Muistio 1/2020
Kokous/Alueellinen suunnittelutiimi
7.2.2020 klo 10-12.00, Ainola, Oulun kaupunginkirjasto
Osallistujat: Heidi Karhu (pj./siht.), Anette Karjalainen, Timo Kovanen, Merja Kummala-Mustonen, Kirsi
Nahkanen, Janne Nevala, Jouni Pääkkölä (pj.), Joni Rahja, Juha Sutela. Laura Similä (Kohta 3)

1. Muutoksia suunnittelutiimin jäsenistössä
-

Uusi jäsen Juha Sutela, arviointi
Puheenjohtajana jatkaa Jouni Pääkkölä, tarvittaessa Heidi Karhu sijaistaa
Sihteeri Heidi Karhu
Kimppojen edustajat: tarkistetaan tilanne syksyllä kirjastonjohtajien tapaamisessa.

2. Alueen kuulumiset
Kainet: Tarinan kertojat-hanke alkaa keväällä, yhteistä tekemistä. Digituki-koulutukset pyörineet tällä
viikolla Kainuussa. Kuhmo valittu Unescon kirjallisuuskaupungiksi. Hyrynsalmella ja Paltamossa otettu
Kelan asiointipisteet käyttöön.
Kiri: Yksiin - hanke edelleen akuutein asia. Koulujen kirjailijavierailut tulossa syksyllä. Kärsämäki saanut
laajennusosan käyttöön.
Tiekkö+Reisjärvi: Kiriä kompaten Yksiin-hanke jatkuu ja kunnat olleet kiireisiä alkuvuodesta omien
asioiden kanssa. Todettu, että yhdistyminen kannattaa, esitys lähtee alueen kuntiin.
Sotkamo: Digihankkeen Timo käynyt tällä viikolla. Uusi koulu tulossa, kirjasto miettii näkyvyyttä koululla.
Avi: Eilen TEA-viisarikoulutus, kannattaa katsoa tallenne, jos ette osallistuneet koulutukseen. Tulossa
Kirjastokaistalle. Lisäksi tulossa webinaarit TEA-viisarista. Tulossa keväälle kaksi valtakunnallista
koulutusta: Ennakointi-työpaja Helsingissä, ei etänä, johtajille ja kehittämistyötä tekeville.
Saavutettavuuskoulutus etänä 22.4. Syksyn alustavasti ilmoitettuihin koulutukseen tulossa muutoksia.
Lapin kanssa yhteistyössä Kirjastonautonkuljettajien koulutus kesäkuussa. Suunnitteilla opintomatkat
Ruotsiin: 9.-11.6 Göteborg, Malmö, Borås (teemana: lasten osallistaminen). Toinen 27.-29.10 samalla
ohjelmalla. Valtionavustushakemusten läpikäynti työllistänyt. Peruspalvelujen arvioinnin läpikäynti edessä.
Tilastot, täyttö parhaillaan menossa.
Suunnitteilla vaikuttavuuden arviointi hankkeista.
Ake Etäkahvit ke 12.2 klo 9.30-10.30, aiheena tilastot. Merja mukana etäkahveilla, mahdollisuus kysyä
Merjalta tilastoista.
Outi-kirjastot: Pohjoisen lukuhaasteen jatko? Kajaanista Hanne Heikkinen voisi osallistua tekemiseen,
mutta ei vetäjäksi. Helpommin voisi lähteä tekijöitä mukaan, jos ei tarvitse heti ottaa vetovastuuta
mukaan. OUTI-ohjausryhmän seuraava kokous helmikuun lopulla
Oulu: Pin-koodin käyttöönotto automaateilla. Hyvä vuosi tilastojen perusteella. Vinkki: Oulussa osalle
henkilökuntaa hankittu olkalaukut työkäyttöön, ovat olleet tykättyjä. Selkeä olkahihna, josta näkyy että on
kirjaston työntekijä. Alun perin Lahden kaupunginkirjasto ideoinut. Hankintaohjeet:
https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/tyovalineet-ja-valtakunnalliset-ilmoitukset/lahdenkaupunginkirjaston-olkalaukkutyoasusteen-tilaaminen-muihin?language_content_entity=fi
3. Luetaan 2020, Laura Similä

