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Aika  11.10.2016 klo 13 – 15 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Pääkirjasto, Pieni neuvottelutila 
 
Läsnä  Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto (puh.joht.)  
  Anne Heino  Turun kaupunginkirjasto (siht.) 
  Kalle Varila  Turun kaupunginkirjasto 
  Jaana Rantala  Turun kaupunginkirjasto 
  Ritva Nurminoro Kaarinan kaupunginkirjasto 
  Eija Sjöblom  Kemiönsaaren kirjaston 
  Laila Uusitalo  Auran ja Pöytyän kirjastot 
  Tommi Vuorinen Turun kesäyliopisto  

Mikko Suhonen Turun kesäyliopisto 
     
  
Poissa  Susanne Ahlroth Aluehallintovirasto 
  Päivi Almgren  Aluehallintovirasto   

 
Käsiteltävät asiat  
 

1. Vuoden 2016 menneet ja tulevat koulutukset, koulutuspalautteet 

 Käsiteltiin lyhyesti vuoden koulutustarjontaa ja koulutuspalautteita. Arkipäivän kirjastotyö-
hön keskittyvät koulutukset, kuten kokoelmaan ja asiakaspalvelun pedagogiikkaan keskit-
tyvät koulutukset, ovat vetäneet eniten osallistujia. Palautteiden arvosanat ovat kautta lin-
jan hyviä. 

2. Koulutusten painopisteet ja tavoitteet vuodelle 2017 

o Keskusteltiin seuraavista painopisteistä: 

 Ammattikuvan muutokset 

 Osaamisen johtaminen 

 Palvelumuotoilu 

 Medialukutaito 

 Tietotekniikka, esim. kirjastojärjestelmä, RDA 

 Asukas- ja asiakaslähtöisyys 

 Erityisryhmät 

 Lakikoulutus 

 Sisältöjen avaaminen 

 http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/09/Biblioteka-
riens_praktiska_kunskap.pdf 

o Sovittiin seuraavat painopisteet vuodelle 2017: 

 Ammattikuvan muutokset (& osaamisen johtaminen, mahdollinen projekti) 

 Asukas- ja asiakaslähtöisyys, osallisuus 

 Palvelumuotoilu  

 Millainen on elämyksellinen asiakaskokemus? 

 Palvelupolku ja –maisema 

 Visuaalinen ilme 

 Henkilökunnan käyttäytyminen ja näyttäytyminen 

 Omatoimikirjastot 

 Medialukutaito 

http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/09/Bibliotekariens_praktiska_kunskap.pdf
http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2016/09/Bibliotekariens_praktiska_kunskap.pdf
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 Erityisryhmät 

 Osallistaminen, miten otan käyttäjän mukaan palvelujen 
suunnitteluun? 

 Digitalisaatio ja tekninen infrastruktuuri 

 Kirjastolaki 

3. Koulutussuunnitelma keväälle 2017. Aiemmin varmistuneet koulutukset: 

 Koodaaminen ja lisätty todellisuus –koulutus tammikuussa 2017 (aikataulusyistä siirtyi 
vuodelta 2016) Koodaaminen, mitä se on? Miksi koodaaminen on opetussuunnitelmassa? 
Lisätyn todellisuuden (argumented reality) esittely ja miten sitä voisi soveltaa. Mitä muuta 
lisätty todellisuus on kuin Pokemon Go.  

 Celia-koulutuksia helmikuun alussa. (Celian käyttöliittymä on päivittymässä, koulutukset 
siirrettiin marraskuulta) 

 Tarinatornado sovittu Varsiston kanssa, järjestetään 17.3.2017 Raision kirjaston Martinsa-
lissa 

 Uusi kirjastolaki? Kysytään AVIlta, milloin ja missä. 

4. Käsiteltiin koulutustoiveita ja –ehdotuksia. Edellä mainittujen koulutusten lisäksi sovittiin alusta-
vasti koulutukset seuraavista teemoista: 

 monimuotomenetelmät kirjavinkkauksessa & lukupiireissä 

o Skype Bookclub 

o Monimediallinen vinkkaus, mm. power pointin luova käyttö 

o Erityisryhmät huomioon? 

 osaamisen johtamisen projektin esittelyä loppukeväästä, ammattikuvan muutos 

 koulutusta pedagogisista taidoista toivottu lisää, kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan 
syksyn koulutukseen. -> syksylle 2017 

 Kuvailun uudet tuulet? Laajemmin järjestelmistä? Konsultoidaan Anna Viitasta ja muita 
asiantuntijoita koulutuksen sisällöstä. 

 Palvelumuotoilua kirjastoon  

 Millainen on elämyksellinen asiakaskokemus? 

 Palvelupolku ja –maisema 

 Visuaalinen ilme 

 Henkilökunnan käyttäytyminen ja näyttäytyminen 

 omatoimikirjastot 
 

5. Sovittiin alustavasti keväälle seuraavat koulutuspäivät (mukana listassa myös maakuntakirjasto-
kokoukset). Kevään koulutusten määrä ja aiheet tarkentuvat vielä. 

 

Pvm Koulutus 

keskiviikko 11.1. 
 

torstai 19.1. Koodaaminen ja lisätty todelli-
suus (virtuaalitodellisuus) 

perjantai 27.1. MKK-kokous 

keskiviikko 1.2. Celia-koulutus (alustava) 

tiistai 7.2. Celia-koulutus (alustava) 

keskiviikko 15.2. Palvelumuotoilu (Millainen on 
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elämyksellinen asiakaskoke-
mus?) 

tiistai 7.3. Kirjastolaki (alustava, jos AVI 
järjestää) 

perjantai 17.3. Tarinatornado (Raisiossa) 

torstai 6.4. Melinda, RDA, ym. järjestelmät 

tiistai 25.4. Ammattikuvan muutokset 

keskiviikko 10.5. MKK-kokous 

keskiviikko 17.5. Monimuotomenetelmät kirjavink-
kauksessa & lukupiireissä 

tiistai 30.5. 
 

 
 

6. Seuraavat kokoukset: 

 Pienemmällä porukalla (MKK, KY, AVI) marras-joulukuussa, tarkemmat suunnitelmat kevään 
2017 koulutuksista 

 Koulutustyöryhmä maalis-huhtikuussa; aiheena syksyn 2017 koulutukset 

o uusi koulutustyöryhmä valitaan vuosiksi 2017-2018 MKK-kokouksessa 1.12. 

o ehdotuksia koulutustyöryhmän jäseniksi voi lähettää Annelle 

 jäsenen ei tarvitse olla johtaja, mutta sitä toivotaan 

 
 


