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Kehittämistehtävä 

Porvoon kaupunginkirjaston alueellisen kehittämistehtävän toimialue on Uudenmaan kun-
nat. Alueellista kehittämistehtävää hoitavan kirjaston tehtävät määritellään laissa yleisistä 
kirjastoista. Kehittämistehtävällä tuetaan Uudenmaan yleisten kirjastojen kehittymistä, hen-
kilöstön osaamista ja edistetään yleisten kirjastojen yhteistoimintaa.  

Vuoden 2020 toiminnalle antoi vahvasti leimansa koronapandemia, joka pakotti mietti-
mään uusiksi jo suunnitellun toiminnan. Koulutuksia siirrettiin webinaareiksi ja kirjastojen 
tarpeisiin vastattiin lisäämällä etäkahveja ajankohtaisista aiheista. Alueellisen kehittämis-
tehtävän viestinnällinen ja tiedon jakamisen rooli korostui kriisiaikana. Alueellinen kehittä-
mistehtävä pystyi auttamaan kirjastoja mukauttamaan toimintaansa kirjastojen tilojen ol-
lessa suljettuina ja toiminnan siirtyessä verkkoon. 

 

Porvoon kaupunginkirjasto 

Kehittämistehtävän teemat vuonna 2020 

Vuoden 2020 teemat kestävä kehitys, digitaalinen tasa-arvo sekä kirjastot ja osallisuus liit-
tyvät kirjastojen toimintaympäristöön vaikuttaviin laajempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. 
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Kestävä kehitys 
 
Ilmastonmuutos on kaik-
kien yhteinen haaste. Kir-
jaston on otettava ekologi-
sesti ja sosiaalisesti kes-
tävä kehitys huomioon kai-
kessa toiminnassaan. Tar-
vitaan ajanmukaisia kestä-
vän kehityksen toiminta-
malleja ja työkaluja kirjas-
toille.  
 

Digitaalinen tasa-arvo 
 
Digitalisaatiolla luodaan uusia 
mahdollisuuksia kulttuuriin 
osallistumiseen ja aktiiviseen 
kansalaisuuteen. Digitalisaa-
tio voi myös johtaa eriarvois-
tumiseen. Kirjaston on edis-
tettävä kansalaisten yhden-
vertaisia mahdollisuuksia yh-
dessä muiden toimijoiden 
kanssa. 

Kirjastot ja osallisuus 
 
Kirjasto on kaikille avoin, ma-
talan kynnyksen tila, jonka 
tehtävä on kulttuurisen ja yh-
teiskunnallisen vuoropuhelun 
edistäminen. Kirjastojen ke-
hittämisessä on kuultava kun-
talaisia. Oikea tiedon etsimi-
nen ja tunnistaminen ver-
kossa on tärkeä kansalais-
taito.  
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Kestävä kehitys 
 
 
- Uudenmaan kirjas-

toissa osataan 
pohtia eri palve-
luita ja prosesseja 
kestävän kehityk-
sen näkökulmasta 

- Uudenmaan kirjas-
tojen brändi kierto-
talouden edistä-
jänä vahvistuu 

- Uudenmaan kirjas-
tolaiset verkostoi-
tuvat alueellisesti 
ja valtakunnalli-
sesti kestävän ke-
hityksen asioissa  

Digitaalinen tasa-arvo 
 
 
- Eri käyttäjäryhmien 

haasteet kirjastojen 
digitaalisten palvelu-
jen käytössä tunne-
taan 

- Uudenmaan kirjastot 
ovat aktiivisia toimi-
joita digituen verkos-
tossa 

- E-aineistojen tunnet-
tuus paranee 

Kirjastot ja osallisuus 
 
 
- Kirjastoilla on uusia 

työkaluja kulttuuri-
sen ja yhteiskun-
nallisen vuoropuhe-
lun edistämiseksi 

- Kirjastoilla on uusia 
työkaluja mediatai-
tojen ja medialuku-
taidon edistämi-
seen 

- Kirjaston käyttö li-
sääntyy kaikissa 
käyttäjäryhmissä 
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- Kansallisen ympä-
ristöhankkeen 
edistäminen 

