
Aukiolo- 

ajat

Asiakas- 

palvelu

Valikoima

Tunnelma
Sujuvuus

21 42 70 24 18

Mitä 

arvostat 

Mäntsälän 

kirjastossa?
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Muut 

palvelut

Koko Valikoi

ma
Tunnelma

Suju- 

vuus

21 42 36 34 42

Mitä 

arvostat 

muissa 

kirjastoissa?
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Muut palvelut
Kohtaamis- 

paikka

Valikoi

ma Tunnelma
Moni- 

puolisuus

60 30 39 21 18

Jos 

Mäntsälään 

saataisiin 

aivan uusi 

kirjasto, 

millaisia 

toimintoja ja

palveluita 

siellä olisi?

Verkkokysely 19.9. - 23.10.2022
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Moni- 

puolisuus

Koko
Valikoima

Tunnelma

Suju- 

vuus

33 57 21 32 51

Kun 

kuvittelet 

Mäntsälää 

vuonna 

2030, 

millainen 

kirjasto 

siellä on?
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Millaisia 

vaikutuksia 

paremmalla 

kirjastolla 

voisi olla 

Mäntsälälle?

Lisäisi asukasviihtyvyyttä, 
ihmisten hyvinvointia, vähentäisi 

syrjäytymistä ja eristymistä.

Paremmat palvelut (esim. parempi
kirjasto) Mäntsälään, niin ei 

tarvitse niin paljon hakea 
palveluita naapurikunnista.

Kirjasto kunnassa on kuin 
majakka, josta loistaa sivistyksen, 

lukeneisuuden, tiedonjanon, 
oivalluksien ja etsimisen ja 

löytämisen ilo ja onni.

Kirjastosta voisi tulla
koko kylän ”olohuone”

Tasa- arvo lisääntyisi kun kaikilla 
kuntalaisilla olisi samanlainen 

mahdollisuus käyttää kirjastotiloja
itsenäisesti.

Lukutaito saataisiin lasten ja 
nuorten osalta pysymään hyvällä 
tasolla. Lukeminen tukee hyvää 

mielenterveyttä.

Maksuton palvelu muuten 
palveluköyhähkössä kunnassa.

Nuorten kuuleminen ja kuulluksi 
tuleminen ideoineen > parempaa 

käytöstä.

Se on mielenterveellistä!

Iso uudistunut kirjasto kahvilan ja 
konserttien kera olisi varmasti 

vetovoimainen paikka.

Yhteenkuuluvuus. Yhdessä 
tekemisen meininki. Yhdistäisi 

kylät keskustaan.

Kirjasto voisi toimia mm. kipinänä 
nuorten innostamiselle lukemaan; 

nuorille paikka, jossa voisivat 
viettää aikaa hyvän harrastuksen 

parissa (kirjat, musiikki)

Mielestäni kirjasto kuvastaa aina 
kunnan/ kaupungin nykytilaa. 

Mielestäni on suorastaan noloa, 
että Mäntsälän kunnalla on tyylikäs

kunnantalo, mutta kirjasto on 
todella rupuinen.

Kirjasto on sivistyksen kehto. 
Kirjasto on osaltaan tekijänä, kun 

pohditaan paikkakunnan 
palveluita muutto mielessä, on 

sitten kyseessä paikkakunnalle tai
paikkakunnalta muutto.

Kirjasto tuo ihmisille 
mahdollisuuden yleissivistykseen 

mutta myös hauskanpitoon, 
rentoutumiseen ja ystävien 

näkemiseen.

