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1. Tuunaa kirjasto -hankkeen tavoitteet ja toimintatavat 

Tuunaa kirjasto-hankkeen tavoitteena oli kehittää Mietoisten itsepalvelukirjaston 
toimintaa sekä toiminnallisesti että sisustuksellisesti. Hankkeen aikana asiakkailta 
kerättiin mielipiteitä ja ideoita kirjaston toiminnan kehittämiseksi, aktivoitiin heitä 
laajempaan kirjaston käyttämiseen sekä tuunattiin itsepalvelukirjaston sisätiloja. 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintaa niin, että kirjasto kutsuu tarinoiden 
lumoon. Hankkeen erityisenä tavoitteena ja toimintamallina oli oppilaiden vahva 
osallistaminen oman lähikirjastonsa kehittämiseen. Kirjastotilan tuunaamisesta 
vastasi yhteisötaitelija Pia Bartsch yhteistyössä Tavastilan koulun oppilaiden kanssa. 
Asiakaskyselyn ja sisällöllisen kehittämistyön tekemisestä sekä kouluyhteistyön 
kehittämisestä vastasi Tmi Arja Kitola. Kehittämishankkeen ydintiimin muodostivat 
yhteisötaiteilija Pia Bartsch, kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Viktoria Kulmala 
sekä opettaja Arja Kitola. Tiimissä yhdistyivät näin kirjastoalan, kuva- ja 
yhteisötaiteen ja pedagogiikan osaaminen ja näkökulmat.  Hankkeen rahoitti 
aluehallintovirasto. 

Kehittämistyö käynnistettiin syyskuussa 2013 tapaamisella kyläyhdistysten edustajien 
kanssa. Tapaamisessa pohdittiin mm. miten kunta ja yhdistykset voisivat 
yhteistyössä kehittää pientä itsepalvelukirjastoa. Tapaamisessa keskusteltiin, miten 
kirjasto voisi kerätä materiaalia järjestöjen kerhotyöhön ja harrastustoiminnan 
tukemiseen. Lisäksi järjestöt ja kirjasto voisivat yhdessä järjestää kirjastoiltoja 
muutaman kerran vuodessa. 

Kyläyhdistyksen tapaamisen jälkeen pohdittiin kyläkoulun opettajien kanssa koulun ja 
kirjaston yhteistyömahdollisuuksia. Koulun ja kirjaston yhteistyön osalta esille nousi 
mm. seuraavia asioita: 

- oppilaat ja opettajat eivät osaa käyttää itsepalvelukirjastoa, kirjaston taholta 
toivotaan kirjastonkäytön opetusta 

- koulu toivoo kirjaston järjestävän kirjastotunteja ja kirjavinkkausta 
- toivotaan listaa uusimmista kirjasarjoista kouluikäisille 
- koululle tehdään luokkakortit pulpettikirjojen lainaamista varten; 

luokkakortilla lainattuja kirjoja ei saa viedä kotiin, kirjat ovat koulun vastuulla 
- voisiko kirjastossa järjestää joitakin tapahtumia 
- itsepalvelukirjastoon voisi koota koulussa opiskeltavan teeman mukaista 

aineistoa ja näyttelymateriaalia - tätä varten opettajat listaavat 
opetussuunnitelmasta keskeiset aihekokonaisuudet ja  opetuksen 
ajankohdat 

- miten kirjavinkkausta voisi kehittää; oppilaskunta voisi pohtia, vinkkausta 
voisi tehdä esim. kummituntina (vinkkaus voisi olla myös näytelmän pätkä 
tms) 

- siirtokokoelmat koulussa ovat ok 
- miten kirjasto voisi auttaa lukudiplomikirjojen hankinnassa (esim. 

diplomikirjojen hylly)  
- pohdittiin Lukupiirin Lumo-metodin käyttämistä eri luokka-asteilla.  
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Mietoisten itsepalvelukirjaston kirjastokahvilla pohdittiin kirjaston sisätilojen 
tuunaamista niin, että se luontuu yhteen sisällöllisen kehittämisen kanssa.  
Tuunaamista hahmoteltiin alustavasti seuraavasti: 

- kirjaston kattoon maalataan kartta kylän tärkeistä paikoista 
- dekkarihuonetta sisustetaan teeman mukaisesti 
- kirjaston sisätiloja järjestellään uudelleen siten, että tilaan syntyy näyttelytila 

erilaisia aihekokonaisuuksia varten; aihekoko-naisuudet palvelevat koulun 
lisäksi mm. järjestöjen tarpeita ja teemoja 

- hyllyt järjestetään uudelleen teemojen mukaan: rakkaus, sota, 
lastenkirjallisuus, nuoret jne ja hyllyjen päihin työstetään teeman mukaista 
kuvataidetta. 

