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Kuntaliiton antamassa Yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksen mukaan kirjaston
pääovessa tulisi olla sähköinen avausjärjestelmä. Kirjaston pääovi automatisoidaan keväällä 2022, niin että sisäänkäynti on vaivaton lapsille, ikäihmisille ja rollaattorilla ja pyörätuolilla liikkuville. Nykyinen painava ovi on hankala avata myös lastenvaunujen kanssa. Pääovelle tulee painike, jolla oven voi avata sähköisesti.
Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen. Toteutetaan kuukausittain hyvinvointiin liittyvä
laadullinen kysely. Seurataan tuloksia ja pohditaan niiden pohjalta yhdessä henkilöstön
kanssa toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi. Tehdään näkyväksi myös jokaisen omaa
vastuuta hyvinvoinnin edistämisessä.
Lainausautomaatin päivittäminen uuteen versioon, joka mahdollistaa mobiilikirjastokortin
käytön fyysisen kirjastokortin sijaan. Mobiilikirjastokortin tiedot avataan mobiililaitteen näytölle ja
ne toimivat kirjastokortin tavoin omatoimikirjaston kirjautumisyksikössä ja lainausautomaatilla.
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Kirjastolakiin on kirjattu yhdeksi kirjastojen tehtäväksi edistää aktiivista kansalaisuutta,
demokratiaa ja sananvapautta. Syksyllä 2021 valtakunnallisesti keskusteltiin kirjastojen
roolista poliitikkojen ja kansalaisten tapaamispaikkoina. Keskustelun tiimoilta Rautalammin kirjastossa päätettiin järjestää iltakahvitilaisuuksia. Iltakahveja jatketaan kevään aikana vielä neljä kertaa. Kevään iltakahveilla tavattavissa on varhaiskasvatus, vapaa-aika ja
tekninen osasto.
Kirjastopalvelujen markkinointi kesäasukkaille jalkautetaan järjestämällä Pop up-kirjasto
kesätreffeillä. Pop up -kirjaston voi räätälöidä tapahtuman mukaan.
Syksyllä kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjestetään kirja-askartelukurssi, jossa materiaalina käytetään kirjaston poistokirjoja.

Vuosittain toistuvat tapahtumat
• Rautalammin Kulttuuriseuran lukupiirin toimintaan kirjasto osallistuu toimittamalla heille
tarvittavat kirjat, myös kaukolainat, ilmaiseksi ja järjestämällä yhteistyössä kirjailijavierailun keväällä, vierailijana mahdollisesti Antti Heikkinen.
• Älylaiteopastusta järjestetään kerran kuukaudessa keväällä ja syksyllä.
• Lainan päivänä (8.2.) järjestetään poistomyyntitapahtuma ja lapsille ”Viranomaiset tutuksi” satutunti, jossa vieraana on nuohooja. Paikalla on myös verotoimiston edustaja opastamassa verotoimiston sähköisten palvelujen käytössä.
• Kevätmarkkinoiden aikaan järjestetään poistomyyntitapahtuma, ja lapsille ”Viranomaiset
tutuksi” satutunti, jossa vieraana on poliisi tai palomies. Paikalla on myös Kelan edustaja
opastamassa pankin sähköisten palvelujen käytössä.
• Rutakko-kirjastojen Lukukuntoon 2022 -kesälukuhaasteessa luetaan koko perheen voimin.
Sarjoja on kolme: 1) perhe lukee yhdessä (4 kirjaa), 2) lapset ja nuoret 7–17-vuotiaat (5 kirjaa) ja 3) aikuiset (6 kirjaa). Passin palauttaneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan elokuvalippuja.
• Joulunavauksen aikaan poistomyynti, jouluiset arpajaiset ja perinteinen
joulukorttiaskartelupaja.
Kohdennetut palvelut:
Vanhuspalvelut
• Vanhustenviikolla jotain ohjelmaa, esim. äänikirja -sovelluksen opastusta
• Peliviikolla jotain ohjelmaa (marraskuu)
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Vammais- ja maahanmuuttajapalvelut
• Mahdolliset uudet maahanmuuttajat kirjastoon tutustumaan.
• Arabia – suomi satuhetki huhtikuussa
• Info kirjaston sivuille, miten saavutettavuus ja esteettömyys toteutuu meidän kirjastossamme
• Syksyllä koulunkäyntiavustajat kirjaston kokoelmiin tutustumaan mm. äänikirjat, DVD:t,
selkokirjat, mahdollisesti kirjavinkkaus
• Kirjaston erityispalveluiden esittely Kuutinharjun asukkaille ja henkilökunnalle mm. äänikirjat, selkokirjat, liikuntavälineet, pelit ym.
Lasten-ja nuortenpalvelut
• Yhteistyöhankkeena Lions-klubien kanssa järjestetään satutunti kerran kuukaudessa kevään ajan
• Lastenneuvolan kanssa yhteistyötä iltasatupassi muodossa jatketaan. Perheille jaettaan
neuvolakäynnillä iltasatupassi ja valikoimaluettelo eriaiheisista iltasatukirjoista. Täyden
passin palauttaneet saavat palkinnoksi lippuja uimahalliin.
• Yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa järjestetään peliviikolla nuorten peli-ilta, jossa toisilleen tutut ja tuntemattomat voivat kokoontua yhteen pelaamaan erilaisia lautapelejä. Peliillassa pelataan kirjaston kokoelmista löytyviä pelejä, joita voi lainata myös kotiin pelattavaksi.
• Yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa järjestetään Kesäyö kirjastossa – tapahtuma nuorille.
Ohjelmassa muun muassa erilaisia toimintapisteitä, kirjasuosituksia, lukutuokio ja puffetti.
• Pehmot yökylään! Pehmolelu viettää yön kirjastossa, mikä opettaa lasta käsittelemään
eron tunnetta ja lisää lukuintoa. Kirjastossa yöllä seikkaileva pehmolelu valitsee lapselle
sopivaa luettavaa.

