
  

  

SAVON KIRJASTOJEN KOULUYHTEISTYÖVERKOSTO 

ETÄPALAVERI 

 

Aika: 9.10.2019 klo 8.30–9.30   

Paikka: AC-etäpalaveri 

Läsnä:  Marjo Asikainen 

Tarja Frilander 

Maarit Ilmola 

Juha Jääskeläinen 

Tarja Kaikkonen 

Tiina Kauppinen  

Tiina Kolehmainen 

Matleena Lahti 

Hanni-Mari Ojala 

Anna Kaisa Piispanen 

Tuula Puustinen 

Henna Saarela 

Niina Sotikoff 

Sari Tulla 

Johanna Vuorinne 

  

1. Trellon käyttökokemukset 
Keskusteltiin Trellon käyttökokemuksista. Alustalle on lisätty joitakin uusia suunnitelmia edellisen 

etäpalaverin jälkeen. Trelloon lisätyistä suunnitelmista ollaan kiinnostuneita ja niitä on tutkittu eri 

kirjastoissa. Kokouksessa ei noussut esiin kysymyksiä Trellon käyttöön liittyen, mutta AKE-

informaatikot voivat opastaa henkilökohtaisesti, mikäli ohjeistusta kaivataan. Opastuspyynnöt voi 

lähettää sähköpostilla koulutus.kirjasto@kuopio.fi. Opastusta voidaan järjestää joko etänä tai 

mahdollisuuksien mukaan vierailemalla kirjastossa. 

 

Trellon näkymää toivottiin muutettavaksi niin, että leveiden palkkirivien sijaan luettelot olisivat 

enemmän ryppäänä. Selvitetään, onko tällainen muutos mahdollinen.  

 

Pyritään lisäämään Trelloon osiot kirjavinkkilistoille kullekin luokka-asteelle erikseen. Lisäksi 

luodaan keskustelualue. 

 

2. Verkoston tapaamis- ja koulutusiltapäivän järjestäminen 
Suunnitteilla on kouluyhteistyöverkoston tapaaminen kasvotusten, jotta verkostolaiset tutustuisivat 

toisiinsa. Pyydettiin kyselylomakkeella toiveita koulutuksen ajankohdasta, pitopaikasta sekä 

sisällöstä. Kartoitetaan vielä sähköpostitse toiveita myös niiltä verkoston jäseniltä, jotka eivät 

päässeet tähän kokoukseen paikalle. 
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Kokouksessa olleiden vastauksista ei noussut mitään erityistä yksittäistä päivämäärää ylitse 

muiden. Marraskuun lopun ja joulukuun alun päivät 2019 saivat tasaista kannatusta. Myös ehdotus 

”alkuvuosi 2020” sai viisi ääntä. Vaihtoehtoina kokoontumispaikaksi ovat Varkaus, Pieksämäki ja 

Kuopio. Myös Leppävirtaa ehdotettiin. Tapaamisen aihetoiveita olivat mm. kirjastonkäytön opetus, 

vinkkaus, pedagogiikka, sanataide-/taidekasvatus, mahdolliset uudet yhteistyön muodot, netiketti 

sekä kirjavinkkien tekeminen iMovien tms. videotyökalun avulla.  

Ilmoitetaan verkoston jäsenille, kun tapaamisen ajankohta ja paikka on varmistunut. Toiveissa olisi, 

että mahdollisimman moni pääsisi paikalle. 

 

3. Lastenkirjallisuuden ja nuortenkirjallisuuden virtuaaliset vinkkikahvit  
AKE Savo on aloittanut virtuaalisten kirjavinkkikahvien järjestämisen Savon alueen kirjastolaisille. 

Ensimmäisellä kerralla syyskuussa aiheena oli aikuisten kirjallisuus. Keskiviikkona 30.10. klo 8.30 

aiheena on lastenkirjat ja 27.11. klo 8.30 nuortenkirjat. Tervetuloa! Lisätietoja Savon yleisten 

kirjastojen uutiskirjeessä (koulutukset > etäkahvit). 

 

4. Lukuloikkia Savossa -vinkkauskoulutus 
Tiina Kolehmainen kertoi Lukuloikkia Savossa -AVI-hankkeen yhteydessä järjestettävästä lasten ja 

nuorten vinkkauskoulutuksesta, joka on Kuopiossa 13.11.2019. Paikan päälle koulutukseen mahtuu 

40 henkilöä ja tilaisuus on avoin kaikille. Jos koulutukseen kuitenkin ilmoittautuu yli 40 henkilöä, 

etusijalla ovat hankkeen yhteistyökirjastojen työntekijät. Tarjolla myös etälähetys, johon ei ole 

osallistujamaksimia. Kysyttiin mahdollisuudesta tallentaa koulutuksen puheenvuorot, selvitellään 

tätä mahdollisuutta. Koulutuksen ohjelma ja muut tiedot löytyvät esimerkiksi kirjastot.fin 

koulutuskalenterista. 

 

5. Seuraava palaveri 
Ilmoitetaan myöhemmin, riippuu kohdan 2 fyysisen tapaamisen ajankohdasta. 

 


