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Aika 15.12.2015 klo 9.00–15.59 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 
 
Jäsenet Aart de Heer    Turun kaupunginkirjasto (puh.joht.) 
 Anne Heino    Turun kaupunginkirjasto (siht.) 

Sirpa Ikala-Suomalainen   Vehmaan kunnankirjasto 
Viktoria Kulmala    Liedon kunnankirjasto 
Jaakko Lind (klo 9.49 alkaen)  Salon kaupunginkirjasto 
Suvi Luukkonen    Ruskon kunnankirjasto 
Ulla-Maija Maunu    Turun kaupunginkirjasto (esitt.) 
Marja-Liisa Mutka    Laitilan kaupunginkirjasto 
Riitta Norr     Loimaan kaupunginkirjasto 
Kari Pohjola    Paimion kaupunginkirjasto 
Elina Rasa    Someron kaupunginkirjasto 
Tiina Salo     Raision kaupunginkirjasto 
Eija Sjöblom    Kimitoöns bibliotek 
Riikka Uski    Mynämäen kunnankirjasto 
Laila Uusitalo    Auran ja Pöytyän kirjastot 
Tarja Tuomi    Naantalin kaupunginkirjasto 
Tiina Viik (klo 10.55 alkaen)  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Karolina Zilliacus    Pargas stadsbibliotek 

 
Muut Päivi Almgren     Aluehallintovirasto 
 Terhi Hannula     Turun kaupunginkirjasto 
 Monika Holmén    Pargas stadsbibliotek 
 Kaisa Hypen    Turun kaupunginkirjasto   

Sirpa Mikkonen     BTJ Finland Oy  
Leena Pylkkö    Turun kaupunginkirjasto 

 Kauko Raitamaa     BTJ Finland Oy 
 Susanna Sandell    Turun kaupunginkirjasto 
 Timo Soppela     Muu Artists´ Association 
 Hanna Uusi-Seppä    Muu Artists’ Association 
 Anna Viitanen Turun Kaupunginkirjasto 
  
     
Poissa Leena Hämäläinen   Maskun kunnankirjasto 
 Päivi Inkinen    Sauvon kunnankirjasto 
 Taina Jurttila-Nurminen   Marttilan kunnankirjasto 
 Armi-Tuulikki Kraappa   Pyhärannan kunnankirjasto 
 Mari Kujanpää    Oripään kunnankirjasto 

Outi Källvik    Kosken Tl kunnankirjasto 
Ritva Nurminoro    Kaarinan kaupunginkirjasto 
Annukka Lario-Laitinen   Kustavin kunnankirjasto 

 Erkka Ojanen Taivassalon kunnankirjasto  
Eila Ylioja     Nousiaisten kunnankirjasto 

 Jan-Erik Ylitalo Ruskon kunnankirjasto   
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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Maakuntakirjaston ajankohtaiset kuulumiset 
Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer 
 
Uusi informaatikko Anne Heino esittäytyy 

   Kokous   
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 
pöytäkirja. 

     Uusi informaatikko Anne Heino esittäytyi.  
 
 

2. Aluehallintoviraston ajankohtaiset kuulumiset 
Kirjastotoimen ylitarkastaja Päivi Almgren 
 

  Kokous   
   Kirjastotoimen ylitarkastaja Päivi Almgren kertoi hankehakemusten 

tilanteesta. Tänä vuonna valitettavasti hankehakemusten tulo viivästyi 
erinäisistä syistä, yksi hakemus oli pakko jättää käsittelemättä. Toiveena on, 
että ensi vuonna hankehakemusten haku hoituisi kokonaan sähköisesti.  

   
   Tilastotietokannan alusta on muuttunut ja mm. Celian äänikirjat tulevat uutena 

tilastoitaviksi. Myös omatoimikirjastojen tilastointia määritellään uudestaan.  
 

