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Tausta

• Nimikeuudistus 2017: 

Kirjastovirkailija = kirjastoneuvoja

Kirjastonhoitaja = kirjastopedagogi

• Pedagoginen työote

• Uusi kirjastolaki
– Pyritään antamaan tiloja harrastamiselle

– Väestön yhdenvertaiset mahdollisuudet 
sivistykseen ja kulttuuriin

– Aktiivinen kansalaisuus 
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Tausta

Lainauslukujen jatkaessa laskuaan ei 

musiikkiosastojen säilyminen osana 

kirjastojen palvelutarjotinta ole 

itsestäänselvyys. Uuden suunnan etsiminen ja 

uusien palvelujen kehittäminen vaatii paljon 

työtä sekä välillä myös rohkeutta luopua 

vanhoista toimintatavoista
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Mitä tilalle?

• Pedagoginen toimintatapa rohkaisi 
kokeilemaan musiikkiryhmiä, ja 
interaktiivisia musiikkitapahtumia

• Onnistumisia ja epäonnistumisia

–Maahanmuuttajien kuorosta tuli 
yhteislaulua

• Painopiste osallistamisessa ja 
pedagogisuudessa. Emme järjestä 
konsertteja 
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Musiikkiryhmät nyt

• Ukuleleryhmät 

• Rumpujamit

• Yhteislaulutilaisuudet

• Lasten musiikkihetket

• Intropajat (banjo, huuliharppu, kitara)

• Musaklubi
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Musiikki päiväkoti- ja 

kouluyhteistyössä

• musamaistiaiset 

• ukulelestartti 

• musiikkihetket 

• Musakoodaus (Sonic Pi) 

• Rap- työpajat 
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Tilastot

• 2017: 1552 (Vain Sello)

• 2018: 3417    

• Nyt: Toiminnallisia musiikkipalveluita 

eri alueilla viidessä eri kirjastossa. 

Normiviikko koko Espoon alueella: 

100-200 asiakasta

27.2.2019 10



Toiminnallisten 

musiikkipalveluiden arvoja 

• Helposti lähestyttävyys

• Yhteisöllisyys

• Osallistaminen

• Yhdenvertaisuus

• Pedagogisuus 
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Miksi musiikkiryhmät sopivat 

kirjastoon?

Kirjasto tarjoaa jokaiselle 

mahdollisuuden osallistua toiminnallisiin 

musiikkipalveluihin riippumatta 

sosiaalisesta asemasta, taitotasosta tai 

taloudellisesta tilanteesta, ilman 

sitoutumisvaatimusta 
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Miksi musiikkiryhmät sopivat 

kirjastoon?

Kirjasto tukee arjessa jaksamista. 

Musiikkiryhmät antavat 

hengähdyshetken kiireiden keskellä, 

paikan jossa huolet voi hetkeksi heittää 

narikkaan, lisäten näin asiakkaiden 

hyvinvointia ja elämäniloa
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Miksi musiikkiryhmät sopivat 

kirjastoon?

Yhdessä on hauskempaa! Kirjasto tukee 

osallisuuden ja aktiivisen 

kansalaisuuden mahdollistamista. 

Musiikillisen yhteisön ystävyyssuhteet ja 

positiivinen ja kannustava ilmapiiri voi 

auttaa selviytymään ja ylittämään 

itsensä myös ryhmän ulkopuolella. 
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Emme kilpaile musiikkioppilaitosten 

ja työväenopiston kanssa

• Toimintamme on ilmaista

• Ei sitoutumisvaatimusta

• Ei tavoitteellista vain ihmistä tukevaa

• Kynnyksettömyys
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Soiva kirjasto

• Musiikki saa kuulua kirjastotilassa

• Avoimia yhteisöllisiä musisointitiloja 

Sellossa, (jaminurkka) ja Tapiolassa 

(musanurkka) – tulossa muihinkin 

kirjastoihin

• Soittohuoneita ja Studioita 

• Sopii maker- ajatteluun

– Sellossa Musapaja 
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Case Sekolele

• Ryhmän jäsenten aloitteesta palvelutalokeikkoja

• Elinvoimainen yhteisö joka toimii myös kirjaston 

ulkopuolella

• Seuraava askel: ryhmä itsenäistyy?

• Omatoimisten ryhmien tukeminen – esim.  

jamikansio ukulelejameille 
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Ajatukset tulevaisuuteen

• Espoon ensimmäiset ukulelefestarit 

• Toiminnallisten musiikkipalveluiden 
vakiinnuttaminen 

• Kirjasto kuuluu ja vaikuttaa itseään

kauemmas

• Yhteistyö eri toimijoiden kanssa (Palvelutalot, 
Tapiola Sinfonietta, Koulut, Päiväkodit, 
musiikkioppilaitokset) 

• Toiminnalliset musiikkipalvelut suunnitellaan koko 
Espoon kaupunginkirjastolle 
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https://www.facebook.com/Sellonkirjasto/videos/1015

7325568097526/
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https://www.facebook.com/Sellonkirjasto/videos/10157325568097526/


Kiitos! 
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