ALUEELLISEN KEHITTÄMISTYÖN SUUNNITTELURYHMÄN KOKOUS
Aika:

28.5.2020 klo 13:00-15:00

Paikka:

Etäyhteys (Teams)

Osallistujat: Hiltunen Eeva, Itä-Suomen AVI
Jauhiainen Jaana, Kuopion kaupunginkirjasto
Kontio Pia, Mikkelin seutukirjasto
Launonen Virpi, Itä-Suomen AVI
Levänen Marjo, Savonlinnan kaupunginkirjasto
Martikainen Ilkka, Kuopion kaupunginkirjasto
Nevalainen Jarkko, Siilinjärven kunnankirjasto
Muhonen Heli, Kuopion kaupunginkirjasto
Oosi Johanna, Kuopion kaupunginkirjasto
Ritvanen Ulla, Kuopion kaupunginkirjasto
Savinainen Päivi, Kuopion kaupunginkirjasto
Sirviö-Lappalainen Tuija, Iisalmen kaupunginkirjasto
Tulla Sari, Kangasniemen kunnankirjasto
Vuorinne Johanna, Kuopion kaupunginkirjasto
Poissa:

Huhtilainen Heidi, Kiuruveden kaupunginkirjasto
Sapman Pirjo, Mikkelin seutukirjasto
Sopanen Jaana, Toenperän kirjasto (Joroinen)

1. Kokouksen avaus
Päivi Savinainen avasi kokouksen.
2. AKE-työ poikkeustilanteessa
Keskusteltiin siitä, miten AKE-työtä on tehty poikkeuksellisen kevään aikana.
Koulutukset on pidetty etänä tai siirretty kokonaan syksyyn. Selkokielikoulutus järjestettiin
webinaarina toukokuun lopussa, ja siihen liittyvä tallenne on katsottavissa elokuun loppuun
saakka. Suurin kokonaisuus oli Silja Huttusen vetämä palvelumuotoilun kokonaisuus, johon
kuului kaksi samansisältöistä etävalmennuspäivää, itsenäisiä harjoitustehtäviä ja loppusparraus.
Kokonaisuus sai hyvää palautetta, ja materiaaleihin kannattaa tutustua, vaikka ei olisi päässyt
mukaan koulutukseen. Myös AKE-työn näkökulmasta tämä oli positiivinen kokemus
etäoppimisesta. Useita tunteja kestävässä etäkoulutuksessa on oltava mukana myös itsenäisiä
harjoituksia ja huolella mietitty tauotus. Loppusparraus poiki ajatuksen, että järjestäisimme
jatkossa laajempien koulutuspäivien tai -kokonaisuuksien jälkeen ajatuksia kokoavan
etätilaisuuden.

Poikkeusolojen etäkahveja järjestettiin säännöllisesti joka torstai maaliskuusta alkaen. Kesän ajan
etäkahvit ovat tauolla. Mukana on ollut joka kerta yli 60 osallistujaa ja parhaimmillaan yli 100.
Kahveilla on ollut mukana myös Itä-Suomen AVI, mistä on tullut kiitosta. Etäkahvit ovat toimineet
hyvin alueellamme: kirjastot ovat saaneet tukea toisiltaan ja Teams on ollut alustana sopiva.
Lisäksi on järjestetty pari kertaa pelkästään esimiehille tarkoitettuja etäkahveja.
Kevään aikana Savon AKEn verkkosivuille on koottu poikkeusolojen vinkkipankkia. Lisäksi on
pyritty tiedottamaan aktiivisesti tärkeistä tai kiinnostavista ilmiöistä ja vinkkaamaan
etäopiskeluaineistoja.
3. Syksyn 2020 suunnitelmat ja muutokset
Suunnitelmat syksyn osalta ovat pääsääntöisesti ennallaan, mutta Päivi Jokitalon koulutus
siirrettiin keväältä syksyyn ja myös koulutusten sisällöt vaativat täsmentämistä. Keskusteltiin ja
täsmennettiin syksyn koulutusten sisältöjä seuraavasti:
•

•

•

2.9. ja 3.9. Vetovoimainen kirjasto – tilassa ja verkossa / Päivi Jokitalo
•

Etänä, 2x saman sisältöisenä

•

Pohditaan asiakaspalvelun muutosta ja reflektoidaan myös poikkeuksellista kevättä.
Miten kirjastopalveluja siirrettiin verkkoon ja miten siinä onnistuttiin? Miten eri
käyttäjäryhmät tavoitettiin? Miten viestittiin ja miten siinä onnistuttiin? Millaiset tilat
edistäisivät aktiivista asiakaspalveluotetta?

