
VALTAKUNNALLISEN LANU-NEUVOSTON KOKOUS

Muistio

Aika: keskiviikko 14.9. klo 12-14.13

Paikka: Microsoft Teams

Kutsutut:

Mervi Heikkilä, Seinäjoen erityistehtävä,

Emilia Koski, Seinäjoen erityistehtävä, poissa

Anna-Maija Koskimies, Seinäjoen erityistehtävä,

Lena Sågfors, Seinäjoen erityistehtävä,

Karoliina Prinkkilä, Seinäjoen erityistehtävä, poissa

Mari Luolamaa, Helsingin kaupunginkirjasto,

Mervi Hietanen, Tampereen kaupunginkirjasto, poissa

Hanna-Leena Majuri-Jantunen, Jyväskylä kaupunginkirjasto,

Sari Seitajärvi, Haapaveden kaupunginkirjasto, poissa

Laura Liikavainio, Oulun kaupunginkirjasto,

Minna Rinta-Valkama, Vaasan kaupunginkirjasto,

Kati Koivisto, Lapuan kaupunginkirjasto,

Sanna Haakana, Rovaniemen kaupunginkirjasto, poissa

Suvi Seppälä, Sallan kunnankirjasto,

Reetta Kannas, Turun kaupunginkirjasto,

Kaarina Sainio, Kaarinan kirjasto,

Catharina Latvala, Porvoon kaupunginkirjasto,

Sonja Belinskij, Järvenpään kaupunginkirjasto,

Leena Saastamoinen, Nurmeksen kaupunginkirjasto, poissa



Tiina Kauppinen, Kuopion kaupunginkirjasto,

Mari Karvonen, Mikkelin kaupunginkirjasto,

Jenna Salo, Lahden kaupunginkirjasto, poistui klo 13

Päivi Joentausta, Asikkalan kirjasto

Camilla Nissinen, Joensuun kaupunginkirjasto

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi koollekutsuja, kehityspäällikkö Mervi Heikkilä klo 12.00.

2. Kokouksen koollekutsuminen ja kokoonpano

Teams-kokous on kutsuttu koolle 7.9.2022. Kutsuttuja ovat Helsingin kaupunginkirjaston edustaja,

AKE-kirjastojen edustajat sekä yksi edustaja kultakin AKE-alueelta. AKE-kirjastot ovat valinneet

alueiltaan edustajat ja heille varajäsenet vuosiksi 2020-2022.

Kokouksen puheenjohtajana toimi kehityspäällikkö Mervi Heikkilä Seinäjoen Ertestä ja sihteerinä

Anna-Maija Koskimies Seinäjoen Ertestä.

3. Päätetään neuvoston kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta sekä ääntenlaskennasta.

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

tarkistajiksi valittiin Kaarina Sainio ja Reetta Kannas.

4. Erten ajankohtaiset kuulumiset

https://www.kirjastot.fi/lanu/ajankohtaista-ertessa?language_content_entity=fi

Keskusteltiin Erten kuulumisista ja ajankohtaisista asioista, jotka löytyvät Erten kotisivulta.

https://www.kirjastot.fi/lanu/ajankohtaista-ertessa?language_content_entity=fi


5. Kesäkampanjat 2022

Keskusteltiin kesän 2022 kampanjoista ja pohdittiin kesän 2023 kampanjoita.

● Kesän 2022 materiaalit saivat kiitosta, osallistumisinnokkuus jätti paikoitellen vähän

toivottavaa.

● Keskusteltiin palkitsemiskäytännöistä ja siitä, miten eri paikkakunnilla on ratkaistu esim.

arvonnat.

● Nuorten kampanjat eritoten haastavia – tavoitettavuus keskeinen kulmakivi. Kaivattaisiin

nuoria tiktokkaajia, jotta some-kanavat kiinnostaisivat kohderyhmää.

● Harmiteltiin sitä, että kesällä nuorten tavoittaminen on erityisen hankalaa.

● Ensi vuodelle ajatuksia: Perheiden kampanjaan selkeämpi ohjeistus kirjastoille (esim.

muokattavuus) ja vähemmän tehtäviä. Nuorten kampanja voisi mahdollisesti muuttua

kokovuotiseksi tai puolivuotiseksi ”kirjatokkaajaksi”. Kirjavinkkiseinät ja muut suositukset

ovat toimineet hyvin.