- Kirjastot ja ilmas-
tonmuutos koulu-
tuspäivä 

- Tiedon jakaminen 
ja keskustelun he-
rättäminen 

- Tulevaisuus-työpa-
jat 

- Kirjastofillarointi ja 
kestävyysaiheiset 
kirjastotyöpajat 
 

- Seniorit ja digi -koulu-
tus 

- Mediataitoviikkoon, 
All Digital Weekiin ja 
Seniorsurfiin liittyvän 
tiedon ja vinkkien vä-
littäminen kirjastoille 
ja henkilöille verkos-
toissamme. Kirjasto-
jen ja yhteistyökump-
paneiden yhteen 
saattaminen 

- Mediakasvatus-kou-
lutus 

- Erätauko-koulutukset 
- Osallisuusakatemia -

koulutukset 
- Kirjallisuusaiheinen 

koulutuspaketti 
- ”Ihmekortti” -kam-

panja: Mitä kaikkea 
kirjastokortilla saa-
kaan ja mitä velvolli-
suuksia siihen liittyy? 

- Kokoelmanhoidon 
koulutus 

- Kirjastotila kaikille -
koulutus 

Taulukko 1 Teemat ja tavoitteet 2020 
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Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta tavoitteita pystyttiin toteuttamaan. Helsingin kau-
punginkirjaston kansallisen Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hankkeen 
myötä ympäristöasiat olivat esillä Uudenmaan kirjastossa. Alueellinen kehittämiskirjasto oli 
aktiivisesti mukana hankkeen toteuttamisessa. Digitaalisen tasa-arvon toteutuminen ko-
rona-aikana oli hyvin haasteellista. Digitaaliset palvelut auttoivat joitakin kirjaston käyttäjiä 
jatkamaan kirjaston käyttöä myös kirjastojen ollessa suljettuna. Toisaalta kirjastojen sulke-
minen poisti monelta mahdollisuuden hoitaa asioitaan sähköisesti. 

Porvoon kaupunginkirjaston järjestämillä etäkahveilla pohdittiin keinoja ja jaettiin hyviä 
käytäntöjä kirjaston palveluiden tuomiseksi ihmisten saataville digitaalisesti, kun fyysiset 
toimipisteet olivat suljettuina. Kirjastot ja osallisuus -teemassa järjestettiin kaksi osallisuus-
akatemiakoulutusta, joista osallistujat saivat työkaluja ja näkökulmia osallisuuden edistämi-
seen. Erätaukokoulutuksissa opetettiin hyödyntämään Erätauko-menetelmää mm. kirjasto-
jen järjestämissä yleisökeskusteluissa.  

 

 

Osaamisen kehittäminen 

Osaamisen kehittämisen keinoja vuonna 2020 olivat kirjastohenkilökunnalle järjestettävä 
ammatillinen täydennyskoulutus webinaarien sekä lähikoulutuspäivien muodossa, sekä 
vertaisoppiminen verkon kautta ja työpaikoilla. Koronapandemian takia kaikkia suunnitel-
tuja opintomatkoja ei voitu toteuttaa ja työntekijävaihto-ohjelma jouduttiin keskeyttämään. 

Täydennyskoulutus 

Lähikoulutuksia järjestettiin vuonna 2020 kaikkiaan kahdeksan, webinaareja järjestettiin 15 
sekä muita tilaisuuksia ja kokouksia 18. Lisäksi järjestettiin ryhmämatka Kirjastoseuran 
Faktio-koulutuspäivään Tampereelle. Microsoft Teams vakiintui etäkoulutusten tekniseksi 
ratkaisuksi, mitä edesauttoi ohjelmiston käyttöönotto myös alueen muissa kunnissa. Lähi-
koulutuksia järjestettiin kulloinkin voimassa olevat koronarajoitukset ja osanottajien turvalli-
suus huomioiden. 
 
Koulutuspaikoissa pyrittiin huomioimaan alueellinen tasapuolisuus mahdollisuuksien mu-
kaan. Liikenneyhteyksien takia pääkaupunkiseudulla tai muualla radan varrella pidettävät 
koulutukset ovat useimmille saavutettavimpia. Webinaarit ja koulutusten etälähettäminen 
ovat edistäneet koulutusten saavutettavuutta.  
 
