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• S:t Karins är en medelstor stad utanför Åbo, med närmare 34 000
invånare
• En av de få städer där befolkningen förväntas öka även i framtiden
• Barnfamiljer flyttar till S:t Karins och antalet skolbarn ökar
• Många arbetar i Åbo, men har sitt hem i S:t Karins
• Utbildningsnivån är hög
• Närmare 5 % talar svenska som modersmål, familjerna är ofta
tvåspråkiga

Kultur och bibliotek i S:t Karins
• Efter kommunalvalet 2017 fick vi en ny enhet, som innehåller bibliotek- och
kulturservice och även S:t Karins servicetjänst för invånare
• Vi jobbar i fem arbetsgrupper, vilka är mycket självständiga
• 19,5 anställda i kultur- och biblioteksenheten är från biblioteket, 2 kultur och
5,5 kommer från servicetjänsten
• Redan från början var målet att gå över gränserna och på så sätt få den
största möjliga nyttan av den nya enhetens kunskaper
• Jag tycker vi har lyckats ganska så bra
• Till exempel har antalet evenemang ökat dramatiskt
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S:t Karins Bibliotek
• Det första huvudbiblioteket, som S:t Karins stad byggde, öppnades den 5.
februari 2018
• Före 2018, sedan 1980, var S:t Karins huvudbibliotek i en tillfällig lokal
• Förutom huvudbiblioteket har vi i S:t Karins två närbibliotek, i Pikis och
Littoinen, och fem skolbibliotek
• Verksamhetsstatistik har varit hög, utlåningen t.ex. har varit omkring 18
lån/invånare, i år kanske nästan 20 lån/ invånare
• Bibliotekets kostnader ligger under genomsnittet

S:t Karins bibliotek, barn och unga
• Enligt vår strategi är barn och unga vårt biblioteks första prioritet
• Att barn och unga är viktiga har återspeglats också i vårt nya bibliotek,
barnavdelningen är nästan sådan som personalen önskade
• Mediebestånd av barnlitteratur är dubbelt så stort som vuxenlitteratur
• Likaså är utlåningen av barnlitteratur mer än dubbelt så stor som
vuxenlitteraturens
• S:t Karins bibliotek är mycket aktiv med att hitta partners och skapa nätverk
• En av våra nyaste samarbetspartners är stadens familjeservice, tillsammans
med dem har vi säkerhetsfostran som temamånad nu i oktober

S:t Karins som språkö
• I S:t Karins kan barn få dagvård på svenska och gå de första sex klasserna i
grundskolan på svenska, även om kommunen är enspråkigt finsk
• Biblioteket samarbetar mycket med S:t Karins svenska skola
• Alla grundläggande bibliotekstjänster finns också på svenska; sagostunder,
förskolerundor med biblioteksräven, läsdiplom, bokprat (för klasserna 2,3 och 5),
regelbundna biblioteksbesök, bra urval av böcker osv.
• https://www.kaarina.fi/kirjasto/lapsetjanuoret/fi_FI/ravrundan/
• https://www.kaarina.fi/kirjasto/lapsetjanuoret/fi_FI/smaravarnas_lasaventyr/
• https://www.facebook.com/St-Karins-svenska-skolbibliotekarie339215822910491/?epa=SEARCH_BOX
• En av våra bibliotekare har svenska som modersmål, det är därför vi har lyckats
ganska så bra

Anskaffning, mediebestånd och utlåning av svenska böcker i S:t Karins
bibliotek
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Det gemensamma rummet
• S:t Karins huvudbibliotek finns i Kaarina-talo
• Arbetsutrymmen på bottenplan delas av barnteamet, logistikteamet och servicepunktens
personal
• På bottenplan hittar man bibliotekets tidningsläsesal, skönlitteratur för vuxna,
barnavdelningen samt restaurang och utställningsutrymme
• På bottenplan finns också Kaarina-Sali, som används vid större evenemang av både
biblioteket och kulturen. Fullmäktige sammanträder också här
• I arbetsutrymmet på andra våningen arbetar vuxenavdelningens personal och kulturarbetare
sida vid sida
• Här finns också hela husets sociala utrymmen och kafferum
• I bibliotekets andra våning finns faktaböcker för vuxna, musikavdelning, mötesrum, hobbyrum
(t.ex. musikrummet) och utställningsutrymme
• I tredje våningen på Kaarina-talo sitter stadens ledande tjänstemän