Sivistyspitäjä! Mäntsälässä ei ole 
ollut omaa kirjastoa koskaan - 

aina muitten nurkissa.
Verkkokysely 19.9. - 23.10.2022
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Toiminnot 

ja palvelut

6
Opiskelu

1 Luke- 
minen

11
Taide

13 
Oleskelu

19
Kirja- 

suosituk
set

7
Kahvila

2
Lapset ja

nuoret

3
Koh- 

taaminen

4
Tapahtu

mat

5
Työs- 

kentely

8
Lainaami

nen

9
Hiljaisuu

s

10
Kirjasto- 

auto

12
Lepo- 
tuoli

14
Varat- 

tavat tilat

15
Harras- 
taminen

17 
Käsityöt

18
Etätyö

20
3D- 

tulostin

21 
Musiikin 
kuuntelu

22
Ei 

tapahtu- 
mia

23
Tieto- 
koneet

24
Musiikin 
soittamin

en

26
Kopiointi 

& 
tulostus

27
Lehtien 

luke- 
minen

16 Pelit &
leffat

28
Työkaluje
n lainaus

25
Luku- 
koira
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Mikä tekee 

kirjastosta 

kaikille

helposti 

saavu- 

tettavan?

Eri- ikäisille kohdennettuja tiloja ja toimintaa. 
Kahvila ja oleskelutilat. Aamulla vaikka 
ikäihmisten kahvihetki. Klo 14-> koululaisille 
välipala ja läksyjentekohetki...

Monipuolisuus

Kirjastoauto on upea palvelu Mäntsälässä. 
Mäntsälä on maalaispitäjä ja matka 
keskustaan pitkä...

Kirjastoauto

Hyvät parkkipaikat, koska haja- asutusta on 
Mäntsälässä paljon. Joukkokuljetukset 
kyliltä kirjastoon. Ulkoalueilta esteettömät 
kulkuväylät sisälle. Hyvät opasteet.

Hyvät aukioloajat (mukaanlukien 
omatoimiaika). Aukioloajat laajemmiksi ja 
opastavaa ja avustavaa henkilökuntaa 
riittävästi.

Saapuminen

Enemmän kuvaopasteita. Liikuntaesteisille 
helppo kulku. Nykyinen ulko- ovi hankala.  
Ilman rappusia. Leveämmät käytävät. Hissi.

Aukioloajat

Esteettömyys

Sijainti lähellä keskustaa. Mahdollisimman 
ytimessä. Nykyinen on hyvä / lähempänä 
asemaa / kauppakeskuksen tai uimahallin 
yhteydessä.

Sijainti

Valikoima
Tuodaan lukeminen yleisesti enemmän 
osaksi arkea ja pidetään tarjolla eri 
vaikeustasoilla materiaalia mahdollisimman 
laajasti eri genreistä ja eri kielillä.

Asiakaspalvelu
Henkilökuntahan sen tekee, kuinka 
tervetullut olet. Henkilökunta, joka ymmärtää 
asiakaskuntansa moninaisuutta (kuten 
nytkin)

Verkkokysely 19.9. - 23.10.2022
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Mikä tekee 

kirjastosta 

kaikille

helposti 

saavu- 

tettavan?

Kirjasto- 
auto

Moni- 
puolisuu

s

Saapumi
nen

Asiakas- 
palvelu

Kaikille 
helppo 

saavuttaa

Vali- 
koima

Sijainti

Aukiolo- 
ajat

Esteettö
myys
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Mitä 

arvostat 

Mäntsälän 

kirjastossa?

Siellä saa rauhassa 
opiskella, koska välillä 
lukiollakin on melua.

Kirjaston 
yhteiskunnallinen 
merkitys tiedon 

välittäjänä ja 
kansalaisten sivistäjänä 

on korvaamatonta.

Omatoimiaikaa on 
hyvin, kirjastossa ehtii 

käydä milloin itselle 
parhaiten sopii.

Lukukoira on hyvä asia.

Kirjasto on monelle se 
kohtaamispaikka ja 

erittäin yleishyödyllinen 
apu ihmisille (esim. 

tulostus, tms.)

Olen ollut iloinen lapsille suunnatusta 
toiminnasta: lasten satutunneista, 
lukukoirasta, satukirjakasseista, 

teatteriesityksistä, lasten tiloista sekä 
yhteistyökuvioista koulujen ja 

päiväkotien kanssa.

