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”Muddy Watersista se lähti.” 

Robin Marcus
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• Sellon kirjaston 

nuortenosasto Pointti 

2003

• Tarvittiin uutta osaamista 

• Oppisopimusopiskelijat

• Nuortenkirjastotyön 

koulutukset
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Näistä pidämme kiinni 

viimeiseen asti
(Espoon kaupunginkirjaston strategia)

• Aukiolo

• Lapset ja nuoret

• Oppiminen, kohtaaminen ja osallistuminen

• Tieto ja tarinat

• Yhteiskuntavastuu
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Lapset ja nuoret
(Espoon kaupunginkirjaston strategia)

• Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme. Ilman heitä 

ei ole kirjastoa. Lapset  ja nuoret tarvitsevat läsnä 

olevia aikuisia.
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Nuorten elinvoimaisuus
(Yksi Espoon poikkihallinnollisista kehitysohjelmista)

Mitä tarkoittaa kirjastossa?

• Vapaata oleskelua ja toimintaa tavallisille nuorille 

turvallisessa ympäristössä

• Kepeästi läsnä olevia aikuisia

• Nuorten kulttuurit saavat tilaa ja tukea
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Kolmas työ
(Kirsi Purhonen kirjassa Sosiaalinen kirjasto)

• Kirjastonuorisotyö tai nuorisotyö kirjastossa

• Kirjastotyön ja nuorisotyön yhteisen työn 

kehittämisen tuloksena näyttäytyvä ilmiö

• Erilaista kuin yhteistyö

• Kolmanteen työhön päästään yhteisen ongelman, 

yhteistyön ja yhteisen oppimisprosessin avulla
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Kolmas työ…

• Kunnioitetaan ja arvostetaan toisen osaamista

• Osataan täydentää omaa osaamista toisen 

osaamisella

• Ammattialan perustehtävään sisältyvä uusi työ, 

johon tulee olla aikaa, jota tulee johtaa ja jota 

kannattaa tehdä
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Kolmas työ…

• Rajapinnalla oleva työ voi hämmentää muuta 

työyhteisöä

• Voi muuttua ammattialan perustehtävän osaksi

• On lähtenyt  liikkeelle tarpeesta
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Espoon nuortenkirjastotyön 

kolme pilaria 

• Nuorten osallisuus kulttuurista

• Kouluyhteistyö

• Turvallisen tilan tarjoaminen nuorille
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Miten teemme työtämme
(Espoon nuortenkirjastotyön periaatteet)

• Kumppanuus on meille luonteva tapa tehdä, ja 

teemme yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden 

kanssa.  Yhteistyökumppaneitamme ovat koulut, 

nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, muut kulttuurin 

tulosyksikön toimijat ja järjestöt. Tunnemme 

roolimme ja osaamisemme rajat, ja tiedämme 

muiden viranomaisten roolit.
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Miten teemme työtämme…
(Espoon nuortenkirjastotyön periaatteet)

• Kirjastossa työskentelevät auttavat toisiaan. 

Hankalienkaan tilanteiden kanssa ei jää yksin: 

oppivassa ja turvallisessa työyhteisössä kaikki 

saavat tukea toisiltaan. 

• Reagoimme ketterästi ja oikea-aikaisesti 

muutoksiin. Näemme haasteissa mahdollisuuksia. 

Uskallamme luopua vanhasta ja kannamme 

vastuumme.
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Monikulttuurinen kirjasto

• Aidosti monikulttuuriseksi työyhteisöksi 

kehittyminen kestää 5-7 vuotta

• Kulttuurien välinen osaaminen on tietoa, taitoja ja 

tahtoa

• Maahanmuuttajabarometrien (TEM 2012 & 2010) 

mukaan kirjasto on maahanmuuttajien 

keskuudessa käytetyin vapaa-aikapalvelu 
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• Espoon tavoitteena on nostaa 

maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuutta 

kaupungin henkilöstöstä vastaamaan 

maahanmuuttajien väestön osuutta Espoossa

• 1995 ensimmäinen työllistämistuella palkattu 

maahanmuuttaja Keski-Espoon kirjastoon

• 2002 ensimmäisen kerran maahanmuuttaja 

vakinaiseksi palveluvirkailijaksi

• Maahanmuuttajien rekrytointimalli
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Mukaan! -hanke

• Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön –hanke 

2010-2011 (Helsinki, Espoo, Vantaa)

• Esimiesvalmennusta

• Teemoina kulttuurien välinen vuorovaikutus, 

rekrytointi, perehdytys, konfliktien ratkaisu
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Oleskeluluvan saaneiden 

turvapaikanhakijoiden 

asiointineuvonta alkoi 2016
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http://www.helmet.fi/fi-FI/content/126097/11383
http://www.helmet.fi/fi-FI/content/126097/11383


Kirjastoautovierailut 

vastaanottokeskuksiin

8.5.2017 18



Kirjastoauto Välkky on 

tapahtuma-auto ja Oppibussi
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http://www.kirjasto.ws/wp-content/uploads/2017/03/23647286385_e1bfe2bb2b_o-2.jpg
http://www.kirjasto.ws/wp-content/uploads/2017/03/23647286385_e1bfe2bb2b_o-2.jpg


https://youtu.be/Thki3iWQNm4
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https://youtu.be/Thki3iWQNm4
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Pulmaario
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QR-koodipohjaiset tiedonhakusuunnistukset, 

tiedonhakupakohuone, kirjatrailerit, 

animaatiotarinat, koodatut runot…
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http://www.kirjasto.ws/wp-content/uploads/2017/03/lapsettoka2017.jpg
http://www.kirjasto.ws/wp-content/uploads/2017/03/lapsettoka2017.jpg


Pajat
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Yhdessä oppiminen ja 

tekeminen 
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Pajan perusteet haltuun
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Ison Omenan palvelutori

• Uusi julkisten palvelujen palvelukonsepti
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https://www.facebook.com/omenakirjasto/photos/a.179773238703190.51262.162676710412843/1729365723743926/?type=3
https://www.facebook.com/omenakirjasto/photos/a.179773238703190.51262.162676710412843/1729365723743926/?type=3
https://www.facebook.com/omenakirjasto/photos/a.179773238703190.51262.162676710412843/1749876805026151/?type=3
https://www.facebook.com/omenakirjasto/photos/a.179773238703190.51262.162676710412843/1749876805026151/?type=3
https://www.facebook.com/omenakirjasto/photos/a.399737380040107.113168.162676710412843/1462094767137691/?type=3
https://www.facebook.com/omenakirjasto/photos/a.399737380040107.113168.162676710412843/1462094767137691/?type=3


Miljoona kävijää 8 kuukaudessa
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Musiikkikirjastotyö muutoksessa
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• Ukulelepajat, jammailukerhot, musavisat, 

yhteislaulu, äänitystyöpajat, soitinrakennus…



Vaihdot lisäävät joustavuutta

• Tavoitteena jatkuvan oppimisen mahdollistaminen 

jokaiselle

• Henkilöstöresurssin mahdollisimman tehokas 

käyttö koko kirjaston hyväksi

• Kaikki ovat Espoon kaupungin palveluksessa

• Vaihdoista keskustellaan jo rekrytointivaiheessa

• Elämäntilanne huomioidaan vaihtojen 

suunnittelussa
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Haasta jory 2014

• Liikaa uuden oppimista 

• Kokemusta, hiljaista tietoa ja erilaisuutta ei 

arvosteta 

• Kiihtyvä työtahti 

• Vaihdot väsyttävät 

• Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön vähenevät
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Oppiminen

• ohjattua

• vakava

• jäykkää

• sääntöihin pohjautuvaa

• päämäärähakuista

• monimutkaista

• vaikeaa

• oikeat vastaukset

• väkinäistä
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Leikki
• dynaamista

• hauskaa

• muuttuvaa

• ei sääntöjä

• autonomista

• yksinkertaista

• helppoa

• ei oikeita vastauksia

• vapaaehtoista
(Lauri Järvilehto: Hauskan oppimisen vallankumous, 2014)
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Uudet tehtävänimikkeet ja 

kelpoisuudet työn alla

• Taustalla uusi kirjastolaki

• Yhtenäistetään tehtävänimikkeitä

• Saadaan jatkossa osaamista myös perinteisten 

kirjastoalan ulkopuolelta

• Yhteistoimintalain ja Espoon 

yhteistoimintasopimuksen mukaiset 

työpaikkakokoukset tulossa

• Uudet tehtävänimikkeet keskusteluttavat

• Läpimeno epävarmaa
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