Koulutustilaisuuksien ja muiden kehittämistehtävän järjestämien tapahtumien aiheet, ajan-
kohdat, paikkakunnat ja osanottajamäärät on lueteltu taulukossa 2. 
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Koulutusten ja yhteydenpidon siirtymistä sähköiseksi tuki Porvoon kaupunginkirjaston Uu-
dellamaalla 2019–2020 toteuttamassa Yleisten kirjastojen digihankkeessa järjestetty digi-
koulutus. 
 
Kehu-kahvit, joita Porvoon kaupunginkirjaston alueellinen kehittämistehtävä ryhtyi järjes-
tämään tehostetusti Teamsin avulla heti kun kirjastot suljettiin, oli toimiva tapa jakaa tietoa 
ja ideoita siitä, miten kirjastot parhaiten pystyivät toteuttamaan tehtäväänsä uusissa olo-
suhteissa. Aiheet vaihtelivat tekijänoikeusasioista ja poikkeusolojen seniorityöstä kirjasto-
jen avaamisen käytäntöihin. Kehu-kahvit olivat myös tapa tarjota vertaistukea ja tukea 
henkilöstön jaksamista poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissa. 
 
Kehu-lukupiirissä perehdyttiin ennalta valikoituihin asiateksteihin, jotka liittyivät johonkin 
kirjastotyön kannalta ajankohtaiseen teemaan. Lukupiirit järjestettiin niin ikään Teamsin 
avulla. 
 
Koulutusten palaute kerättiin tilaisuuksien jälkeen Webropol-lomakkeella, jonka kysymyk-
set ovat yhteisiä muiden kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen ja Aluehallintoviraston pa-
lautelomakkeiden kanssa. Näin oli mahdollista saada valtakunnallista vertailutietoa.  
 
Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 1991 henkilöä. Näistä pelkästään paikan päällä toteu-
tettavat lähikoulutukset (kahdeksan kappaletta) keräsivät 132 osallistujaa. Webinaareissa 
(15 kappaletta) oli 381 osallistujaa ja muissa tilaisuuksissa (mm. kahvit, kirjastopäivät, ta-
paamiset, retket, 19 kappaletta) 630 osallistujaa. Osallistujia oli lähes kaikista Uudenmaan 
kunnista. Pienimpien kuntien kirjastojen työntekijöiden koulutuksiin osallistuminen on hyvin 
haasteellista. Tallenteilla ja etäosallistumismahdollisuuksien avulla pyrittiin osaltaan lisää-
mään osallistumismahdollisuuksia. Tallenteita tehtiin koulutuksista siinä määrin, kun se oli 
tarkoituksenmukaista ja sopi kouluttajille. Tallenteet olivat pääasiassa ilmoittautuneiden 
katsottavissa. 
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PVM. tapahtuma osallis-
tujia 

paikka 

15.1.  Asiantuntijasta asiakkaantuntijaksi -koulutusohjelma 23 Oodi/Kuutio, Helsinki 

15.1.  Miltä näyttää asiakaspalvelun tulevaisuus? 35 Oodi/Kuutio, Helsinki 

21.1. Pajapäivä 22 Ison omenan kirjasto, 
Espoo. 

26.2. Medialukutaitoa aikuisille 18 Hyvinkään pääkir-
jasto 

27.3. Kirjastonjohtajien kokous 26 Adobe Connect 

31.3. AKE-kahvit: Mihin some taipuu poikkeusoloissa? 43 Teams 

2.4. AKE-kahvit: E-aineistojen erinomaisuus ja haasteet 47 Teams 

7.4. AKE-kahvit: Vinkkaa virtuaalisesti 61 Teams 

9.4. KEHU-kahvit: Asiakaspalvelu koronan aikaan 39 Teams 

14.4. KEHU-kahvit: Lukupiiri piuhan päässä 30 Teams 

16.4. KEHU-kahvit: LANU: Lisää ruutuaikaa! 34 Teams 

17.4. Kirjallisuus 5 + 1: Aikakaudet-webinaari 58 Teams 

21.4. KEHU-kahvit: Sanastolla on sanottavaa tekijänoi-
keuksista 

98 Teams 

23.4. KEHU-kahvit: Asiakaspalveluruotsia 31 Teams 

27.4. Servicedesign för bibliotek 16 Teams 

28.4. Palvelumuotoilua ja osallistamista 42 Teams 

30.4. KEHU-kahvit: Seniorityö poikkeusoloissa 31 Teams 

5.5. KEHU-kahvit: Sekaisin somesta 50 Teams 

7.5. Kirjallisuus 5 + 1: Genret-webinaari 72 Teams 

12.5. KEHU-kahvit: Millaisin suunnitelmin kirjastot auki? 55 Teams 

26.5. KEHU-kahvit: Hallitusti ja asteittain 70 Teams 

12.6. KEHU-lukupiiri: Palvelumuotoilu 3 Teams 

26.--
28.8. 