  Aluehallintoviraston toiminta jatkuu entiseen tapaan vuonna 2016. 
Tulevaisuuteen vaikuttavat uuden hallituksen linjaukset sekä tulevien 
itsehallintoalueiden tehtävät. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma on syynä 
maakuntakirjastojen rahoituksen supistamiseen. Säästö 350 000 euroa 
kohdistuu kaikkiin 18 maakuntakirjastoon. 

 
 

3. Informaatiotuotannon tulevaisuus ja BTJ:n palvelut 
 Toimitusjohtaja Sirpa Mikkonen ja asiakkuuspäällikkö Kauko Raitamaa 

 
Kokous 

   Toimitusjohtaja Sirpa Mikkonen esitteli BTJ:n tulevaisuuden palveluita. BTJ 
esitteli tuotetietojen tuonnin ja kuvailuprosessin nykytilaa yleisten kirjastojen 
näkökulmasta sekä esitteli uutta toimintamallia, jossa keskiössä olisi BTJ:n 
oma valtakunnallinen luettelointikeskus. Keskusteltiin vilkkaasti kuvailun 
tulevaisuudesta sekä eri toimijoiden yhteistyöstä. 

 
   Liite:  BTJn esitys.pptx 

  

https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2015/12/btjn-esitys.pptx
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4. Kirjamessukooste 
Kirjasto-kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo ja seutupalvelupäällikkö Ulla-Maija 
Maunu 
 

Kokous 
   Ulla-Maija Maunu esitteli kirjamessujen asiakaskyselyn tuloksia lyhyesti ja 

kertoi tuloksista tehdystä koonnista. Irmeli Malka-Kannisto ja Kaarina 
Koskinen ovat syöttäneet kirjamessujen asiakaskilpailun vastaukset 
sähköiseen muotoon ja Anne Heino on tehnyt asiakaskilpailun vastauksista 
koosteen. Anne lähettää maakunnan kirjastoille koosteen sekä jokaiselle 
kirjastolle heidän saamansa palautteet. 

   
  Tiina Salo kertoi, että kirjamessujen seminaari oli ladattu Kirjastokaistalta jo 

188 kertaa ja esim. oppilaitokset olivat käyttäneet seminaaria.  
 
   Liite:  
   Kirjamessujen 2015 asiakaskyselykoonti.pdf 
 

 
5.  Matkaraportti Varsiston matkasta Blanka-alueelle 
 kirjastonhoitaja Leena Pylkkö 
 

 Kokous  
Maakunnan lasten ja nuorten ryhmän Varsiston vetäjä, kirjastonhoitaja Leena 
Pylkkö esitteli maakunnan lasten- ja nuorten ryhmän vetämää opintomatkaa 
Blanka-alueelle kuvien kera. Ryhmä vieraili Houtskarin ja Nauvon kirjastoissa 
ja myös matkustusaika bussissa käytettiin hyväksi, sillä osallistujat kertoivat 
omasta työstään sekä kuvailivat kirjastojensa lasten ja nuorten toimintaa. 
Matkasta järjestettiin palautekysely, johon saatiin 21 vastausta. Palautteet 
olivat erittäin positiivisia. 

 
   Liite:  
   Opintomatka Blankaan.pdf 
 
 
  6. Muu maa – hanke 

Muu maa – taidehankkeella pyritään edistämään taiteen saavutettavuutta ja 
kehittämään uusia toimintamalleja nykytaiteen kentälle. Hankkeessa 
taidebussi kiertää maakuntaa ja tarjoaa taide-elämyksiä paikan päälle 
tuotuna. 
Toiminnanjohtaja Timo Soppela 
 

 Kokous  
  Hanna Uusi-Seppä ja Timo Soppela esittelivät Muu maa – taidehanketta, jolla 

pyritään edistämään taiteen saavutettavuutta ja kehittämään uusia 
toimintamalleja nykytaiteen kentälle. Hankkeessa taidebussi kiertää 
maakuntaa ja tarjoaa taide-elämyksiä paikan päälle tuotuna.  

