
 
  

 

 
 

 

     

Esityslista 1/2019 

Kokous/Alueellinen suunnitteluryhmä 

23.1.2019 klo 13-15.00, Ainola, Oulun kaupunginkirjasto/ etäosallistuminen 

Osallistujat: Heidi Karhu (siht.), Anette Karjalainen (etänä), Merja Kummola-Mustonen, Janne Nevala, Jouni 

Pääkkölä (pj.), Joni Rahja, Riitta Tranberg, Minna Männikkö (Kohta 6.) 

 

 

 

 

1. Ajankohtaista 

- Avin ajankohtaiset, Merja Kummala-Mustonen 

o Tiedolla johtamisen koulutukset 1 ja 2 etänä, muistakaa ilmoittautua 

o Lakipäivä 3 Helsingissä 19.2, Kirjastokaista striimaa 

o varhaiskasvatuksen ja kirjaston henkilökunnan lasten lukemisen edistämisen päivä 15.5 

Oulussa ja syksyllä Ylivieskassa tai Kalajoella 10.10 

o Tilastot 1.3 mennessä 

- Edustajien kuulumiset 

o Ilona-päivä 9.10 

o Tiekössä työllistää Finna, avataan toukokuussa 

o Koulutuksia on ollut viime vuonna hyvin, KiTa-sivut löydetty 

o Kainet-alueella Finna työllistää. Kuhmo uudistaa omia tilojaan, Paltamoon tulossa 

omatoimikirjasto, Kajaanissa uusia palveluita 

o Alueellisen eKirjaston lanseeraaminen asiakkaille. 

o OUTI-kirjastot päättivät luopua muovikassien myynnistä vuoden alusta 

o Pohjoinen lukuhaaste julkaistiin 21.1, kaikki alueen kirjastot voivat hyödyntää 

lukuhaastetta. 

 

2. Suunnittelutyöryhmän sivu KiTa-sivuilla 

 

https://kirjastossatavataan.fi/toiminta/suunnittelutyoryhma/  

 

Julkinen sivu, muistiot julkaistaan jatkossa sivuilla. 

 

3. Kooste verkostoitumispäivän tuloksien toimeenpanosta, Heidi Karhu 

 

- Karvosenojan Maijan vetämissä työpajoissa ryhmätyönä syntyi viisi alueellista yhteistyöteemaa. 

Ryhmätyön koonti käytiin läpi edellisessä kokouksessa.  

 

Jatkotyöstäminen: 

o Lista on pitkä, miten aikataulutetaan ja mitä lähdetään toteuttamaan 

 

 Heidi esitteli Oulun Ake-tiimin toimintasuunnitelman vuosille 2018-2019, toimintasuunnitelma on 

tehty avuksi Ake-työn toteuttamiseen. Toimintasuunnitelma on koottu alueen kirjastojen ja 

kimppojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella esille nousseista asiaoista sekä 

avustushakemuksen tavoitteista. Suurin osa Paljakan työpajassa esille nousseista asioista löytyy 

toimintasuunnitelmasta. Ake-tiimi noudattaa toimintasuunnitelmaa.  

 

4. Täydennyskoulutus 

 

- Täydennyskoulutuskalenteri https://kirjastossatavataan.fi/koulutuskalenteri/  

https://kirjastossatavataan.fi/toiminta/suunnittelutyoryhma/
https://kirjastossatavataan.fi/koulutuskalenteri/


 
  

 

 
 

 

     

Täydennyskoulutuksia suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Avin kanssa. 

Täydennyskoulutussuunnitelma kuluvalle vuodelle on tehty viime kevään olleen 

täydennyskoulutuskyselyn perusteella. Täydennyskoulutustyöryhmään kuuluu edustus sekä Oulun 

kaupunginkirjastosta että Avilta.  

- Opi Digitaitoja 1 & 2 https://kirjastossatavataan.fi/koulutuskalenteri/itseopiskelumateriaalit/ 

KiTa-sivuilta löytyy itseopiskelumateriaalit perusdigitaitoihin. Kumpikin paketti sisältää kuukausittain 

julkaistavan tehtävän, jonka tekoon menee noin 15 minuuttia. Suosittelemme, että jokainen 

työntekijä suorittaa vuoden aikana Opi Digitaitoja 1 ja 2-paketit. Kun molemmat paketit on 

suoritettu, näistä voi merkitä 6h koulutusta. 