Kirjastofillarointi 12 Hyvinkää--Hanko  
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27.8. Vastuullisen kirjastotoiminnan työpaja 6 Lohjan pääkirjasto + 
etä 

31.8.  Uudenmaan kirjastojen kesäpäivä 20 Porvoo + etä 

1.9. KEHU-kahvit: Saavutettavuus 26 Teams 

4.9. KEHU-lukupiiri: Käyttäjädata 5 Teams 

8.9. Erätauko-koulutus 10 Helsinki 

11.9. Kirjallisuus 5 + 1: Ryhmämatka Faktiopäivään 15 Tampere 

24.9. Kirjallisuus 5 + 1: Kaunon (ja tiedon) helmet & Kirjalli-
suusterapia 

20 Helsinki + osin etä 

28.9. Viisi askelta houkuttelevaan kirjastotilaan 4 Vantaa 

2.10.  KEHU-lukupiiri: rasismi 0 Teams 

13.10. Ympäristötietoisuutta kirjastoihin 45 Teams 

28.10. Etä-Erätauko-koulutus 5 Zoom (kouluttajan) 

2.11. Ikääntyneiden kirjastopalvelut Uudellamaalla 9 Teams 

3.11. KEHU-kahvit: Hankehakemukset pakettiin 3 Teams 

12.11. Erätauko etänä 6 Zoom (kouluttajan) 

13.11. Uudenmaan kirjastopäivä 2020 43 
 

16.11. Uudenmaan kirjastonjohtajat ja esimiehet. Vaativat 
esimiestilanteet. 

22 Teams 

27.11. KEHU-lukupiiri: Myöhästymismaksut/förseningsavgif-
ter 

1 Teams 

4.12. Litteraturdagen 16 Teams 

8.12. KEHU-kahvit: eKirjasto 27 Teams 
 

Yhteensä 1199 
 

 
Taulukko 2 Kehittämistehtävän koulutus- ja muut tilaisuudet 
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Viisi askelta toimivaan kirjastotilaan 28.9. 

 

Vertaisoppiminen 

Vertaisoppiminen on keskeinen osa Porvoon kaupunginkirjaston osaamisen kehittämistä. 
Tavoitteena on osaamisen vahvistaminen vertaisten ohjauksessa. Samalla on aikaansaatu 
osaamisen ja hyvien käytäntöjen siirtymistä alueen kirjastosta toiseen. Vertaisoppimisen 
työtapana on vuodesta 2017 käytetty työntekijävaihtoja, jossa työntekijä on työskennellyt 
muussa kuin omassa kirjastossa viikosta kahteen viikkoon tai lyhyemmän ajan. Vuonna 
2020 vaihtoja ei voitu kuitenkaan toteuttaa koronatilanteen takia. 
 
Vertaisryhmämentorointi on Suomessa kehitetty vertaisoppimisen menetelmä, jota Por-
voon kaupunginkirjaston alueellinen kehittämistehtävä ryhtyi 2020 yhdessä Helmet-alueen 
koulutusvastaavien kanssa mukauttamaan kirjastoalalle. Vuonna 2020 toteutetut Erä-
tauko-koulutukset toimivat pohjustuksena vertaisryhmämentoroinnille, jonka pilotti käynnis-
tyi 2021. 
 
Alueellinen lasten- ja nuortenkirjastotyön verkosto tarjosi mahdollisuuksia vertaisoppi-
miseen muun muassa verkoston yhteistyönä toteutetun lukuhaasteen kautta. 
 
