kirjastossa vastaaja työskentelee.  
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Kuva 7. Kyselyn vastaajien määrä jaoteltuna kaupungin koon mukaan. 

 

Kuten seuraavasta kuvasta käy ilmi, kaikkien vastaajien kirjastoissa järjestettiin tapahtu-

mia. Kaikki kyselyn vastaajat osallistuivat myös itse kirjaston tapahtumien tuottamiseen. 

Tapahtumien määrä vaihteli muutamasta tapahtumassa vuodessa viikoittaisiin tapahtu-

miin. Yli 66 prosenttia vastaajista työskenteli kirjastossa, jossa tapahtumia järjestettiin 1–

4 kertaa kuukaudessa. Kahdessa kirjastossa tapahtumia järjestettiin 1–4 kertaa vuo-

dessa. 

 

 

Kuva 8. Kyselyvastaukset: kirjastoissa järjestettävien tapahtumien määrä. 

 

Kysymys siitä, millaisia tapahtumia kirjastoissa järjestetään, keräsi paljon erilaisia vas-

tauksia. Olin antanut vaihtoehdoiksi perinteisiä kirjastotapahtumia ja annoin vastaajille 
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mahdollisuuden lisätä listalle myös muita vaihtoehtoja. Alla olevassa kuvassa on vas-

tausmäärät etukäteen määrittelemiini tapahtumatyyppeihin.  

 

 

Kuva 9. Kyselyvastaukset: erilaiset tapahtumat, joita järjestetään vastaajien kirjastoissa. 

 

Kuten kuvasta näkyy, kärkisijaa pitivät perinteiset kirjastotapahtumatyypit, eli kirjailijavie-

railut ja satutunnit. Heti näiden jälkeen eniten järjestettyjä kirjastotapahtumia olivat kon-

sertit, joita järjesti 82,1 prosenttia vastaajien kirjastoista. Kyselyn vastaajat listasivat an-

tamieni vaihtoehtojen lisäksi lukuisia muitakin tapahtumia, joita heidän työpaikoillaan jär-

jestettiin. Näitä olivat muun muassa erilaiset tapahtumaviikot, tietokilpailut, pakohuone-

pelit, pop up -nuorisotila, sukututkimusillat, iltakirjasto Halloween-teemalla, Novelli-

koukku, seurustelukahvila, pelipäivät, näyttelyiden avajaiset, ”Sunnuntaikaffeet” kerran 

kuussa, elokuvapiirit, teatteri, lasten ja nuorten moninaiset teemapäivät (teemoina esi-

merkiksi Pokemon go, Soturikissat ja Harry Potter), elokuvaesitykset, askarteluillat, yh-

teislaulutilaisuudet, julkistamistilaisuudet, lasten pannukakkuilta, nallepäivä, kunnan jou-

lunavaus, sanataide-esitykset, käsityökirjasto ja jooga. 

 

Vastaajista 61,5 prosenttia kertoi kirjaston järjestävän tapahtumia myös muualla kuin kir-

jaston tiloissa. Muualla kuin kirjastossa järjestettäviin tapahtumiin lukeutuivat muun mu-

assa pop up -kirjastot, messutapahtumat, elokuvaillat, monenlaiset lastentapahtumat, 

vinkkaukset, runomatineat ja lukupiirit. Paljon tapahtumia järjestettiin etenkin koulujen 

tiloissa, päiväkodeissa, vanhainkodeissa ja nuorisotiloissa. Tapahtumia järjestettiin 

myös toisten kirjastojen tiloissa ja ulkona. Tapahtumiin liittyvän yhteistyön kumppanei-

den kärjessä olivat yhdistykset ja järjestöt, joiden kanssa yhteistyötä teki 92,3 prosenttia 

vastaajista. Seuraavaksi yleisintä oli tehdä yhteistyötä muiden julkisen sektorin toimijoi-

den kanssa (71,8 prosenttia vastaajista) ja henkilöasiakkaiden kanssa (64,1 prosenttia 

vastaajista). Festivaalien ja yritysten kanssa yhteistyötä teki 12,8 prosenttia vastaajista. 

Vain yksi vastaaja totesi, ettei kirjastolla ole lainkaan tapahtumiin liittyvää yhteistyötä. 

 

Tapahtumayhteistyökumppanuuksiin liittyvistä haasteista kysyttäessä 18,4 prosenttia 

vastaajista ei kokenut yhteistyötä lainkaan haasteelliseksi. 65,8 prosenttia vastaajista 
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koki kumppanuuksiin liittyvistä haasteista suurimmiksi ajan ja henkilökunnan puutteen. 

31,6 prosenttia vastaajista koki haasteelliseksi saada yhteistyökumppanuuksista suun-

nitelmallisia ja kehittyviä. 23,7 prosenttia vastaajista piti kumppanuuksia työläinä ja 28,9 

prosentin kokemuksen mukaan ongelmaksi muodostuu epätasainen tilanne, kun kirjasto 

on aktiivinen ja toinen osapuoli passiivinen.  

 

 

Kuva 10. Kyselyvastaukset: asioita, jotka kirjaston tapahtumayhteistyökumppanuuksissa koettiin haasteelli-

siksi. 

Avoimissa vastauksissa todettiin haasteita tuovan muun muassa vastuun jakautuminen 

epätasaisesti kirjastohenkilökunnan kesken. 

Työ kaatuu liikaa yksille harteille kun ei ehkä osata olla aktiivisempia. Sääli kun 
potentiaali jää käyttämättä eikä osata olla aloitteellisia tiimityön tekijöitä. (Ano-
nyymi kyselyvastaus.) 

 

Myös yhteistyökumppanuuksien kuormittavuus tuli vahvasti esiin avoimissa vastauk-

sissa. Mainittuja syitä kuormittavuuteen oli esimerkiksi käytännön järjestelyjen kaatumi-

nen kirjaston vastuulle sekä se, että kirjastoon ei koskaan oteta yhteyttä yhteistyön mer-

keissä, vaan kirjasto joutuu aina olemaan ainoa aktiivinen osapuoli kumppanien etsin-

nässä. Yhden vastaajan mukaan kumppanuuksien hoito tapahtui muun työn lisäksi, eli 

omalla ajalla. Kumppanuuksien hyväksi puoleksi mainittiin muun muassa se, että pie-

nemmillä resursseilla saadaan aikaan monipuolisempaa tarjontaa ja käyttöön monipuo-

lisempaa osaamista. Toinen positiivinen asia oli, että kumppani tuo usein yleisön muka-

naan. Kumppanuuksia pidettiin myös antoisina ja palkitsevina.  

 

Tapahtumien järjestämiseen liittyviä haasteita kartoitettiin kyselyssä sekä monivalintaky-

symyksellä että avoimella kysymyksellä. Alla olevassa taulukossa on kuvattuna vastaa-

jien kokemukset siitä, mikä tapahtumien järjestämisessä on haasteellista. 
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Kuva 11. Kyselyvastaukset: asioita, jotka kirjastojen tapahtumatuotannossa koettiin haasteellisiksi.  

Tapahtumien järjestämisessä eniten haasteellisiksi koettiin samat asiat kuin yhteistyö-

kumppanuuksien hoitamisessa, eli ajan ja henkilöstön puute. 65,8 prosenttia vastaajista 

nosti haasteeksi myös rahan ja puolet vastaajista markkinoinnin. 39,5 prosenttia vastaa-

jista totesi tapahtumissa olevan liian vähän osallistujia. Sama määrä vastaajia koki haas-

teelliseksi tapahtumien järjestämiseen vaadittavan osaamisen puutteen. Haasteita tuot-

tivat myös soveltumattomat tilat, tekniikka ja laitteet sekä yhteistyökumppaneiden puute.  

 

Tapahtumien järjestämiseen liittyvässä avoimessa kysymyksessä korostui siihen liitty-

vän työn epätasainen jakautuminen ja tiimityön puute kirjastojen sisällä. Tapahtumatoi-

minta kaatui yhden tai kahden ihmisen harteille. Useassa vastauksessa nousi ajatus 

siitä, että tapahtumat ovat aina jotakin, mihin joutuu venymään vielä muutoinkin kiireisen 

arjen lisäksi. Myös markkinointi koettiin työlääksi ja sen kohdentaminen vaikeaksi. Erityi-

sesti uusien ihmisten tavoittaminen ja paikalle houkutteleminen oli hankalaa. Eräs vas-

taajista nosti esiin tapahtumien järjestämisen fyysiset vaatimukset.  

Myös tilojen, tuolien yms. järjestäminen on toisinaan fyysisesti hyvin raskasta, var-
sinkin kun osa henkilökunnasta ei pysty omien rajoitteiden vuoksi osallistumaan 
(Anonyymi kyselyvastaus). 

 

Toisin sanoen tapahtumien järjestäminen on paitsi haaste osaamiselle ja henkiselle jak-

samiselle, myös fyysinen jaksaminen saattaa joutua koetukselle.  

5.2 Benchmarkingilla kokemustietoa läheltä ja kaukaa 

Tässä alaluvussa tarkastellaan benchmarkingin avulla kahta, keskenään hyvin erilaista 

esimerkkiä onnistuneesta kirjastotapahtumakonseptista. Niva ja Tuominen (2005, 5) 

määrittelevät benchmarkingia muun muassa seuraavasti: ”Benchmarking on jatkuva ja 

järjestelmällinen prosessi parhaiden menetelmien ja toimintatapojen tunnistamiseksi, 

ymmärtämiseksi ja soveltamiseksi, kun tavoitteena on oman organisaation suorituskyvyn 

kehittäminen.” Toisin sanoen benchmarkingin ideana on löytää vertailukohde, jossa jokin 

asia toimii paremmin kuin omassa organisaatiossa ja selvittää, mikä on tämän takana. 

Lopputulemana toivottavasti pystytään soveltamaan löydöksiä myös oman organisaation 
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hyödyksi. Niva ja Tuominen (2005) jakavat benchmarkingin neljään eri tyyppiin, jotka 

ovat strateginen benchmarking, tuote-benchmarking, prosessi-benchmarking ja osaami-

sen benchmarking. Tässä yhteydessä lienee kyse joko tuote-benchmarkingista tai pro-

sessi-benchmarkingista, ehkä hieman molemmista. 

 

Valitsin kehittämistyöni benchmarking-kohteiksi kaksi kirjastotapahtumien sarjaa, joista 

toista toteutetaan Suomessa ja toista Kroatiassa. Halusin valita kaksi keskenään erilaista 

kohdetta, jotta saisin näkökulmaa sekä pienemmän että isomman organisaation osalta 

ja myös erilaisista kulttuureista. Ensimmäinen kohde on kroatialainen Koprivnican kau-

punginkirjasto (Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica), jossa vietin kolme kuu-

kautta Euroopan Unionin elinikäisen oppimisen Grundtvig-ohjelman asiantuntijavaih-

dossa vuonna 2013. Benchmarkingin tarkemmaksi kohteeksi valitsin Koprivnican kau-

punginkirjaston TEDx-tapahtumakonseptin, jota avaan seuraavassa kappaleessa. Valin-

tani kohdistuu TEDx Koprivnica Library-tapahtumiin siksi, että ne ovat erinomainen esi-

merkki kirjastotapahtumista, jotka ovat lähteneet hyvän konseptoinnin ja yhteistyön 

kautta poikkeuksellisen hienolla tavalla lentoon.  

 

Toinen benchmarking-kohteeni on Tampereen kaupunginkirjaston tapahtumatoiminta ja 

siitä nostettuna erityisesti pääkirjasto Metson musiikkiosaston lanseeraama Metso LIVE 

-tapahtumakonsepti. Metso LIVE on niittänyt mainetta harvinaisen onnistuneena kirjas-

totapahtumasarjana ja konsepti on sittemmin levinnyt muuallekin. Metso LIVE edustaa 

benchmarking-kohteissani myös musiikkinäkökulmaa. Molemmat kohteet ovat esimerk-

kejä siitä, miten kirjasto edistää tapahtumien avulla yhteisöllisyyttä ja aktiivista kansalai-

suutta. Kohteista toinen liittyy musiikkikirjastotoimintaan ja toinen on muulla tavoin mie-

lenkiintoinen esimerkki onnistuneesti toteutetusta kirjastotapahtumien sarjasta. TEDx 

Koprivnica Library ja Metso LIVE ovat myös molemmat herättäneet huomiota niin kan-

sallisella kuin kansainvälisellä tasolla.  

5.2.1 Koprivnican kaupunginkirjasto ja TEDx 

Koprivnica on noin 30000 asukkaan kaupunki Pohjois-Kroatiassa lähellä Unkarin rajaa.  

Koprivnican kaupunginkirjasto on niittänyt Kroatian kirjastojen joukossa mainetta inno-

vatiivisena ja aktiivisena kehittäjänä, joka tarjoaa monenlaista toimintaa eri kohderyh-

mille. (Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica 2018.) Omakohtaisten havaintojeni 

ja kroatialaisten kollegojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Kroatian ja Suo-

men yleisissä kirjastoissa on paljon samaa, mutta löydettävissä on myös suuria eroja. 

Maiden kirjastolaitosten synty ja kehitys eroavat toisistaan. Julkisrahoitteisia kirjastoja on 

ollut Kroatiassa vasta 1900-luvulta alkaen ja nykyiseen muotoonsa ne ovat kehittyneet 
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Jugoslavian hajoamissotien jälkeen 1990-luvun puolivälistä eteenpäin. (Sabolović-Kra-

jina 2016, vii.)  Yleisten kirjastojen käyttö on Kroatiassa vähäisempää kuin Suomessa ja 

kirjaston käytöstä maksetaan pientä vuosimaksua. Vuonna 2016 kirjastoaineistoja lai-

nasi 36,3 prosenttia suomalaisista ja kirjastokäyntejä kertyi 8,99 yhtä suomalaista koh-

den. (Suomen yleisten kirjastojen tilastot 2018.) Kroatiassa koko maan tasolla kirjaston 

rekisteröityjä asiakkaita (eli kirjaston jäsenmaksun maksaneita, potentiaalisia lainaajia) 

oli vuonna 2016 noin 12,8 prosenttia väestöstä ja kirjastokäyntejä kertyi vuodessa noin 

1,9 yhtä kroatialaista kohden. (Članstvo, posjete, posudbe i sudjelovanje u aktivnostima 

narodnih knjižnica u RH u 2016. 2018.)  

 

Koprivnicalaiset ovat huomattavasti Kroatian keskitasoa aktiivisempia kirjaston käyttäjiä. 

Vuonna 2016 Koprivnican kaupunginkirjastossa oli 9291 jäsenmaksun maksanutta kir-

jaston käyttäjää (eli kirjastokortin omistajaa), mikä oli noin 30 prosenttia kaupungin vä-

estöstä. Kirjastokäyntejä taas kertyi vuodessa 120 568, eli noin 3,9 yhtä koprivnicalaista 

kohden. (Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica 2018.) Koprivnican kaupungin-

kirjasto sijaitsee kaupungin keskustorin laidalla 1800-luvulla rakennetussa kivitalossa. 

Sijainti on oivallinen ja rakennus kaunis, mutta soveltuu melko huonosti kirjastokäyttöön 

etenkin esteettömyyden näkökulmasta. Kirjasto jakautuu viiteen kerrokseen, eikä siellä 

ole hissiä. Kaiken lisäksi ainoa tila, jossa mahtuu järjestämään suurempia yleisötapah-

tumia, sijaitsee kirjaston ullakolla.  

 

 

Kuva 12. Koprivnican kaupunginkirjasto (kuva: Kaisa Palomäki). 

 

Hankalista olosuhteista huolimatta kirjastossa järjestetään runsaasti tapahtumia ja ta-

pahtumat myös vetävät hyvin osallistujia. Vuonna 2013 kirjastossa oli melko hiljattain 
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aloitettu TEDx -tapahtumatoiminta ja pääsin itsekin osallistumaan yhteen TEDx-iltaan, 

joka veti kirjaston ullakkokerroksen tiedeosaston täyteen yleisöä. TED (Technology, En-

tertainment, Design) -konferenssit ovat voittoa tavoittelemattomia puhetilaisuuksia, 

joissa ihmiset pitävät lyhyitä ja innostavia puheita itselleen tärkeistä asioista ja jakavat 

ideoita. Videoita puheista levitetään verkossa. TED-konseptin pyrkimys on muuttaa ih-

misten asenteita ja sitä kautta lopulta koko maailmaa. (TED – Ideas Worth Spreading 

2018.) 

 

TEDx on TEDin alainen konsepti, jonka lisenssin hankittuaan itsenäiset toimijat voivat 

järjestää omia TEDx-tapahtumiaan TED-organisaation määrittelemien pelisääntöjen mu-

kaan. Tapahtumissa sekä katsotaan ”alkuperäisiä” TED-puheita nettivideoina, että pide-

tään puheita paikan päällä. (TEDx Program 2018.) Koprivnican kaupunginkirjasto oli en-

simmäinen eurooppalainen kirjasto, joka ryhtyi järjestämään TEDx -tapahtumia. Tapah-

tumat ovat saaneet yleisön liikkeelle ja kirjasto on niittänyt niiden myötä mainetta myös 

ulkomailla. Sittemmin TEDx-tapahtumia on ryhdytty järjestämään myös muissa kirjas-

toissa. 

 

 

Kuva 13. TEDx Koprivnica Library 22.4.2017 (kuva: Marko Posavec). 

 

Tätä kehittämistyötä varten tehty benchmarking suoritettiin sähköpostihaastatteluna 

23.5.2017. Haastateltavana oli Koprivnican kaupunginkirjaston aikuistenosaston johtaja 
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Petar Lukačić. Halusin selvittää benchmarkingilla erityisesti rahoitukseen, taustatyöhön, 

käytännön järjestelyihin, puhujien hankkiminen, markkinointiiin ja tiedotukseen liittyviä 

asioita. Lähetin Petar Lukačićille kaksikymmentä kysymystä, joihin sain hyviä vastauk-

sia. Kysymykset ovat kokonaisuudessaan liitteenä tämän työn lopussa.  

 

Halusin selvittää, mistä syystä Koprivnicassa on päädytty nimenomaan TEDx-konseptiin 

ja miksi se on heidän mielestään parempi kuin jokin muu samantyyppinen tapahtuma, 

joka ei vaadi lisenssiä. Petar Lukačić totesi kirjaston halunneen luoda tiivistä ja opetta-

vaista ohjelmaa, joka on kohdistettu aikuisille – erityisesti nuorille aikuisille. Kopriv-

nicassa oli ensin kokeiltu yksinkertaisesti tieteellisten dokumenttielokuvien esitystä kir-

jastossa, mutta paikalle tuli vain kourallinen ihmisiä. Petar Lukačić ja hänen työparinsa 

Maja Krulić Gačan olivat asiaa pohtiessaan törmänneet sattumalta inspiroivaan TED-

puheeseen ja löysivät sen jälkeen netistä tietoa TEDx-lisenssimahdollisuudesta.  