Suomen aluehallintovirastot järjestävät yhteistyössä Opetushallituksessa toimivan Lukuliikkeen
kanssa Lukuliike road show -koulutustapahtumasarjan. Tapahtumasarjan tavoitteena on
lisäkouluttaa alueen opettajia, kirjastoammattilaisia ja muita lukutaidon parissa työskenteleviä

ammattilaisia, sekä lisätä alueellista lukuintoa lasten ja nuorten parissa. Lukuliike road show
tarjoaa tietoa ja työkaluja rapistuvan lukutaidon kehittämiseen.
Lukuliike road show alkaa “Luetaan 2020”-tapahtumakokonaisuudella 25.-26.5, jota luotsaa
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. “Luetaan 2020” kattaa kaikki koulutusasteet
varhaiskasvatuksesta aikuisiin ja ammattilaisiin. Tapahtumakokonaisuus levittäytyy PohjoisSuomen aluehallintoviraston alueelle: Oulussa järjestetään tapahtumia lapsille ja nuorille, ja
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnissa järjestetään ammattilaisten kouluttamiseen keskittyviä
varjotapahtumia. Illalla 25.5. järjestetään myös erityisesti ammattilaisia palveleva ‘Lukemisen
tuki ja saavutettavuus’-koulutustapahtuma pääkirjastolla.
Aikataulu ja lisätietoa “Luetaan 2020” -tapahtumakokonaisuudesta on tulossa myöhemmin.
Lukuliike road show -koulutustapahtumasarja on monivuotinen/jatkuva ja sitä suunnitellaan
eteenpäin yhteistyössä aluehallintovirastojen ja Lukuliikkeen yhteistyönä.
Luetaan -kampanja Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla:
- Merja: AVilta saatuja hankerahoja voi yhdistää luetaan-tapahtumaan
- Kirjastojen osallistuminen vapaaehtoista. Olisi hienoa, jos lähdette mukaan. Toukokuun
kaksi viimeistä viikkoa markkinoidaan isosti. Saataisiin näkyvyyttä alueellisesti. Päivämääriä
ei ole määrätty, joten voi olla myös pitkin vuottakin.
- Lukuliike ottaa mielellään tähän liittyvät tapahtumat omaan markkinointiin
- Valmiita materiaaleja löytyy kita-sivuilta:
https://kirjastossatavataan.fi/markkinointi/kampanjat/luetaan-lukuiloa-liikkeella/
Julistepohjat, flyerit, ohjelmaideat.
- Lukuliike: ei pelkästään tänä vuonna, vaan jatkuu ensi vuonna, samoja pohjia voi käyttää
ensi vuonna.
- Maanantaina lähtee uutiskirjeen mukana tiedote kirjastoihin. Maaliskuussa etäkahvit, joiden
aiheena Luetaan-tapahtuma on.
- Suositellaan yhteistyötä opetustoimen tai nuorisotoimen kanssa kampanjan kanssa
- Ake Lanu-tiimi työstänyt materiaaleja. Kiitos tiimille hienoista materiaaleista!
- Toteutustapa kirjastoissa vapaa
Kaikki mukaan!
4. OKM:n tapaaminen syksyllä 2019
Käytiin läpi OKM:n ja Ake Oulun tapaaminen syksyllä. Vuoden 2020 avustushakemuksessa huomioitu
tapaamisen asiat.
5. Vuoden 2020 AKE-toiminta
-

Yhteinen visio ja graafinen ilme
o Toivottu työkaluja kuntapäättäjien kanssa keskusteluun, kirjaston ja sen toimintojen nostoa
yleiseen tietouteen ja yhteisiä markkinointimateriaaleja.
o Aikataulu:
Työpajat kirjastojen johtajille
Työpaja KiTa-päivässä ?