•

Esimerkkejä ja yhteistä pohdiskelua

29.9. Esimiesten kehittämispäivä / Perttu Laaksonen
•

Etänä tai livenä, tarkennetaan kesän jälkeen

•

Painotus muutosjohtamisessa ja poikkeusolojen viestinnässä, mutta tarpeellista sivuta
myös työn priorisointia ja organisointia. Uusien työtapojen oppiminen vaatii
poisoppimista ja kehittäminen vaatii aina jostain luopumista.

•

Tulossa ennakkokartoitus osallistujille.

Vkot 43-45 Nuorten kirjastotyö
•

Lähdetään suunnittelemaan työpajojen sijaan webinaarikokonaisuutena, koska syksyn
tilanne on epävarma
•

Lisätty todellisuus nuorten kirjastotyössä (VR/AR) / esim. Matleena Laakso

•

Nuorten kohtaaminen ja tavoittaminen / esim. Nuorten palvelu

•

Nivelvaiheen nuoret ja lukemisen edistäminen / Lukemattomat mahdollisuudet
–hanke

•

•

25.-26.11. Opintomatka ERTEn lanu-seminaariin
•

Seurataan tilannetta, toteutuuko

•

Pohditaan varalta jotain korvaavaa

1.12. Aikuisten mediakasvatus ja uudet mediat
•

Ryhdytään suunnittelemaan perinteisenä koulutuspäivänä, etälähetys

•

Uudet kansalliset mediakasvatuslinjaukset ja näiden edistäminen kirjastoissa / esim.
Saara Salomaa, työpaja

•

Mediakulttuuri, uusien medioiden kautta vaikuttaminen ja viestiminen / esim. Janne
Seppänen, Esa Väliverronen tai Kari Haakana

4. Vuoden 2021 toiminnan suunnittelun käynnistäminen
Seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu käynnistellään kesällä ja jatketaan alkusyksystä.
Huomioidaan suunnittelussa koulutuspalautteet ja -toiveet, AKE-koordinaattoreiden
koulutuskokonaisuuden anti, kirjastojen ja työelämän tulevaisuuden näkymät sekä sellaiset
tarpeelliset aihekokonaisuudet, joihin liittyen ei ole vielä järjestetty koulutusta ensimmäisten
vuosien aikana. Keskustelussa nousivat esille tiimien johtaminen, työntekijöiden aktivointi ja
oman työn aktiivinen kehittäminen.
Kesällä on tulossa valtakunnallinen kysely, jossa kartoitetaan yhtä kansallista osaamisen
kehittämisen teemaa vuodelle 2021. Valitun teeman pohjalta tehdään kurssi Liboppiin, jonka
rahoittamiseen kaikki AKE-alueet osallistuvat. Valtakunnallisen kyselyn lisäksi on harkinnassa oma
alueellinen kysely ja/tai laadullinen kartoitus pienellä otannalla loppukesän ja alkusyksyn aikana.
5. Yleisten kirjastojen digihanke
Digihankkeen Ilkan pitämiä etäkoulutuksia ollut muutama, aiheina mm. tekstitykset,
videoeditoinnin alkeet ja etäkokoustamiseen liittyvät niksit. Lisäksi Ilkka on antanut tarvittaessa
digiapua kirjastoille. Ari Haasion koulutukset tiedonhausta jatkuvat näillä näkymin syyskuussa 24.25.9. Mikkelissä ja Savonlinnassa, mikäli tautitilanne ei kehity huonompaan suuntaan. Mahdollisia
rajoituksia ja tilannetta tarkastellaan elokuun alkupuolella.
Kirjastojen lähiopetuskierrokset jatkuvat heti syksystä alkaen olosuhteiden niin salliessa. Jos
matkustamiseen liittyy rajoituksia, järjestetään säännöllisiä digiklinikoita. Näiden lisäksi syksyllä
tullaan järjestämään myös muita koulutuksia digiaiheista, joko etänä tai fyysisesti, rajoituksista
riippuen.

6. Muut asiat
Itä-Suomen kirjastopäivät elokuulta on peruttu epävarman tilanteen vuoksi. Kirjastopäivien tilalla
järjestetään webinaari 27.8. teemalla tunne, totuus ja tieto – kirjasto totuudenjälkeisessä

yhteiskunnassa. Webinaarin järjestävät yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintovirasto, Joensuun
seutukirjasto, Itä-Suomen yliopiston kirjasto ja Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto.
AVI järjestää syksyn aikana runsaasti tärkeää koulutusta. Ajantasaiset tiedot koulutuksista
löytyvät AVIn verkkosivuilta.
Savon AKE-työ jää kesälomalle juhannukselta ja käynnistyy jälleen heinäkuun lopussa.

7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään elo-syyskuussa. Ajankohdasta lähetetään kysely työryhmäläisille.

