
Alueellinen osaamisen kehittämistyöryhmä  

Aika  10.11.2020 klo 9.00–12.00  

Paikka  Etäyhteys: Microsoft Teams 

Läsnä 

Operatiiviset jäsenet (alueellinen kehittämistoiminta)  

Laura Tyysteri (pj.) Turun kaupunginkirjasto  

Anne Heino (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 

Asko Autio  Turun kaupunginkirjasto 

Leena Pylkkö  Turun kaupunginkirjasto 

Lounais-Suomen kirjastojen ja aluehallintoviraston edustajat  

Päivi Almgren  Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

Viktoria Kulmala (10.15 asti) Vaski-kirjastot / Mynämäen kunnankirjasto  

Elina Nikola (10.00 alkaen) Satakirjastot / Porin kaupunginkirjasto 

Anu Ojaranta (9.30 alkaen) Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

Kari Pohjola (9.20 alkaen) Vaski-kirjastot / Turun kaupunginkirjasto  

Eija Sjöblom  Blanka-kirjastot / Kemiönsaaren kunnankirjasto  

Jan-Erik Ylitalo (10 – 11.30) Satakirjastot / Huittisten kaupunginkirjasto 

 

Poissa 
Susanne Ahlroth  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Outi Källvik  Loisto-kirjastot / Kosken Tl:n kunnankirjasto  
 

 
     

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9 ja todettiin läsnäolijat sekä muutokset ryhmän 

kokoonpanossa. 

a. Someron kirjaston edustajana ryhmässä ollut Laura Tyysteri on siirtynyt AKE-

informaatikoksi Turun kaupunginkirjastoon ja aloittaa työryhmän puheenjohtajana.  

b. Keskusteltiin ryhmän kokoonpanosta. Ryhmän jäsenet voivat jatkaa pidempään kuin 

kaksivuotiskauden. Laura kysyy Someron edustajaa. Blanka pohtii heidän edustajaansa. 

Seuraava kokous jo tammikuussa. 

2. Pandemiatilanteen aiheuttamat muutokset toimintasuunnitelmassa 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Asko ja Laura esittelivät toimintasuunnitelmaa ja sen muutoksia. Koronapandemia on pakottanut 

sopeuttamaan toimintaa vallitsevaan tilanteeseen. Kevään koulutuspäivistä osa jouduttiin siirtämään 

erittäin nopealla aikataululla etätoteutukseen. Syksyn ohjelma on suunniteltu lähtökohtaisesti 

etäpainotteiseksi. Työkiertojaksojen aloitus sekä suunnitelmissa olleet opintomatkat on jouduttu 

siirtämään myöhempään. 

Keskusteltiin poikkeustilanteen vaikutuksista ja mahdollisuuksista osallistua koulutuksiin. Koulutusten 

synkronointi on tärkeää. Pyrimme avaamaan koulutuksia kaikille alueille, mutta tekniset ja 

kouluttajien asettamat rajoitukset vaikuttavat tähän. Erityisesti lyhyisiin etäkoulutuksiin on ollut 

helppo osallistua. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDUwNWMwNGUtNmYyMy00YWMwLWJmMWEtZGI4NzU1MmExYjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226c5e2c8a-d3f0-4a0b-9658-42502c73e17b%22%2c%22Oid%22%3a%2241c85b98-4a8e-4283-8ece-0c3ffcc470e3%22%7d
https://ls-kirjastot.fi/wp-content/uploads/2020/01/Osaamisen-kehitt%C3%A4misryhm%C3%A4n-toimintasuunnitelma-2020.pdf
https://ls-kirjastot.fi/wp-content/uploads/2020/01/Osaamisen-kehitt%C3%A4misryhm%C3%A4n-toimintasuunnitelma-2020.pdf


3. Vuoden 2019 palautekyselyn tulokset 

Anne esitteli viime vuoden AKE-toiminnan palautekyselyn tuloksia ja kertoi, että kysely aiotaan 

toistaa vuosittain. Tämän vuoden palautekyselyyn lisätään kysymyksiä koronatilanteesta. 

