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Aika  14.4.2016 klo 13.30 - 15 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Pieni neuvottelutila 
 
Läsnä  Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto (puh.joht. 14.35 alkaen) 

Ritva Nurminoro Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pauliina Vanhala Turun kaupunginkirjasto  
Eija Sjöblom  Kemiönsaaren kunnankirjasto 
Laila Uusitalo  Auran ja Pöytyän kunnankirjastot 
Kalle Varila  Turun kaupunginkirjasto (puh.joht. 14.35 asti)  

  Anne Heino  Turun kaupunginkirjasto (siht.) 
  Anni Rajala  Turun kaupunginkirjasto 
  
Asiantuntijat  Susanne Ahlroth (etänä) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Mikko Suhonen Turun kesäyliopisto 
Tommi Vuorinen Turun kesäyliopisto 

 
Poissa   Jaana Rantala  Turun kaupunginkirjasto 
  Päivi Almgren  Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja käytiin esittelykierros 

 
2. Vuoden 2015 koulutusten palaute. 

 
Aiemmin on päätetty, että kaikista koulutuksista kerätään palautetta. Vuonna 2015 tämä ei kaik-
kien koulutusten osalta toteutunut. Koulutustyöryhmän jäsenille lähetettiin etukäteen tutustumista 
varten v. 2015 koulutuspalautteiden koonti, jotta itse kokouksessa voitaisiin keskittyä tulevien kou-
lutusten suunnitteluun. 
 

Kokous Käsiteltiin lyhyesti vuoden 2015 palautekoonti ja nostettiin esille muutamia seikkoja. Viime vuonna 
koulutukset saivat pääosin hyviä arvosanoja. Arvosteluasteikolla 1-5 lähes kaikki koulutukset sai-
vat yli 4 arvosanan.  
 
Toivottiin, että nuoren kohtaaminen –koulutusta järjestettäisiin uudestaankin ja että koulutukseen 
osallistuisi myös muita kuin vain lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekeviä. Haasteena on saada kou-
lutuksiin osallistumaan ne kirjastojen työntekijät, jotka koulutusta ehkä eniten tarvitsisivat. Haas-
teena on saada myös koulutuksista saatavat ideat ja toimintatavat osaksi käytännön kirjastotyötä. 
Nämä seikat näkyivät myös vuoden 2015 palautteissa. 

 
Liitteet: Koulutuspalautteiden koonti 2015  
Maakunnan koulutukset 2015, koonti (excel) 
 

3. Koulutusten painopisteet ja tavoitteet vuodelle 2016 
 
AVI:n tarkastajat ovat valinneet seuraavat teemat vuodelle 2016 
- Monikulttuurisuus 
- Lasten kirjastotyö ja lapset, jotka eivät vielä osaa lukea; varhaiskasvatus 
- Kirjastojen hyvinvointivaikutukset 
 

4. Kevään 2016 toteutuneet ja tulevat koulutukset. 
- Kelluuko kokoelma? 14.1. 
- Elävä kirjasto –koulutus 22.1. 
- Nuoren kohtaaminen – draamatyöpaja 26.1. 
- Yhdessä kohti parempaa työyhteisöä 12.2. 
- Monikulttuurisen arjen haasteet (AVI) 8.3. 
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- Tarinatornado 18.3. 
- Kriittinen teknologiakasvatus 5.4. 
- Sanataideseminaari 15.4. 
- Kirjavarastosta yhteiseksi olohuoneeksi – Kirjaston markkinointi ja brändi ajan hermolle 26.4. 
- Mediakasvatusta lapsille ja nuorille – Varsinais-Suomen medialähetit -projektissa opittua 17.5. 
- Lakikoulutus 25.5. 

