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Aika 3.3.2014 klo 9.45–15.40 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 
 
Jäsenet Aart de Heer    Turun kaupunginkirjasto (pj 9.45–13) 

Leena Hämäläinen   Maskun kunnankirjasto 

Sirpa Ikala-Suomalainen   Vehmaan kunnankirjasto 

Päivi Kettula    Liedon kunnankirjasto (9.45–12) 

Armi-Tuulikki Kraappa   Pyhärannan kunnankirjasto 

Maija Karvosenoja   Kustavin kunnankirjasto 

Aino Soirio-Lunden   Kosken Tl kunnankirjasto 

Ulla-Maija Maunu    Turun kaupunginkirjasto (pj 13.15-) 

Marja-Liisa Mutka    Laitilan kaupunginkirjasto 

Riitta Norr     Loimaan kaupunginkirjasto 

Ritva Nurminoro    Kaarinan kaupunginkirjasto (11–15.40) 

Kari Pohjola    Paimion kaupunginkirjasto (11–15.40) 

Elina Rasa    Someron kaupunginkirjasto 

Tiina Salo     Raision kaupunginkirjasto 

Eija Sjöblom    Kimitoöns bibliotek 

Riikka Uski    Taivassalon kunnankirjasto 

Laila Uusitalo    Auran ja Pöytyän kirjastot 

Tarja Tuomi    Naantalin kaupunginkirjasto 

Tiina Viik     Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 

Suvi Luukkonen    Ruskon kunnankirjasto 

Karolina Zilliacus    Pargas stadsbibliotek 
 
Muut osallistujat Kari Vainionpää    Aluehallintovirasto 

Terhi Hannula    Turun kaupunginkirjasto (asia 5) 

Tarja Hämäläinen (siht.)   Turun kaupunginkirjasto 

Leena Pylkkö    Turun kaupunginkirjasto (asia 5) 

Luimula Mika    Turun ammattikorkeakoulu (asia 8) 

Hanna Ahtosalo    Turun ammattikorkeakoulu (asia 8) 

Turku Game Lab opiskelijat 
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1. Kokouksen avaus ja ajankohtaiset asiat 
 
Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer avasi kokouksen 9.45 ja loi katsauksen 
maakuntakirjastotoiminnan ajankohtaisiin asioihin.  

 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
 

Päätös  Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
 
3. Aluehallintoviraston ajankohtaiset asiat 

 
Vs. sivistystoimentarkastaja Kari Vainionpää kertoi AVIn ajankohtaisista 
kuulumisista mm. maakuntakirjastojen määrästä, kirjastohenkilökunnan 
pätevyysvaatimuksista ja kirjastolain nykyvaiheesta. Kari Vainionpää lopettaa 
ja Päivi Almgren palaa takaisin tehtäväänsä 1.4.2015. 

 
Kokous Kuultiin Kari Vainionpään esitys 
 

 
4. Lyonin julistuksen allekirjoitus 

 
Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer esitteli Lyonin julistuksen. 

 
Edellisessä maakuntakirjastokokouksessa 18.11.2014, päätettiin Lyonin 
julistuksen allekirjoituksesta. Valtuutettiin Turun kaupunginkirjaston – 
Varsinais-Suomen maakuntakirjaston johtaja, Aart de Heer, allekirjoittamaan 
julistus kaikkien maakunnan kirjastojen puolesta. 
 
Liite: Lyonin julistus 
 

Päätös Päätettiin, että Aart de Heer allekirjoittaa sopimuksen kaikkien maakunnan 
kirjastojen nimissä. 
 
 

5. Turun kaupunginkirjaston mediakasvatussuunnitelma 
 

Informaatikko Terhi Hannula esitteli Turun kaupunginkirjastossa tehtyä 
mediakasvatussuunnitelmaa, jota vielä työstetään edelleen. Suunnitelma on 
tarkoitus tehdä myös maakunnallisena. 
 
Liite. Terhi Hannulan esitys 
 

Päätös Päätettiin, että tehdään maakunnallinen mediakasvatussuunnitelma ensin 
lapsille ja nuorille. Varsisto valmistelee lasten ja nuorten maakunnallisen 
mediakasvatussuunnitelman, joka käsitellään syksyn ensimmäisessä 
maakuntakirjastokokouksessa. Aikuisten mediakasvatussuunnitelma tehdään 
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myöhemmin syksyllä 2015. 
 
 
 

6. Kirjamessutyöryhmän valinta 

 
Maakuntakirjastokokouksessa 18.11.2014 päätettiin, että kirjamessuille 
osallistutaan myös tänä vuonna maakunnan yhteisellä osastolla.  
 
Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer osallistui tammikuussa 
kirjamessutyöryhmän kokoukseen Helsingissä. Kuultiin Aartin terveiset 
kokouksesta. 
 
Kirjamessujen teemoja 2015 ovat Kustavi, Saamenmaa ja Ruotsi. 
 
