
PÖYTÄKIRJA

VALTAKUNNALLISEN LANU-NEUVOSTON KOKOUS

Aika: tiistai 18.1. klo 13.15-15.00

Paikka: Microsoft Teams

Paikalla:

Mervi Heikkilä, 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,

Kati Koivisto, Lapuan kaupunginkirjasto,

Sanna Haakana, Rovaniemen kaupunginkirjasto,

Reetta Kannas, Turun kaupunginkirjasto,

Kati Pipinen, Harjavallan kirjasto,

Sonja Belinskij, Järvenpään kaupunginkirjasto,

Raija Savinainen, Joensuun kaupunginkirjasto,

Mari Karvonen, Mikkelin kaupunginkirjasto,

Jenna Salo, Lahden kaupunginkirjasto,

Noora Oluikpe, Tammelan kunnankirjasto



KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi koollekutsuja, kehityspäällikkö Mervi Heikkilä.

2. Kokouksen koollekutsuminen ja kokoonpano

Teams-kokous on kutsuttu koolle 10.1.2022. 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. Todettiin vaihtuneet jäsenet ja

toivotettiin uudet tervetulleiksi.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mervi Heikkilä.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin sihteeriksi Emilia Koski.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

6. Päätetään neuvoston kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta sekä ääntenlaskennasta.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hanna-Leena Majuri-Jantunen ja Sari Seitajärvi.

7. Sovitut toimenpiteet kehittämistyöpajan tuloksena

1. Erten kotisivuille tehdään vuosikello tmv. jotta kirjastot voivat paremmin hahmottaa ja

ennakoida  Erten toimintaa.

2. Neuvoston toiminnassa panostetaan jatkossa entistä enemmän vaikuttamiseen.

3. Erte luo neuvoston käyttöön Jamboard-taulun yhteiseksi, kaikkien käytössä olevaksi

idea-alustaksi. Jamboard on kaikkien muokattavissa ja se uusitaan jokaisen lanu-neuvoston

kokouksen jälkeen. Alustaan saa vapaasti lisätä mieleen tulevia kehittämisideoita,

koulutusajatuksia, sisältövinkkejä ym. Erten ja neuvostoon toimintaan liittyen



8. Erten ajankohtaiset kuulumiset

Mervi Heikkilä kävi läpi Seinäjoen Erten ajankohtaiset kuulumiset, jotka ovat luettavissa Erten

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

keskusteltiin vuoden loppupuolella julkaistavasta vauvalorukirjasesta.

9. Vuoden 2022 painopiste: toinen aste

Keskustellaan aiheesta, perustetaan työryhmä, mikäli neuvostosta löytyy halukkaita osallistumaan

tämän yhteistyömallin kehittämiseen.

Vuonna 2022 kehitetään kirjaston ja toisen asteen yhteistyömalli.

Päätös: Yhteistyömallia varten perustetaan työryhmä. Raija Savinainen Lanu-neuvostosta lupautui

mukaan. Lanu-neuvosto esitti muiksi mahdollisiksi jäseniksi työryhmään: pedagogisia informaatikkoja

Helsingin, Lahden ja Tampereen kaupunginkirjastosta. Sovittiin, että neuvosto lähettää nimet 21.1.

sähköpostitse erte.kirjasto@seinajoki.fi. Pohdittiin mahdollisia muita toimijoita työryhmään: lukiot,

toinen aste, AVI:t, SeAmk, opiskelijoiden järjestöt (Suomen lukiolaisten liitto, ammattikoululaisten

liitto Sakki), nuorisovaltuustot.

10. Selkoaloite - missä mennään

Mervi kertoi, kuinka neuvoston viime syksynä alulle panema nuorten selkokirjallisuuden lisäämiseen

liittyvä aloite on edennyt. Suomen kulttuurirahastolle lähtenyt perustelumuistio liitteineen on

luettavissa neuvoston Teamsissa, kohdassa Tiedostot.

11. Valtakunnallinen lasten ja nuorten digikokoelma

Kokoelma on avattu yleisölle 9.7.2021. Hankintoja tehdään lisää ja valintaryhmän työ jatkuu vielä

tämän vuoden.

Sari Seitajärvi ja Jenna Salo kertoivat kokemuksistaan valitsijana.