Kirjastofillarointi toteutettiin toistamiseen vuonna 2020. 12 pyöräilijää eri kirjastoista mat-
kasi Hyvinkäältä Hankoon pysähtyen matkalla tutustumaan Nurmijärven, Vihdin, Lohjan, 



 

 

 
10 

 

Siuntion, Inkoon, Raaseporin ja Hangon kirjastoihin sekä moniin muihin kulttuurikohteisiin, 
tarkasti koronavarotoimenpiteitä noudattaen. Lohjan kirjastossa järjestettiin vastuullisen 
kirjastotoiminnan työpaja. Kirjastofillaroinnilla jaettiin taas rutkasti tietoa ja kokemuksia 
sekä lujitettiin uusmaalaisten kirjastolaisten yhteishenkeä. 
 

 
 
Kirjastofillaroijien matka jatkuu Lohjan pääkirjastolta. 

 

Yhteistoiminnan edistäminen 

Kehittämistehtävällä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Kirjastolain 
mukaan kehittämistehtävää hoitava kirjasto toimii yhteistyössä muiden kehittämistehtävää hoi-
tavien yleisten kirjastojen, valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston ja mui-
den kirjastojen kanssa. Tärkeä osa Porvoon kaupunginkirjaston alueellista kehittämistehtävää 
on alueen kirjastojen yhteistyön kehittäminen.  
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Alueelliset verkostot 

Alueelliset verkostot tarjoavat mahdollisuuksia vertaisoppimiseen ja epämuodolliseen oppi-
miseen. Samalla ne toimivat kirjastojen yhteistyön ja yhteisen kehittämisen alustoina sekä 
tarjoavat osallistujilleen ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia ja työhyvinvointia tuke-
van sosiaalisen verkoston. Porvoon kaupunginkirjaston alueellinen kehittämistehtävä on 
perustanut kolme verkostoa toimialueelleen, Lasten- ja nuortenkirjastotyön verkoston 2019 
sekä Ikääntyneiden kirjastopalvelujen verkoston ja kirjastoautoverkoston 2020. 

Lasten- ja nuortenkirjastotyön verkoston eli tuttavallisesti LANU-verkoston toiminta jat-
kui aktiivisena vuonna 2020. Verkostossa oli edustettuina lähes kaikki Uudenmaan kunnat. 
Verkosto käytti Porvoon kaupungin Teamsia yhteistyöalustana. Verkoston koordinaattorina 
toimi Anne Suvanto. Verkoston työrukkasena toimi ydinryhmä, jossa ovat edustettuna 
kaikki alueen kimpat. Ydinryhmän jäsenet vuonna 2020 olivat Heli Eboru (Kirkes), Outi 
Hokkinen (Helmet), Pirkko Ilmanen (Helmet), Anu Kalliola (Ratamo), Catharina Latvala 
(Helle) ja Karoliina Pentti (Lukki). Verkostotapaamiset järjestettiin 5.5. ja 15.9. Verkoston 
suursatsaus vuonna 2020 oli Uudenmaan kirjastojen yhteisen lukuhaasteen laatiminen. 
Lukuhaaste julkaistiin syksyllä ja siihen kuuluu opettajan opas. 

Ikääntyneiden kirjastopalveluiden verkostoa alettiin puuhaamaan Uudenmaan kirjasto-
jen kesäpäivässä 30.8. käydyn keskustelun pohjalta. Todettiin, että on aiheellista perustaa 
senioreiden parissa työskenteleville oma ammatillinen verkosto Uudellemaalle. Seniori-
työtä tekevät ovat usein melko yksin kirjastoissaan ja he kaipaavat verkostotukea. Samalla 
on huomattava, että väestön ikääntyminen haastaa koko kirjaston ja tarvitaan koulutusta ja 
palveluiden kehittämistä. 2.11. pidettiin ensimmäinen verkostotapaaminen Teamsissä. 
Verkoston koordinaattorina toimi Jan Nyström. 

Uudenmaan kirjastoautoverkoston toiminta oli lähinnä tiedon jakoa ja keskustelua 
Teams-alustan kautta. Verkoston puuhamiehenä toimii Porvoon kaupunginkirjaston kirjas-
toautonkuljettaja-virkailija Jari Elvfengren. 

Uudenmaan kirjastonjohtajien kokoukset pidettiin kaksi kertaa. Kevään kokous pidettiin 
27.3. etäkokouksena. Teemana oli osaamisen johtaminen ja asiantuntijavieraana osaami-
sen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu Kuntatyönantajista. Osallistujia oli 26. Syksyn 
kokous pidettiin niin ikään etäkokouksena 16.11. Teemana oli vaativat esimiestilanteet krii-
siaikana. Aiheeseen johdatti tietokirjailija ja kouluttaja Lily Korpiola ja osallistujia oli 22.  

