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Aika  1.6.2015 klo 12.30 - 14 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Pieni neuvottelutila, uudisosa 3. krs 
 
Läsnä  Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto (puh.joht.)   

Ritva Nurminoro Kaarinan kaupunginkirjasto 
Jaana Rantala  Turun kaupunginkirjasto  
Eija Sjöblom  Kemiönsaaren kunnankirjasto (klo 12.50 alkaen) 
Laila Uusitalo  Auran ja Pöytyän kunnankirjastot 
Kalle Varila  Turun kaupunginkirjasto 

  Kaarina Koskinen Turun kaupunginkirjasto (siht.) 
  
Asiantuntijat  Päivi Almgren  Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

Mikko Suhonen Turun kesäyliopisto 
Tommi Vuorinen Turun kesäyliopisto 

 
Poissa  Susanne Ahlroth Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
 
 
 
Asialista 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja käytiin esittelykierros. 
 

2. Yhteistyö Kesäyliopiston kanssa 
 

Turun kesäyliopisto ja Turun kaupunginkirjasto allekirjoittivat huhtikuussa sopimuk-
sen koskien maakuntakoulutusten järjestämistä aikavälillä 1.9.2015 -1.9.2017.  
 
Sopimuksessa määriteltiin karkeasti tehtävänjako maakuntakirjaston ja kesäyliopis-
ton välillä niin, että Kesäyliopisto vastaa lähinnä koulutusten suunnittelusta ja esiin-
tyjien valitsemisesta ja maakuntakirjasto hoitaa muut käytännön järjestelyt. 
 
Neuvotteluissa sovittiin, että Kesäyliopiston edustajat osallistuvat koulutustyöryh-
män kokouksiin. 
 

Liite Työnjako kesäyliopiston ja maakuntakirjaston välillä 
 

Kokouksessa esiteltiin Kesäyliopiston kanssa tehtyä sopimusta ja työnjakoa. Työnjako on alusta-
va ja sitä päivitetään tarpeen mukaan yhteistyön kuluessa.  
 
Koulutustyöryhmän kokoonpanosta tehdään tiedote ekstranettiin ja muistutetaan, 
että myös koulutustyöryhmän jäsenten kautta voi tuoda koulutustoiveita. 

 
3. Vuoden 2015 koulutukset ja asetettujen tavoitteiden arviointi 

 
Koulutustyöryhmän kokouksessa viime syksynä sovittiin vuoden 2015 koulutuksille 
seuraavat painopisteet: 

1. Kansalliset järjestelmät (Finna, KoHa, Melinda, Käyttäjät & kokoelmat – 
työkalu) ja E-aineistot 

2. Kirjastojen ja koulujen yhteistyö 
3. Mediakasvatus 
4. Kirjaston tulevaisuus 
5. Erityisryhmät (ikääntyvät, maahanmuuttajat, nuoret) 
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Lisäksi viime syksynä sovittiin, että 
- Vuoden 2015 koulutusten yleisteema on: Kirjasto murroksessa.  
- Vuonna 2015 lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan osaamistarvekar-

toitusta 
- Tammikuussa järjestetään syksyltä peruuntunut Päättäjäpäivä – koulutus. 
- Vuoden 2015 koulutussuunnitelma sovittiin tarkistettavaksi keväällä. 

 
Vuoden 2015 aikana päätettiin järjestää neljä maakuntakirjastokokousta ja käsitel-
täviksi aiheiksi sovittiin mm: 
- uusi kirjastolaki 
- kirjastojuridiikka 
- alueellisen yhteistyön syventäminen 
- maakuntakirjastostrategian päivittäminen 

 
Tänä keväänä on järjestetty seuraavat koulutukset: 
- Ke 14.1. Keskustelutilaisuus Vaskin Finnasta 
- Pe 30.1. Tapahtumatuotteistamisen ideointipäivä kirjastoväelle (AVI) 
- Pe 13.2. Nuoren kohtaaminen (Varsisto) 
- Ke 25.2. Opetussuunnitelmat 2016 ja kirjastot 
- To 12.3. Aurora-työpaja 
- Pe 13.3. Tarinatornado 
- Ti 17.3.  Erityisryhmät ja kirjasto 
- Ke 18.3. Aurora-työpaja 
- Pe 20.3. Celia-koulutus 
- Ti 24.3.  Kirjastot.fi ja Kirjasampo 
- To 26.3. Aurora-työpaja 
- Ke 22.4. Työhyvinvointikoulutus: Miten jaksan jatkuvassa muutoksessa? 
- Ke 29.4. Celia-koulutus 
- To 21.5. Kaunokirjallisuuden analysointi sosiodemografian keinoin 
- Pe 22.5. Pelisalkkukoulutus 

 
Toukokuun alussa suunniteltu Kirjastojen tulevaisuustyöpaja peruttiin vähäisen 
osallistumismäärän takia. 
 
