ALUEELLISEN KEHITTÄMISTYÖN SUUNNITTELURYHMÄN KOKOUS
Aika:

8.10.2020 klo 13:00-15:00

Paikka:

Etäyhteys (Teams)

Osallistujat:

Poissa:

Huhtilainen Heidi, Kiuruveden kaupunginkirjasto
Kontio Pia, Mikkelin seutukirjasto
Launonen Virpi, Itä-Suomen AVI
Levänen Marjo, Savonlinnan kaupunginkirjasto
Nevalainen Jarkko, Siilinjärven kunnankirjasto
Muhonen Heli, Kuopion kaupunginkirjasto
Ritvanen Ulla, Kuopion kaupunginkirjasto
Sapman Pirjo, Mikkelin seutukirjasto
Savinainen Päivi, Kuopion kaupunginkirjasto
Sirviö-Lappalainen Tuija, Iisalmen kaupunginkirjasto
Tulla Sari, Kangasniemen kunnankirjasto
Vuorinne Johanna, Kuopion kaupunginkirjasto
Hiltunen Eeva, Itä-Suomen AVI
Sopanen Jaana, Toenperän kirjasto (Joroinen)

1. Kokouksen avaus
Päivi Savinainen avasi kokouksen.
2. Ajankohtaiset asiat
Neuvottelu OKM:n ja AVIn kanssa käytiin 6.10.2020. Keskusteltiin lyhyesti neuvottelun sisällöstä.
Osaamisen kehittämisessä yksi kaikille AKE-kirjastoille tärkeä kehittämiskohde on
valtakunnallinen yhteistyö. Hakuaikaa tulevassa valtionavustushaussa on 30.11.2020 saakka ja
määräraha on samalla tasolla kuin edellisvuosina. Vankilakirjastoyhteistyö päättyy nykyisen
rahoituksen puitteissa vuoden 2021 loppuun.
3. AKE-työ poikkeustilanteessa / syksy 2020
Keskusteltiin syksyn toteutetuista koulutuksista ja muista kehittämistoimista sekä loppuvuoden
suunnitelmista. Syksyn aikana on luvassa vielä runsaasti koulutusta, mm. isompi nuorten
kirjastopalvelujen kokonaisuus, aikuisten mediataitopäivä sekä esimiesten työpajakokonaisuus.
Myös AVIlta on tulossa tärkeitä koulutuksia, mm. ennakointi ja tulevaisuustyö -työpajoja sekä
kirjastoautotoimintaan liittyvä koulutuspäivä. Syksy on ollut tavallista kiireisempi, sillä osa kevään
koulutuksista jouduttiin siirtämään pandemiatilanteen vuoksi syksylle.

4. Hakemus 2021
Keskusteltiin vuoden 2021 osaamisen kehittämisen painopisteistä:
1. Tulevaisuuden työelämä ja työelämätaidot
jatkuva oppiminen, erilaiset ihmiset työyhteisössä
2. Tapahtumatuotanto ja markkinointi
kirjastolakinäkökulma tapahtumatuotannossa/ kirjastot kansanvallan foorumeina,
tapahtumatuotanto verkossa, viestintä kuntapäättäjille (nousi AVIn peruspalvelujen
arvioinnissa esille kehittämiskohteeksi), näkökulmaa myös kirjastotilojen ja tapahtumien
käyttösäännöistä
3. Kokoelmat ja sisällöt (Liboppi), kaikille yhteinen kansallinen kurssi
huomioidaan teema ja tuetaan etäopiskelua
4. Digiosaamisen kehittäminen hankkeen päätyttyä
5. Trendit, ennakointi ja strateginen näkökulma kirjastotyön kehittämisessä
(yhteistyössä AVIn kanssa)
Kirjastojen tarpeita on kartoitettu syksyn aikana pienellä otannalla, ja huomioidaan lisäksi
kehittämisessä kartoituksesta nousevat teemat. Keskusteltiin, että trendit ja ennakointi -teema
voisi sijoittua vuoden alkuun, jolloin se toimisi hyvänä lähtölaukauksena Suunta 2.0 -hankkeelle.
Positiivisista asioista olisi hyvä viestiä nykyistä enemmän esimerkiksi verkkosivuilla ja somessa, ja
positiivisia juttuja voisi kysellä suoraan alueen kirjastoilta.
5. Yleisten kirjastojen digihanke
Käytiin lyhyesti läpi digihankkeen kuulumisia. Liboppi-oppimisalusta päästään ottamaan syksyn
aikana kunnolla käyttöön. On tärkeää ryhtyä jo nyt huolehtimaan siitä, että digiosaamisen
kehittäminen jatkuu osana AKE-työtä hankkeen jälkeen. Hanke päättyy vuoden lopussa.
6. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään marraskuussa 2020 etäkokouksena.

