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Osallistuimme LILAC-konferenssiin 30.3.-1.4.2009 Cardiffissa Walesissa (LILAC = Librarians
Information Literacy Annual Conference). Konferenssin järjesti brittiläisen kirjastoalan järjestön
CILIP:n informaatiolukutaitoryhmä. Viidennen kerran järjestetyssä konferenssissa oli 290
osallistujaa yhdeksästä eri maasta. Konferenssin teemoina olivat: tutkiva oppiminen ja IL, uudet
teknologiat, elinikäinen IL ja tutkimuksen tukeminen. Muutaman pääpuheen lisäksi konferenssissa
oli paljon rinnakkaissessioita. Paljon opimme uutta ja toisaalta vahvistui luottamus siihen, että
paljon olemme jo tehneet ja olemme olleet oikeilla linjoilla.

Kuva: Cardiff Castle, kuvaaja: Päivi Helminen.

Digitaalista viisautta informaatiolukutaidon ja uusien
teknologioiden avulla
Melissa Highton (Oxfordin yliopisto) puhui uusista tekniikoista. Otsikkona oli ”Managing your
flamingo” viitaten Liisaan Ihmemaassa, jossa hän joutuu pelaamaan tuttua krokettipeliä aivan
uudenlaisella mailalla eli flamingolla. Melissan esitys käsitteli olemassa olevan informaation
syntetisointia ja analysointia ja tarjota siihen oivalluksia ja tulevaisuuden ennakointia uusien
teknologioiden avulla. Melissa hyppäsi suoraan seitsemänteen IL-pilariin. (Britanniassa yleisesti
tunnettu IL-malli on SCONUL:in (Society for College, National and University Libraries) tuottama
seitsemän pilarin malli. Nykymaailmassa opiskelevat joutuvat hallitsemaan laajalti erilaisia
tekniikoita elinikäisessä oppimisessaan. Valmennamme opiskelijoita työpaikkoihin, joita ei ole
vielä luotu, käyttämään tekniikoita, joita ei ole vielä keksitty ja ratkomaan ongelmia, joita ei ole
vielä olemassa. Nykytekniikan avulla voi tämän päivän opiskelijat tehdä ”Grand Tourin”
tietoverkon avulla: Nobel-palkittujen luennot on saatavilla iTunesista. Grand Tour oli suosittua
erityisesti ajanjaksona 1660-1840, jolloin nuoret miehet lähetettiin Keski-Eurooppaan tapaamaan
tärkeitä henkilöitä, mikä oli erittäin etuoikeudellista, vain harvoilla oi varaa siihen. Uuden tekniikan
avulla jokaisella meistä mahdollisuus tehdä oma Grand Tourinsa.
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Lisätietoja: Steeple Podcast Portal

Oikea viesti oikealle kuulijakunnalle
Patricia Iannuzzi Nevadan yliopistosta Las Vegasista puhui uuden sukupolven oppijoista
”Transforming Education for Next Generation Learners”. Erityisenä mielenkiintona oli, miten
saataisiin heidän mielenkiintonsa pidettyä yllä (to engage) oppimisessa ja opiskelussa. Patricia esitti
filmin, jossa haastateltiin tieto- ja videopeleistä innostuneita opiskelijoista – tarkoitus oli saada
selville, mitkä juuri pelaamisessa ovat nuo nimenomaiset innostavat ja sitouttavat tekijät. Patricia
pohti myös, miten laitokset ja osastot ovat valmistautuneet kouluttamaan näistä uusista
opiskelijoista päteviä kilpailemaan työpaikoista tulevaisuuden talouselämässä. Kirjastojen tulee
tuntea ja tietää opetuksesta. On tärkeää olla perillä siitä, mitä omassa yliopistossa ja oman maan
koulutuspolitiikassa tapahtuu sekä tutustua tärkeisiin yliopistokoulutuksen dokumentteihin ja
siteerata niitä oikealla hetkellä. Tässä suhteessa pääsemme Suomessa vähän helpommalla, koska
yhteiskuntamme ja koulutustarjontamme on yhtenäisempää eikä koulutuspoliittisista linjauksista
perillä oleminen ole ylivoimaisen vaikeaa. Nihin voi jopa vaikuttaa.