Vuonna 2015 tulee tasavuosia monesta asiasta: 180 vuotta vanhasta 
Kalevalasta, 100 vuotta suhteellisuusteoriasta, Anni Polvan syntymästä 80 
vuotta, Anni Swanin syntymästä 100 vuotta, Peppi Pitkätossu täyttää 70 
vuotta ja Kirjamessut 25 vuotta 
 

Kokous Messutyöryhmän on syytä aloittaa työnsä hyvissä ajoin keväällä. Ryhmän 
vetäjäksi on lupautunut viime vuoden tapaan kirjasto-kulttuuritoimenjohtaja 
Tiina Salo Raisiosta. Turusta työryhmään osallistuvat Ulla-Maija Maunu, Tarja 
Hämäläinen ja Gunnar Högnäs. Edellisten lisäksi kirjamessutyöryhmään 
valittiin Harriet Breider Kemiönsaaren kirjastosta ruotsinkielisten, Ritva 
Nurminoro Kaarinan kirjastosta Vaski- ja  Paula Hyvärinen Auran kirjastosta 
ei-Vaski-kirjastojen edustajaksi. 
 
Messutyöryhmä järjestää tänäkin vuonna Miniseminaarin. Käytiin keskustelua 
miniseminaarin aiheesta. Hyvänä teemana pidettiin sananvapautta ja 
kiellettyjä kirjoja. Mahdollisiksi luennoitsijoiksi ehdotettiin mm. Kari Kettulaa, 
Kaj Ekholmia ja Heikki Poroilaa. 
 
Tärkeänä pidettiin sitä, että kilpailulla tai muulla tavoin voidaan houkutella 
ihmisiä osastolle. Haluttiin että painotetaan nimenomaan kirjastotoimintaa ja 
kirjaston brändiä.  
 
Seuraavassa maakuntakirjastokokouksessa toukokuussa palataan 
messuasioihin. 
 

7. Varsinais-Suomen kirjastostrategia 
 

Osana Varsinais-Suomen kirjastoprojektia työstettiin Varsinais-Suomen 
kirjastostrategia vuonna 2009.  
 
Yleisten kirjastojen neuvoston kirjastostrategia valmistuu keväällä. Päätettiin, 
että odotetaan sen valmistumista ja työstetään siltä pohjalta syksyllä 
Varsinais-Suomen maakuntakirjaston strategia mahdollisesti 
maakuntakirjastokokouksen työpajassa. 
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8. Tiedotusasiat 
 

Ulla-Maija esitteli maakuntakirjaston palvelukartoituskyselyä. 
Kysely käynnistyy 6.3.2015 ja vastausaika on kaksi (2) viikkoa. Tulokset 
raportoidaan 13.5.2015 maakuntakirjastokokouksessa. 

 
Ulla-Maija kertoi maakunnallisista kuljetusten kilpailutuksista.  
Kaikki muut kunnat paitsi Somero ovat mukana, maakuntakirjasto maksaa 
yhden kuljetuksen viikossa: Kilpailutus on ilmainen kaikille muille paitsi 
Kemiönsaari, Kustavi, Laitila, Parainen, Pyhäranta, Uusikaupunki ja Vehmaa, 
koska muut kunnat ovat mukana kilpailutusyhteistyössä. Kuljetusten määristä 
ja muista seikoista tarvitaan tiedot perjantaihin 6.3. mennessä. Kuljetusten 
joustavan sujumisen kannalta informaation kulku on keskeistä. 
 

 
9. Maakunnallinen pelisalkku 
   Turku Game Labin opiskelijat 
 

Turun kaupunginkirjasto on saanut aluehallintovirastolta 10 000 €:n  
avustuksen maakunnallisen pelisalkun rakentamiseen. Rahoituksella on 
koottu kirjastojen tarpeisiin sopiva pelisalkku, jota kirjastot voivat tilata omiin 
pelitapahtumiinsa. Projektin aikana myös koulutetaan kirjastojen 
henkilökuntaa salkun hallintaan ja järjestetään muutamia pelitapahtumia 
muutamassa alueen kirjastossa. 

 
Turku Game Labin opiskelijat ovat suunnitelleen pelisalkun osaksi myös 
kirjastojen omaa peliä. Opiskelijat esittelivät pelisovelluksen kokouksessa. 

 
Pelitapahtumissa Game Lab on mielellään yhteystyökumppani. 
Opiskelijat tulevat mielellään näyttämään salkun käyttöä eri kirjastoihin. 

 
    

10. Kirjastojen kuulumiset 
 

 
Kustavi:   

Paljon henkilöstövaihdoksia kuluneen vuoden aikana, joka on heijastunut 
toimintaan.  
Mediakasvatussuunnitelma, koulujen ja päiväkotien yhteistyötä ollaan taas 
tehostamassa.  
Hankintoja on tehty vähän viime vuoden aikana. 

 
Vehmaa:   

Kustavin, Sauvon ja Vehmaan mobiilihanke.  
Vehmaan historian kirjoitus 

 
Uusikaupunki:  

Kolme uutta työntekijää 
Organisaatiouudistus 
Paljon poistoja 
Designing Destination Tomorrow, uusi nuorten osasto 
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Pargas:   
Planerar att flytta, stängt 6 veckor under sommaren.  
Nya utrymmen, läsesalen. Fått ny personal, en ordinarie bibliotekarie. 

