
PÖYTÄKIRJA                        
  

Valtakunnallisen   Lanu-neuvoston   kokous   
  

Tiistaina   13.4.2021   klo   12-14   

Etäkokous   Microso�   Teamsin   välityksellä   

  
Läsnä:   

  
Mervi   Heikkilä,   Seinäjoen   erityistehtävä   

Lena   Sågfors,   Seinäjoen   erityistehtävä   

Anna-Maija   Koskimies,   Seinäjoen   erityistehtävä   

Emilia   Koski,   Seinäjoen   erityistehtävä   

Mari   Luolamaa,   Helsingin   kaupunginkirjasto   

Mervi   Hietanen,   Tampereen   kaupunginkirjasto   

Hanna-Leena   Majuri-Jantunen,   Jyväskylä   kaupunginkirjasto   

Sari   Seitajärvi,   Haapaveden   kaupunginkirjasto   

Laura   Liikavainio,   Oulun   kaupunginkirjasto   

Minna   Rinta-Valkama,   Vaasan   kaupunginkirjasto   

Ka�   Koivisto,   Lapuan   kaupunginkirjasto   

Sanna   Haakana,   Rovaniemen   kaupunginkirjasto   

Suvi   Seppälä,   Sallan   kunnankirjasto   

Leena   Pylkkö,   Turun   kaupunginkirjasto   

Kaarina   Sainio,   Kaarinan   kirjasto   

Catharina   Latvala,   Porvoon   kaupunginkirjasto   

Camilla   Koskinen,   Joensuun   kaupunginkirjasto   

Tiina   Kauppinen,   Kuopion   kaupunginkirjasto   

Noora   Oluikpe,   Tammelan   kunnankirjasto   

Mari   Karvonen,   Mikkelin   kaupunginkirjasto   

Sonja   Belinskij   Järvenpään   kaupunginkirjasto   

Jenna   Salo,   Lahden   kaupunginkirjasto   

  



  

1.   Kokouksen   avaus   
Kokouksen   avasi   kehityspäällikkö   Mervi   Heikkilä   klo   12.06.     

  
2.   Kokouksen   kokoonpano   
Teams-kokous   on   kutsu�u   koolle   31.3.2021.   Kutsu�uja   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.    

  
3.   Valitaan   kokoukselle   puheenjohtaja   
Mervi   Heikkilä   vali�in   kokouksen   puheenjohtajaksi.   

  
4.   Kokouksen   sihteerin   valinta   
Emilia   Koski   vali�in   kokouksen   sihteeriksi.   

  
5.   Esityslistan   hyväksyminen   
Esityslista   hyväksy�in.   

  
6.   Pöytäkirjantarkastajien   ja   ääntenlaskijoiden   valinta    
Pöytäkirjantarkastajaksi   ja   ääntenlaskijoiksi   vali�in   Mari   Luolamaa   ja   Mervi   Hietanen.   

  
7.   Valtakunnallisen   lukutaitostrategiatyön   kuulumiset   

● Lukutaitostrategiaa   valmistelee   projek�ryhmä   ja   ohjausryhmä,   Mervi   mukana   
projek�ryhmässä   tuomassa   kirjastojen   näkökulmaa.   

● Lukutaitostrategian   on   määrä   valmistua   vuoden   loppuun   mennessä.   
● Tallenteet   strategiatyön   seminaareista   tulevat   Lukuliikkeen   sivuille.   
● Kaikki   AKE-alueiden   kuulemiset   on   käyty,   tulossa   vielä   yksi   ruotsinkielinen   kuuleminen.   
● Koulukirjastojen   huomioiminen   strategiatyössä   puhutu�.   Lukutaitostrategian   �imoilta   on   

noussut   keskustelua   myös   koulukirjastoista,   ja   asiaan   on   monia   näkökulmia.   
● Ehdote�in,   e�ä   valmistellaan   kannano�o   koulujen   kirjastopalveluista:   miten   voidaan   

järjestää,   mitä   resursseja   vaa�i   ja   miten   resurssit   kohdennetaan.   Tämä   voitaisiin   väli�ää   
esim.   OKM:lle   ja   OPH:lle.   Pääte�in,   e�ä   Mervi   tekee   luonnoksen   ja   jakaa   sen   neuvoston   
Teams-�imiin.   

● Strategiatyön   jälkeen   valmistuu   konkree�sempi   toimenpideohjelma.   
  

