
 

 

ALUEELLISEN KEHITTÄMISTYÖN SUUNNITTELURYHMÄN 
KOKOUS 
Aika: 6.11.2019 klo 10:00−12:00  
Paikka: ryhmätyötila 212, 2. krs. Kuopion pääkirjasto, Maaherrankatu 12, Kuopio 
Lisäksi etäyhteys. 
 
Osallistujat: Hiltunen Eeva, Itä-Suomen AVI 

Kolehmainen Tiina, Kuopion kaupunginkirjasto  
Kontio Pia, Mikkelin seutukirjasto 
Launonen Virpi, Mikkelin seutukirjasto 
Levänen Marjo, Savonlinnan kaupunginkirjasto 

 Martikainen Ilkka, Kuopion kaupunginkirjasto 
Muhonen Heli, Kuopion kaupunginkirjasto 
Naumanen Virpi, Varkauden kaupunginkirjasto 
Savinainen Päivi, Kuopion kaupunginkirjasto 
Sirviö-Lappalainen Tuija, Iisalmen kaupunginkirjasto 
Sopanen Jaana, Toenperän kirjasto (Joroinen) 

 Vornanen Marjo, Kuopion kaupunginkirjasto 
Vuorinne Johanna, Kuopion kaupunginkirjasto 

Poissa: 
Rusi Pirkko, Itä-Suomen AVI 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Päivi Savinainen avasi kokouksen. 
 

2. Ajankohtaiset asiat 

Opetus- ja kulttuuriministeriön, AVIn ja alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen väliset 
neuvottelut järjestettiin lokakuun alussa. Kuopion AKE osallistui neuvotteluun Lahden AKEn kanssa 
1.10.2019. Tapaamisessa käytiin läpi alueellisen kehittämistehtävän suunnittelutyötä, toteutusta 
ja tehtävään käytettyjä voimavaroja. 

Kuopion AKE-informaatikko Maarit Ilmola on opintovapaalla heinäkuun 2020 loppuun. Hänen 
sijaisenaan toimii YTM Marjo Vornanen. 

Henkilökunnan virtuaaliset aamukahvit on lanseerattu tänä syksynä. Ensimmäiset aamukahvit ovat 
painottuneet kirjavinkkien jakamiseen. Osallistujia on ollut hyvin, ja jaetuista kirjavinkeistä on 
koostettu jälkeenpäin vinkkilistat. Ideoitiin, että keväällä teemana voisi olla esim. erilaiset 
vinkkaustilanteet, lukupiirit tai musiikkikirjastotyö. Myös esimiesten virtuaalisilla aamukahveilla on 



 

 
ollut mukavasti osallistujia. Yhtenä aiheena esimiesten kahveilla voisi olla erilaisten tapahtumien 
järjestäminen ja toisaalta tapahtumien rajoittaminen. 

Keskusteltiin uusista saavutettavuusvaatimuksista, jotka edellyttävät, että videoissa (kuten AKEn 
tuottamissa webinaareissa) on jatkossa oltava tekstitys. Vaatimus ei kuitenkaan koske 
suoratoistoa.  

Savon kouluyhteistyöverkosto on käynnistynyt hyvin. Verkosto tapaa fyysisesti joulukuussa. 
Johanna Vuorinne kertoi verkoston kuulumisia. Myös vertaisoppiminen on aktivoitunut 
entisestään kesän ja syksyn aikana, ja kokemukset ovat olleet positiivisia. 

Vankilakirjastoyhteistyö on jatkunut Mikkelin, Sukevan ja Kuopion suljetuissa vankiloissa 
asiantuntija-apuna. Johanna Oosi on ollut aktiivisesti mukana myös kasallisessa yhteistyössä. 

Uutiskirjeen uudistamistyö ja Savon AKEn ilmeen muokkaaminen on käynnissä. Uutiskirjettä 
kehitetään käyttäjäystävällisemmäksi. 

Oppimisalustaksi Moodle 2019? 

Työryhmä on selvittänyt kansallisen yhteisen oppimisalustan käyttöönottoa. Työryhmän 
selvityksen mukaan oppimisalusta tukisi pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä, koulutusten 
monimuotoisuutta sekä AKE-kirjastojen välistä yhteistyötä. Ylläpitovastuu olisi Turun kaupungin 
tietohallinnolla, mutta sisältöä tuotettaisiin yhdessä ja koordinoidusti. Sisällöntuotanto vie 
kuitenkin aikaa ja vaatii alueellisen pääkäyttäjän. Oppimisalustan käyttöönoton koordinoinnista 
vastaa toimituskunta, joka myös ohjeistaa alustan käytössä. Keskusteltiin siitä, haluammeko lähteä 
yhteiseen oppimisalustaan mukaan jo vuonna 2020. Suunnitteluryhmän näkemys on, että 
oppimisalusta olisi hyödyllinen alueellamme, ja voimme lähteä siihen mukaan jo tulevana 
toimintavuonna resurssien mukaan. 
 

3. Hakemus toimintavuodelle 2020 

Edellisessä kokouksessa työstettyä hahmotelmaa vuoden 2020 osaamisen kehittämisestä on 
hiottu edelleen ja joitakin päiviä on jo lyöty lukkoon. Vankilakirjastoyhteistyö jatkuu samanlaisena 
vielä ensi vuoden, mutta on mahdollista, että vuodelle 2021 ei enää saada rahaa sen tekemiseen. 

Yhtenä asiana ensi vuonna on erilaisten osallistavien menetelmien hyödyntäminen, joiden avulla 
kirjastolaisten verkostoitumista tuettaisiin lisää.  

Päätettiin, että lisätään vuoden 2020 suunnitelmaan myös mediakasvatukseen ja uusiin medioihin 
liittyvää koulutusta: miten tieto löytyy uudenlaisten medioiden kautta ja miten niiden kautta 
voidaan vaikuttaa. 

Hakemus valmistellaan marraskuun aikana, ja se on toimitettava ministeriöön 2.12.2019 
mennessä. 
 



 

 
4. Yleisten kirjastojen digihanke 

Ilkka Martikainen esitteli lyhyesti digihankkeen kuulumisia.  

Esittely liitteenä. 
 

5. Muut asiat 

Työryhmän kokoonpano muuttuu vuodenvaihteessa, kun Etelä-Savon ja Pohjois-Savon kirjastojen 
edustajat vaihtuvat. Virpi Naumanen ja Jaana Sopanen ovat ilmoittaneet jäävänsä pois 
työryhmästä. Kiitokset Virpille ja Jaanalle työryhmätyöstä! 
 

6. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään vuoden 2020 alkupuolella. 