 

Kirjaston ensimmäisessä TED-tapahtumassa näytettiin TEDx-sivuston puheita valko-

kankaalta. Ensimmäinen tapahtuma veti lähes parikymmentä osallistujaa, mikä oli nelin-

kertaisesti enemmän kuin aiemmassa kokeilussa. Paikalla oli nimenomaan kohderyh-

mää, eli nuoria aikuisia. Lukačić arveli ihmisillä olevan jo valmiiksi tietoa ja positiivinen 

mielikuva TED-konseptista ja kiinnostusta sitä kohtaan, mikä sai heidät liikkeelle. TEDx-

tapahtumien yleisömäärä on kasvanut tasaisesti ja kävi välillä jo 150 osallistujassa, mikä 

on huikea määrä ihmisiä kirjastotapahtumassa. Tässä vaiheessa kirjastotilan rajat tulivat 

vastaan ja nykyisin osallistujille jaetaan ilmaisia pääsylippuja, jotka rajaavat osallistuja-

määrän sataan henkeen. Tapahtumamarkkinointia hoidetaan melko samalla tavoin kuin 

Valkeakoskella: lehdistötiedotteilla, julisteita levittämällä ja sosiaalisen median kautta. 

Kirjaston TEDx-tapahtumille on luotu myös omat verkkosivut, joihin on koottu tietoa ja 

kuvia. 

 

Koprivnican kirjasto on valmistanut myös erilaisia TEDx-Koprivnica -mainosmateriaaleja, 

joita jaetaan asiakkaille (muun muassa pullonavaajia, julisteita ja kärpäslätkiä). Lisäksi 

tapahtumalla on sponsoreita, jotka antavat ilmaisia tuotteita kirjaston käyttöön. Näitä 

tuotteita jaetaan ihmisille yllätyslahjoina TEDx-tilaisuuksissa. ”They always hurry to grab 

the tickets – and also gifts – people like gifts” (Lukačić 2017). Lisäksi tarjolla on ruokaa. 

Koprivnican kirjaston TEDx-tapahtumia sponsoroivat sekä Kroatian kulttuuriministeriö, 

että useat paikalliset yritykset. Lukačićin mukaan sponsoreiden mainokset ovat näky-

västi esillä tapahtumissa.  
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TEDx-tapahtumia järjestää Koprivnicassa kahdeksanhenkinen tiimi, joka toimii vapaaeh-

toispohjalta. Koprivnican TEDx-tiimi hoitaa kaiken puhujien ja sponsoreiden hankinnasta 

ja tiedottamisesta laitteiston vuokraukseen, tilan valmisteluun ja ”after partyyn”. TEDx-

tiimin jäsenet ehdottavat tapahtumiin puhujia, jotka valitaan äänestämällä. Yhdessä ta-

pahtumassa on 4-6 puhujaa ja tapahtuma kestää kolmisen tuntia. Tapahtumiin yritetään 

hankkia sekä kansallisesti tai kansainvälisesti tunnettuja puhujia että paikallisia, tunte-

mattomia puhujia. Puhujille ei makseta korvausta, mutta Lukačićin mukaan he innostuvat 

lähes poikkeuksetta mukaan kuullessaan TEDx-konseptista.  

 

Koprivnican kaupunginkirjaston henkilökunta osallistuu tapahtumien järjestämiseen, 

mutta Petar Lukačić ei näe kirjaston henkilökunnan roolia niinkään olennaisena, vaan 

korostaa enemmänkin kirjastoa tilana, joka mahdollistaa TEDx-tapahtumien ja muun toi-

minnan toteuttamisen – joko kirjaston henkilökunnan tai jonkun muun järjestämänä. 

The organizing team is consisted from volunteers and I couldn’t specifically say 
that it is a librarians work that has to be done. I could say that it is Libraries role 
that is important – because the library, to me, is a center cultural point that has to 
provide different educational and free time activities for every member of the local 
community (from toddlers to elderly). And this is just one of them. (Lukačić 2017.) 

 

Kuten yllä lainattu toteamus todistaa, kroatialaisen kirjastohenkilökunnan näkemykset 

kirjaston merkityksestä yhteisöllisyyden mahdollistajana ja monenlaisen kulttuuri- ja va-

paa-aikatoiminnan tarjoajana käyvät hyvin yksiin suomalaisissa yleisissä kirjastoissa val-

litsevien näkemysten ja Suomen kirjastolain tavoitteiden kanssa. Euroopan eri reunoilla 

sijaitsevien maiden yleiset kirjastot ovat näin ollen toiminta-ajatukseltaan hyvin lähellä 

toisiaan. Koprivnican kaupunginkirjaston toiminta on myös malliesimerkki niin aktiivisen 

kansalaisuuden tukemisesta, yhteisöllisyyden lisäämisestä kuin yhteiskunnallisen ja kult-

tuurisen vuoropuhelun edistämisestä. TEDx-tapahtumat ovat yhteisötyötä parhaimmil-

laan. 

5.2.2 Metso LIVE Tampereen pääkirjastossa 

Toinen benchmarking-kohteeni antaa hyvän esimerkin musiikkikirjastonäkökulmasta ja 

ylipäänsä toimivasta kirjastotapahtumakonseptista. Metso LIVEn tarina alkoi, kun Tam-

pereen pääkirjasto Metson musiikkiosastolla mietittiin vuonna 2012, miten tuoda uutta 

elämää kirjastoon ja yhdistää livemusiikki kirjastoaineistoihin. Akustinen ilta -nimiset ta-

pahtumat käynnistyivät vuonna 2012 ja sittemmin Metso LIVE -nimellä järjestetyt tilai-

suudet ovat niittäneet valtakunnallista ja kansainvälistäkin mainetta. Vuonna 2015 Metso 

LIVE toi Metson musiikkiosastolle Opetus- ja kulttuuriministeriön Vuoden kirjastokehit-

täjä -palkinnon.  
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Suomen musiikkikirjastoja melko tiiviisti koko 2010-luvun seuranneena koen Metso LI-

VEn tietynlaisena uuden aikakauden avauksena, joka on antanut suuntaviivat koko 

maan musiikkikirjastotoiminnalle ja uudenlaisen musiikkikirjastoidentiteetin syntymiselle. 

Metso LIVEstä on puhuttu paljon kirjastoalan koulutuksissa ja julkaisuissa ja toiminta on 

herättänyt huomiota myös ulkomailla. Juhani Koivisto ja Jarkko Rikkilä Metson musiikki-

osastolta esittelivät konseptia muun muassa kansainvälisessä IFLA-kongressissa (The 

International Federation of Library Associations and Institutions) kesällä 2017 (Metso 

LIVE – The unique Finnish music library concept combining people, live music, library 

content and social media 2018).  

 

Metso LIVEn konsepti on yksinkertainen: artisti kutsutaan esiintymään kirjastoon ja hä-

neltä pyydetään etukäteen kirja- ja levyvinkkejä, jotka kootaan musiikkiosastolle näytte-

lyksi. Tilaisuuden aluksi esiintyjää haastatellaan häneen vaikuttaneisiin teoksiin liittyen 

ja tämän jälkeen hän esittää omaa musiikkiaan. Kuten Metson musiikkiosaston Juhani 

Koivisto ja Jarkko Rikkilä ovat todenneet, 

[t]apahtuma ei olisi mitään ilman kirjastoaineistoa. Keikat tapahtuvat musiikkiosas-
tolla aineiston ja kirjastotoiminnan keskellä. Yhteys kirjastoaineistoon toteutuu mo-
nella tavalla, joista näkyvimpänä ovat artistien vinkkauslistat heille merkitykselli-
sistä kirjoista, elokuvista ja levyistä. Kaikki esiintyjät ovat lähettäneet listoja ilomie-
lin etukäteen. (Pelttari 2014.) 

 

Artistin esiintyminen on siis aina vahvasti kytketty kirjaston musiikkiosastolta löytyvään 

aineistoon, mikä tekee Metso LIVEstä arvokkaan työkalun myös kirjaston perinteistä teh-

tävää, tiedon ja aineistojen tarjoamista ajatellen.  

 

Metso LIVE -tapahtumien järjestäminen perustuu yhteistyöhön, jossa ei juurikaan liiku 

rahaa. Kuten Juhani Koivisto toteaa, Metso LIVEen käytettävissä oleva “[r]aha on pie-

nempi kuin kengännauhabudjetti”. Vieraat saadaan paikalle yhteistyöverkostojen avulla. 

(Neuvonen 2017.) Vuosien mittaan tehdyn työn myötä Metson musiikkiosasto tunnetaan 

jo artistien keskuudessa toimivana esiintymispaikkana. Usein iltapäivällä tapahtuva 

Metso LIVE yhdistyy artistin iltaesiintymiseen jossakin muualla Tampereella. Näin kirjas-

totapahtuma toimii myös artistin myöhemmin tapahtuvan maksullisen konsertin markki-

nointivälineenä. Toisaalta taas maksuton kirjastokonsertti tarjoaa osallistumismahdolli-

suuden myös niille, jotka eivät muutoin pääsisi esiintyjää katsomaan. Enimmillään Metso 

LIVE -tapahtumassa on ollut noin 350 osallistujaa, mitä enempää musiikkiosastolle ei 

mahdu (Neuvonen 2017). 
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Metson musiikkiosasto hyödyntää tapahtumissa vahvasti myös sosiaalista mediaa. 

Kaikki Metso LIVE -tapahtumat lähetetään suoratoistona Youtuben kautta ja niitä levite-

tään myös Metson musiikkiosaston Facebook-, Instagram- ja Twitter-tilin kautta. Sosiaa-

lista mediaa käytetään sekä markkinointiin ennen tapahtumaa, tunnelmien välittämiseen 

tapahtuman aikana sekä tapahtuman jälkeen. Suoratoisto mahdollistaa Metson tapahtu-

mien seuraamisen vaikkapa kotisohvalta sekä hyödyntämisen myös muissa kirjastoissa. 

Videot editoidaan myös jälkeenpäin katsottavaksi Tampereen kaupunginkirjaston You-

tube-kanavalta.  

 

Kuva 14. Esimerkki sosiaalisen median hyödyntämisestä. Palefacen 25.9.2017 tapahtuneen Metso LIVE -
vierailun näkyminen Instagramissa, Youtubessa, Facebookissa ja Twitterissä (lähde: kuvakaappaukset 
otettu edellä mainituista palveluista 10.2.2018). 

 

Metso LIVEn konseptia on hyödynnetty menestyksekkäästi myös muissa Tampereen 

kirjastoissa, esimerkiksi Sampolan kirjastossa nimellä Sampola LIVE. Lisäksi subjektii-

vinen kokemukseni havaintojen perusteella on, että Metso LIVE on antanut suuntaviivat 

myös Tampereen kaupunginkirjaston muille yleisötapahtumille ja ylipäänsä lisännyt kir-

jaston tapahtumatuotannon arvostusta niin kirjaston henkilökunnan, esiintyjien kuin ylei-

sönkin silmissä.  
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Osallistuin Metso LIVE -tapahtumaan 21.2.2018. Esiintyjinä olivat sillä kerralla Kaj Chy-

denius ja Kai Hyttinen. Huomasin tapahtuman ansiokkaan somemarkkinoinnin sekä mui-

hin kirjastoihin lähetettyjen mainosmateriaalien avulla. Koko kevään Metso LIVE -tapah-

tumista oli koostettu näyttävä juliste, jota levitettiin myös muihin PIKI-kirjastoihin. Lisäksi 

tapahtumaa mainostettiin Facebookissa erilaisin tavoin hyvissä ajoin etukäteen. 

 

Tapahtumaa varten Metson musiikkiosastolle oli järjestetty katsomo, joka alkoi täyttyä 

ääriään myöten jo puoli tuntia ennen tilaisuuden alkua. Paikalla oli arvion mukaan pari-

sataa kuulijaa. Tilaisuus avattiin esiintyjien haastattelulla, jossa haastattelijana toimi Ju-

hani Koivisto. Haastattelussa keskusteltiin monenlaisista teemoista ja se kytkettiin esiin-

tyjien levyihin sekä heidän suosittelemiinsa aineistoihin kirjaston musiikkiosastolta. 

Haastattelua seurasi konserttiosuus, joka toimi hyvin musiikkiosaston tilassa niin äänen-

toiston kuin tilankäytön puolesta. Yleisö seurasi esitystä herkeämättä ja tunnelma oli 

lämmin, iloinen ja paikoittain myös liikuttunut.  

 

Tilaisuuden aikana musiikkiosastolla oli paljon väkeä, mutta myös muut asiakkaat pää-

sivät liikkumaan tilassa. Musiikkiosaston pyöreä pohjaratkaisu ja säteittäin sijoitetut hyllyt 

mahdollistavat suuren yleisömäärän sijoittamisen niin, että tilaisuutta seuraava yleisö 

näkee ja kuulee esiintyjän estämättä kuitenkaan muuta musiikkiosaston käyttöä. Tilai-

suuden jälkeen esiintyjien suosittelemat aineistot ja vinkkilistat jäivät näyttelyyn musiik-

kiosastolle ja niitä levitettiin myös sosiaalisen median kautta.  
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Kuva 15. Metso LIVEn Facebook-sivulla palattiin vielä jälkeenpäin Kaj Chydeniuksen ja Kai Hyttisen kon-
serttiin muun muassa julkaisemalla lista esitetyistä kappaleista (lähde: Metson musiikki ja lehdet -Facebook-
sivu 17.3.2018) 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt hankeavustuksen Metso LIVE -konseptin kehittämi-

seen vuonna 2017, joten kehittäminen jatkuu edelleen (Metso LIVE- konseptin kehittä-

minen 2017). 

6 Uutta muotoilemassa 

Tässä luvussa käsittelen Valkeakosken kaupunginkirjaston henkilökunnan haastatteluja 

ja niitä seurannutta ideariihtä sekä kerron lyhyesti näiden tuottamien aineistojen avulla 

saaduista tuloksista. Käsittelen tuloksia syvällisemmin luvussa 8. 

6.1 Taustahaastattelut 

Kehittämistyön alkuvaiheessa haastattelin Valkeakosken kaupunginkirjaston henkilö-

kuntaa osastoittain. Haastatteluja oli kolme ja ne toteutettiin ryhmähaastatteluina, joissa 

haastateltiin yhteensä seitsemää henkilöä. Haastattelujen pohjana olleet kysymykset 

ovat liitteenä tämän kehittämistyön lopussa. Haastattelut noudattelivat samaa kaavaa, 
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mutta eivät edenneet orjallisesti kysymyspatterin mukaan. Välillä käytiin vapaamuotoi-

sempaa keskustelua sen pohjalta, mitä ajatuksia eri aihepiireihin liittyen heräsi. Valitsin 

haastattelumenetelmän, koska halusin ihmisten kertovan toiminnasta omin sanoin. Ra-

portit ja toimintakertomukset ovat hyvä lähde, mutta harvoin kertovat koko totuutta esi-

merkiksi siitä, mikä on ollut hyvää ja mikä huonoa.  

 

Suunnittelin toteuttavani puolistrukturoidun haastattelun, jossa käydään läpi tietyt asiat, 

mutta ei noudateta kysymyspatteria ja kysymysten ennalta muokattuja sanamuotoja or-

jallisesti (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 2014, 108). Käytännössä haastattelut toteutuivat 

puolistrukturoidun ja avoimen haastattelun välimuotona. Ojasalon, Moilasen ja Ritalah-

den mukaan avoimessa haastattelussa keskustellaan määrätystä aiheesta avoimesti ja 

haastattelija sekä haastateltava ovat tilanteessa tasavertaiset. (Ojasalo, Moilanen ja Ri-

talahti 2014, 108–109 .) Omien työtovereiden haastattelu asiasta, joka on itsellenikin 

hyvin tuttu, voidaan nimetä myös sisäpiirihaastatteluksi (Juvonen 2017, 398). Juvonen 

toteaa sisäpiiriläisyyden syntyvän ”jostakin sellaisesta asiasta, joka erottaa haastatelta-

vat laajasta ihmisjoukosta mutta joka on yhteinen haastattelijalle ja haastateltaville” (Ju-

vonen 2017, 398). Sisäpiirihaastattelusta muodostuu helposti keskustelunomainen ti-

lanne, jossa haastattelijan täytyy pysytellä hereillä, jottei heittäydy asioiden vietäväksi, 

vaan pitää mielessä kysymykset, joihin halutaan vastauksia (Juvonen 2017, 399).   

 

Koin pari- ja pienryhmähaastattelut toimivaksi menetelmäksi alkukartoitukselle. Kuten 

Juvonen huomauttaa, sisäpiirihaastattelun hyvänä puolena on se, että haastattelija ja 

haastateltavat ovat osallisina samassa asiassa ja heillä on yhteisiä kokemuksia, mistä 

seuraa jaettu ymmärrys käsiteltävistä asioista (Juvonen 2017, 399). Minulla oli toki poh-

jatietoja ja omakohtaista kokemusta tapahtumien järjestämisestä kirjastossamme, mutta 

haastattelemalla eri osastojen henkilökuntaa sain asioihin hyödyllistä uutta näkökulmaa, 

kuulin erilaisia mielipiteitä ja sain paremman käsityksen siitä, mikä kellekin on tärkeää 

kirjastomme tapahtuma-asioihin liittyen. Haastattelut olivat luonteeltaan luottamukselli-

sia keskusteluja, joten en avaa niiden sisältöä kovin tarkasti. Haastattelujen – tai kes-

kustelujen – pohjalta onnistuin kuitenkin muodostamaan hyvän kokonaiskuvan nykyti-

lanteesta tulevaisuuden suunnittelua ja ideointia ajatellen.  

 

Haastatteluissa nousi selkeä toive siitä, että olisi enemmän yhteistoimintaa eri osastojen 

välillä niin tapahtumien suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Menneistä tapahtumista 

onnistuneimmiksi ja mieluisimmiksi kokemuksiksi nostettiin monessa kohtaa sellaiset, 

missä koko henkilökunta oli mukana. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta tapahtumasta oli 



39 

 

 

dekkariviikko, jonka aikana henkilökunta oli esimerkiksi pukeutunut aiheeseen sopivasti. 

Toinen onnistunut tapahtuma oli Koskin kirjamessut, joka veti kirjastoon ennätysyleisön. 

