
 
  

 

 
 

 

     

Muistio 2/2018 

Kokous/Alueellinen suunnitteluryhmä 

24.4.2018 klo 13-15.00, Ainola, Oulun kaupunginkirjasto/ etäosallistuminen 

Osallistujat: Heidi Karhu (siht.), Timo Kovanen, Merja Kummala-Mustonen, Janne Nevala, Jouni Pääkkölä (pj.), 

Joni Rahja, Riitta Tranberg,  

 

 

1. Alueen kuulumiset 

- Janne Nevalan kirjajulkkarit Tubassa 23.5 

- Kainet ja Sotkamo: Ari Mäkiranta käynyt kertomassa Kohasta. Sotkamon kirjastossa alkaa 

remonttisuunnittelu, ensi vuonna remontti. Palvelutarvekartoitus suunnitelmissa. Heidi voi 

lähettää suunnitteluryhmän jäsenille lomakkeen työajanseurannasta.  

- Outit: kiireistä kevättä. Toimintakertomus valmistui juuri. Outi-koordinaattoriksi valittu Maria 

Holappa. Hankinta: määrärahat laskenut kauttaaltaan. Pohjoisesta lukuhaasteesta tulossa uusi 

haaste kesäksi. 

- Tiekkö: Finna julkaistaan toukokuun lopulla. Vanha verkkokirjasto säilyy rinnalla 1.5kk. Tiekkö 

lähtee mukaan Melindaan ensi vuoden alusta. Kalajoella rekrytoidaan informaatikko.  Hanke 

Tiekön, Kirin ja Reisjärven yhdistämisen selvittämiseksi alkamassa. 

- Kiri: Siikalatvalla aloitti Kela-asiointipisteet. Ei ole vastaavaa muualla Suomessa. Virkailijan osuus 

etsiä lomakkeita, neuvoa, hakemusten postitus. Ei olla vastuussa Kelan sisällöistä, etäyhteys 

Kelaan. Pulkkilassa menossa selvitys kirjaston tiloista. 

 

2. Alueelle myönnetyt uudet hankkeet, Merja 

- Hankemääräraha oli edellisvuotta hieman pienempi. Ei kovin montaa kielteistä päätöstä tehty.  

- Hankehakemukset käyty läpi samoilla kriteereillä kuin mitkä olivat mukana Tiedolla johtamisen 

koulutuksessa.  

- Aikataulu seuraavassa hankehaussa sama kuin viime vuonna. Myös teemat ovat samat. 

- Kun uutisoitte hankkeista mediassa, muistakaa mainita, että avustus on saatu 

Aluehallintovirastosta. Tiedotteissa on hyvä olla myös Avin logo. 

- KiTa-sivun uusimmassa Uutiskirjeessä listattuna alueen yhteishankkeet: 

https://kirjastossatavataan.fi/blogi/  

- Yksittäisille kirjastoille myönnetyissä oli lukuharrastus- ja omatoimikirjastohankkeita. Jonkin 

verran elinikäistä oppimista. 

 

3. YKN:n suositus digituesta kirjastoissa ja OKM:n myöntämä rahoitus digituen kehittämiselle 

kirjastoissa 2019-2020 

 

11.4.19 Yleisten kirjastojen neuvosto käsitteli kirjastojen digituki-työryhmän esityksen yleisissä 

kirjastoissa annettavasta digituen minimitasosta. Suositus julkaistaan viikolla 18. KiTa-päivään tulossa 

Päivi Litmanen-Peitsala kertomaan digituesta. Myös Kirjastopäivillä ohjelmassa digituki. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yleisille kirjastoille määrärahan 2019-2020 digituen 

kehittämiseen yleisissä kirjastoissa. Vake eli Helsingin kaupunginkirjasto ottaa päävastuun. Ake-

kirjastot hakevat rahoituksen 10.5 mennessä. Päätökset tulevat syksyksi ja toiminta alkaa syksyllä. Ake 

Oulu järjestää digituen koulutuksen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen 

henkilökunnalle. Toiminta-aika n. 16 kk. Kouluttajalle tulee laitteet, mutta kuntiin ei avustuksella 

saada laitteita. Kouluttaja kiertää kunnissa kouluttamassa kirjastojen työntekijöitä. Päätavoite on 

kirjaston henkilökunnan osaamisen kehittäminen digitaidoissa sekä yhteistyö paikallisten digituen 

antajien kanssa.  

