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Elinikäinen
oppiminen
kirjastopalveluiden
strategisena
ulottuvuutena tulevalla
vuosikymmenellä



Kirjastojen kansainvälisen kattojärjestön IFLA:n (International Federation of Library Associations

and Institutions) laatimassa raportissa todettiin vuonna 2004, että elinikäinen oppiminen on

vahvasti sidoksissa julkisiin kirjastoihin kaikkialla maailmassa. IFLA määritteli elinikäisen

oppimisen seuraavasti: "Kaikenlainen tarkoituksenmukainen ja jatkuva oppimistoiminta, jota

harjoitetaan tietojen, taitojen ja osaamisen parantamiseksi. Se sisältää erilaista muodollista,

epämuodollista ja arkioppimista, esim. perinteisen koulujärjestelmän ala-asteesta korkea-asteen

koulutukseen, ilmaisen aikuiskoulutuksen sekä epävirallisen opiskelun yksin, ryhmässä tai

sosiaalisten liikkeiden puitteissa” (Häggström, 2004)1. Haluammekin korostaa, että ryhmä - sen

muodosta riippumatta - voi edistää koulutusta, vaikka se olisikin järjestetty epävirallisesti.

Covid19-pandemian puhjettua tämä painopiste näyttää entistä tärkeämmältä, kun on ollut

välttämätöntä siirtyä kasvokkain tapahtuvasta luokkahuoneopetuksesta verkko-opintoihin. Tästä

tuskin enää luovutaankaan sen saavutettavuuden, resurssien helpon saatavuuden ja vähäisten

kustannusten vuoksi. Vaikka rokotuskampanja onkin nyt käynnissä, on selvää, että

verkkokoulutuksen hyötyjä ei voi jättää huomiotta -  kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen

etuja kuitenkaan unohtamatta. On pääteltävissä, että tästä lähtien aikuisten koulutuksessa

hybridimalli, joka yhdistää verkko- ja lähiopetusta, on toteuttamiskelpoisin koulutuksen muoto.

Tässä yhteydessä kirjastojen, jotka ovat myös

kärsineet pandemian aiheuttamista sulkutoimista,

on pysyttävä uskollisina tehtävälleen palvella

yhteisöä ja pyrittävä löytämään vaihtoehtoja

turvalliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tämän

seurauksena kirjastopalvelut on määriteltävä

uudelleen ottaen huomioon uudet rajoitukset.

Tällaiset haasteet palveluiden uudelleenmuotoilussa voivat

aiheuttaa kirjaston henkilökunnalle tarvetta uudenlaiselle

osaamiselle. Tässä yhteydessä haluamme esitellä Learning

Circles in Libraries -hankkeen tuotoksia.

Ensinnäkin, olemme laatineet uusimpiin tutkimustuloksiin

perustuvan, aikuisten koulutusta - sen haasteita ja

muutoksia - käsittelevän raportin (White Paper). Se on

suunnattu kirjastonhoitajille, jotka ovat kiinnostuneita oman

osaamisensa kehittämisestä tai etsivät uusia

mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehitykseen muuttuvien kirjastopalvelujen kentällä. Raportissa

1 Häggström, B.M. (toim.) (2004) The Role of Libraries in Lifelong LearningFinal report of the IFLA project under the Section for Public Libraries,
saatavilla: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED510133.pdf, luettu 2.3.2021



esitellään kolme näkökulmaa, joista aikuiskoulutusta voidaan arvioida: yksilöllinen (jossa

keskitytään oppijoiden motivaatiotyyppeihin, esteisiin, joita oppijat kohtaavat ja koulutuksen

suunnittelun näkökulmiin, jotka voivat parantaa oppimisen tehokkkuutta), institutionaalinen (jossa

tarkastellaan maakohtaista dataa ja lähestymistapaa liittyen viralliseen, epäviralliseen ja

arkioppimiseen viidessä EU-maassa) ja ehdotetaan korjaavia toimenpiteitä ja osoitetaan

kirjastojen merkitys. Kolmas ulottuvuus on poliittinen ja se viittaa edunvalvontatyyppisiin toimiin,

