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Alueellinen kehittämistehtävä

• Mitä alueellinen kehittämistehtävä tarkoittaa?

• Miten alueellinen kehittämistehtävä näkyy omassa 

työssäni?

• Miten alueellinen kehittämistehtävä näkyy henkilökuntani 

työssä?



Alueellinen kehittämistehtävä

1.1.2018 alkaen

"Alueellisella kehittämistehtävällä luodaan edellytyksiä 

toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumiselle. 

Kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten 

kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä 

edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä 

yhteistoimintaa. Kehittämistehtävää hoitava kirjasto toimii 

yhteistyössä muiden kehittämistehtävää hoitavien yleisten 

kirjastojen, valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan 

yleisen kirjaston ja muiden kirjastojen kanssa." 

Kainuu ja 
Pohjois-
Pohjanmaa

38 kuntaa

Kiri, Tiekkö, 
Kainet, Outi + 3 
kimppaan 
kuulumatonta 
kirjastoa

57 kirjastoa

16 kirjastoautoa



Mitä on tehty tähän mennessä

• Joulu-maaliskuussa vierailut kimpoissa

• Vake-Ake toiminnan suunnittelu

• Täydennyskoulutuskysely

• kuluvan vuoden koulutukset

• Kirjastossatavataan.fi sivuston perustaminen

• KiTa-päivät 19.9.2018

• Kirjastonjohtajien verkostoitustapaaminen Paljakassa 3.-
4.10

• Työryhmien perustaminen

• Alueellinen eKirjasto

• Yhteiset hankkeet



Kirjastossa tavataan

- Uutiskirje

- Täydennyskoulutuskysely

- Koulutuskalenteri

- Materiaalipankki

- Uutiskirjeen tilaus

https://kirjastossa
tavataan.fi

https://kirjastossatavataan.fi/


KiTa-päivät

• 1- 2 kertaa vuodessa

• Kirjastojen henkilökunnalle

• Jatkossa alueellisen kehittämispäivän paikka voi olla vaihtuva. 

• Oulun Ake-tiimi valmistelee päivän yhdessä kohdekirjaston kanssa. 

• Päivän kulut: alueellisesta kehittämistyöstä maksetaan esiintyjien 
palkkiot+matkakulut, tilavuokrat, aamu- ja iltapäiväkahvit osallistujille. 
Matkakulut kukin osallistujakirjasto maksaa itse.

• Kita-päivien ohjelman ei tarvitse olla aina samanlainen, vaan se muuttuu 
järjestäjäkirjastojen vaihtuessa. Päivän tarkoituksena kuitenkin aina 
kouluttautuminen, verkostoituminen ja vertaistuen saaminen. Päivän 
verkostoitumistarkoituksen vuoksi päiviä ei striimata. Matkakustannukset 
ovat omakustanteisia. 

Päätös:

-> Kita-päivät järjestetään 2 kertaa vuodessa, toukokuussa seuraava Kalajoella

Missä pidetään 
seuraava KiTa-
päivä?



Kirjastonjohtajien 

verkostoitumistapaaminen

• Yhteisen toiminnan kehittäminen

• Tutustuminen ja verkostoituminen

• kerran vuodessa

• 1-2 päivää

• Vaihtuva paikka

• Ajankohtaiset aiheet

Päätös:

kaksipäiväinen, vaihtuva paikka, syyskuussa, hanke-info 

mukana.



Työryhmät

• Oulun Ake-tiimi

• Täydennyskoulutustyöryhmä

• Ake suunnittelutyöryhmä 3.10 alkaen

• Ake Lanu

• Alueellinen arviointiryhmä.

• Työryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. 



Mitkä ovat vuoden 2019 pääteemat

• Digituki 

• Asiakaskokemus



Alueellinen suunnitteluryhmä 3.10 

alkaen

• Alueellisen kehittäminen

• Yhteiset tavoitteet

• Toiminnan suunnittelu, osallistaminen, ideointi, valmistelu

• Yhteistyöhön innostaminen

• Tiedotus

• Valitaan jäsenet:

Avi Merja Kummala-Mustonen

Ake Oulu, Heidi Karhu, Jouni Pääkkölä

Kainet Anette Karjalainen, Suomusalmi

Tiekkö Joni Rahja, Kalajoki

Kiri Riitta Tranberg, Siikalatva

Outi Janne Nevala, Liminka

Sotkamo, vs. Helena Vuotilainen

Perustetaan 
alueellinen 
suunnittelutyö
ryhmä



Kiitokset!

https://kirjastossatavataan.fi/

Heidi Karhu


