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Aika  29.11.2016 klo 9.30 – 10.15 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Pääkirjasto, Pieni neuvottelutila 
 
Läsnä  Anne Heino  Turun kaupunginkirjasto (siht.) 
  Tommi Vuorinen Turun kesäyliopisto  

Mikko Suhonen Turun kesäyliopisto 
  Päivi Almgren  Aluehallintovirasto 
 
Poissa  Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto   
    

 
Käsiteltävät asiat  
 
  
Keskusteltiin kevään 2017 koulutusten suunnitelmista. Keväälle 2017 sovittu seuraavat koulutuspäivät: 

Pvm Koulutus 

torstai 19.1. Koodaamme uutta todellisuutta 

keskiviikko 25.1. MKK-kokous 

keskiviikko 1.2. Celia-koulutus 

tiistai 7.2. Celia-koulutus 

torstai 16.2. Palvelumuotoilu (Millainen on elämyksellinen asiakasko-
kemus?) 

tiistai 7.3. Kirjastolaki (AVI & OKM) 

perjantai 17.3. Tarinatornado (Raisiossa) 

torstai 6.4. Järjestelmät (RDA, Melinda, Koha, Kirjastohakemisto 
jne.) 

perjantai 28.4. Ammattikuvan muutokset (esim. kellutus, uusi kirjasto-
laki) 

keskiviikko 10.5. MKK-kokous 

keskiviikko 17.5. Monimuotomenetelmät kirjavinkkauksessa ja lukupii-
reissä 

tiistai 30.5. varalla (AVI miettii päivää kirjallisuudesta [kirjallisuustera-
pia, lukukoira, Marika Helovuo etc.]) 

  

19.1. Koodaamme uutta todellisuutta 

 KY suunnitellut päivän ohjelman ja ohjelma valmis 

 Puhujat ja palkkiot sähköpostitse Annelle 

 Koodamisen käytännön osuuteen 24 tablettia kouluttajalta & n. 12 kirjastolta, ohjelma toimii myös 
selaimessa 

 
helmikuun Celia-koulutukset 

 yhteistyössä Turun kaupunginkirjaston erityispalveluiden kanssa 

 Celian käyttöliittymä uudistumassa, päivät varmistuvat vasta, kun uusi käyttöliittymä on tuotan-
nossa 

 
16.2. Palvelumuotoilu (Millainen on elämyksellinen asiakaskokemus?) 

 Etelä-Suomen AVI järjestämässä vastaavaa 2 päivän koulutusta (verkossa!) 

 KY & MKK suunnittelevat, AVI voi maksaa yhden puhujan 

 Ehdotuksia puhujiksi: 

o Palvelumuotoilija Sanni Koffert  

o Mikkelin kaupungin palvelumuotoilija Heidi Huovinen 
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o Marjo Kamila (AVIn koulutuksissa ollut aiemmin) 

o Kokemuksia kirjastoista/kirjastosta, esim. Kemiönsaaren kirjaston edustaja (ruotsiksi) 
 
7.3. Uusi kirjastolaki, AVI suunnittelee yhteistyössä OKM:n kanssa, mahdollisesti myös Kirjastoseura 
mukana 

 Esko Lukkarinen on luvannut laatia koosteen laeista, jotka vaikuttavat kirjaston toimintaan 
 
17.3. Tarinatornado 

 AVI valmis maksamaan yhden puhujan 

 Leena Pylkkö & Varsisto suunnittelevat 
 
6.4. Järjestelmäpäivä 

 MKK järjestää yhteistyössä AVIn kanssa. 

 Koha: Ulla-Maijan puheenvuoro, Maija Saraste + joku joka käyttää työkseen; omat järjestelyt 

o Ari Mäkiranta 
Varalla: Kirjastot.fi:n palvelut, Kirjastohakemisto erikseen  
Petri Tonteri puhumaan Melindasta? 

 Porissa ollut kansallisista digitaalisista palveluista koulutuspäivä, Päivi lähettää Annelle 
 
28.4. Ammattikuvan muutokset  

 otetaanko uusi kirjastolaki mukaan kelpoisuusvaatimusten muutosten myötä? 

o otetaan harkintaan, onko tarpeen. Asiaa käsitellään lakikoulutuksessa. 

 Ehdotuksia näkökulmaksi: 

o uusi kirjastolaki mahdollista kirjastoammattilaisuuden monimuotoistamisen 

o miten vanhat kirjastolaiset selviävät 

o digitalisaatio, miten pysyä mukana 

o kirjojen lukeminen ei lopukaan..? 

o kirjallisuuden tulevaisuuden trendit 

o miten mitata kirjaston käyttöä tulevaisuudessa? 

o lukemisen muutos 

o SOTE ja sivistyskunta, yhteistyön ja verkostoitumisen taidot 

 Ehdotuksia puhujiksi: 

o Juha Manninen (kirjastoseura) 

o Pienen kirjaston puheenvuoro? 

o KY tutkii mahdollisia kiinnostavia ja uusia näkökulmia omaavia puhujia 
 
17.5. Monimuotomenetelmät kirjavinkkauksessa ja lukupiireissä 

 Kysytty ehdotuksia: Leena Pylkkö & Terhi Hannula 

 Skype Bookclub 

 Irmeli Malka-Kannisto 

 Lukukoiratoiminta? 
 
Utbildning på svenska? 

 Susanne Ahlroth & Päivi Almgren 
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Kirjallisuuspäivä 

 Mukana myös hyvinvointinäkökulma, esim. vanhustyö, kirjallisuusterapia 