joiden avulla aikuiskoulutus voidaan nostaa jäsenvaltioiden poliittisille asialistoille. Tässä kirjastoilla

on keskeinen rooli, sillä yhdessä muiden sidosryhmien kanssa ne voivat tuoda esiin kokemuksia,

esimerkkejä ja tarinoita asian edistämiseksi. Raportissa esitellään ratkaisu, jota olemme jo

testanneet ja nähneet, miten se toimii Euroopassa. Se on ajatus opintopiireistä julkisissa

kirjastoissa - metodologia, jonka P2PU (Peer to Peer University) on kehittänyt. Esittelemme sitä

tarkemmin tämän työkalupakin seuraavissa luvuissa. Sitä ennen voit lukea näytteitä raportista. Jos

haluat tietää enemmän, voit ladata koko materiaalin.



Näkökulma Suomesta

Suomessa kirjastoilla on keskeinen rooli elinikäisessä oppimisessa. Se varmistaa kaikille

yhdenvertaisen pääsyn tietoon. Kirjastopalvelut ovat Suomessa maksuttomia, ja palvelut ovat

avoimia kaikille. Suomessa on kirjastolaki, joka määrittelee julkisten kirjastojen tehtävät.

Ensimmäinen yleisten kirjastojen laki julkaistiin vuonna 1928. Uusin versio on vuodelta 2017. Lain

tavoitteena on muun muassa edistää kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja

kulttuuriin, mahdollisuuksia elinikäisen oppimiseen sekä tukea aktiivista kansalaisuutta ja

demokratiaa. Kirjastot edistävät lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa. Kirjastot tarjoavat

myös avoimen julkisen tilan asukkaille ja yhteisöille. Kirjastotiloja voidaan käyttää

kulttuuritapahtumien ja kokousten järjestämiseen, sekä työn ja opiskeluun. Kirjastot ovat avoimia

oppimisympäristöjä, mikä tukee ihmisten vapaaehtoista elinikäistä oppimista. Koska suomalaiset

käyttävät kirjastoja hyvin aktiivisesti, suomalaisten kirjastojen rooli elinikäisessä oppimisessa on

merkittävä.



Opintopiirit
edistämässä elinikäistä
oppimista ja
kehittämässä yhteisöjä



Jennifer Howard (2019)2 kirjoittaa: ”Amerikassa ei ole jäljellä juurikaan oikeasti julkisia

paikkoja. Suurin osa yhteisistä tiloistamme vaatii rahaa tai tietyn sosiaalisen aseman.

Ostoskeskukset ovat kaupankäyntiä varten. Museot eivät halua, että niihin jäädään

oleskelemaan. Kahvilat odottavat, että asiakkaat ostavat juoman tai välipalan, jos he

haluavat viipyä. Yksi paikka on kuitenkin avoin kaikille. Julkinen kirjasto ei vaadi

vierailijoilta mitään: ei ostoksia, ei jäsenmaksuja, ei pukukoodia.” Mielestämme sama

pätee myös Eurooppaan. Hankkeessa, joka  toteutettiin 14 kirjastossa eri puolilla

Romaniaa, Progress Foundation -säätiö kutsui julkisia kirjastoja "kolmansiksi tiloiksi" tai

kansalaisuuspyhäköiksi, joihin ihmiset tulevat harjoittamaan rooliaan aktiivisina jäseninä

yhteiskunnassa. Samassa hengessä Yhdysvaltojen Aspen-instituutin raportti kutsuu

julkisia kirjastoja nimellä "America's Civic Squares"3. Siksi onkin luonnollista, että

elinikäistä oppimista tapahtuu julkisissa kirjastoissa. On myös totta, että palvelut, joita nyt

löytyy julkisesta kirjastosta, ovat paljon muutakin kuin koulutusta tai yhteiskunnallista

osallistumista. Eurooppalaiset kirjastot tarjoavat myös hyviä esimerkkejä kirjastojen

uudesta roolista. Niissä on otettu käyttöön palvelumuotoilun menetelmiä, jotta  yhteisön

tarpeita ymmärrettäisiin paremmin ja jotta niihin voitaisiin tehokkaammin reagoida. On

