
 

 

ALUEELLISEN KEHITTÄMISTYÖN SUUNNITTELURYHMÄN 
KOKOUS 
Aika: 23.5.2019 klo 13:00-15:00 

Paikka: ryhmätyötila 212, 2. krs. Kuopion pääkirjasto, Maaherrankatu 12, Kuopio 
Lisäksi etäyhteys. 
 
Osallistujat:  Hiltunen Eeva, Itä-Suomen AVI 
 Kontio Pia, Mikkelin seutukirjasto 
 Launonen Virpi, Mikkelin seutukirjasto 
 Muhonen Heli, Kuopion kaupunginkirjasto 
 Naumanen Virpi, Varkauden kaupunginkirjasto 
 Savinainen Päivi, Kuopion kaupunginkirjasto 
 Sopanen Jaana, Toenperän kirjasto (Joroinen) 
 Sirviö-Lappalainen Tuija, Iisalmen kaupunginkirjasto 
 Vuorinne Johanna, Kuopion kaupunginkirjasto (alueellinen kouluyhteistyöverkosto) 
 
Poissa: Levänen Marjo, Savonlinnan kaupunginkirjasto 
 Rusi Pirkko, Itä-Suomen AVI 
  

 

1. Kokouksen avaus 
Päivi Savinainen avasi kokouksen. 

2. Erityisavustus yleisten kirjastojen digihankkeen toteuttamiseen 
OKM avasi erityisavustushaun AKE-kirjastoille yleisten kirjastojen digihankkeen toteuttamiseksi. 
Digihankkeella on tarkoitus edistää digitukea kehittämällä kirjastojen henkilöstön osaamista ja 
vahvistamalla valtiovarainministeriön AUTA-hankkeen yhteydessä luotua toimintamallia. 
Hankkeessa osaamisen kehittämisen keskiössä ovat erityisesti heikoimmin resursoidut kirjastot ja 
toimialueen pienet kunnat (alle 5000 asukasta). Haettavaksi tarjottu avustussumma oli Savon AKE-
alueella 86 400 €. Hankkeen hakuaika oli tiukka ja haku toteutettiin hyvin kevyenä; tarkempi 
sisällöllinen suunnittelu tehdään kesän ja syksyn 2019 aikana. Helsingin kaupunginkirjasto 
koordinoi hankkeen valtakunnallista suunnittelua, toteutusta ja viestintää. 

Todettiin, että hyvänä pohjana osaamisen kehittämiselle ja hankkeen ”opetussuunnitelmalle” on 
Yleisten kirjastojen neuvostossa käsitelty ja sen digityöryhmän tekemä suositus kirjastojen 
digituesta ja suositus digitaalisen osaamisen vähimmäisvaatimuksesta. Hankkeeseen pyritään 
rekrytoimaan tekijä syyskuussa noin 14 kuukauden ajaksi. Keskusteltiin, että vaikka hanke tulee 
kohdistaa ensisijaisesti pieniin kuntiin, on se kuitenkin koko alueen kirjastohenkilökunnalle 
tarkoitettu. Viime syksyn digikoulutuskokonaisuudessa toteutettiin pienryhmäopastuksia, joissa 
tutustuttiin esim. eri laitteiden käyttöön kädestä pitäen. Tämä sai paljon hyvää palautetta, joten 
ainakin yksi toimintamuoto tulee olemaan pienryhmäopastukset ja kirjastoissa kiertäminen. Viime 



 

 
syksynä tehty osaamistarpeiden kartoitus ja kirjastokierroksilla saatu tieto henkilökunnan 
digiosaamisen tasosta auttavat hankkeen suunnittelussa. On tärkeää tähdätä alusta asti pitkän 
tähtäimen ajatteluun. 

3. Tilannekatsaus 
a) Oodin matka 
Keskusteltiin 28.-29.5.2019 järjestettävistä 1- ja 2-päivän tutustumismatkoista 
Oodiin. Yhteensä lähtijöitä on 120 alueen kirjastolaista ja kaikille saatiin järjestymään 
Oodiin opastettu kierros; 2-päivän matkalaiset käyvät lisäksi tutustumassa Ison 
omenan kirjastoon. Oodi on niin erityinen kohde, että haluttiin tarjota 
mahdollisimman monelle mahdollisuus lähteä opintomatkalle. Keskusteltiin, että 
jatkossa olisi tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa pienempiä, jonkin teeman 
ympärille räätälöityjä tutustumismatkoja, jolloin samanlaista työtä tekevät myös 
verkostoituvat paremmin keskenään.  

 b) Syksyn suunnitelmat 
Syksyn koulutusten järjestelyjä aloitellaan. Esimiesten kehittämispäivän (syyskuussa) 
aiheeksi on ajateltu ainakin ketterästi oppivan organisaation johtamista. Lisäksi 
mukana on ainakin digihankkeen ideointia. 