Myös kirjastoauton hyödyntäminen tapahtumapaikkana nykyistä aktiivisemmin nousi 

esille. Kirjastoauto on toimintaympäristönä ainutlaatuinen, mutta on hyvinkin hyödynnet-

tävissä tapahtumapaikkana. Esimerkkinä onnistuneesta tapahtumasta mainittiin lasten-

kirjailija Petra Heikkilä-Perkiön kiertäminen kirjastoauton matkassa koulupysäkeillä en-

nen pääkirjastolla tapahtunutta nukketeatteriesitystä. Näin tapahtuma laajeni pääkirjas-

ton lisäksi kirjastoauton puolelle ja sen mukana ympäri kaupunkia tavoittaen samalla 

laajemman yleisön ja antaen osallistumismahdollisuuden niillekin, jotka eivät pääkirjas-

toon pääse. Tämä oli hyvä esimerkki tapahtumasta, joka näkyy sekä pääkirjastossa että 

kirjastoautossa.  

 

Tiivistetysti haastatteluissa nousi kirjaston tapahtumatoiminnan kehittämiseen liittyen 

seuraavia näkemyksiä: 

 

Taulukko 1. Valkeakosken kaupunginkirjaston henkilökunnan näkemyksiä tapahtumatoiminnan kehittämis-
kohteista. 

Kirjastolaki olisi hyvä ottaa huomioon tapahtumia järjestettäessä ja sen myötä yhteis-
kunnallinen keskustelu sekä tiede.  

Vetovastuu tapahtuma-asioissa kannattaisi ehkä olla jollakin yhdellä henkilöllä.  

Tapahtumien järjestämiseen kaivattiin järjestelmällisyyttä, joka oli viime vuosina ollut 
kateissa. Aiemmin suunnittelu oli ollut toimivampaa, mutta henkilöstömuutosten myötä 
hieman tuuliajolla. 

Osastorajoja haluttiin häivyttää tapahtumasuunnittelussa ja tehdä tapahtumia enem-
män yhteisvoimin. 

Haluttiin ottaa entistä paremmin huomioon se, mitä muualla kaupungilla tapahtuu, ettei 
tulisi päällekkäisiä tapahtumia. 

Tapahtumia voisi suunnitella erisuuruisille kohderyhmille, eikä aina tavoitella suurinta 
mahdollista osallistujamäärää 

Pop up -toimintaa voisi kehittää ja sitä saisi olla nykyistä enemmän. 

Pääkirjaston tapahtumia voisi laajentaa kirjastoautoon. Erityisesti toivottiin lastenta-
pahtumia, jotka näkyisivät myös kirjastoautossa. Kouluille ja päiväkodeille voitaisiin 
viedä musiikkia, nukketeatteria ja muuta vastaavaa. 

Yhdistyksiä on kaupungissa pilvin pimein, sillä saralla olisi enemmänkin mahdolli-
suuksia yhteistyöhön. 

Kirjastoautoa voisi viedä mukaan kaupungin tapahtumiin nykyistä enemmän ja au-
tossa voisi järjestää myös ohjelmaa. Ehdotettiin esimerkiksi kirjastoautojoogaa jon-
kun tapahtuman yhteydessä. Myös musiikkiopiston oppilaita voisi pyytää konsertoi-
maan autoon. 

Kokemuksia tapahtumista voisi kirjata nykyistä tarkemmin ylös, jolloin myöhemmin 
voisi hyödyntää esimerkiksi tietoa siitä, mikä on toiminut hyvin ja mikä huonommin. 
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Kuten edellä luetelluista asioista käy ilmi, haastatteluissa puhuttiin yhtäältä tapahtumien 

sisällöstä ja toisaalta tavoista, joilla niitä suunnitellaan ja toteutetaan. Ehkä suurin oival-

lus itselleni oli se, miten paljon kehitettävää nähtiin kirjaston sisäisissä prosesseissa. 

Siinä, missä itse lähdin haastatteluihin tavoitteenani kehittää kirjaston ja sen yhteistyö-

kumppanien välisiä suhteita, sainkin huomata, että kirjaston sisäisissä yhteistyömal-

leissa koettiin olevan paljon kehitettävää. Lähdinkin miettimään jatkoa tältä pohjalta ja 

pidin tämän sisäisten prosessien näkökulman oleellisesti mukana suunnitellessani hen-

kilökunnan ideointipajaa. 

6.2 Kirjaston henkilökunnan ideointipaja 

Ideointipaja pohjautui kirjaston henkilökunnan haastatteluista nousseisiin kehittämiskoh-

tiin kirjaston tapahtumatoiminnassa. Pajaan kutsuttiin kirjaston koko henkilökunta (17 

henkilöä), josta paikalle saapui 12 henkilöä (n. 70 prosenttia). Itse olin kolmastoista osal-

listuja ja toimin pajan moderaattorina. Ideointi toteutettiin aivoriihenä, jossa sovelsin 

brainwriting-menetelmää. Päädyin brainwritingiin muun muassa siksi, että usein henki-

lökunnan vuorovaikutustilanteissa asemat ovat vakiintuneet. Esimerkiksi henkilökunta-

palavereissa toiset ovat äänessä enemmän ja toiset taas eivät välttämättä sano juuri 

mitään. Brainwritingissa ideoidaan itsenäisesti kirjoittamalla ennen kuin ideat jaetaan 

muille (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 2014, 161). Arvelin tällä tavoin huojuttavani hieman 

totuttuja toimintatapoja ja saavani kaikkien osallistujien panoksen mukaan ideointiin. 

 

Aloitin pajan esittelemällä edellä mainitut, haastatteluissa nousseet asiat osallistujille. 

Koska listalla oli monta asiaa, olin valinnut etukäteen viisi aihepiiriä, joihin paneutui-

simme tässä ensimmäisessä ideointisessiossa. Aihepiirit valikoituivat sen perusteella, 

että ne toistuivat haastatteluvastauksissa useamman kerran, niistä puhuttiin muutoin eri-

tyisen painokkaasti, tai ne liittyivät kirjastoalan laajempiin kehitystrendeihin sekä tukivat 

yhteisötyön näkökulmaa. Ideoinnin pohjana toimivat tässä pajassa seuraavat toiveet ja 

näkökulmat:  
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Kuva 16. Ideapajaan valikoituneet kehittämiskohdat kirjaston tapahtumatoimintaan liittyen. 

 

Haastattelujen purkamisen jälkeen siirryttiin varsinaiseen ideointiin. Pyysin aluksi osal-

listujia valitsemaan yhden kohderyhmän, joka on itselle erityisen kiinnostava, jolle halu-

aisi järjestää tapahtumia tai jolle haluaisi kirjaston järjestävän tapahtumia. Osallistujat 

kirjoittivat valitsemansa kohderyhmän paperin yläreunaan, minkä jälkeen ohjeistin heitä 

antamaan paperin eteenpäin oikeanpuoleiselle vierustoverille. Seuraavaksi osallistujien 

piti keksiä kolme tapahtumaideaa paperissa olevalle kohderyhmälle. Näin osallistujat 

lähtivätkin ideoimaan tapahtumia ensimmäisenä jollekin muulle kuin itse valitsemalleen 

kohderyhmälle. Muutaman minuutin jälkeen paperit siirrettiin jälleen oikeanpuoleiselle 

vierustoverille, joka jatkoi ideointia ja keksi lisää ideoita. Ohjeistin osallistujia pitämään 

mielessä uuden kirjastolain tavoitteet esimerkiksi aktiivisen kansalaisuuden sekä yhteis-

kunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistämisestä ja mahdollistamisesta. Ideapa-

perien siirto tehtiin neljä kertaa, kunnes paperit palautettiin alkuperäisen otsikon kirjoit-

tajalle, joka sai vielä tehdä omat lisäyksensä paperilla oleviin ideoihin.  
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Kuva 17. Kirjaston henkilökunnan ideointipaja (kuva: Kaisa Palomäki). 

 

Ideapajassa oli 12 osallistujaa, jotka tuottivat 12 ideaa tapahtumien kohderyhmiksi. Osal-

listujien valitsemat kohderyhmät olivat lapset, kehitysvammaiset lapset, perheet, lapsi-

perheet, yleensä aikuiset, kirjallisuuden harrastajat, seniorit, aikuiset 50+ ei-asiakkaat, 

nuoret, luontoihmiset, nuoret naiset (20–25-vuotiaat) ja työttömät. Kohderyhmissä oli 

ilahduttavan paljon hajontaa. Edustettuina olivat oikeastaan kaikki ikäryhmät (lapset, 

nuoret, aikuiset, seniorit) ja lisäksi muun kuin iän rajaamia kohderyhmiä (kirjallisuuden 

harrastajat, luontoihmiset, työttömät). Tulosten analysointia helpottaakseni ryhmittelin 

ideapajan jälkeen kaikki kohderyhmät neljään kategoriaan, jotka olivat lapset, nuoret, 

aikuiset ja seniorit.  

 

Kuva 18. Kirjaston henkilökunnan ideapajassa valitut tapahtumien kohderyhmät ikäryhmittäin. 
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Koin luontevimmaksi käyttää tulosten käsittelyssä ikäryhmittelyä, vaikka jotkin kohderyh-

mät voisivat toki sisältää minkä tahansa ikäisiä osallistujia. Esimerkiksi ”luontoihminen” 

voi viitata minkä ikäiseen henkilöön tahansa. Samaten ”kirjallisuuden harrastaja” voi yhtä 

hyvin olla lapsi, nuori, aikuinen tai seniori. Olen myös aina kokenut aikuinen–seniori-jaon 

ongelmalliseksi, sillä toki kaikki kyseisiin ryhmiin kuuluvat henkilöt ovat aikuisia, olivat 

sitten vanhempia tai nuorempia. Toisaalta vierastan myös esimerkiksi ”työikäisistä” pu-

humista, jonka koen halventavan ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta käy töissä. Toisin 

sanoen valitsemani jaottelu on monelta osin epäkelpo ja oikoo mutkia. Siihen kuitenkin 

päädyin sen perusteella, mitä viitteitä henkilökunnan tapahtumaideat antoivat siitä, 

minkä ikäisistä ihmisistä puhuttiin eri kohderyhmien kohdalla.  

 

Yhteisideoinnin tuloksena jokaiselle kohderyhmälle saatiin useampi tapahtumaidea, 

joista osaa oli jo kehitetty konkreettiselle tasolle. Ideointikierroksen päätyttyä kävimme 

ryhmän kanssa läpi kaikki ideat. Tämän jälkeen kaikki saivat merkata plusmerkin jokai-

selle paperille kaikkien niiden ideoiden viereen, jotka olivat omasta mielestä hyviä ja to-

teuttamiskelpoisia. Kokosin yhteen kaikki vähintään viisi plusmerkkiä saaneet ideat eri 

kohderyhmille. Seuraavissa taulukoissa ovat listattuina suosituimmat ideat sekä niiden 

saamien kannatusäänten määrät.  

 

 

Kuva 19. Henkilökunnan ideapajan suosituimmat tapahtumaideat lapsille ja lapsiperheille. 
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Kuva 20. Henkilökunnan ideapajan suosituimmat tapahtumaideat nuorille. 

 

 

Kuva 21. Henkilökunnan ideapajan suosituimmat tapahtumaideat aikuisille. 
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Kuva 22. Henkilökunnan ideapajan suosituimmat tapahtumaideat senioreille. 

 

Kuten ylläolevista taulukoista käy ilmi, erilaiset kirjavinkkaustapahtumat niin lapsille, nuo-

rille kuin aikuisille saivat paljon kannatusta. Tämä ei sinänsä ole mitenkään yllättävää, 

mutta mielenkiintoista on etenkin vertaisvinkkaukseen, eli asiakkaiden vinkkaamiseen 

toisilleen liittyvien ideoiden korostuminen eri kohderyhmiin liittyen. Esimerkiksi ajatus 

siitä, että lapset laitetaan vinkkaamaan toisilleen ja kirjallisuuden harrastajat vinkkaa-

maan lukemiaan kirjoja muille asiakkaille tuntuvat tuoreemmilta ajatuksilta kuin se, että 

kirjaston henkilökunta esittelee aineistoja asiakkaille.  

 

Erityisesti aikuisille suunnatuissa tapahtumissa on näkyvissä myös yhteiskunnallinen 

ote. Melko paljon kannatusta saivat myös työttömille suunnatut tapahtumat kuten bändi-

illat ja yhdistysten esittelyt. Ehdotusten joukossa oli myös ”kaupunki esittäytyy” -tietois-

kut. Myös uudenlaiset kirjastotyön muodot näkyivät vahvasti ideoissa. Mukana on pop 

up -toimintaa, pelitapahtumia ja sosiaalisen median opastusta.  

 

Ideapajan lopuksi valittiin vielä yksi idea, jota kehitettiin hieman eteenpäin koko poru-

kalla. Kehittämiskohteeksi valittiin idea siitä, että kirjastoon tulisi vapaaehtoisia ikäihmisiä 

lukemaan lapsille (”mummot ja papat satuja lukemaan”). Idean pohjalta kehitettiin ajatus 

tapahtumasarjasta, jonka nimi olisi ”Sadut yli sukupolvien”. Mahdollinen yhteistyökump-

panikin keksittiin saman tien, sillä kirjastolla on jo nykyisellään aktiivista yhteistyötä Ky-
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läpaikka-yhdistyksen kanssa. Tähän yhdistyi niin ikään idealistalta löytynyt ajatus lap-

senvahti-illoista kirjastosta. Lapset voisivat kuunnella satuja lastenosastolla, missä joku 

myös katsoisi heidän peräänsä ja vanhemmat voisivat kierrellä sillä välin kirjastossa.  

 

Tultiin siihen tulokseen, että ideoitua tapahtumasarjaa saisi helposti laajennettua myös 

kirjastoautoon. Auton mukaan voisi lähteä vapaaehtoinen, joka lukisi ääneen autossa 

asioiville lapsille. Ideaa kehitettiin eteenpäin ja syntyi ajatus kirjastoautossa järjestettä-

vistä pop up -satutunneista, joita voisi olla lasten lisäksi myös aikuisille. Satutunti voitai-

siin näin järjestää auton tiloissa vaikkapa Valkeakosken torilla. Ideoinnin lopputuloksena 

syntyi siis ajatus täysin toteuttamiskelpoisesta tapahtumasarjasta, joka toteutettaisiin eri 

osastojen yhteistyönä, olisi suunnattu monelle eri kohderyhmälle, näkyisi niin pääkirjas-

tolla kuin kirjastoautossa, sisältäisi myös pop up -ulottuvuuden ja edistäisi kirjastolain 

tavoitteita muun muassa tukemalla yhteisöllisyyttä sekä tuomalla kulttuurisisältöjä kaik-

kien ulottuville.  

 

Kirjaston henkilökunnan tapahtumaideoissa näkyi hyvin sosiaalisen kirjaston ajatus. Ku-

ten Laura Hokkanen toteaa, yksi tulkinta sosiaalisesta kirjastosta on, että kirjasto toimii 

sosiaalityön rajapinnoilla eli auttaa ihmisiä, torjuu yksinäisyyttä ja kohtelee ihmisiä yh-

denvertaisesti (Hokkanen 2015, 11-12). Tätä ajatusta oli mielestäni erityisesti työttömille 

suunnatuissa tapahtumaideoissa. Lähes kaikki tapahtumaideat voidaan lukea myös yh-

teisötyön toimintakentälle kuuluviksi. Ideoissa liikutaan yhteisössä, toimitaan yhteisössä 

ja luodaan yhteisöllisyyttä. Tästä voidaan tulkita, että yhteisötyön tekeminen on kirjasto-

henkilökunnalle itsestäänselvyys. 

 

Ideointipajan tavoitteena oli koota henkilökunnan ajatuksia tapahtumista, mutta myös 

testata uudenlaista toimintatapaa tapahtumasuunnittelussa. Pajan päätteeksi keskuste-

limme siitä, millaista kirjaston tapahtumasuunnittelu voisi tulevaisuudessa olla. Kysyin 

osallistujilta, millaista sisältöä he toivoisivat tapahtumapalavereihin. Sen lisäksi, että pa-

lavereissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja yksittäisiä, tulevia tapahtumia, sovimme, 

että palavereissa voitaisiin myös miettiä tapahtumia vaihtuvien teemojen mukaan. Kul-

loisenkin teeman mukaan voitaisiin myös toteuttaa ideointia yhteisöllisin menetelmin. 

Näin saadaan kaikkien osastojen väki suunnittelemaan tapahtumatoimintaa yhdessä eri-

laisten teemojen ympärille. Tämä piristää kirjaston tapahtumatoimintaa, tekee suunnitte-

lusta helppoa ja sujuvaa sekä vähentää yksittäisten ihmisten työtaakkaa.  
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7 Tuumasta toimeen – kirjaston musiikkitoiminta koekaniinina  

Henkilökunnan yhteisideoinnin tuloksena saatiin paljon käyttökelpoisia tapahtumaide-

oita, mutta hyvin harvat niistä liittyivät kirjaston musiikkitoimintaan. Kuten mainitsin ala-

luvussa 4.3, kehittämistyöni kohdistuu kirjaston tapahtumatoimintaan yleisellä tasolla, 

mutta siinä on myös yhtenä osa-alueena mukana kirjaston musiikkitoiminnan kehittämi-

nen, siksi nostin musiikkitoiminnan toteutettujen pilottikokeilujen keskiöön. Tässä lu-

vussa kerron pilottikokeilujen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tuon esille joitakin nii-

den tuottamia tuloksia. Tuloksia käsitellään syvällisemmin luvussa 8.  

 

Vaikka kehittämistyöni ei sinällään edusta palvelumuotoilua, hyödynsin siinä useita pal-

velumuotoilun osa-alueita. Palvelumuotoilun prosessiin kuuluvat nopeat matalan kyn-

nyksen kokeilut (Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti 2014, 72). Kehittämistyön aikana lähdin 

tällä ajatuksella toteuttamaan yhteistyökumppanien kanssa nopeasti ideoituja pilottiko-

keiluja tapahtumayhteistyöhön ja yhteisöllisyyden tukemiseen liittyen. Näitä tapahtumia 

suunnitellessa pidin erityisesti mielessä myös yhteisötyön näkökulman. Tavoitteena oli 

saada aikaan tapahtumatoimintaa, jolla olisi yhteisöllisiä vaikutuksia muun muassa niin, 

että kirjasto näkyy kaupunkiyhteisössä ja tapahtumat myös antavat mahdollisuuden yh-

teisölliselle toiminnalle. Alkuperäisenä ajatuksena oli palvelumuotoilun hengessä osallis-

taa ja aktivoida asiakkaita pilottien yhteydessä ja kerätä laajamittaisesti ideoita ja pa-

lautetta toiminnan tulevaa kehittämistä varten. Käytännössä tämä toteutui erinäisistä 

syistä melko vaillinaisesti, kuten pilottien kuvauksista käy ilmi.  