myös kehitetty toimenpiteitä, kuten “klinikoita”4, joissa ihmiset voivat lähestyä ohjaajaa tai

vertaisohjaajaa ongelmiensa kanssa. Kaikki tämä liittyy kirjastojen ennakoivampaan

otteeseen ja parempiin keinoihin kerätä tietoja siitä, miten yleisö kokee kirjastot ja

kirjastopalvelujen sosiaalisen arvon suhteessa sen toimintakustannuksiin5. EBLIDA:n

raportti julkisten kirjastojen vaikutuksista vahvistaa, että ainakin Ranskassa kirjastojen apu

on merkittävää ihmisten voimaannuttamisessa, verkostojen ja kumppanuuksien

luomisessa, työllistyvyyden tukemisessa ja yleisen turvallisuuden lisäämisessä. Kirjastojen

suuri rooli pandemian aikana liittyy luotettavan tiedon tarjoamiseen ja valeuutisoinnin

vastaiseen taisteluun.

Osana Learning Circles in Libraries -hanketta olemme kartoittaneet, minkä tyyppisiä

kursseja kirjastot voivat tarjota yhteisölleen henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä

varten. Tällä tavalla kirjastot osoittavat voivansa tarjota paitsi parempaa ajanvietettä,

mutta myös antaa yhteisön jäsenille mahdollisuus elää tuotteliaampaa elämää ja lisätä

5 http://www.eblida.org/Documents/ELSA-WG-implementation-SDG-Indicators-in-EU-Libraries.pdf

4 https://epale.ec.europa.eu/en/blog/lifelong-learning-environments-libraries-and-adult-education-centres-21st-century-approach

3 https://csreports.aspeninstitute.org/documents/Libraries_Exponential_Age.pdf
2 https://www.neh.gov/article/complicated-role-modern-public-library



heidän hyvinvointiaan. Seuraavassa muutamia esimerkkejä tällaisista kursseista, joita

hankkeeseen osallistuvat viisi maata tarjoavat omilla äidinkielillään.



Näkökulma Portugalista

Sen lisäksi, että ihmiset käyvät kirjastossa lainaamassa kirjoja sen monipuolisesesta

kirjakokoelmasta, monet käyvät kirjastossa useita kertoja viikossa lukemassa

sanomalehtiä ja juomassa kupin kahvia kahvilassa. Kirjasto tarjoaa myös muuta toimintaa;

Lúcio Craveiro da Silvan kirjastolla on kattava kuukausiohjelma, joka sisältää kaiken

ikäisille tarkoitettujen aktiviteettien lisäksi sekä ilmaisia   että maksullisia koulutuksia.

Työmme asiakkaiden kanssa on kehittynyt erittäin myönteisesti koko prosessin ajan.

Loimme uusia suhteita heidän kanssaan ja saimme erittäin aktiivisen palautetta kaikissa

vaiheissa. Moniammatillinen asiakasryhmä, jossa oli monenlaista erikoisosaamista, antoi

myös tärkeän panoksensa matkalle.

Kirjasto osallistuu asiakkaidensa kasvuun ja kehitykseen. Perheet, jotka ovat säännöllisiä

vierailijoita, viettävät paljon aikaa kirjastossa. Vanhemmat ja lapset osallistuvat

aktiviteetteihin, käyttävät lukuhuoneita ja lainaavat kirjoja. Tilavat opiskeluhuoneet, joissa

opiskelijat voivat istua ja työskennellä, ovat myös erittäin suosittuja.



Yhteisön tarpeet
heijastuvat
opintopiirien aiheissa -
Tapaustutkimus Saksasta



Tapa, jolla opintopiirit voivat parhaiten vastata yhteisön tarpeisiin, esitellään seuraavassa

esimerkillä Kölnin yleisestä kirjastosta Saksasta. Kirjaston rooli yhteiskunnassa on olla

elinikäistä oppimista edistävä koulutus- ja kulttuurilaitos sekä digitaalisen ja sosiaalisen

osallistumisen paikka.