Joulun alla kyläläisille ja kirjaston asiakkaille pidettiin glögitilaisuus, jossa avattiin 
pääkirjaston ja itsepalvelukirjaston sähköinen laadunarviointi. Tilaisuudessa 
asiakkaat saivat esittää toiveita itsepalvelukirjaston toiminnasta ja heitä neuvottiin 
sähköisen laadunarvioinnin täyttämisessä. Lapsille pidettiin satutunti kynttilän 
valossa.  

Uuden vuoden alkaessa oppilaat otettiin aktiivisesti mukaan kirjaston tuunaamiseen. 
Koulun uudelta oppilaskunnalta kysyttiin palautetta nykyisistä tiloista sekä ideoita 
tilan tuunaamiseen. Oppilaskunnalta saadussa palautteessa toivottiin kirjastoon lisää 
väriä ja jonkin teeman mukaista sisustamista. Teemoina mainittiin mm. meri ja 
savanni. Lisäksi toivottiin lisää tietokoneita, jotta oppilaiden ryhmätöiden tekeminen ja 
muu yhteisöllinen läksyjenluku onnistuisi paremmin kirjastotiloissa. Oppilaskunnan 
hallitus sai tehtäväkseen haastatella paitsi oppilastovereita myös vanhempia ja muita 
kyläläisiä. Oppilaat saivat osallistua sekä suunnitteluun että konkreettiseen 
tuunaamiseen. 

 

2. Kirjaston ja koulun yhteistyö 

Koulun ja kirjaston yhteistyön kehittämisen lähtökohtana oli ajatus kirjastosta sekä 
koulun opetusta että oppilaiden omaa aktiivisuutta tukevana oppimisympäristönä. 
Näyttelytilan osalta mietittiin miten tila kutsuu lukemaan ja oppimaan. Lisäksi 
pohdittiin miten kirjat saadaan näyttävästi ja houkuttelevasti esille, miten erilaisilla 
materiaaleilla tuetaan oppimisprosesseja (esim. kirjojen tarinoita tukevat lelut, nuket 
ja maskotit), millaisia työtiloja tarvitaan (esim. pöydät, penkit, löhöilymahdollisuudet, 
tietokoneet), miten tuetaan oppilaiden omaa aktiivisuutta ja miten tila on 
mahdollisimman viihtyisä ja luokseen kutsuva.  
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2.1. Opetussuunnitelman aihekokonaisuuksien ja oppiaineiden 
sisältöopetuksen tukeminen 

Opettajat toivoivat kirjastolta apua erityisesti seuraaviin opetussuunnitelman 
mukaisiin teemoihin: 

- liikennekasvatus, painottaen luokille 1-4, ajankohta syksyllä koulun alkaessa 
- metsät ja suot (metsä- ja suotyypit, kasvit, sienet, eläimet,, 

jokamiehenoikeudet, ravintoketjut, elintavat, metsään liittyvät elinkeinot), 
luokat 1-6, ajankohta syys-lokakuu 

- lemmikkieläimet 
- maatalous, kotieläimet ja koneet (kiinnostaa erityisesti poikia) 
- joulu 1.-6 lk, marras-joulukuu  
- Pohjoismaat 3.-4 lk, tammi-helmikuu 
- talvi 1.-6 lk, joulu-maaliskuu (eläinten talvehtiminen, veden 

jäätyminen,elämää järvessä/meressä jään alla, talviurheiluharrastuksia, 
talvisia askarteluohjeita) 

- avaruus 
- kristinusko, 1.-6 lk, pääsiäisen aikaan (tietoa lähiseudun kirkoista, lasten 

hengellisiä kirjoja, kristillisiä elokuvia esillä, pääsiäisaskarteluohjeita) 
- kotiseutu 1.-6 lk, huhti-toukokuu (uudet materiaalit Mietoistenlahden 

luontoretkiin, kotiseutumuseoon liittyvää materiaalia, paikallisten yhdistysten 
esittelyä, lähialueiden kevätretkikohteiden esittelyä) 

Teemojen toteuttamista tehdään yhteistyössä järjestöjen kanssa esim. 
luonnonsuojeluyhdistys kutsutaan mukaan luontoteeman toteuttamiseen ja 
kyläyhdistys kotiseututeeman toteuttamiseen. Näyttelytilan valmistuttua tehdään 
vuosisuunnitelma, jossa kuvataan kunkin kuukauden teema ja yhteistyötahot. Näin 
kirjasto tietää hyvissä ajoin varautua aineiston valitsemiseen ja yhteistyökumppanit 
omien töiden ja näyttelyiden tuottamiseen.  

