
 
  

 

 
 

 

     

Muistio 2/2020 

Kokous/Alueellinen suunnittelutiimi 

7.5.2020 klo 9-10, Teams-kokous 

Osallistujat: Heidi Karhu (siht.), Ari Koistinen, Timo Kovanen, Merja Kummala-Mustonen, Kirsi Nahkanen, 

Janne Nevala, Jouni Pääkkölä (pj.), Joni Rahja, Juha Sutela. Laura Similä (Kohta 3. Visio) 

 

 

1. Alueen kuulumiset 

Tiekkö: Vaihtelevat tilanteet. Useassa kunnassa lomautuksia ja työnkeskeytyksiä. Aletaan kutsumaan 

työntekijöitä takaisin. Osa ottanut kirjakassipalvelua käyttöön. Toivon mukaan ensi viikolla saadaan 

palveluja käyttöön kaikissa kirjastoissa. Pleksit tilattu asiakaspalvelupisteisiin. 

Tiekön-, Kirin- ja Reisjärven yhteinen kirjallisuuden kilpailutus etenee. Tarjouspyyntöä on valmisteltu 

ja toivotaan, että kilpailutus saadaan päätökseen kesällä. Käyttöön tulee hankintaportaali. 

Kiri: Kaikki kirjastot aloittaneet kirjakassipalvelun. Pieniä kirjastoja, joissa helppo toteuttaa. Ensi viikon 

alussa olisi alkanut lomautuksia. Suurimmaksi osaksi peruttu. Pleksit tilattu osaa kirjastoista.  

Kainet: Ari Koistinen sijaistaa suunnittelutiimissä Anette Karjalaista. Omillaan ja erikseen 

poikkeustiloja podettu. Kuntakohtaisia päätöksiä, toki jonkin verran yhteisiä asioita. 

Lomautusprosessit eri vaiheissa, useissa kunnissa lomautusuhka päättyi avaamispäätöksen vuoksi. 

Uloslainaus jo käynnissä monessa kimpan kirjastossa ja Kajaani aloittaa 8.5. Työntekijöille hankittu 

suojat avaamista varten. 
Mediataitoja yli 55-vuotiaille -hanke yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa alkamassa. Kirjahankinta-

suunnitelmat menossa. Kajaanissa tehty sulun aikana kokoelmatyötä. Kaksi uutta työntekijää aloittaa 

1.6.  

Sotkamo: Yt-neuvottelut päättyneet. Ei lomautuksia. 11.5 alkaa varaustennouto. Pleksit tilattu. 

OUTI: Kiirettä pitää. Eri kokoisia kirjastoja, joista osa jo aloittanut uloslainauksen, osa tänään ja 

viimeistään ensi viikolla kaikki aloittavat. Lomautukset/Työnkeskeytykset painavat monella. OUTI-

kirjastot ovat tavanneet viikoittain. Jokainen tilaa pleksit oman tarpeen mukaan, kimpan toimesta 

tilataan suojaväli-tarrat. Onneksi on pari viikkoa aikaa suunnitella varsinaista avaamista. 

Oulu: 11.5 pääkirjasto ja aluekirjastot aloittaa uloslainauksen. Muut 18.5. 2/3 työntekijöistä 

lomautettuna. Työntekijät palaavat töihin 14.5. Lisäksi uudet yt-neuvottelut kaupungilla menossa. 

Pahin skenaario on, että olemme vielä kesän ja syksyn aikana pari viikkoa kiinni. Sulkeminen ja 

avaaminen ovat olleet kiireistä aikaa. Uloslainaus-termiä tulkitaan valtakunnallisesti eri tavoin.  

 

Kirjastoautoihin suunnitteilla erilaisia suojapleksi-asennuksia. Kirjastoauton työntekijöille myös 

vaihtoehtoisesti suojaviriisit, koska ollaan pienissä tiloissa. 

 

2. AVIN terveiset, Merja Kummala-Mustonen 

 

Merja osallistui AKE etäkahveille 6.5. Avin ohjekirje lähetetty eilen kunnille. Ohjekirje aika 

yleisluonteinen. Kuntien itsehallinto vahva. Palveluntuottajan tehtävä itse ratkaisut, tilat ja tilanteet 

ovat niin erilaisia. 