Seniorit-opintokokonaisuus järjestetään lokakuussa. Koulutuspäiväksi on suunniteltu 
8.10. ja etälähetystä + kisakatsomoita isoimpiin kirjastoihin. Lisäksi voisi olla myös 
alueella kiertävää koulutusta, jos löytyy sopiva aihe ja kouluttaja. Mukaan pyritään 
saamaan Itä-Suomen senioriverkosto. Opintokokonaisuuden yhteyteen tullaan 
tekemään ainakin webinaareja. Keskusteltiin, että yksi näkökulma tässä 
opintokokonaisuudessa voisi olla palvelumuotoilu. Mikkelissä on menossa 
parhaillaan Muistojen kultaa -AVI-hanke. 

c) Vankilakirjastoyhteistyön tilanne 
Vankilayhteistyötä tekevä Johanna Oosi on käynyt nyt Sukevan ja Mikkelin 
vankiloissa käynnistämässä toimintoja ja auttamassa kokoelmatyössä. Vastaanotto 
on ollut hyvä. Sukevalla Johanna vinkkasi vankilan ohjaajille erilaisia toimintamalleja, 
ja kesäkuussa Johanna menee ohjeistamaan kokoelman siistimisessä. Mikkelin 
vankilan kanssa on sovittu, että Johanna menee syksyllä opastamaan erilaisia 
toimintoja, mm. satuja lapsille -toimintamallia. Lisäksi Mikkelin vankilan kirjasto 
pyrkii muuttamaan toiseen tilaan syksyllä, missä Johanna antaisi asiantuntija-apua. 
Mikkelin seutukirjasto on tehnyt yhteistyötä vankilan kanssa mm. antamalla 
lahjoituskirjoja. Kaikki alueen 3 suljettua vankilaa ovat saaneet kansallisen 
vankilakirjastotyöryhmän tekemän tietokirjalistan, jonka mukaan vankilat saavat 
tehdä 1000 eurolla hankintoja (Risen kehittämisrahasta). 
 



 

 
4. Muut asiat 

a) Alueellinen kouluyhteistyöverkosto 
Johanna Vuorinne kertoi kirjastokierrosten pohjalta, että Savon alueella 
kouluyhteistyö on pääosin aktiivista ja usein vakiintunuttakin mutta tekemisen tavat 
ovat kirjavia. Tarvetta tuntuisi olevan erityisesti yhteiselle materiaalipankille, jossa 
voisi jakaa tuntisuunnitelmia, ideoita ja kokeiluja yhteiseen käyttöön ja 
muokattavaksi kunkin kirjaston omiin tarpeisiin. Savon laajuinen työryhmä auttaisi 
myös verkostoitumaan muiden samaa työtä tekevien kanssa ja mahdollisesti aktivoisi 
vertaisoppimista.  

Virpi L. kertoi, että Mikkelin Kaikki mukaan kirjastopolulle -hankkeessa laajennettiin 
aiemman hankkeen toimintamallia koko Etelä-Savon laajuiseksi. Hankkeessa luotu 
Trello-alusta voisi toimia hyvänä pohjana koko Savon kouluyhteistyölle. Ajatusta 
pidettiin hyvänä ja sovittiin, että käynnistellään Savon laajuisen 
kouluyhteistyöverkoston toiminta syksyllä. On tärkeää myös pysyä kuulolla siinä, 
mitä kansallinen Lukuliike tekee. 

b) YKN-edustajien valinta 
Pohjois-Savon edustaja Sirpa Tyni jää pian eläkkeelle, ja hänen varahenkilönsä Auli 
Pirinen on jäämässä opintovapaalle eikä näin ollen ole käytettävissä sijaisuuteen. 
Pohjois-Savon edustaja seuraavalle 2-vuotiskaudelle voidaan valita jo syksyllä. Etelä-
Savon edustaja vaihtuu vuodenvaihteessa. Sovittiin, että ehdokaskysely tehdään 
sähköpostitse siten, että Pohjois-Savo kartoittaa omat ehdokkaansa ja Etelä-Savo 
omansa. Tarvittaessa järjestetään äänestys. Seuraava YKN:n kokous on 21.-
22.11.2019.   

c) Johtajien ja esimiesten virtuaaliset aamukahvit 
Keskusteltiin virtuaalisista aamukahveista. Seuraavana aiheena ovat 
omatoimikirjastot erityisesti turvallisuusnäkökulmasta. Luettelointia on ehdotettu 
tätä seuraavaksi aiheeksi. Etelä-Savossa tämä aihe ei varsinaisesti nouse, sillä Koha-
kirjastoilla on valtakunnallinen luetteloijien ryhmä, josta luetteloijat saavat tukea.  

5. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 23.8. klo 9:00. 
 