 

2.2. Kirjaston päähuoneen tuunaaminen 

Tuunaa kirjasto-hankkeen idea esiteltiin koulun oppilaskunnan hallitukselle ja he 
saivat esittää omia ideoitaan kirjaston viihtyisyyden ja käytön lisäämiseksi. 
Hallituksen jäsenet haastattelivat koulun muita oppilaita, vanhempia, isovanhempia ja 
muita kyläläisiä ja ottivat selville koko yhteisön näkemyksiä oman kyläkirjaston 
kehittämiseen. Selvitystyön tuloksena päätettiin kirjaston ”päähuone”  visualisoida 
luontoteemaan siten, että huoneesta löytyvät vesi, niitty, metsä ja ilma.  Päähuoneen 
visualisoinnista huolehtivat koulun 1.-4. luokkien oppilaat yhteisötaitelija Pia Bartschin 
ohjaamissa työpajoissa. Työpajat pidettiin kouluaikana koulun ja kirjaston tiloissa.  
Ensimmäisessä työpajassa syntyi eläimiä. Oppilaiden kanssa lähdettiin miettimään, 
mitä eläimiä noista paikoista Suomessa löytyy.  

1.-4 luokkien oppilaat keksivät paljon erilaisia Suomen luonnossa eläviä eläimiä. 
Jokainen oppilas valitsi oman suosikkinsa työstettäväksi sisustustarran muotoon. 
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Jokainen oppilas sai valita oman lempieläimen, jonka halusi piirtää. Oppilaat ohjattiin 
piirtämään ensin pehmeällä lyijykynällä hennot ääriviivat. Sen jälkeen ääriviivat 
vahvistettiin terävällä tussilla, minkä jälkeen kuva väritettiin puuväreillä. Oppilaat 
käyttivät cromebookkeja apunaan tutkiessaan eläinten tuntomerkkejä. 

 

Oppilaiden työskentely työpajoissa oli innostunutta ja intensiivistä. Nekin oppilaat, 
jotka ensin eivät olleet kovin motivoituneita, saivat aikaan uskomattoman upeita 
tuotoksia. Eräs erityisen tuen oppilas ”ei osannut piirtää” eikä olisi jaksanut olla edes 
paikalla. Yhtä-äkkiä hän oli piirtänyt aivan upean tuhatjalkaisen, eläimen, jota kukaan 
muu ei ollut keksinyt koko päivän aikana. Ylpeänä hän esitteli tuotostaan 4. luokan 
pojille, jotka dokumentoivat prosessin eri vaiheita valokuvaamalla ja haastattelemalla 
tekijöitä. 
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Oppilaat keskittyivät intensiiviseen 

työskentelyyn. 
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Kun jokainen 1.-4. luokkien oppilas oli piirtänyt oman eläimen, oppilaat tulivat 
kirjastoon piirtämänsä kuvan kanssa. Kirjastossa pohdittiin yhteisötaiteilijan johdolla 
missä kullekin hahmolle olisi paras paikka. Ensi alkuun ajateltiin, että meri, maa ja 
taivas rakentuvat päällekkäin kirjaston seinille. Suunnittelun edetessä alkoi 
hahmottua myös kattotaideteoksen mahdollisuus. Samalla oppilaiden kanssa 
keskusteltiin mm. siitä, missä ja millaisia kattomaalauksia he olivat nähneet ja miltä 
näyttäisi jos omassa lähikirjastossa olisi oppilaiden tekemä kattomaalaus. Idea sai 
oppilaiden keskuudessa kannatusta. 
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Oppilaiden lähdettyä 
taiteilija koki luomisen 
tuskaa pohtiessaan kaikkia 
oppilaiden ideoita   

 

 

 

 

 

 

 

Toisessa 1.-4. lk työpajassa työstettiin kasveja ja ihmisiä. Työpajatyöskentelyn 
jälkeen Pia työsti oppilaiden työt sisustustarroiksi.  