Patricia Iannuzzin mukaan ei ole tärkeää, millä nimellä informaatiolukutaitoon kuuluvia asioita
nimitetään – tärkeintä on, että ne ovat mukana opetussuunnitelmissa, oppimistavoitteista ja
arviointityökaluissa. Oppimistavoitteiden laadinnassa kirjaston henkilökunnan pitää tarjota oma
asiantuntemuksensa. Kirjaston henkilökunnalla on myös tärkeä rooli tiedonvälittäjänä tieteenalojen
ja laitosten välillä, koska kirjaston henkilökunnalla on tilaisuus olla tekemisissä eri alojen
tutkijoiden ja opettajien kanssa aivan eri tavalla kuin yksittäisen laitoksen opettajalla. Näin meille
tarjoutuu tilaisuus hyvien käytäntöjen välittämiseen, kirjastot ovat neutraali risteyspaikka eri
tieteenalojen välillä. On pidättävä huoli siitä, että kirjaston asiantuntijat tulevat kutsutuksi oikeisiin
pöytiin tai tarvittaessa kirjastojen on järjestettävä pöytä.

Kirjastot digikansalaisen tukena
Leslie Burger Yhdysvalloista Princetonin kaupunginkirjastosta oli saanut maailmoja syleilevän
aiheen: ”From Information Literacy to Digital Citizenship: Libraries and the New Democracy”.
Tiedolla on suuri merkitys demokratialle ja sen onnistumiselle. Kirjastot ovat aina tarjonneet
painettuja tiedonlähteitä kansalaisilleen, ja nyt uuden elektronisen tiedon aikakautena on tärkeää
jatkaa tiedon jakamista. Nyt tulee vastaan myös uusia tehtäviä, sillä tiedonhakijat täytyy opastaa
käyttämään välineitä tämän elektronisen tiedon saavuttamiseen. Nykyisessä taloudellisessa
tilanteessa on entistä tärkeämpää, että kirjastot tarjoavat kansalaisille internetyhteyden ja auttavat
tiedon etsijöitä. Leslie Burger totesi Thomas Jeffersonia siteeraten: ”Informaatio on demokratian
maksuväline”.

Rinnakkaissessioista käytännön vinkkejä ja kokemuksia
Rinnakkaissessiot olivat pääosin käytännönläheisiä, ja niistä sai vinkkejä esimerkiksi opetuksen
suunnitteluun. Rinnakkaissessioita oli vaikea valita, koska sessioita oli useita samaan aikaan ja
kiinnostavia aiheita oli paljon. Seuraavat aihepiirit nousivat rinnakkaissessioista esille:
kirjastohenkilöstön kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen sekä IL-markkinointiaineistot ja
oppimateriaalit.

http://podcast.steeple.org.uk/


Eri kirjastot tuottivat ahkerasti erilaisia verkkoaineistoja ja niistä saa paljon vinkkejä omaan
opetukseen. Erilaisia markkinointiaineistoja ja vinkkejä oli myös runsaasti esillä. Esimerkiksi
iSkillZone ja The Information Literacy Toolkit

Web 2.0 oli paljon esillä esityksissä, mm. Twitter sekä Second Life. Myös tutkijan tiedonkäyttö oli
esillä, esimerkiksi Maggie Fieldhousen mukaan sekä opiskelijoiden että tutkijoiden
tiedonhakutaidoista on syytä olla huolissaan, koska niin opiskelijat kuin varttuneet tutkijatkin
tyytyvät pinnalliseen tiedonhakuun eivätkä hahmota informaatioavaruuden kokonaisuutta. Esim.
Google näyttää helpolta eivätkä ihmiset tule ajatelleeksi, miten monimutkainen järjestelmä on sen
takana.

IL-osaamisen arviointia pidettiin ehdottaman tärkeänä, esimerkkeinä oppimispäiväkirja,
hakustrategioiden palauttaminen ja ainelaitoksen opettajan kommentit. Porkkanaksi esitettiin sitä,
että mitä yksityiskohtaisemmin ja selkeämmin opiskelija raportoi hakunsa, sitä paremmin opettaja
pystyy antamaan palautetta.

Oma esityksemme käsitteli TVT-ajokorttia. Koko yliopiston kattava TVT-ajokortti -opintojakso oli
yllättävän tuore ja edistyksellinen asia, kun sitä vertasi muiden yliopistojen tilanteeseen. Siitä oltiin
kiinnostuneita ja jopa kateellisia. Oli hienoa, jos joka vuosi Helsingin yliopistosta jotkut lähtisivät
LILAC-konferenssiin kertomaan, mitä olemme tehneet Helsingissä ja toisaalta tuomaan kotiin
viemisinä uusia ideoita meille kaikille.

Lisätietotoja: LILAC http://www.lilacconference.com/
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