 
 

 
5. Koulutustoiveet 

 
Koulutustoiveita on tullut eri yhteyksissä, tässä koontia koulutustoiveista: 
- Ns. lisätyn todellisuuden (augmented reality) esittely ja miten sitä voisi soveltaa (luennoit-

sijana historiantutkija Lauri Viinikkala laalvi@utu.fi) 
- "Koodausta kirjastotädeille"-tyyppinen koulutus olisi hyvä järjestää Vaskissa myös. Saisi 

tuntumaa siihen, mitä koodaus on ja kokemuksia muista kirjastoista. Koulutuksesta olisi var-
masti hyötyä kirjastojen järjestämien koodaustyöpajojen suunnittelussa. Ja etenkin nyt kun 
koodaus tulee opetussuunnitelmaan olisi tärkeää, että kirjastoissakin oltaisiin kartalla asiassa. 
Edes jonkinasteinen koodaustuntemus olisi mielestäni tärkeä lisä kirjastoammatilliseen osaa-
miseen ja oleellista jo ihan yleissivistyksenkin kannalta. 

- Asiakkaat kyselevät peleistä ja itsellä on liian vähän tietoa. Voisiko järjestää maakunnallisen 
koulutuspäivän pelaamisesta ja peleistä. Toiveena olisi päivä, jossa ehkä kerrottaisiin pe-
laamisen moninaisuudesta ja yleisyydestä, mutta ennen kaikkea tutustuttaisiin peleihin, joita 
voisi suositella asiakkaille. Kaikille asiakkaille, myös ikääntyneille, vammaisille, nuorille ja van-
hoille. Erityisesti mobiilipelit kiinnostavat, mutta myös muut tietokoneella pelattavat. Olemme 

Koulutusten painopisteet Toteutuneet koulutukset 

- Monikulttuurisuus 
 

Elävä kirjasto –koulutus 22.1. 
 

 Monikulttuurisen arjen haasteet (AVI) 8.3. 
  

- Lasten kirjastotyö ja lapset, jotka 
eivät vielä osaa lukea; varhais-
kasvatus 

 

Tarinatornado 18.3. 
 

 Sanataideseminaari 15.4. 
 

 Mediakasvatusta lapsille ja nuorille – Varsinais-
Suomen medialähetit -projektissa opittua 17.5. 
 

  

- Kirjastojen hyvinvointivaikutuk-
set 

 

 
 

- Muut koulutukset 
 

Kelluuko kokoelma? 14.1. 

 Nuoren kohtaaminen-draamatyöpaja 26.1. 
 Yhdessä kohti parempaa työyhteisöä 12.2. 

 
 Kriittinen teknologiakasvatus 5.4. 

 
 Kirjavarastosta yhteiseksi olohuoneeksi – Kirjaston 

markkinointi ja brändi ajan hermolle 26.4. 
 Lakikoulutus 25.5. 

 

mailto:laalvi@utu.fi


    MUISTIO   
 
Maakunnallinen koulutustyöryhmä  14.4.2016 

 
 

3 

nyt pitäneet pari tilaisuutta, jossa opastamme tablettien käyttöä ja pelit ovat sielläkin nousseet 
esiin. Niissä on lähinnä kyselty senioreille sopivia pelejä aivojen verryttelyyn. 

- Kirjallisuusterapia on kasvun ja hoitamisen työväline, jota käytetään mm. mielenterveyspal-
veluiden piirissä, vanhustenhuollossa, vankiloissa, päihdeongelmaisten keskuudessa, seura-
kunnissa, erityisopetuksessa, äidinkielen opetuksessa, työnohjauksessa sekä kirjastojen ja ai-
kuisoppilaitosten harrastepiireissä. Kirjallisuusterapian menetelmistä voisi olla monella tapaa 
hyötyä myös kirjastojen henkilökunnalle. 