 

https://kirjastossatavataan.fi/blogi/


 
  

 

 
 

 

     

Kutsutaan informaatikko Ritva Nikola syksyn ensimmäiseen kokoukseen kertomaan digituesta.  

 

4. KiTa-päivä goes DigiDigi 9.5 Kalajoella 

 

Paikka: Kalajoen kaupunginkirjasto 

Torstai 9.5.2019 klo 9.30-10.00 

 

https://kirjastossatavataan.fi/koulutus/kita-paiva/  

 

- Digitaidot tämän vuoden pääteema Ake-työssä. KiTa-päivänä tärkeää infoa ja työpaja digitaitoihin 

liittyen. Päivi Litmanen-Peitsala esittelee YKN:n digitaidot-suosituksen. Suosittelemme osallistumista 

kirjastojen henkilökunnalle. Ei vaadi kiinnostusta/osaamista digitaidoissa. 

- KiTa-päivien työryhmä: Heidi Karhu, Elina Kauppila, Riikka Sirviö, Jenni Kemppinen, Ritva Nikola, Joni 

Rahja, Anne Tihinen 

- Ake-avustukseen ei kuulu kuljetusten järjestäminen koulutuksiin. Kukin kunta tai kimppa järjestää 

kuljetukset itse. 

- Heidi laittaa vielä erikseen kirjastonjohtajille viestiä KiTa-päivästä. 

- Ilmoittautuminen päättyy 2.5. 

 

 

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

 

Kilpailutettu Hailuoto, Kierikki, Pikku-Syöte ja Rokua. Käydään läpi paikka vaihtoehdot ja tehdään 

päätös verkostoitumistapaamisen paikasta. 

 

Verkostoitumistapaamisen ohjelma: Esimiestyö murroksessa, hankehaku, e-aineistot vuonna 2020 

(budjetti, palvelut, tilastot) 

 

Päätös:  

- Kilpailutuksen perusteella päätettiin valita kohteeksi Rokua. 

- Heidi valmistelee ohjelmaa 

 

6. Tutustumisretki johonkin Suomen kirjastoon 

- Ajankohta: 28.-30.10.2019 

- Alustava suunnitelma: Lähtö 28.10. Seinäjoki (29.10), siirtymä ja yöpyminen Tampereelle, siellä 30.10 

ja paluu illalla.  

- Teemat: lapset ja nuoret, musiikki, aikuiset, Painopiste sisältöosaamisessa 

- Ake Oulu maksaa bussikuljetuksen ja majoituksen. 

- Ilmoitetaan vielä tarkemmin aikataulu, ohjelma, osallistujamäärä ja ilmoittautumisohjeet 

 

7. Muut asiat 

- Avien järjestämä Oslon matka syyskuussa.  

- ECoC (kulttuuripääkaupunki) 2026-ohjelmahaku käynnissä. Oulun kaupunginkirjaston ehdotus Ake-

alueen kirjastoille: 

o Pohjoista leveyttä –näyttelyidea 

o Muuttuva kirjasto – Pohjoisen Suomi, Ruotsi, ja Norja…. 

Heidi lähettää Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen johtajille 

ohjelmaehdotuksen kommentoitavaksi toukokuussa. 

Ake suunnitteluryhmä näytti vihreää valoa. 

- Raportti ministeriöön vuoden 2018 Ake-toiminnasta lähtee 26.4. 

https://kirjastossatavataan.fi/koulutus/kita-paiva/


 
  

 

 
 

 

     

- Uusi Ake-työntekijä Mikko Paajala aloittaa 29.4.19. Tehtävänkuvaan kuuluu alueen Ake-työn 

viestinnän kehittäminen. 60% Ake-työtä.  

- Seuraavaan kokoukseen ePalvelut 2020 

 

8. Seuraava kokous 

 

4.9.2019 klo 13-15 