 
Kemiönsaari:   

Parainen ja Kemiönsaari pilotoivat AVIn hankkeessa kirjastorutiineja ja 
pyrkivät karsimaan niistä kaiken ylimääräisen. BTJ mukana hankkeessa. 
Mediakasvatussuunnitelma alakoululaisille on tehty, toinen aste mediestig 
valmisteilla.  
Talous kunnossa. 

 
Koski tl.   

Taloustilanne on hyvä. 
Kirjavinkkausta, koulujen kanssa, yhteistyötä on lisätty.  
Kielletyt kirjat – näyttely on pidetty. 

 
Aura ja Pöytyä: 

Pöytyällä on rekrytointikielto.  
Kouluyhteistyö toimii. Pöytyällä 6,6 henkilöä pyörittää kolmea kirjastoa, myös 
lauantaiaukiolo.  
Aurassa hyvä henkilöstötilanne 
 

Taivassalo  
Toimitaan yhtenäiskoulussa uudessa paikassa.  
Kouluyhteistyö hyvää.  
Kuntaliitokset nähdään mahdollisena.  
Henkilökunnan riittävyys on ongelmana 
E-aineistojen koulutus on tärkeää erityisesti mökkiläisille. 

 
Rusko:   

Taloustilanne on ennallaan.  
Föli-piste on tuonut uusia asiakkaita.  
Lainattavia verenpainemittareita on otettu testikäyttöön.  
Vahdon kirjastoon on asennettu valvontakameroita. 

 
Somero:  

Rahatilanne on hyvä.  
Kesäkuussa kirjasto on suljettuna remontin vuoksi.  
Kirjasto valittiin vuoden asiakaspalvelijaksi Somerolla.  
Toukokuussa nostalgiaviikko 11.–17.5. Rauli Badding Somerjoki -juhlinta 
kesällä.  
Kouluyhteistyö hyvää. 

 
Kaarina:   

2015 on 150-vuotisjuhlavuosi, juhlat 10.10.  
Kaarinan uusi kirjasto rakenteilla, tavoitteena 100m2/1000 asukasta, uusi 
kirjasto mahdollisesti valmis 2017. Viisi arkkitehtia valittu suunnittelukilpailuun 
Koulukirjastoverkko on kattava.  
Kirjojen lainaus lisääntyy, ruotsinkielisen materiaalin lainaus 
kaksinkertaistunut 
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Raisio:   
Lainat ja käynnit kasvoivat.  
Taloudellisesti viime vuosi oli hankala, suuret säästöt.  
Henkilökuntamäärä vähentynyt, koska kaikkia avoimia paikkoja ei ole saatu 
täyttää.  
Yhteistyö sosiaalipuolen kanssa ollut hedelmällistä, jatkohankkeita siihen 
liittyen on suunnitteilla.  
Vinyylitapahtuma tulossa. 

 
Naantali:  

Lainaukset ovat hieman laskussa, erityisesti lasten ja nuorten lainaus. 
Henkilöstömuutoksia.  
Kirjaston kehittämissuunnitelma on lautakuntakäsittelyssä.  
iPadeja hankittu, Kannet auki -hanke, eri-ikäisille järjestetään kirjavinkkausta. 
toukokuussa 20.–23.5. käynnistyy Kirjahyrrä, jossa mukana ovat Tittamari 
Marttinen ja HUMak yhteistyökumppanina, tarkoitus tehdä tapahtumasta joka 
vuosi toistuva. 
Utele-hanke on AMKn ja Naantalin kaupunginkirjaston, konsepti, jossa 
tieteellisen tiedon tunnetuksi tekeminen, teemana tänä vuonna meri. 

 
Paimio:   

Käytössä on lievää kasvua, verkkokäynneissä nousua.  
Tilamuutoksia tehdään edelleen.  
Palvelukonseptimuutokseen on haettu AVIlta rahaa, samoin OPS 2016 -
hankkeeseen.  
Sähköinen kirjastokorttilomake on kokeiltavana.  
Koulureppu-hanke, yhteistyö koulujen kanssa on hyvää , kirjastokerho 3-
luokkalaisille, kerhoa viedään koulutilaan.  
Poistoja on tehty paljon.  
Henkilökuntaa liian vähän. 

 
Turku:    

Budjetti joudutaan avaamaan, 200 000 säästöpaineet tälle vuodelle.  
Finna testattavana. 
KOHA-projekti on käynnistymässä.  
Koulutustyöryhmä, kesäyliopisto voitti kilpailutukseen koulutusten 
suunnittelussa. 

 
 
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.40 

 
 
 

12.  Seuraava kokous pidetään 13.5.2015 
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Allekirjoitukset 
 
Turussa 16.3.2015 
 
 
 
 
Aart de Heer      Ulla-Maija Maunu 
puheenjohtaja      puheenjohtaja 
 
 
 
Tarja Hämäläinen 
sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