Yhteisöissä on elintärkeä tarve "kolmansille tiloille" (engl. Third Space), joka on sosiologi

Ray Oldenbergin lanseeraama termi ei-kaupallisille tiloille, jotka eivät edusta työpaikkaa

eikä kotia. Julkiset kirjastot ovat yksi harvoista jäljellä olevista tiloista, jotka täyttävät

tämän määritelmän. Kölnin yleinen kirjasto mainostaa aktiivisesti itseään kolmantena

tilana tarjoamalla tärkeän kohtaamispaikan ihmisille. Opintopiirit ovat linjassa tämän

tehtävän kanssa. Ne eivät ainoastaan tyydytä koulutustarpeita, vaan tarjoavat myös

paikan sosiaaliseen osallistumiseen. Opintopiirin osallistujat voivat tavata muita, joilla on

samanlaisia kiinnostuksen kohteita, vaihtaa ideoita, jakaa kokemuksiaan ja oppia

toisiltaan.

Kirjastossa pohdittiin, kuinka opintopiirit voisivat täydentää nykyistä koulutustarjontaa.

Aikuiskoulutuksen saralla kirjastolla oli jo runsas valikoima kursseja ja työpajoja, jotka

keskittyivät pääasiassa kirjallisuuteen, tutkimukseen ja digitaaliseen koulutukseen.

Monissa kirjastoissa etenkin Yhdysvalloissa, opintopiirit tarjoavat kursseja työhakemusten

kirjoittamiseen ja työnhakuun. Saksassa tällaista tukea tarjoavat suurelta osin muut valtion

yksiköt, joten kirjaston ei tarvinnut keskittyä näihin alueisiin. Kun opintopiiriohjelmaa

perustettiin, selvitettiin ensin, mitä verkkokursseja on tarjolla. Henkilökunnasta

muodostettiin pieni ryhmä selvittämään, mitkä verkkokurssit olivat käytettävissä. Myös

kirjaston oma digitaalinen tarjonta otettiin huomioon. Verkkokurssien oli täytettävä

kriteerit, joiden mukaan niiden piti olla ilmaisia, saksankielisiä, suurta yleisöä kiinnostavia

ja ne saivat kestää enintään kuusi viikkoa. Kun sopivat kurssit oli löydetty, seuraava askel

oli kartoittaa yhteisön kiinnostusta. Tämä tehtiin Q-menetelmällä, joka on Peer 2 Peer

Universityssä (P2PU) kehitetty kuvaamaan yksinkertainen kyselytyökalu, jota käytetään

selvittämään, mistä aiheista kirjaston asiakkaat ovat kiinnostuneita. Luettelo, joka koostui

21 kurssista liittyen henkilökohtaisen kehitykseen, tietojenkäsittelyyn, taiteeseen ja

kulttuuriin, liike-elämään ja rahoitukseen, historiaan ja ympäristöön, painettiin julisteisiin,

jotka olivat esillä useita viikkoja Keskuskirjastossa. Kirjaston kävijöitä pyydettiin

asettamaan sydäntarra kiinnostavimpien kurssien viereen. Ääniä saatiin yhteensä 446.



Suosituimpia kursseja olivat piirustus, ajanhallinta, valokuvaus, taidehistoria ja

henkilökohtainen talous. Kaikista näistä perustettiin opintopiiri. Ensimmäisen

kävijäkyselyn, opintopiirien läsnäolotilastojen ja käyttäjien palautteen perusteella kirjasto

pystyi ajan mittaan näkemään, millaisista opintopiireistä yhteisön ihmiset olivat eniten

kiinnostuneita. Kölnissä kävijät suosivat kursseja, jotka liittyvät vapaa-ajan harrastuksiin,

taiteeseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Koska kiinnostuksen kohteet voivat muuttua

ajan myötä, jokaisen opintopiirin osallistujilta kysytään, minkä tyyppisiä opintopiirejä he

haluaisivat tulevaisuudessa. Uusi kävijäkysely tehdään myös sen selvittämiseksi, onko

kiinnostuksen kohteissa tapahtunut muutoksia. Lisäksi uusia verkkokursseja tulee

säännöllisesti saataville. Siksi kirjaston opintopiiritarjonta muuttuu ja kehittyy koko ajan ja

mukautuu vastaamaan paikallisen yhteisön tieto-, koulutus- ja virkistystarpeita.

