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YLEISTÄ

l Organisaatiomuutos 1.1.2018, jonka yhteydessä Heli 
Muhosesta lähipalvelu- ja aluepäällikkö, joka 
koordinoi alueellista kehittämistehtävää osalla 
työaikaa

l Uudet informaatikot (3) aloittivat työnsä vuoden 
alusta osalla työaikaa: 1. tiedotus, osaamisen 
kartoittaminen, koulutussuunnittelu, 2. 
digiauttaminen ja digiasiat, 3. pedagogiikka

l Vankilakirjastotyö ja antokaukolainaus organisoitu

l Käyty keskustelu valtakunnallisen kehittämistehtävän 
(Aija Laine) ja AVIn (Eeva Hiltunen, Pirkko Rusi) 
kanssa
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VIESTINTÄ

l Alueellisen tiedottamisen blogi ”Savon kirjastojen 

uutiskirje”, ensimmäinen julkaistiin tammikuussa. 

Blogissa (https://savonuutiskirje.wordpress.com/) 

pidetään koulutuskalenteria, jaetaan hyviä käytänteitä, 

esitellään alueen kirjastoja ja kirjoitetaan ajankohtaisista 

asioista 

l Savon kirjastojen yhteinen suljettu Facebook-sivu
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

l Adobe Connect -etälähetysten järjestäminen (kouluttautuminen)

l Ensimmäisenä alueellisena koulutuksena toiveiden perusteella EU:n tietosuoja-asetukseen 

liittyvä iso koulutuspäivä 11.1. - osallistujia 55 paikan päällä ja 25 etäyhteydellä, siis yhteensä 

80!

l Osallistuminen AVIn organisoimien koulutuskokonaisuuksien suunnitteluun, mm. Itä-Suomen 

kirjastopäivät.

l Savon kirjastojen verkostoitumispäivä 21.3. Varkaudessa

l Kevään ja syksyn koulutusten ja yhteisten tapaamisten linjaaminen yhdessä AVIn ja kirjastojen 

edustajien kanssa (Itä-Suomen kirjastojen kehittämisverkoston Savon kirjastojen edustajat)

l Yhteinen tutustumismatka kirjastoon, jossa 3D-tulostin/makerspace-tila, toukokuu

l Koulutuspäivä kirjallisuuden sisällöistä, huhtikuu

l Koulutuspäivä digi- ja tietotekniikka-asioista, syksy

l Alueen kirjastonjohtajille jatkossa yksi yhteinen kokous- ja koulutuspäivä vuodessa, tänä 

vuonna heti alkusyksystä

l Informaatikoiden jalkautuminen alueen kirjastoihin: suunnittelu on käynnistelty (millaiset hyvät 

reitit, jotta useampi onnistuu samalla matkalla; kontaktointi etukäteen siitä, millaista 

lähiohjausta tarvitaan ym.) Jalkautuminen on tarkoitus aloittaa heti helmikuun jälkeen.

l Osaamiskartoitus yhteistyössä Mikkelin kanssa, aloitus kevät/kesä?
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VANKILAKIRJASTOTYÖ

l Tapasimme tammikuussa Kuopion vankilan johdon, 
kirjastosta vastaavan opinto-ohjaajan sekä alueemme 
Rikosseuraamuslaitoksen kehityspäällikön kanssa. 
Linjasimme yhteistyötä ja tutustuimme Kuopion 
vankilaan sekä vankilan kirjastoon. Kuopion vankilassa 
on ajankohtaista kirjaston siirtäminen toiseen tilaan, 
joten he tarvitsevat heti apua kokoelmatyössä.

l Laadimme lyhyen kyselyn vangeille yhteistyön 
muodoista. Vastaukset koostetaan helmikuun aikana.

l Olemme osallistuneet Turun johdolla 
vankilakirjastoyhteistyön kansalliseen suunnitteluun ja 
sopineet vankilayhteistyötä tekevän kirjastovirkailijan 
vierailusta Turun vankilaan ja Käyrän vankilaan.
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KAUKOLAINAUS

l Antokaukolainoja on annettu tavalliseen 

tapaan, nousu tammikuussa ollut 26%

l Entisten maakuntakirjastojen kohonneet 

kaukolainamaksut vaikuttaneet 

antokaukolainauksen kasvuun
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