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Aika 13.9.2017 klo 9.00 -15.30 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 
 
Jäsenet  
 Aart de Heer    Turun kaupunginkirjasto (pj) 

Mervi Autio    Kustavin kunnankirjasto 
Anne Heino    Turun kaupunginkirjasto (siht.) 
Sirpa Ikala-Suomalainen klo 15.03 asti Vehmaan kunnankirjasto 
Päivi Inkinen klo 14.45 asti  Sauvon kunnankirjasto  
Viktoria Kulmala klo 10.54-  Mynämäen kunnankirjasto 
Outi Källvik    Kosken Tl kunnankirjasto 
Jaakko Lind klo 12.30 alkaen  Salon kaupunginkirjasto 
Marja-Liisa Mutka    Laitilan kaupunginkirjasto 
Arja Pesonen    Paimion kaupunginkirjasto 
Kari Pohjola klo 10.26 asti   Liedon kunnankirjasto 
Tiina Salo     Raision kaupunginkirjasto 
Eija Sjöblom    Kimitoöns bibliotek 
Tarja Tuomi    Naantalin kaupunginkirjasto 
Laura Tyysteri klo 13.14 alkaen  Someron kaupunginkirjasto 
Laila Uusitalo    Auran ja Pöytyän kirjastot 
Jan-Erik Ylitalo klo 11.30 asti  Ruskon kunnankirjasto  

 
Muut Päivi Almgren    Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
 Ann-Christin Antell   Turun kaupunginkirjasto 
 Jaani Lahtinen    GIS-positio 
 Paula Kauppila    Porin kaupunginkirjasto   

 
 
Poissa  

Taina Jurttila-Nurminen   Marttilan kunnankirjasto  
Susanna Lehtinen   Oripään kunnankirjasto  
Ulla-Maija Maunu    Turun kaupunginkirjasto  
Riitta Norr     Loimaan kaupunginkirjasto 
Ritva Nurminoro    Kaarinan kaupunginkirjasto 
Päivi Rovio    Maskun kunnankirjasto  
Anna-Kaisa Sjölund   Pyhärannan kunnankirjasto 
Riikka Uski    Taivassalon kunnankirjasto 
Tiina Viik       Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Eila Ylioja     Nousiaisten kunnankirjasto 
Karolina Zilliacus    Pargas stadsbibliotek 
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1. Kokouksen avaus  

Maakuntakirjaston ajankohtaiset kuulumiset 
Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer 

   Kokous 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 
pöytäkirja. 

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer kertoi ajankohtaisia kuulumisia mm. 
digineuvontakyselystä ja Turun kaupunginkirjaston visiotyöskentelystä. 
Liite: Maakuntakirjaston kehittämistavoitteet 
 

2. Aluehallintoviraston ajankohtaiset asiat 
 Kirjastotoimen ylitarkastaja Päivi Almgren 
Kokous 

Ylitarkastaja Päivi Almgren Lounais-Suomen AVIsta kertoi uudistetusta 
hakuprosessissa vuoden 2017 kehittämisavustusten hakemiseksi. 
Hankeavustusten teemat löytyvät liitteestä. Tuleva kehittämiskirjasto ei estä 
suunnittelemasta hankkeita Varsinais-Suomen maakunnan laajuisesti. 
Liite: AVIn kuulumisia 

 
3. Varsinais-Suomen muisti –projekti on päättynyt.  
 Miten digitointiasioita hoidetaan projektin päättymisen jälkeen? 
 Kirjastonhoitaja Ann-Christin Antell  
Kokous  

Varsinais-Suomen muisti –projektin projektisuunnittelija Ann-Christin Antell 
kertoi projektin tuloksista. Keskusteltiin digitointityön jatkosta. Yleisillä 
kirjastoilla ei ole velvoitetta digitointiin, eli siihen mahdollisesti käytettävä 
työaika on kiinni omista resursseista. Projektissa on hankittu 2 skanneria, joita 
voi lainata omalle kirjastolle digitointityöhön. Digitointi onnistuu myös muilla 
skannereilla ja useimmissa kopiokoneissa on skannausmahdollisuus. Aija 
Laineen selvitys digitoinnista yleisille kirjastoille on vapaasti saatavilla 
verkossa: 
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Digitointiselvitys300915.pdf 
 

Sovittiin, että selvitetään seuraavaan maakuntakirjastokokoukseen digitoinnin 
perehdytystä & skannerien lainaamista.  