Pienten kirjastojen kokous kokoaa säännöllisesti alueen pienempien kuntien kirjaston-
johtajia ja muuta henkilökunta keskustelemaan ajankohtaisista asioista, oppimaan toisil-
taan ja suunnittelemaan yhteistoimintaa. Pienten kirjastojen kokous on kehittämistehtä-
välle tärkeä tietolähde pienimpien kunnankirjastojen kehittämishaasteista. Pienten kirjasto-
jen kokous järjestettiin 8.12. 

Hankkeet 

Porvoon kaupunginkirjaston alueellinen kehittämistehtävä seurasi ja jakoi tietoa alueilla 
meneillään olevista hankkeista. Valtionavustusten hakemista ja hankkeiden ideointia 



 

 

 
12 

 

tuettiin yhdessä aluehallintoviraston kanssa järjestetyillä etäkahveilla. Kehittämistehtävään 
kuuluu myös kansallisten hankkeiden seuraamista ja niistä tiedottamista alueella. Vuonna 
2020 käynnistyi yleisten kirjastojen ympäristöhanke Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 
2020-luvulle. Hankkeen tarkoituksena on edistää kirjastojen ympäristötietoisuutta, hiilineut-
raaliutta ja jakamistaloutta. Kehittämistehtävä osallistui hankkeesta tiedottamiseen ja 
hankkeen 2021 toteutettavien koulutusten suunnitteluun.  

Yleisten kirjastojen digihankkeen 2019–2020 toteutus Uudellamaalla oli Porvoon kaupun-
ginkirjaston vastuulla ja informaatikko Leila Juusola siirtyi kehittämistehtävästä hankkeen 
palvelukseen. Alueellisen kehittämistehtävän verkostot ja tiedotuskanavat olivat keskeinen 
osa digihankkeen suorittamista, ja digihankkeessa omaksuttuja toimintatapoja siirtyy 
osaksi normaalia kehittämistehtävän toimintaa. Tärkeä uusi työtapa, joka otettiin käyttöön 
digihankkeessa, on AKE-kirjastojen yhteinen Liboppi-oppimisalusta. 

Kielisaarekkeiden kirjastopalvelut 

Suomenkielisiä kuntia, joissa toimii ruotsinkielinen koulu tai päiväkoti, on Uudellamaalla 
Keravalla, Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vihdissä. Lisäksi Uudenmaan ulko-
puolella on lukuisia tällaisia ns. kielisaarekkeita, valtaosa kuitenkin Uudellamaalla. Por-
voon kaupunginkirjasto tukee kielisaarekekuntien yleisiä kirjastoja järjestämällä koulutusta, 
lähettämällä siirtokokoelmia, järjestämällä aineistovinkkauksia ja auttamalla ruotsinkielis-
ten asiakastiedotteiden tuottamisessa. Kielisaarekkeiden parissa työskentelevien on mah-
dollista käyttää Porvoon Teamsia yhteistyöalustana. 

Porvoon kaupunginkirjasto lähetti vuonna 2020 siirtokokoelmia Nurmijärven Klaukkalan 
kirjastoon. Pedagoginen informaatikko Frej Feodoroff piti kirjavinkkaukset Nurmijärven 
Vendlaskolanissa 6.3. ja Vihdin Svenskbacka skolassa 8.10. 

Vankilakirjastot 

Porvoon kaupunginkirjaston edustajana Jan Nyström on osallistunut Turun kaupunginkir-
jaston koordinoiman Kirjastojen ja rikosseuraamuslaitosten yhteistyöryhmän kokouksiin ja 
pitänyt tarvittaessa yhteyttä Uudenmaan kirjastoihin, joiden kuntien alueella on vankilatoi-
mintaa. Joistakin muista AKE-alueista poiketen Porvoon kaupunginkirjastolla ei ole rahoi-
tusta Uudenmaan yleisten kirjastojen ja vankilakirjastojen yhteistyön kehittämiseen. Loka-
kuussa valmistuneen vankilakirjastoyhteistyön toimintamalliehdotuksen mukaisesti vankila-
kirjastoyhteistyölle pyritään löytämään pysyvä rahoitus, joka mahdollistaisi toiminnan myös 
Uudellamaalla.  
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Kehittämistehtävän ohjaus ja suunnittelu 

