Muistio 4/2019
Kokous/Alueellinen kehittämistehtävä/Alueellinen lasten ja nuorten kirjastopalveluiden kehittämistyöryhmä
Pe 12.4. klo 10–15 Maakuntakokoelmahuone
Mervi Vaara (pj), Jenni Kemppinen (sihteeri), Merja Kesti, Maritta Karjalainen, Sanna Upola, Pirjo Tuomimäki,
Paula Alaraasakka, Tuulikki Leinonen, Salla Kananen
Käsiteltävät asiat
1. Koulutusvideoiden esittely ja jatkosuunnitelmat
Esiteltiin koulutusvideoiden suunnitelmat.
Elokuun video: Nuoruus kehitysvaiheena, ikäryhmän erityispiirteet. Esiintyjänä oululainen
kognitiivinen psykoterapeutti ja kasvatuspsykologi, jolla on aiempaa kokemusta luentomuotoisten
videoiden tekemisestä. Video kuvataan Oulussa 20.5.
Syyskuun video: Nuoren kohtaaminen kirjastossa. Esiintyjinä Oulun Nuorten Edustajisto ONE:n kaksi
edustajaa. Haastattelumuotoinen video, jossa nuoret kertovat kirjastokokemuksistaan. Video
kuvataan Karjasillan vielä kiinni olevassa kirjastossa 26.4.
Lokakuun video: Nuorten osallistaminen. Esiintyjänä Lukukeskuksen Mun tarina –hankkeen
taiteellinen suunnittelija. Video esittelee lavarunous-työpajojen toimintaa ja tuo uusia ideoita siihen,
miten nuoria voi osallistaa open mic -toiminnan ja lavarunouden avulla. Video kuvataan 13.5.
Lukukeskuksen tiloissa Helsingissä.
Marraskuun video: Ryhmäkäyntien elävöittäminen. Videon esiintyjänä toimii Oulun
kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja, joka esittelee uutta genrevinkkauskonseptiaan. Tarkoituksena on
alentaa alueen kirjastolaisten kynnystä ryhmäkäyntien elävöittämiselle. Video kuvataan 21.5. Oulun
pääkirjastossa.
Joulukuun video: Miten nuoret saadaan kirjastoon? Miten nuoret saadaan viihtymään kirjastossa?
Esiintyjänä toimii Espoon kirjaston nuortenkirjastotyöhön ja mediakasvatukseen keskittynyt
kirjastonhoitaja, joka toimii myös Suomen kirjastoseuran Nuortenkirjastotyöryhmän puheenjohtajana.
Kuvaus tapahtuu 14.5. Espoon Sellon kirjastossa ja videolla esitellään käytännönläheisesti tapahtumia,
tilaratkaisuja ja muita konsepteja, joiden avulla nuoret saadaan viihtymään kirjastossa.
Videoiden editointi tapahtuu heinäkuussa ja videot laitetaan valmiiksi kirjaston YouTube-kanavalle
yksityisinä, josta ne on helppo julkaista aina elo-joulukuun 15. päivä.
Videoita varten etsitään sarjalle yhteinen alkumusiikki ja alkukuvitus tai visuaalinen ilme.
Koulutusvideoiden kuvaus vaati uuden kuvaussopimuksen laatimista, koska koulutusvideoita ei ole
aiemmin tehty. Sopimus on nyt tehty ja lähetetty videoiden esiintyjille hyväksyttäväksi.

2. Työryhmän seuraava toimikausi ja palaute kuluneesta toimikaudesta
Esiteltiin Ake LaNu -työryhmän vuosisuunnitelma, jossa on määritelty vuosittain vaihtuva
kokoonpano.
Keskusteltiin työryhmän kokoonpanosta ja kokoontumistahdista.
Kaikki alueen kirjastot saavat omalla vuorollaan kutsun työryhmän jäseneksi. Pysyvinä jäseninä ovat
Oulu kahdella edustajalla ja Kajaani yhdellä, lisäksi työryhmän kokoonpanoon kuuluu 12 vaihtuvaa
jäsentä. Työryhmän jäseniä on näin ollen 15 ja näiden jäsenten matkakuluja korvataan.