 

Kehittämistyön aikana pilotoitiin kolmea erilaista tapahtumamallia kolmen eri kumppanin 

kanssa. Pilottikumppaneina toimivat Sääksmäki soi! -musiikkipäivät, Työväen Musiikki-

tapahtuma ry ja Valkeakosken musiikkiopisto. Pilottikokeiluihin lukeutui yksi tapahtuma 

kirjastossa, kaksi pop up -kirjastovierailua yhteistyökumppanin tapahtumissa ja kahden 

tapahtuman kokeilu, jossa kirjasto ja yhteistyökumppani toteuttivat yhdessä suunnitellun 

lastentapahtuman yhteistyökumppanin tiloissa.  

7.1 Sääksmäki soi! kirjastossa 

Valkeakosken Sääksmäellä vuosittain järjestettävä Sääksmäki soi! on klassisen musiikin 

festivaali, joka koostuu konserttisarjasta. Konsertit pidetään tavallisesti Sääksmäen kir-

kossa, Voipaalan taidekartanossa sekä Emil Wikströmin taidemuseossa Visavuoressa. 

Ohjelmiston teema vaihtelee vuosittain ja sisältää monipuolisesti taide- ja kirkkomusiik-

kia. Tänä vuonna festivaalin teema oli Suomi 100 -juhlavuoteen liittyen yhteisöllisyys ja 

sananvapaus, mikä suorastaan vaati kirjastoa näkymään jotenkin festivaaleilla. Kirjas-

tolla ei ole ollut aiempaa yhteistyötä Sääksmäki soi! -festivaalin kanssa. Otin yhteyttä 
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suoraan festivaalin toiminnanjohtajaan ja ehdotin jonkinlaisen ennakkotapahtuman jär-

jestämistä kirjastossa. Festivaalin johto innostui heti aiheesta ja lähdimme ideoimaan 

tapahtumaa yhdessä.  

 

Suunnittelimme keskustelutilaisuutta, jossa puhuttaisiin festivaalin teemaan liittyvistä 

asioista ja kuultaisiin myös musiikkia. Sekä kirjastolla että festivaalijärjestäjillä oli toi-

veena tehdä tilaisuudesta yhteisöllinen ja aktivoida ihmisiä jotenkin mukaan vaikutta-

maan tapahtuman sisältöön. Halusimme kerätä ihmisiltä aiheita, joista tilaisuudessa 

esiintyvät muusikot voisivat keskustella sekä musiikkiin liittyviä kysymyksiä, joihin ihmi-

sillä olisi tilaisuus saada vastauksia näiltä ammattimuusikoilta. Facebookiin luotiin 

Sääksmäki soi! kirjastossa -tapahtumasivu, jonne ihmisiä pyydettiin kommentoimaan 

omia ajatuksiaan ja kysymyksiään musiikista. Heiltä kysyttiin, mitä musiikki heille merkit-

see ja mitä he ovat aina halunneet tietää musiikista. Ihmisiä houkuteltiin osallistumaan 

keskusteluun arvonnalla, josta saattoi voittaa liput Sääksmäki soi! -festivaalin avajais-

konserttiin. Tapahtumasivua ja siihen liittyvää arvontaa markkinointiin sekä Valkeakos-

ken kaupunginkirjaston, että Sääksmäki soi! -festivaalin Facebook-sivujen ja verkkosi-

vujen kautta. Ihmiset pystyivät osallistumaan ideointiin ja arvontaan Facebookin lisäksi 

myös paperilomakkeella kirjaston tiloissa. 

 

 

Kuva 23. Sääksmäki soi! -ennakkotapahtuman Facebook-mainos (kuva: Kaisa Palomäki). 

Sääksmäki soi! kirjastossa -tilaisuus toteutettiin juhannusviikolla 2017 kirjaston taide-

osastolla. Ajankohta tiedettiin etukäteen haasteelliseksi, sillä kirjasto usein hiljenee ih-

misten suunnatessa mökeilleen ja muihin kesärientoihin. Ajankohdassa ei kuitenkaan 

ollut pelivaraa, sillä yhteistyötä alettiin suunnitella vasta muutamaa viikkoa aiemmin ja 
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Sääksmäki soi! -tapahtuma oli heti juhannuksesta seuraavalla viikolla, kesäkuun viimei-

senä viikonloppuna. Tapahtumaa mainostettiin sitä edeltävinä viikkoina sosiaalisessa 

mediassa, kirjastossa ja ilmoitustauluilla eri puolilla kaupunkia.  

 

Tilaisuuteen saapui 14 ihmistä, mikä oli määränä melko vaatimaton, mutta itselleni kui-

tenkin positiivinen yllätys uudella konseptilla ja lyhyellä varoitusajalla. Tilaisuuden alussa 

ja lopussa viulisti Susanna Arminen ja kapellimestari Jukka Iisakkila esittivät hieman mu-

siikkia. Välissä he ja säveltäjä Kari Rydman keskustelivat Sääksmäki soi! -festivaaliin ja 

musiikkiin ylipäänsä liittyvistä teemoista. Tilaisuus sujui hyvin ja tunnelma oli lämmin. 

Kolme paneelikeskustelijaa eivät halunneet toteuttaa keskustelua haastattelumuodossa, 

mutta jälkeenpäin ajateltuna jonkinlainen haastattelu – tai moderointi – olisi voinut olla 

hyvä tapa tuoda keskusteluun enemmän rakennetta. 

 

 

Kuva 24. Säveltäjä Kari Rydman, kapellimestari Jukka Iisakkila ja viulisti Susanna Arminen keskustelevat 
Sääksmäki soi! kirjastossa -tilaisuudessa (kuva: Kaisa Palomäki). 

 

Etukäteen toteutettu aktivointikokeilu Facebookissa ja paperilomakkeen kautta tuotti 

muutamia ideoita keskusteluun, mutta sen sato jäi melko vähäiseksi. Suurin osa vastaa-

jista kertoi jostakin omasta musiikkikokemuksestaan tai siitä, mitä musiikki heille merkit-

see. Suurin osa vastauksista tuli paperilla kirjaston arvontalaatikkoon. Loppujen lopuksi 

kirjaston henkilökunta keksi itse joitakin kysymyksiä, joita esiintyjät saattoivat käyttää 

keskustelussa. Keskustelu sujui kaikesta huolimatta mukavasti ja oli hyvä tapa markki-

noida Sääksmäki soi! -tapahtumaa paikalla olijoille sekä kertoa konserteissa esitettävien 
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teoksien taustoista ja olemuksesta. Etukäteen lanseerattuun lippuarvontaan pääsi osal-

listumaan vielä paikan päällä ja arvonta toteutettiin tilaisuuden lopuksi. Arvonnan tulok-

sista ja tilaisuudesta kerrottiin jälkeenpäin kirjaston ja tapahtuman Facebook-sivuilla, 

missä ne herättivät positiivista huomiota.  

7.2 Liikkuva musiikkikirjasto 

Työväen Musiikkitapahtuma ry järjestää Valkeakoskella monenlaista toimintaa. Yhdis-

tyksen ja koko Valkeakosken suurin vuosittainen tapahtuma on Työväen Musiikkitapah-

tuma, joka järjestetään historiallisessa miljöössä Myllysaaren museon pihalla ja tehdas-

alueella. Työväen Musiikkitapahtumaa on järjestetty 1970-luvulta lähtien ja se on valta-

kunnallisesti tunnettu festivaali. Alun perin tapahtuman keskiössä oli työväenmusiikki, 

mutta nykyisin se on monenlaiselle yleisölle suunnattu musiikkifestivaali, jossa esiintyy 

kotimaan kärkiartisteja. Työväen Musiikkitapahtuman lisäksi yhdistys järjestää pienem-

piä tapahtumia muun muassa Kirjaslammen tanssilavalla. 

7.2.1 Kirjazz & Blues 

Otin alkukeväästä yhteyttä Työväen Musiikkitapahtuma ry:hyn ja ehdotin yhteistyötä kir-

jaston kanssa. Vastaanotto oli positiivinen ja päätimme järjestää ideapalaverin. Sovimme 

palaverissa kirjaston osallistuvan yhdistyksen kesä- ja heinäkuun vaihteessa järjestä-

mään, kaksipäiväiseen Kirjazz & Blues -festivaaliin Kirjaslammen tanssilavalle. Kirjasto 

oli kerran aiemmin ollut mukana Kirjazz & Blues -festivaalilla ja kokemus oli ollut molem-

mille osapuolille positiivinen, mutta yhteistyö oli siitä huolimatta jäänyt toistaiseksi tähän 

yhteen kokeiluun. Sovimme, että sijoitamme tanssilavan sisätiloihin pop up -kirjaston, 

josta voi lainata aiheeseen sopivaa musiikkia ja kirjallisuutta. Lisäksi mukana oli myytä-

viä poistolevyjä ja mahdollisuus osallistua levy- tai kirjapalkinnon arvontaan. Festivaalin 

järjestäjä ehdotti myös lukuvinkkijulisteiden tekemistä WC:n odotustiloihin. Laadin niin 

naisten kuin miesten WC:n seinille vinkkejä jazz- ja bluesmuusikoiden elämäkerroista ja 

muusta aiheeseen liittyvästä lukemisesta. Vinkkijulisteista tuli ilahtunutta palautetta fes-

tivaalikansalta ja oltiin tyytyväisiä siihen, että kirjasto näkyi tapahtumassa hauskalla ta-

valla.  

 

Arvontalomakkeella pyrittiin keräämään asiakkailta palautetta ja ideoita kirjaston musiik-

kitapahtumiin liittyen. Tämä ei osoittautunut erityisen toimivaksi konseptiksi festivaaliym-

päristössä. Arvontavastauksia tuli vain kaksi kappaletta, eivätkä ihmiset malttaneet kes-

ken festivaalin juurikaan pysähtyä kirjoittelemaan ideoita. Kahdessa arvontalapussa oli 

kaksi aivan kelvollista tapahtumaideaa. Kirjastoon toivottiin ”kiintoisia paikallisia live-esi-

tyksiä” ja ”kotimaista kansanmusiikkia à la Tuuletar ja kamarimusiikkia”.  
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Aineistoa lainattiin pop up -kirjastosta vain nimellisesti, mutta poistolevyt kiinnostivat kä-

vijöitä. Kokonaisuudessaan lainattavaa aineistoa oli mukana aivan turhan paljon, mikä 

hankaloitti etenkin logistiikkapuolta. Lisäksi osa kävijöistä hämmentyi siitä, että aineisto 

olikin lainattavaa eikä myynnissä (poistolevyjä lukuun ottamatta). Tämä oli kuitenkin 

enimmäkseen hyvä keskustelunavaus ja johti hyviin ja positiivisiin keskusteluihin kirjas-

tosta ja siitä, mitä kaikkea kirjastosta löytyy niin aineiston kuin palveluiden osalta. Moni 

oli yllättynyt, että kirjastossa on edelleen musiikkia, vaikka Valkeakosken musiikkikirjasto 

lakkautettiin vuonna 2015. Näin ollen pop up -kirjasto oli hyvä markkinointikeino kirjaston 

musiikkikokoelmille ja muistutus niiden olemassaolosta. 

 

 

Kuva 25. Liikkuva kirjasto Kirjazz & Blues -festivaalilla (kuva: Kaisa Palomäki). 

7.2.2 Työväen Musiikkitapahtuma 

Kirjazz & Blues -festivaalin ohella sovimme kirjaston osallistuvan myös Työväen musiik-

kitapahtumaan. Työväen musiikkitapahtuma oli näkynyt kirjastossa aiempina vuosina lä-

hinnä kirjastoon koottujen aineistonäyttelyiden muodossa, mutta nyt pohdimme, millä 

lailla kirjasto voisi olla mukana itse festivaalipaikalla. Alkuperäinen suunnitelma oli tuoda 

kirjastoauto festivaalialueelle ja järjestää autoon jotakin aktiviteettia. Suunnitelmaan tuli 

kuitenkin mutkia, joiden tuloksena kirjastoauton osallistuminen jouduttiin perumaan. Työ-

väen Musiikkitapahtuma toivotti kirjaston tästä huolimatta tervetulleeksi jollakin muulla 

panostuksella ja heidän puoleltaan tuli ehdotus ”peräkonttikirjastosta”. Lähdimme kehit-

telemään ideaa eteenpäin ja päädyimme siihen, että tuomme pop up -kirjaston festivaa-

lin sisäänkäyntireitin tuntumaan parkkipaikalle.  
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Työväen Musiikkitapahtuman verkostojen kautta kirjasto sai lainaksi oranssin kuplavolk-

karin, joka toi aivan oman säväyksensä pop up -kirjastoon. Lisäksi pystytimme sateen 

varalta katoksen kirjastoaineistojen suojaksi. Kokosin pop up -kirjastoon lainattavaksi 

työväenmusiikkiin liittyvää aineistoa ja muun muassa festivaaliesiintyjien levyjä. Kirjazz 

& Blues -kokemuksesta viisastuneena en tuonut paikalle aivan niin paljoa aineistoa. 

Tästä huolimatta logistinen ponnistus oli melkoinen, olihan mukana paviljonki ja kalus-

teita tuoleista pöytätasoihin. Lainattavan aineiston lisäksi tarjolla oli kirja-arvontaa, retki-

tuoleista rakennettu lukunurkkaus ja ilmaisia mysteerilukuvinkkejä lapsille sekä aikuisille. 

Ilmaiset lukuvinkit olivat hyvä tapa houkutella ihmisiä kojulle. Laadin etukäteen vinkkejä 

pienille papereille, jotka käärin rulliksi ja laitoin tarjolle kulhoihin. Muutama kävijä pettyi, 

kun tarjolla ei ollutkaan karkkia vaan hengen ravintoa, mutta useimpien mielestä idea oli 

mainio.  

 

Työväen Musiikkitapahtuman pop up -kirjasto onnistui hyvin ja erityisesti kuplavolkkari 

herätti hilpeyttä ja kiinnostusta. ”Kattokaa, morsianauto!” kuului erään pienen tytön ihas-

tunut huudahdus pop up -kirjastolle saapuessa. Ihmiset tulivat mielellään juttelemaan ja 

samalla heille voitiin kertoa kirjaston palveluista. Osa innostui myös hoitamaan kirjasto-

asioitaan, esimerkiksi uusimaan lainojaan ja tekemään varauksia pop up -kirjastossa. 

Työväen Musiikkitapahtumassa vahvistui ajatus siitä, että tämän tyyppiset pop up -ta-

pahtumavierailut kannattaa ajatella nimenomaan kirjaston palveluiden markkinoinnin 

kannalta. Suuria aineistomääriä ei kannata paikalle tuoda, sillä lainaaminen on yleensä 

vähäistä.  

 

 

Kuva 26. Kuplavolkkarikirjasto Työväen Musiikkitapahtumassa (kuva: Kaisa Palomäki). 
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7.3 Kirjastomuskari  

Keväällä 2018 Valkeakosken kaupunginkirjaston lastenosasto toteutti Alle vuoden ikäi-

set lapset kirjastoon -hankkeen. Hankkeen tavoitteena oli levittää tietoa kirjaston palve-

luista lapsiperheille ja luoda uudenlaista toimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa. Yh-

teistyökumppanit olivat Valkeakosken seurakunta, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja 

Valkeakosken musiikkiopisto. Hankkeeseen saatiin aluehallintovirastolta rahoitusta, 

jonka avulla voitiin pilotoida uudenlaisia toimintamalleja. Tarkoitus on niiden pohjalta 

luoda käytäntöjä, joiden kehittämistä voidaan jatkaa myös hankkeen päätyttyä. Hank-

keessa katseet luodaan kirjastosta ulospäin ja sen sijaan, että yritettäisiin ainoastaan 

houkutella perheitä kirjastoon, suunnataankin myös sinne, missä perheet ovat. Tämä on 

hyvä esimerkki luvussa 2 mainitun sosiaalisen kirjaston (Hokkanen, 2015) toiminnasta 

ja osuu myös yhteisötyön ytimeen. 

 

Kirjastossa oli pohdittu pitkään, millaista uutta yhteistyötä musiikkiopiston kanssa voisi 

kehittää ja Alle vuoden ikäiset lapset kirjastoon -hankkeen myötä myös siihen avautui 

mahdollisuus. Siinä missä kirjaston ja musiikkiopiston yhteistyö on viime vuosina tarkoit-

tanut lähinnä sitä, että musiikkiopisto järjestää tapahtumia (enimmäkseen oppilaskon-

sertteja) kirjaston tiloissa, päästiin hankkeen myötä ideoimaan toimintaa yhteisvoimin. 

Kirjaston hankkeen musiikkiosuutta lähdettiin miettimään ja toteuttamaan yhteissuunnit-

telun keinoin. Pohdimme musiikkiopiston varhaisiän musiikkiopettaja Anni Pietarilan 

kanssa, mitä kirjaston ja musiikkiopiston yhteinen, vauvoille suunnattu toiminta voisi olla.  

Melko luonnostaan tuli ajatus musiikkituokiosta, ”Kirjastomuskarista”, jossa kirjaston ai-

neistot yhdistyvät lauluun ja leikkiin. Tapahtuma päätettiin toteuttaa musiikkiopistolla, 

sillä sieltä löytyy tarkoituksenmukaiset tilat muskaritoimintaan.  

 

Hankkeen mukaisesti muskarin kohderyhmänä olivat alle vuoden ikäiset lapset. Tarken-

simme ikähaarukaksi 6–10 kuukauden ikäiset lapset, sillä tästä isommat ovat usein jo 

vauhdikkaampia. Kirjastomuskari päätettiin toteuttaa kaksi kertaa saman sisältöisenä ja 

niin, että mukaan otetaan yhdellä kertaa korkeintaan 20 lasta. Ilmoittautuminen muska-

riin tapahtui musiikkiopiston verkkoilmoittautumislomakkeen kautta. Lapsia tuli ensim-

mäiseen kirjastomuskariin viisi ja toiseen seitsemän. Alle kymmenen lasta oli lopulta hy-

vin sopiva määrä ja tunnelma pysyi mukavan rauhallisena. 

 



54 

 

 

 

Kuva 27. Ensimmäinen kirjastomuskari 17.1.2018 (kuva: Kaisa Palomäki). 

Kirjastomuskarin ohjelmassa vuorottelivat laululeikit ja kirjastoaineiston vinkkaukset. 

Suunnittelimme ohjelman niin, että mukaan valitut laululeikit löytyivät kirjaston nuoteista 

tai levyiltä. Kerroin aina laulun jälkeen lyhyesti, miltä levyltä tai mistä nuottikirjasta kysei-

nen laulu löytyy ja suosittelin myös muita samantyyppisiä aineistoja. Tämä oli onnistunut 

kaava ja sekä lasten että vanhempien mielenkiinto pysyi yllä. Muskarin loputtua osallis-

tujilla oli mahdollisuus lainata lastenmusiikkiaineistoja ja jonkin verran niitä myös lainat-

tiin molemmilla kerroilla.  