Tilat ovat ahtaat, mutta 
jollain tavalla myös 

sympaattiset, "kodinomaiset"
ja helpot, hyvin organisoidut 

ja järjestyksessä.

Kirjasto on myös 
sosiaalinen paikka, 
joka kokoaa ihmisiä 

yhteen.

Arvostan sitä, että 
kirjasto toimii noinkin 

puutteellisissa tiloissa.

Elämä ilman lukemista 
ei houkuta.

Osaavaa ja 
auttavaista 

henkilökuntaa.

Kirjastoauto on myös 
huippujuttu ja sen 
kuski hyvä tyyppi.

Kirjasto sijaitsee 
hyvässä paikassa.

Uusia kirjoja saa melko
mukavasti, varsinkin 

kun laittaa varaukseen.

Kirjaston valikoima on 
hyvä ja Kirkesin kautta

valikoima laaja.
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Aukioloaikoja enemmän 
jolloin paikalla on joku. 
Helpompi opettaa lasta 
vierailemaan kirjastossa 

itsenäisesti.

Tiloja, lukusaleja ja 
muita tunnelmallisia 

lukupaikkoja.

Arvostan sitä että 
niissä on niin paljon 

sisältöä.

Monipuolisuutta, 
musiikkia,kahvila/ 

lounaspaikka, 
kohtaamispaikka 

ystävien kanssa, wc, 
lukusali.

Arvostan samoja 
asioita!

Monenasteisia tiloja sen 
suhteen kuinka rauhassa tai 
hiljaisuudessa haluaa olla: 
lukusalin lisäksi rauhallisia 

sopukoita ja työtiloja.

Avaruutta, lämmintä 
tilaa, eläviä kasveja.

Kirjastoautojen 
monipuolisuus.

Lapsien nurkkausta. 
Nurkkauksessa oli 

lapsille säkkituoleja, 
pikkupöydät ja tuolit, 

pieneen temppurataan 
välineet jne.

Eri asiakasryhmille 
heidän tarvitsemansa 
palvelut suunnitellusti 

saatavilla.

Avarampia tiloja, 
enemmän kirjoja.

Suurempia tiloja ja 
moderniutta, iso 

valikoima

Tilojen nykyaikaisuus 
ja monipuolisuus.

Esteettisyyttä, 
kauneutta ja avaruutta.

Suurempia 
tiloja.KO
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Mitä 

arvostat 

muissa 

kirjastoissa? Tilaa 
työskennellä/opiskella 
rauhassa tai muuten 

vaan tutkia aineistoja.O
PI

SK
EL

U
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Nykyiset palvelut ovat 
hyviä ja riittäviä.

Pitäisi olla enemmän 
pieniä lukutiloja/ 

koppeja, ja enemmän 
tiloja just opiskeluun.

Tilojen tulisi olla 
viihtyisä, 

monikäyttöinen, 
valoisa ja avara.

Yhdistettynä 
kauppakeskukseen ym 

helpottaisi asiointia.

Sama hyvä 
asiakaspalvelu kuin 

nytkin.

Etätyöpisteitä, 
vaihtoehto keittiön 

pöydän äärellä 
työskentelylle ;)

Koko kylän olohuone, 
Oodi tyyliin.

Lukukoiratilaisuuksia 
olisi enemmän.

Samat toiminnot kuin 
nykyisin, mutta tilaa 

enemmän.

Hyvät lukutilat lukemiselle ja 
opiskelulle (joku 

erityishiljainen tila) erikseen 
lasten nuorten ja aikuisten 
osastot kuten nykyisessä.

Unelmien kirjastossa 
on monipuolista 

luettavaa ja 
lainattavaa.

Enemmän lainaus- ja 
palautusautomaatteja. 

