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Aika  15.11.2017 klo 8.30–10.10 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, pääkirjasto, pieni neuvottelutila 
 
Läsnä Päivi Almgren  Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

Paula Hyvärinen Turun kaupunginkirjasto (siht.) 
Outi Källvik  Kosken TL. kirjasto (Loiston edustaja) 
Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto (puh.joht.) 
Jaana Rantala  Turun kaupunginkirjasto 
 

Skype-yhteydellä Paula Kauppila Porin kaupunginkirjasto 
 

Poissa Kari Pohjola  Liedon kirjasto (Vaskin edustaja) 
Eija Sjöblom  Kemiönsaaren kirjasto (Blankan edustaja) 
Kalle Varila  Turun kaupunginkirjasto 

 

 
 
Käsiteltävät asiat 
 

1. Vuoden 2017 koulutukset 

Osallistujien arviot koulutuksista ovat liitteenä. 

 

 
 

Vastaajat ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä koulutuksiin: erityisesti koulutusten kiinnostavuutta, 
taukoja ja tiedotusta arvostetaan. 
 
Heikoimmaksi arvioidun Studio-koulutustilan puutteet ovat tiedossa: tuolit epämukavia, ilmastointi 
riittämätön ja kuuluvuus osin heikko. Nämä ovat vaikeasti korjattavissa. Pienet parannukset ovat 
mahdollisia eli tarjotaan aktiivisesti: 
 

- puhujille mikrofonia 

- CatchBox-mikrofonia, jotta yleisökysymyksetkin kuuluvat 

- kirjoitusalustoja muistiinpanojen tekemistä varten 
 

2. Kevään 2017 koulutukset & tavoitteiden toteutuminen 
 

Vuoden 2017 painopisteet Toteutuneet/tulevat koulutukset 
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Osallistujien tyytyväisyys maakunnallisiin koulutuksiin v. 2017 
(6.11. mennessä)
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Ammattikuvan muutokset Mihin meitä tarvitaan? Ammattikuvan muutos kirjastossa 
28.4. 

Asukas- ja asiakaslähtöisyys, 
osallisuus 

 Palvelumuotoilu  

 Medialukutaito 

 Erityisryhmät 

 Osallistaminen, miten 
otan käyttäjän mukaan 
palvelujen suunnitte-
luun? 

Palvelumuotoilu: Millainen on elämyksellinen asiakasko-
kemus? 16.2. 
Tarinatornado 17.3. 
Celia-koulutukset 20.4. ja 31.5. 
Kuinka kirjastossa käyttäydytään? 21.9. 
Kirjamessupäivystäjien perehdytys 2.10. 
Valeuutisten aika – mistä löytää oikea tieto? 23.10. 
Opintomatka Salon kirjastoihin 26.10. 
Kirjasto ja kumppanit asialla: onnistunut tapahtumatuo-
tanto 2.11. 
Saavutettava kirjasto, kaikkien kirjasto! 29.11. 

Digitalisaatio ja tekninen infra-
struktuuri 

Koodaamme uutta todellisuutta 19.1. 
Järjestelmäpäivä 6.4. 
Digitoidut kotiseutuaineistot verkossa 5.9. 
Kulttuuriperinnön merkityksiä: digitalisaation rajat ja mah-
dollisuudet 6.10. 
Ohjelmointi kirjastossa 13.12. 

Kirjastolaki Laki yleisistä kirjastoista – pykälät käytäntöön (avi) 2.3. 

 Muut koulutukset: 
Tilasto- ja tietojohtamispäivä (avi) 15.5. 
Kirjallisuutta ja kirjavinkkausta 17.5. 
 

