ALUEELLISEN KEHITTÄMISTYÖN SUUNNITTELURYHMÄN
KOKOUS
Aika: 12.2.2019 klo 14:00-16:00
Paikka: ryhmätyötila 212, 2. krs. Kuopion pääkirjasto, Maaherrankatu 12, Kuopio
sekä etäyhteys (Skype).
Osallistujat: Hiltunen Eeva, Itä-Suomen AVI
Kontio Pia, Mikkelin seutukirjasto
Muhonen Heli, Kuopion kaupunginkirjasto
Naumanen Virpi, Varkauden kaupunginkirjasto
Savinainen Päivi, Kuopion kaupunginkirjasto
Sopanen Jaana, Toenperän kirjasto (Joroinen)
Poissa:

Launonen Virpi, Mikkelin seutukirjasto
Levänen Marjo, Savonlinnan kaupunginkirjasto
Rusi Pirkko, Itä-Suomen AVI
Sirviö-Lappalainen Tuija, Iisalmen kaupunginkirjasto

1. Kokouksen avaus
Päivi Savinainen avasi kokouksen.

2. Vankilakirjastoyhteistyön tilanne
Tänä vuonna tavoitteena on asiantuntija-avun laajentaminen myös alueemme muihin suljettuihin
vankiloihin. Tammikuussa pidettiin ensimmäinen kokous, jossa olivat mukana Miika Kaskinen (Itäja Pohjois-Suomen alueen Risen kehityspäällikkö), Kuopion vankilan apulaisjohtaja Jukka Häkkilä ja
etäyhteyden päässä edustajia Mikkelin ja Sukevan vankiloista. Tuolloin sovittiin, että
vankilayhteistyötä tekevä Johanna Oosi-Villikka käy sekä Mikkelin että Sukevan vankilassa
keskustelemassa siitä, missä asioissa he tarvitsevat asiantuntija-apua. Vankiloiden edustajat ovat
tervetulleita vierailuille mukaan. Vankiloiden tarpeet ovat erilaisia: tarvitaan esim. vinkkejä
kokoelman hoitoon ja erilaisten toimintojen järjestämiseen.
Todettiin, että kansallisesti vankilayhteistyötä tehdään hieman eri tasoilla, mutta keskustelua
jatketaan. Vankeuslain mukaan vankilan kirjaston tulee vastata yleisen kirjaston
toimintaperiaatteita.

3. Tilannekatsaus
Avustuspäätös saatiin juuri. Saimme avustusta 210 000 euroa, mikä on saman verran kuin vuonna
2018.
Uusi koulutussuunnittelija ja viestintävastaava Sanna Savolainen aloittaa 1.3.2019.

Kirjastokierrokset on nyt saatu loppuun, eli kaikki alueemme kirjastot on kierretty. Kierrosten
yhteydessä tehtiin muistiinpanoja ja huomioita, joista tehdään kooste uutiskirjeeseen.
Itä-Suomen osaajat -hankkeen osaajaverkostojen vetäjiin ollaan oltu yhteydessä ja tarkoituksena
on suunnitella yhdessä, miten saadaan verkostot pysymään aktiivisina. Olisi tärkeää, että kaikki
ydinporukat tapaisivat myös fyysisesti kerran-pari vuodessa. AKE tukee verkostoja korvaamalla
tapaamisten matka- ja majoituskustannuksia, tiedottamalla ja koordinoimalla.
Keskusteltiin koulutusten järjestämisestä. Kahden samansisältöisen koulutuspäivän järjestämistä
kannattaa jatkossa harkita aina tapaus kerrallaan, sillä nyt on ollut tilanne, ettei osallistujia riitä
molempiin päiviin. Pienistä kirjastoista on hankala osallistua koulutuksiin paikan päällä. Voisi esim.
järjestää yhden ison koulutuspäivän (paikkakunta voisi vaihdella), joka lähetetään etänä, ja tämän
jälkeen aiheeseen liittyvän käytännönläheisemmän pienryhmäkiertueen. Mietitään erilaisia
vaihtoehtoja, jotka parhaiten osuisivat alueemme tarpeisiin.
Käytiin läpi tulevia työpajoja, webinaareja ja verkostoitumispäivää. Verkostoitumispäivä
järjestetään Pieksämäellä 28.3. ja ohjelma painottuu työhyvinvointiin ja tietenkin
verkostoitumiseen. Päivän jälkeen starttaa kiertävä verkostoitumisen pienryhmävalmennus, jota
vetää Jaana Piippo. Lumme-kirjastoilla on käynnissä Parempaa palvelua -hanke, jossa luodaan
yhteistä palvelukulttuuria Lumme-kirjastoille ja kehitetään verkostomaista työtapaa.
Uutiskirjeen uusista sisällöistä on nyt viestitty myös sähköpostilla. Webinaareja ja
itseopiskeluaineistoja alkaa olla mukavasti. Kun Sanna aloittaa, hän kehittää myös uutiskirjettä
eteenpäin. Uutiskirjeestä löytyy runsaasti tammikuussa julkaistuun digitaitokalenteriin liittyviä
itseopiskelumateriaaleja.

4. Opintomatka Oodiin
Keskusteltiin opintomatkan käytännön järjestelyistä. Oodiin on varattu kierroksia tiistaille 28.5.
(max 60 henkeä) ja keskiviikolle 29.5. (max 60 henkeä). Pystymme toteuttamaan sekä kahden
päivän matkan (ti-ke) että yhden päivän matkan (ke), mutta joudumme todennäköisesti
rajoittamaan kahden päivän matkalle osallistujien määrää.

4. Muut asiat
AVIn matka-avustusten haku on muuttunut, ja hakemukset liitteineen toimitetaan sähköisen
asiointipalvelun kautta.
AVI edistää päätoimisesti alueellista kehittämiskirjastotyötä tekevien henkilöiden osaamista
koulutuskokonaisuudella vuosina 2019-2020.

5. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous ennen kesää.