Käyttäjälle tulisi aina viesti, 
jossa kerrottaisiin, että 

pidettyyn kirjasarjaan on 
ilmestynyt uusi kirja. Kirjasto 

appi

Lapsille iso tila jossa 
voi vapaasti olla, 

nuorille oma tila myös.

Olisi hienoa lähteä 
tekemään 

"kulttuurikeskusta", 
edes pienemmälläkin 

mittakaavalla.

Yhteisöllisyyttä, ehkä muutakin kuin 
perinteiseen kirjastoon liittyvää: 

Musiikkiesityksiä, taidetta, erilaisia 
taidepajoja, puhujavierailijoita.. myös 
kirjoihin liittyen: kirjailijavierailuja ja 

signeeraustilaisuuksia, lukupiirejä tai 
ainakin mahdollisuus muodostaa 

sellaisia, (edullinen) kirjakahvilaa...M
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Kirjasto olisi auki 
yhdeksästä kuuteen tai

pidempään ja 
työntekijöitä olisi joka 

päivä.

A
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Jos 

Mäntsälään 

saataisiin 

aivan uusi 

kirjasto, 

millaisia 

toimintoja ja

palveluita 

siellä olisi?
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Kirjastossa on osaavaa 
ja palveluhenkistä 

henkilökuntaa, joilla on 
aikaa jäädä juttelemaan 

kävijöiden kanssa.

Monipuolinen kaikkien kuntalaisten 
kokoontumispaikka jossa paljon eri 

toimintoja sekä tapahtumia eri 
ikäryhmille. Luentoja, esiintyjiä ja 

tietenkin kirjoja, uusimmat uutuudet 
ensi tilassa lainattavissa.

Todella suuri ja hieno siellä 
olisi stereot mutta silti siellä 

on hiljaista ja kaikki neiti 
etsivät käännettynä ja muita 

lempikirjojani.

Löytyy rauhoittumistila, 
säkkituoleja missä istua ja 

kuunnella musiikkia, tila 
missä voi opiskella tai lukea 

kirjoja rennosti. Välillä voi 
juoda kupin kahvia ja jatkaa 

lukuseikkailua.

Mäntsälän kunnan 
miljööseen sopiva 

rakennus joka sijaitsee 
lähellä keskustaa.

Toimiva ja 
asukkaidensa 

näköinen.

Saman näköinen tai 
muuttunut mutta siellä 
olisi tuttu ja turvallinen 

olo.

Lisäksi voisi olla jotain 
sellaista mikä 

houkuttelisi myös 
nuoria lukemisen 

pariin.

Valitettavasti 
samanlainen kuin nyt.

Se on kaikkien kuntalaisten olohuone. Siellä voi 
viettää aikaa nauttien tunnelmasta ja rauhasta. 

Siellä on toimintatiloja joissa nuoriso voi toteuttaa 
unelmiaan tai viettää aikaa. Tilat matalan 

kynnyksen esityksille niin lapsille, nuorille, aikuisille 
kuin ikäihmisille. Siellä myös erityisryhmät tuntevat 

olonsa tervetulleeksi ja hyväksytyksi.

Viihtyisä, valoisa, keskellä 
kylää kaikenikäisten ihmisten

saavutettavissa oleva; 
lukeva, kertova, laulava, 

soiva, tanssiva 
kulttuurikeskus.

Monikäyttöinen paikka,
jonne kaikkien ja 

kaikenlaisten ihmisten 
on helppo ja hyvä mieli 

tulla.

Moderni, siisti ja 
entistä isompi.

Toivoisin, että niin edistyksellinen että 
meitä tultaisiin katsomaan sen takia. 

Arkkitehtuurillisesti kaunis, 
kestävyysajattelua tukeva, kaikkien 

olohuone - lasten, nuorten, aikuisten ja 
vanhusten. Paikka, josta olisin ylpeä.