 

Käytännön järjestelyt sujuivat hyvin, lukuun ottamatta pieniä sekaannuksia. Ensimmäi-

sellä kerralla monella osallistujalla kesti jonkin aikaa löytää paikalle, koska muskarin si-

säänkäynti oli eri paikassa kuin musiikkiopiston pääovi. Toiselle kerralle ymmärsimme jo 

parantaa opasteita. Lisäksi yksi äiti oli olettanut muskarin olevan kirjastolla ja mennyt 

lapsensa kanssa sinne. He pääsivät onneksi osallistumaan toisella kerralla, joten har-

mittava tilanne saatiin vielä korjattua. Toiseen muskariin jäi saapumatta yksi ilmoittautu-

nut, joka kertoi jälkeenpäin, ettei ollut saanut tietoa tapahtuman ajasta eikä paikasta. 

Hän oli odottanut vahvistusviestiä sähköpostiin ja koko tapahtuma oli sitten mennyt ohi.  

 

Kirjastomuskariin osallistuneiden lasten vanhemmat antoivat molemmilla kerroilla hyvää 

palautetta heti muskarin jälkeen. Osallistujille lähetettiin myös palautekysely sähköpos-

titse. Palautekyselyn vastaukset olivat erittäin positiivisia ja samankaltaista toimintaa toi-

vottiin lisää. Kirjastoaineiston esittelystä pidettiin ja sitä toivottiin jopa enemmän. Lisäksi 

toivottiin jälkeenpäin sähköpostiin lähetettävää kirjalistaa, kun vinkatut aineistot unohtui-

vat saman tien. Kirjalista laadittiin ja lähetettiin osallistujille saman tien.  
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8 Tuloksista käytäntöön 

Tämän kehittämistyön tavoitteina oli tehdä Valkeakosken kaupunginkirjaston tapahtu-

matoiminnasta ja yhteistyökumppanuuksien muodostamisesta entistä suunnitelmalli-

sempaa sekä elävöittää kirjaston musiikkitoimintaa. Tässä luvussa tarkastelen kehittä-

mistyön aikana suoritettujen toimenpiteiden tuottamia tuloksia ja esitän niiden pohjalta 

kehittämisehdotuksia. Ryhdyin kehittämistyöhön melko vastikään työyhteisöön tulleena. 

Aloitin työn tietyillä ennakkokäsityksillä ja -odotuksilla varustautuneena. Osittain nämä 

pitivät paikkansa ja toteutuivat, mutta mukaan mahtui myös yllätyksiä. Kokonaiskuvani 

Valkeakosken kaupunginkirjastosta ja kaupungista tarkentuivat jatkuvasti työn aikana ja 

tämän myötä työn painopisteetkin muuttuivat.  

 

Suurin yllätys ja muutos työn aikana oli aineiston paljastama kirjaston omien tapahtuma-

suunnitteluprosessien kehittämistarve, joka pakotti suuntaamaan huomiota suunniteltua 

enemmän organisaation sisälle. Alkuperäinen visioni palvelumuotoilun kautta yhdessä 

asiakkaiden kanssa kehitettävistä tapahtumista väistyi tapahtumatoiminnan sisäisen 

markkinoinnin ja siihen liittyvän palvelukulttuurin luomisen noustessa. Grönroosin mu-

kaan oleellista palvelujen kehittämisessä on sisäinen markkinointi, jonka tavoitteena on 

saada työyhteisö toiminta-ajatuksen, strategian ja taktiikan sekä ”tuotteen” taakse, jotta 

sitä voidaan onnistuneesti markkinoida ulospäin (Grönroos 2009, 452). Tällä ajatuksella 

keskityin kehittämään kirjaston sisäistä tapahtumasuunnittelua siltä pohjalta, että henki-

lökunta olisi siinä aidosti mukana ja motivoituisi tekemään tapahtumia yhdessä.  

8.1 Osallistamisen haasteet ja mahdollisuudet 

Työn alkuperäisenä tarkoituksena oli osallistaa ja aktivoida asiakkaita, kerätä ideoita ja 

palautetta toiminnan tulevaa kehittämistä varten sekä mahdollisesti toteuttaa laajempaa-

kin yhteissuunnittelua asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Käytännössä asi-

akkaiden osallistaminen toteutui kehittämistyön aikana melko marginaalisesti. Suurin syy 

oli edellä mainittu painopisteen siirtyminen enemmän organisaation sisäpuolelle, mutta 

osittain syinä olivat myös toimenpiteiden vajavainen suunnittelu ja virhearviot.  

 

Sääksmäki soi! -ennakkotapahtuman yhteydessä toteutettu osallistujien aktivointiyritys 

sosiaalisessa mediassa ei ottanut tuulta alleen. Jälkeenpäin ajateltuna toteutus oli turhan 

hankala ja ihmisiltä vaadittiin ehkä liikaa. Kysymyksen asettelu oli epämääräinen ja ehkä 

ihmiset eivät halunneet kirjoittaa sen kaltaisista asioista julkisesti. Kirjazz & Blues -ta-

pahtuma taas oli huono paikka yrittää kerätä asiakkailta tapahtumaideoita arvontalomak-

keella. Jokin leikinomainen aktivointikeino, jossa ei olisi tarvinnut miettiä ja kirjoittaa olisi 

voinut olla parempi. Festivaalin WC-tiloissa olleista kirjavinkkijulisteista tuli osallistujilta 
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positiivista palautetta. Kenties tulevaisuudessa voitaisiin kokeilla samantyyppisiä julis-

teita, joissa olisi jokin ihmisiä aktivoiva elementti. Yksi vaihtoehto olisi vaikkapa pyytää 

ihmisiä lataamaan itsestään kuva julisteen kanssa Instagramiin ja kertomaan sen yhtey-

dessä terveisensä kirjastolle merkinnällä #valkeakoskenkirjasto.  

 

Kirjastomuskarit olivat osallistujien osallistamisen kannalta pilottikokeiluista onnistu-

neimpia ja edustivat parhaiten palvelumuotoilun toteutumista. Muskareista saatiin pa-

lautetta ja niiden pohjalta myös tehtiin joitakin korjausliikkeitä heti ensimmäisen ja toisen 

tapahtuman välillä. Toisella kerralla toimittiin hieman eri tavalla esimerkiksi siltä osin, että 

kirjastoaineiston esittelyyn käytettiin vähän enemmän aikaa. Myös opasteisiin oli panos-

tettu toisella kerralla enemmän.  

 

Edellä mainittujen asioiden seurauksena palvelumuotoilun prosessin voidaan katsoa to-

teutuneen tässä työssä vain osittain ja pintaraapaisuna. Tämä oli kuitenkin askel oikeaan 

suuntaan ja uskon, että tämän kehittämistyön myötä on helppo alkaa osallistaa enene-

vässä määrin myös kirjaston asiakkaita mukaan suunnittelemaan kirjaston tapahtuma-

toimintaa. Tähän voidaan ottaa mallia esimerkiksi tässä työssä useaan kertaan maini-

tusta Hand in hand -hankkeesta, jonka osana Valkeakosken kaupunginkirjasto ja Val-

keakoski-opisto toteuttivat maaliskuussa 2018 muutaman ideapajan eri kohderyhmille, 

joita olivat esimerkiksi nuorisovaltuusto, kansainvälisen kielikuppilan osallistujat ja opis-

ton opiskelijaryhmät. Pajoissa keräsimme yhteisöllisin ideointimenetelmin kirjaston ja 

opiston asiakkaiden näkemyksiä siitä, millaisia palveluita kirjasto ja opisto voisivat tule-

vaisuudessa yhteistyössä tarjota.  

 

Pajoissa osallistujat ideoivat ensin yksin, sitten pareittain ja sitten ryhmissä. Lopuksi 

ideat kerättiin yhteen, esiteltiin ja niistä valittiin toteuttamiskelpoisimmat. Ideointipajan 

konsepti oli yksinkertainen, mutta toimiva. Toteuttamiskelpoisia, uusia ideoita syntyi hui-

kea määrä pienellä vaivalla. Tämän tyyppisiä pajoja voitaisiin hyvin tulevaisuudessa jär-

jestää myös kirjaston tapahtumatoiminnan ideoimiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakkai-

den että yhteistyökumppaneiden kanssa. 
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Kuva 28. Asiakkaiden ideoita Valkeakosken kirjaston ja Valkeakoski-opiston uusiksi yhteistyömuodoiksi 
Hand in Hand -hankkeen ideapajassa 23.1.2018 (kuva: Kaisa Palomäki). 

Osallistamisen ajatus oli läsnä myös Valkeakosken kaupunginkirjaston henkilökunnan 

kanssa toteutetun ideapajan tuloksissa. Kuten mainitsin alaluvussa 6.2, henkilökunnan 

tapahtumaideoissa oli vahvasti edustettuna asiakkaiden toimiminen vertaisvinkkaajina ja 

myös vapaaehtoisena ”Sadut yli sukupolvien” -tapahtumakonseptissa. Kaiken kaikkiaan 

ideoissa korostui eri kohderyhmien oma, aktiivinen toimijuus, interaktiivisuus ja yhteisöl-

lisyys, mikä kertoo siitä, että kirjaston henkilökunnan ajattelu on linjassa kirjastolain ta-

voitteiden kanssa. Tältä pohjalta henkilökunnan kanssa on hyvä lähteä toteuttamaan 

ideoita ja pohtimaan myös uusia tapoja asiakkaiden osallistamiseen. 

 

8.2 Kirjaston tapahtumien ideointi ja suunnitelmallisuus 

Kehittämistyön aikana toteutettiin henkilökunnan ideariihi, jonka tuloksena syntyi erilai-

sille kohderyhmille iso määrä tapahtumaideoita. Monet alaluvussa 6.2 esitetyistä ideoista 

ovat täysin toteutettavissa vaikkapa heti ja melko pienellä panostuksella. Ideariihessä 

kokeiltiin myös menestyksekkäästi kehittää yhden ihmisen alkuperäistä ideaa kollektiivi-

sesti eteenpäin ja hahmoteltiin tältä pohjalta ”Sadut yli sukupolvien” -tapahtumasarja. 

Lopputulos vastasi hienosti ideariihelle asetettuihin tavoitteisiin osastojen välisen yhteis-

työn lisäämisestä, eri kohderyhmien huomioimisesta, tapahtumien ulottamisesta pääkir-

jastolta kirjastoautoon sekä pop up -toiminnasta. Samalla toteutettiin myös kirjastolain 

asettamia tavoitteita.  
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Henkilökunnan haastattelujen sekä ideariihen tuloksena kehitin alustavan vuosikellon 

pohjaksi kirjaston tapahtumasuunnittelulle. Vuositasolla tapahtumasuunnittelua voitaisiin 

ryhtyä toteuttamaan seuraavanlaisen vuosikellon mukaisesti.  

 

 

Kuva 29. Valkeakosken kaupunginkirjaston tapahtumasuunnittelun vuosikello (kuva: Kaisa Palomäki). 

 

Kuten kuvasta käy ilmi, vuoden aikana olisi neljä tapahtumapalaveria, joiden ohella puo-

len vuoden välein järjestettäisiin koko henkilökunnan ideariihi. Tapahtumapalavereissa 

käytäisiin läpi tulevat tapahtumat ja päivitettäisiin tulevan neljännesvuoden tapahtuma-

kalenteri. Syksyllä ja keväällä järjestettävissä ideariihissä pohdittaisiin tapahtumatoimin-

taa hieman pidemmälle tulevaisuuteen.  Ideariihessä voitaisiin päättää yhdessä teema 

tulevalle puolivuotiskaudelle ja miettiä, millaisia tapahtumia teemaan liittyen voitaisiin ra-

kentaa. Ideariihiin voisi kutsua mukaan vaihtelevasti myös asiakkaita ja yhteistyökump-

paneita, jolloin saataisiin mukaan vielä enemmän erilaisia näkemyksiä.  
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Myös sosiaalisen median käyttämiselle kirjaston tapahtumien yhteydessä tulisi laatia sel-

keä suunnitelma ja somekanavia voisi käyttää nykyistä monipuolisemmin. Kappaleessa 

5.2.2 esitelty Metso LIVE -konsepti antoi tästä hyviä esimerkkejä. Tapahtumien kannat-

taisi näkyä sosiaalisen median eri kanavissa sekä ennen tapahtumaa, tapahtuman ai-

kana että tapahtuman jälkeen. Valkeakosken kaupunginkirjastossa on olemassa hyvä 

suunnitelma ja ohjeisto sille, miten tapahtumia markkinoidaan etukäteen. Sen ohelle 

voisi laatia erillisen sosiaalisen median ohjeistuksen, jossa olisi määritettynä, milloin ja 

millä tavoin tapahtumia jaetaan kirjaston Facebook-, Instagram- ja Twitter-tilillä ja miten 

ihmisiä voidaan osallistaa näissä eri vaiheissa ja kanavissa. Sometoiminnalle olisi myös 

hyvä määrittää vastuuhenkilö, jolla olisi tehtävänkuvaan kirjattuna erilaisten sosiaalisen 

median kanavien käytön hallitseminen, uusiin palveluihin perehtyminen sekä mahdolli-

suus käyttää riittävästi työaikaa niiden hyödyntämiseen. 

8.3 Musiikkitoimintaan uutta potkua  

Kehittämistyön aikana toteutetut pilottitapahtumat toivat kaivattua piristystä kirjaston mu-

siikkitoimintaan. Pop up -kirjastoissa tavoitettiin kirjaston vanhoja asiakkaita, jotka saivat 

muistutuksen kirjaston musiikkikokoelman olemassa olosta sekä palveluista ja uusia asi-

akkaita, jotka saivat ehkä yllättävääkin tietoa siitä, mitä kaikkea kirjasto tarjoaa. Pilotti-

kokeilut rohkaisivat kokeilemaan erilaisia toimintatapoja ja toivat Valkeakosken kaupun-

ginkirjastolle uusia kumppaneita erityisesti kirjaston musiikkitoimintaa ajatellen. Pilotti-

kumppanit ja -tapahtumat olivat keskenään hyvin erilaisia ja niistä oli myös erilaisia seu-

rauksia.  

 

Sääksmäki soi! -musiikkipäivien kanssa tehty pilottikokeilu toteutettiin hyvin nopealla ai-

kataululla alusta loppuun. Kuten Sääksmäki soi! -ennakkotapahtuman kuvauksesta ala-

luvussa 7.1 käy ilmi, kokeilu ei onnistunut täysin alkuperäisen ajatuksen mukaisesti yh-

teisöllisyyden ja osallistamisen näkökulmasta. Se opetti silti jotakin siitä, minkälaiset kei-

not toimivat ja mitkä eivät. Itse tapahtuma onnistui kuitenkin hyvin ja ideana ihmisten 

osallistaminen sisällön määrittämiseen oli hyvä. Tulevaisuudessa festivaalin kanssa voi-

daan mahdollisesti kokeilla erilaisia lähestymistapoja.  

 

Työväen Musiikkitapahtuma ry ja kirjasto olivat molemmat tyytyväisiä kehittämistyön ai-

kana toteutettuihin pop up -kokeiluihin ja yhteistyötä on niiden jälkeen jo jatkettu. Työ-

väen Musiikkitapahtuma on vuonna 2018 yhtenä sponsorina mukana kirjaston musiikki-

aiheisessa lukukampanjassa. Lisäksi festivaalin toiminnanjohtaja Marianne Haapoja oli 

mukana kampanjan aloitustilaisuudessa haastattelemassa kirjailijavieras Jake Nymania. 
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Näin ollen kirjaston ja Työväen Musiikki ry:n yhteistyö on lähtenyt monimuotoisesti käyn-

tiin. Kesälle 2018 on alustavasti suunnitteilla uudenlaista yhteistyötä. Ajatuksena on tällä 

kertaa saada kirjastoauto mukaan Työväen Musiikkitapahtumaan ja mahdollisesti järjes-

tää ohjelmaa autossa festivaalin aikana. Kirjastoauto toimisi tässä mallissa myös festi-

vaalin markkinointivälineenä, jolloin yhteistyö olisi vastavuoroista.  Näin saataisiin aikaan 

kokonaisuus, missä ohjelmaa olisi sekä kirjastossa että Työväen Musiikkitapahtumassa. 

Tämä on hyvin linjassa kirjaston henkilökunnan omien toiveiden kanssa siitä, että kirjas-

toautoon toivotaan enemmän tapahtumia. 

 

Työväen Musiikkitapahtuman kanssa tehtävästä yhteistyöstä olisi mahdollista saada li-

säarvoa myös työn alkupuolella mainittuihin kirjaston MusaLive-tapahtumiin. Työväen 

Musiikkitapahtuma ry on vahvasti sidoksissa Valkeakosken musiikkielämään ja sitä 

kautta on mahdollista kehittää myös kirjaston musiikkiverkostoja. Tampereen Metso LI-

VEä mukaillen MusaLive-tapahtumia voisi lisäksi sitoa ympärivuotisesti Työväen Musiik-

kitapahtuma ry:n Valkeakoskella järjestämiin tapahtumiin. Metso LIVEssä esiintyy usein 

artisteja, joilla on samana päivänä iltakeikka tai -konsertti jossakin muualla samassa kau-

pungissa. Ennakkotapahtuma Metsossa tuo lisähuomiota ja houkuttelee mahdollisesti 

lisää yleisöä artistia katsomaan. Samalla periaatteella Valkeakosken kaupunginkirjasto 

voisi kutsua Työväen Musiikkitapahtuma ry:n järjestämälle keikalle tulevan artistin kirjas-

toon haastateltavaksi ja esiintymään lyhyesti ennen varsinaista keikkaa tai konserttia.  

 

Myös Valkeakosken musiikkiopiston kanssa tehtävä yhteistyö on piristynyt kehittämis-

työn seurauksena. Valkeakosken musiikkiopiston ja kirjaston puolelta oltiin tyytyväisiä 

kehittämistyön aikana toteutettuihin kokeiluihin. Kirjastomuskarit toteutuivat molempien 

osapuolten osalta melko pienellä vaivalla ja pienin resurssein, joten niiden jatkamista 

pidetään mahdollisena. Konsepti oli onnistunut, joten hyvä toimintamalli on nyt olemassa 

ja valmiina käyttöön. Kirjastomuskarien pohjalta ideoitiin myös pop up -kirjastoa normaa-

lien muskarien yhteyteen. Esimerkiksi vanhemmat ja muskariosallistujien sisarukset voi-

sivat odotellessaan hyödyntää kirjastoaineistoja.  

