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Alueellinen osaamisen kehittämistyöryhmä 

Aika 10.3.2020 klo 12.00–15.00 

Paikka Iso neuvotteluhuone (3. krs), Turun pääkirjasto, Linnankatu 2, 20100 Turku 
Etäyhteys: Microsoft Teams 
 

Kutsutut    
Operatiiviset jäsenet (alueellinen kehittämistoiminta) 
 puheenjohtaja Asko Autio Turun kaupunginkirjasto 
 esittelijä & siht. Anne Heino Turun kaupunginkirjasto 
 esittelijä Fanny Neittaanmäki Turun kaupunginkirjasto 
 esittelijä Tero Nummila Turun kaupunginkirjasto 
 esittelijä Leena Pylkkö Turun kaupunginkirjasto 
    
Lounais-Suomenkirjastojen ja aluehallintoviraston edustajat 
Aluehallintovirasto  Susanne Ahlroth (etä) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Aluehallintovirasto Päivi Almgren Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Vaski-kirjastot Viktoria Kulmala (poissa) Mynämäen kunnankirjasto 
Loisto-kirjastot Outi Källvik (poissa) Kosken Tl:n kunnankirjasto 
Satakirjastot Elina Nikola (etä) Porin kaupunginkirjasto 
Turun kaupunginkirjasto Kari Pohjola Turun kaupunginkirjasto 
Blanka-kirjastot Eija Sjöblom Kemiönsaaren kunnankirjasto 
Somero Laura Tyysteri Someron kaupunginkirjasto 
Satakirjastot Jan-Erik Ylitalo Huittisten kaupunginkirjasto 
    

1 Kokouksen avaaminen 

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.07 ja todettiin läsnäolijat. Lounais-
Suomen AVIn edustajana Päivi Almgren ja AVI-tarkastajan osa-aikainen 
pesti on parhaillaan auki. 

2 Vuoden 2019 koulutukset ja Digikiertue 

Anne Heino kertoi vuoden 2019 täydennyskoulutuspäivistä, osallistujamääristä ja 
palautteista. Fanny Neittaanmäki esitteli Digikiertue 2:n toteumaa (liite). 
 
Digihankkeessa on luotu Digitutorien verkosto. Alueella on 15 digitutoria, joille 
järjestetään kahdesti vuodessa koulutuspäivä, joissa työpajatyyppisesti tutustutaan uusiin 
digipalveluihin ja laitteisiin. 
 
Ryhmästä esitettiin toive, että jatkossakin työpajatyyppisiä koulutuksia jalkautettaisiin 
alueen kirjastoihin Digikiertueen tavoin. Tulevaisuudessa tämä olisi Digitutorien verkoston 
vastuulla. 

3 Kevään 2020 koulutukset, webinaarit ja opintomatkat 

Esittelijät: Anne Heino, Fanny Neittaanmäki ja Tero Nummila 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZmNTQxYzMtZTVhMy00MmVkLWE0NDctZmRhNzRiZGI5NGE4%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


Alueellinen osaamisen kehittämistyöryhmä Esityslista 1/2020 2 (5) 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastot   
   
 1.2.2021  
 

 

Täydennyskoulutuspäivien lisäksi alueen kirjastoissa on järjestetty yleisten kirjastojen 
digihankkeen koulutuskiertue, joka päättyi kevään osalta 5.3.2020. Keväällä lanseerattiin 
myös Vinkkaustunti-niminen webinaarisarja, jossa kirjastoammattilaiset vinkkaavat alueelle 
sisältöjä. 

Listaus kevään koulutuspäivistä, webinaareista ja opintomatkoista:  

Päivämäärä Koulutuksen/tilaisuuden aihe Paikka 

15.1.2020 3D-mallinnus ja lisätty todellisuus Pori 

30.1.2020 Vinkkaustunti: sadut ja satusalkut webinaari 

31.1.2020 Digikiertue@2019 Vol2 Uusikaupunki 

7.2.2020 Digikiertue@2019 Vol2 Loimaa 

27.2.2020 Vinkkaustunti: nuortenkirjallisuus webinaari 

3.3.2020 
Painetun ja digitaalisen rajalla: näkökulmia 
kokoelmiin 

Turku 

5.3.2020 Digikiertue@2019 Vol2 Turku 

10.3.2020 
Painetun ja digitaalisen rajalla: näkökulmia 
kokoelmiin 

Pori 

13.3.2020 Tarinatornado 2020 Raisio 

25.3.2020 Vinkkaustunti: spekulatiivinen fiktio webinaari 

31.3.2020 
Työyhteisöpäivä – voimavaroja 
vuorovaikutukseen 

Turku 

17.4.2020 Satakunnan kirjastopäivä Pori 

22.4.2020 Viisi askelta houkuttelevaan kirjastotilaan Turku 

24.4.2020 Vinkkaustunti: sarjakuvat webinaari 

4.5.2020 
IKI-ryhmän opintomatka Espoon kotikirjasto 
Taikaan 

 