● Päätettiin, että nuorten kesälukukampanjasta luovutaan, koko vuoden kattavaan

some-tuotantoon selvitellään resursseja. Yhteistyökumppania haetaan myös. Ensi kesän

kampanja kohdistetaan perheille ja siitä tehdään selkeämpi ja lyhyempi.

● Kampanja toteutetaan Erten ja LaNu-neuvoston yhteistyönä – apua tarvitaan lähinnä

kirjalistojen kokoamiseen.

6. Vuosi 2023

● Painopiste: neuvolat, pikkulapsiperheet

○ Onko syytä tehdä yhteistyömallia vai kerätä mieluummin materiaalia kaikkien

käyttöön? Vinkkejä hyvistä käytännöistä toivotaan Ertelle, niin saadaan paikallisia

materiaaleja valtakunnalliseen jakoon.

○ Yhteistyössä Lukukeskuksen kanssa?

● Lanu-kehittämisen ideakirja 2023, tässäkin pikkulapset painopisteenä

● Etävinkit jatkuvat

● Lukulystejä ei järjestetä live-tapahtumana

7. Neuvoston jäsenten toimikausi

Nykyinen lanu-neuvosto on valittu vuosille 2020-2022. Syksyllä on siis aika valita uudet edustajat ja

heille varaedustajat. Ei ole päätetty sitä, voiko kausia olla useampi peräkkäin. Toiminnan jatkuvuuden

kannalta olisi kuitenkin hyvä, että ainakin osa vanhoista jäsenistä voisi jatkaa.

Keskusteltiin neuvoston uusien jäsenten valinnasta, sovittiin, että halukkaat saavat jatkaa seuraavalle

toimintakaudelle.

Laitamme AKE-kirjastolle viestin, että alueet saavat nyt valita jäsenet ja varajäsenet. Kausia ei ole

rajattu, joten keskustelu käydään alueilla ja ilmoitetaan Ertelle.



Uusi kausi alkaa työpajatyyppisesti ensi vuoden alussa ja suunnitellaan seuraavaa toimintaa.

8. Lukulystit - ohjelma ja tapaaminen

Lukulystien ohjelma käytiin läpi.

LaNu-neuvostolla todennäköisesti mahdollisuus tutustua sanataideyhdistys Yöstäjien toteuttamaan

Sanojen saaret-elämystilaan torstai-iltana ja sen jälkeen voisimme mennä yhdessä syömään. Tästä

tiedotetaan suoraan neuvoston jäseniä myöhemmin.

Toivotaan myös, että mahdollisimman moni lanu-työtä tekevä pääsisi alueilta osallistumaan, mutta

monessa kirjastossa tilanne on aika hankala päästä matkustamaan.

9. Keskustelua satutuokioiden järjestämisestä kirjastoissa

Erte on selvittänyt satutuokio-tekijänoikeus-kysymystä kirjastokentällä. Asiasta on keskusteltu monen

eri tahon kanssa. Merviltä tulossa raportti yleisille kirjastoille lähteneestä kyselystä, johon tuli 100

vastausta. Pohdinnassa vielä, missä raportti voitaisiin esittää, jotta se saisi aikaan muutosta.

Keskusteltiin siitä, miten kysymys on ratkaistu eri kirjastoissa, ja yhteisesti toivottaisiin

mahdollisimman pikaista ratkaisua asiaan esim. niin, että kirjastojen satutuokiot saisivat samanlaiset

oikeudet kuin jumalanpalveluksissa ja opetuksessakin.

Kysymyksiä ja ajatuksia voi laittaa asiasta Ertelle tai Päivi Litmanen-Peitsalalle.

10. Muut esille tulevat asiat

Ertelle voi esittää toiveita asioista, joihin toivotaan tartuttavan.

Neuvoston perintö

Kukin voi nimettömänä jättää ajatuksia tulevaa neuvostoa varten tai antaa palautetta neuvoston

tähänastisesta työskentelystä.

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

sharing

11. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Ei päätetä päivämäärää, seuraava neuvosto päättää kokouspäivämäärän tammi-helmikuulle 2023.

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


12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14.12.

Muistion vakuudeksi,

Anna-Maija Koskimies, muistion pitäjä

Mervi Heikkilä, puheenjohtaja

Muistion tarkistaneet sähköisesti:

20.9.2022 Kaarina Sainio, Kaarinan kirjasto

14.9.2022 Reetta Kannas, Turun kaupunginkirjasto


