
 

 

ALUEELLISEN KEHITTÄMISTYÖN SUUNNITTELURYHMÄN KOKOUS 

 

Aika:  26.3.2021 klo 10:00-11:30   

Paikka:  Etäyhteys (Teams) 
 

Osallistujat:   
Huhtilainen Heidi, Kiuruveden kaupunginkirjasto  
Muhonen Heli, Kuopion kaupunginkirjasto 
Ritvanen Ulla, Kuopion kaupunginkirjasto 
Sapman Pirjo, Mikkelin seutukirjasto  
Savinainen Päivi, Kuopion kaupunginkirjasto 
Sirviö-Lappalainen Tuija, Iisalmen kaupunginkirjasto 
Sopanen Jaana, Toenperän kirjasto (Joroinen) 
Stavén Sylvia, Mikkelin seutukirjasto 
Tulla Sari, Kangasniemen kunnankirjasto 
Vuorinne Johanna, Kuopion kaupunginkirjasto 

 
Poissa:   

Hiltunen Eeva, Itä-Suomen AVI  
Kontio Pia, Mikkelin seutukirjasto 
Launonen Virpi, Itä-Suomen AVI 
Levänen Marjo, Savonlinnan kaupunginkirjasto 
Nevalainen Jarkko, Siilinjärven kunnankirjasto 
 

 
 
 

1. Kokouksen avaus 

Päivi Savinainen avasi kokouksen. 

 

2. Ajankohtaiset kansalliset asiat 

Päivi kertoi kuulumiset AKE-linjakokouksesta, joka järjestettiin 25.2.2021. Poikkeuksellinen vuosi 

on vaatinut paljon toiminnan sopeuttamista, mutta se on myös vahvistanut alueellista 

kirjastoverkkoa ja valtakunnallista yhteistoimintaa. Valtionavustuspäätökset AKE-toimintaan on 

myönnetty, ja meillä avustus pysyy saman suuruisena kuin aiemminkin (210 000 €). 

Vankilakirjastoyhteistyö on mukana avustuksessa enää tänä vuonna, jonka jälkeen toiminta siirtyy 

OM:n rahoitettavaksi (rahoitusmalli on valmistelussa). Digitukihanke oli menestyksekäs ja sattui 

hyvään ajankohtaan; digiosaamisen kehittämistä on tärkeää jatkaa osana AKE-työtä. AVIssa on 

useita henkilöstömuutoksia, ja Itä-Suomen alueella Virpi Launonen aloittaa kirjastotoimen 

ylitarkastajana 1.6. alkaen.  

 

AKE-linjakokouksen muistio on kokonaisuudessaan luettavissa: 

https://www.kirjastot.fi/kehittamistehtava/ake-linja_muistio/1_2021 

 

https://www.kirjastot.fi/kehittamistehtava/ake-linja_muistio/1_2021


 

 

 

3. Ajankohtaiset Savon AKE-työn asiat 

Heli kertoi ajankohtaisista Savon AKE-työn asioista. Keskusteltiin etäkahvien teemoista, ja 

esimerkiksi aikuisten mediakasvatustyö voisi olla yksi mahdollinen teema. Koronatilanteeseen 

liittyvistä asioista voisi keskustella tarpeen mukaan aina johtajien etäkahveilla. Käytiin läpi kevään 

koulutussuunnitelmia ja Liboppi-ympäristön kurssitarjontaa. Todettiin, että Kuinka tuen 

ikäihmisiä mobiililaitteiden käytössä kirjastoissa -verkkokurssi on aiheena tärkeä, ja sitä on 

tarpeen jatkaa vuoden loppuun saakka. Johanna kertoi Liboppi-toimituskunnan tuoreita 

kuulumisia, ja Kokoelmat ja sisällöt -kurssin lisäksi ainakin valtakunnallinen lastenkirjastotyön 

kurssi sekä nuorten kirjastotyön kurssi on tulossa jossain vaiheessa. 

 

Savon kirjastolaisten oma Teams-ympäristö on perustettu ja alueen kirjastohenkilökunta on 

liitetty mukaan tiimiin. Ympäristön on tarkoitus toimia matalan kynnyksen keskustelualustana, 

joka tarjoaa mm. koulutusmateriaalien jakamiseen hyvän alustan. Keskusteltiin, että Teams-

työskentelytavat ovat vasta muotoutumassa alueen kirjastoissa. Tästä syystä esimerkiksi 

sähköpostitse lähetettävät koontiviestit ovat edelleen tärkeitä. 

 

Esitys Savon AKEn kevään 2021 toiminnasta on muistion liitteenä. 

 

4. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään toukokuussa. 

 

 


