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Aika 10.9. 2014 klo 9.15–15.20 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 
 
Jäsenet Päivi Inkinen     Sauvon kunnankirjasto 
 Pirkko Jokela    Kustavin kunnankirjasto  

Heidi Kemppainen   Vehmaan kunnankirjasto 

Taija Lehtinen    Oripään kunnankirjasto 

Minna Leinonen    Pöytyän kunnankirjasto 

Jaakko Lind    Salon kaupunginkirjasto 

Ulla-Maija Maunu (pj.)   Turun kaupunginkirjasto 

Marja-Liisa Mutka   Laitilan kaupunginkirjasto 

Ritva Nurminoro    Kaarinan kaupunginkirjasto 

Kari Pohjola    Paimion kaupunginkirjasto 

Elina Rasa    Someron kunnankirjasto 

Tiina Salo    Raision kaupunginkirjasto 

Eija Sjöblom    Kimitoöns bibliotek 

Tarja Tuomi    Naantalin kaupunginkirjasto 

Tiina Viik 10.25-    Uudenkaupungin kirjasto 

Jan-Erik Ylitalo    Ruskon kunnankirjasto 
 
Muut Kari Vainionpää    Aluehallintovirasto 
 Leena Pylkkö    Turun kaupunginkirjasto 

Tarja Hämäläinen (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Ulla-Maija Maunu avasi kokouksen klo 9.15. 

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 28.5.2014 pöytäkirja. 

 

3. Aluehallintoviraston ajankohtaiset asiat 

Sivistystoimentarkastaja Kari Vainionpää Lounais-Suomen aluehallintovirastosta kertoi 
aluehallintoviraston ajankohtaisista asioista. 

Opetusministeriön rakentamiseen tarkoitettu korvamerkitty raha on käytössä viimeisen 
kerran vuonna 2015. Uusi kirjastolaki on valmisteilla Suomessa. Ruotsissa ja Norjassa 
laki on jo muuttunut. 

Kehittämishankehakemusten viimeinen jättöpäivä on 31.10., hakemukset voi jättää 
myös sähköisesti. Aluehallintovirastosta tulee pian asiasta tiedote. Hakemusten 
painopistealueet ovat samat kuin aiemmin. Hankerekisteriin on tulossa uusi graafinen 
käyttöliittymä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät on Helsingissä 12.–13.11.2014. 

Nationella biblioteksdagar järjestetäänTurussa 17.–18.9.2014. 

 

4. Maakunnan kirjastokehittäjäpalkinto 

Vaskissa on kahtena vuonna palkittu vuoden Vaski-kehittäjä. Nyt palkinto olisi tarkoitus 
jakaa maakunnallisesti. Työryhmän valmistelema esitys on liitteessä.  

Päätettiin, että valitaan maakunnallinen kehittäjä joka toinen vuosi parittomina vuosina, 
ensimmäisen kerran vuonna 2015. Työryhmään valitaan Vaskista Ulla-Maija Maunu, 
Salosta Jaakko Lind, lisäksi Blankasta ja Loistosta edustaja. Blanka ja Loisto 
ilmoittavat edustajansa myöhemmin. 

Lisäksi avataan maakunnan Ekstranettiin Webropol-lomake, jossa jokainen voi 
ehdottaa maakunnan kehittäjäehdokasta perusteluineen. 

 
 

5. Syksyn koulutukset 
Vs. informaatikko Tarja Hämäläinen esitteli syksyn koulutuksia. Liite. 

 
 

6. Kirjamessut 

Tiina Salo esitteli kirjamessuasioita.. Messupäivystäjiä tarvitaan vielä lisää, erityisesti 
Blankasta. Verkkokirjastoihin tulee Ranska-aiheista aineistoa. Jenni Haukio tekee 
oman listan ranskalaisen kirjallisuuden suosikeistaan. Lista on vapaasti käytettävissä. 
Messujen pääteemana  ovat e-aineistot. Kirjastot.fi – sivuilla on E-logo, jota kannattaa 
hyödyntää kirjastojen verkkosivuilla.  

file://adturku.fi/jaot/Kulttuuri/Kirjasto/Hallinto/Maakunta/2014/Maakuntakirjastokokoukset/20140910%20Maakuntakirjastokokous/Maakunnan%20kirjastokehittäjä.docx
file://adturku.fi/jaot/Kulttuuri/Kirjasto/Hallinto/Maakunta/2014/Maakuntakirjastokokoukset/20140910%20Maakuntakirjastokokous/Syksyn%20koulutukset10092014.pptx
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7. Varsisto-hankehakemus 

Leena Pylkkö esitteli Varsiston lasten ja nuorten ryhmän maakunnallisen 
hankehakemuksen. Liite  

Päätettiin kannattaa hankkeen toteuttamista. Ulla-Maija Maunu ja Leena Pylkkö 
työstävät hakemuksen Aluehallintovirastoon. 

 

8. Kirjastojen ajankohtaiset kuulumiset 
 
Kirjastot esittelivät ajankohtaisia kuulumisiaan: 

Naantali: Aineistomäärärahat putoavat, ei lomautuksia. Hankkeet ’Tabletti 
tiedonjanoon’ syksyllä ja ‘Kannet jakoon’ keväällä, joissa esitellään eri tavalla 
kirjallisuutta eri-ikäisille. Toukokuussa 2015 toteutetaan lasten kirjallisuustapahtuma 
Kirjahyrrä, jossa useita yhteistyökumppaneita. 

Raisio: Kaupungin taloudellinen tilanne näkyy kirjaston henkilöstötilanteessa, 
lomautukset jatkuvat, aukioloaikoja hieman vähennetty. Perhepalvelujen kanssa on 
käynnissä yhteistyöhanke ”Supernanny”, ennalta ehkäisevää tukihenkilöpalvelua 
kerran viikossa, myös verkon kautta voi lähettää avunpyynnön. Palvelu otettu erittäin 
hyvin vastaan. Kirjastossa on tehty rentoja ”random-kirjavinkkauksia”. 