Uudessa nimenomaan 
kirjastoksi tarkoitetussa ja 

suunnitellussa tilassa olevaa
valoisa ja avara kirjasto, josta

löytyy lainattavaa laajasti 
kaikkien tarpeisiin.
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Laajat saavutettavat 
kokoelmat 

yhteistyöverkoston kautta. 
Selkeä ja helppo haku- ja 

varaussysteeemi. Opiskelu- 
harrastustilaa, kattavat 

aukioloajat.

O
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Kun 

kuvittelet 

Mäntsälää 

vuonna 

2030, 

millainen 

kirjasto 

siellä on?
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Kirjaston 

nykyiset 

palvelut

Osastot

Lasten kuvakirjat ja helppolukuiset
Lasten tietokirjallisuus
Nuorten osasto
Elokuvat
Musiikki- cd:t
Nuotit ja musiikin elämänkerrat
Äänikirjat
Aikuisten kaunokirjallisuus
Aikuisten tietokirjallisuus
Lehdet, Lehtilukusali
Ehnroos- huone

Palvelut

Aineiston lainaus
Opiskelu/työskentely
Lautapelit
Tietokoneen käyttö
Digineuvonta
Ihmisten tapaaminen
Kirjavinkkaus
Satutunti
Kirjallisuusneuvonta
Tapahtumiin osallistuminen
Näyttely
Omatoimikirjasto
Digitointitila
Kopiokone/tulostus/skannaus
Urheiluvälineiden lainaus
Pelikonsoli
Lukukoira
Digikirjat



Kirjaston 

nykyiset 

palvelut

- muistio

Kumppanuuspöytä 1 / 3
27.10.2022

Lehtilukusali

Ilmastointi vaiheessa
Urheiluvälinelainaamo, pieni mutta 
monipuolinaen
Kirjoja myös lehtilukusalissa
Päivälehdet ja aikakausilehtiä
Tulostusmahdollisuus 50snt / kpl
3 tietokonetta, voi varata etukäteen, 
spontaanikäyttö max 1 h suosittua, kaiken 
ikäisiä käyttäjiä, 60+ v suurin käyttäjäryhmä, 
konemäärä ihan ok
Ukrainalaisia oppimishaluisia käyttäjiä, 50 
ukrainalaista lasten ja nuorten kirjaa 
(ukraina/englanti)
Digiopetus tässä poikkeustapauksissa, yleensä 
kirjastosalissa 1x vko
1 ipad ei enää käytössä
Paikalliset nuoret käyvät myös “notkumassa”

Nuorten tila

Uusi tila ollut käytössä pari vuotta hyllyjen 
järjestelyillä
Kuuluu melskettä, joitain asiakkaita häiritsee
Elokuvia, sarjakuvia, eri tyylilajeja, myös 
englanninkielisiä
Liikaa kirjoja pienessä tilassa
Nuorisotilan kävijöitä myös tässä tilassa
Omatoimiaikana asiakkaat eivät saa yhteyttä 
esim. vahtimestariin
Rauhallista on ollut

Kirjastosali

Kirjat hyvin ryhmitelty aiheen mukaan
Nojatuoliryhmä suosittu, kontaktipaikka
Asiakaspalvelupiste arkisin käytössä
Omatoimiaika toimii hyvin lauantaisin
Varatut kirjat hyvin esillä

Alakerta

Alakertaan vaaralliset portaat, työturvallisuusriski
Ehnroos- kokoelma alakerran käytävällä
Kirjastoauton “lastaushuone”
Koulujen robotit täällä parkissa
Lukukoiran “huone”, tila varataan, koira 
kuuntelee, lasten lukutaito kasvaa
“Asunto” toimii varastona

Vieraskielisiä 
kirjoja ei löydä 

tai havaitse 
missä ne ovat

Musiikki- 
kokoelmaa ei 
edes huomaa

Välinelainaamo 
kopissa

Rokkivessa - voi
että!