-

pvm

Kesällä visio kommentoitavaksi
Kirjaston johtajien verkostoitumistapaamisessa vision viimeistely ja hyväksyntä
AKE-tiimin kirjastovierailut alueella jatkuvat. Kevään suunnitelma

pv

Kohteet

11.2.
ti
Merijärvi - Kalajoki
10.-11.3. ti-ke Taivalkoski-Kuusamo - Hyrynsalmi - Suomussalmi
31.3.-1.4. ti-ke Paltamo - Kajaani - Sotkamo - Kuhmo - Ristijärvi
21.4.
ti
Pudasjärvi - Puolanka
5.5.
ti
Sievi - Nivala
-

-

-

-

-

Kirjastonjohtajien tapaamiset, AKE/AVI
o Merja Kummala-Mustonen, Jouni Pääkkölä ja Heidi Karhu
o Ehdotetut ajankohdat:
Kainet ja Sotkamo 20.4
Kiri, Tiekkö ja Reisjärvi 15.5
OUTI ja Oulu 23.4
Kulttuurijohtajien tapaamiset
o Syksyllä
Täydennyskoulutus
o Suunnitelma esiteltiin edellisessä kokouksessa
Tiimit
o Käytiin läpi edellisessä kokouksessa
o Aloitus elokuussa 2020
Teamsin käyttöönotto
o Tulossa koko alueelle yhteinen AKE-teams kanava
o Helpottaa keskustelua ja materiaalien jakoa
Arviointi ja vaikuttavuus
o Arviointiryhmä sulautuu suunnittelutiimiin.
Vankilakirjastoyhteistyö
o jatkuu vuoden 2020 AKE-työnä. Jatkossa kirjastojen ja vankiloiden välistä yhteistyötä.
Alueellisen eKirjasto
o EKirjaston ylläpito ei ole AKE-työtä, ei ole osa avustushakemusta.
o Avustushakemukseen kirjattu selvitystyö alueellisen eKirjaston laajenemisesta.
Avi kouluttaa Ake-koordinaattoreita
o Viisi koulutuskertaa vuoden 2020 aikana, koulutuksen järjestäjänä Tampereen yliopisto
o Täydennyskoulutusta AKE-työhön. Sisältää kehittämistehtävän.
➔ ensi vuonna mahdollisesti rahoitus esimiesten koulutukseen Ake-kirjastojen kanssa yhteistyössä.

6. Seinäjoen kirjasto aloittanut 1.1.2020 hoitamaan lasten ja nuorten lukutaitoa ja
lukemista edistävien kirjastopalvelujen erityistehtävää
-

Vastatkaa Seinäjoen kyselyyn. Heidi laittaa kirjastojen johtajielle muistutusviestin.
Lanu-neuvoston edustaja Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta: Sari Seitajärvi. Kuhmo
ilmoittanut, että voi olla seuraavana kiinnostunut edustajuudesta, mikäli on vaihtuva pesti.
AKE Oulun edustaja ilmoitetaan 19.2 jälkeen
Lanu-neuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, osallistua voi myös etäyhteydellä.
Seinäjoen eritystehtävä ei maksa matkakustannuksia.

-

Kaikille suunnattu valtakunnallinen seminaari Seinäjoella 25.-26.11, mahdollisesti myös
etälähetys. Merkatkaa kalentereihin.

7. KiTa-päivät
-

Kevät: 6.5 Raahe, lukutaidot. AKE-tiimi aloittanut suunnittelun yhdessä Raahen kanssa.
Syksy: Oulu, aiheena Sarjakuvat. Oulun Sarjakuvakeskus mukana suunnittelussa. Ajankohta päätetään
piakkoin.

8. Kirjaston johtajien verkostoitumispäivät
-

Paikka: Kuusamo tai lähialue
Ajankohta: 2.-3.9.2020. Merkatkaa kalenterihin.

-

Aiheet:
o
o
o
o

-

Visio.
Millaista osaamista työpaikoilla tulevaisuudessa tarvitaan. Työntekijästä oppijaksi.
Valtionavustushakemukset
Jos tulee kevään aikana mieleen aiheita, niin laittakaa viestiä Heidille

Hankkeiden hyvät käytännöt: viime vuosina ei ole ollut erillistä hanke-päivää ja hankkeiden esittely
on jäänyt vähemmälle. Miltä kuulostaisi Hankemessut yhteistyössä Lapin kanssa, jolloin saataisiin
laajemminkin hankkeista tietoa? Oodin toimintakulttuurin esittely syksyltä jäi mieleen, vastaavia voisi
olla myös.

9. Tulossa
-

Vankilakirjastoyhteistyö

10. Seuraava kokous
7.5.20 klo 9.-11, etäkokous

