
 
  

 

 
 

 

     

Muistio 3/2019 

Kokous/Alueellinen suunnitteluryhmä 

4.10.2019 klo 13-15.00, Ainola, Oulun kaupunginkirjasto 

Osallistujat: Heidi Karhu (siht.), Anette Karjalainen, Timo Kovanen, Merja Kummala-Mustonen, Janne Nevala, 

Jouni Pääkkölä (pj.), Joni Rahja, Ritva Nikola (kohta 2 ja 3), Timo Kuru (kohta 3.) 

 

 

1. Alueen kuulumiset 

- Kainet julkaisee Finnan viikolla 41. Mainostus alkaa seniorisurf-päivänä. 

- Tieköllä Finna julkaistiin kesä-heinäkuussa. Hyvin lähtenyt käyntiin. Tulossa Yksiin-hanke, Oulun 

eteläisen alueen yhteiskimpan kartoitus. 

- OUTI:lla budjetit työnalla. Teams otettu käyttöön yhteisenä työkaluna, toivon mukaan voidaan 

enemmän osallistaa henkilökuntaa. Käyttösääntöjä käydään läpi koko OUTIn porukalla. Uudet 

kirjastokortit saapuivat. 

- Sotkamossa remonttisuunnitelmat etenevät.  

- Avi: valtionavustushaut 28.10-2.12. Tulossa uusi sivusto avustukset.avi.fi. Sivu esitellään Miljoonat 

jakoon-tilaisuudessa. Valtakunnalliset koulutukset: omatoimipäivä, lakipäivä. Ylivieskassa 

Lukemisen taikaa, Oulussa Luova luokka-koulutus. Peruspalvelujen arviointia tehdään kirjastojen 

tiloista, kysely tulee lähiaikoina kirjastoille vastattavaksi. 

- Ake-kirjaston ja OKM:n tapaaminen oli 2.10. Merja, Jouni ja Heidi osallistuivat. Oulu ja Joensuu 

olivat samassa tapaamisessa. Joensuusta vinkkinä: Akelaiset käyneet tutustumassa alueensa 

kirjastoihin ja samalla tavanneet kyseisen kunnan kulttuuri/sivistysjohtajat. Jouni ja Heidi tekevät 

erikseen vastaavan kierroksen (Anette selvittää Kainuun osalta onko sivistysjohtajien yhteistä 

kokousta, Merja Pohjois-Pohjanmaan). Ake Oulun työntekijät kiertävät 2019-2020 alueen kuntien 

kirjastot.  

 

2. Alueellisen eKirjaston aineistot ja rajapinnat 2020, Ritva Nikola 

 

Kaikki kirjastot ovat antaneet hyväksyntänsä ensi vuoden budjettiin. Katsottiin läpi ensi vuodeksi 

otettavat palvelut ja vertaillaan hinnat. Lähetetään tarkemmat tiedot kirjastojen johtajille. 

 

Päätös: 

Ensi vuodelle jatketaan lähes nykyisillä palveluilla. Markkinointia ja sisältöjä täsmennetään tiettyjen 

palvelujen kohdalla. Uutena tulee etäkäyttöinen eMagz. Redfoxia ei ensi vuodelle jatketa. Biblion 

kanssa neuvottelut jatkuvat. 

 

Yhteisiä markkinointimateriaaleja aletaan tuottamaan Ake Oulun Teamsissa yhdessä alueen 

kirjastojen henkilökunnan kanssa. Tarkempaa tietoa tulossa. Marraskuussa e-aineistojen 

markkinointikoulutus. Kukin kirjasto huolehtii itse kirjastojen asiakaspalvelussa tapahtuvasta 

markkinoinnista ja mainonnasta. EKirjasto ei ole lisäpalvelu vaan olennainen osa kokoelmaa. 

 

 

3. Digihanke alkaa, Liite 

 

Timo Kuru aloittanut hankkeessa 1.10.19. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun. Tavoitteena kehittää 

YKN:n suosituksia digituen antamiseen. 

 

Liitteessä alustava aikataulusuunnitelma. Timo tulee pitämään koulutuksia  

 

Ohjausryhmä: Heidi, Jouni, Ritva, Kimppojen edustajat, Sotkamo/Reisjärvi 



 
  

 

 
 

 

     

 

Suunnittelutyöryhmän jäsenet ilmoittavat oman kimppansa/kirjastonsa ohjausryhmän jäsenen pe 

11.10 mennessä Heidi Karhulle. 

 

4. Ake avustushakemus 2020 

 

Käytiin läpi edellisvuoden avustushakemuksen sisältö ja keskusteltiin ensi vuoden painopisteistä. 

Näitä ovat muun muassa kirjastojen näkyvyyteen panostaminen, tiimitoiminnan selkiyttäminen, 

henkilökunnan osallistaminen, monilukutaidon ja lukemisen innostamisen erilaiset keinot, e-kirjaston 

markkinointiin panostaminen. KiTa-päivät ja kirjastonjohtajien tapaaminen toteutetaan myös ensi 

vuonna. 

 

5. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastonjohtajien verkostoitumistapaaminen 11.-12.9 

 

Käytiin läpi palaute Rokuan tapaamisesta. Palaute pääosin positiivista. eKirjasto-keskustelua toivottiin 

tapaamiseen alkuun ja ennakkotietoja enemmän aiheesta. Huomioimme palautteen ensi vuoden 

tapaamista suunniteltaessa. 

 

6. Seuraava kokous 

 

13.12.2019 klo 12-15 

 