Nuorten nurkka
on hyvä juttu, 

mutta liian 
pieni, nykyinen 
tila ei houkuta 

lukemiseen 
eikä ole 

viihtyisä luku- 
tai oleskelutila

Lukukoiran tila 
surkea, ideana 

mahtava

Kirjastoauton 
varasto on 

kurja

Liikuntarajoittei
selle tilat ovat 

haastavat

Henkilökunnan 
tilat eivät ole 

sopivat eivätkä 
edes toimivat

Lasten piste +
Kirjat +



Mitä 

opimme 

muista 

kirjastoista?

- muistio
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Kirkkonummi, Fyyri

Suurikokoinen - mikä käyttöaste?
Houkuttelee monipuoliseen toimintaan
Muut toiminnot houkuttelevat lapsia ja nuoria 
lukemisen pariin
Monikäyttöisyys
Monipuolinen, eri tiloja
Pitäisi olla monitoimitilatyyppinen
Yhteistyömahdollisuus koulujen kanssa
Miellyttävät materiaalit
Pitäisi huomioida ikäihmiset, paljon 30- vuotiaiden 
juttua
Työskentelytila ja välineitä
Vauvalaari oli hauska
Hyllyjä oli paljon ja ne eivät olleet liian lähellä toisiaan
Istuskelupaikkoja oli paljon, kivoja
Pingispöytä oli hyvä juttu
Pelikonsolit myös hyvä juttu
Kahvilan puuttuminen negatiivista?
Kirjat reunoilla hyllyissä
Korkeat tilat
Selkä saliin päin istumista vierastetaan
Ei kovin kotoisa
3D- printterit

Espoo, Ison Omenan kirjasto

Monitoiminen, neuvova odotusaula
Pitäisi huomioida asennemuutostarve, kirjasto ei ole vain
käyntipaikka
Tuleeko vartiointitarpeita?
Kirjoittamisnurkka + koneet
Musiikintekovälineet, äänitysstudio (esim Turun 
kaupunginkirjastossa on soittohuoneita varattavissa)
Tilojen ja toimintojen yhdistäminen on fiksua
Palvelujen yhdistäminen on hyvä juttu, toisaalta onko 
hektinen paikka odotusaulaksi
Palveluihin on satsattu, ei seiniin
Hyvä saavutettavuus ja muut palvelut tukevat kirjaston 
käyttöä +++
Tilojen erittely ja osastointi hyvää
Harrastetiloissa mietitytti kuinka käytön turvallisuus 
taataan
Luonnonvaloa vähän
Työ- ja kokoustilat yhdessä “linjastossa”
Kirjat eivät olleet “ykkösjuttu” esittelyssä
Hallimainen



Verkko- 

kyselyssä 

mainitut 

muut 

kirjastot

Verkkokysely 19.9. - 23.10.2022
Vastaajia yhteensä N = 136

Olen käynyt isoissa kirjastoissa 
kuten Espoon 

kaupunginkirjastossa. Kirjasto 
on näyttävä ja siellä on paljon 

tapahtumia.

Asukaslukuun suhteutettu Oodi 
olisi tietty kiva. Ja jospa olisi 

kahvila siinä yhteydessä myös, 
voisi tavata tuttuja. Vuokrattavia 

kokoustiloja muutama.

Peruskirjasto on 
riittävä. Avarampi tila. 

Esim. Oodi tuntuu 
liian levottomalta.

Kiuruvedellä uusi kirjasto saneerattiin vanhan 
ammattikoulun tiloihin. Kirjasto- 

kulttuurikeskuksesta tuli avara ja moderni. 
Kirjastossa kaipaan rauhaa ja riittävää hiljaisuutta.

Toivoisin toimintoja joita mm. 
Oodissa ja Espoon kirjastossa on
tarjolla. Yhteisöllistä tekemistä. 
Erilaisia harrastusklubeja, joihin 
voisi osallistua maksutta silloin 

kun pystyy.

Tunnustan, asun Helsingissä nykyisin 
ja lempikirjastoni löytyvät Käpylästä 

ja Vallilasta. Ne tuovat mieleen 
Mäntsälän kirjaston. Arvostan 

kotoisuutta.

