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Aika  27.10.2015 klo 14 - 16 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Tiimitila, uudisosa 2. krs (kokoontuminen 3.krs aula) 
 
Läsnä  Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto (puh.joht.)   

Ritva Nurminoro Kaarinan kaupunginkirjasto 
Jaana Rantala  Turun kaupunginkirjasto  
Eija Sjöblom  Kemiönsaaren kunnankirjasto 
Kalle Varila  Turun kaupunginkirjasto 

  Anne Heino  Turun kaupunginkirjasto 
Kaarina Koskinen Turun kaupunginkirjasto (siht.) 

  
Asiantuntijat  Mikko Suhonen Turun kesäyliopisto 

Tommi Vuorinen Turun kesäyliopisto 
 

Poissa  Susanne Ahlroth Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
  Päivi Almgren  Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
  Laila Uusitalo  Auran ja Pöytyän kunnankirjastot 

 
 
Asialista 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.07. 
 

2. Vuoden 2015 koulutukset 
 

Keväällä järjestettiin yhteensä 18 maakunnallista koulutusta, joista palautetta kerät-
tiin yhdeksästä koulutustilaisuudesta. Yleisarvosana koulutuksissa vaihteli välillä 
3,93–4,85 (max. pisteet 5). 
 
Syksyllä on tähän mennessä järjestetty kuusi koulutusta, loppusyksyllä on vielä 
kolme koulutusta. Koulutukset löytyvät maakunnan ekstranetistä Koulutuskalenteri- 
ja Koulutusarkisto -sivuilta. Yleisarvosana saaduissa koulutuspalautteissa on ollut 
välillä 3,63–4,30. 
 
Aiemmin on päätetty, että kaikista koulutuksista kerätään palautetta. Tämä ei ole 
ainakaan kevään osalta toteutunut. Keskustellaan palautteiden keräämisestä ja nii-
den hyödyntämisestä jatkossa. 

 
Liite:  Maakunnan koulutukset 2015 (kooste, jossa linkit palautteisiin) 
 Koulutuspalautteet vuosi 2015 

 
Kokouksessa Sihteeri esitteli tämän vuoden koulutuksista saatuja palautteita. Palautteet ovat ol-

leet pääosin hyviä: kouluttajia pidettiin pätevinä ja koulutusten sisältöjä kiinnostavi-
na. Kielteistä palautetta annettiin Studiosta koulutustilana esim. kylmyydestä, tuo-
leista ja äänentoistosta. Joissakin tapauksissa myös koulutuksen otsikointi oli anta-
nut väärän kuvan koulutuksen sisällöstä. 

 
Keskusteltiin koulutuspalautteista. Palautelomakkeessa voisi jatkossa kysyä myös 
koulutustoiveita osallistujilta (vrt. Opintomatka Blankaan). 

 
 
 
 

 

https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/koulutuskalenteri/
https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/koulutuskalenteri/toteutuneet-koulutukset-2010/
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3. Koulutustoiveet 
 

Koulutustoiveita on tullut eri yhteyksissä vuoden aikana. Koulutusta on toivottu mm. 
seuraavista aiheista  
- asiakaspalvelu- ja sisältöjen avaamiskoulutusta virkailijoille 
- konkreettista koulutusta somesta, kirjavinkkauksesta ja draamallisista menetelmistä 
- koulutusta kirjallisuusterapiasta ja kirjallisuudesta 
- millä tavalla mediatiedotteita tehdään, mistä kannattaa tiedottaa, millaista on hyvä 

viestinnän kieli (luennoitsijana toimittaja, kirjastonhoitaja Erkka Ojanen) 
- pelaaminen ja pelit niin, että tutustuttaisiin peleihin, joita voi suositella asiakkaille 

(myös erityisryhmille). 
- pedagogista koulutusta ja sisällöllisesti orientoitunutta koulutusta aikuisten me-

diakasvatuksesta ja mediakulttuurista (luennoitsijana professori Juha Suoranta, 
Pirjo Sallmén, Mika Mustikkamäki) 

- monipuolista lakikoulutusta 
- työhyvinvointi, esimies- ja alaistaidot 
- kriittinen teknologiakasvatus (luennoitsijana Minna Saariketo) 
- koulutusta uudenlaisista digitaalisista vaihtoehdoista ja kansalaistaitojen opettami-

sesta 
- kirjastojen tulevaisuus koulutusta 
- ns. lisätyn todellisuuden (argumented reality) esittely ja miten sitä voisi soveltaa (lu-

ennoitsijana historiantutkija Lauri Viinikkala laalvi@utu.fi) 
- kirjastojen vaikuttavuus (vrt. Tampereella pidettävä koulutus 21.10.2015) 
- ruotsinkielistä koulutusta 
 
Koulutustoiveita voi seurata tästä linkistä. Uusimmat koulutusaloitteet ovat listassa 
alimpana. 
 
Osan hallinnollisista aiheista voi ottaa maakunnallisten kokousten aiheiksi. Koulutus-
ten osalta kokoukset voisivat olla avoimia kaikille. 

 
4. Koulutusten painopisteet ja tavoitteet vuodelle 2016 

 
Keskustellaan ensi vuoden koulutustavoitteista ja alustavista koulutusten sisällöistä 
ja aiheista.  
 
AVI:n tarkastajat ovat valinneet seuraavat teemat vuodelle 2016 
- Monikulttuurisuus 
- Lasten kirjastotyö ja lapset, jotka eivät vielä osaa lukea; varhaiskasvatus 
- Kirjastojen hyvinvointivaikutukset 
 
Tällä hetkellä keväälle on jo tiedossa seuraavat koulutukset: 
- Kokoelmakoulutus (ajankohta auki) 
- Nuorten kohtaaminen-työpaja (26.1.) 
- Tarinatornado (Raisio, 18.3.) 