 

5. Seuraavan KiTa-päivän teemat 

 

Paikka: Kalajoki 

Torstai 9.5.2019 

 

- Teemavaihtoehtoja: 

o Digiopastusasiat/digitaidot/mikä vaan digidigi 
o Miten alueellinen eKirjasto on lähtenyt käyntiin 
o Asiakaskokemus 
o kouluyhteistyö 
o  viestintä ja markkinointi 
o tiedonhaun opetukset 
o vinkkaukset ja sanataide (tämä voisi kyllä olla syksynkin aihe) 
o alueen hankkeet 

 

- Kuljetukset 

1. kuljetus: Oulu-Kempele-Liminka-Raahe-Pyhäjoki-Kalajoki-Pyhäjoki-Raahe-Liminka-Kempele-

Oulu 

2. kuljetus: Kajaani-Pyhäntä-Kärsämäki-Nivala-Ylivieska-Kalajoki-Ylivieska-Nivala-Kärsämäki-

Pyhäntä-Kajaani 

- Työryhmä: Heidi Karhu, Elina Kauppila, Riikka Sirviö, Jenni Kemppinen, Ritva Nikola, Joni Rahja, Anne 

Tihinen 

 

Syksyn KiTa-päivä 

- Paikka Oulu 

- Ajankohta ke 2.10.19 

- Teema: Vinkkaukset ja sanataide 

 

Päätös: 

- Kalajoen teema: Viestintä ja markkinointi, digidigi 

- Kuljetukset ok. Välipysähdykset sovitaan bussipysäkeille.korvataan vain nämä kaksi kuljetusta. Omilla 

autoilla kulkevat korvaavat itse matkansa. 

- Tarkempi ilmoittautuminen ja aikataulu julkaistaan keväällä. 

- Syksyn ajankohta, paikka ja teema ok. 

 

6. Muut asiat 

- Ake Asko, Minna Männikkö 

o Uusi alueellinen kehittämistiimi, Asiakaskokemuksen kehittämistiimi 

o Oulusta pj:nä kirjastopalvelupäällikkö Männikkö, kirjastonhoitaja Isa Kotilaine sihteeri ja 

valmistelija, edustajat kimpoista. Minna laittaa alueen esimiehille kyselyn edustajista. 

o Kokouksia 2-4 vuodessa 

https://kirjastossatavataan.fi/koulutuskalenteri/itseopiskelumateriaalit/


 
  

 

 
 

 

     

o henkilökunnan kouluttaminen asiakkaankohtaaminen ja mentorointi/kyläily kuntien 

kirjastojen henkilökunnan välillä 

o Koulutukset: 1 keväällä ja 1 syksyllä 

o lähdetään tutkimaan, miten mentorointi ja kyläily voitaisiin toteuttaa. Näkökulmana 

asiakaskokemus. 

- Melinda ja RDA-koulutus, Minna Männikkö 

o Alueelta tullut toiveita RDA-koulutuksesta 

o Tiedusteltu Kansalliskirjastosta RDA-koulutuksen järjestämistä. Kansalliskirjasto tarjoaa RDA-

koulutusta vain niille kirjastoille/kimpoille, jotka ovat päättäneet liittyä Melindaan. Koulutusta 

ei ole tarjolla maksusta. 

o Suomen kirjastopalvelu myy koulutusta 

o Melinda tulee laajentumaan koko Suomeen. Hyöty luetteloinnin nopeutumisessa kannattaa 

huomioida. Päätöstä ei kannata viivästyttää. Suositellaan Melinda-yhteistyötä. Melinda-

yhteistyömalleja on kolme. Mikäli olette kimpoissa kiinnostuneita Melindasta, viestiä voi 

laittaa Jounille tai Minnalle. 

- alueellisen eKirjaston julkaisu 8.2. Aikataulussa. Varautukaa siihen, että kaikki eivät välttämättä toimi 

ihan oikein vielä 8.2. Pyritään saamaan palvelut kuntoon. 

- Kirjastonjohtajien verkostoitumispäivien ajankohta ja paikka 11-12.9. Vaihtoehtoja: Hailuoto, 

Liminka, Kierikki, Syöte, Rokua.  

- Lukuopas alueelliseksi -> hankehaku 2020 

 

7. Tulevat asiat 

- Tutustumisretki johonkin Suomen kirjastoon, ajankohta, kohde. Linja-auto, kaksipäiväinen reissu. Voi 

olla tiloihin tutustumista ja/tai keskittyä palveluihin. 

Vaihtoehtoja: Tampereen seudun kirjastot, Seinäjoki-Vaasa, Helsingin seudun kirjastot 

Teema esimerkkejä: musiikki, lasten ja nuorten kirjastotyö 

 

8. Seuraava kokous 

 

ke 24.4.19 klo 13-15 Kokoushuone Ainola, Oulun kaupunginkirjasto/etäosallistuminen 

 

 


