
MUISTIO

VALTAKUNNALLISEN LANU-NEUVOSTON KOKOUS

Aika: maanantai 13.2.2023 klo 13.00

Paikka: Microsoft Teams

Kutsutut:

Mervi Heikkilä, Seinäjoen erityistehtävä,

Emilia Koski, Seinäjoen erityistehtävä,

Anna-Maija Koskimies, Seinäjoen erityistehtävä,

Lena Sågfors, Seinäjoen erityistehtävä,

Karoliina Prinkkilä, Seinäjoen erityistehtävä,

Mikaela Byskata-Ahlskog, Seinäjoen erityistehtävä,

Mari Luolamaa, Helsingin kaupunginkirjasto,

Miia Utriainen, Turun kaupunginkirjasto,

Kaarina Sainio, Kaarinan kaupunginkirjasto,

Meri Markus, Porvoon kaupunginkirjasto,

Paula Pulkkinen, Espoon kaupunginkirjasto,

Minna Rinta-Valkama, Vaasan kaupunginkirjasto, poissa (varajäsen Anna-Maija Koskimies)

Kati Ranta, Ähtärin kaupunginkirjasto,

Laura Liikavainio, Oulun kaupunginkirjasto,

Mari Karvonen, Kajaanin kaupunginkirjasto,

Camilla Nissinen, Joensuun kaupunginkirjasto,

Viivi Kilpeläinen, Lieksan kaupunginkirjasto,

Raija Savinainen, Kuopion kaupunginkirjasto,

Krista Tuominen, Lahden kaupunginkirjasto,

Päivi Joentausta, Asikkalan kunnankirjasto,

Hertta Alajärvi, Sompion kirjasto,

Laura Herva (Sanna Haakanan varajäsen), Rovaniemen kaupunginkirjasto,

Marjut Vainio, Rantasalmen kaupunginkirjasto, poissa

Henriika Tulivirta, Helsingin kaupunginkirjasto



Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi koollekutsuja, kehityspäällikkö Mervi Heikkilä.

2. Kokouksen koollekutsuminen ja kokoonpano

Teams-kokous on kutsuttu koolle 31.1.2023. Kutsuttuja ovat Helsingin kaupunginkirjaston edustaja,

VAKE-kirjaston edustaja, AKE-kirjastojen edustajat sekä yksi edustaja kultakin AKE-alueelta.

AKE-kirjastot ovat valinneet alueiltaan edustajat ja heille varajäsenet vuosiksi 2023-2025.

Kokouksen puheenjohtajana toimi kehityspäällikkö Mervi Heikkilä Seinäjoen Ertestä ja sihteerinä

Emilia Koski Seinäjoen Ertestä.

3. Päätetään neuvoston kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta sekä ääntenlaskennasta.

Päätettiin pitää muistiota, joka tarkistetaan sähköpostiviestien avulla. Ääntenlaskijoiksi ja muiston

tarkastajiksi valittiin Mari Luolamaa ja Miia Utriainen.

4. Neuvoston tehtävät

Opetus- ja kulttuuriministeriön 2.4.2019 antaman päätöksen mukaan lasten ja nuorten lukemista

edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallista erityistehtävää hoitavan kirjaston yksi tehtävä on:

Lasten ja nuorten lukemista edistävän yleisten kirjastojen valtakunnallisen toimijaverkoston luominen

ja johtaminen sekä verkoston yhteistoiminnan aktiivinen kehittäminen.

Lanu-neuvosto ja ruotsinkielinen BU-gruppen ovat tällainen toimijaverkosto. Ensimmäisessä

kokouksessaan 21.8.2020 neuvosto on päättänyt toiminnan suuntaviivat seuraavasti:

Lanu-neuvoston tehtävänä on

- edistää yleisten kirjastojen yhteistyötä lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämiseen

liittyvissä asioissa

- pyrkiä parantamaan yleisten kirjastojen edellytyksiä tehdä menestyksekkäästi tätä työtä

- edistää yhteistyötä asiaan liittyvien keskeisten sidosryhmien kanssa

- ideoida ja tehdä aloitteita sekä esityksiä lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämiseksi

- antaa asiantuntijatukea Seinäjoen kaupunginkirjastolle erityistehtävää koskevissa asioissa

- tehdä lasten ja nuortenkirjastotyötä ja sen vaikuttavuutta näkyväksi

Tehtäviensä hoitamiseksi neuvosto voi esimerkiksi:

● tekee aloitteita, lausuntoja ja esityksiä sekä teettää resurssien puitteissa selvityksiä

● tekee esityksiä yhteisten hankkeiden hakemisesta

● perustaa työryhmiä

Uusi neuvosto 2023-2025 voi halutessaan muuttaa näitä tehtäviä ja toimintatapoja.