 

Kirjastomuskaritoiminnan lisäksi musiikkiopiston kanssa toteutettiin myös yhteissuunnit-

teluun pohjautunut ystävänpäiväkonsertti ja yhteislaulutilaisuus keväällä 2018. Kirjasto 

oli mukana yhteislauluosion rakentamisessa ja lauluvihon sekä tapahtuman ohjelman 

tuottamisessa tavalla, joka poikkesi aiemmasta. Näin ollen pää on avattu uudenlaiselle 

ja molempia osapuolia aktivoivalle yhteistyölle Valkeakosken musiikkiopiston suuntaan. 
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Kehittämistyön pilottitapahtumat toteutettiin yhtä lukuun ottamatta muualla kuin kirjaston 

tiloissa. Tämä viitoitti tietä tulevaisuuteen, joka kirjaston tilojen osalta on hyvin epävarma. 

Kehittämistyön aikana toteutetut pop up -kirjastot kahdella eri festivaalilla sekä kirjasto-

muskarien toteuttaminen musiikkiopiston tiloissa kertovat siitä, ettei kirjaston tapahtu-

man tarvitse kytkeytyä aina kirjaston tilaan. Tulevaisuuden kannalta tällainen kehitys on 

suotavaa. Kirjasto voi ja sen kannattaa tuottaa tapahtumatoimintaa erilaisissa toimin-

taympäristöissä. Sillä tavoin se voi palvella yhteisöä riippumatta siitä, missä ja millaisina 

kaupunginkirjaston tilat toteutuvat.  

 

Mainitsin alaluvussa 3.1 Valkeakosken kaupunginkirjaston musiikkikokoelman huonon 

lainauskierron aloittaessani työni kirjaston musiikkiosastosta vastaavana informaatik-

kona. Kehittämistyöni rinnalla kirjaston musiikkiosastolla toteutettiin laajamittainen ai-

neiston läpikäynti ja kokoelman evaluointi, jonka seurauksena huomattava osa lainassa 

kiertämättömistä levyistä ja nuoteista poistettiin. Toki karsiminen toteutettiin pitäen 

huolta, että kokoelma säilyi edelleen laadukkaana ja monipuolisena. PIKI-seutuyhteis-

työn kautta kirjaston asiakkailla on helposti saatavilla koko Pirkanmaan alueen yleisten 

kirjastojen musiikkiaineistot, jolloin kaiken ei ole välttämätöntä löytyä oman lähikirjaston 

kokoelmista. Uutta aineistoa on hankittu säännöllisesti, mutta määrä on pidetty maltilli-

sena ja keskitytty aineistoon, jolle todennäköisesti on kysyntää Valkeakosken kaupun-

ginkirjaston asiakaskunnassa. 

 

Yleisten kirjastojen virallisia tilastoja vuodelta 2017 ei ollut vielä tämän kehittämistyön 

valmistuessa julkaistu, mutta Axiell Aurora -kirjastojärjestelmästä saatujen, jatkuvasti 

päivittyvien tilastojen perusteella aineiston lainauskierto on noussut huomattavasti. 

Siinä, missä vuoden 2016 lopussa Valkeakosken kaupunginkirjaston musiikkiäänitteet 

kiersivät lainassa keskimäärin 0,95 kertaa vuodessa, on levyjen vuosittainen kierto maa-

liskuussa 2018 noin 1,5. Tämä on jo maan keskitasoa ja Pirkanmaan tasolla keskimää-

räistä parempi tulos. Näin ollen Valkeakosken kaupunginkirjaston musiikkitoiminnan ti-

lanteen voidaan katsoa kehittämistyön jälkeen kohentuneen sekä kokoelman käytön että 

tapahtumatoiminnan osalta.  

8.4 Tapahtumayhteistyön kehittyminen 

Kuvasin alaluvussa 3.3 Valkeakosken kaupunginkirjaston yhteistyökumppanuuksia ja 

niiden laatua tämän kehittämistyön alkaessa. Työn tuloksena Valkeakosken musiik-

kiopiston kanssa on onnistuttu kehittämään yhteistyötä enemmän taktiseen suuntaan. 

Yhteistyö ei enää pohjaudu vain oppilaskonsertteihin kirjastossa, vaan siihen sisältyy 

myös molempia osapuolia hyödyttävää uusien toimintamallien suunnittelua ja yhteistyötä 
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myös niiden toteutuksen osalta. Kirjastomuskarissa onnistuttiin kytkemään musiikkiopis-

ton ja kirjaston ydinosaamista toisiinsa onnistuneella ja hauskalla tavalla, joka sai kiitosta 

myös osallistujilta.  

 

Työväen Musiikkitapahtuma on tullut kehittämistyön aikana mukaan uutena kumppa-

nina, jonka kanssa on jo toteutettu vapaamuotoista, mutta nähdäkseni myös operatiivi-

selle tasolle nousevaa yhteistyötä. Kumppanuus on muodostunut aktiiviseksi ja sitä on 

mahdollisuus kehittää edelleen taktisempaan ja strategisempaankin suuntaan. Niin 

ikään uuden kumppanin, Sääksmäki soi! -festivaalin, kanssa toteutettiin yhteistyötä, 

jonka jatkokehitys jää nähtäväksi. Tämän kehittämistyön päättyessä yhteistyötä ei vielä 

ollut suunniteltu kesälle 2018, mutta edelliskesänä tehdyn avauksen myötä jatkoa on 

helppo lähteä kehittelemään.  

 

Valkeakoski-opiston kanssa tehtävä yhteistyö on kehittämistyön aikana Hand in Hand  

-hankkeen edetessä muuttunut entistä strategisempaan suuntaan, mikä ei ole tämän ke-

hittämistyön ansiota, mutta tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia ajatellen tulevaa ta-

pahtumayhteistyötä. Kuten mainitsin alaluvussa 8.1, kirjaston ja opiston uusia, yhteisiä 

toimintamuotoja ja myös tapahtumatoimintaa on jo ideoitu yhdessä asiakkaiden kanssa. 

 

Merkittävin yhteistyötä edistävä tekijä kehittämistyön aikana oli kirjaston aktiivinen kur-

kottaminen yhteistyökumppaneiden suuntaan. Vastaukset näihin kurkotuksiin olivat poik-

keuksetta positiivisia. Tämän työn alkupuolella mainittu Laura Hokkasen (2015, 13) to-

teamus siitä, että kirjasto on haluttu yhteistyökumppani, tuli todistettua todeksi. Yhteis-

työn kehittäminen vaati kuitenkin paljon aikaa ja työtä kirjaston puolelta. Uskon, että 

kumppanuuksien vakiintuessa työmäärä vähenee, kun osapuolet tutustuvat paremmin 

toistensa toimintamuotoihin ja -mahdollisuuksiin.  

 

Erityisesti Valkeakosken musiikkiopiston kanssa tehtävän yhteistyön kehityksen osalta 

tässä kehittämistyössä oli mukana myös toimintatutkimuksen piirteitä. Toimintatutkimuk-

sessa tavoitteena on saada aikaan aitoa muutosta organisaation toimintatavoissa osal-

listavalla kehittämisellä Toimintatutkimusta kuvaa syklinen prosessi, jossa toiminta ete-

nee suunnittelun, havainnoinnin ja arvioinnin muodostamana kehänä (Ojasalo, Moilanen 

ja Ritalahti 2014, 58, 60). Kirjastomuskarien pilottikokeilut etenivät tällä kaavalla, sillä 

suunnittelua seurasivat toteutus, havainnointi ja palaute, jonka pohjalta prosessia kehi-

tettiin eteenpäin. Samalla kaavalla voitaisiin tehokkaasti kehittää myös kirjaston muita 

yhteistyökumppanuuksia.  
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Yhteistyökumppanuuksien osalta Valkeakosken kaupunginkirjaston kannattaisi seuraa-

vaksi panostaa verkostostrategiaan. Selkeät suuntaviivat muunkin kuin varhaiskasvatus- 

ja kouluyhteistyön osalta vähentäisivät turhaa rönsyilyä ja ylimääräistä sekä päällek-

käistä työtä. Kumppanuuksista tulisi vähemmän riippuvaisia yksittäisistä henkilöistä, 

mikä jälleen osaltaan vähentäisi ihmisten työkuormitusta. Nykyisiä kumppanuuksia kan-

nattaa kehittää pitkäjänteisesti ja miettiä, minkä kaltaista yhteistyötä olisi hyvä olla enem-

män ja minkä tahojen kanssa sitä voisi olla. Yhteistyötä voisi seuraavaksi lähteä kehittä-

mään vahvemmin myös yksityiselle sektorille. 

9 Yhteis(ö)työstä voimaa – katse tulevaisuuteen 

Huolimatta siitä, että toiminnan painopisteet muuttuivat matkan varrella, koen, että tä-

män työn seurauksena on otettu aimo harppauksia eteenpäin Valkeakosken tapahtuma-

toiminnan, yhteistyön sekä musiikkitoiminnan kehittämisessä. Kuten luvusta 8 käy ilmi, 

jokaisella osa-alueella saatiin aikaan tuloksia, joiden pohjalta työskentelyä on hyvä jat-

kaa. Edellisessä luvussa esitettyjä toimenpiteitä voidaan suurelta osin soveltaa myös 

muiden kirjastojen toimintaan. Vaikka työn tuloksena saatiin aikaan hyviä ratkaisuja ja 

suuntaviivoja kehittämiselle, ei näillä keinoilla kuitenkaan ratkaista kaikkia asiaan liittyviä 

haasteita.  

 

Työn aikana toteutetun kyselyn vastauksissa pienten ja keskisuurten kirjastojen henkilö-

kunnan näkökulmasta suurimmaksi ongelmaksi tapahtumatuotantoon ja yhteistyön ke-

hittämiseen liittyen koettiin lähes poikkeuksetta se, ettei kirjastoissa ole riittävästi aikaa 

eikä henkilökuntaa toiminnan järjestämistä varten. Tapahtumatuotantoa ajetaan enene-

vässä määrin kirjastoihin, mutta lisäresursseja toimintaan ei juurikaan olla valmiita sijoit-

tamaan. Monet haasteet liittyvät ihan käytännön asioihin: omaan osaamiseen ja jaksa-

miseen, työkuorman epätasaiseen jakautumiseen tai tiloihin.  

 

Yhden haasteen tapahtumiin liittyen muodostaa myös henkilökunnan oma motivaatio ja 

kiinnostus tapahtumatuotantoa kohtaan. Kuten eräässä kyselyvastauksessa todettiin, 

[e]n ole saanut sirkustirehtöörin koulutusta! Tapahtumatuotanto ei kiinnosta hen-
kilökohtaisesti ja tuntuu siksi kovin kuormittavalta ja vaativalta. 

 

Kyselyn perusteella kirjastohenkilökunta järjestää valitettavan usein tapahtumia ylitöinä 

tai omalla ajalla ja kokee jäävänsä yksin haastavien tehtävien kanssa, jotka eivät välttä-

mättä tunnu lainkaan omilta. Ilmeisistä haasteista huolimatta jokaisen kyselyvastaajan 
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kirjastossa järjestettiin tapahtumia. Tämä kertoo venymisestä, joka kirjastohenkilökun-

nan keskuudessa on perinteisesti voimakasta. Ennemmin tai myöhemmin venymisen 

varaa ei kuitenkaan enää ole, eikä pidäkään olla. Uuden kirjastolain tuomien muutosten 

ja tavoitteiden myötä käynnissä on ilmiö, jossa kirjastohenkilökunnan tehtävälista kasvaa 

entisestään kiihtyvällä vauhdilla eri suuntiin, mutta tehtävien toteuttamiseen annettu aika 

ja niistä saatava palkka eivät. Kirjastoihin ja niiden henkilökuntaan kohdistuvat lisäänty-

vät vaatimukset ja odotukset yhä moninaisempien toimintamuotojen toteuttamisesta ei-

vät voi toteutua ilman toimintaan kohdistettavia lisäresursseja.  

 

Ratkaisuksi tähän tarjotaan nykykeskustelussa useimmiten yhteistyökumppanuuksien 

kehittämistä ja sen myötä resurssien jakamista, mutta useinkaan ei oteta huomioon sitä, 

että myös yhteistyön kehittäminen vaatii työtä, aikaa ja henkilöstöä. Oman kokemukseni 

ja kyselyvastausten perusteella yhteistyö on parhaimmillaan palkitsevaa, mutta vaatii to-

teutuakseen paljon taustatyötä ja pohjustusta. Tämä oli kokemukseni myös tähän kehit-

tämistyöhön liittyvän yhteistyötoiminnan osalta. Valitettavasti ei ole olemassa yhteis-

työnappia, jota painamalla kumppanuus syntyy ja ohjaa itse itseään. Yhteistyön kehittä-

misen realiteetit ovat lisäksi täysin erilaiset riippuen kirjaston sijainnista, kaupungin 

koosta ja monista muista asioista, joille kirjaston henkilökunta ei voi mitään. 

 

Yhtenä ratkaisuna tapahtumatoiminnan ja yhteistyön kehittämisen ongelmiin näen va-

paaehtoistyön nykyistä laajemman hyödyntämisen kirjastojen tapahtumatuotannossa. 

Kappaleessa 5.2.1 esitellyt Koprivnican kaupunginkirjaston TEDx-tapahtumat ovat tästä 

hyvä esimerkki. Suomen yleisissä kirjastoissa vapaaehtoistyön käyttäminen on aiheut-

tanut toisinaan tiukkaakin keskustelua. Kirjastolehti kartoitti vuonna 2013 kirjastoissa 

tehtävää vapaaehtoistyötä. Kysymykseen vastasi 183 kirjastoa, joista 20 prosenttia 

käytti vapaaehtoistyövoimaa. Vastausten perusteella vapaaehtoiset pitivät kirjastoissa 

satuhetkiä, kursseja ja järjestivät tapahtumia. Toisaalta vapaaehtoiset saattoivat myös 

muovittaa kirjoja, hyllyttää aineistoa, päivystää asiakaspalvelussa ja joissakin tapauk-

sissa hoitaa lähes kaikkia kirjastovirkailijan tehtäviä. (Koivu 2013.) Kirjastolehden artik-

kelin perusteella kirjastoissa oli nähtävissä monenlaista suhtautumista vapaaehtoistyö-

hön. Yhtäältä pelättiin, että vapaaehtoisilla yritetään korvata ammattitaitoinen ja koulu-

tettu henkilökunta ja toisaalta todettiin, että monella kirjastolla ei ole muuta mahdolli-

suutta kuin turvautua vapaaehtoistyövoimaan, jos ovia halutaan pystyä pitämään auki. 

(Koivu 2013.)  
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Allekirjoitan kollegoiden huolen edellä mainittuihin näkökulmiin liittyen: mielestäni vapaa-

ehtoisten käyttäminen kirjaston asiantuntijatehtäviin ja ammattitaitoista kirjastohenkilö-

kuntaa korvaamaan palkkakulujen säästämiseksi on erittäin kyseenalaista kehitystä. Ta-

pahtumatuotannon kannalta kuitenkin näkisin vapaaehtoiset voimavarana, jota voitaisiin 

hyödyntää Suomen kirjastoissa huomattavasti nykyistä enemmän. Koprivnican esi-

merkki tietyn tapahtumakonseptin ympärille kootusta ja melko lailla itseohjautuvasta va-

paaehtoistiimistä on kokeilemisen arvoinen asia. Samaten Valkeakosken kaupunginkir-

jaston henkilökunnan ideoimat vertaisvinkkaukset ja vapaaehtoisten käyttö esimerkiksi 

lastentapahtumissa ovat kannatettavia ajatuksia. Tällaisella menettelyllä tuodaan lisäar-

voa kirjaston toiminnalle, eikä kuormiteta henkilökuntaa entisestään. 

 

Toinen mielenkiintoinen mahdollisuus tuottaa kirjastoihin tapahtumia pienemmillä re-

sursseilla on hyödyntää suoratoiston mahdollisuuksia nykyistä enemmän ja järjestelmäl-

lisemmin. Tämä toimii hyvin esimerkiksi musiikkitapahtumia ajatellen. Kappaleessa 5.2.2 

käsitellyt Metso LIVE -tapahtumat lähetetään suoratoistona Youtuben kautta, mikä mah-

dollistaa tapahtumien levittämisen maksuttomasti oikeastaan miten laajalle tahansa. 

Metson musiikkiosaston Youtube-lähetysten esittämistä on viimeisen vuoden aikana ko-

keiltu ainakin muutamassa Pirkanmaan kirjastossa, esimerkiksi Ylöjärvellä ja Valkeakos-

kella. Osallistujamäärät ovat jääneet näissä ensimmäisissä kokeiluissa melko vä-

häiseksi, mutta tätä voitaisiin auttaa panostamalla markkinointiin. Tapahtumien suora-

toisto ei vaadi kirjastoilta suurta panostusta tilaan tai tekniikkaan. Riittää, että talosta 

löytyy toimiva näyttö ja jonkinlainen äänentoisto. Suoratoistoesityksen ympärille voisi ra-

kentaa oman tapahtumakonseptinsa – vaikkapa edellä esitetyn mallin mukaisesti vapaa-

ehtoisvoimin.  

 

Kehittämistyön aikana sain todeta, että musiikkikirjastopalvelut ovat pitkään olleet aliar-

vostettu voimavara, jonka potentiaalia uusien kirjastopalveluiden ja erityisesti tapahtu-

matuotannon näkökulmasta on vasta viime vuosina alettu tunnistaa ja valjastaa käyt-

töön. Tämä kehitys on nähtävissä esimerkiksi pikaisella katsauksella yleisten kirjastojen 

hankerekisteriin, hakusanalla ”musiikkikirjastot”. Vuosina 2016-2018 Opetus- ja kulttuu-

riministeriön hankerahoitusta on haettu noin kymmeneen hankkeeseen, jossa pyrkimyk-

senä on ollut edistää musiikkikirjastotyötä tapahtumien avulla. (Yleisten kirjastojen han-

kerekisteri 2018.) Hankkeiden kuvauksista on nähtävissä sekä ajatus musiikkiosastojen 

elävöittämisestä että kirjastojen käyttäjäkunnan laajentamisesta musiikkitoiminnan 

avulla. 
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Musiikkikirjastojen uusien toimintojen saralla olisi sijaa nykyistä laajamittaisemmalle ke-

hittämistyölle ja syvällisemmälle tutkimukselle. Yleisten kirjastojen musiikkitoiminta on 

kautta aikain ollut muihin kirjastotyön osa-alueisiin verrattuna tutkimuskohteena melko 

marginaalinen niin Suomessa kuin kansainvälisellä tasolla. Alaa kehittävä tutkimus on 

perinteisesti liittynyt kirjastojen musiikkikokoelmiin, tietokantoihin ja musiikin tietopalve-

luun, jotka ovat oleellisia ja relevantteja osa-alueita musiikkikirjastotyössä. Muun muassa 

Heikki Poroila on tehnyt uraa uurtavaa työtä musiikin dokumentoinnin saralla. Alan kehi-

tyksen äänenkannattajana Suomessa on 1970-luvun lopulta asti toiminut Suomen Mu-

siikkikirjastoyhdistys, joka on ollut tärkeä toimija ammattikirjallisuuden ja harvinaisem-

pien musiikkiteosten julkaisemisessa (Suomen Musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 

2018) sekä alan koulutusten järjestämisessä. 