Mitä työnantajat
haluavat?

Tarvittavat taidot / osaamisalueet

Suomi Palvelualalla asiakaspalvelu, palvelumuotoilu ja automaatio. Teollisuusalalla:
kestävä kehitys, digitaalisten ratkaisujen löytäminen ongelmiin, oppimiskyky,
etä- ja virtuaalipalvelujen hallinta, tiedon arviointitaidot, digitaaliset
toiminnot, mobiilisovellukset, älyjärjestelmiin ja esineiden internetiin liittyvä
asiantuntemus.

Saksa Digitalisointi ja sopeutumiskyky ovat avain tulevaisuuden työllisyystarpeisiin.
Ne ovat välttämättömiä Työn 4.0 - työn tulevaisuuden kannalta digitaalisella
aikakaudella. Siirtymävaiheessa kohti digitalisointia työnhakijat tarvitsevat
enenevässä määrin pehmeitä taitoja (engl. soft skills), kuten
sopeutumiskykyä ja luovuutta, joiden avulla he voivat sopeutua nopeasti
muuttuviin työnkuviin. 

Puola Teollisuudessa 4.0 tärkeitä ovat  pehmeät taidot kuten
ongelmanratkaisukyky, kriittinen ajattelu, luovuus, ihmisten johtaminen,
yhteistyö, emotionaalinen äly, kyky tehdä tietoon perustuvia päätöksiä,
suuntautuminen palveluihin, neuvottelutaidot, joustavuus ja kyky sopeutua.

Portugali Vuonna 2019 tehty tutkimus paljastaa, että tulevina vuosina eniten kysyntää
ammattilaisille on  seuraavilla aloilla: kauppa (30%), tietotekniikka (30%),
tekniikka (22%), markkinointi ja viestintä (14%) ) ja logistiikka- ja toimitus
(13%).

Romania Erityisesti maaseudulla työnantajat toivovat seuraavia pehmeitä taitoja:
sopeutumiskyky, liikkuvuus, kyky oppia, hyvät tavat. Työhön liittyvien kovien
taitojen osalta he kaipaavat teknisiä taitoja aina matematiikasta
perusmekaniikkaan (hyvä käsitys koneiden toiminnasta), sekä  eläinten
kasvatuksesta liiketoiminnan johtamiseen.



Verkko-opinto-ohjelman
tuen toteuttaminen
opintopiirimetodologian
mukaisesti



Onnistuneiden verkko-opinto-ohjelmien tarjoaminen edellyttää tukitoimenpiteitä ohjelman

ohjaamisen / toteuttamisen lisäksi. Olemme tunnistaneet neljä roolia vertaisoppimisen

tukemiseksi: ohjaaja, koordinaattori, organisaattori ja järjestäjä. Yhdessä nämä neljä

tarjoavat puitteet onnistuneille opinto-ohjelmille, jotka mahdollistavat johdonmukaisen ja

reagoivan toiminnan samalla asettaen asiakkaat ja heidän kokemuksensa oppimisen

keskipisteeseen. Joissakin kirjastoissa nämä roolit voidaan jakaa eri työntekijöiden ja

osastojen kesken. Joissakin kirjastoissa yksi henkilö saattaa tehdä kaiken. Nämä roolit on

kuvattu tarkemmin P2PU-käsikirjassa.

Ohjaaja (facilitator) on henkilö, joka johtaa opinto-ohjelmaa ja on vuorovaikutuksessa

asiakkaiden kanssa. Kuten muualla on kuvattu, ohjaajien käytettävissä on erilaisia

resursseja, jotka antavat heille mahdollisuuden osallistua useisiin yhteisöihin: itse

opintopiiri, ohjaajayhteisö kirjastossa ja P2PU:n maailmanlaajuinen ohjaajien yhteisö.

