
Alueellinen osaamisen kehittämistyöryhmä  

Aika  13.1.2021 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  

Viktoria Kulmala klo 11- Vaski-kirjastot / Mynämäen kunnankirjasto  
Elina Nikola  Satakirjastot / Porin kaupunginkirjasto  
Kari Pohjola  Vaski-kirjastot / Turun kaupunginkirjasto  
Eija Sjöblom  Blanka-kirjastot / Kemiönsaaren kunnankirjasto  
Jan-Erik Ylitalo klo 11 asti Satakirjastot / Huittisten kaupunginkirjasto 
 
Poissa 
Susanne Ahlroth  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Outi Källvik  Loisto-kirjastot / Kosken Tl:n kunnankirjasto  
Päivi Almgren  Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Anu Ojaranta   Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Sirkka Ylander  Someron kaupunginkirjasto 
 
 
 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.05 ja todettiin läsnäolijat. 

2. Ryhmän kokoonpano ja toimikausi 

Edellisessä kokouksessa keskusteltiin ryhmän kokoonpanosta ja sovittiin, että nykyiset jäsenet voivat 

halutessaan jatkaa, koska ryhmän toiminta on ollut koronan takia tänä vuonna varsin pienimuotoista. 

Halutessaan kimpat voivat kuitenkin myös vaihtaa edustajaa. Käydään läpi muutokset. 

AVIn edustajat jatkavat. 

Vaskin edustajat jatkavat. 

Loisto-kirjastojen edustaja selvittää, vaihtuuko edustaja. 

Satakirjastojen edustajat jatkavat, mutta asia käsitellään vielä johtoryhmässä. 

Blanka-kirjastojen edustajana on seuraavasta kokouksesta alkaen Satu Laukkanen Paraisten kirjastosta. 

Someron kirjastolta ei ole edustajaa ryhmässä. 

3. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBjYjI4M2UtNTlmOS00YjQ4LTliNDYtMjkwYmZkOGJkODdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226c5e2c8a-d3f0-4a0b-9658-42502c73e17b%22%2c%22Oid%22%3a%22cedc007d-e4fa-4cbb-a4c1-f80996e577a4%22%7d


Vuoden 2021 toimintasuunnitelman luonnos oli esityslistan liitteenä. Laura esitteli toimintasuunnitelmaa. 

Keskusteltiin mm. kimppojen edustajien roolista ja siitä, että on tärkeää, että kimpoissa keskustellaan 

osaamisen kehittämisen tarpeista ja viedään viestiä tulevista koulutuksista. 

Keskusteltiin alueellisista kehittämispäivistä, niiden kohderyhmistä sekä toteutuksesta. Esimiehille 

suunnatut päivät voivat jatkossakin kulkea nimellä Pomopäivät, mutta olisi hyvä pitää myös koko alueen 

henkilökunnalle avoin kehittämispäivä. Ehdotettiin myös kirjastopäivää, jossa olisivat mukana yleisten 

kirjastojen mukana myös muut kirjastosektorit. Tarkastellaan myöhemmin taloudellisten ja 

henkilöstöresurssien riittävyyttä ja mahdollistaako se tänä vuonna kolmannen kehittämispäivän 

järjestämisen. Vuodesta 2022 alkaen järjestettäisiin 3 kehittämispäivää, joista 2 pomopäiviä ja yksi koko 

henkilökunnan päivä. 

4. Kevään koulutukset 

AKE-informaatikot esittelivät kevään koulutuskalenteria ja tarkemmin alkuvuoden koulutuksia. Lounais-

Suomen kirjastojen extranetiin tulee tiedote kevään koulutuksista. 

5. Syksyn koulutukset 

Ideoitiin syksyn osaamisen kehittämistä. Ryhmien ideointi: 

https://jamboard.google.com/d/1y9nE0dhpbcnUtZ3kDANtKOKLfr5XGDrsNovsol9GTa8/viewer?f=0 

Syksyn koulutuksia työstetään ryhmän ideoinnin sekä tulleiden koulutustoiveiden kautta ja palataan asiaan 

toukokuun kokouksessa. 

6. Libopin esittely ja tilannekatsaus 

Edellisestä kokouksesta siirtynyt Liboppi-oppimisalustan esittely sekä Libopin ajankohtaiset asiat (kurssit, 

ylläpito ja ulkoasu). 

Libopin valtakunnallinen lanseerauspäivä on 9.9.2021. 

7. Koulutusten seurannan visuaaliset menetelmät 

Leena esitteli koulutusten seurantamenetelmää ja keskusteltiin koulutuspalautteen annosta menetelmän 

avulla. AKE-informaatikot työstävät kyselyä keskustelun pohjalta. 

8. Seuraava kokous 

Keskiviikkona 12.5. iltapäivällä klo 12-15. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00. 

https://jamboard.google.com/d/1y9nE0dhpbcnUtZ3kDANtKOKLfr5XGDrsNovsol9GTa8/viewer?f=0

