
 

 

ALUEELLISEN KEHITTÄMISTYÖN SUUNNITTELURYHMÄN KOKOUS 
 

Aika:  28.5.2021 klo 10-11.30 

Paikka:  Etäyhteys (Teams) 
 

Osallistujat:  Huhtilainen Heidi, Kiuruveden kaupunginkirjasto  
Muhonen Heli, Kuopion kaupunginkirjasto 
Launonen Virpi, Itä-Suomen AVI 
Levänen Marjo, Savonlinnan kaupunginkirjasto 
Nevalainen Jarkko, Siilinjärven kunnankirjasto 
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  
 

 
1. Kokouksen avaus 
 
Päivi Savinainen avasi kokouksen. 

 
2. Ajankohtaiset kansalliset asiat 

 
Päivi kertasi kevään AKE-linjakokouksen kuulumisia ja loi katsausta siihen, mitä AKE-työssä ja 
tulevan toimintavuoden suunnittelussa on tärkeää huomioida: mm. tutkitun tiedon teemavuosi, 
kansallinen lukutaitostrategia, Lisää suuntaviittoja -hanke, kulttuurisen moninaisuuden 
edistäminen (Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -
työryhmän loppuraportti: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162663), Sitran 
konseptikäsikirja (https://www.sitra.fi/julkaisut/miten-kirjastoista-tehdaan-kansanvallan-
foorumeita/), kuntien hyvinvointitiedon käyttäminen kirjastojen kehittämisessä ja kansallisen e-
Kirjaston tilanne. 
 
Virpi kertoi AVIn ajankohtaisia kuulumisia. Itä-Suomen kirjastopäivät järjestetään 11.6. ja mukana 
on tärkeitä aiheita myös yleisille kirjastoille. AVI ja AKEt jatkavat yhteistyötä koulutusteemojen 
suunnittelussa. AVIn erityisavustus kirjastojen demokratiatoiminnan kehittämiseen on haettavissa 
16.8.-20.9. Erityisavustus on jatkoa Sitran pilottihankkeelle ”Kirjastoista kansavallan foorumeita”. 
AVI järjestää neljä kiihdyttämö-tilaisuutta, joista saa vertaistukea hankevalmisteluun. Mukaan voi 
ilmoittautua AVIn tapahtumat ja koulutukset -kalenterin kautta osoitteessa 



 

 
https://avi.fi/tapahtumat-ja-koulutukset. Lisäksi AVI, Savon AKE ja Vaara AKE järjestävät kaksi 
alueellista hakuinfoa 19.8. ja 1.9. Hankehauissa AVI suosittelee yhteistyötä ja avointa 
suhtautumista kumppanuuteen. AVIlla on suunnitteilla myös demokratialuentosarja tulevalle 
syksylle. 
 
Pirkko Rusi on jäänyt eläkkeelle 1.6. ja Virpi Launonen on aloittanut kirjastotoimen ylitarkastajana 
1.6. alkaen.  

 
3. Ajankohtaiset Savon AKE-työn asiat 
 
Heli kertoi ajankohtaisista Savon AKE-työn asioista. Käytiin läpi kevään tilaisuudet ja 
osallistujamäärät. Todettiin, että etäkahveja ja etäkoulutuksia on ollut lähes viikoittain, mutta 
osallistujia on riittänyt hyvin ja palaute ollut positiivista. Lainattavat laitelootat ovat herättäneet 
jonkin verran kiinnostusta, ja näitä on hyvä markkinoida taas kesän jälkeen. Palautteen 
kerääminen myös tästä toimintamuodosta on tärkeää, jotta päästään seuraamaan toiminnan 
vaikuttavuutta. Kansallisen mentorointiohjelman suunnittelu jatkuu vielä ennen kesää. Digiä 
tunnissa -opastukset ovat saaneet hyvää palautetta ja pohdittiin, että jossain vaiheessa voisi olla 
jopa napakoita ”digiä puolessa tunnissa” -koulutushetkiä. 
 
Tulevalle syksylle on sovittu jo muutamat etäkahvit. Alueen lanu-neuvoston edustajien Marin ja 
Tiinan kanssa on sovittu, että he tuovat neuvoston asiat tiedoksi yhteisillä etäkahveilla kahdesti 
vuodessa tai tarpeen mukaan. Valtakunnallinen Liboppi-webinaari järjestetään 9.9. ja samaan 
yhteyteen järjestetään alueellinen klinikka. Keskusteltiin, että voisimme järjestää myös Libopin 
etkot, joilla keskityttäisiin enemmän teknisiin asioihin.   
 
Syksyllä järjestetään koulutusta digiosaamisen kehittämisen ympärille sekä jatketaan teemaa 
”tulevaisuuden työelämä ja työelämätaidot”. Yhtenä näkökulmana tulee olemaan kulttuurisen 
moninaisuuden huomioiminen kirjastotyössä. Keskusteltiin toisesta näkökulmasta, joka voisi olla 
ihmisen kohtaaminen palveluammatissa. Syksylle on suunnitteilla myös johtajien kehittämispäivä, 
kirjallisuuden sisältöjen avaamista sekä opintomatka, joka tilanteen mukaan järjestetään paikan 
päällä tai virtuaalisena. Syksyn koulutuksissa ja etäkahveissa huomioidaan ajankohtaiset asiat, 
kuten kansallisen digimediahankkeen tilanne. 
 
4. Muut asiat 
 
Savonlinnan kaupunginkirjaston edustus suunnitteluryhmässä muuttuu. Marjo Leväsen tilalle 
työryhmään tulee Sanna Kukkonen. 
 
5. Seuraava kokous 
 
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan kesän jälkeen. 