Koordinaattori (coordinator) rekrytoi, kouluttaa ja ylläpitää suhteita ohjaajien kanssa

opinto-ohjelmien ulkopuolella. Tämä henkilö on vastaa ohjaajien koulutuksesta P2PU:n

kanssa. Tämä henkilö voi myös ohjata ohjaajien maailmanlaajuista yhteisöä.

Organisaattori (organizer) on vastuussa kirjaston vertaisoppimisohjelman

perustamisesta, arvioinnista ja markkinoinnista. Tämä on ulospäin suuntautunut rooli, joka



on vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa kirjastossa ja sen ulkopuolella kehittäen

sen toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia. 

Järjestäjä (host) on kirjastossa työskentelevä henkilö, joka työskentelee kirjastoyhteisön

kanssa ja tarjoaa päivittäistä logistista tukea ohjaajille ja avustaa tekniikan kanssa.

Huhti-toukokuussa 2020 yli 60 P2PU-yhteisön jäsentä ympäri maailmaa kokoontui

pohtimaan, miten verkkoympäristöön

siirtyminen Covid19-pandemian takia

vaikuttaa näihin rooleihin. Uudet käytännöt

ja tehokkaat strategiat koottiin P2PU:n

virtuaaliseen käsikirjaan (P2PU virtual

handbook).

Projektissamme on useita työkaluja, jotka

auttavat kirjastonhoitajia ohjaamaan

opintopiirejä paremmin, tärkeimpänä

Ohjaajan käsikirja. Se sisältää sekä tietoa

sisällön suunnitteluun että valmiita monisteita helpottamaan kirjastonhoitajan tai muun

ohjaajan työtä. Sen lisäksi löytyy sarja videomateriaaleja, joita kirjastonhoitajat tai ohjaajat

voivat näyttää mahdollisille osallistujille ennen ilmoittautumista opintopiiriin. Ne tukevat ja

tiedottavat tulevia osallistujia heidän suosimastaan oppimistyylistä, ammatillisesta

kiinnostuksesta tai teknologiaosaamisesta. Tällä tavalla osallistujat osaavat tehdä

paremmin informoidun päätöksen osallistumisestaan.

https://www.p2pu.org/virtual-handbook
https://www.p2pu.org/virtual-handbook


Online-markkinointi -
kirjastopalveluiden
tarjoaminen yhteisölle



Osana projektiamme olemme pitäneet omia opintopiirejä, mikä on auttanut meitä

ymmärtämään sitä, miten opintopiiri näyttäytyy sen järjestäjälle, ohjaajalle tai osallistujalle.

Onnistumisen kokemusten jakaminen ja suositusten antaminen on ratkaisevan tärkeää

opintopiirien vakiinnuttamisessa osaksi kirjastopalveluja.

Näkökulma Saksasta

Yksi suosituimmista verkkokursseista, josta Kölnin julkisen kirjaston asiakkaat kertoivat

olevansa kiinnostuneita, oli Städel-museon tarjoama taidehistorian kurssi Frankfurtissa.

Opintopiiri hyötyi suuresti verkkokurssin erinomaisesta laadusta ja osallistujien erilaisesta

kiinnostuksesta ja osaamisesta. Verkkokurssi oli tehty ammattimaisesti ja jaettu viiteen

osioon, mikä sopi hyvin viiden viikon opintopiiriin. Osallistujia oli kahdeksan. He olivat

kaikki naisia, iältään 20-50-vuotiaita. Useimmat pitivät taiteesta tai heillä oli perustiedot

taidehistoriasta, yhdellä oli tutkinto taidehistoriassa ja yksi tuli kurssille päivittääkseen

tietonsa viimeistellessään väitöskirjaansa taidehistoriasta. Osallistujat katselivat

kurssivideot yhdessä suurelta näytöltä, tekivät yhdessä kurssiin kuuluvat tietokilpailut ja

kyselyt, ja viettivät paljon aikaa keskustellen eri taiteilijoista ja taideteoksista.

Yhteinen kiinnostus taiteeseen ja innostus aihepiiriin synnytti yhteyden osallistujien välille

nopeasti, mikä mahdollisti vapautuneen keskustelun. Kaikki hyötyivät muiden erilaisista

oivalluksista ja osaamisesta. Kurssin päätyttyä päätettiin vielä tehdä ekskursio Frankfurtin

museoon.