Tikkurilan 
kirjaston 
kahvila.Kirjojen lisäksi myös erilaisia laitteita, joko kirjaston 

tiloissa käytettäväksi tai lainattavaksi. Esim. 
painolaitteet, kuvioleikkuri, jne mitä esim. Helsingin, 

Espoon ja Vantaan kirjastoissa on.

Jotain kivoja istuskelu alueita olisi myös saada 
ympäri kirjastoa, vähän niinkuin Oodissa. Sellainen 

moderni ja valoisa ympäristö, korkeat katot jne. 
Siellä olisi paljon tapahtumia ja esim. auditorio, 

lapsille satuhuone.
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Verkkokyselyn tulokset - mihin kiinnititte 
huomiota?

Toivotaan kuntalaisten olohuonetta
Kohtaamispaikka eri ikäisille
Kahvila, pitkät aukioloajat
Avaruus
Etätyöskentelytiloja
“Kokouskopit”
Kulttuurikeskus, jossa eri- ikäiset kohtaavat, eri 
toiminnot tukevat toisiaan
Yhteiskäyttölaitteet
Lasten lukunurkkaus
Tiloja opiskelulle
Lähellä keskustaa - saavutettavuus
Esteettömyys erityisesti lapsille ja iäkkäille
Toimintaan sopivia tiloja, esim. lukupiireille
Toivomus valoisasta ja avarasta ympäristöstä
Lautapelejä, mahdollisuus pelata ja lainata

Taidenäyttelyihin mahdollisuus
Ei liikaa oheistoimintoja
Digiaineisto
Musahuone, soittimia varattavissa, mahdollisuus kokeilla
Kulttuurikeskus
Sohvanurkkauksia oleskella
Yhteisöllisyys (kahvila ym)
Lehtilukusali / lehtienlukusali
Kirjastokonsertit
Taidemuseo samaan yhteyteen (esim. Orimattilan kirjasto)
Luokka kirjaston yhteyteen
Opiskeluun liittyvät asiat
Kirjastoauto



Saavutet- 
tavuus, 

esteettömyys

Yhteenveto

Mitkä asiat 

haluat pitää 

mielessä ja 

viedä 

eteenpäin, kun 

uudesta 

kirjastosta 

unelmoidaan?
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Yhteisöllisyys

Koko 
kunnan 

olohuone

Kohtaa- 
minen

Kaikille 
avoin 

kohtaamis- 
paikka

Monipuolista 
toimintaa eri 

ikäisille

Kulttuurin 
monitoimi- 

talo

Toimin- 
nallisuus

Saavu- 
tettavuus,

toivo, 
yhteisöllisyys

Lisätilalle 
on tarve

Avarat tilat 
ja valo

Kotoisa

Visuaalisesti 
houkutteleva

Tilaa uuden
ja yllättävän
löytämiselle

Lämmin- 
henkinen ja

hyvä 
palvelu 

kuten nyt

Ekologisuus

Miten 
ennustetaan 

kirjaston 
muutos?

Lehtienluku
- kahvila

Paikallista 
taidettaHiljaiset 

tilat

Turvalli- 
suutta

Musiikkitilat

Etätyö ja 
opiskelu- 

tilat

Mukavat ja 
kotoisat 

istuinsopet
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MONITOIMITALO PERUSKIRJASTO

VS

Avaruus
Tapahtumakeskus

Kulttuuritalo
Lehtienlukukahvila

Kahvila on ehdoton!
Iso ja ylväs

Koko kylän olohuone
Fyysisiä kirjoja vähemmän

Lukukoira

Kotoisuus
Ei liikaa oheistoimintoja
Vain peruspalvelut
Hiljainen lehtilukusali
Ei kahvilan hälyä
Toimiva ja asukkaidensa näköinen
Kiireetön rauhallinen tila
Paljon kirjoja
Ei lukukoiraa, niin allergisetkin 
pääsevät



Haastattelu
20.10.2022

Erilaisia 

näkökulmia

-

Maahan- 

muuttaja

Kirjasto on tärkeä kaikille, 
siellä voi tehdä työtä ja olla 

oma itsensä ja keskittyä 
tärkeisiin asioihin.