- Toivoisin samaa kuin Lapin kirjastoille järjestetty seminaari: Kirjastoilla on isoja haasteita lähi-
tulevaisuudessa: 

o Kuntien heikkenevä talous. 
o Sote-uudistuksen jälkeinen kunta, millainen se on? 
o Uusi kirjastolaki, uudet tehtävät. 
o Henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen. Vähemmän henkilökuntaa? 
o Keskitetysti tuotettujen palvelujen hyödyntäminen: uusi tapa tehdä työtä? 
o Mikä on tärkeää, mihin keskitymme, millaisia palveluja kirjasto tuottaa vuonna 2020? 
o Seminaarin tarkoituksena on käynnistää muutosajattelu Lapin kirjastojen henkilöstös-

sä. Lapin kirjastoille laaditaan yhteinen strategia kevään 2016 aikana. Sen myötä toi-
minnan tavoitteet, henkilöstön osaaminen ja työn tekeminen suunnataan nykyistä tar-
kemmin. Näitä asioita pohdimme Luostolla, tervetuloa tekemään tulevaisuutta! 

- Pedagogiset taidot, tarvitaan pedagogista koulutusta sekä asiakkaiden opastajille että henki-
lökuntaa kouluttaville. 

o asiakkaille opastukseen työkaluja, enimmäkseen aikuisille 
o erityisryhmät? 
o henkilökunnan kouluttaminen ja perehdyttäminen 
o esiintyminen yleisön edessä 
o hieman eri tavoin jaoteltu ohjelma aamu/iltapäivä, mahdollisuus osallistua vain jom-

paankumpaan! 
- Pienen kirjaston arjen haasteet 

o keskustelua 
o verkostoitumista 
o luento/työpaja esim. nuorten kohtaamisesta, pienistä työyhteistöistä jne. 
o omatoimikirjasto: uhka vai mahdollisuus? 
o yhteistyö koulun kanssa? 
o paras päivä olisi perjantai (tai tiistai), tieto ajoissa kaikille! 

- Itsepuolustuskoulutusta 
- Väkivallan preventio -koulutuksen järjestää Suomen psykologinen instituutti.  

o Lisätietoja http://www.psyk.fi/node/22#.VvFOuK0aC70 
o Huom. Hinta yli 2000€ 

- Puhe-judo: http://www.mielenrauha.com/palvelut/puhe-judo_1-5 

- Konflikthantering: Öppna universitetet vid Åbo Akademi ordnar 9-11.6.2016 kursen Konflikt-
hantering, 5 sp (delkurs inom arbetsplatspsykologi) i Åbo, Fabriksgatan 2. Föreläsare är psy-
kolog och psykoterapeut Bo Mellberg. 
I bilagan finns närmare information om kursen. Anmälningar via länken nedan: 
http://www.abo.fi/fc/anmalningsdb/ 

 
Tammikuun kokoelmakoulutuksen yhteydessä toivottiin toistakin vastaavaa päivää. Koulutuksen 
palautekyselyssä kysyttiin mm. ”Jos järjestämme kokoelmakoulutusta uudestaan myöhemmin, 
mistä aiheista olisit kiinnostunut kuuntelemaan esityksiä?” Tässä vastauksia: 

- Kiinnostaa tietää, kuinka Jyväskylässä sujunut uuden työkalun käyttö. Poistotyökalu kiin-
nostaa, vaikka poisto ei voikaan olla pelkkään lainaustilastoon perustuvaa. Samoin Oulun 
kellutuskokemukset kiinnostavat. Näin keskeinen aihe kuin kokoelmakoulutus kiinnostaa 
aina, oli kyse sitten mistä tahansa kokoelmatyön osa-alueesta. 

- Esim tietokirjallisuuden vinkkaamisesta 
- Kaikenlaisista kokoelmien (jatkuvan) analyysin menetelmistä, toteutuksista ja tuloksista. 

Kun oma kokoelma ei ole tarpeeksi - mitä kaikkea tärkeää löytäisin asiakkaalle netistä? 
(vrt. Aijan esitys Digikirjastosta). 

http://www.psyk.fi/node/22#.VvFOuK0aC70
http://www.mielenrauha.com/palvelut/puhe-judo_1-5
http://www.abo.fi/fc/anmalningsdb/
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- Kaikesta kokoelman \"hoitoon\" liittyvistä uusista suuntauksista (kuten nytkin oli se etäjut-
tu) 

- Mikäli halutaan yhteisiä hankintaperiaatteita, niistä. Kellutuksesta varmaan järjestätte. 
Tuntuu että mennään ojasta allikkoon: kun Vaski on näin iso, kuljetettavaa riittää. On kaksi 
vaihtoehtoa: purkaa Vaski tai kelluttaa. Ei vaikea arvata, kumpaan päädytään. 