Sauvo: Henkilökunta vähentynyt. Käynnissä on Liikuntakaveri –hanke ikäihmisille, 
vertaisliikuttajakoulutusta. Vanhusten liikuntaan liittyvää kirjallisuutta on samaan aikaan 
esillä kirjastossa.  

Salo: Kaupungin sopeuttamissuunnitelma ohjaa vahvasti toimintaa, olemassa olevat 
toiminnot pyritään säilyttämään. Kaupungilta tulee ohjeistusta lyhennettyyn työviikkoon 
ja palkattomiin vapaisiin. Kehittämistyö on vaikeaa tässä tilanteessa. Uusi 
käyttöjärjestelmä tulee ajankohtaiseksi, mahdollinen Vaskiin liittyminen suunnitteilla. 

Kustavi: Henkilökunnan vaihtuvuus on ongelmana.  

Uusikaupunki: Henkilökunnan vähentyminen, kirjastoautovuorojen vähentyminen, 
remonttia suunnitellaan ja toiminnallisuutta sitä kautta pyritään saamaan lisää. RIFD-
tunnisteet otetaan  käyttöön. Kalannin kirjastosta suunnitellaan omatoimikirjastoa.  

Somero: Kaupungin johtotasolla on paljon henkilöstömuutoksia, kirjaston tunnetuksi 
tekeminen uusille virkamiehille ajankohtaista. Kunnassa on kohtalaisen hyvä 
taloustilanne. Toiminnallisesti on pystytty pitämään tilanne ennallaan, toimintamuotoina 
mm. Muistikammari, Runomummo ja kirjallisuuskerho. 

Paimio: Perusasiat ovat kunnossa. Tilojen uudet suunnitteluratkaisut tukevat toimintaa 
ja niihin on erityisesti panostettu, erityisesti materiaalin esillepanoon. Kouluyhteistyö on 
tehostunut, kirjastokerho 3-luokkalaisille Uusilla tila- ja välineratkaisuilla eläkeläiskerho 
ja kulttuurilautakunta saatu tilojen käyttäjäksi. Kirjaston näkyväksi tekemiseen on 
panostettu, yhdessä tekemisen henki henkilökunnan kanssa. 

Oripää: Säästölinja kunnassa, kirjastoon sinänsä ei kohdistu suuria säästöjä.  

 

file://adturku.fi/jaot/Kulttuuri/Kirjasto/Hallinto/Maakunta/2014/Maakuntakirjastokokoukset/20140910%20Maakuntakirjastokokous/varsin_avihakemus.pptx


   
Maakuntakirjastokokous  Muistio 10.9..2014 
 
 

4 
 

Pöytyä: Kunnassa on käynnissä YT-neuvottelut, henkilökunnasta pulaa. Budjettia 
leikataan. Uusi Auran ja Pöytyän yhteinen kirjastotoimenjohtaja on aloittamassa työt. 
Hänellä on johdettavanaan neljä kirjastoa. ’Verkkoa varttuneille’ – projekti, 
joulukalenteria tehdään koululaisten kanssa, mediakasvatusprojekti menossa. 

Kemiönsaari: Henkilökuntatilanne on hyvä, nollabudjetti. Kemiössä uusi kirjasto, 
nuorisotilat on suunniteltu sinne yhdessä nuorten kanssa.  Ala-asteikäisten 
kirjastopolku valmis, ’Från biblioteksstig till mediestig’ kehitteillä lukiolaisille ja 
ammattioppilaitoksen kanssa. Kirjojen julkaisujuhlia ja kirjailijatapahtumia järjestetään 
usein kirjastossa, avustuksia näihin saadaan säätiöiltä. 

Rusko: Kirjastonjohtajan toimenkuvaan kuuluvat myös nuoriso, kulttuuri ja liikunta 
Taloudellinen tilanne kohtalainen, nollakasvu. Vahdon lähikirjaston aukioloaikaa on 
voitu jopa lisätä. ’Ruskon päivät’ tärkeä tapahtuma myös kirjastolle. Föli-korttien myynti 
on lisännyt maksuliikennettä, tiloja on myös uudelleen järjestelty. 

Turku: Kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari on jäämässä eläkkeelle. Tehtävä 
haettavana 15.9. saakka. YT-neuvottelut käynnissä. Mediakasvatus, yhteistyö koulujen 
kanssa, hakeutuvat palvelut painopisteitä. Omatoimikirjastoja lisätään, tänä vuonna 
kolme toteutuu, ensi vuonna tulee kaksi lisää. Itsepalvelumaksaminen tulossa ja 
varausten itsepalvelunouto toteutetaan kaikissa kirjastoissa. 

 

 
9. IFLAn trendit 

Tiina Salon esitys 
 
Kolme työpajaa pohti IFLAn trendejä. Työpajojen pohdintojen tulokset ovat  liitteessä. 

 

10.  Muut asiat 
 

Pelisalkku-hanke, kansallinen pelipäivä on 15.11., huomioidaan kirjastoissa esittelyillä. 

Varsisto järjestää matkan Kyrö-Marttila-Tarvasjoki. 

Seuraavaan kokoukseen yhdeksi aiheeksi päätettiin ottaa omatoimikirjastot. 

 

Seuraava kokous on tiistaina18.11.2014. 

 

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20         

 

file://adturku.fi/jaot/Kulttuuri/Kirjasto/Hallinto/Maakunta/2014/Maakuntakirjastokokoukset/20140910%20Maakuntakirjastokokous/IFLA%20Trend%20Report.pptx
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