Kehittämistehtävää hoidetaan yhteistyössä alueen kirjastojen kanssa niiden vahvista-
miseksi. Tehtävän onnistumisen kannalta on välttämätöntä kuulla alueen kirjastojen tar-
peita ja hyödyntää koko alueen osaamista kehittämistehtävän suunnittelussa ja toteuttami-
sessa. Kehittämistehtävän toteuttaminen kirjastoja ja niiden työntekijöitä hyödyttävällä ta-
valla edellyttää (jatkuvan palautteen keräämisen ohella) kirjastojen osallistumista kehittä-
mistehtävän ohjaukseen. Tätä toteutettiin erityisesti kehittämistehtävän suunnitteluryhmän 
ja Uudenmaan kirjastokokousten avulla. 

Kehittämistehtävän suunnitteluryhmä 

Kehittämistehtävän suunnitteluryhmään kuuluivat edustajat kaikista toimialueen kirjasto-
kimpoista sekä Helsingin kaupunginkirjastosta. 
 
Suunnitteluryhmän jäsenet vuonna 2020: 
 
Anu Järvi-Uutela, Kirkes (Mäntsälä)  
Anu Sorvali, Ratamo (Nurmijärvi) 
Heidi Enberg, Helle (Raasepori)  
Katja Jokiniemi (Helsinki) 
Margareta Kull-Poutanen, Kirkkonummi  
Merja Lonkainen, Lukki (Lohja)  
Pälvi Lepoluoto, Helmet (Espoo)  
 
Suunnitteluryhmän kokouksiin kutsuttiin lisäksi Aluehallintoviraston edustajat. Suunnittelu-
ryhmän puheenjohtajana toimi Jan Nyström ja sihteerinä Anne Suvanto. Ryhmä kokoontui 
kaksi kertaa vuoden aikana ja työskenteli lisäksi Porvoon Teams-alustalla. 
 

Uudenmaan kirjastokokoukset 

Uudenmaan kirjastojen kesäpäivää vietettiin Porvoossa 31.8. hybridikokouksena, jossa 
osallistujia oli sekä paikan päällä Cafe Cabriolessa että etäyhteyksien päässä yhteensä 
20. Puhujavieraita olivat Harri Sahavirta, Jaakko Tiinanen ja Mervi Heikkilä. Iltapäivän työ-
pajoissa pohdittiin uusien verkostojen perustamista ja yhteistyötä ERTEn kanssa. 

Uudenmaan kirjastopäivä järjestettiin virtuaalisena 13.11. Päivän teema oli työelämän 
muutos kirjastoissa sekä tiedon hyödyntäminen kirjastojen kehittämisessä. Osallistujia oli 
45. Puhujavieraita olivat Harri Sahavirta, Anni Salonen, Perttu Pölönen, Nick Johnson-
Jones sekä Henriika Tulivirta.  
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Yhteistyö kehittämistehtävän hoitamisessa 

Porvoon kaupunginkirjasto tekee tiivistä yhteistyötä muiden kehittämistehtävää hoitavien 
kirjastojen, aluehallintoviraston, Opetus- ja kulttuuriministeriön, erilaisten erikoiskirjastojen 
ja järjestöjen kanssa. Kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen koordinaattorit kokoontuivat 
2020 kuukausittain epämuodollisesti verkon välityksellä; myös kehittämistehtävää hoita-
vien kirjastojen johtajat pitävät säännöllisesti yhteyttä. Porvoon kaupunginkirjasto osallistui 
kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen ja Aluehallintoviraston sekä Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön yhteisiin kokouksiin. 

Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag 

Porvoon kaupunginkirjasto muodosti yhdessä kaksikielisten kehittämistehtävää hoitavien 
kirjastojen (Turku, Porvoo, Vaasa), Aluehallintoviraston, Valtakunnallisen kehittämistehtä-
vän ja Helsingin kaupunginkirjaston kanssa yhteistyöryhmän. Ryhmälle on vakiintunut lem-
pinimi ÅKE. Ryhmä edistää ruotsinkielisestä kehittämistoimintaa yleisissä kirjastoissa ja 
tekee myös yhteistyötä alan oppilaitosten, ruotsinkielisten tieteellisten kirjastojen ja muiden 
toimijoiden, kuten Finlands svenska biblioteksföreningin kanssa. Porvoon kaupunginkirjas-
toa ryhmässä edustivat 2020 Catharina Latvala ja Jan Nyström. 