 

o To 19.1. Koodaamme uutta todellisuutta 

o To 16.2. Palvelumuotoilu – Millainen on elämyksellinen asiakaskokemus? 

o To 2.3. Laki yleisistä kirjastoista – pykälät käytäntöön, AVIn koulutus 

o Pe 17.3. Tarinatornado 

o To 6.4. Järjestelmäpäivä 

o To 20.4. Celia-koulutus 

o Pe 28.4. Mihin meitä tarvitaan? - Ammattikuvan muutos kirjastossa 

o Ma 15.5. Tilasto- ja tietojohtamispäivä, AVIn koulutus 

o Ke 17.5. Kirjallisuutta ja kirjavinkkausta 

o Ke 31.5. Celia-koulutus 

o Ti 5.9. Digitoidut kotiseutuaineistot verkossa 

o To 21.9. Kuinka kirjastossa käyttäydytään? 

o Ma 2.10. Kirjamessupäivystäjien perehdytys 

o pe 6.10. Kulttuuriperinnön merkityksiä – digitalisaation rajat ja mahdollisuudet (seminaari kirja-
messuilla) 

o to 26.10. Opintomatka Salon kirjastoihin 

o ma 23.10. Valeuutisten aika – mistä löytää oikea tieto? 

o Ke 29.11. Saavutettava kirjasto, kaikkien kirjasto! 

o ke 13.12. Ohjelmointi kirjastossa 
 

Kaikista painopistealueista järjestettiin koulutusta. Osallistujia oli 20–50 aiheen erityisyyden tai 
yleisyyden mukaan. 
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3. Koulutustoiveet ja alustavat koulutuspäivät 
 

Kirjastoammattilaisilta edellisen kokouksen jälkeen tulleet koulutustoiveet ovat liitteenä. 
 
Paula Kauppila kertoi, että Satakunnassa toivotaan koulutusta erityisesti tietosuojadirektiivistä ja 
Finnasta. 
 
Aluehallintovirastot järjestävät vuonna 2018: 
 

- kolme kansainvälistä matkaa vuodessa, kahden vuoden suunnitelmassa kuusi matkaa 

o teemoina voisivat olla lastenkirjastotyö, nuortenkirjastotyö, koulukirjastoyhteistyö ja 
johtajuus 

o kohteina esimerkiksi Oslo, Ruotsi, Tanska tai Pietari 

- kirjastohenkilöstölle vuoden mittainen lukutaidon, lukemisen ja lastenkirjastotyön koulutus-
ohjelma  

o koulutukset eri paikkakunnilla 

o osa striimataan eli lähetetään suoratoistona 

- valtakunnallinen koulutuskiertue mm. Tampereella lakiasioista (ei Turussa tai Porissa) ”Kirjas-
tolaisen lakityökalupakki ja arkijärki”, koulutus pidetään ruotsiksi Vaasassa 

1. tekijänoikeudet ja tietosuoja: mm. Esko Lukkarinen: Miten varmistetaan sujuva kirjas-
tonkäyttö kaikille 

2. osallistaminen ja demokratia: kuntalaisten kuuleminen, asiakasraadit, osallisuus 

- kansallinen webinaari arvioinnista, syksyllä 2018?  

o tilastojen ja käyttäjäkyselyjen tuottaman datan hyödyntäminen kirjastopalveluissa 

o mitä ”pakollisista” tilastoista voi saada irti, mihin tietoja kannattaa käyttää 

- tietojohtaminen 

o tilastojen hyödyntäminen johtamisessa 

 
AVIn koulutuksia lähetetään/tallennetaan. 
 
Ensi vuonna aloittava Varsinais-Suomen ja Satakunnan kehittämiskirjasto ja AVI tekevät yhteis-
työtä koulutusten järjestämisessä samaan tapaan kuin maakuntakirjaston aikana. Avilla on käy-
tettävissään täydennyskoulutusrahaa. 
 
Tulossa:  

- Lapin AVIssa on käynnistynyt kirjastojen mentorointiohjelma, jossa kokenut ammattilainen 
auttaa ja tukee esimerkiksi projektissa. Mentorointia aloiteltaneen muuallakin. 

