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1. Taustaa 
 
Pirkanmaa-Keski-Suomi -kehittämiskirjastoalueelle on päätetty perustaa 
substanssiryhmiä tietyistä sisällöllisistä vastuualueista kehittämään toimintaa. 
Ohjausryhmässä on sovittu, että ensimmäisenä perustetaan työryhmä lasten ja nuorten 
palveluiden alueelle. Tässä kokouksessa sovittiin tämän työn käynnistämisestä. 
 
2. Lastenkirjastotyön foorumi PiKe-alueelle 
 
Puhuttiin, että Pirkanmaan lastenkirjastotyön foorumilla on pitkät perinteet ja se voidaan 
ulottaa kattamaan koko PiKe-kehittämiskirjastoaluetta. Sovittiin, että ensimmäinen 
koulutustilaisuus ja verkostoitumistapaaminen järjestetään keväällä 2018, 17.5. 
Pääkirjasto Metsossa. Jatkossa järjestetään vuorovuosin Tampere ja Jyväskylä 
-akselilla, voidaan kokeilla myös muita paikkakuntia. Nimetään foorumi jollain toisella 
nimellä, tämä mietitään jo ennen ensimmäistä tapaamista. 
 
3. Sisältöjen avaaminen - kouluttaja- ja ohjaajakoulutus kirjastohenkilöstölle 
 
Jarkko esitteli sisältöjen avaamiseen liittyvästä koulutuskokonaisuudesta, josta on 
alustavasti puhuttu kouluttaja Kai Halttusen kanssa. Koulutuksen tavoitteena on 
vahvistaa vinkkarien osaamista ja teemoja ovat esimerkiksi miten moninaisia 
kirjastosisältöjä (kirjat, pelit, musiikki) voidaan vinkata, miten hallitsen omaa ajan 
käyttöäni liittyen vinkkauksiin ja miten opetustilanteita voidaan rakentaa ja hyödyntää 
uutta teknologiaa. Sovittiin, että Jarkko sopii kouluttajan kanssa ajankohdista tähän 
liittyen elo- ja syyskuulle. 
 



4. Kirjakutsut 
 

Kirjakutsut on Metson lasten ja nuorten osaston konsepti, jossa alkuvuodesta esitellään 
viime vuoden keskeisiä lasten- ja nuortenkirjallisuuden helmiä. Kirjakutsuja on kovasti 
toivottu PiKe-alueella tallenteina katsottavaksi. Ne löytyvät nyt PiKen kirjastoklubin 
YouTube-kanavalta. Sovittiin, että Leena ja Jarkko kyselevät Keski-kirjastoista 
halukkaita osallistumaan päivän vetämiseen ja sisältöjen suunnitteluun. Sovittiin, että 
vuoden 2019 kirjakutsut järjestetään samansisältöisinä Tampereella ja Jyväskylässä. 
 
5. Työryhmän perustaminen ja kokoonpano 
 
Keskusteltiin siitä, että koulutuspäiviä ja muita kokoontumisia varten perustetaan 
pienempi työryhmä suunnittelemaan näiden sisältöä. Jyväskylässä on tulossa 
muutoksia tiimirakenteeseen ja tiimien nimiin, esimerkiksi lastentiimi tulee muuttumaan 
lasten ja nuorten lukemisen edistämisen tiimiksi. Puhuttiin, että PiKen lasten ja nuorten 
työryhmässä voisi olla jäseniä 2 Jyväskylästä, 1 Keski-kirjastoista, 2 Tampereelta ja 1 
PIKI-alueelta. Luodaan ryhmä maaliskuun aikana ja ensimmäinen ryhmän 
kokoontuminen olisi 12.4. Kehittämiskirjastopäivän yhteydessä. 
 
6. Hankeasiat 
 
Niina on miettinyt pitkään tapoja, miten alle kouluikäiset huomioitaisiin paremmin 
palveluiden tasolla. Esim. Tampereella ei olla suunniteltu omaa palvelukokonaisuutta 
tälle kohderyhmälle. Tarvetta olisi panostaa mm. vanhempien tietoisuuteen lukemisen 
merkityksestä ja antaa päiväkodeille työkaluja lukuharrastuksen ja sanataiteen 
edistämiseen. Keskusteltiin Niinan ideasta hakea laajaa rahoitusta eräänlaisen 
perheiden lukudiplomin kehittämiseen. (Tähän liittyvät olennaisesti esimerkiksi 
sanataiteen, omatuotannon, vuorovaikutteisuuden asiat). Ideoitiin, että pelillinen 
“Tarinamaailma” voisi nostaa aiheen uudella tavalla eloon eri laitteilla. Asian käsittelyä 
jatketaan työryhmässä. 
. 
7. Muita asioita 
 
Pohdittiin vielä sitä, miten lasten ja nuorten valtakunnallista kirjastoyhteistyötä voitaisiin 
syventää ja tehostaa. Nähtiin yhteisesti, että esimerkiksi valtakunnallisen 
kehittämiskirjaston rooli voisi olla koordinoida valtakunnallista lastenkirjastotyötä. Jarkko 
vie asiaa eteenpäin koordinaattoriverkostoon sekä kehittämiskirjastotoimintaa 
järjestävien kirjastojen kokoontumisiin. 


