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Kangasniemen kunta

• Asukkaita 5549

• Runsaat vesistöalueet, mökkejä 3713
• Väkilukumme kaksinkertaistuu kesällä

• Pinta-alallisesti kuntamme on laaja ja 
vesistöalueiden rikkoma, niin että välimatkat 
kylien reunamilta kuntakeskukseen ovat pitkiä 



Kangasniemen kunnan väestörakenne

Vuonna 1/2018

- 0-14 vuotiaita 12 %

- 15-64 vuotiaita 52 %

- Yli 65-vuotiaita 36 %



Kangasniemen kirjasto

• Kangasniemen kirjasto toimii itsenäisenä 
yksikkönä Etelä-Savon Lumme-kirjastojen ja 
Keski-Suomen Keski-kirjastojen välimaastossa

• Alueellisena kehittämiskirjastonamme toimii 
Kuopio

• Toiminta alkoi uudessa kirjastorakennuksessa 
2.1.2017

• Henkilöstö 4,5 htv + hanketyö n. 0,5 htv





Kangasniemen kirjaston 
on suunnitellut 

Arkkitehtitoimisto Perko. 
Kirjaston materiaalien ja 
värimaailman kantavana 
teemana on ympäröivä 

vesistömme

Puula





Sanataidetta ja hyvinvointia kirjastosta  
2017-2018

• Miksi Laukaa?

Tavoite:

• Kangasniemen kirjasto ja Laukaan kirjasto jakavat osaamista yhdessä 
tekemällä – jaetaan vanhaa ja opitaan uutta.



Laukaa, Vihtavuori



Sanataidetta ja hyvinvointia kirjastosta  
2017-2018

Mitä vaihdettiin?

• Sanataidepaja 2. –luokkalaisille

• Kirjavilimaatti 3. – 4. –luokkalaisille

Opiskeltiin yhdessä:

- Hyvinvointikirjoittamista Jarna Pihlajamäen johdolla



Mitä todellisuudessa tehtiin?

• Laukaa kävi pitämässä meillä 2 x sanataidepajan

• Kangasniemi kävi Laukaassa pitämässä 2 x IKJ ja 1 x Risto Räppääjä ja 
Yöhaukka kirjavilimaatit

• Laukaassa oli hyvinvointikirjoittamisen ilta asiakkaille

• 2 x 3 h hyvinvointikirjoittamisen koulutusta Kangasniemen ja Laukaan 
kirjaston henkilökunnalle yhdessä.

• Materiaalin vaihtoa

• Ajatusten ja käytänteiden vaihtoa (muutakin)



Satukirjoja



IKJ



Miten?

Työnjako

- Hanketta hallinnoi Kangasniemi

- Laukaaseen maksettiin koulutukset ja matkat

- Kangasniemi koordinoi ja hoiti käytännön asiat

- Kangasniemi sai myös palkkakuluja

- Omarahoitusosuus tuli molemmista kirjastoista työn kautta (tarkka 
työaikakirjanpito)



Läpsystä vaihto – uutta teille ja meille, 
hyötyä molemmille 2018-2019

Tavoite:

• Laukaa perehdyttää Kangasniemen kulttuurikasvatussuunnitelman 
kautta pajatyöskentelyyn

• https://www.laukaa.fi/palvelut/kulttuuriopetussuunnitelma-kulttuurilaukka

• Kangasniemi vie Laukaan yläkoululaisille uudentyyppistä 
kirjavinkkausta

https://www.laukaa.fi/palvelut/kulttuuriopetussuunnitelma-kulttuurilaukka


Läpsystä vaihto – uutta teille ja meille, 
hyötyä molemmille 2018-2019

Mitä on tehty / tulossa?

- Laukaa on esitellyt Kulttuurilaukan eli kulttuuriopetussuunnitelmansa 
Kangasniemelle

- Yhteiset pajatyöpäivät suunnitteilla Kangasniemelle ja Laukaaseen 
(räp-paja tai sarjakuvapaja)

- Kangasniemi toteuttaa kirjavinkkauksia Laukaassa keväällä 2019 ja 
syksyllä 2019

- materiaalinvaihtoa



Jääkiekko, sarjakuva, musiikki…



Mitä tästä hyödymme?

• Omaa osaamista ja omia käytänteitä pystyi jakamaan turvallisesti

• Saimme turvallisesti harjoitella uutta – lupa kysyä

• Saimme yhteistyökumppanin, jonka kanssa on helppo toimia

• Kirjastojen henkilökunnat pääsivät tutustumaan toisiinsa
• Yhteiset keskustelut ja kohtaamiset

• Oman työn kehittäminen

• Uudet työmuodot



Haasteet

• Kuntien välinen laskutus
• Matkakulut/palkat

• Henkilövaihdokset

• Tekniikka / koulut

• Aikataulutus

Tämä on tahtolaji!



Voimalause

"Mene pois mukavuusalueeltasi 

vähintään kerran viikossa 

ja tee itsestäsi täydellinen hölmö 

vähintään kerran kuukaudessa."