4. Tilastotietoa kuluneelta poikkeusvuodelta 

Anne esitteli kuluvan vuoden koulutustilastoja. Koulutusten yleisarvosana on erittäin hyvä.  

Keskusteltiin vilkkaasti koulutusten toteutuksesta ja osallistumisista koulutuksiin. Webinaarit on 

koettu hyviksi, mutta niistä puuttuu vapaamuotoinen keskustelu ja verkostoituminen on 

haastavampaa. Opintomatkojen jääminen pois tältä vuodelta on hankaloittanut verkostoitumista. On 

tärkeää, että jatkossakin pystytään järjestämään sekä lähikoulutuksia että verkkokursseja. 

5. Mentorointiohjelman tilannekatsaus 

Laura esitteli mentorointiohjelman käytännön toteutusta. Mentorointiohjelma käynnistyy 

tammikuussa. Mentori-aktoriparit etsitään loppuvuoden 2020 aikana.  

6. Lukeva kunta -hankkeen tilannekatsaus 

Alueen yhteisen Lukeva kunta -hankkeen (Sanojen sinfonia Lounais-Suomessa) rahoitus on 

varmistunut. Leena esitteli hankesuunnitelmaa ja keskusteltiin siitä, miten kunnan eri toimijat 

saadaan mukaan hankkeeseen. 

7. Alueellinen mediakasvatussuunnitelma ja se jalkauttaminen kirjastojen arkeen 

– Edellisessä kokouksessa on päätetty, että mediakasvatussuunnitelman seuranta ja päivittäminen on 

jatkossa osaamisen kehittämisen työryhmän vastuulla. 

– Alueellinen mediakasvatussuunnitelma valmiin version esittely. Leena esitteli 

mediakasvatussuunnitelmaa ja sen taustaa. 

– Suunnitelman jalkauttaminen kirjastojen arkeen: Millä tasolla kirjastot ja kimpat voivat sitoutua 

suunnitelman toteuttamiseen? Mitä tarvitaan, että suunnitelma saadaan jalkautettua kirjastojen 

arkeen?  

- Keskusteltiin, että suunnitelman jalkauttaminen toteutettaisiin osissa osana vuoden 2020 

koulutustarjontaa koronatilanne huomioon ottaen. Kouluyhteistyössä 

mediakasvatussuunnitelma näkyisi 2021 syyslukukauden alusta. 

8. Libopin esittely ja tilannekatsaus 

Edellisestä kokouksesta siirtynyt Liboppi-oppimisalustan esittely siirtyy edelleen seuraavaan 

kokoukseen. 

9. Kesällä tehdyn koulutuskyselyn tulokset 

Libopin toimituskunta järjesti kirjastojen henkilökunnalle kesällä 2020 kyselyn verkko-

oppimisalustalle toivotuista koulutusteemoista. Kyselyn tuloksista saadaan osviittaa myös muista 

koulutustoiveista sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Laura esitteli kyselyn tuloksia. 

10. Vuoden 2021 koulutustarjonta 

Suunniteltiin ensi vuoden koulutustarjontaa:  

– Alustavan vuosikellon esittely 

– Koulutus- ja teematoiveet alueelta 

– Muiden tahojen suunnitteilla olevat koulutukset (päällekkäisyyksien välttäminen). AVIlta tulossa 

ainakin saavutettavuus- ja ennakointi-teemoista koulutusta. 

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/288/nayta?avustushaku=288&hakemus=24630853d5e03959643486fe4595bdb7bdfb772011e1fe71c3d6ebe06120506a&lang=fi&preview=true


- Vuosikellossa jo paljon aiheita, jotka saivat kannatusta 

- AVI ja AKE järjestävät yhteistyössä nuoren osallistamiskoulutusta 

- Kirjastotiloista toivottiin uudentyyppistä koulutusta, voisiko liittää virtuaalivierailujen yhteyteen? 

11. Koulutusten seurannan visuaaliset menetelmät 

Siirretään seuraavaan kokoukseen. 

12. Seuraava kokous 

Keskiviikkona 13.1. klo 9-12 

- asialistalla mm. vuoden 2021 toimintasuunnitelma, Liboppi, koulutusten seurannan visuaaliset 

menetelmät 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.12. 

 


