ALUEELLISEN KEHITTÄMISTYÖN SUUNNITTELURYHMÄN KOKOUS
Aika:

ke 25.5.2022 klo 10:00-11:00

Paikka:

Etäyhteys (Teams)

Osallistujat: Frilander Tarja, Pieksämäen kaupunginkirjasto
Huhtilainen Heidi, Kiuruveden kaupunginkirjasto
Metsola Miikka, 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
Launonen Virpi, Itä-Suomen AVI

1. Kokouksen avaus
Päivi Savinainen avasi kokouksen.
2. Ajankohtaiset asiat
Miikka kertoi, että AVI on tekemässä myös podcastin peruspalvelujen arviointiin liittyen.
Peruspalvelujen arviointi julkaistaan kesän 2022 aikana. Teemana on henkilöstö, osaaminen ja
johtaminen.
Keskusteltiin, että kirjastoseura voisi tuottaa valtakunnallisen videon siitä, mikä kirjasto on tässä
ajassa (kirjastolakiin perustuen). Video voisi olla jopa tv-kampanja, ja se auttaisi kirjastoja
viestimään päättäjille ja asiakkaiden suuntaan. Päivi vie asiaa eteenpäin kirjastoseuralle.
Juteltiin kirjastojen ajankohtaisista kuulumisista. Mikkelissä kaupungin asiointipisteen siirtyminen
pääkirjastolle on toiminnallisesti haastava kokonaisuus, ja kaupungin säästöohjema vaikuttaa
monin tavoin kirjaston resursseihin. Ukrainan tilanne on työllistänyt paljon erityisesti
Kangasniemellä. Pieksämäellä kulttuuritoimi sai ison hankkeen Kulttuurista hyvinvointia kaikille
(THL). Kiuruvedellä alkaa syksyllä elämyksellinen satutunti -hanke. Kiuruveden kirjasto täyttää
tänä vuonna 160 vuotta, ja juhlat on suunnitteilla tulevalle syksylle.

AKE-informaatikko Johanna Vuorinne on valittu Kuopiossa asiakas- ja kokoelmapäällikön
tehtävään, joten Johannan paikka tulee auki kesän jälkeen. Siihen saakka sijaisena jatkaa Johanna
Taskinen. Lisäksi Maarit Ilmola on jäämässä syksyllä äitiyslomalle, joten myös digi-informaatikon
tehtävään haetaan sijainen.
3. Syksyn 2022 suunnitelmat
Käytiin läpi tulevan syksyn koulutussuunnitelmia. Sovittu on mm. Erätauko-koulutusta, ItäSuomen laajuinen kirjastonjohtajien ja esihenkilöiden tukipiiri (yhdessä AVIn ja Joensuun AKEn
kanssa), johtajien koulutuspäivä sekä kirjavinkkaus- ja esiintymiskoulututusta. Lisäksi useita muita
koulutuksia on suunnitteilla. Lanu-kirjavinkkikahvit jatkuvat, samoin digiä tunnissa -koulutukset ja
johtajien etäkahvit. Myös muita etäkahveja on jo sovittu, aiheina mm. kokoelmatyö,
turvallisemman tilan periaatteet ja TET-opas.
Pidettiin hyvänä sitä, että ”kokoelmakatsaus” kokoelmatyöhön liittyvistä ajankohtaisista asioista
pidettäisiin säännöllisesti ainakin kerran vuodessa.
Keskusteltiin, että lyhemmät koulutukset kannattaa jatkossakin järjestää etänä, sillä parin tunnin
takia ei kannata lähteä kaukaa ajamaan koulutuspaikkakunnalle. Koko päivän koulutuksia voisi
silloin tällöin ryhtyä pitämään myös lähikoulutuksina.
4. Vuoden 2023 koulutusteemojen hahmottelua
Toimintasuunnitelma 2023 ja hakemus on tehtävä marraskuun loppuun mennessä. Ensi vuoden
koulutusteemoissa on tärkeää huomioida mm. pian valmistuva AVIn peruspalvelujen arviointi.
Keskusteltiin, että yksi ensi vuoden isoista teemoista olisi osallisuus ja demokratia, jotta voitaisiin
mm. edesauttaa kirjastojen demokratiahankkeiden jalkauttamista osaksi perustyötä.
5. Seuraava kokous
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan elokuussa.