 

Take away-palvelun aloittaminen heti kun mahdollista. Tiloja saa avata sen verran kuin se on tälle 

toiminnalle välttämätöntä. 

 

Turvavälit ja suojaaminen huomioitava. Ohjeistukset tartuntatautilain näkökulmasta. 

Terveysasiantuntijoita konsultoitu ohjeistuksissa. 

 

1.6 on tulossa yleisohjeistus, joka koskee kaikkia julkisia tiloja. Turvallisuus ja turvavälit huomioitava 

avaamisessa. THL:n ohjeet sovellettavissa kirjastoihin. 



 
  

 

 
 

 

     

 

Kirjastot ovat hyvin noudattaneet ja soveltaneet ohjeita omaan toimintaansa sopivaksi. Merjalta 

kiitokset alueen kirjastoille: on tehty yhteistyötä, otettu asiat rauhallisesti, keskusteltu ja mietitty 

ratkaisuja. 

 

3. Visio (liite) 

 

Laura Similä esitteli kirjastonjohtajille järjestettyjen visio-ennakkotehtävien ja -työpajojen tulokset. 

Ohessa liitteenä. 

 

Päätös: 

 

Lähdetään totetuttamaan yhteinen video, roll up, Power point- esitys sekä kysely kirjastojen 

hyvinvoinnin merkityksestä kuntalaisille. 

 

Powerpoint – tulevaisuusnäkökulmassa huomioitava YKN:n uusi suunta-asiakirja. 

 

Perusajatus: tulemme alueena näkyväksi, mitä kirjastopalvelu on alueellamme. Tehdään alueen 

näköinen. Iso merkitys. Mikä on alueen yhdistävä tekijä, miksi itseämme kutsumme. Videoita ja kuvia 

alueelta, erilaisista ja erikokoisista kirjastoista sekä toiminnoista. Kajaani voi auttaa videon teossa.  

 

4. AKE-toiminnan uudelleen suunnittelu vuodelle 2020 

- Täydennyskoulutus: 

o webinaarit saatu toimimaan, jatketaan samalla linjalla 

o Henkilökunta saanut varmuutta laitteisiin ja osallistumiseen etänä 

o Vaikea saada koulutuksiin väkeä, kun pieniä kirjastoja ja isot välimatkat 

o Paikanpäällä olo toki aina antoisaa 

o Liikkuminen koulutuksiin aikaisintaan loppusyksystä 

 

- Aikataulut: 

o Luetaan 2020 -> toukokuulle 2021 

o Viimeiset AKE-tiimin kirjastovierailut alueella: Sovitaan yhdessä kirjastojen kanssa mikä 

on sopiva ajankohta. Aikaisintaan loppuvuodesta/ensi vuoden alkupuolella. 

o Digihanke: Jatkuu vielä syksyn. Timo Kuru aloittaa heti alkusyksystä toisen kierroksen 

kirjastoissa. 

o Kirjastonjohtajien tapaamiset, AKE/AVI: Riippuu työmatkojen linjauksista 

o Kulttuurijohtajien tapaamiset: AVIn OKT-vastuualue järjestänyt sivistysjohtajien korona-

palaverit viikottain. Osallistujia ollut hyvin. 

o Tiimien aloitus: Siirtyy myöhemmälle syksyä 

o KiTa-päivät: Alustava päivä sovittu Raaheen 7.10. Pidetään vaihtoehtona/ etä. Seurataan 

tilannetta.  

o Kirjaston johtajien verkostoitumispäivät: Siirretään noin kuukaudelle eteenpäin. Heidi 

laittaa uudet päivämäärät ehdolle. 

 

- AKE Avustushakemuksesta tehtävä muutoshakemus tälle vuodelle OKM:ään.  

 

5. Tulossa 

 

- Vankilakirjastoyhteistyö 

 



 
  

 

 
 

 

     

6. Seuraava kokous 

 

to 3.9 klo 9-11 

 

 


