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Yhteistyöhanke Kempeleen kirjaston kanssa. Pilottiryhmänä
lukiolaiset.

Miten kirjasto voi tukea eri ikäryhmien oppimista verkossa?

Miten kirjaston opetuksia ja lukemaan edistämistä voidaan
tehdä uusilla tavoilla?

Henkilökunnan kouluttaminen uusiin
opetusteknologioihin ja opetusmenetelmiin.

Yhteistyö alueen kirjastojen välillä, verkkoaineistojen
tuottaminen yhdessä.



Kohti tulevaa –
muutoksen tiellä

Opetuksen
kenttä muuttuu

Millaisia uusia
taitoja

tarvitaan?
Heterogeeniset
asiakasryhmät

Kirjaston
toiminta
muuttuu



Erilaiset
opetusmenetelmät
eri kohderyhmille

Verkkopedagogiikka

Tietojen käsittely ja
ajattelun taidot

Monilukutaito

Verkkotiedonhaku

Someosaaminen

Uudet teknologiat

Uudet aineistolajit

Uudet tavat
innostaa lukemaan



Tavoitteet olivat korkealla, aivan kaikkea ei saavutettu. Hankkeessa
tehtiin paljon selvitystyötä, minkä pohjalta asioita on voitu
suunnitella ja viedä eteenpäin. Istutettiin siemeniä ja saatiin ituja
uusiin suuntiin. Työ jatkuu edelleen.

Verkkoon on tuotettu materiaalia etenkin kirjastojen
hyödynnettäväksi (KiTa-sivuston materiaalipankki)

Kirjastojen opastus- ja neuvontatyö vain lisääntyy tulevaisuudessa.
Kirjastoissa tarvetta uudenlaiselle osaamiselle, esim. videotuotanto
ja  verkkopedagogiikka. Näitä täytyy opiskella ja harjoitella.

https://kirjastossatavataan.fi/materiaalipankki/


Uudet opetusteknologiat ja
opetusmenetelmät ja laitteet.
• Adobe Connectin ja YouTuben käyttöönotto Oulussa

• striimausten laatua parannettiin
• etäkokouksia ja koulutuksia
• henkilökuntaa koulutettu käyttöön, sekä osallistumiseen

että kokousten järjestämiseen, KiTa-sivuilla myös
ohjeistusta etäosallistumiseen.

• Action Bound –sovellus otettiin käyttöön
• sisäänajo edelleen vaiheessa, ratojen tekeminen on

aikaa vievää
• OUTI-kirjastopeli 5. lk ja 7. lk löytyy sovelluksesta

(muokattu mobiilitehtävistä), voi käyttää missä vain
OUTI-kirjastossa

• opiskellaan ja kehitetään edelleen

https://kirjastossatavataan.fi/koulutuskalenteri/ohjeita-etaosallistumiseen/


Videointilaitteisto
• hankkeen aikana hankittiin Oulun kaupunginkirjastolle

videointilaitteistoa
• hanketyöntekijä järjesti videokoulutuksia henkilökunnalle,

mutta tuotoksia ei ole vielä kovin paljon näkynyt J
• tuotettiin vinkkejä videoviestintään, löytyvät KiTa-sivujen

materiaalipankista.

• haasteena on laitteiston hyödyntäminen jatkossa, lyhyen
hankkeen aikana henkilökunnalle ei ehtinyt tulla paljonkaan
käyttökokemusta

• videoiden tuotanto on aikaa vievää, vaatii lisää opiskelua ja
tutustumista laitteisiin ja sovelluksiin

• Ake-lanu tiimin Kääk! – nuoria kirjastossa videot ovat
syntyneet hankkeessa saatujen oppien pohjalta

https://kirjastossatavataan.fi/materiaalipankki/markkinointi-ja-viestinta/vinkkeja-videoiden-tekoon/
https://kirjastossatavataan.fi/koulutuskalenteri/itseopiskelumateriaalit/kaak-nuoria-kirjastossa/


Virtuaalikirjasto

Käynnissä ollut projekti, jota kehitettiin eteenpäin
hankkeessa ja piloitoitiin useilla lukioryhmillä.
Kirjasto sai paljon positiivista PR:ää ja varmasti
muutettua imagoaankin nuorten keskuudessa.
Virtuaalikirjastosta pidettiin paljon!
Kehittäminen jatkuu edelleen J



Hankkeen aikana jäsenneltiin
Oulun kaupunginkirjaston

neuvonta- ja asiantuntijapalveluita
ja sitä millä välineillä mitäkin tehdään,

mitä tehdään verkossa ja mitä lähiopetuksissa.





Eväitä opiskeluun
Tiedonhankinnan opas lukiolaisille ja yläkouluun



Eväitä opiskeluun
• hankkeen näkyvin tuotos
• verkkosivusto Wordpress-ympäristössä
• tukimateriaali kirjaston henkilökunnalle ja

opettajille informaatiolukutaitojen opettamista
varten

• itseopiskelumateriaali, joka hankkeessa
suunnattiin lukiolaisille. Sopii kuitenkin hyvin
myös yläkouluun ja muihin toisen asteen
oppilaitoksiin

evaitaopiskeluun.fi

https://evaitaopiskeluun.fi/


Kempeleen kirjaston kokemukset

• hankkeesta jäi paljon konkreettista apua käytännön
työhön ja kirjastonhoitajan arkeen. Eväitä opiskeluun –
materiaalia käytetään apuna lukiolaisten tiedonhaun
opetuksissa.

• Eväitä opiskeluun -materiaali oli hankkeen onnistunein
osuus ja tuotos.

• videopuoli (niiden teko ja laitteet) jäi meillä
hyödyntämättä, mutta pienemmässä kirjastossa ei ehkä
samalla tavalla ole siihen resurssejakaan kuin isossa
kirjastossa.

(Lotta Hynninen, Kempeleen kirjasto, 6.9.2019)



Kiitokset!

www.ouka.fi/kirjasto
Elina Kauppila
elina.kauppila@ouka.fi


