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KEHU-uutiskirje
11/2020

Lue suomeksi
 

KEHU-nyhetsbrev
11/2020

Läs på svenska
 

Saako halvalla hyvää, voiko ilmaisella pärjätä?
Tässä koulutuksessa tutustutaan erilaisiin
verkkoresursseihin, joita voidaan käyttää
vapaasti. Miten teet hyvän Google-haun?
Miten löydät kuvahaulla tarkoitukseen sopivia
kuvia? Mistä tekijänoikeuksista on hyvä olla
kartalla ilmaisia palveluja käytettäessä? 

Kouluttajana toimii Linda Mannila. Sama
koulutus pidetään iltapäivällä ruotsiksi.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 23.
marraskuuta.  

 
Voit avata tämän viestin myös selaimessa.

Om du inte kan läsa det här meddelandet, klicka här
 

 

   

  

   
   

  

 

 

Valtionavustukset kirjastotoiminnan kehittämiseen 2021
Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja
kehittämistoimintaan.    

Hakuaika alkoi 26. lokakuuta ja päättyy 30. marraskuuta klo 16.15.  

> Hanketoimintaan liittyvä ohjeistus ja palvelut

Aikaisemmin myönnettyihin avustuksiin voit tutustua aviavustukset.fi-sivustolla.

> Avustustarinat

 

   

 ”Ilmainen on hyväksi” 25.11. klo 9–11.30  

https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-juijxtk-utfhlthiy-k/
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> ”Ilmainen on hyväksi” “Gratis gör
gott”

Lisätietoja: Elina Karioja

 

 

Kuva: Ilkka Vuorinen, kirjastot.fi

KEHU-lukupiiri: Myöhästymismaksut – välttämätön paha?
Kirjastolain mukaan kunta voi periä maksun myöhässä palautettavasta aineistosta. Yleisesti
myöhästymismaksuja pidetään kelpo tapana parantaa kirjaston käyttäjien muistia ja taata
kaikille yhdenvertainen mahdollisuus nauttia yhteisin varoin hankitusta aineistosta. 

Tarkastelemme KEHU-lukupiirissä 27. marraskuuta kello 14–15 kirjastojen myöhästymismaksuja
ulkomaisen esimerkin kautta. Pääasiallisena tekstinä on San Francisco Public Libraryn
Eliminating Fines report. San Franciscossa päädyttiin pitkällisten valmistelujen jälkeen
myöhästymismaksujen poistoon. Maksujen poiston todettiin muun muassa edistävän asiakkaiden
pääsyä kirjaston aineistoihin, parantavan asiakkaiden kirjastosuhdetta ja mahdollistavan
henkilökunnan tehokkaamman ajankäytön. Voit lukea myös pelkän tiivistelmän sivuilta 4–6. 

Tutustumme myös ruotsalaisen Karlskogan kunnan kokemuksiin myöhästymismaksuista
luopumisessa: Karlskoga  slopar förseningsavgiften.

Suomessakin maksuja annetaan anteeksi sosiaalisista syistä. Espoon kirjastopalveluiden johtaja
Jaana Tyrni kertoo Länsiväylän keväisessä haastattelussa Espoon käytännöistä: Kirjaston
myöhästymismaksut voi saada anteeksi – syyt usein terveydellisiä tai taloudellisia.

KEHU-lukupiiriin voi tulla keskustelemaan aiheesta, jos on lukenut koko tekstin, ei mitään tai
jotain siltä väliltä. 

Tule KEHU-lukupiiriin tästä linkistä 27. marraskuuta klo 14. 

> KEHU-lukupiiri: Myöhästymismaksut – välttämätön paha? 

Lisätietoja: Jan Nyström
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Litteraturdagen-webinaari 4.12. Mikä kirjallisuuden genre kiinnostaa
eniten?
Kirjallisuus 5 + 1 -koulutussarja päättyy ruotsinkieliseen koulutuspäivään Litteraturdagen
perjantaina 4. joulukuuta.   

Pohjoismaisen kirjallisuuden yliopistolehtori Kristina Malmio Helsingin yliopistosta kertoo
ruotsinkielisen kirjallisuuden keskeisistä genreistä ja aikakausista. Voit myös ehdottaa tiettyä
genreä tai aikakautta käsiteltäväksi ilmoittautumisen yhteydessä. 

Iltapäivällä Svenska Ylen kirjallisuustoimittaja Marit Lindqvist esittelee uutta
suomenruotsalaista kirjallisuutta.  

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 1. joulukuuta. Huom. Genre- ja aikakausitoiveet
viimeistään 26. marraskuuta.  

