
    MUISTIO   
 
Maakunnallinen koulutustyöryhmä, ydinryhmä 27.4.2016 

 
Aika  27.4.2016 klo 12.30 – 14.30 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Pääkirjasto, Ulla-Maijan huone 
 
Läsnä  Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto (puh.joht.)  
  Anne Heino  Turun kaupunginkirjasto (siht.) 
  Tommi Vuorinen Turun kesäyliopisto 
  Päivi Almgren  Aluehallintovirasto 
  Susanne Ahlroth Aluehallintovirasto (etänä) 
 
Poissa  Mikko Suhonen Turun kesäyliopisto 

 
 
 
Käsiteltävät asiat  
 

1. Syksyn koulutukset. Koulutustyöryhmän kokouksessa 14.4. sovittiin alustavasti syksylle 
2016 seuraavat koulutukset: 

 Etelä-Suomen AVI järjestää 19.5. hyvinvointiteemaisen koulutuksen: Kulttuu-
rista hyvinvointia! Kirjastokortillako pitempi elämä? Samanlainen koulutus mei-
dän ohjelmaan syksyllä 2016? Mukaan kirjastojen vaikuttavuus? Yhteys Päivi 
Almgreniin, onko Lounais-Suomen AVI suunnittelemassa vastaavaa?  

i. Päivi Almgrenin mukaan AVI voisi järjestää yhteistyössä koulutuksen, 
jossa mm. kulttuurin hyvinvointivaikutuksia yms. Miten tehdä näkyväksi 
kunnan päättäjille kirjastotyön vaikutuksia? Minna Sarteksen puheen-
vuoro mukaan? 

 Kellutus, kokoelmanhallintatyökalut, Jyväskylän jatkokokemukset (jatkoa 
tammikuun 2016 Kelluuko kokoelma? –koulutuspäivään) Mahdollisesti loppu-
syksyllä 2016  

i. Melinda-puheenvuoro (Anna Viitanen/Kaisa Hypen) 

 Puhejudo & turvassa kirjastossa (2014 oli koulutus) Ohjelmaan 2016 syk-
syllä.  

i. Haastavan asiakkaan kohtaaminen 
ii. Miten vältän väkivaltatilanteen 
iii. Yksin töissä, miten turvaan itseni? 
iv. Ääriryhmät & terrorismi? 

 Pedagogiset taidot, tarvitaan pedagogista koulutusta sekä asiakkaiden opasta-
jille että henkilökuntaa kouluttaville.  

i. asiakkaille opastukseen työkaluja, enimmäkseen aikuisille  
ii. erityisryhmät?  
iii. henkilökunnan kouluttaminen ja perehdyttäminen  
iv. esiintyminen yleisön edessä  
v. hieman eri tavoin jaoteltu ohjelma aamu/iltapäivä, mahdollisuus osallis-

tua vain jompaankumpaan!  
vi. tähän päivään ei ruotsinkielistä osuutta, Susanne Alhroth järjestää mah-

dollisesti ruotsinkielisen päivän myöhemmin 
vii. syksyllä 2016  
viii. Miten teen hyvän tiedonhakuhaastattelun? 
ix. Miten koulutan asiantuntijoita asiantuntijana? 
x. Miten selviän jännityksestä? 

 Koodaus, pelit ja pelaaminen. Aamupäivällä luento-osuus, iltapäivällä työpa-
joja. Syksyllä 2016 

i. Koodaamisen perusteet 
ii. Ammattikirjallisuus-palapeli 
iii. Pelit ja pelaaminen, pääsisi myös kokeilemaan pelejä 
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Kokous 

Kokouksessa suunniteltiin tarkemmin syksyn koulutuksia ja sovittiin koulutuspäivät. Lou-
nais-Suomen Aluehallintoviraston pyynnöstä syksyn koulutuksiin lisättiin AVIn ja maakunta-
kirjaston yhteistyössä toteutettavat koulutukset. Syksyn koulutukset ja muut tärkeät Studio-
varaukset tässä taulukossa: 

Pvm Koulutusaihe Huomioitavaa 

To 1.9.   

Ti 6.9. Hanke-päivä Yhteistyössä AVIn 
kanssa 

Ti 13.9. MKK-kokous  

Ke 21.9. Pedagogiset taidot Yhteistyössä KY:n 
kanssa 

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

Pe 7.10.   

To 13.10.   

Ke 19.10. Haastavat asiakkaat, turvassa kirjastossa – raflaavampi 
nimi! 

Yhteistyössä KY:n 
kanssa 

Ti 25.10. Kirjaston hyvinvointivaikutukset Yhteistyössä AVIn 
kanssa 

Ma 7.11.   

Ti 15.11. Kokoelma-aiheinen koulutus Yhteistyössä KY:n 
kanssa 

Ke 23.11.  OKM-Kirjastopäivät 

To 1.12. MKK-kokous  

To 8.12.   

Ti 13.12. Kirjastolain jalkauttaminen (mahd. kaksikielinen) Yhteistyössä OKM ja 
AVI 

 
Jää tulevaisuuteen: 

 tammikuulle 2017 koodaus ja pelit 

 kirjastotyön muutos, kuntien tehtävän muutos & sote-uudistus 
 

2. Koulutusten budjetointi. Maakuntakirjaston rahoitusta on vähennetty 15,5%, tämä pitää 
ottaa huomioon koulutusten kustannuksissa. 

 
Keskusteltiin luennoitsijoiden palkkioista syksyn 2016 osalta. 
 

3. Seuraava koulutustyöryhmän kokous on lokakuussa. Sovitaan tarkka päivämäärä, 
Anne lähettää kokouskutsun kaikille. 

 Tiistai 11.10. iltapäivä 
 

4. Muut asiat 

 Työpajat vs. luentomuotoinen koulutus, tieto koulutusmuodosta selkeästi tie-
doksi 

 Niinistö-kokoushuone AVIn tiloissa, voidaan neuvotella käytöstä silloin, kun tar-
vitaan pöydät ja tila yli 30 hengelle. Turun kaupunginkirjaston Studioon mahtuu 
maksimissaan 80 henkeä, mutta jos tilaan halutaan pöydät, maksimi on noin 30 
henkeä. 