 

Luontoaihe täydentyi teeman mukaisella satulampulla, jonka yhteisötaiteilija löysi omasta varastosta.   

   

 

Satulampun alle tuunattiin vielä seurusteluun ja yhteisölliseen työskentelyyn ja 
puuhailuun kutsuva pyöreä työpöytä. Pöydän ääressä voi tehdä tehtäviä, leikkiä 
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satuhahmoilla, pelailla lautapelejä tai muuten vaan jutella kavereiden kanssa. 
Pöydän toiselle puolelle työstetään  näyttelyvitriinit sekä kangasseinä, johon voi 
kiinnittää kunkin teeman mukaista materiaalia. Myös hyllyt saivat uuden järjestyksen 
niin, että nyt niille saa teeman mukaisen materiaalin hyvin esille.  

Valmiita tuotoksia  

 

 

 



30.5.2014 

Sivu 10/16 

 

 

 

 

2.3.  Dekkarihuoneen tuunaus 

5.-6. luokkien oppilaat saivat suunnitella ja työstää dekkarihuoneen tuunauksen. 
Oppilaat kutsuttiin ensin dekkarihuoneeseen suunnittelupalaveriin. Oppilaat olivat 
aiheesta innoissaan ja esittivät monia erilaisia ideoita ja näkökulmia. Eräs opettaja 
kommentoi suunnittelutilaisuutta seuraavasti: ”Onpa tämä hienoa, että oppilaat 
saavat olla näin monipuolisesti mukana ja tehdä noin upeita juttuja. Luulimme, että 
oppilaat saavat vaan piirtää piirustuksia seinille”.  

Oppilaat kehittelivät mm. 
seuraavia ideoita 
dekkarihuoneen tuunaukseen 

- veriroiskeita, korppi 
- tyhjä käsilaukku, jonka sisältö 
on varastettu 
- oven takana oleva ruumis 
- poliisin rekvisiittaa 
- etsivän hattu  
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Ideoita työstettiin kevään aikana konkreettiseen muotoon oppilaiden työpajoissa.  

  

 

I 

Ik, tästä syntyy veriroiskeita! 

 



30.5.2014 

Sivu 12/16 

 

 

Valmiita tuotoksia dekkarihuoneeseen 
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2.4. Tuunatun kyläkirjaston avajaiset 

Kun kirjaston huoneiden tuunausmateriaali saatiin valmiiksi, oppilaskunnan hallitus 
ryhtyi suunnittelemaan tuunatun kirjaston avajaisia vanhemmille ja kyläläisille. 
Oppilaskunnan tehtävänä oli miettiä milloin avajaiset järjestetään, millaista ohjelmaa 
avajaisissa on, mitä siellä tarjotaan ja miten tilaisuudesta tiedotetaan.  Pääsuunnittelu 
tehtiin kaikkien oppilaiden yhteistyönä, jonka jälkeen oppilaskunnan hallitus jatkoi 
yksityiskohtien pohtimista.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Oppilailta tuli monenlaisia ideoita ohjelman ja tarjoilun järjestämiseen. Lopulta 
kokonaisuus suunniteltiin niillä ehdoilla, että tilaisuus pidettäisiin kirjaston pihamaalla 
ulkona ja oppilailla oli tietty aika käytettävissä avajaisiin kyyditysten takia. 
Yhteisötaitelija Pia Bartschin taustayhteisö Taiteilijaresidenssi Saaren Kartano 
huolehti avajaisten tiedottamisesta. Avajaisten avauspuheenvuoron piti 
oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Leo Lintupuro ja juontamisesta vastasi 
hallituksen jäsen Joni Lassila. Tilaisuudessa esiintyivät Saaren Kartanosta toiminnan-
johtaja Hanna Nurminen, kanneltaja Timo Väänänen ja tanssija Päivi Järvinen. 
Kirjaston väki oli loihtinut keväisen ulkoilmatarjoilun ja Laurin koulun bändi viihdytti 
musiikillaan. Avajaistapahtuma oli erittäin onnistunut.  
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2.4. Kirjasto eläväksi oppilaiden osallisuudella 

Työryhmässä mietittiin miten oppilaiden osallisuutta oman kirjaston viihtyisyyteen ja 
käyttöön voitaisiin vahvistaa myös jatkuvalla toiminnalla eikä pelkästään yhden 
projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistumalla. Tämän ajatuksen pohjalta 
ideoitiin päähuoneeseen oppilaiden itsensä teknisen käsityön oppitunneilla työstämä 
näyttelyvitriini, jonka sisällöstä eri luokkien oppilaat vastaavat vuorotellen. Vitriinin 
näyttelyt voivat tukea ajankohtaista teemaa tai olla muuten oppilaiden omien 
mielenkiinnon kohteiden mukaisia. Myös järjestöt voivat halutessaan työstää 
vitriininäyttelyitä esim. omissa kerhoissaan.  

