
Maakunnallinen pelisalkku 
Koulutus 22.5.2015 

Turun kaupunginkirjasto,  
Turun Ammattikorkeakoulu 



Pelisalkkukoulutus 22.5. klo 12 - 15 
 Turun kaupunginkirjasto, Studio 
  
 12.00 Tervetuloa! 
Kirjastonhoitaja Kaarina Koskinen 
 
12.05 Pelisalkun laitteiden ja pelien esittely 
Turun Amk:n GameLabin opiskelijat 
  
13.15 Kirjastopelin esittely 
Turun Amk:n GameLabin opiskelijat 
  
13.30 Iltapäiväkahvi 
  
13.45 - 15.00 Työpaja 
Mahdollisuus kokeilla laitteita ja pelejä ja saada ohjausta niiden käyttöön. 
 



Taustaa 
• OKM:n hankeraha projektille ”Tietoa, elämyksiä ja taitoa pelaamalla” 

• Toteuttajat Turun kaupunginkirjasto, Turun Amk:n Game Labin ja the 
FIRMA:n opiskelijat ja henkilökunta 

• Hankittu pelisalkku, joka sisältää pelaamiseen tarvittavat laitteet ja 16 peliä 
– Lainataan vain kirjastoille, ei asiakkaille 

– Salkku kiertää maakunnassa yhteiskuljetusten mukana 

• Kirjastobrändiä tukeva interaktiivinen Kirjastopeli 

• Pelitapahtumat eri kirjastoissa 
– 12 maakunnan kirjastoa on jo ilmoittanut kiinnostuksensa järjestää syksyllä pelitapahtuman, 

jossa pelisalkku olisi käytössä 

– Game Labin opiskelijat voivat osallistua 2-3 pelitapahtumaan (käytettävissä myös syksyn 
tapahtumiin) ja opastaa henkilökuntaa laitteiden ja pelien käytössä 

– Kirjastot voivat suoraan sopia opiskelijoiden tulosta pelitapahtumiin Turun Amk:n opettajan 
Hanna Ahtosalon kanssa (hanna.ahtosalo@turkuamk.fi, puh. 040 355 0945) 

 
 

mailto:hanna.ahtosalo@turkuamk.fi


Pelisalkun varaaminen ja lainaus 
• Luetteloitu yhtenä niteenä Auroraan nimellä: Pelisalkku kirjastokäyttöön 

• Nidetunnus 853N22137017 

• Laina-aika 2 viikkoa 

• Vaski-kirjastot varaavat ja lainaavat kuten muutkin lainat 

• Ei-Vaskit tekevät varauksen verkkokirjaston kautta ja lainaavat pelisalkun 
kaukolainana 

• Pelisalkku palautetaan aina Turun pääkirjaston vastaanottoon 

• Palauttava ja vastaanottava kirjasto tarkistavat pelisalkun sisällön ja 
ilmoittavat mahdollisista puutteista Ulla-Maija Maunulle  

Aikataulu: 

• Vaskit: Varattavissa verkkokirjaston kautta kesäkuun alusta (ekstranet-
tiedote!!) 

• Ei-Vaskit: Ennen yhteiskuljetusten alkamista 1.10.2015, ota yhteyttä Ulla-
Maija Maunu ulla-maija.maunu@turku.fi  

• Merkintä myös Google-kalenteriin: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1clU-
YapJKaf47bIXICgZvEdzbx9B__fPD19LCr0rMak/edit?usp=sharing  
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Pelisalkun sisältö 
• PlayStation 4 

– Konsoli ja kaksi ohjainta 
– Seuraavat PS-pelit 

• Rabbids invasion  
• The crew  
• MotoGP 14  
• Lego The hobbit  
• The Lego movie videogame  
• The amazing Spider-Man 2 
• Flockers  

 
• XBoxOne 

– Konsoli ja kaksi ohjainta 
– Seuraavat pelit:  

• Escapists (XBOne)  
• Lego Marvel super heroes  
• DragonBall Xenoverse (XBOne)  
• Rayman legends  
• Trials fusion 
• Transformers (Rise of the dark spark)  
• Angry birds (Star Wars) 
• Lego Batman 3 (beyond Gotham) 
• Final Fantasy Type-0 HD (XBOne) 

 
• Nexus9-tabletti (2 kpl) 
 
• Kuljetusmatkalaukku 

 


