ALUEELLISEN KEHITTÄMISTYÖN SUUNNITTELURYHMÄN
KOKOUS
Aika: ti 6.11.2018 klo 12:00 – 14:00
Paikka: ryhmätyötila 212, 2. krs. Kuopion pääkirjasto, Maaherrankatu 12, Kuopio
myös etäyhteys (Skype).
Osallistujat: Hiltunen Eeva, Itä-Suomen AVI
Launonen Virpi, Mikkelin seutukirjasto
Levänen Marjo, Savonlinnan kaupunginkirjasto
Muhonen Heli, Kuopion kaupunginkirjasto
Naumanen Virpi, Varkauden kaupunginkirjasto
Savinainen Päivi, Kuopion kaupunginkirjasto
Sirviö-Lappalainen Tuija, Iisalmen kaupunginkirjasto
Sopanen Jaana, Toenperän kirjasto (Joroinen)
Poissa:

Kontio Pia, Mikkelin seutukirjasto
Rusi Pirkko, Itä-Suomen AVI

1. Kokouksen avaus
Päivi Savinainen avasi kokouksen.

2. Tilannekatsaus
Syksyn digikoulutuskokonaisuuden sukkulakiertue on vielä käynnissä. Kiertueella annetaan
pienryhmäopastusta kaikkiaan 7 eri kirjastossa. Kaikissa tilaisuuksissa on ollut hyvin osallistujia,
joten tämän kaltainen pienryhmäopastus vaikuttaa toimivan alueellamme mainiosti.
Digikoulutuspäivä 2 (miten ohjata ja kohdata – välineitä asiakaspalveluun) on tulossa marraskuun
lopulla 28.-29.11. Opintomatka Tampereelle toteutuu 3.-4.12. Lisäksi on tekeillä webinaareja.
Joulukuussa suunnitellaan ja aikataulutetaan ensi vuoden koulutuskokonaisuuksia yhteistyössä
AVIn kanssa. Tarvittaessa kustannusarviomuutosta haetaan ministeriöstä vielä tälle vuodelle.

3. Toimintavuosi 2019
Keskusteltiin vuoden 2019 tärkeimmistä kehittämistoimista ja painopisteistä.
Yksi keskeinen tavoite vuodelle 2019 on verkostoitumisen ja yhteistyön tukeminen. Itä-Suomen
laajuisen, Mikkelin seutukirjaston hallinnoiman hankkeen Itä-Suomen kirjastojen osaajat myötä on
muodostunut osaajaverkostoja, joiden toimintaa tuetaan vuoden 2019 alusta alkaen. Fyysiset
tapaamiset koetaan tärkeiksi. Vertaisoppiminen konseptoidaan kunnolla ja tiedotetaan laajasti.

Todettiin, että sitä olisi hyvä kehittää työkierron suuntaan. Verkostoitumispäivä järjestetään kuten
viime vuonna, mutta lisäksi kartoitetaan mahdollisuutta järjestää kiertävä pienryhmävalmennus
verkostomaisesta työtavasta. Johtajien ja esimiesten verkostoitumista tuetaan säännöllisillä
virtuaalisilla aamukahveilla sekä kehittämispäivällä.
Järjestetään yhteinen tutustumismatka Oodiin. Keskusteltiin sopivasta ajankohdasta. Helatorstaita
edeltävänä keskiviikkona Lumme-kirjastot ovat kiinni, joten se olisi mahdollisesti hyvä ajankohta.
Tutustuminen Oodiin voisi tapahtua pienemmissä ryhmissä yhden ison sijaan, jolloin kukin voisi
valita ryhmän oman kiinnostuksensa mukaan. Myös kirjamessumatkaa on toivottu paljon.
Edellisessä kokouksessa päädyimme keskustelussa siihen, että kohtaaminen, yhteistyö ja
verkostoituminen ovat keskeisiä näkökulmia koulutussuunnittelussa. Keskustelimme tarkemmin
koulutusten painopisteistä vuonna 2019. Todettiin, että lastenkirjastotyöhön ja lukemisen
edistämiseen liittyvä osaamisen kehittäminen tapahtuu hyvin AVIn rahoittamien hankkeiden
myötä. Nuoriin liittyvä kosketuspinta tuntuu sen sijaan hataralta. Näin ollen vuoden 2019
painopisteitä ovat
1. nuoret: vuorovaikutus ja nuorten kohtaaminen, pelillistäminen (esim. murhamysteerit /
pakohuonepelit), pelien tarinankerronta ja sisällöt, kirjallisuuden sisältöjen tuntemus, esimerkit
onnistuneesta toiminnasta
2. seniorit: erilaiset seniorikirjastotyön muodot (kotipalvelu, seniorivinkkaus), tapahtumat,
yhteistyötahot, kirjallisuuden sisältöjen tuntemus.
Lisäksi kehitetään henkilökunnan digitaitoja ja valmiutta antaa digiopastusta, mutta ei järjestetä
varsinaisia koulutuspäiviä ensi vuonna. Vinkataan sen sijaan kiinnostavia aineistoja ja
etäkoulutuksia ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Todettiin, että digitukipilotteja kannattaa
aktiivisesti seurata.
Uutiskirjettä kehitetään ja kartoitetaan oppimisalustan Microsoft Teams käyttöönottoa.
Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitava kirjasto on parhaillaan pilotoimassa Microsoft
Teamsia ja se on mahdollisesti tulossa käyttöön kaikille AKE-alueille. Yhteinen palautelomake
(AVIn pohjan mukainen) on tulossa käyttöön kaikille AKE-kirjastoille vuoden 2019 alusta.
Keskusteltiin vankilakirjastoyhteistyöstä. Rikosseuraamuslaitos linjasi ensimmäisen
toimintavuoden 2018 toimet ja asiantuntijatyön tarjoamisen Kuopion vankilalle, joka on ottanut
avun hyvin vastaan. Vankilayhteistyön jatkosta ollaan pyydetty ohjeistusta ministeriöstä ja
viestitelty aktiivisesti muiden AKE-kirjastojen johtajien kanssa. Tulkinta on, että avustusta haetaan
asiantuntijatyöhön myös vuodelle 2019. Peruskirjastotyö kuuluu vankilalle. Todettiin, että
kyseessä on ongelma, sillä vankilayhteistyön tulisi toteutua tasa-arvoisena. Miten vankilayhteistyö
laajennetaan ja mallinnetaan tulevaisuudessa siten, että kaikki vankilat hyötyvät siitä? Mikkelin
vankilassa on aiemmin annettu kirjaston toimesta kokoelmanhoidollista konsultaatiota, ja
kokoelmanhoidon osalta vankilassa tarvitaan näkemystä ja apua. Avataan keskusteluyhteys

Mikkelin vankilaan ja Sukevan vankilaan ja keskustellaan asiantuntija-avun tarjoamisesta ja
yhteistyöstä.
Hakemus vuoden 2019 alueelliselle kehittämistoiminnalle toimitetaan ministeriöön viikolla 48.
Edellisellä viikolla (viikko 47) hakemus lähetetään suunnitteluryhmälle kommenttikierrokselle ja
sitä käydään läpi AVIn kanssa.

4. Muut asiat
Informaatikko Ella Paija siirtyy työskentelemään Helsinkiin perhesyistä. Ella on hoitanut etenkin
tiedotukseen ja koulutussuunnitteluun liittyviä asioita. Hänen sijaisenaan toimii Jaana Jauhiainen
12.11.2018 alkaen. Informaatikon paikka tulee haettavaksi marraskuussa, ja uuden henkilön olisi
tarkoitus aloittaa helmikuun alussa.

7. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.