 

2000-luvun aikana tutkimuksessa ovat nousseet musiikin digitoinnin ja e-musiikkipalve-

luiden kehittyminen kirjastoissa. Sen sijaan tässä työssä käsitellyt musiikkikirjastojen toi-

mintamuodot ovat toistaiseksi jääneet vähemmälle huomiolle. Musiikkikirjastotyön mah-

dollisuuksia tapahtumiin, ihmisten osallistamiseen ja kirjastopalveluiden markkinointiin 

liittyen on selvitetty muutamassa ylemmän ja alemman ammattikorkeakoulututkinnon 

opinnäytteessä 2010-luvulla2. Laajempaa tutkimusta aiheesta ei nähdäkseni kuitenkaan 

ole tehty. Kirjastojen musiikkitoiminnan mahdollisuuksia olisi mielekästä tarkastella eri-

tyisesti yhteisötyön ja tapahtumien näkökulmasta.  

 

Työn aikana tehdyt pilottikokeilut osoittivat, että musiikkikirjastotyölle saa helposti lisäar-

voa yhteistyöhön panostamalla ja musiikkitoiminta on myös helppo valjastaa yhteisötyön 

tarkoituksiin. Kun katseet nostetaan hyllyjen välistä kohti horisonttia, kirjaston musiikki-

toiminnasta saadaan valttikortti, jolla on helppo lähestyä sellaistakin yleisöä, joka ei muu-

toin ole käyttänyt kirjaston palveluita. Kuten tästä työstä käy ilmi, musiikkikirjastotyö kul-

kee luontevasti käsi kädessä kirjastojen tapahtumatoiminnan kanssa. Yleisten kirjastojen 

tapahtumista ollaan montaa mieltä ja osalle ihmisistä ne tuntuvat edelleen olevan suo-

ranainen kauhistus. Tapahtumat nähdään pahimmassa tapauksessa turhuutena, jossa 

kirjaston ydintehtävä unohdetaan ja lähdetään mukaan viihteellistyneen ja pinnallisen 

maailman oravanpyörään. Todellisuudessa tapahtumat ovat kirjastotyön ja sille luon-

                                                

2 Aiheeseen liittyviä töitä ovat esimerkiksi Titta Kalaja: Tehdäänpä yhteistyötä! Musiikki ja kirja-
vinkkaus kohtaavat (yamk-opinnäyte 2016), Ulla Viskari-Perttu: Ääni kuuluviin! Osallisuuspolun 
muotoilua musiikkikirjastossa (amk-opinnäyte, 2013), Janne Kuosmanen: Konsertilliset musiikki-
tapahtumat Suomen kirjastoissa (amk-opinnäyte, 2017) ja Stella Riikonen: Kirjaston markkinointi 
tapahtumien avulla (amk-opinnäyte, 2016). 
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teenomaisen yhteisötyön ytimessä. Kirjaston tapahtumien oleellinen arvo on maksutto-

muus. Kirjastotapahtumien kautta kenellä tahansa on mahdollisuus olla mukana monen-

laisissa nykyajan ilmiöissä – olivat ne sitten jonkun toisen näkökulmasta kuinka turhan-

päiväisiä hyvänsä.  

 

Kirjastoalalla ja myös tässä työssä puhutaan paljon asiakkaiden osallistamisesta. Pitkin 

työtä mainitut kirjastolain tavoitteetkin puhuvat ihmisten aktivoinnista kansalaistoimin-

taan. Yhteiskuntamme lävistävässä osallistamisvimmassa on kuitenkin myös toinen 

puoli, joka olisi hyvä tiedostaa: kaikki eivät halua tulla osallistetuiksi aina ja kaikkialla, 

jotkut eivät koskaan. Kirjastolain yleisille kirjastoille määrittämiin tehtäviin kuuluu myös 

edistää ”väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin” (Laki ylei-

sistä kirjastoista 2018). Kirjastot voisivat näin ollen olla edelläkävijöitä ja pitää kiinni siitä, 

että ihmisille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua myös passiivisesti ilman sisällön tuot-

tamisen tai aktiivisuuden toimijuuden vaatimuksia. Tällaiselle osallistumiselle varattu tila 

alkaa jäädä nyky-yhteiskunnassa marginaaliin, vaikka sille arjen havaintojen perusteella 

on edelleen kysyntää.  

 

Tämän työn lävistävä yhteisötyön käsite pitää sisällään niin aktiivisen kuin passiivisen 

osallistumisen ja kuvaa nykypäivän kirjastojen ydintoimintaa. Kuten aiemmin totesin, yh-

teisötyö saattaa viedä suuren osan työajasta ja antaa suunnattomasti lisäarvoa asiak-

kaille, mutta pysyy helposti näkymättömänä esimerkiksi päättäjille. Toiminnan nimeämi-

nen on tärkeää niin kirjastojen sisäisen työnjaon kannalta kuin siltäkin kannalta, miten 

kirjastotyötä avataan muille. Yhteisötyöllä toteutetaan juuri niitä asioita, jotka uusi kirjas-

tolaki nostaa kirjastotyön keskiöön. Yhteisötyö on kirjastotyön osa-alue, jossa on poten-

tiaalia monipuoliselle kehittämiselle ja tutkimukselle tulevaisuudessa. Ottamalla tämä kä-

site aktiiviseen käyttöön kirjastoissa pystytään nimeämään perinteisestä poikkeavia, 

mutta yhä tärkeämmiksi nousevia toimintoja yhden sateenvarjotermin alle. Parhaassa 

tapauksessa tästä seuraa lisäresursseja monipuolisen kulttuurityön toteuttamiseen kir-

jastoissa. 
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Liite 1: Haastattelukysymykset Valkeakosken kaupunginkirjaston henkilö-

kunnalle  

 

 

Tapahtumat 

1. Kuinka tapahtumia suunnitellaan (esimerkiksi vuosisuunnitelma/-kello)? 

2. Toistuvat tapahtumat? 

3. Yhden kerran kokeilut? 

4. Onko asiakkaita aktivoitu tapahtumien (tai muun toiminnan) suunnitteluun? 

5. Suurimmat haasteet tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa? 

6. Mikä toimii / on toiminut hyvin? 

 

Yhteistyökumppanit 

7. Mitä yhteistyökumppaneita osastolla on? 

8. Keiden kanssa on kiinteintä yhteistyötä? 

9. Millaista yhteistyötä tehdään? (suunnittelu, tapahtumat) 

10. Onko yhteistyö vastavuoroista/toimivaa? 

11. Suurimmat haasteet yhteistyökuvioissa? 

12. Mikä toimii/on toiminut hyvin? 

 

Toiveet 

13. Onko suunnitelmissa tai toiveissa jotain uutta yhteistyötä/ uusia kumppaneita? 

14. Minkälaisia tapahtumia olisi toiveissa? 

 

 



 

 

Liite 2: Benchmarking-kysymykset Koprivnican kaupunginkirjastolle 

 

Benchmarking Koprivnica Public Library Fran Galović TEDx event series 

1. Where and when did the idea to bring TEDx to your library first come from?  

2. Why did you choose this particular format, and were there other options? 

3. Did it start as an individual project ”out of the blue”, or was there some bigger 

strategy behind it (to increase certain kind of activity / develop certain kinds of 

events in the library and / or community)? 

4. How did you proceed with organizing the first event? (e.g. familiarizing colleagues 

and the community with the TEDx concept, marketing the event, and other pre-

parations) 

5. How many events have you had so far, and how have they developed since the 

beginning? 

6. How is the TEDx event structured, and is the structure always the same or do 

you vary it?  

7. How many participants do you usually have in the audience, and has there been 

much variation?  

8. What steps are there from start to finish when organizing a TEDx event? (everyt-

hing from planning to aftermath) 

9. Do you have funding for the events, and who provides it?  

10. Who are your speakers at the events, how do you choose and contact them? 

How many speakers do you have per event?  

11. Have you had any challenges with finding speakers? 

12. Do you define the themes somehow in advance, or is it up to the speakers? 

13. Do you have a particular target audience, and does it vary from one event to the 

other? 

14. Is the audience usually active in the events, and do you activate them somehow? 

15. What is the librarian’s role in the events? 

16. How and where do you promote the events, and have you found some form of 

marketing more effective than the other? Do you produce some sorts of materials 

for promotion? 

17. Have you had any challenges at some point with getting people to come to the 

events? 

18. Have you had any other problems or challenges with organising the events, or 

during the events? 

19. What has been especially successful during the events? 



 

 

20.  What sorts of effects has TEDx had? (on you the organizers, the library, the 

community, and beyond)  

 

 

  



 

 

Liite 3: Kirjaston henkilökunnan ideoimia tapahtumia eri kohderyhmille ide-

ointipajassa 30.11.2017 

 

(+ -merkinnät kertovat, moniko osallistujista kannatti ideaa) 

Lapset 

- ääneenlukua 1+ 

- lapsiparkki! 3+ 

- Pehmolelut yökirjastoon 5+ 

- Mummot ja papat satuja lukemaan. 5+ 

- Nyt kun remontti on tulossa lapset suunnittelemaan kirjastoa. Väistötiloihin lasten 

mieleisiä nurkkia suunnittelun pohjalta. 6+ 

Kehitysvammaiset lapset 

- yhteistyötä kuvataidekoulun kanssa 2+ 

- yhteistyötä musiikkiopiston kanssa 3+ 

- satuilua > hahmot 5+ 

- laululeikkejä 6+ 

- taiteilua > näyttely > vesivärimaalausta 6+ 

Lapsiperheet 

- taidehetki 

- Musiikkiesitys 2+ 

- kirjavinkkaus 4+> lastenkirjailija tai kirjastonhoitaja vinkkaa  

- teatteri 4+ 

- Asiakkaan ehdottama lastenvahti-ilta tai päivä on hyvä. Avoimella päiväkodilla 

työntekijät vahtivat asiakkaiden lapsia luontevasti. 6+ 

- lapset vinkkaavat toisilleen 8+ 

Perheet 

- kasvatusjuttu vanhemmille, keskustelua (ajankohtainen)  

- satujuttu koko perheelle, luetaan satuja tms. 2+ 

- esim. legorakentelua tms. (3-d tms.) koko perheelle 2+ 

- lapsenvahti kirjastossa, vanhemmat saa valita kirjoja rauhassa. Lapsenvahti voisi 

olla vaikka vapaaehtoistyöntekijä 1+ (tai kirjaston työntekijä). (Tämä olisi kulttuu-

rista vuoropuhelua) 3+ 

- Innosta lasta lukemaan! 11+ 

o tapahtuma vanhemmille ja lapsille 

o kirjavinkkausta, myös vertaisvinkkausta 

o tarjoilua 



 

 

Yleensä aikuiset 

- kirjavinkkaus 

- e-aineistojen esittelyä 

- tiedesarja (luento + keskustelu) tai yhteiskunnallinen sarja (luento + keskustelu) 

5+ > kysytään asiakkaiden ehdotuksia luennoitsijavieraiksi 5 + > tai voisi olla net-

tiluentokin + keskustelu. Kirjavinkkaus ao. luokkien kirjoista, lisäksi pyydetään 

mukaan yhdistyksiä, seuroja. 5+ 

Kirjallisuuden harrastajat 

- lukupiiri 

- Paikallinen kustantaja Marjatta Jaanu-Schröder kertomaan Oskar Relanderista 

1+ 

- Lukudiplomin suorittajat mukaan suunnittelemaan sisältöjä 3+ 

- Kirjavinkkausta uutuuksista 8+ 

- kirjallisuuden harrastajat vinkkaamaan lukemistaan kirjoista 10+ 

Seniorit 

- lukuvinkkaus 

- kokoonnutaan somettamaan ja youtubettamaan 

- muistiryhmä > kokoontuu yhdessä yhteislaulutilaisuuteen (kirjaston musiikkios. 

laulukirjat käytössä) 1+ 

- omat tarinat 7+ 

- kotiseutujutut 8+ 

- somepaja > vetäjän johdolla osallistujat luovat facebook-sivuston, jossa esittele-

vät itse mielenkiintoisia kirjoja lyhyin tekstein tai Youtube-videoiden avulla 8+ 

Aikuiset 50+ ei-asiakkaat 

- mentor-ryhmä (tietotekn. käyttö) 1+ 

- liikuntaryhmä (kirjavinkkaus) 2+ 

- engl. kiel. lukupiiri 3+ 

- jalkautuminen torille pop up -kirjastona 10+ 

Nuoret 

- kirjastosuunnistus 1+ 

- kirjavinkkaus 2+ 

- nuorille kyselyjä mitä tapahtumia haluaisivat kirjastoon 2+ 

- bändejä esiintymään illalla, kutsut esim. kouluille 2+ 

- konsolipelitapahtuma illalla, kun kirjasto on sulkeutunut 5+  

- nuorten valtuusto kutsutaan kylään kirjastoon 5+ 

- nuorille suunnattu konsolipelitapahtuma 6+ 

 



 

 

Luontoihmiset 

- suunnistus suunnitellen yhdessä yhdistysten kanssa, teltan pystytys yms. ja voi 

olla pihallakin 3+ 

- lapset tekevät luontoaiheisen näyttelyn 4+ 

- elämyksellisiä luentoja tms. 4+  

- ”kaupunki” esittäytyy (tietoiskuja) 5+ 

- luontoaiheinen kirjastosuunnistus > rastit 7+ 

 

Nuoret naiset 20-25 -vuotiaat 

- kimppavinkkausta 

- ammatinvalintaopastusta? 

- opiskelijoille ystävyystoimintaa, tutustumista > kahvila 

- yht. työssä esim. VAAO:n kanssa: kauneus, muoti. Ehkä yhteiskunnallisessa & 

somemielessä myös kauneusihanteet eri kulttuureissa 

- kutsutaan VAAO:n opiskelijoita mukaan kielikahvilaan 1+ 

- nuorten naisten mentorointi ammatinvalintaan liittyen, tarvitaan yhteistyökump-

paneita 1+ 

- lukuvinkkausta chick lit -kirjallisuudesta 5+ 

- yhdessä VAAO:n kirjaston kanssa järj. opiskelijoille lukuvinkkaustilaisuus 7+ 

Työttömät 

- kirjailijailtapäivä  

- vapaaehtoistyön esittelyä 2+ 

- kahvikokoontumiset, ajankohtaiset kirjat esittelyssä 7+ 

- esittelyt, yhdistysten esittelyt, vapaaehtoistyön 8+ 

- bändi-iltoja, jossa olisi koskilaisia bändejä 8+ 

  



 

 

 
Liite 4: Kysely tapahtumien järjestämisestä pienissä ja keskisuurissa kir-
jastoissa 
 
Tämä kysely on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät korkeintaan 35 000 asukkaan 

kunnan tai kaupungin kirjastossa. Kyselyllä kartoitetaan pienten ja keskisuurten kirjasto-

jen henkilökunnan kokemuksia tapahtumien järjestämisestä ja siihen liittyvästä yhteis-

työstä. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kyselyn vastaukset ovat anonyymejä ja 

niitä käytetään Metropolia Ammattikorkeakouluun tehtävässä opinnäytetyössä. Opin-

näyte käsittelee kirjaston tapahtumatoiminnan ja tapahtumayhteistyön kehittämistä. Jos 

sinulla on kysyttävää, tai palautetta, ota yhteyttä Kaisa Palomäkeen: kaisa.palo-

maki@metropolia.fi. Kiitos, että osallistut kyselyyn! 

*Pakollinen 

1. Minkä kokoisen kunnan tai kaupungin kirjastossa työskente-

let? * Merkitse vain yksi soikio.   

□alle 2000 asukasta 

□ 2000 - 6000 asukasta 

□6001 - 10 000 asukasta 

□10 001 - 15 000 asukasta 

□15001 - 20 000 asukasta 

□ 20 001 - 25 000 asukasta 

□ 25 001 - 30 000 asukasta 

□30 001 - 35 000 asukasta 

2. Montako toimipistettä kirjastollanne on (mukaan lukien kirjas-

toautot)? * Merkitse vain yksi soikio. 

□1 

□ 2 - 4 

□ 5-10   

□Yli 10 

3. Montako henkilöä kirjastossanne työskentelee vakituisesti? * 

Merkitse vain yksi soikio. 



 

 

 1 

 2 - 3 

 4 - 8 

 9 - 14 

15 - 20 

 21 - 30 

 Yli 30 

4. Kuinka monta henkilöä työskentelee toimipisteessä, jossa itse työskentelet? (Voit 

valita useamman vaihtoehdon, jos teet töitä useammassa toimipisteessä.) * Valitse 

kaikki sopivat vaihtoehdot. 

 1 

 2 - 3 

 4 - 8 

 9 - 14 

 15 - 20 

 Yli 20 

Kirjaston tapahtumat 

Tässä kyselyssä tapahtumilla viitataan kaikille avoimiin, julkisiin tapahtumiin. Tapahtu-

mat voivat olla pieniä tai suuria ja niiden osallistujamäärä voi olla rajattu tai rajaamaton. 

Tapahtumat voivat olla yksittäisiä tai toistuvia. Tapahtuma voi olla suunnattu tietylle koh-

deryhmälle, mutta on kuitenkin lähtökohtaisesti avoin kelle tahansa kyseisen kohderyh-

män edustajalle. Näin ollen tapahtumia ovat esim. satutunnit, lukupiirit, työpajat, luennot, 

konsertit, jne. jotka ovat lähtökohtaisesti avoimia kelle tahansa. Suljetut ryhmäkäynnit 

rajataan pois.  

5. Järjestetäänkö kirjastossanne tapahtumia? * Merkitse vain 

yksi soikio. 

□ Ei koskaan 

□1- 4 kertaa vuodessa 

□ 5 - 11 kertaa vuodessa 

□1 - 3 kertaa kuukaudessa   

□Viikoittain 

 

6. Osallistutko itse kirjastonne tapahtumien järjestämiseen? 

Merkitse vain yksi soikio. 