- v. 2020 avataan Oslossa uusi pääkirjasto, joka lienee matkakohteena  
 

Kevään 2018 koulutusten alustava aikataulu 

Päivä Paikkakunta: tila Koulutus tai muu tapahtuma 

12.1. Turussa Turku: Studio varalla 

tammikuun lopussa Porissa Porista etälähetys? kehittämiskirjastokokous 

23.1. Porissa Pori 
Turku: Studio ei vapaa 
etälähetykseen 

Osallistava some (avi) 

24.1. Turussa Turku: Studio ei vapaa, Osallistava some (avi) 
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missä? 

to 8.2.2018 Turussa Turku: Studio 
Pori: etänä 

mediavalmennus aikuisille 

pe 16.2.2018 Turussa Turku: Studio 
Pori: etänä 

tietosuoja & tekijänoikeudet 

ma 26.2. tai to 1.3. Sata-
kunnassa 

Pori 
Turku: Studiossa etänä  

tietosuoja & tekijänoikeudet 

ti 6.3.2018 Turussa Turku: Studio hyvinvointi & yhteisöllisyys 

pe 16.3.2018 Raisiossa Raisio: Martinsali Tarinatornado 

ti 10.4.2018 Turussa Turku: Studio 
Pori: etänä 

asiakaspalvelu 

ke 25.4.2018 Porissa Pori 
Turku: Studiossa etänä 

kokoelmapäivä 

ti 15.5.2018 Turussa Turku: Studiosta etälähe-
tys? 

kehittämiskirjastokokous 

ti 29.5.2018 Turussa Turku: Studio 
Pori: etänä 

kokoelmapäivä 

 

4. Koulutusten painopisteet ja tavoitteet keväälle 2018 
 

Koulutukset lähetetään suoratoistona aina olipa koulutus sitten Turussa tai Porissa.  
 

Vuoden 2018 
painopisteet 

Tulevat koulutukset Sisällön suunnittelijat 

tietosuoja & teki-
jänoikeudet  

tietosuoja & tekijänoikeudet lähiopetuk-
sena sekä Turussa että Porissa 

Päivi Almgren 
Paula Kauppila 
Ulla-Maija Maunu 

kokoelmat kokoelmapäivä lähiopetuksena sekä 
Turussa että Porissa 

Kaisa Hypén 
Kari Pohjola? 
Porin edustaja? 

asiakaspalvelu ”Iloa asiakaspalveluun” 

- näkökulmana esim. myötä-
tunto (CoPassion/Pessi) 

- Norjassa huippuosaamista 

- kehonkieli  

Jaana Rantala 

mediavalmennus aikuisten mediavalmennus 

- miten ohjataan 

- myös tietoteknistä sisältöä 

Päivi Jokitalo? 
+ sisältötoiveita tieto-osastolta 
(vempaintuen antajat) ja Sata-
kunnasta 

yhteisöllisyys hyvinvointi ja yhteisöllisyys 

- lukupiirit yhteisöllisyyden 
edistäjänä 

- esimerkkitapaukset kuten 
kirjastot neuvoloissa 

- kirjallisuusterapia Päivi Ko-
sonen, Seinäjoki  

- puhujat esim. Anna-Maija 
Rosenlöf, poliitikkoja: Kris-
tiina Salonen, Rauma, Minna 
Arve, Minna Sartes, ministe-
rit 

Päivi Almgren 
Paula Kauppila 
Ulla-Maija Maunu 
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5. Muut asiat 

 
Keskusteltiin palautteen keruusta kehittämiskirjaston koko alueelta keväällä tai syksyllä ennen 
koulutustyöryhmän kokousta. 

 

6. Seuraava kokous 
 

Varsinais-Suomen ja Satakunnan kehittämiskirjaston koulutustyöryhmän kokous:  
 
torstaina 8.3.2018 Turun pääkirjaston pieni neuvotteluhuone klo 8.30–10 