 
4. Maakunnan strategian ja yhteisöllisen osaamisen projektin osaamisalueiden 

ja –tasojen lopullinen hyväksyntä 
 

 Maakunnallista kirjastostrategiaa ja syksyllä käynnistyvän projektin, 
Yhteisöllisestä osaamisesta personalisoituun oppimiseen – avain kirjastojen 
osaamisen johtamiseen, yhteydessä toteutettavan osaamiskartoituksen 
osaamisalueita ja –tasoja käsiteltiin maakuntakirjastokokouksessa 10.5.2017. 
Tuolloin toivottiin vielä lisäaikaa kommenteilla. Kommentteja otettiin vastaan 
toukokuun ajan ja ne on projektityöryhmässä käyty läpi ja soveltuvin osin 
liitetty mukaan. Kirjastoille lähetettiin tieto työryhmän muokkaamista 
osaamistasoista – ja vaatimuksista 20.6.2017.  

   Ehdotus 
Hyväksytään strategia ja osaamisalueet – sekä tasot. Maakuntakirjasto 
painattaa strategiaa kaikkien kirjastojen käyttöön. Kustannukset maksetaan 
maakuntakirjastotoiminnasta. 

https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2013/03/turun-kaupunginkirjaston-varsinais-suomen-maakuntakirjaston-kehittc3a4mistavoitteet-2018.pdf
https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2017/09/avin-kuulumisia-13-9-2017.pptx
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Digitointiselvitys300915.pdf
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   Kokous  

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer esitteli Varsinais-Suomen kirjastojen 
strategiaa. Hyväksyttiin strategia ja osaamisalueet – sekä tasot. 
Maakuntakirjasto painattaa strategiaa kaikkien kirjastojen käyttöön. 
Kustannukset maksetaan maakuntakirjastotoiminnasta. 
Liitteet:  
Maakunnan strategia 
Osaamistasot 

 
   5. Maakunnallisen kirjastokehittäjän valintaprosessin käynnistäminen 
    Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer ja informaatikko Anne Heino 

 
Maakuntakirjastokokouksessa 18.11.2014 päätettiin, että maakunnan kirjas-
tokehittäjä palkitaan tästä vuodesta eteenpäin aina parittomina vuosina.  
Vuonna 2015 (15.12.2015)  palkittiin Kemiönsaaren kirjastonjohtaja Eija 
Sjöblom. Samassa yhteydessä hyväksyttiin, että vuonna 2017 sama 
työryhmä tekee päätöksen valinnasta saatujen ehdotusten pohjalta. 
 
Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai ryhmälle, joka on/jotka ovat 
maakunnallisesta näkökulmasta olleet mukana kehittämässä:  

• verkostoitumista  
• avointa osaamisen jakamista  
• innovaatiota, josta on hyötyä perustyössä  
• oman toiminnan kehittämistä  
• kirjaston ja kirjastotyön tunnetuksi tekemistä  

 
Kirjastokehittäjäpalkinnon valitsee työryhmä, jossa ovat mukana maakunta-
kirjastotoiminnasta vastaava henkilö (Ulla-Maija Maunu) edustajat muista 
kimpoista tai kirjastoista (Blanka, Loisto, Vaski, Somero). Työryhmän jäsenet 
voivat jalkautua eri kirjastoihin ja pyrkiä tutustumaan niissä kehitettyihin rat-
kaisuihin. Kuluvana vuonna Blankaa edustaa Eija Sjöblom, Vaskia Jaakko Lind 
ja Loistoa Laila Uusitalo.  
 
Palkintona vuoden maakunnalliselle kirjastokehittäjälle lahjoitetaan diplomi 
sekä tabletti tai jokin muu houkutteleva palkinto, jonka kustannuksesta kirjas-
tot yhdessä vastaavat. 
 

