
Alueellinen osaamisen kehittämistyöryhmä  

Aika  12.5.2021 klo 12.00–15.00  

Paikka  Etäyhteys: Microsoft Teams 

Kutsutut 

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  

Susanne Ahlroth  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Päivi Almgren  Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Viktoria Kulmala  Vaski-kirjastot / Mynämäen kunnankirjasto  
Satu Laukkanen Blanka-kirjastot / Paraisten kaupunginkirjasto 
Elina Nikola  Satakirjastot / Porin kaupunginkirjasto  
Anu Ojaranta   Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Kari Pohjola  Vaski-kirjastot / Turun kaupunginkirjasto  
Laila Uusitalo   Loisto-kirjastot / Auran ja Pöytyän kunnankirjastot 
Jan-Erik Ylitalo  Satakirjastot / Huittisten kaupunginkirjasto 
 

1. Muutokset ryhmän kokoonpanossa 

a. Blankan uutena edustajana on Satu Laukkanen Paraisilta 

b. Loiston uutena edustajana on Laila Uusitalo Auran ja Pöytyän kirjastoista 

c. Turun kaupunginkirjaston edustajan Kari Pohjolan varahenkilönä toimii jatkossa Jaana 

Rantala 

 

2. Vuoden 2020 tilastot 

a. Anne esitteli viime vuoden tilastoja. Viime vuonna siirryttiin pikakomennuksella 

etätoteutuksiin ja webinaareja oli runsaasti. Kokonaisosallistujamäärä nousi ensimmäistä 

kertaa yli 1000 osallistujan. Vuoden 2020 tilastoista on julkaistu tiedote myös extranetissä: 

https://ls-kirjastot.fi/2021/02/15/ake-toiminnan-vuosi-2020/. 

 

3. Syksyn koulutustarjonta ja muut osaamisen kehittämisen toimenpiteet 

a. AKE-informaatikot esittelivät syksyn tarjontaa, diat liitteenä. 

b. Koulutustoiveita on tullut paljon ja niitä on pyritty toteuttamaan syksyn 

koulutustarjonnassa 

c. Syksyn kalenteri pyritään julkaisemaan ennen juhannusta extranetissä 

d. AVI kertoi omista suunnitelmistaan syksylle. Sitran vetämä Kirjastoista kansanvallan 

foorumeita -hanke siirtyy AVIn hallintaan. Tarkemmat tiedot ensimmäisestä AVIn 

hallinnoimasta hankehausta julkaistaan 1.6. AVI järjestää syksyllä myös demokratiaan 

liittyvän luentosarjan, jonka pohjalta luodaan kurssi myös Liboppiin. Suurin osa AVIn 

osaamisen kehittämisestä syksyllä on vielä suunnitteluasteella. Demokratiakoulutusten 

lisäksi tulossa on ainakin kehittävää arviointia, ennakointia ja tulevaisuustyötä. Ohjelmassa 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWUzMWE5NWYtNzc0My00OWY2LTg5Y2QtOWU3MDZjNjNkMTNk%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
https://ls-kirjastot.fi/2021/02/15/ake-toiminnan-vuosi-2020/
https://teams.microsoft.com/l/file/41BBA864-BA71-41DC-9560-674E0FB71D82?tenantId=6c5e2c8a-d3f0-4a0b-9658-42502c73e17b&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fturku.sharepoint.com%2Fsites%2Fake-osaaminen%2FJaetut%20asiakirjat%2FOsaamisen%20kehitt%C3%A4minen%2FKokousesitykset%2FAKEn%20syksy%202021%20ja%20Libopin%20ajankohtaiset_12.5.2021.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fturku.sharepoint.com%2Fsites%2Fake-osaaminen&serviceName=teams&threadId=19:99c70a841e204c2ab3045f5cba38a206@thread.skype&groupId=c1f0fcde-80fb-4b97-8d7a-4518d31352f7


on myös ”Pitääkö tähän puuttua? Osa 2”. Johtajawebinaarit jatkuvat. Nordic Libraries 

Annual on 4.11. demokratia-teemalla. AVIn koulutukset ovat valtakunnallisia. 

e. Keskusteltiin AKEn ja AVIn yhteistyöstä. Todettiin, että alueellista yhteistyötä kannattaa 

tehdä varsinkin lähikoulutuksissa, joihin kuuluu työpajatyyppistä opiskelua ja 

verkostoitumista. Päätettiin ottaa harkintaan verkostoitumispäivän järjestäminen esim. 

pienille kirjastoille esim. keväällä 2022. 