Koulutusten jaottelu tavoitteiden mukaan on esitetty alla olevassa taulukossa.  
 

Tavoite Järjestetty koulutus Toteutunut/  
ei toteutunut 

Kansalliset järjestelmät ja E-aineistot Keskustelutilaisuus Vaskin Finnasta  
Aurora-työpajat 
Kirjastot.fi ja Kirjasampo  
Kaunokirjallisuuden analysointi sosiodemografian keinoin 
Celia-koulutukset 

ok 

Kirjastojen ja koulujen yhteistyö Opetussuunnitelmat 2016 ja kirjastot ok 

Mediakasvatus Pelisalkkukoulutus ei 

Kirjaston tulevaisuus 
 

 ei 

Erityisryhmät Nuoren kohtaaminen (Varsisto)  
Tarinatornado 
Erityisryhmät ja kirjasto 
 

ok 

Kirjasto murroksessa (yleisteema) Työhyvinvointikoulutus: Miten jaksan jatkuvassa muutoksessa?  lisää koulutuksia 

Muut koulutukset Tapahtumatuotteistamisen ideointipäivä kirjastoväelle (AVI)  
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Kokouksessa käytiin läpi koulutusten teemojen toteutumista ja täydennettiin taulukon tiedot.  
 

Perinteisestä osaamiskartoituksesta luovutaan ja se toteutetaan Petri Virtasen esit-
tämän mallin mukaan. 

 
Maakuntakirjastokokouksissa käsiteltävistä aiheista päätettiin seuraavaa: 
- ”Kirjaston markkinointi kuntapäättäjille” teemalla järjestetään koulutus, joka 

korvaisi Päättäjäpäivän; toteutus maakuntakokouksen iltapäiväosiona. Tilasto-
jen hyödyntämisen voisi yhdistää tähän koulutukseen. Paula Kauppila on lu-
ennoinut aiheesta Porissa. Käyttäjät ja kokoelmat tilastotyökalun esittely voisi 
myös olla osana koulutusta. 

 
- Vaskin työvaliokunnassa työstetään Vaskin strategiaa, jota voidaan käyttää 

pohjana maakuntakirjastostrategiaa työstettäessä. Se tuodaan käsittelyn poh-
jaksi syksyllä jälkimmäiseen maakuntakirjastokokoukseen. 

 
- OKM järjestää Kirjastolakityöpajan Turussa elokuun lopussa.  

 
4. Koulutustoiveet 

 
Kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla on ollut mahdollisuus esittää koulutustoiveita ekst-
ranetissä löytyvän linkin kautta. Lomake on ollut käytössä loppuvuodesta 2012 al-
kaen ja sen kautta on saatu 17 aloitetta koulutuksista ja esiintyjistä. 
 
Näissä koulutustoiveissa on toivottu seuraavanlaista koulutusta ja esiintyjiä: 
 
v. 2012 

- Sosiaalisen median ja tietotekniikan uusimpia tuulia.  
- Palveluja ja sovelluksia netissä, joita voisi hyödyntää kun opettaa 

tiedonhallintataitoja yläkouluikäisille. 
- Erilaisten hakukoneiden esittelyä ja käyttöä (Pirjo Kainu, Tietoasian-

tuntijat ry). 
- Vuosittainen Vaski-kehittämispäivä. 
- Runoanalyysikurssi kirjastolaisille (runoilija Tommi Parkko). 

v. 2013 
- Erityisryhmät kirjastossa. 
- Mediakasvatuskoulutusta (leffaterapeutti Mikael Saarinen). 
- Koulutuspäivä verkkokirjoittamisesta ja siihen liittyvistä tekijänoike-

uksista. 
v. 2014 

- Aineistokoulutukset (sekä uutuudet että kirjallisuuden tuntemus). 
- Ryhmien ohjaus ja opetushetken rakentaminen / kirjastopedagogiik-

ka. 
- Vinkkauskoulutusta aikuis- ja vanhusvinkkauksista. 
- Asiakaspalvelukoulutus.   
- Digimummoja ja datavanhempia? Aikuisväestön tietoyhteiskuntatai-

dot ja mediakasvatus –seminaari (Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi; Mika 
Mustikkamäki, Suomen kirjastoseura). 