Päätös



Hyväksyttiin Lanu-neuvoston tehtävät sekä keskusteltiin niistä. Nostettiin lisäksi esille erityisesti

lasten- ja nuortenkirjastotyön sekä lukemisenedistämistyön näkyvyyden lisääminen, vaikuttavuus,

sidosryhmäyhteistyö ja erityishuomio paikallisiin piirteisiin (esim. resurssit ja vähemmistökielet).

Keskusteltiin yhtenä mahdollisena toimintana vuoden lasten- ja nuortekirjastotyön tekijän

palkinnosta. Voisi olla useiden toimijoiden yhteinen. Myös lanu-kirjallisuuspalkinnoista puhuttiin.

Palataan aiheeseen vielä seuraavassa kevään kokouksessa.

5. Meidän neuvosto -työpaja

- edellisen neuvoston perintö

https://jamboard.google.com/d/1Boa-uv3NOo5_WdCJITu5B4k7Q8aXOFbF8wDYaI4v24s/edit?usp=sh

aring

- mitä halutaan tehdä ja miten?

https://jamboard.google.com/d/1CGEcGoaoVXBGs-orYy1TT2Y_poud23FBZ8gEswB-ZrU/edit?usp=sha

ring

-lähitapaaminen 2023, aika ja paikka

Päätös

Käytiin läpi edellisen neuvoston perintö ja täytettiin uusi Jamboard. Päätettiin pitää lähitapaaminen

Seinäjoen kaupunginkirjastossa 22.9.2023.

6. Seinäjoen Erten ajankohtaiset asiat

- Painopiste vuonna 2023 - alle kouluikäiset: Ideakirja, koulutukset

Ideakirja postitetaan kirjastoihin ennen kesää.

- Kesän 2023 -kampanjat

Emilia ja Karoliina esittelivät lyhyesti kirjastojen kesäkampanjat 2023. Materiaalit jakoon

maalis-huhtikuun taitteessa.

- Uusi työryhmä; Kirjasto ja toinen aste

Työryhmän tarkoituksena on suunnitella vuosittain yksi Erten järjestämä koulutus, jakaa

tietoa ja toimia vertaistukena toisen asteen kirjastoyhteistyötä tekeville. Työryhmä

kokoontuu ensimmäisen kerran maaliskuussa.

- Lukulystit 2023, etävinkit

Lukulystit etänä vuosina 2023 ja 2024. Pohdittiin, tulisiko neuvostolle syksyn Lukulysteille

oma ohjelma vai poimiiko Erte esim. Jamboardista ja muista toiveista neuvoston antamia

aiheita koulutuksiin.

https://jamboard.google.com/d/1Boa-uv3NOo5_WdCJITu5B4k7Q8aXOFbF8wDYaI4v24s/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1Boa-uv3NOo5_WdCJITu5B4k7Q8aXOFbF8wDYaI4v24s/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1CGEcGoaoVXBGs-orYy1TT2Y_poud23FBZ8gEswB-ZrU/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1CGEcGoaoVXBGs-orYy1TT2Y_poud23FBZ8gEswB-ZrU/edit?usp=sharing


Etävinkit jatkuvat, seuraavat 7.3. Pohdittiin, että syksyllä voisi olla etävinkit

neuvolayhteistyöstä. Sen yhteydessä voisi koota vielä Neuvolayhteistyön abc- tyylisen

dokumentin kotisivuille.

- yhteistyökuviot

Lasten ja nuorten säätiö, Lukukeskus, Lastenkirjainstituutti, Lukuliike, AKE:t, Vake jne.

Erte oli tammikuussa mukana Educa-messuilla kirjastot.fi:n kanssa yhteisosastolla. Messuilla

opettajille teetetyn kyselyn tuloksista lisää myöhemmin.

- Oxford: World Literacy Summit huhtikuussa 2023

https://www.worldliteracysummit.org/

Ertellä kaksi omaa esitystä.

7. Muuta esille tulevaa

Ei muita esille tulevia asioita.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päätös

Seuraava kokous järjestetään Teams-kokouksena 22.5.2023 klo 13. Agendalla syksyn tapaamisen

ohjelma ja mahdollisesti tulevan kuntien yhteisen kokoelman e-aineistokatsaus lanu-näkökulmasta.

https://www.worldliteracysummit.org/