- miksi kirjan suosio ja lainaus on niin suurta vaikka on yhä enemmän digi-tarjontaa? 
- CollectionHQ:n tapaisista työkaluista pitää iso kelluva kokoelma hallussa ja ajantasaisena. 
- Lisää kokemuksia kelluvan kokoelman toimivuudesta käytännössä sekä kellutukseen siir-

tymisessä mahdollisesti ilmenneistä ongelmista. Jyväskylän uudesta ohjelmasta koke-
muksia, sitten kun se on varsinaisesti ollut jo jonkin aikaa käytössä. 

- Pirjo Hiidenmaata kuuntelisi mielellään uudestaankin. 
- collectionHQ-kokemuksia ja opastusta 
- Kokoelman muodostamisesta voisi keskustella enemmän. Nyt keskustelua ei oikein syn-

tynyt, koska ryhmä oli niin iso ja aikaa vähän. Pienryhmiä? 
- Kelluttelusta lisää kokemuksia. E-aineistoista melkein mitä tahansa. 
- Vanhat kokoelman jäi kuulematta ja yleensäkin on hyvä tietää missä mennään ja mitä 

tehdään missäkin! 
- Ajankohtaisia asioita - mitä ne sitten ikinä ovatkaan?! 
- Kokoelmien merkityksestä kirjastotoiminnassa. Esimerkkejä ja toimintamalleja hyvästä ko-

koelmanhoidosta, esimerkiksi sellainen yleinen kirjasto, jossa lainaus on suurta ja kokoel-
miin panostetaan. 

- Osittain samat aiheet, esim. cHQ:n toteutuminen ja hyödyt J-kylässä. Yleisesitys RDA:sta 
ja sen vaikutuksista tiedon mallintamiseen ja tiedonhakuun. 

- Olisi aina kiinnostavaa kuulla muiden kirjastojen kokoelmatyöstä, miten asioita tehdään eri 
tavalla yms. 

- Valinta/hankinta. 
- Kokoelmien käytön seuranta. 
- Kaunokirjallisuudesta taitaa ollakin jo tulossa koulutus? Mutta kaipaan juuri Hiidenmaan 

kaltaista kirjallisen kentän ja sen tapahtumien avaamista. Missä mennään -katsausta, se-
kä kokoelmien ja lainaussuuntien vastaavuudesta. Lukemisen merkityksestä monella ta-
voin. 

- Uskoisin kelluttamisen ja hankinta-asioiden kiinnostavan lisääkin, 
- Kellunnan toimivuudesta, eli miten se on sujunut. Uusista ilmestyneistä tietokirjoista. 

 
Kokous Kokouksessa keskusteltiin tulevista koulutuksista: 

 Toivottiin kaksikielistä koulutusta. Paras olisi koulutus, jossa olisi useita esityksiä, osa 
suomeksi, osa ruotsiksi ja että ruotsinkielien osuus nivoutuisi luontevasti koulutuksen ai-
hepiiriin. Susanne Ahlrothiin voi olla yhteydessä mm. puhujia valitessa 

 AVIn tulevia koulutuksia: Kirjastolain jalkauttaminen, hankkeet ja tiedolla johtaminen 
 

Syksyn koulutuksista sovittiin seuraavaa: 

 Kirjastoalan murros; kirjastolaki, omatoimisuus, sote-uudistus 
o Sovittiin, että mietitään näitä vasta vuodelle 2017 

 Etelä-Suomen AVI järjestää 19.5. hyvinvointiteemaisen koulutuksen: Kulttuurista hy-
vinvointia! kirjastokortillako pitempi elämä? 

o Kokouksessa pohdittiin, otetaanko samanlainen koulutus meidän ohjelmaan syksyl-
lä 2016? Mukaan kirjastojen vaikuttavuus? Yhteys Päivi Almgreniin, onko Lou-
nais-Suomen AVI suunnittelemassa vastaavaa? 