 
Hanke toteutetaan yhteistyössä alueellisten läänintaiteilijoiden sekä 
paikallisten kulttuuri- ja matkailupalveluiden, mm. kirjaston kanssa. 
Rahoittajana mm. opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Hanke on 
suunnitteluasteella ja nyt neuvotellaan yhteistyökumppanien kanssa. Esitettiin 
toiveita Taidebussin reitistä, useat maakunnan kirjastoista olivat 

https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2015/12/kirjamessujen-2015-asiakaskyselykoonti.pdf
https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2015/12/opintomatka-blankaan.pdf
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kiinnostuneita ottamaan Muu maa – taidebussin vastaan. Maakunnan kirjastot 
voivat olla suoraan yhteydessä Muu maa – hankkeeseen. 

 
   Liitteet:   
   MUU esitys.pdf 
   MUU MAA -taidebussi.pptx 
  
  7. Maakunnallinen mediakasvatussuunnitelma 

Informaatikko, projektisuunnittelija Terhi Hannula ja kirjastonhoitaja Leena 
Pylkkö 
 

 Kokous  
  Informaatikko, projektisuunnittelija Terhi Hannula ja kirjastonhoitaja Leena 

Pylkkö esittelivät maakunnallista mediakasvatussuunnitelmaa ja maakunnan 
kirjastoille jaettiin omat kappaleet suunnitelmaa. Mediakasvatussuunnitelma 
koskee lapsia ja nuoria. Suunnitelma on kaksiosainen, teoria on koottu 
suunnitelmaan ja internetistä löytyy käytännön esimerkkejä nettisivustolta 
http://fi.padlet.com/vskirjastot/mediakasvatussuunnitelma  

   Nätsidan finns också på svenska: http://fi.padlet.com/vskirjastot/mediefostran 
   Tulossa on myös ruotsinkielinen versio mediakasvatussuunnitelmasta! 

  
  2016–2017 kehittämiskohteena on henkilökunnan mediakasvatustaitojen 

tukeminen. Kirjastoille koulutetaan medialähettejä, jotka toimivat ja kiertävät 
maakunnan kirjastoissa. On luotu myös suunnitelma mediakasvatuksen 
onnistumisen arvioimiseksi. Mediakasvatussuunnitelmaa päivitetään 
vuosittain ja suunnitelman toteutumista arvioidaan Varsiston kokouksissa. 

  
  Keskusteltiin medialähettien jakautumisesta ympäri maakunnan sekä 

mahdollisten etäpäivien käytännöistä. 
   
   Liitteet: 
   V-S_kirjastojen_mediakasvatussuunnitelma_15 12 2015.pptx 
   Mediakasvatussuunnitelma.docx 
 

8. Kuulumiset Yleisten kirjastojen neuvoston kokouksesta. 
Kirjasto-kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo ja seutupalvelupäällikkö Ulla-Maija 
Maunu 

 
 Kokous 

  Tiina Salo ja Ulla-Maija Maunu kertoivat kuulumiset Hämeenlinnassa 5.-6.11. 
pidetystä yleisten kirjastojen neuvoston kokouksesta. 

 
  Liitteet: 
  Ulla-Maijan kooste 
  Tiinan kooste 
 
   9.  Kahvin lomassa kuullaan terveiset opetus- ja kulttuuriministeriön matkalta 

Englantiin ja Tanskaan 
   seutupalvelupäällikkö Ulla-Maija Maunu 
 

   Ulla-Maija Maunu toi terveiset opetus- ja kulttuuriministeriön matkalta 
Englantiin ja Tanskaan 19.–22-10.2015 opintomatkan aikana tutustuttiin 
seuraaviin kirjastoihin: Ideastore ja The Library of Birmingham Englannissa 

https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2015/12/muu-esitys.pdf
https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2015/12/muu-maa-taidebussi.pptx
http://fi.padlet.com/vskirjastot/mediakasvatussuunnitelma
http://fi.padlet.com/vskirjastot/mediefostran
https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2015/12/v-s_kirjastojen_mediakasvatussuunnitelma_15-12-2015.pptx
https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2015/12/mediakasvatussuunnitelma.docx
https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2015/12/yleisten-kirjastojen-neuvosto-umm.pdf
https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2015/12/yleisten-kirjastojen-neuvosto-ts.ppt
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sekä Urban Mediaspace Aarhus Dokk1, Helsingør Biblioteket Kulturværftet ja 
Tårnby Hovedbibliotek Tanskassa. 