Avoimemman tiedonkulun varmistamiseksi kutsu työryhmän kokouksiin lähetetään kuitenkin jatkossa
kaikille alueen kirjastoille, jotka voivat halutessaan lähettää edustajansa kokouksiin. Näin kaikki
alueen kirjastot saavat mahdollisuuden vaikuttaa Ake LaNu-työryhmän toimintaan ja osallistua
keskusteluun, myös silloin kun ei ole heidän vuoronsa toimia työryhmän virallisena jäsenenä.
Avoimen kutsun kautta kokouksiin osallistuvien matkakuluja ei kuitenkaan korvata. Työryhmä päätti
kokeilla myös kokouksen ainakin osittaista etälähettämistä, jotta työryhmän kokouksiin voi osallistua
myös ilman matkustamista. Keskustelussa huomioitiin kuitenkin myös se, että kokouksien
keskustelevan luonteen vuoksi etälähetyksien seuraaminen ja kommentoiminen etänä voi olla
haastavaa. Jos kokouksissa joudutaan äänestämään, ovat työryhmän sen vuoden jäsenet
äänioikeutettuja.
Työryhmän jokaisessa kokouksessa pidetyn koulutusosion etälähettämiseen pitää kysyä joka
kouluttajalta erikseen lupa ja lisäksi pohtia, sopiiko koulutus etälähetettäväksi. Työryhmän kulut
matkakulujen lisäksi koostuvat kahvituskuluista ja kokouksiin kutsuttavan kouluttajan kuluista.
Kokouksille on asetettu budjetti, jota seurataan. Päätettiin yksimielisesti, että jos on mahdollista
saada todella kiinnostava kouluttaja kokoukseen, jätetään kahvit mieluummin tilaamatta ja käytetään
rahat kouluttajaan. Myös kokouksien avaamisen jälkeen kahvit ja teet voidaan kuitenkin tilata kaikille,
mutta kahvin kanssa tarjottavat katsotaan aina budjetin asettamissa rajoissa.
Yhdessä tapaaminen on koettu työryhmän toiminnassa tärkeänä, myös asioiden työstämisen vuoksi.
Keskusteltiin työryhmän kokouksien järjestämispaikasta. Oulu voi toimia vuosittain työryhmän
kokouksen ensimmäinen kokoontumispaikkana ja seuraava kokous voi olla myös muualla alueella.
Jokainen työryhmä voi päättää toisen kokouspaikan itse.
Keskusteltiin myös kyläilystä ja osaamisen välittämisestä ja siitä syntyneistä kokemuksista.
Kirjastovaihto tuo uutta intoa ja näkökulmaa ja se ollaan koettu tärkeänä. Jenni vie toiveet
kirjastovaihdosta Ake-tiimiin.
Esiteltiin myös tulevan kesän kesälukuhaaste Kirjakasvio ja 300 minuutin lukuhaaste ilman Oulu lukee
-logoja.
Päätettiin siirtää toimikauden palautteen käsittely kokouksen loppuun.

3. Videotyöpaja
Antti Haaranen esitteli Valveen elokuvakoulun toimintaa, sivuilta löytyviä materiaaleja kasvattajille ja
esitteli katsauksen elokuvan historiaan. Työpajassa tehtiin iMovien avulla omia videoita. Lopuksi Antti
antoi vinkkejä hyvistä sivuista:
Ilmaista, vapaasti käytettävää musiikkia: Incompetech (Documents by Readdle)
Jos halutaan ladata näitä musiikkeja omalle laitteelle: Adobe Premiere Clip.
4. Muut esille tulevat asiat
Esiteltiin Lukemisen taikaa –koulutuksen järjestämisen yhteydessä uudistettavaa neuvolaesitettä.
Uudistettu neuvolaesite ja sitä mainostava infonäyttökuva laitetaan jakoon 15.5. Myös
infonäyttökuvan tulee olla tulostuslaatuinen, niitä kirjastoja varten, joilla ei ole infonäyttöä. Jenni
pyytää tiedotukselta myös infonäyttökuvaa.
Keskusteltiin koulutusvideoiden sarjalle nimeä. Annetut ehdotukset:
Iik! Nuoret tulee kirjastoon
Kohtaa nuoret

Päätettiin kysyä ONE:n edustajilta videoiden sarjalle nimeä.
Jenni muuttaa Pirkkalaan ja hänen paikallaan aloittaa uusi henkilö 1.8. alkaen. Mervi pysyy Ake LaNu
-työryhmän puheenjohtajana.
Käytiin läpi palaute kuluneesta toimikaudesta sekä työryhmän kehittämisen näkökulmasta että lasten
ja nuorten kirjastopalvelujen alueellisesta kehittämisestä yleisesti. Kehitettävää oli erityisesti
viestinnässä ja näkyvyydessä. Myös keskusteluryhmää ja työpaikkavaihtoa toivottiin. Hyvinä
käytäntöinä nähtiin työryhmän kokouksissa järjestettyjä koulutuksia ja harjoituksia, esitteiden ja
muiden materiaalien saamista yhteiskäyttöön ja yhteistyötä yleisesti sekä yhdessä ideoimista, hyvää
ilmapiiriä ja demokraattista päätöksentekoa. Työryhmän kokouksissa saatu vertaistuki koettiin
tärkeäksi.
Kokous päätettiin klo 14.57. Seuraavasta kokouksesta lähetetään viestiä kesän aikana.

