
Ideoita, jotka edistävät kestävää
kehitystä ja edistävät uusia
toimintatapoja tai keinoja, joilla
vaikutetaan yhteiskuntaan
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Sörsselssönin kissa: Kirjastojen
vaiku!avuus, uudet toimintamallit ja kestävä
kehitys

 Prime Directive' Lauri Jarvilehto!

( Search for a cardSort by order )

Kaikki ideat ensin tähän

Sisäänheittäjä kirjastoon:
mennään vaikka torille
kyltin kanssa ja jaetaan
ihmisille lainauskuponkeja

Poistokirjajoen sivuja
tapetointiin sanomalehtien
tapaan

Poistokirjojen sivuja
päiväkotiaskarteluun

Kutsutaan kirjastoon
tutustumiskäynneille
random-porukkaa, esim.
jalkapallojoukkue tai
vaikka
lähiterveyskeskuksen
sairaanhoitajat ja
esitellään kirjastopalveluita

Lahjoitetaan lasten- ja
nuorten poistokirjat
kouluun

Kirjoja sairaalaan,
kirjavinkkausta sairaalaan.

Uusia
yhteistyökumppaneita
esim. urheiluseurat,
yritykset...

!!

 Esiteltävät ideat (max
10)

Hyvinvointimessut
yhdessä kunnan muiden
hyvinvointipalvelujen
kanssa

Kutsutaan yrittäjät kylään.
Inspiraatio-kirjavinkkaus,
rentoutushetki (satu yms)
sen jälkeen pakopeli
kirjastossa.

Kerran kuussa
henkilökunta tekee töitä
asiakkaiden puolella (work
like a peer day). Kopioi,
lue, yritä keskittyä, käy
vessassa, käytä
tietokonetta, lue lehtiä.
Näin voitais saada uusia
näkökulmia niihin omiin
palveluihin.

Kirjapyörä tai kirjakävelijä:
kirjoja rinkkaan ja
kirjastonhoitaja turuille ja
toreille

Mennään toisen kunnan
kirjastoon "asiakkaana"
tutkimaan

Vastuullisia hankintoja
(muut kuin kirjat)
ympäristöystävälliset

""

 Ei jatkoon
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Myydään kirjaston
pyörittäminen pienempään
lähikuntaan

Polkupyörien
korjaustyöpaja kirjastossa
-> humanistiystävällinen ja
poropeukaloillekin

Opastetaan asiakkaita e-
materiaalien käyttöön

Hankintaan enemmän e-
aineistoja, saavutettavuus
paranee

Lainataan työkaluja
kirjastosta

Teknologiamessuille
vinkkaamaan.

"Pakolliseksi"
henkilökunnalle käyttää
verkkokirjastoa

ympäristöystävälliset
pesuaineet, sähkö yms.

Päiväkodin tapetointi kirjan
sivuilla ja osallistetaan
lapset siihen

Ihmiset rakettiin ja
tuodaan heidän kirjastoon
ja myös toisinpäin.

Kokonaan
vapaaehtoisvoimin
pyörivän, mutta kirjaston
hallinnoiman
kirjastoyksikön
perustaminen, millainen se
voisi olla?

pyydetään kirjavinkkejä
astronauteilta /
yksinpurjehtijoilta / muilta
yksinäisen työn tekijöiltä

Siistien hyllyrivien sijaan
kirjaröykkiöitä. Vrt. kaupan
alennuskorit.

Viestitään kirjastojen
vastuullisuudesta ja
ekologisuudesta enemmän
ja kehitytään paremmiksi
keskustelun avulla

Kerätään ideoita uusista
toimintamalleista luovan
alan eksperteiltä eli
lapsilta