- Koulutusta nuorten kanssa toimimisesta, kommunikaatiosta, konflik-
tien välttämisestä. 

- Miten viestin verkossa ja tekijänoikeuskysymykset. 
- Ns. lisätyn todellisuuden (argumented reality) esittely ja miten sitä 

voisi soveltaa (historiantutkija Lauri Viinikkala laalvi@utu.fi). 
- Koulutusta kirjallisuusterapiasta. 

v. 2015 
- Tabletit tutuksi-koulutusta. 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin541437&SID=156a8ec2-e81a-485a-b6b4-60a233aa6a61&dy=938642359
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lis%C3%A4tty_todellisuus
mailto:laalvi@utu.fi
http://www.kirjastot.fi/fi/ammattikalenteri/koulutus/tabletit-tutuiksi-tabletit-kirjastojen-tyovalineina-1e589#.VORKtsJ_vTE
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- Graafisen suunnittelun perusteet- koulutusta esitteiden ja aineisto-
näyttelyjulisteiden tekoon (koulutuksen suunnittelija ja vetäjä Antti 
Schroderus). 

 
Lisäksi koulutustoiveita ja tarpeita on kysytty joka toinen vuosi tehtävässä maakun-
takyselyssä kirjastojen johtajilta. Tänä keväänä tehdyssä kyselyssä vastauksia tuli 
17. Vastaajista 12 oli sitä mieltä, että tarjotut koulutukset vastasivat hyvin henkilö-
kunnan koulutustarpeita. Kahden vastaajan mielestä vastaavuus oli huono. 
 
Tänä keväänä tehdyssä maakuntakyselyssä nousivat esiin seuraavat koulutustoi-
veet ja tarpeet: 

- Enemmän asiakaspalvelukoulutusta virkailijoille.  
- Kirjallisuuskoulutusta. 
- Koulutusta alakohtaisesta lainsäädännöstä. 
- Kirjastojen tulevaisuus-koulutusta. 
- Koulutusta tarpeen ja näköpiirissä olevien muutosten mukaan.  
- Pedagogiikka, tilastojen hyödyntäminen, viestintä. 
- Koulutusta perusasioista kiinnostavalla tavalla läpikäyden. 
- Tärkeää olisi löytää yhteinen tahtotila Vaski-kirjastojen tulevaisuudel-

le ja kouluttaa henkilökuntaa yhteisen tulevaisuuden saavuttamisek-
si.  

- Koulutusta johtamisesta ja henkilöasioista. 
- Draamallisten menetelmien koulutusta, puhekoulutusta vinkkaajille ja 

yleensäkin hyvin konkreettisista koulutuksista.  
- Pedagogiset asiat, uusia ideoita ja malleja esim. mediakasvatukseen 

ja tiedonhallintataitojen opetukseen. 
 

Kokouksessa Tampereella on  ”Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen vaikuttavuus” koulutus 
21.10.2015. Koulutuksessa on mielenkiintoiset sisällöt ja hyvät luennoitsijat, joi-
ta voisi hyödyntää myös meidän koulutuksissamme. 

 
 Laila Uusitalo on kysellyt Loisto-kirjastojen toiveita koulutusta koskien: 

- kirjastovirkailijoille suunnattua koulutusta esim. sisältöjen avaamista 
ja asiakaspalvelukoulutusta 

- koulutusta julkaisuiden ja esitteiden tekemisestä 
- käytännön Some-koulutusta 

 
Lisäksi Loisto-kirjastoissa oli todettu, että pienestä kirjastosta on vaikea päästä 
koulutuksiin henkilökunnan vähyyden takia ja että maanantait ja perjantait ovat 
huonoja koulutuspäiviä. 
 
Kesäyliopiston kautta saamme paremman yhteyden tutkimusmaailmaan, nyt 
luennoitsijat paljon kirjastoalan ammattilaisia.  
 
Turussa pitäisi järjestää myös ruotsinkielistä koulutusta, nyt suunnitellut syksyn 
koulutukset pidetään Tampereella ja Vaasassa. Eija Sjöblom ottaa yhteyttä 
tässä asiassa Susanne Ahlrothiin. Koulutukset voisi järjestää niin, että osa sa-
masta koulutuksesta on ruotsinkielellä ja osa suomenkielellä. 