8.   Kirjaston   ja   varhaiskasvatuksen   välinen   valtakunnallinen   yhteistyömalli   
Emilia   esi�eli   yhteistyömallin   pääpiirtei�äin.   Yhteistyömallin   työryhmän   seuraava   kokous   on   
viikolla   16   ja   sen   jälkeen   valmistuu   luonnos   myös   lanu-neuvostolle   kommentoitavaksi.   Emilia   jakaa   
luonnoksen   lanu-neuvoston   Teams-�imissä   ja   lai�aa   �edon   sähköpos�tse.   

  
  
  



9.   Kesän   digitaaliset   lukukampanjat   lapsille   ja   nuorille   
Emilia   esi�eli   kesän   digitaaliset   lukukampanjat   lapsille   ja   nuorille.   Lasten   versiossa   seikkaillaan   
Lumotussa   puistossa,   ja   nuorten   versiossa   ollaan   virtuaalisella   maailmanympärysmatkalla.   Lasten   
version   linkki   jae�in   lanu-neuvostolle,   jonka   jäsenet   voivat   lähe�ää   kommen�nsa   ja   ajatuksensa   
Emilian   sähköpos�in.   Nuorten   version   linkki   lähetetään,   kun   sisällön   syö�ö   digitaaliselle   alustalle   
valmistuu.   

  
10.   Muut   esille   tulevat   asiat   

  
● Erten   etävinkit   ovat   olleet   tykä�yjä.   Palau�eiden   pohjalta   valmistui   tekijänoikeusteks�,   joka   

löytyy   Erten   ko�sivuilta.   
● Lukulys�t   järjestetään   15.-16.9.2021.   Aihepiirejä   voisivat   olla   esimerkiksi:   

o kuinka   kirjastot   tavoi�avat   haastavissa   �lanteissa   olevia   perheitä,   lapsia   ja   nuoria   
o ope�ajanäkökulma:   miten   kouluissa   on   saatu   innoste�ua   lukemiseen   etäilystä   

huolima�a/korona-aikana   
o selkokirjat   
o kansainvälisyys/englanninkielinen   esitys   

● Lanu-työntekijöiden   sähköpos�listan   kokoamisesta   keskustel�in.   Tode�in,   e�ä   listan   koon�   
ei   ole   tarpeellista   ja   AKEille   �edotus   on   rii�ävää.   

● Mervi   esi�eli   Erten   sivujen   ajankohtaista-osion.   Sivulta   löytyvät   tuoreet   �edot   siitä,   mitä   
Ertessä   on   meneillään.   

● Kasiluokkien   genrevinkkausvideoita   on   jae�u   ja   saatu   hyvää   palaute�a.   
● Pienten   kirjastojen   pilo�ssa   tavoi�eena   on   kehi�ää   yhdessä   pienten   kirjastojen   kanssa   

menetelmiä,   joista   on   apua   lasten   ja   nuorten   lukemisenedistämistyössä.   Pilo�in   tuli   
yhteensä   13   hakemusta   ja   mukaan   arvo�in   Siikainen,   Posio   ja   Korsnäs.   Siikainen   lähtee   
kehi�ämään   peruskoulun   ja   kirjaston   yhteistyötä.   Posion   ja   Korsnäsin   kehityskohde   
valikoituu   pilo�n   edetessä.   

● Suositukset   kirjavinkkauksen   järjestämisestä   yleisissä   kirjastoissa   koe�u   hyödylliseksi.   
● Neuvoston   rooli   puhutu�.   Vies�ntäkanavista   käytössä   tällä   hetkellä   vahvimmin   sulje�u   

Facebook-ryhmä   ja   neuvoston   Teams-�imi.   Pohdi�in,   olisiko   tarpeen   uudistaa   
vies�ntäkanavia.   Pääte�in   jä�ää   asia   hautumaan.   

  
11.   Seuraava   kokous   
31.8.2021   klo   12-15   Teamsin   välityksellä.   

  
12.   Kokouksen   pää�äminen   
Mervi   Heikkilä   pää�   kokouksen   klo   13.57.   

  

___________________________________ ____________________________________   

Mervi   Heikkilä,   puheenjohtaja Emilia   Koski,   sihteeri   

  



____________________________________ ____________________________________   

Mari   Luolamaa,   pöytäkirjantarkastaja Mervi   Hietanen,   pöytäkirjantarkastaja   