 

 

□ En koskaan 

□2 - 4 kertaa vuodessa 

□ 5 - 11 kertaa vuodessa 

□ 1 - 3 kertaa kuukaudessa 

□Viikoittain 

7. Millaisia tapahtumia kirjaston tiloissa järjestetään? (Voit va-

lita useamman vaihtoehdon ja/tai lisätä omasi.) 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

□ Luennot 

□ Kirjailijavierailut 

□Työpajat 

□ Keskustelutilaisuudet 

□ Konsertit 

□Satutunnit 

□Lukupiirit   

□Muu:  

 

8. Ketkä järjestävät tapahtumia kirjaston tiloissa? (Voit valita useamman vaihtoehdon 

ja/tai lisätä omasi.) 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

□ Kirjaston henkilökunta 

□Ulkopuolinen, palkattu henkilö 

□ Vapaaehtoinen yksityishenkilö 

□ Yhdistys tai järjestö 

□ Yritys 

□ Muu julkisen sektorin toimija 

□Asiakkaat   

□Muu:  

 9. a) Järjestääkö kirjasto tapahtumia muualla, kuin kirjaston tiloissa? * 

Merkitse vain yksi soikio. 

 Kyllä 

 Ei 



 

 

 

Kirjaston tapahtumayhteistyö 

Tässä osiossa kysytään kirjaston tapahtumiin liittyvästä yhteistyöstä. Yhteistyöllä tarkoi-

tetaan sitä, että kirjasto ja kumppani osallistuvat jollain tasolla tapahtuman suunnitteluun 

ja/tai toteutukseen. Näin ollen yhteistyötä ei ole esim. tilanne, jossa yritys järjestää itse 

tilaisuuden ja maksaa tilavuokran, jolloin kirjasto on vain passiivinen tapahtumapaikka. 

Sen sijaan yhteistyötä on tilanne, jossa kirjasto tarjoaa tilan tapahtuman käyttöön ja osal-

listuu esim. tapahtuman markkinointiin. Oleellisinta on, että yhteistyö pitää aina sisällään 

jonkinasteista vastavuoroisuutta 

10. Mitä yhteistyökumppaneita kirjastolla on tapahtumien järjestämisessä? (Voit 

valita useamman vaihtoehdon ja/tai lisätä omasi.) * Valitse kaikki sopivat vaih-

toehdot. 

□Ei mitään 

□Yritykset 

□ Asiakkaat 

□Yhdistykset ja järjestöt 

□ Festivaalit 

□ Muut julkisen sektorin toimijat  

□Muu:  

 

11. Millaisia tapahtumiin liittyviä yhteistyön muotoja kirjastolla on kumppaneiden 

kanssa? 

(Voit valita useamman vaihtoehdon ja/tai lisätä omasi.) 

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

□ Kumppani järjestää tapahtuman kirjastossa. 

□Kirjasto järjestää tapahtuman kumppanin tiloissa. 

□ Kirjasto suunnittelee ja toteuttaa tapahtuman yhteistyössä kumppanin kanssa. 

 .  b) Jos järjestää, missä ja millaisia? 

  

  



 

 

□Kirjasto osallistuu kumppanin suunnittelemaan ja järjestämään tapahtumaan kirjaston 

ulkopuolella. 

□Kumppani osallistuu kirjaston suunnittelemaan ja järjestämään tapahtumaan kirjas-

tossa. 

□ Muu:  

12. a) Osallistaako kirjasto asiakkaita tapahtumien suunnitteluun ja/tai toteutuk-

seen? * Merkitse vain yksi soikio. 

 

□Kyllä  

□Ei 

 

b) Jos asiakkaita osallistetaan, niin millä tavoin? 

 

13. Mitkä asiat koet omasta näkökulmastasi suurimmiksi haasteiksi yhteistyökump-

panuuksiin liittyen? (Voit valita useamman vaihtoehdon ja/tai lisätä omasi.) Valitse 

kaikki sopivat vaihtoehdot. 

□ En koe kumppanuuksia haasteellisiksi 

□Kumppanuuksista on vaikea saada suunnitelmallisia ja kehittyviä 

□ Kumppanuudet jäävät kertaluonteisiksi 

□Kirjaston kanssa ei haluta tehdä yhteistyötä 

□ Kirjasto on aktiivinen, toinen osapuoli passiivinen 

□Kirjasto on passiivinen, toinen osapuoli aktiivinen 

□ Kumppanuudet ovat epätasa-arvoisia 

□ Kumppanuudet ovat työläitä 

□Ei ole riittävästi aikaa kumppanuuksien hoitoon ja kehittämiseen   

□Ei ole riittävästi henkilökuntaa kumppanuuksien hoitoon ja kehittämi-

seen   

□Muu:  

  

  

  



 

 

14. Halutessasi voit kertoa tarkemmin kokemuksiasi kirjaston tapahtumayhteistyön tai 

yksittäisten kumppanuuksien hyvistä ja huonoista puolista: 

 

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät haasteet 

Tässä osiossa kysytään siitä, mikä on omasta näkökulmastasi kirjaston tapahtumien jär-

jestämisessä haastavaa. 

15. Koetko kirjaston tapahtumien järjestämisen haastavaksi? * Mer-

kitse vain yksi soikio. 

 En koskaan 

 Silloin tällöin 

 Melko usein 

 Useimmiten 

 Aina 

16. Mitkä asiat koet omasta näkökulmastasi suurimmiksi haasteiksi 

tapahtumien järjestämisessä? (Voit valita useamman vaihtoehdon 

ja/tai lisätä omasi.) Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. 

 Ajan puute 

 Soveltumattomat tilat 

 Riittämättömät henkilöstöresurssit 

 Raha 

 Tapahtumien järjestämiseen vaadittavan osaamisen puute 

 Markkinointi 

 Liikaa osallistujia 

 Liian vähän osallistujia 

 Tekniikka ja laitteet 

 Yhteistyökumppanien puute 

 Ideoiden 

puute  

Muu:  

  

  

  



 

 

17. Halutessasi voit kertoa lisää siitä, mikä on oman kokemuksesi mukaan haastavaa 

tai kuormittavaa kirjaston tapahtumien järjestämisessä: 

 

Lähetä vastaus painamalla "lataa". Kiitos vastauksestasi! 

  

  

  

  



 

 

Liite 5: Avointen kysymysten vastaukset kyselystä tapahtumien järjestämi-

sestä pienissä ja keskisuurissa kirjastoissa 

 
Jos kirjasto järjestää tapahtumia muualla kuin kirjaston tiloissa, 
missä ja millaisia?23 vastausta 

 Pop up kirjastoa, kirjavinkkauksia, messutapahtumia, kirjastoesittelyjä 

Elokuvailtoja koulukeskuksella auditoriossa. 

Päiväkodilla toisinaan esim. nukketeatteri tms. maksettu esitys yhteistyössä kunnan lastenkult-

tuurityöryhmän kanssa 

seurustelukahvila nuorisotilalla 

Pohjaslahden kylätalolla esim. runomatinea 

Nuorisotilassa yleensä kaikki tapahtumat 

Koulut, päiväkodit, vanhainkodit. Lukutuokioita, vinkkausta. 

Viime syksynä ainakin oli sirkus Urheilutalolla kirjaston järjestämänä. Myös kirjaesittelyjä/vink-

kaustapahtumia seurakunnan kerhoissa ja eläkeläisten tilaisuuksissa - lasketaanko vinkkaukset 

kouluilla tähän? 

Lähinnä yhteistyössä muiden kanssa järjestetään messuja ja lastentapahtumia. 

Luentotilaisuuksia 

Torilla, paikallisessa Tapahtumien yö -tapahtumassa - kirjanmyyntiä, toiminnan esittelyä 

Esim. kouluilla, päiväkodeissa, vanhusten hoitokodissa 

Kouluilla kirjailijavierailut 

satutunteja päiväkodeissa 

Kouluilla kirjailijavieraita, lukion auditoriossa ja liikuntahallilla esim. Sirkus Supiainen 

Toisissa kirjastoissa yhteistyönä 

Kouluilla kirjailijavierailuja 

Koululla, esim kirjailijavierailut ja isommat konsertit. 

On mukana kirjaston ulkopuolella järjestettävissä tapahtumissa, esim. messut 

Lähikirjasto on mukana mm. paikallisessa joka vuotisessa ulkoilutapahtumassa 

Kirjastoauto käy torilla jos siellä on joku tapahtuma ja lasten tapahtumassa syksyllä oltiin mu-

kana auton kanssa. 

Kouluissa ja päiväkodeissa (tunnen asiaa huonosti), konsertteja ja luentoja myös Kangasala-

talossa 

kouluilla esim. kirjailijavierailut, kunnan muissa tapahtumissa pyritään olemaan mukana esim. 

lainausmahdollisuuksien tai vinkkauksen muodossa 

 

 

Jos asiakkaita osallistetaan tapahtumien järjestämiseen, niin 

millä tavoin?12 vastausta 

Vapaaehtoisina, omien taitojen ja halujen mukaan. 

Pyydetään mukaan tekemään tiettyä asiaa, esim. lukemaan itse valitsemiaan novelleja tai vetä-

mään lukupiiriä. 

yhdessä suunnitellaan 

Harvoin. Tutut asiakkaat haluavat osallistua. Joskus pyydämme apua esim. tarjoiluun. 

kyselemällä kiinnostuneisuutta ja jos sitä ilmenee, pyytämällä ideoita... 

Ääneenlukupäivään ainakin on osallistettu. 

Lomakkeilla, sosiaalisessa mediassa yms. 

On pidetty mm. avoin keskustelutilaisuus, jossa on kysytty asiakkaiden toiveita. Asiakaspalaute-

laatikko, johon voi jättää ideoita ja toiveita tapahtumista. 

Asiakastyytyväisyyskyselyt, kirjailijatoivomusten kyseleminen 



 

 

Kirjanystävien toiminnan kautta 

Pyydetään mukaan, mutta harvemmin asiakkaat on mukana suunnittelussa, kirjaston ystävien 

porukka järjestää omatoimisesti, suunnittelee ja järjestää tarjoilut. 
(Tässä olisi kannattanut olla myös EOS-vaihtoehto) 

 

 

Halutessasi voit kertoa tarkemmin kokemuksiasi kirjaston ta-

pahtumayhteistyön tai yksittäisten kumppanuuksien hyvistä ja 

huonoista puolista:12 vastausta 

Henkilökunnasta vain osa osallistuu yhteistyöhön/suhteiden ylläpitoon.?Työ kaatuu liikaa yksille 

harteille kun ei ehkä osata olla aktiivisempia. Sääli kun potentiaali jää käyttämättä eikä osata 

olla aloitteellisia tiimityön tekijöitä. 

Jos saa tapahtumaan jonkun kumppanin vaikkapa järjestämään tarjoilun, niin pääsee itse paljon 

helpommalla! 

Kirjastoon harvoin ollaan yhteydessä tapahtumanjärjestämisessä, kirjaston täytyy itse etsiä 

kumppaneita. Markkinointi ja viestintä jää usein kirjaston vastuulle, vaikka kirjaston tavoitteena 

olisi tavoittaa uusia kanavia ja tahoja erilaisten kumppanuuksien kautta. 

Tapahtumayhteistyö ja kumppanuudet ovat palkitsevia, mutta vaativat aktiivisuutta ja aikaakin. 

Tapahtumat ovat yleensä kirjastotoimenjohtajan omalla ajalla eli työajan lisäksi. 

Hyviä puolia laajempi osaaminen, pienemmällä rahalla saa suurempaa ja tarjonta monipuoli-

sempaa. Huonoja puolia muiden toimijoiden kankeus ja luutuneet ajatusmallit. Oma kirjastoni 

toivoo lisää kaikkea yhteistyötä, mutta muut toimijat lämpenevät hitaammin, vaikka tämä on 

kaikkien etu. 

Käytännön järjestelyut jäävät yleensä täysin kirjaston harteille. Toisaalta yhteistyö voi säästää 

kustannuksia kulujen jakaantuessa. 

Yhteistyö sinänsä on antoisaa, mutta aika- ja henkilöstöresurssipula aiheuttaa harmillisesti 

omaa riittämättömyyden tunnetta. 

Hyvää yhteistyössä on, että saadaan monipuolisempia tapahtumia. Myös budjetti pysyy kohtuul-

lisena, kun käytetään esim. kaupungin sisäisiä kumppaneita eli eri työyksiköitä. Kumppanien 

mukana olo ei myöskään sido niin paljoa henkilövoimaa ja aikaa omasta yksiköstä. 

Järjestöissä olevat vapaaehtoiset alkavat ikääntyä, talkoohenkeä ei aina enää löydy. Kaupunki 

nihkeä rahallisesti tukemaan tai antamaan muita resursseja tapahtumien järjestämiseen ja orga-

nisoimiseen. 

Myös näillä kirjaston ystävillä on omia mielipiteitä, olemme kysyneet apua jonkun tietyn tapahtu-

man järjestämiseen, he sanovat he tekevät itse vastaavan, siitä jäi huono maku, siis jos ei ole 

vastavuoroisuutta ei huvita enää kysyä heiltä apua, tehdään itse henkilökunnan voimin.. 

Kontaktit koulujen musiikinopettajiin ja musiikkioppilaitoksiin ovat hatarat. Yhteisen ajan löytämi-

nen suunnittelulle tuntuu olevan lähes mahdotonta. Kirjaston kanssa voisi kehitellä mukavia pro-

jekteja ja oppilaille saataisiin esiintymistilaisuuksia, mutta sellaisen toiminnan polkaiseminen 

pystyyn ei tunnu onnistuvan. Sitten on yhdistyksiä, jotka haluavat tulla järjestämään kirjastoon 

tilaisuuden, ilmoittavat toiveensa ajankohdasta, toimittavat tiedotusmateriaalia, kertovat, mitä 

laitteita tarvitaan ja monelleko kuulijalle järjestetään tuolit. He tuovat myös yleisön mukanaan. 

Helppoa! Kirjasto tarjoaa vain tilat. 

Kirjastoon palkatun projektityöntekijän järjestämät tapahtumat, joita on järjestetty kaikissa lähi-

kirjastoissamme ovat olleet hyviä, tilaisuuksien mainontakin hoituu saman tekijän voimin. Lähi-

kirjastoissa voidaan keskittyä tilaisuuden käytännön järjestelyihin. Ulkopuolinen palkattu satu-

tunnin pitäjä on osoittautunut toimivaksi tavaksi. Lukupiiriä ehdotti aktiivinen asiakas, kirjasto 

mainostaa, tarjoaa kokoontumistilan ja auttaa luettavien kirjojen hankinnassa, mutta henkilö-

kunta ei osallistu lukuiiriin. 



 

 

 

 

 

 

Halutessasi voit kertoa lisää siitä, mikä on oman kokemuksesi 

mukaan haastavaa tai kuormittavaa kirjaston tapahtumien jär-

jestämisessä:13 vastausta 

Tiimityö puuttuu, tapahtuman järjestelyt kaatuvat jatkuvasti samoille harteille kirjaston sisällä 

(muun työn lisäksi) . 

Tekniikka ei aina toimi nappia painamalla! Joskus myös osallistujien haaliminen tilaisuuksiin voi 

tuntua rankalta 

Pienessä kirjastossa tapahtumajärjestäminen tuppaa kaatumaan yhden tai kahden henkilön 

vastuulle. Ja siihen harvoin resurssoidaan riittävästi aikaa. Kirjaston viestiä ei tahdo tavoittaa 

yleisöä. Etenkään jos yritetään tavoittaa kokonaan uusia yleisöjä. 

Jää johtajan vastuulle 

Tulee pitkiä jopa 12 tunnin työpäiviä ja pitää muistaa ja ottaa huomioon paljon asioita ja löytää 

aina innostus, jota tapahtumien järjestäminen vaatii. 

Kengännauhabudjetillakin saa ihmeitä aikaan ja koska rahaa ei ikinä ole liikaa, niin järkevämpi 

tehdä vaihdannaistaloutena tai jaettuna kustannuksena. Ongelma on saavuttaa ihmiset, vaikka 

kuinka mainostaisit ja toisaalta mainoskanavia ei ole rajattomasti. Ihmiset eivät poistu kodeis-

taan nykyään samalla tavalla ja monesti tarjontaa voi olla liikaakin. Omassa kirjastossamme 

hommat kaatuvat yhdelle, joka tosin on pitkän alan ammattilainen tapahtumajärjestämisessä. 

Markkinointi on haastavaa silloin, kun tapahtumasta ilmoitetaan viime tipassa. Jos markkinointi 

viivästyy, ei ole ihme, jos ei ole osallistujiakaan. Myös uusien osallistujien saaminen paikan 

päälle on haastavaa - usein tapahtumissa käyvät ne, jotka ovat aina ennenkin käyneet (usein 

iäkkäämpää väkeä). Miten saada työikäiset ja nuoret paikalle? 

Kirjaston tapahtumat kilpailevat muiden harrastusmenojen kanssa, ja on haasteellista ideoida 

tapahtumia, jotka kiinnostaisivat etenkin aikuisväestöä. Lastentapahtumissa yleisön määrä sen 

sijaan on usein ainakin riittävä tai jopa hyväkin. 

Tapahtuman järjestäminen on aina pois normaalista kiireisestä arjesta. Myös tilojen, tuolien 

yms. järjestäminen on toisinaan fyysisesti hyvin raskasta, varsinkin kun osa henkilökunnasta ei 

pysty omien rajoitteiden vuoksi osallistumaan. 

Haaste on saada rahoitusta tapahtumille. Myös henkilöitä on joskus vaikea saada mukaan, ih-

misiä pitäisi riittää sekä tapahtumaan että kirjaston omiin töihin samanaikaisesti. Kun kaikesta 

pitäisi säästää, joudutaan tarkkaan miettimään millaisiin tapahtumiin ja asioihin rahaa käyte-

tään. Toisaalta kun rahaa on vähän, täytyy käyttää luovuutta enemmän! 

Ehdottomasti haastavinta on ajanpuute. Tapahtumien, varsinkin lapsille ja nuorille suunnattujen, 

järjestäminen on yleensä ns. ylimääräistä työtä kaiken muun ohella, eikä työpäivä vain yksinker-

taisesti riitä kaikkeen. 

En ole saanut sirkustirehtöörin koulutusta! Tapahtumatuotanto ei kiinnosta henkilökohtaisesti ja 

tuntuu siksi kovin kuormittavalta ja vaativalta. 

Tapahtumien ajoittaminen on vaikeaa, minä kuukautena, minä viikonpäivänä ja mihin kellonai-

kaan tapahtumaan saadaan väkeä tarpeeksi. Tilojen avoimuus ja äänimaailma häiritsevää: ta-

pahtuman äänet saattavat häiritä muita kirjaston asiakkaita, toisaalta kirjaston muusta asiakas-



 

 

kunnasta ja toiminnasta aiheutuvat äänet saattavat häiritä tapahtumaan osallistujia. Aamupäivi-

sin, kun päiväkotiryhmät ja koululuokat käyttävät kirjastoa ei voi järjestää tapahtumia, koska ta-

pahtumille ei ole omaa tilaa/huonetta. Omatoimiaika rajoittaa myös tapahtumien järjestämistä. 

 

 