Oppilaiden aktiivisuutta ja kirjaston käyttöä päätettiin lisätä myös tuomalla lautapelit 
kirjastoon. Koska kirjasto rakennettiin yhteiseksi olohuoneeksi, sen pöydällä sopii 
kirjojen lisäksi viettää aikaa myös pelaamalla ja seurustelemalla. Pelejä lisätään 
pikkuhiljaa asiakkaiden ja koulun toiveiden mukaisesti.  

Nuorten kirjojen määrän huomattiin olevan kirjastossa suhteettoman suuri verrattuna 
siihen minkä ikäiset ihmiset käyttävät eniten kirjastoa. Kirjasto on päivisin ensisijassa 
alakoululaisten käytössä. Yläkouluikäiset käyttävät päivisin kunnan pääkirjastoa, joka 
sijaitsee lähellä yläkoulua. Oppilaat kutsuttiin kirjojen poistotalkoisiin ja he saivat 
sanoa mielipiteensä, millaisia kirjoja he kaipaavat omaan lähikirjastoonsa. 

Koulu-kirjastoyhteistyössä  keskitytään seuraavaksi kehittämään kirjavinkkausta, 
lukudiplomitoimintaa ja Lukupiirin Lumo- toimintamallia. Kevätlukukausi 2014 
käytetään suunnitteluun ja syksyllä 2014 uuden lukukauden alkaessa otetaan uusia 
toimintamalleja käyttöön. 

 

3. Itsepalvelukirjaston laatu 

Hankkeen aikana pohdittiin millaisista tekijöistä muodostuu itsepalvelukirjaston laatu. 
Laatua tarkasteltiin ensisijassa asiakaslähtöisesti eli millaisia kirjoja asiakas haluaa 
lukea, onko lainattavaa materiaalia riittävästi, kokeeko hän kirjaston miellyttäväksi ja 
houkuttelevaksi paikaksi, palvelun asiantuntevaksi ja ihmisläheiseksi sekä millaista 
muuta toimintaa (näyttelyitä, tapahtumia ym.) hän haluaisi kirjastossa järjestettävän. 
Lisäksi kysyttiin asiakkaiden mielipidettä kirjastoa koskettaviin kuntasäästöihin. 
Henkilökunnan kanssa yhteistyössä muokattiin laadunarvioinnin kysymykset, jotka 
koottiin sähköisen kyselyn muotoon. Kysymyksissä haluttiin keskittyä ainoastaan 
tärkeimpinä pidettyihin näkökulmiin, jotta kyselystä ei tullut liian pitkää ja 
monimutkaista. Asiakas vastaa helpommin kyselyyn, johon perehtymiseen ja 
vastaamiseen ei kulu kohtuutonta aikaa. Sähköinen laadunarvioinnin kysely avattiin 
Kylätalon glögitilaisuudessa 30.11.2013, jossa halukkaat asiakkaat saivat 
kädestäpitäen opastusta sähköisen kyselyn täyttämiseen. Kysely oli auki neljä viikkoa 
ja siitä informoitiin näkyvästi sekä pääkirjastossa että paikallislehdessä. Vastauksia 
kertyi yhteensä 101 kappaletta. 
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Kyselyn perusteella itsepalvelukirjaston asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä kirjaston 
palveluihin. Lainattavien kirjojen määrään toivottiin pientä lisäystä.  Laadunarviointi 
löytyy raportin liitteenä. 

Järjestötapaamisiin ja asiakastapahtumiin ei osallistunut kovin montaa ihmistä, 
vaikka tilaisuuksista informoitiin sekä sosiaalisessa mediassa että perinteisesti 
paikallislehdessä. Tästä voidaan tulkita, että ainakaan suurempaa tyytymättömyyttä 
paikallisilla asiakkailla ei ole kirjaston toimintaa kohtaan.  

 

 
 

 

 

 