 
Esiintymiskoulutusta on toivottu, mutta niihin on vaikea saada osallistujia. 
Teeman voisi yhdistää esim. pedagogiikkakoulutukseen. Todettiin, että työpajat 
eivät ole vetovoimisia. 

 
Jaana Rantala toivoi koulutusta aiheena Mediakasvatus aikuisille ja koulutusta 
kirjastojen markkinoinnista. 

 
 

http://www.kirjastot.fi/fi/ammattikalenteri/ajankohtaista-tapahtumista/kirjasto-ja-kulttuuripalvelujen-vaikuttavuutta-pohditaan-lokakuussa-tampereella-0d5cc
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5. Syksyn koulutukset, niiden teemat ja painopisteet 
 

Syksyn suunnitteilla olevat koulutukset: 
- Pe 2.10. Sana on vapaa? Puheenvuoroja sanomisen rajoista.  

Kirjamessujen miniseminaari. 
- Muut koulutukset toistaiseksi auki 
- Pääkirjastolla tehty alustavat tilavaraukset Studioon 5-8 koulutustilaisuuteen  

 
AVI:n suunnitellut ruotsinkieliset koulutukset syksylle (Susanne Ahlroth) : 
- 8.9. Vasa: Idé – projekt – verksamhet. Projekthantering för bibliotekspersonal. 
- 27.10. Tammerfors: LP2016 och biblioteken. Om läroplansarbetet för rektorer, 

lärare och bibliotekspersonal. 
- 1.12. Tammerfors: Barnbiblioteksutbildning (småbarnsverksamhet) 

 
Kokouksessa  keskusteltiin syksyn koulutusten painopisteistä ja päätettiin koulutusten päivämää-

rät. Koulutuksia suunniteltaessa otetaan huomioon aikataulutuksessa se, että 
OKM:n kirjastopäivä on 24.11.  

 
Sovittiin syksylle kuusi koulutuspäivää. Koulutusten alustavat päivämäärät ovat: 

 
  

Pvm Paikka Aihe 

21.8.2015 Studio OKM:n kirjastolakityöpaja (alustava) 

25.8.2015 Studio OKM:n kirjastolakityöpaja (alustava) 

3.9.2015 Studio Koulutus, jossa iltapäivällä Kirjastohakemiston esittely 
(Mia Nikula) 

14.9.2015 Studio Mkk-kokous 

22.9.2015 Studio Kouluttajana ja mediakasvattajana kirjastossa 
Kai Halttunen, YTT, kouluttaja ja työnohjaaja 

2.10.2015 Messukeskus Sana on vapaa? Kirjamessujen seminaari 

28.10.2015 Studio Koulutus 

17.11.2015 Studio Koulutus 

1.12.2015 Studio Koulutus 

10.12.2015 Studio Mkk-kokous 

 
 

Keväällä 2016 on suunniteltu koulutusta sisällöistä esim. elokuvat, tietokirjat. Myös 
tieto-päivä voisi olla vaikka erikseen. Myös musiikista voisi olla erillinenkin päivä. 

 
 Maakuntakirjastokokousten aiheet: 

- kirjastojuridiikka (ensimmäinen kokous) 
- kirjastojen markkinointi kuntapäättäjille (ensimmäinen kokous) 
- kirjastostrategia (toinen kokous) 

 
Teemat maakuntakoulutuksiin: 
- aikuisten mediakasvatus 

o mediakasvatusta toisen asteen opiskelijoille 
o senioriosuus, tabletit tutuksi 
o uudet e-materiaalit 
o Some-asiat 



    MUISTIO   
 
 
 
Maakunnallinen koulutustyöryhmä  1.6.2015 

 
 

6 

o eri sovellusten esittelyä ja erikseen käytännön koulutusta 
- pedagogista kouluttajakoulutusta 

o Kaj Halttunen voisi olla hyvä luennoitsija 
- tulevaisuuden kirjasto 

o miten yhteiskunta ympärillä muuttuu? 
- asiakaspalvelu 

o uusia näkökulmia 
- yksi Kinder-päivä (Kesäyliopisto ehdottaa aihetta ja luennoitsijoita)) 

 
 

6. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous on elokuun viimeisellä viikolla. Sihteeri kutsuu koolle. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätettiin klo 14.08. 
 
 
 