 Kellutus, kokoelmanhallintatyökalut , Jyväskylän jatkokokemukset (jatkoa tammikuun 
2016 Kelluuko kokoelma? –koulutuspäivään) 

o Sovittiin, että järjestetään mahdollisesti loppusyksyllä 2016 
o Kokoelmakoulutuksen palautteista aiheita 

 Konfliktitilanteet asiakaspalvelussa: Puhejudo & turvassa kirjastossa (2014 oli koulu-
tus Turvassa kirjastossa, nyt voisi soveltuvin osin uusia) 

o Kokouksessa sovittiin, että otetaan ohjelmaan 2016 syksyllä 
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 Pedagogiset taidot, tarvitaan pedagogista koulutusta sekä asiakkaiden opastajille 
että henkilökuntaa kouluttaville. 

o asiakkaille opastukseen työkaluja, enimmäkseen aikuisille 
o erityisryhmät? 
o henkilökunnan kouluttaminen ja perehdyttäminen 
o esiintyminen yleisön edessä 
o hieman eri tavoin jaoteltu ohjelma aamu/iltapäivä, mahdollisuus osallistua vain jom-

paankumpaan! 
o Mahdollisesti ruotsinkielinen osuus, selvitetään Susanne Ahlrothin kanssa 
o Sovittiin, että järjestetään koulutus syksyllä 2016 

 Celia järjestää koulutusta erityisryhmien huomioimisesta, mm. satutuntien pitämisestä eri-
tyislapsille 

o Irmeli Holstein 
o jäi auki, otetaanko myöhemmin ohjelmaan 

 Koodaus, pelit ja pelaaminen 
o Koodaus on nyt ajankohtaista, mutta ei ehkä koko päivän koulutukseksi. Yhdiste-

tään samaan koulutuspäivään peliasiaa 
o Aamupäivällä luento-osuus, iltapäivällä työpajoja 
o Järjestetään syksyllä 2016 

 Pienen kirjaston arjen haasteet 
o onko haastavaa saada osallistujia? 
o pistetään mietintään, otetaan mahd. esille maakuntakirjastokokouksessa ja kartoite-

taan halukkuutta osallistua koulutukseen 

 Nuoren kohtaaminen 
o (Jatko)koulutusta toivotaan, järjestetty sekä 2015 että 2016 
o Tammikuun koulutus ei vetänyt, osallistujia vain 13: kannattaako järjestää, jos osal-

listujia ei ole? 
o Järjestetään tulevina vuosina, ei heti uudestaan taas 

 
 

6. Syksyn 2016 koulutuspäivät 
 

Varattu Studio alustavasti alla oleville päiville. Sovitaan tarkemmat koulutuspäivät 27.4. kokouk-
sessa. 
 

Pvm Koulutusaihe Huomioitavaa 

To 1.9.   

Ti 6.9.   

Ti 13.9. MKK-kokous  

Ke 21.9.   

Pe 30.9. Kirjamessujen seminaari; Kirjastoalan ammattietiikka Kirjamessuilla, ei Stu-
diossa  

Pe 7.10.   

To 13.10.   

Ke 19.10.   

Ti 25.10.   

Ma 7.11.   

Ti 15.11.   

Ke 23.11.   

To 1.12. MKK-kokous  

To 8.12.   

Ti 13.12.   
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7. Muut asiat 
 

- Osaamistarvekartoitus. Petri Virtanen puhuu aiheesta maakuntakirjastokokouksessa 29.4. 
 

8. Seuraava kokous 

 AVIn edustajat, Kesäyliopiston edustajat ja maakuntakirjaston edustajat kokoustavat 27.4. 
o Kokouksessa mietitään tarkemmin syksyn ohjelmaa ja valitaan koulutusten päivämää-

rät 

 Seuraava koulutustyöryhmän kokous pidetään lokakuun lopulla. Anne lähettää kutsun. 
 

9. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.59 
 
 