 
    Liite: 
    Englanti-Tanska.pdf 
 
   10.    Vaski-kirjastojen Finna-kuulumiset 
    projektipäällikkö Susanna Sandell 
 
  Kokous 

   Projektipäällikkö Susanna Sandell kertoi Finna-projektin vaiheista. 1.1.2016 
Vaskin verkkokirjastona toimii pelkästään Finna. Haku, uusinta ja varaukset 
ovat noin 90 % liikenteestä. Haussa on vielä muutamia kehittämiskohteita, 
Susanna Sandell kertoi kehittämiskohteista ja kehittämisen aikataulusta. 
Kehitettävinä ovat mm. aineistotyypit ja fasettirajaukset. Finnassa on 
saatavilla tilastoja mm. eniten käytetyistä hakutermeistä.  

 
   Uusi versio Finnasta on tulossa maaliskuuhun 2016 mennessä, jolloin 

Finnan.fi saadaan avoimeksi dataksi. Sen myötä muualta tuodun tiedon 
näyttäminen helpottuu. Maaliskuussa tulossa uusi ulkoasu, jossa esimerkiksi 
paljon kysytyt aukioloajat löytyvät heti etusivulta. Karuselleja on tulossa kaksi, 
nykyinen kansikuvakaruselli sekä toinen, jossa mahdollisesti esim. kansallisia 
verkkopalveluja. Jokaiselle toimipaikalle on tulossa oma sivu. Kehitys jatkuu 
tämänkin jälkeen, mm. verkkomaksaminen tulossa tulevaisuudessa.  

 
   Susanna Sandell esitteli pyynnöstä vielä Finnan hakua ja haun 

rajausmahdollisuuksia. 
 
   11.  Maakunnan kirjastokehittäjän palkitseminen. 

 
   Maakunnan kirjastokehittäjänä palkittiin Eija Sjöblom Kemiön kirjastosta. 

Perusteluina ansiokas toiminta alueellisesti ja valtakunnallisesti kaksikielisen 
kirjastotyön puolesta sekä uranuurtajuus e-aineiston käytön edistämisessä 
kirjastoissa. 

 
 
   12.  Muut asiat 
 

- Kokemuksia pelisalkusta 
 

   Pelisalkun sisältöön ja peleihin ollaan oltu pääosin tyytyväisiä. Suurin 
ongelma pelisalkkua lainanneilla kirjastoilla on ollut se, että Pelisalkkua 
suunnitelleet Turku Game Labin työntekijät ja AMK:n opiskelijat eivät ole enää 
käytettävissä tekniseen tukeen. Pelikonsolien käyttäjätilit ovat lukkiutuneet ja 
kirjastot ovat luoneet omia tilejä. Turun kaupunginkirjaston vastaanoton vs. 
tiiminvetäjä Risto Mikkonen on saanut kiitosta tukena toimimisesta. Vuoden 
vaiheessa Pelisalkku tulee Turkuun, jolloin sisältöä ja ohjeistusta päivitetään. 
Ohjeet löytyvät materiaalipankista. Kevään varauskalenteriin voi tehdä 
varauksia. 

  

https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2015/12/englanti-tanska.pdf
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- Kevään koulutukset ja kokoukset 

 
   Kevään koulutukset löytyvät maakunnan koulutuskalenterista: 

https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/koulutuskalenteri/ 
 

   Seuraava maakuntakirjastokokous on 19.1.2016 Turun kaupunginkirjaston 
Studiossa. 

 
    Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.59. 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
Aart de Heer       Anne Heino 
Puheenjohtaja      Sihteeri 

https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/koulutuskalenteri/