 

4. Libopin ajankohtaiset 

a. Laura esitteli Libopin kuulumisia. Liboppiin on tullut ja tulossa jatkuvasti uusia 

valtakunnallisia kursseja (kurssit esitelty liitteenä olevissa dioissa). Ensi vuoden 

suunnitelmiakin on, mutta ne ovat vielä epävarmoja. 

b. Liboppi-tutuksi -lanseerauspäivä 9.9. Olennainen kaikille alueen kirjastolaisille! Aamupäivä 

valtakunnallista ohjelmaa, iltapäivä Lounais-Suomen kirjastojen omaa ohjelmaa (mm. 

käytön opastus alkeista alkaen). Lanseerauspäivän jälkeen syyskuussa tulossa meidän oman 

alueen Liboppi-kilinikoita. 

c. Libopin ulkoasu ja ylläpitomalli uudistumassa. 

 

5. Uusien mittareiden testaus koulutusseurannassa 2021 

a. Leena esitteli edellisessä kokouksessa koulutusten visuaalisen seurannan mittareita. 

Vuoden alusta otettiin testiin uudenlainen koulutusseuranta, jota Laura esitteli. 

Koulutusten lisäksi tältä vuodelta on tilastoitu myös muut AKEn tapahtumat kuin 

koulutukset. Koulutusten osalta uutta on teemojen ja oppimismuotojen tilastointi.  

b. Keskusteltiin tässä yhteydessä siitä, että oppimisen tulee jatkua myös koulutustilaisuuden 

jälkeen ja että jopa suurin osa sisäistetystä oppimisesta voi tapahtua vasta silloin. 

Esihenkilöiden olisi hyvä kysyä koulutuksen osallistuneelta, mitä hän oppi ja kannustamaan 

lisäopiskeluun työajalla. 

c. Kirjastolaisten digitaidoissa on suurta vaihtelua ja joidenkin puutteelliset digitaidot 

haittaavat uuden oppimista ja etäkoulutuksiin osallistumista. Esihenkilöllä olisi hyvä olla 

tietoinen henkilöstön taidoista ja osata kannustaa lempeästi kouluttautumaan silloin kun 

taidoissa on puutteita. 

d. Keskusteltiin osaamisen mittaamisesta ja osaamiskartoituksista. Varsinais-Suomen 

kirjastojen osaamiskartoitus on toteutettu vuonna 2017-2018 ja digihankkeessa toteutettu 

koko alueen digitaitojen osaamiskartoitus on tehty vuonna 2018.  

 

6. Vuoden 2022 koulutusteemat ja uudet avaukset 

a. Jaettiin muut kuin AKE-kirjaston väki kahteen pöytään pohtimaan ensi vuoden teemoja ja 

purettiin tuotokset yhdessä. Ryhmien ideat on koottu Jamboardiin: 

https://jamboard.google.com/d/1y9nE0dhpbcnUtZ3kDANtKOKLfr5XGDrsNovsol9GTa8/vie

wer?f=1 

 

7. Seuraava kokous 

a. Seuraava kokous keskiviikkona 20.10. klo 9–12. Jos mahdollista, kokous järjestetään 

hybridikokouksena, johon voi osallistua joko etänä tai paikan päällä Turussa.  

https://teams.microsoft.com/l/file/41BBA864-BA71-41DC-9560-674E0FB71D82?tenantId=6c5e2c8a-d3f0-4a0b-9658-42502c73e17b&fileType=pptx&objectUrl=https%3A%2F%2Fturku.sharepoint.com%2Fsites%2Fake-osaaminen%2FJaetut%20asiakirjat%2FOsaamisen%20kehitt%C3%A4minen%2FKokousesitykset%2FAKEn%20syksy%202021%20ja%20Libopin%20ajankohtaiset_12.5.2021.pptx&baseUrl=https%3A%2F%2Fturku.sharepoint.com%2Fsites%2Fake-osaaminen&serviceName=teams&threadId=19:99c70a841e204c2ab3045f5cba38a206@thread.skype&groupId=c1f0fcde-80fb-4b97-8d7a-4518d31352f7
https://jamboard.google.com/d/1y9nE0dhpbcnUtZ3kDANtKOKLfr5XGDrsNovsol9GTa8/viewer?f=1
https://jamboard.google.com/d/1y9nE0dhpbcnUtZ3kDANtKOKLfr5XGDrsNovsol9GTa8/viewer?f=1


b. Seuraavassa kokouksessa käsitellään esimerkiksi vuoden 2022 AKE-hakemusta ja kevään 

koulutustarjontaa sekä palataan pohtimaan, miten tilastointia voitaisiin kehittää vuodelle 

2022. 