 
Mahdollisia AVI:n kanssa toteutettavia koulutuksia on suunnitteilla seuraavasti: 
- Marknadsföring-koulutus kaksikielisenä koulutuksena yhdistettynä Päättäjäpäi-

vään; Kesäyliopisto valmistelee suomenkielisen osion (luennoitsijaehdotuksena 
Erkka Ojanen) 

- Sisältöjen avaaminen (musiikki?)  
- Kirjastojen markkinointi ja some-viestintä 
- E-aineistot 
- Kirjaston visuaalinen ilme 

 
 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Lis%C3%A4tty_todellisuus
mailto:laalvi@utu.fi
http://www.kirjastot.fi/fi/ammattikalenteri/ajankohtaista-tapahtumista/kirjasto-ja-kulttuuripalvelujen-vaikuttavuuspaivalle-21102015-mahtuu-viela-mukaan-8927a#.Vh-iNEYpp2w
https://report.webropolsurveys.com/reports/Report.do?key=31fc054c-7a94-47ee-a104-b2324a87bbbc
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Kokouksessa Käytiin läpi koulutustoiveita ja ensi vuoden koulutusten teemoja. 
 
Koulutusten mahdollisiksi aiheiksi valikoituvat seuraavat: 
- Kokoelmakoulutus  

 mahdollisesti 14.1.2016 

 Vaskin kokoelmatyöryhmä organisoi,  

 Kesäyliopistolaiset ottavat yhteyttä Kaisa Hypéniin 
(kaisa.hypen@turku.fi) 

- Monipuolinen lakikoulutus 
- Kirjastojen markkinointi (luennoitsijaehdotuksena Erkka Ojanen ja kouluttaja 

Antti Schroderus) 
- Kirjastojen markkinointi (Marknadsföring) 

 koulutus mahdollisesti kaksikielisenä 

 aihepiireinä markkinointiin liittyvinä kirjastojen visuaalinen ilme (laa-
jasti ymmärrettynä, ruotsinkielinen?) ja sosiodemograafisten tilastojen 
hyödyntäminen 

- Mediakasvatus aikuisille (kriittinen medialukutaito, kriittinen teknologiakasvatus, 
Minna Saariketo) 

- Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat (mahdollisesti yhdessä Kirjastot.fi:n 
kanssa) 

- Työyhteisötaidot, työyhteisöpäivä 
- Järjestelmäkoulutus  

 KaPA-palvelu ja muut järjestelmät (Koha, Finna), omatoimikirjastot 

 vierailevana luennoitsijana mahdollisesti Rolf Hapel Århusista 
- Kirjastojen hyvinvointivaikutukset (tiedustellaan, voiko AVI järjestää) 
- Kirjastojen tulevaisuus koulutusta ja ns. lisätyn todellisuuden (argumented reali-

ty) esittely ja miten sitä voisi soveltaa (luennoitsijana historiantutkija Lauri Vii-
nikkala laalvi@utu.fi) 

 
Päätettiin, että käydään AVI:n kanssa läpi tehdyt koulutusehdotukset ja sovitaan, 
mitkä koulutuksista toteutetaan AVI:n järjestäminä. Ulla-Maija kutsuu koolle koko-
uksen 9.11. alkavalla viikolla tai sitä seuraavalla viikolla. Kokoukseen osallistuvat 
AVI:n edustajien ja Ulla-Maijan lisäksi Anne Heino ja Kesäyliopiston edustajat. 

 
 

5. Yhteistyö Turun kesäyliopiston kanssa 
 

Kesäyliopistolta toivotaan ehdotuksia erilaisista lähtökohdista tulevista luennoitsi-
joista (ei perinteisiä kirjastoalan kouluttajia) sekä uusia näkökulmia koulutusten si-
sältöihin. Keskustellaan syksyn kokemuksista ja kirjataan ylös muutostoiveet. 

 
Kokouksessa Käytiin läpi yhteistyökuvioita Kesäyliopiston kanssa ja todettiin, että heiltä odotetaan 

vuorovaikutteisempaa otetta ja sovittujen asioiden läpikäymistä ajoissa. Kouluttajien 
kanssa sovitut asiat tulee olla myös maakuntakirjaston informaatikolla tiedossa. 

 
 Sovittiin, että 

- koulutusten alussa voisi olla AVI:n terveiset ja ajankohtaiset asiat Päivi Almgre-
nin esittämänä (niinä koulutuspäivinä, jotka sopivat hänen aikatauluunsa) 

- tärkeää kysyä kouluttajalta aina max. osallistujamäärät 
- kouluttajien toiveet tilan ja laitteiston suhteen tulisi olla ajoissa kirjaston tiedossa 
- mahdollinen koulutuksen peruuntuminen tulee ilmoittaa Kesäyliopistoon kaksi 

viikkoa ennen koulutuspäivää 
- tiedonkulkua edistäisi, mikäli Kesäyliopisto tekisi kouluttajien kanssa kirjallisen 

sopimuksen ja toimittaisi siitä kopion kirjastolle 
 

mailto:kaisa.hypen@turku.fi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lis%C3%A4tty_todellisuus
mailto:laalvi@utu.fi
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6. Muut asiat 

 
- osaamistarvekartoitus tehdään keväällä 2016; Ulla-Maija selvittää uudenlaista 

toteuttamistapaa (siirrettiin seuraavaan kokoukseen). 
 

7. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous on 14.4.2016  klo 13.30-15.00. Sihteeri lähettää kaikille tästä ka-
lenterivarauksen. 

 
8. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40. 

 
 