ÅKE yhteistyönä järjestettiin vuonna 2020 HallÅKE-verkkotapaamisia eri teemoista mm. 
Seniorer i fokus; ÅKEJ eli ÅKE junior tapaamisia lasten- ja nuortenkirjastotyön ammattilai-
sille sekä kaksi webinaaria (aiheina videotuotanto sekä johtaminen ja tiimityö etänä). Li-
säksi järjestettiin opintopiiri Malin Utterin kirjasta Syns vi? Hörs vi?, jota veti Päivi Jokitalo. 
Malin Utter vieraili opintopiirin aloitus- ja loppuseminaarissa. 
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Tiedottaminen 

uudenmaankirjastot.fi sivusto toimi keskeisimpänä alueellisen kehittämistehtävän tiedo-
tuskanavana. Sivustolta löytyi koulutuskalenteri, johon vietiin kaikki koulutukset ja muut ke-
hittämistehtävän tapahtumat. AKEnda-blogissa julkaistiin sekä kehittämistehtävän työnte-

kijöiden että alueen kirjastolaisten kirjoituksia. Aiheina oli-
vat kehittämistehtävän koulutukset ja muut ajankohtaiset 
kirjastoalan kysymykset.  

KEHU-uutiskirje lähetettiin vuoden 2020 aikana 11 ker-
taa eli noin kerran kuukaudessa. Täysin kaksikielinen kirje 
sisälsi tietoa kehittämistehtävän koulutuksista ja tietois-
kuja kirjastoalan ajankohtaisista asioista. Kirje lähetettiin 
kirjastonjohtajille ja kirjastojen yleisiin sähköpostiosoittei-
siin. Kirjettä oli myös mahdollista tilata uudenmaankirjas-
tot.fi-sivulla löytyvällä lomakkeella.  

Sosiaalisessa mediassa Porvoon kaupunginkirjaston 
alueellinen kehittämistehtävä löytyi Twitteristä ja Instagra-
mista (@kehuuusimaa) sekä työntekijöiden työtilit Face-
bookista. Vaikuttavuudeltaan suurin sosiaalisen ja ahke-

rimmin ylläpidetty sosiaalisen median panostus oli suljettu Facebookin KEHU-ryhmä, jossa 
oli jäsenenä lähes parisataa uusmaalaista kirjastoammattilaista. 

 

Saavutettavuus  

Vuoden 2020 aikana on panostettu uudenmaakirjastot.fi-sivuston saavutettavuuteen. Si-
vustolle on laadittu saavutettavuusseloste. Saavutettavuus pyritään ottamaan huomioon 
kaikessa viestinnässä mm. käyttämällä selkeää kieltä ja huomioimalla eri mediatyyppien 
saavutettavuus. 

 

Henkilöstöresurssit 

Alueellisen kehittämistehtävän parissa työskenteli vuonna 2020 Porvoon kaupunginkirjas-
tossa yhteensä 11 henkilöä. AKE-työhön osallistui asiantuntijoita kirjaston kaikilta osaa-
misalueilta, pääasiassa kehittämistehtävä työllistää kirjastonhoitajia, informaatikkoja ja pal-
veluesimiehiä. Henkilötyövuosina ilmaistuna henkilömäärä oli 2,8. Päätyönään AKE-työtä 
teki kaksi informaatikkoa, Leila Juusola ja Anne Suvanto sekä palveluesimies Jan Ny-
ström. Leila Juusola työskenteli vuonna 2020 50 % Yleisten kirjastojen digihankkeessa. 
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Juusolan sijaisena toimi 12.10. alkaen Elina Karioja. Alueellista kehittämistehtävää johti 
kirjastopalveluiden päällikkö Malin Hollmén. 

 

 

 

 

KEHU= Kehittämistehtävä-Utvecklingsuppdraget. Kehu-logon on suunnitellut Anne Suvanto 

 

 

 

 

 

 

 