Ehdotus  
Kerätään ehdotukset maakunnalliseksi kirjastokehittäjäksi syys- ja lokakuun 
aikana. Palkitseminen tapahtuu vuoden viimeisessä 
maakuntakirjastokokouksessa, 14.11.2017. 

   Kokous 
Päätettiin, että kerätään ehdotukset maakunnalliseksi kirjastokehittäjäksi 
lokakuun loppuun mennessä. Anne Heino työstää ehdotuslomakkeen ja tekee 
tiedotteen maakunnan extranettiin. Työryhmä valitsee ehdotuksista 
maakunnan kirjastokehittäjän, joka palkitaan maakuntakirjastokokouksessa 
14.11.2017. 
Liite:  
Extranet-tiedote 
 

  

https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2017/09/varsinais-suomen-kirjastojen-strategia-2021.pptx
https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2017/09/kirjastojen-osaamisalueet.docx
https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/2017/09/18/ehdota-maakunnallista-kirjastokehittajaa/
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6.  Sosiaalisen median datan hyödyntäminen kirjastopalvelujen kehittämisessä 
Tutkija, toimitusjohtaja Jaani lahtinen 

Kokous 
Tutkija, toimitusjohtaja Jaani Lahtinen esitteli uutta, alkamassa olevaa 
projektia, jossa pyritään hyödyntämään kirjaston sosiaalisen median dataa ja 
luomaan tästä työkalu kirjaston palvelujen kehittämiseen. Merkittiin tiedoksi. 

 
7. Kirjamessukuulumiset 
 Informaatikko Anne Heino 
Kokous 

Anne Heino kertoi kirjamessutyöryhmän kuulumiset ja suunnitelmat Varsinais- 
Suomen kirjastojen kirjamessuosastolle. Muistutettiin päivystysvelvoitteesta, 
erityisesti lauantaille kaivataan vielä päivystäjiä. 
Liite: Kirjamessujen kuulumiset 

  
8. Uusi kirjastoasetus ja alueelliset kehittämiskirjastot 
 Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer 
Kokous 

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer kertoi uuden kirjastoasetuksen 
aiheuttamista muutoksista alueelliseen kehittämiskirjastotoimintaan. 
Liite: Alueellinen kehittämiskirjasto 

 
9. Ojennettiin Aart de Heerille kukat ja kortti hänen viimeisen 

maakuntakirjastokokouksensa kunniaksi. 
 
10. Porin osaamiskartoitusselvitys 
 Porin kaupunginkirjaston apulaisjohtaja Paula Kauppila 
Kokous 
 Paula Kauppila kertoi Porissa toteutetusta osaamiskartoituksesta. 
 Liite: Porin osaamiskartoitus 
    
11. Muut asiat 
 

Uuden kirjastoasetuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2018. Turusta on 
tulossa sekä Satakunnan että Varsinais-Suomen alueellinen 
kehittämiskirjasto. Kehittämistoiminta ja yhteistyö on tällöin ulotettava 
kattamaan koko alue.  

 
Ehdotus  

Pyydetään Pori ja Satakunta nimeämään omat edustajansa yhteisiin 
työryhmiin, joita ovat: 
- kirjamessutyöryhmä 
- koulutustyöryhmä 
- Varsisto (lasten ja nuorten työryhmä) 
- Iki-ryhmä (ikääntyvien palvelujen työryhmä) 

Kokous 

Sovittiin, että Satakunta käsittelee yhteisiä työryhmiä seuraavassa 
Satakirjastojen kokouksessaan ja nimeää jäsenet yhteisiin työryhmiin.  

 
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.36. 
 
 

 

https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2017/09/kirjamessutyc3b6ryhmc3a4n-kuulumisia-13-9-2017.pptx
https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2017/09/alueellinen-kehittc3a4miskirjasto-13-9-2017.pptx
https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2017/09/paula-kauppila-esitys-osaamiskartoitus-turku-130917.pptx

