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1. Ryhmän esittely
Turun kaupunginkirjaston alueellisen kehittämistehtävän (AKE) yhtenä tavoitteena
on Varsinais-Suomen ja Satakunnan yleisten kirjastojen toiminnan vahvistuminen ja
kehittymisen tukeminen sekä keskinäisen yhteistoiminnan edistäminen. Alueen
kirjastojen yhteisen näkyvyystyöryhmän toiminnan fokus on kirjastojen ja niiden
palveluiden näkyvyyden parantamisessa. Kirjastojen välinen yhteistyö parantaa
näkyvyyden edistämiseksi tehtävien toimenpiteiden tehoa sekä vähentää
päällekkäistä työtä
Ryhmän toiminta on avointa kaikille Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastoissa
työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita ryhmän tavoitteiden edistämisestä
yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa. Kirjastojen edustajien
kokousmatkakustannukset korvataan Turun kaupunginkirjaston alueelliseen
kehittämistehtävään myönnetyllä avustuksella.
Ryhmään toivotaan jäseniä eri henkilöstöryhmistä. Ryhmään toivotaan jäseniä
kaikista alueen kirjastokimpoista (Blanka-, Loisto-, Sata- ja Vaski-kirjastot) sekä
kimppoihin kuulumattomasta kirjastosta (Someron kaupunginkirjasto). Myös LounaisSuomen aluehallintovirasto ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto voivat
halutessaan ilmoittaa ryhmään edustajansa. Ryhmän operatiivisina jäseninä
(puheenjohtaja, sihteeri ja esittelijät) toimivat alueellisesta osaamisen kehittämisestä
vastaavat henkilöt Turun kaupunginkirjastosta. Tarpeen mukaan kokouksiin
osallistuu myös muuta AKE-henkilöstöä.
Ryhmän jäsenten odotetaan varaavan työaikaa ryhmän tavoitteiden edistämiseen
myös varsinaisten kokousten ulkopuolella. Ryhmän jäsenet toimivat ryhmässä
viestinviejinä ryhmän ja oman taustaorganisaationsa välillä. He kartoittavat oman
taustaorganisaationsa tarpeita ja nostavat näitä esiin ryhmässä. Lisäksi he välittävät
ryhmässä saamaansa tietoa näkyvyyden edistämiseen liittyvistä suunnitelmista
omalle taustaorganisaatiolleen.

2. Työryhmän jäsenet vuonna 2022
Ryhmän toiminta on avointa kaikille Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastoissa
työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita ryhmän tavoitteiden edistämisestä
yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa. Ryhmän kokoonpanoon voi tulla muutoksia
kesken vuoden. Toimintaan osallistuvien toivotaan sitoutuvan mukaan vähintään
vuodeksi kerrallaan.
Vuoden 2022 alkaessa ryhmän kokoonpano on:
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Operatiiviset jäsenet
Laura Tyysteri (pj.)
AKE / Turku
Anne Heino
AKE / Turku
Marjut Jussila
AKE / Turku
Lounais-Suomen kirjastojen edustajat
Anni Tormas
Huittinen
Piia Taponen
Kaarina
Marjut Tiisala
Kankaanpää
Paula Puikko-Laakso
Kemiönsaari
Anette Kylä-Liuhala
Kokemäki
Jenni Mäkelä
Loimaa
Viktoria Kulmala
Mynämäki
Pirjo Schulze
Pomarkku
Heli Leppäniemi
Pori
Erkka Ojanen
Pori
Minna Leinonen
Pöytyä
Tiina Salo
Raisio
Suvi Sario
Rauma
Anna Schauman
Taivassalo
Rebekka Pilppula
Turku
Johanna Jyrkinen
Ulvila

3. Toiminnalliset tavoitteet
3.1. Kuvaus toiminnasta
Ryhmän tavoitteena on tehdä kirjaston palveluita näkyviksi palvelun potentiaalisille
asiakkaille sekä lisätä niin perinteisten kuin uusienkin palveluiden näkyvyyttä
kohderyhmälähtöisesti. Lisäksi ryhmä pyrkii tekemään kirjastotyön sisältöjä ja
kirjastojen vaikuttavuutta näkyvämmäksi kuntapäättäjille sekä asiakkaille.
Ryhmässä määritellään Lounais-Suomen kirjastojen yhteisen viestinnän painopisteet
ja tavoitteet sekä suunnitellaan tavoitteiden saavuttamista tukevia toimenpiteitä.
Ryhmä voi käyttää välineinä tavoitteidensa saavuttamiseen esim. ryhmän tai
kirjastojen omana työnä toteutettuja kampanjoita (esim. kirjamessuosallistuminen,
mainostempaukset jne.) sekä ostopalveluina hankittavia kampanjoita.
Ryhmä seuraa tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista sekä suunnittelee keinoja
systemaattiseen näkyvyyden ja vaikuttavuuden seurantaan ja arviointiin.

