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1. Ajankohtaiset kuulumiset 
 

IKI-ryhmän toiminta on viime kuukaudet ollut tauolla. Varsinainen kokous on viimeksi pidetty noin 
vuosi sitten, 12.2.2020. Turun kaupunginkirjaston Janne Blomqvist on opintovapaalla 31.5.21 
asti, ja häntä sijaistaa Maria Korpela, joka myös toimii kevään IKI-ryhmän vetäjänä. 

 
Uutena jäsenenä mukaan on kutsuttu Päivi Forsman Raumalta. Päivi toimii Satakunnan Celia-
yhteyshenkilönä. Raumalla hän hoitaa kirjaston kotipalvelua ja ajaa kirjastoautoa. Merja Kallio-
mäki Porin kaupunginkirjastosta ei ole enää mukana ryhmässä; hänen tilalleen tulee Terhi Savo-
nen. Viktoria Kulmala Mynämäen ei ole enää mukana ryhmässä, ja hänen tilalleen tulee Tero 
Berg. 

 
Loppukeväälle 2020 suunniteltu tutustumismatka Espoon Kotikirjastoon jouduttiin perumaan, ja 
uusi matkakaan ei vallitsevan tilanteen takia liene vielä hetkeen ajankohtainen. Vuodelle 2021 
IKI-ryhmällä ei ole virallista toimintasuunnitelma, mutta pidetään ryhmää yllä ja kartoitetaan uusia 
toiminnasta kiinnostuneita jäseniä. 

 
Myös kirjastojen seniorityö ollut hiljaista koronan takia, mutta esimerkiksi kotipalvelutoimintaa on 
viimekeväisen tauon jälkeen voitu jatkaa kirjastoissa enimmäkseen normaalisti. Raisiossa kotipal-
velua on uudistettu; kuljetukset on ulkoistettu ja mukana on nyt useampia työntekijöitä kuin en-
nen. 

 
Turussa OmaKirjasto-projekti on päättynyt, mutta palvelu on asiakkaiden käytössä ja sitä myös 
kehitetään edelleen. Keväällä 2020 alkaneet yhteislaululähetykset jatkuvat ja OmaKirjaston You-
tube-kanavalle on lisäksi striimattu mm. kirjaston Virkeä vanhuus –luentosarjan luentoja. Turussa 
ollaan käynnistelemässä myös etälukulähettitoimintaa. 

 
Taina Jaakkola Pöytyän Yläneen kirjastosta kertoi Yläneellä vanhainkoteja varten tehdyistä visai-
luvideoista, joissa näytetään kuvia tutusta paikoista tai rakennuksista Yläneellä, ja sitten arvuutel-
laan vihjeillä, mikä paikka on kyseessä. Nämä ovat olleet laitoksissa tykättyjä, ja herättäneet pal-
jon muistelua ja keskustelua. 

 
 

2. Celia-asiat 
 

Keskusteltiin Celia-rekisteröinneistä ja siitä, miten moni työntekijä kirjastoissa rekisteröi asiak-
kaita. Todettiin, että rekisteröinti pysyy huonosti muistissa, jos rekisteröintejä tekee hyvin harvoin, 



 

 

ja näin ollen rekisteröinti on järkevää keskittää korkeintaan muutamalle rekisteröijälle kirjastoa 
kohden. Keskusteltiin siitä, että asiakkaiden rekisteröinti puhelimessa on edelleen mahdollista 
poikkeustilanteen takia. Erityisesti Turussa asiakkaita on rekisteröity paljon puhelimen välityk-
sellä. 

 
AKE-koulutuksena järjestetään alueen kirjastolaisille tarkoitettu Celia-etätyöpaja tiistaina 25.5. klo 
9-10.30. Toinen vastaava työpaja voidaan tarpeen mukaan järjestää alkusyksystä. 
 
 

3. Menneisyyden taikalaatikko ja Saariston aikamatka 
 

Vuonna 2020 IKI-ryhmällä on ollut suunnitelmana tuottaa muistelusalkkuja alueen kirjastojen 
käyttöön. Turun museokeskuksen Menneisyyden taikalaatikko –projektissa on viime vuonna kui-
tenkin sopivasti tuotettu paketteja, jotka sisältävät laminoituja kuvakortteja sekä pienikokoisia 3D-
tulosteina tehtyjä esineitä. Taikalaatikot soveltuvat hyvin muisteluun ja ryhmätoimintaan, ja näitä 
laatikoita on saatu kaksi kiertämään alueen kirjastoissa. Koronatilanteesta johtuen laatikoille ei 
ole toistaiseksi ollut paljonkaan kysyntää, mutta laatikot ovat varattavissa ja niitä voi pyytää kir-
jastoonsa tutustumista varten Lounais-Suomen kirjastojen extranetin kautta. 
 
Turun museokeskuksessa työstetään parhaillaan vastaavaa kaksikielistä saaristoteemaista pa-
kettia Skärgårdens tidsresa – Saariston aikamatka. Maria selvittää, voidaanko myös näitä saada 
kirjastojen käyttöön. Molempien pakettien kuva-aineisto on tarkoitus julkaista myös digitaalisessa 
muodossa, jolloin ne tulevat saataville myös OmaKirjaston kautta. 
 
 

4. Kotipalvelu Kohassa 
 

Keskusteltiin Vaski-kirjastoissa käyttöön otettavan Koha-kirjastojärjestelmän vaikutuksista kotipal-
velutoimintaan ja harmiteltiin sitä, että kotipalvelutyössä tärkeään asiakkaan lainahistoriaan ei 
Kohassa enää pääse käsiksi. Asiakkaan lainahistoria on käytettävissä ainoastaan verkkokirjaston 
kautta, ja siellä ei juuri haku- tai suodatusmahdollisuuksia ole. Nykyinen Aurora-järjestelmä käte-
västi myös ilmoittaa, jos on lainaamassa kotipalveluasiakkaalle tällä aikaisemmin lainassa ollutta 
aineistoa, mutta tämäkin ominaisuus puuttuu Kohasta. 
 
Kokemuksia on kyselty jo pitkään Kohaa käyttäneistä Oulun ja Joensuun kirjastoista. Joensuussa 
hyödynnetään verkkokirjaston lainahistoriaa sen verran kuin pystytään. Oulussa sen sijaan asiak-
kaiden lainat tallennetaan joka kerta erillisiin tiedostoihin. Tällaista ratkaisua jouduttaneen mietti-
mään myös Vaski-kirjastoissa. 
 
 

5. IKI-ryhmän Teams-työtila 
 

IKI-ryhmällä on oma Teams-työtila. Kaikilla ryhmäläisillä on mahdollisuus käyttää ohjelmaa, 
vaikka toisilla se on jokapäiväisessä käytössä ja toisilla harvakseltaan. 
 
Todettiin, että Teamsissä voisi olla oma kanavansa ainakin kotipalvelulle. Maria luo uuden kana-
van, ja kukin vinkkaa IKI-ryhmän työtilasta eteenpäin seniorityöstä kiinnostuneille kirjastojen työn-
tekijöille. Aikaisemmin IKI-ryhmällä on ollut Facebook-ryhmä, mutta siellä keskustelu on jokseen-
kin tyrehtynyt. Teamsin työtila korvaa tämän ryhmän, ja työtilan on tarkoitus toimia paikkana, 
jossa voi keskustella matalalla kynnyksellä, jakaa vinkkejä ja materiaaleja. 

https://vsmaakuntakirjasto.wpcomstaging.com/portfolio/menneisyyden-taikalaatikko/