Mäntsälän kirjasto on kiva 
paikka lapsille, pieni, lapset 

tykkäävät sen ilmeestä. Äitinä 
arvostan muissa kirjastoissa 

isompaa leikkitilaa.

Tärkeää, että omankielisiä 
kirjoja löytyy näinkin pieneltä

paikkakunnalta. Haen 
omankielisiä kirjoja Oodista 

asti lapsille.

Voisi olla enemmän tietoa eri 
kielillä palveluista ja 

tapahtumista. Kirjasto voisi 
olla paikka joka sanoisi että 

tervetuloa, täältä pääset 
alkuun.

Kirjasto vaikuttaa 
voimakkaasti 

kulttuurielämään ja ihmisten 
hyvinvointiin, niin lapsien 

kuin vanhustenkin.

Kun monta maahantulijaa 
asuu samassa talossa, 

kirjasto on mahdollisuus olla 
yksin.

Oodissa pidän siitä että siellä voi 
tehdä jotain, pinssejä ja muita 

workshoppeja. Sieltä voi lainata 
pelejä tai urheiluvälineitä.

Minä toivon ohjelmaa joka liittyy
Suomen korkeatasoiseen 

lasten- ja nuortenkirjallisuuteen. 
Olisi kiva tutustua uusiin 

tekijöihin!

Lapset toivovat 3D- 
tulostinta, tietokonepelejä 

ja musiikkistudiota.

Kirjastonhoitajat ovat olleet 
todella ystävällisiä, tehneet 

kirjastokortteja kaikille  
tulijoille ja opastaneet.



Haastattelu
24.10.2022

Erilaisia 

näkökulmia

-

Yritys- 

kehittäjä

Mäntsälän kirjasto on hyvin 
asiakaslähtöinen, toimii 

proaktiivisesti, miettii miten 
voidaan kehittää. Käytännön asiat

on hoidettu erinomaisesti: 
digitaalisuuden mahdollisuudet, 

omatoimiaika, laaja aineisto 
Kirkesin kautta. Kirjasto on ollut 

edelläkävijä.

Tilat ovat luokattoman huonot.
Kirjastomäärärahat alemmat 
verrattuna muihin. Pitäisi olla 

isommat puitteet.

Valikoima on yrittäjän kannalta 
oleellista. Keskimäärin 

mäntsäläläinen etsii 
kaunokirjallisuutta, myös 

tietokirjojen olisi hyvä olla kätevästi
ja joustavasti saatavissa.

Mikroyrittäjän voi olla tarve 
tavata asiakastaan, joten 

mahdollisuus varata tapaamis- 
tai ryhmätyötiloja. Ei ole toki 
järkevää kohdistaa näitä vain 

yrittäjille.

Kunnan kannattaisi miettiä 
kokonaisuutta. Mitkä 

toiminnot kannattaisi olla 
yhdessä? Missä ihmiset 

liikkuvat?

Jos olisi isommat tilat, 
aineiston ei tarvitsisi olla 

varastossa vaan se voisi olla 
laajemmin esillä.

Aukioloajat ovat tärkeät, kirjaston 
on oltava myös viikonloppuisin 

hyvin käytössä. Myös laajat 
etälainausmahdollisuudet.

Tulevaisuudessa kirjasto on 
varmasti paljon muutakin kuin vain 

kirjojen lainauspaikka. 
Suoratoistopalvelut, kulttuurin ja 

vapaa- ajan toiminta, kunnan 
asiakasrajapinta.

Kirjasto on kunnalle tärkeä 
vetovoima- ja elinvoimatekijä. 

Iso osa kuntalaisista laittaa ison
arvon kirjastolle.