Käytiin keskustelua siitä, että valtakunnallinen lanu-kokoelma saisi olla jatkuva, ei kaksivuotinen

hanke. Pohdittiin, pystyykö kuntien yhteinen kokoelma aikanaan paikkaamaan tämän kokonaan? Vai

tuleeko taukoa välillä? Lisenssien määrä on erittäin tärkeä, erityisesti kouluyhteistyössä!

Kimpoilla/kirjastoilla ei mahdollisuutta näin suuriin lisenssimääriin. Kokoelma aletaan vasta nyt

löytää, ei saisi loppua kun saadaan juuri levitettyä/tietoisuuteen. Vuonna 2021 valtakunnallisesta

lasten ja nuorten digikokoelmasta lainattiin 38 235 kpl.

Päätös: Kirjoitetaan vetoomus/kannanotto sille, että valtakunnallinen lasten ja nuorten digikokoelma

saisi jatkoa hankeajan päättymisen jälkeen vielä seuraavat kaksi vuotta.

Vetoomus/kannanotto lähetetään ainakin: OKM/Leena Aaltonen, Lukuliike sekä Yleisten kirjastojen

konsortio.

12. Aloite kentältä

Ajankohtaiset lasten ja nuorten maailman ilmiöt - näkyvät kirjastoissa, miten saisi valjastettua

lukemisen edistämisen hyväksi? Kuka sen tekisi? Missä näistä voisi keskustella?

https://www.kirjastot.fi/lanu/ajankohtaista-ertessa?language_content_entity=fi
mailto:erte.kirjasto@seinajoki.fi


Keskustelua tästä aiheesta: Voisiko Erte olla mahdollistaja ja alustan luoja? Erte loisi “tilan” tälle

keskustelulle. Voisiko lanu-neuvosto olla ylläpitäjäryhmä? Aktivoimassa keskustelua? Jakaa tietoa

tästä alustasta? Erte voisi nostaa esille tuolla keskustelualustalla esille tulevista asioita esim.

etävinkeillä. Olisiko Discord? Onnistuisiko Kifin kautta? Entäpä Googlen palvelut? Mahdollisimman

matalan kynnyksen paikka, joka ei vaatisi liikaa työtä osallistujilta.

Päätös: Selvitetään erilaisia alustavaihtoehtoja ja tehdään päätös siitä myöhemmin.

13. Lukutaitostrategian konkreettiset toimeenpano-ohjelmat

Kansallisen lukutaitostrategian toimeenpano alkaa. Lukuliike valmistelee Lukeva Koulu -ohjelmaa ja

Lukeva kunta -ohjelma on myös osa lukutaitostrategian toimeenpanoa. Todennäköisesti tullaan

järjestämään alakohtaisia keskustelutilaisuuksia, joissa pohditaan lukutaitostrategian toimeenpanoa.

Mervi Heikkilä kehotti muistamaan strategian viimeistään siinä vaiheessa, kun kirjastoissa kirjoitetaan

hankehakemuksia, ne on hyvä perustella strategiasta käsin.

14. Muut esille tulevat asiat

Nuortenkirjallisuuden ilmestyminen vähentynyt, kuinka voitaisiin edistää?

- voitaisiinko lähestyä kustantajia?

- kirjastojen tarve on laajempi kuin markkinoiden tarve?

- käännöskirjallisuutta ilmestyy hyvin vähän

- kirjahankinnan/aineistovalinnan vaikutus kustannusalaan - tarvitaanko tästä koulutusta?

- keskittymiskyky ei enää riitä pitkän kirjan lukemiseen? On otettava mitä vaan, mitä nuoret lukee.

Neuvoston rooli:

- keskustelun herättäminen, vuorovaikutus niiden pohjalta konkreettinen toimenpide?

- mitä nuoret itse ajattelee?

- miten nuortenkirjat saisivat lisää näkyvyyttä?

- voisiko Erte koota useamman eri keskustelun? Vai eri alojen keskustelijat saman pöydän ääressä?

Päätös: Tehdään kevään kokoukseen konkreettinen etenemissuunnitelma tässä asiassa.

15. Seuraavasta kokouksesta päättäminen

Päätös: Seuraava kokous pidetään 3.5.2022 klo 12, etänä Teamsissa.

16. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 15.05.


