KULTTUURI- JA KIRJASTOTOIMI
ALEMMAN TASON TAVOITTEIDEN RAPORTTI TAMMIKUU-HUHTIKUU 2020
Alemman tason tavoitteet

Tavoitetaso/seuranta
mittari/tunnusluku

Toteuma

Päiväkoti- ja kouluyhteistyön
jatkaminen ja kehittäminen
lasten ja nuorten
lukuharrastuksen
edistämiseksi.

Järjestetään päiväkoti- ja
kerhoryhmille toivottuja
satutuokioita ja kirjastonkäytön
opetusta. Lukudiplomilukukampanja jatkuu Talolan
koulun kanssa. Koulukeskuksen
kirjastoon toimitetaan 3-4
siirtokokoelmaa lukuvuoden
aikana. Järjestetään
kirjailijavierailu.

Lukudiplomikampanja
jatkuu.
Koulukeskuksessa
siirtokokoelma.

Yhteistyön kehittäminen
kunnan muiden toimijoitten
kanssa.

Järjestetään ja tuetaan
kulttuuritapahtumia yhdessä
koskelaisten yhdistysten kanssa.
Yksityishenkilöillä ja yhdistyksillä
on mahdollisuus järjestää
näyttelyitä kirjaston tiloissa ja
esitellä harrastustaan /
toimintaansa.
Vapaa-aikatoimern kanssa
liikuntavälineiden lainausmahdollisuus kirjastokortilla:
kävelysauvat, sykemittarit,
askelmittarit, hulavanteet, jne.

Näyttelyitä on ollut
kirjaston tiloissa.
Liikuntavälineiden
lainaus alkoi.

Monipuolisten
kulttuuritapahtumien
tarjoaminen.

Järjestetään monipuolisia
kulttuuritilaisuuksia ja tiedotetaan
myös muualla järjestettävistä
kulttuuritapahtumista.
Järjestetään matkoja
lähiteattereihin.
Tarjotaan
esiintymismahdollisuuksia oman
kunnan esiintyjille.

Kuntalaisten lukuharrastuksen
tukeminen.

Kuvataide esiin kirjaston
kulttuuritarjonnassa.

Esitellään kirjallisuutta kirjaston
vaihtuvissa teemanäyttelyissä ja
vinkataan asiakkaille kiinnostavia
kirjoja ja uutuuksia.
Järjestetään kirjailijavierailuja.
Kokeillaan käynnistää kirja- tai/ ja
kielipiiri.
Kokeillaan käynnistää taidepiiri.
Järjestetään retkiä
taidenäyttelyihin.

Kuntalaisten tutustuttaminen
e-kirjojen käyttöön
Henkilökunta neuvoo e-kirjoihin
liittyvissä asioissa ja kirjasto
kasvattaa e-kirja –kokoelmaa.
Asiakkaille tarjotaan
mahdollisuus internet pohjaisten palveluitten sekä
Office-ohjelmien käyttöön

Kirjaston atk-laitteita uusitaan ja
koneissa on päivitetyt ja toimivat

Kulttuuritilaisuuksia eikä
matkoja järjestetty ennen
koronasulkua. Sulun
jälkeisistä lähiseudun
tilaisuuksista on
tiedotettu.
Rajoitusten ja
turvallisuuden vuoksi ei
matkoja eikä tapahtumia
toistaiseksi.
Kirjastossa on ollut
näyttelyitä, mm.
huomattava Harry Potter
– yhteistyöprojekti, jonka
koronarajoitukset
keskeyttivät. Ei piirejä.

Taidepiirin
käynnistäminen
keskeytyi
koronarajoitusten
vuoksi.
E-kirjoja tilattiin kirjaston
valikoimiin huomattava
määrä korona-aikana.

Koneet ja ohjelmat
kunnossa. Henkilökunta
on auttanut
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pöytäkoneilla ja hankitaan
muutama tabletti, joiden
käyttöön perehdytetään.

ohjelmat. Henkilökunnalta saa
apua tarvittaessa. Tabletit
hankitaan.

pyydettäessä.
Rajoitusten vuoksi
nuorten pelikone ei ole
käytössä. Aikuisten
koneella vain nopea
asiointi.
Ei toteudu
koronarajoitusten
vuoksi.

Järjestetään kuntalaisten
yhdessäolohetkiä.

Nuorten huomioiminen
kulttuuritarjonnassa.

Tiedotetaan mahdollisimman
monen kanavan kautta
kirjaston palveluista ja
kulttuuritoimen järjestämistä
tilaisuuksista.

Kirjaston henkilökunnan
ammattipätevyyden
kehittäminen ja ylläpito
täydennyskoulutuksen avulla.
Ammatillisen innostuksen
säilyminen.

Koski-salin vuokrausmahdollisuuden kehittäminen

Tarjotaan tilat ja välineet esim.
lautapelikerholle ja tilat sukan
kutojille.
Järjestetään nuorille suunnattuja
teatteri- ja elokuvamatkoja ja
muita tapahtumia.
Tiedotetaan kirjaston palveluista
säännöllisesti mm.
kuntatiedotteessa ja kirjaston
kotisivuilla. Kirjaston facebooksivut ovat käytössä.
”Kulttuuriaktiivit” kulttuurisähköpostiryhmä saa
tiedotteita tarpeen mukaan.
Käytetään ilmoitteluun
Auranmaan Viikkolehden
Tervemenoa –palstaa.
Henkilökunta osallistuu
koulutuspäiville, kirjamessuille,
kustantajien järjestämiin
tapahtumiin ja kursseille.
Viikkopalavereissa käydään läpi
käytäntöjä, ideoidaan tulevaa.

Ei toteudu
koronarajoitusten
vuoksi.

Palveluista ja
poikkeustilanteesta
tiedotettu kotisivuilla,
kirjaston ovessa ja fb
:ssa.

Henkilökunta
osallistunut
koulutuksiin.

Varaus.koski.fi –ohjelman
kehittäminen
Ohjelma julkaistu ja
käytössä. Koski-salissa
ei tilaisuuksia
toistaiseksi rajoitusten
vuoksi.