Palautteessaan osallistujat korostivat, kuinka paljon he nauttivat ryhmäkeskusteluista,

pitivät kurssin muodosta ja arvostivat viikoittain saamiaan muistutusviestejä. Yksi

osallistuja tiivisti yleisen mielipiteen hienosti: ”Minun mielestäni tämä on todella hyvä

oppimismenetelmä, mutta jos en olisi itse kokeillut, en olisi todennäköisesti uskonut, että

se voisi olla tehokasta. Mutta tämä oli todella hyvä oppimiskokemus ja toimi hyvin."

Näkökulma Romaniasta

Uudet kirjastoalan ammattilaiset, jotka

osallistuivat nuorten kirjastolaisten

verkkokesäkouluun vuonna 2020, pyysivät

lisätukea projektinhallintaan ja

apurahahakemusten kirjoittamiseen.

Kansalaisyhteiskunnan kehittämissäätiön

(Civil Society Development Foundation)

suunnittelema verkkokurssi, jota käytimme

tässä opintopiirissä, käsitteli

apurahahakemusten kirjoittamisen perusteita

käytännöllisellä ja yksinkertaisella tavalla,

mikä sopi oppijoille, joilla ei ollut aiheesta

ollenkaan tai vain vähän kokemusta. 22

nuorta kirjastonhoitajaa ilmoittautui

opintopiiriin, ja osallistujia oli joka

tapaamisessa yli 13.  Vaikka ryhmä oli melko

suuri, kurssi sujui hyvin ja ilman ongelmia, sillä kaikki olivat erittäin motivoituneita

oppimaan ja jakamaan kokemuksiaan. Tämä ei myöskään ollut heidän ensimmäinen

yhteinen verkkokurssinsa (he olivat osallistuneet viikon mittaiseen verkkokoulutukseen

muutama kuukausi aikaisemmin), ja siten heidän ryhmädynamiikkansa toimi alusta asti

hyvin ja varmisti tehokkaan oppimisen.



Käytännönläheiset ryhmätunnit

olivat näille nuorille

ammattilaisille hyvä tilaisuus

tutustua uusiin potentiaalisiin

kirjasto-ohjelmiin erilaisille

yhteisöryhmille, sillä kaikki

projekti-ideat olivat (ja ovat

edelleen) ryhmän käytettävissä

etherpadilla. Palaute oli

positiivista: kaikki osallistujat

tunnistivat verkko-opintopiirin

edut: se oli mukavaa, sitä oli helppo seurata ja käytetyt käsitteet selitettiin hyvin.

Useimmat osallistujat sanoivat haluavansa ottaa seuraavan askeleen ja kirjoittaa

hanke-ehdotuksia kirjastoilleen ja tulla osaksi projektryhmiä.

Kun opintopiiri on ohi, kirjastonhoitajien kannattaa joko videoida osallistujien palautteet,

kirjoittaa artikkeli ja liittää muutama kuva mukaan kuten yllä, tai jos he ovat todella

rohkeita, dokumentoida koko tapahtuma digitaaliseksi tarinaksi. Sarja tällaisia   tarinoita

löytyy tämän projektin Youtube-kanavalta. Niitä voidaan käyttää sekä kannustimina ja

innostajina yhteisön jäsenille että myös todisteina kirjastojen puolesta niiden pyrkiessä

turvaamaan julkinen rahoitus ja osoittamaan merkityksensä yhteisön elämään,

hyvinvointiin ja vaurauteen.



Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka 
kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa 
vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä. 

Learning Circles in Libraries on Erasmus+-rahoitteinen hanke strategisten kumppanuuksien 
toimenpidekokonaisuudessa. Hanketta toteuttavat Suomen eOppimiskeskus ry:n lisäksi The Information 
Society Development Foundation, FRSI (Koordinaattori, Puola), Cologne City Library (Saksa), Progress 
Foundation (Romania), Braga City Library (Portugali) ja Peer 2 Peer University (Yhdysvallat).  

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi  
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