3.2. Perustoiminta
Toiminta

Alueen
kirjastopalvelujen

Toimenpide
Työryhmän kokoukset (2–3 krt/vuosi)

Vastuu
Pj., muut AKEinformaatikot
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näkyvyyden
parantaminen

Alueen kirjastojen yhteisen messuosaston
suunnittelu ja organisointi Turun Kirjamessuille

AKE-informaatikot +
työryhmä

3.3. Kehittämistavoitteet vuonna 2022
Tavoite
Toimialueen
yleisten kirjastojen
toiminnan
vahvistumisen ja
kehittymisen
tukeminen

Henkilöstön
osaamisen
tukeminen

Ryhmän toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi

Tulokset / Tavoitetaso

Viestintäkampanja, jolla kirjastojen palveluita ja
vaikuttavuutta pyritään tekemään paremmin tutuksi
varsinkin kuntapäättäjille

Valmiiksi suunniteltu
kampanja ja
kampanjamateriaalit;
kampanjan toteuttaneiden
kuntien osuus alueen
kaikista kunnista

Viestintäteemainen koulutus Varsinais-Suomen ja
Satakunnan kirjastohenkilökunnalle.

Viestintäteemaisen
koulutuksen suunnittelu ja
toteuttaminen;
koulutuksen
osallistujapalautteen
keskiarvo ≥ 4,0.

Yhteisten kärkiteemojen mukainen viestintä ja
Luotu toimivat
yhteistä viestinnän suunnittelua tukevien rakenteiden yhteistyösuhteet eri
Yleisten kirjastojen
luominen
kimppojen
keskinäisen
viestintätyöryhmiin;
yhteistoiminnan
yhteisten kärkiteemojen
edistäminen
mukainen viestintä
aloitettu

4. Toteutus
Ryhmä kokoontuu 2–3 kertaa vuoden aikana. Näkyvyystyöryhmä huolehtii myös
aiemmin toimineen alueellisen kirjamessutyöryhmän tehtävistä ja vastaa alueen
kirjastojen yhteisen messuosaston suunnittelusta ja organisoinnista Turun
Kirjamessuille.
Ryhmän toiminta käynnistettiin vuoden 2021 aikana. Perustamisvuonna aloitettiin
ryhmän toimintatapojen ja tavoitteiden kirkastaminen sekä määriteltiin 5 yhteisen
viestinnän kärkiteemaa vuodelle 2022. Näitä teemoja esiin tuovaa yhteistä viestintää
ryhdytään toteuttamaan vuonna 2022, mutta samoja teemoja voidaan käyttää
viestinnässä myöhemminkin. Samalla luodaan toimintamalleja ja rakenteita
yhteiselle työskentelylle. Työskentelyyn rohkaistaan mukaan myös muita kuin
näkyvyystyöryhmän jäseniä.
Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa alueen kirjastopalvelujen näkyvyyttä edistävän
kampanjan, jolla pyritään tekemään kirjastojen palveluita ja vaikuttavuutta paremmin
tutuksi varsinkin kuntapäättäjille. Kampanjaa varten toteutetaan materiaali, jonka
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avulla jokaisen alueen kirjaston on helppoa toteuttaa kampanjaviestintää omassa
kunnassaan.
Kuntapäättäjille suunnatun viestintäkampanjan lisäksi voidaan toteuttaa muitakin
yhteisiä viestintä- ja markkinointikampanjoita kirjastojen tarpeen mukaan (esim. eaineistojen markkinointi). Ryhmä osallistuu myös Uudet ilmiöt tutuksi
kirjastossa -projektin markkinoinnin suunnitteluun. Projektilla pyritään muovaamaan
kirjastojen imagoa ja tavoittamaan myös kirjastojen ei-käyttäjiä osallistumaan
projektin tapahtumiin.
Ryhmä ideoi näkyvyyteen ja/tai vaikuttavuuteen liittyvän koulutuskokonaisuuden
alueen kirjastohenkilökunnalle kevätkaudella 2022
Kirjastojen näkyvyyden edistämisessä tehdään valtakunnallista yhteistyötä muiden
kehittämisalueiden sekä kirjastokentän eri toimijoiden kanssa.

5. Aikataulut
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Toiminnan pääasialliset vaiheet: ■ = valmisteluvaihe; ■ = toteutusvaihe; ■ = seurantavaihe;
Tuotokset: X = tapahtuma/tuotos; № = tuotosten lkm; ? = toteutetaan tarpeen mukaan; ▲ = tavoiteaika
Viestintäkampanja (kuntapäättäjät)

6. Resursointi ja kustannukset
Alueellisen kehittämistehtävän talousarvion mukaan.

