ALUEELLISEN KEHITTÄMISTYÖN SUUNNITTELURYHMÄN KOKOUS
Aika:

21.3.2022 klo 14:00-15:30

Paikka:

Etäyhteys (Teams)

Osallistujat: Frilander Tarja, Pieksämäen kaupunginkirjasto
Huhtilainen Heidi, Kiuruveden kaupunginkirjasto
Ilmola Maarit, Kuopion kaupunginkirjasto
Launonen Virpi, Itä-Suomen AVI
Muhonen Heli, Kuopion kaupunginkirjasto
Ritvanen Ulla, Kuopion kaupunginkirjasto
Sapman Pirjo, Mikkelin seutukirjasto
Savinainen Päivi, Kuopion kaupunginkirjasto
Stavén Sylvia, Mikkelin seutukirjasto
Taskinen Johanna, Kuopion kaupunginkirjasto
Tulla Sari, Kangasniemen kunnankirjasto
Poissa:

Nevalainen Jarkko, Siilinjärven kunnankirjasto

1. Kokouksen avaus
Päivi Savinainen avasi kokouksen.
Käytiin läpi työryhmän kokoonpano. Uutena edustajana mukana on nyt Tarja Frilander
Pieksämäen kaupunginkirjastosta. Näin ollen kaudella 2022-2023 Etelä-Savon kirjastojen edustajia
ovat Tarja Frilander ja Sari Tulla, ja Pohjois-Savon kirjastojen edustajia Jarkko Nevalainen ja Heidi
Huhtilainen. Mikkelistä mukana ovat Sylvia Stavén ja Pirjo Sapman, Itä-Suomen AVIsta Virpi
Launonen ja Kuopiosta Päivi Savinainen, Heli Muhonen sekä tarvittaessa AKE-informaatikot Ulla
Ritvanen, Maarit Ilmola ja Johanna Taskinen.
2. Ajankohtaiset asiat
a. kansalliset ajankohtaiset asiat
Päivi kävi läpi AKE Linja -kokouksen 23.2.2022 keskeisiä asioita. OKM:n puheenvuorossa tuli esille
AKE-työn arviointi. Neuvottelut on käyty vuosittain OKM:n kanssa, mutta arviointia on kehitetty
nyt enemmän toiminnan kehittämisen arvioinnin suuntaan. Suunnitteilla on kierros, jossa OKM ja
AVI vierailevat jokaisella AKE-alueella ja osallistuvat johonkin alueen koulutustilaisuuteen tai
muuhun tapahtumaan. Lisäksi käydään keskustelut AKE-toiminnasta ja sen kehittämisestä.
Alustavasti on sovittu, että meillä tuo vierailu olisi Savon kirjastonjohtajien kehittämispäivän
yhteydessä 21.9.

AKE Linja -muistio on luettavissa kokonaisuudessaan:
https://www.kirjastot.fi/kehittamistehtava/ake-linja_muistio/1_2022
b. AVIn ajankohtaiset asiat
Virpi kertoi AVIn ajankohtaisia kuulumisia. Ylimääräinen valtionavustushaku lukutaitotyön
vahvistamiseen avautuu keväällä. Haku kytkeytyy Kansalliseen lukutaitostrategiaan. Tähän liittyen
kannattaa pohtia oman kirjaston tarpeita ja niitä kohderyhmiä, jotka ovat jääneet lukutaitotyön
katveeseen.
Kirjastotilastojen julkaisuajankohta on huhtikuun alussa. Tilastoyhteenveto on tulossa kesän
jälkeen.
Virpi esitteli keväällä järjestettäviä AVIn koulutuksia sekä syksyn koulutusideoita. Peruspalvelujen
arvioinnin 2021 teemana on henkilöstö, osaaminen ja johtaminen.
c. Savon kirjastojen ajankohtaiset asiat
Sylvia kertoi, että Mikkelissä pääkirjastoon yhdistetään kaupungin asiointipiste, joten
henkilökunnan osaamisen kehittämistä on suunnattava erityisesti siihen, miten yhdistettyjen
palvelujen kanssa toimitaan.
3. Savon AKE-työn kuulumiset
Käytiin läpi vuoden 2022 osaamisen kehittämisen teemoja ja kevään koulutuksia. Teemoihin
saatiin tärkeitä täydennyksiä ryhmähaastatteluista, jotka tehtiin syksyllä yhteensä 15 eri kirjaston
työntekijöiden kanssa ja joita hyödynnetään myös tulevan vuoden suunnittelussa. Kooste
ryhmähaastatteluista on nettisivuilla: https://savonake.fi/2022/01/26/savon-kirjastojen-syksyn2021-pienryhmakeskustelujen-satoa/
Kevään koulutukset ovat sujuneet hyvin ja osallistujia on ollut mukavasti. Uutena konseptina on
kokeiltu lasten ja nuorten kirjavinkkikahvien sarjaa, jossa kollegat vinkkaavat toisilleen ja mukana
on välillä myös yllätysvieraita. Digiä tunnissa -koulutussarja on jatkunut, ja keväällä päästään
tekemään yhteistyötä digiosaamisen kehittämisessä Joensuun AKEn kanssa. Keskusteltiin
etäkahvien aiheista, koulutustoiveista ja syksyn johtajien koulutuspäivästä, josta voisi jo pian
laittaa ”save the date” -ilmoituksen eteenpäin.
4. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään toukokuussa etäkokouksena.