7.–8.5.2020 

Täyttä kultaa – Kulttuurihyvinvointia senioreille 
kirjastosta  
(Suomen kirjastoseuran Esteettömät 
kirjastopalvelut -työryhmä) 

Turku 

15.5.2020 Pakopelisalkkukoulutus Pori 

19.5.2020 Alustava: VarSatin opintomatka 
Pori – Varsinais-
Suomi – Pori 

28.5.2020 Pakopelisalkkukoulutus Turku 

 

Esitys: Käydään läpi kevään toteutuneet ja tulevat koulutukset, webinaarit sekä 
opintomatkat. Täydennetään listausta tarvittaessa AVI:n ja muiden 
toimijoiden järjestämillä koulutuksilla. 

Päätös: Käytiin läpi kevään koulutustarjontaa. Samassa yhteydessä puhuttiin 
saavutettavuusdirektiivin tuomista muutoksista materiaalien jakoon.  
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 Muistutuksena: Ari Haasion tiedonhaun webinaarit ovat katsottavissa 
helmikuulle 2021 asti: https://ls-kirjastot.fi/2020/02/12/webinaareja-
tiedonhausta/ 

 AVI järjestää kaksi samansisältöistä opintomatkaa, kesäkuussa (9.-11-6.) ja 
lokakuussa (27.-29.10.) Etelä-Ruotsiin. Matkalla tutustutaan kirjastoihin, 
joissa on osallistettu tilojen ja toiminnan suunnittelussa asiakkaita (erit. 
lapsiperheitä).Tiedote tulee maaliskuun aikana. 

  

  

4 Syksyn 2020 koulutusaiheet ja alustavat koulutuspäivät 

Loppuvuoden täydennyskoulutussuunnitelmat sekä muiden henkilöstön osaamista tukevien 
toimenpiteiden toteuma. 

Alustavat tiedot syksyn koulutuspäivistä:  

Päivämäärä Koulutuksen/tilaisuuden aihe Paikka 

24.-25.8.2020 Kehittämispäivät esimiehille ja johtajille Yyteri, Pori 

31.8.2020 Vauvalorukoulutus (VarSat) Turku 

17.9.2020 Tiedonhaun työpaja (Ari Haasio) 
Turku  
(ei etälähetystä) 

18.9.2020 Tiedonhaun työpaja (Ari Haasio) 
Pori 
(ei etälähetystä) 

25.9.2020 Kirjamessupäivystäjien perehdytys 
Turku 
(etälähetys) 

19.10.2020 alustava tilavaraus Studioon Turku (etälähetys)? 

2.11.2020 alustava tilavaraus Studioon Turku (etälähetys)? 

12.11.2020 alustava tilavaraus Studioon Turku (etälähetys)? 

25.–26.11.2020 VarSatin opintomatka: Lukulystit / Läsfest Seinäjoki (ei etälähetystä) 

1.12.2020 alustava tilavaraus Studioon Turku (etälähetys)? 

10.12.2020 alustava tilavaraus Studioon Turku (etälähetys)? 

 

Esitys: Sovitaan päivämäärät ja teemat syksyn koulutuksille. 

 

 Ehdotuksia koulutuksista: 

 AKE-toiminnan palautekysely viime vuodesta auki ja sitä kautta odotetaan 
vielä koulutustoiveita 

 Poriin Sanne Nyholm: Viisi askelta houkuttelevaan kirjastotilaan, milloin 
sopisi? 

 Canva-koulutus 
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Vinkkaustunti, jossa myös ruotsinkielistä vinkkausta tai ainakin vinkkejä 
ruotsinkielisestä kirjallisuudesta. Ehdotus: vinkkaustunti ruotsinkielisistä 
uutuuksista. 

Vinkkaustunti vieraskielisen aineiston hankintaan. 

Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen 

Ekoa AKEen: kirjastojen toiminnan ekologisuus ja kestävä kehitys 

Osallisuusakatemia 

Mitä minulta odotetaan? Ammattikuvan ja identiteetin muutos. Miten jaksan 
jatkuvassa muutoksessa? 

