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Työpajan yhteenveto 
 

Koulutuspäivän taka-ajatukset: Näkyvyyteen keskittyvä uusi alueellinen työryhmä 
Koulutuspäivän järjestämisen taustalla on ajatus uuden alueellisen työryhmän perustamisesta. Ryhmä 

keskittyisi erityisesti kirjastojen näkyvyyteen ja myöhemmin ehkä myös vaikuttavuuteen. Työryhmän 

kulloinenkin tarkempi fokus valittaisiin osallistujien kiinnostuksen mukaan. Ryhmä on avoin kaikille 

kiinnostuneille (ei siis edustuksellinen). Erityisesti tämän koulutuksen osallistujia kutsutaan mukaan uuteen 

ryhmään (ja moni jo ilmoittikin alustavan kiinnostuksensa!).  

Uusi ryhmä kokoontuu (vähintään) 2-3 kertaa vuodessa ja pitää sen lisäksi yhteyttä Teamsissa. Käytännössä 

ryhmä voi ideoida esim. alueellisia kampanjoita kirjastojen näkyvyyden ja niiden palveluiden parantamiseksi 

tai ideoida esim. näkyvyyteen liittyviä koulutuksia tai hankkeita, joille sitten haetaan yhdessä rahoitusta. 

Alueellisen näkyvyysryhmän ensimmäinen kokoontuminen keskiviikkona 14.4. klo 9-12. Laitan 

tarkempaa tietoa lähitulevaisuudessa, mutta tämän voi laittaa nyt jo kalenteriin! 

 

Palvelujen näkyvyys 
Mitkä kirjaston palvelut erityisesti tarvitsisivat lisää näkyvyyttä ja keille niistä pitäisi viestiä? 

1. valitkaa 3 tärkeintä palvelua, jotka tarvitsevat lisää näkyvyyttä 

2. valitkaa jokaisen palvelun kohdalla tärkein kohderyhmä 

3. valitkaa jokaisen kohderyhmän kannalta 2 tärkeintä keinoa / välinettä 

Esiin nousseita: 

- lastenkirjastotyö: päättäjät (lautakunnat, kunnan toimielimet) 

- mediakasvatus: koulut (rehtorit, äikän opetu) 

- kirjastossa käynti: asiakkaat, asukkaat (some FB, IG, paikallislehdet ja word of mouth)  

- mediakasvatus myös 60+ kohderyhmälle: 60+-ikäluokka ja "some-raivoajat" 

- digituki: ikäihmiset, maahanmuuttajat 

- henkilökohtainen palvelu, esim. kirjakassit valmiiksi koottuina: kaikki 

- yleinen kirjastotietous, kirjastojen merkitys, tavoitteet ja tehtävät: mm. kunnan johtoryhmä, 

luottamushenkilöt  

- "vähäosaisten" uutiset, verkkoyhteydet, tietokoneet jne. 

- hakeutuvat palvelut  

- kirjasto ja kiertotalous: nuoret 

- tila ja kohtaamiset 

- kirjallisuus, lukemisen edistäminen, pitkä häntä (lukukokemusten jakaminen, osallistaminen) 

 

Vaikuttavuuden näkyvyys 
Mitkä kirjastojen tuottamat vaikutukset tarvitsevat lisää näkyvyyttä? Kenelle näistä vaikutuksista tulisi 

viestiä? Miten? Mitkä asiat kirjastojen vaikuttavuudessa ovat yleisesti tunnettuja? Mitkä eivät? 

Missä asioissa kirjastojen vaikuttavuutta tulisi pystyä lisäämään? Miksi? 

1. mitkä kirjastojen vaikutukset tunnetaan? 

2. mistä ei yleisesti tiedetä?  



3. kirjaston 3 tärkeintä / ajankohtaisinta vaikutusta 

4. kenen niistä tulisi tietää? jokaiselle vaikutukselle tärkein kohderyhmä 

5. miten tieto saadaan kohderyhmälle? 

Esiin nousseita: 

- Tärkeitä kirjaston vaikutuksia: henkilökohtainen kohtaaminen, sosiaaliset vaikutukset - asiakkaalle 

tärkeä 

- http://suomenkirjastoseura.fi/artikkelit/tyhja-kirjasto-on-surullinen-paikka/ 

- Muistakaa, että itsestäänselvyyksiä ei ole: Sanokaa asiat ääneen, nekin jotka ammattilaisesta 

tuntuvat itsestään selviltä 

- Näitä kirjastojen vaikutuksia ei tunneta tarpeeksi:  

- kirjastot demokratian edistäjinä, yhteiskunnallisen keskustelun edistäjänä jne. - ei niin tunnettu 

o Kirjastot demokratian ja yhteiskunnallisen keskustelun edistäjänä 

o Kirjastojen kentän heterogeenisyys 

o Kirjastojen verkostoyhteistyötä ei tunneta kunnissa tai missään; olemme koko ajan asian 

päällä! 

- Mustan laatikon avaaminen: Mitä kaikkea kirjastoon ja kirjastotyöhön kuuluu? 

o Oltava tarkkana, ettei nosteta muovittamisen tyyppisiä, vaan niitä, joissa ollaan 

korvaamattomia yhteiskunnalle! Asiantuntijuus ja eri ikäryhmille tarjottavat palvelut! 

o Arkinen meno somessa ok, mutta kärjet kannatta miettiä! 

- https://abounderrattelser.fi/information-till-kimitoons-beslutsfattare-om-biblioteksverksamheten/ 

- Uusien valtuustojen strategiatyö! Siinä näkyviin kirjastot 

- Tärkeimmät kohderyhmät: 

o Vaikutusviestinnän kohteena omat esimiehet 

o Ajantasainen kirjastotieto muille palvelualoille, toimialoille, kunnan toimijoille 

- Näkyvyyden kautta myös lisää vaikuttavuutta: rahoituksen turvaaminen ja uudet palveluiden 

käyttäjät 

 

Näkyvyyteen liittyvä osaaminen 
1. mitä osaamista ryhmässä on, josta päivän aiheessa hyötyä? 

2. mitä osaamista ryhmässä vahvistettava, jotta päivän aiheet toteutuvat? 

Näitä löytyy: 

- Kirjastolain tuntemus! Vaikuttavuuden merkitys! Arvopohja! Tärkeää osaamista päivän teemojen 

suhteen 

- Kirjastoalan pitkä tuntemus, INTO, kirjallinen osaaminen 

- Viestintä, markkinointi, copy-osaaminen 

- Suostuttelukyky 

- hankeosaaminen 

- verkostoituminen 

- Osaamisen alkuja monesta asiasta; näiden kehittäminen eteenpäin! 

Näiden osaamista pitäisi parantaa: 

- Kuntaviestintä, kunnan toiminta, päätöksenteko 

- avoimuuden, avoimen asenteen säilyttäminen, itseluottamuksen vahvistaminen - tässä voimme 

sparrata toisianne 

 

http://suomenkirjastoseura.fi/artikkelit/tyhja-kirjasto-on-surullinen-paikka/


Ajankohtaisia ideoita 
- Näkyvyyden hyödyntäminen kuntien strategiatyön yhteydessä - aktualisoituu vaalien jälkeen. 

o Uusien päättäjien infopaketti!  


