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Kouluttajien työryhmä pohti syksyllä, että voisi olla hyödyllistä vierailla 
pääkaupunkiseudun kirjastoissa tutustumassa ja saamassa ideoita 
koulutustyöhön. Meitä kiinnostaa erityisesti se, kuinka yhteydet laitoksiin 
toimivat, ja miten kirjaston antama käyttäjäkoulutus on saatu integroitua 
opetukseen. TKK:n kirjastolla on pitkät perinteet asiakaskoulutuksessa, ja 
vierailu järjestyi helposti, joten suuntasimme TKK:hon torstaina 19.4. Meidät 
vastaanottivat suunnittelijat Virpi Palmgren ja Kirsi Heino. Molemmat ovat 
valmistuneet TKK:sta, Virpi on kemisti ja Kirsi rakennusinsinööri. 
Molemmilla on myös pedagogista koulutusta: Virpi on käynyt TKK:n oman 
YOOP-koulutuksen (http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/yoop/), ja Kirsi on 
suorittanut TieVie-kouluttajakoulutuksen 
(http://www.virtuaaliyliopisto.fi/tievie/) sekä kasvatustieteiden perusopinnot. 
Virpi vastaa kirjaston antamasta opetuksesta, ja Kirsin vastuulla on kirjaston 
antama englanninkielinen opetus. 

Saimme selkeän ja kattavan kuvan TKK:n tarjoamasta koulutustarjonnasta. 
Erityisesti jäi mieleen, että kirjasto on ollut mukana opetusta suunnittelevissa 
ryhmissä. Näitä ovat tutkinnon uudistusta suunnitteleva ryhmä sekä 
fuksiryhmä, joka suunnittelee fuksien vastaanottoa.  

Kaikki opetus on nykyisin integroitu opetusohjelmaan - näin ollen "kaikille 
avoimia kursseja" ei enää järjestetä. Virpi korosti erityisesti sitä, että on 
tärkeää, että tiedonhankinnan opetus on mukana opintojen rakenteessa IL-
opsia mukaillen. Laitosten kanssa yhteistyötä edistää myös osallistuminen 
samoihin pedagogisiin koulutuksiin kuin opettajat.  

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2007/04
http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/yoop/
http://www.virtuaaliyliopisto.fi/tievie/


Virpi ja Kirsi pitivät esitelmän aiheesta 
’Embedding Library in Study Structure’ 
(http://lib.tkk.fi/Conf/2006/urn007678.pdf) 
Kööpenhaminassa järjestetyssä Creating 
Knowledge IV –konferenssissa viime vuoden 
elokuussa. 

Tulevaisuuden hankkeisiin liittyen Virpi ja 
Kirsi kertoivat tietotekniikan osaston 
edustajien kanssa yhteistyössä järjestettävästä 
THJAA-kurssista (Tiedon hankinta ja 
jäsentäminen dialogi-, käsite- ja 
miellekarttojen avulla). THJAA-kurssin 
laajuus on 2-3 op, ja se on tarkoitettu 
ensisijaisesti YOOP-kurssilaisille. 
http://tge.cs.hut.fi/Courses/THJAA/ 
Esitelmä aiheesta on hyväksytty ensi kesän 

’Libraries without walls 7’ -konfrenssiin. 

Vierailun päätteeksi meille esiteltiin kirjaston asiakastiloja ja tietopalvelua. 
Vierailu oli hyvin antoisa, siitä kiitokset Virpille ja Kirsille. Samoin kiitokset 
työryhmämme koordinaattorille Koivulan Leenalle vierailuun liittyneistä 
järjestelyistä. 

• Vierailuun osallistuivat Leena Koivula Minervasta, Terttu Turunen ja 
Maria Petrovskaja valtsikan kirjastosta, Tuula Huuskonen Viikistä, Rita 
Käkelä Kansalliskirjastosta, Kati Syvälahti oikeustieteen kirjastosta, 
Antti Virrankoski Kumpulasta, Eija Nevalainen opiskelijakirjastosta, 
Erva Kostiainen humanistien kirjastosta sekä Tiina Heino Terkosta. 
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