Mentorointi, vertaisohjaus, (e-mentorointi HUMAKin hanke). 

AVI järjestää saavutettavuuskoulutusta syksyllä. 

AVI järjestää marraskuussa seminaarin aiheesta kestävä kehitys ja kirjastot. 

AVIn peruspalvelujen arviointi kirjastojen tiloista ja tähän liittyen syyskuussa 
tulossa koulutuspäivä 

 

Päätös: Päätettiin syksyn koulutuksista seuraavaa:  

Esimiesten kehittämispäivään työhyvinvoinnin kehittäminen. Syksylle 
opintokokonaisuus ammattikuvan ja identiteetin muutoksesta. Mietitään e-
mentorointia. 

Opintomatkoista: Työryhmien matkat keväällä. Isompi kaikille avoin matka 
tulee olemaan marraskuussa Seinäjoelle. AKE kustantaa ainakin 
bussikuljetuksen (mahdollisuus nousta kyytiin sekä Varsinais-Suomesta että 
Satakunnasta). 

Odotetaan AKE-toiminnan palautekyselyn tuloksia ja hyödynnetään niitä 
vielä syksyn koulutusten suunnittelussa. 

 Jatketaan vinkkaustunteja syksylläkin. Webinaareja ei voi 23.9. jälkeen pitää 
esillä tallenteina ilman tekstityksiä. Selvitetään vinkkaustuntien 
mahdollisuutta esitellä ruotsin- ja muunkielistä kirjallisuutta. 

 Sovitaan Sanne Nyholmin ja Porin Elina Nikolan kanssa syksylle Poriin 
koulutuspäivä Viisi askelta houkuttelevaan kirjastotilaan. 

 Päätetään syksyn koulutuspäivistä kun AVIn koulutuspäivät ovat selvillä. 

 Käydään Teamsissa keskustelua tulevista koulutuspäivistä ja 
koulutustoiveista. 

 

5 Alueellinen mediakasvatussuunnitelma 

Esittelijä: Leena Pylkkö 

Alueellisesta mediakasvatussuunnitelmasta on laadittu ensimmäiset luonnosversiot, joista 
on kerätty kommentteja alueen kirjastoilta. Suunnitelman on tarkoitus valmistua syksyyn 
mennessä. Osaamisen kehittämisryhmälle on hahmoteltu roolia 
mediakasvatussuunnitelman ohjausryhmänä. 
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Esitys: Päätetään osaamisen kehittämisryhmän roolista suunnitelman tavoitteiden 
asettelussa sekä toteuman seurannassa. Keskustellaan siitä, millä tasolla 
kirjastot voivat sitoutua suunnitelman toteuttamiseen tulevina vuosina. 

Päätös: Leena Pylkkö esitteli alueellisen mediakasvatussuunnitelman työstämistä ja 
keskeisiä kohtia. 

Mediakasvatussuunnitelman seuranta ja päivittäminen tulee jatkossa osaamisen 
kehittämistyöryhmän vastuulle. Täydennyskoulutusten osalta tulee reagoida 
puutteisiin alueella. 

Työversio suunnitelmasta tulee Teamsiin ja on siellä kommentoitavissa. Ryhmän jäsenten 
tulisi miettiä oman kimppansa ja kirjastonsa osalta sitä, millä tasolla 
suunnitelmaan voidaan sitoutua. 

Palataan suunnitelman lanseeraukseen myöhemmin. 

6 Liboppi – yleisten kirjastojen yhteinen oppimisalusta 

Esittelijä: Tero Nummila ja Fanny Neittaanmäki 

Tilannekatsaus oppimisalustan kehitystilanteesta sekä kirjastojen käyttöön tulevista 
oppimismoduuleista. 

Esitys: Sovitaan verkko-oppimisympäristön tavoiteasettelusta sekä oppimisalustan 
käyttöönottoa ja hyödyntämistä tukevista toimenpiteistä alueen kirjastoissa. 
Keskustellaan kirjastojen tarpeista ja toiveista ensi vuonna tuotettavien 
sisältöjen suhteen. 

Päätös: Käytiin Liboppia läpi muiden asioiden yhteydessä. Esittely siirtyy 
seuraavaan kokoukseen. 

7 Seuraava kokous 

Sovitaan ryhmän seuraava kokousaika. 

Esitys: Syyskuulle 

Päätös: Seuraava kokous syyskuulle, kysely ajankohdasta lähetetään ryhmälle 
myöhemmin. 

8 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.01 