> Litteraturdagen  

Lisätietoja: Anne Suvanto
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KEHU-kahvit: Uusi eKirjasto
8.12.
Joulukuun KEHU-kahveilla jutellaan
uudistuneesta eKirjastosta.
Erityissuunnittelija Aija Laine kirjastot.fi:stä
tulee kahveille esittelemään uutta eKirjastoa.
Tule sinäkin!  

Jos haluat KEHU-kahvit -tiimin jäseneksi
Porvoon kaupungin Teamsissä, lähetä Annelle
(anne.suvanto@porvoo.fi) viesti. Kahveille
voi osallistua myös olematta tiimin jäsen.  

Klikkaa itsesi mukaan kahveille 8.
joulukuuta klo 14!   

> KEHU-kahvit: Uusi eKirjasto

Lisätietoja: Anne Suvanto

 

Ongelmanratkaisua ja
algoritmeja 9.12. klo 9–11.30
Ajaudutko usein pattitilanteeseen teknisten
härveleiden kanssa? Miten lähteä setvimään
ongelmaa ja ratkaista ongelmatilanteita?
Tässä koulutuksessa perehdytään
ongelmanratkaisuun. Tutustumme myös
algoritmeihin ja miten ne ohjailevat
elämäämme myös kirjastomaailmassa.

Kouluttajana toimii Linda Mannila. Sama
koulutus pidetään iltapäivällä ruotsiksi.  

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 7.
joulukuuta

> Ongelmanratkaisua ja algoritmeja 

Lisätietoja: Elina Karioja
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Muistathan Kirjastokaistan erinomaiset
tallenteet.

Kuva: Pixabay

KEHU-kalenteri
Marraskuu

25.11. Ilmainen on hyväksi – Teams

27.11. KEHU-lukupiiri: Myöhästymismaksut – välttämätön paha? – Teams

 

Joulukuu

2.12. Julisteiden ja mainosten suunnittelun työpaja – Teams  TÄYNNÄ

4.12. Kirjallisuus 5 + 1: Litteraturdagen – Teams

8.12. KEHU-kahvit: Uusi eKirjasto

9.12. Ongelmanratkaisua ja algoritmejä – Teams

15.12. Uudenmaan digihankkeen päätöswebinaari – Teams
Mitä kaikkea digihankkeessa tulikaan tehtyä? Miltä näyttää digituen verkosto Uudellamaalla?
Digituki 2021?

   

 Lisää oppia!  

https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-juijxtk-utfhlthiy-e/
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Tuoreimpia lisäyksiä Koulutuskanavalla ovat
Yleisten kirjastojen konsortion Hankintapäivä
järjestettiin webinaarina 13.10.2020 ja IBBY
Finland ry:n ”Lasten ja nuorten tietokirjat
lukuilon edistäjänä” -verkkoseminaari
6.10.2020. 

> Kirjastokaista: Koulutuskanava
> Bibliotekskanalen: Utbildningskanal

 

 

Kan det man får billigt vara bra, kan man
klara sig med det som är gratis? Under den
här utbildningen bekantar vi oss med olika
nätresurser som kan användas fritt. Hur gör
du en bra Google-sökning? Hur hittar du för
ändamålet lämpliga bilder via bildsökning?
Vad borde man känna till angående
upphovsrätter när man använder
gratistjänster? 

Utbildningen hålls av Linda Mannila.
Samma utbildning hålls på förmiddagen på
finska.

Anmäl dig senast den 23 november.

> ”Ilmainen on hyväksi” “Gratis gör
gott”

Tilläggsinformation: Elina Karioja

 

 

   

 

Statsunderstöd för utveckling av bibliotekens verksamhet 2021
Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks-
och utvecklingsverksamhet.   

Ansökningstiden började den 26 oktober och tar slut den 30 november kl. 16.15.  

> Anvisningar och tjänster för projektverksamheten   

Du kan läsa om tidigare beviljade understöd på adressen aviavustukset.fi. 

 

   

 

“Gratis gör gott” 25.11 kl. 12.30–15

 

  

https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-juijxtk-utfhlthiy-yk/
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Bild: Ilkka Vuorinen, kirjastot.fi

KEHU-läsecirkeln: Förseningsavgifter – ett nödvändigt ont?
Enligt bibliotekslagen kan kommuner ta en avgift för material som återlämnas för sent. Allmänt
taget anses förseningsavgifter vara ett utmärkt sätt att förbättra biblioteksbesökarnas minne och
att försäkra alla en likvärdig möjlighet att njuta av material som har skaffats med gemensamma
medel.

I KEHU-läsecirkeln den 27 november kl. 14–15 granskar vi bibliotekens förseningsavgifter med
hjälp av ett utländskt exempel. Den huvudsakliga texten är Eliminating Fines report av San
Francisco Public Library. Efter långvariga förberedelser beslöt man i San Francisco att avskaffa
förseningsavgifterna. Avskaffandet av förseningsavgifterna ansågs bland annat främja kundernas
tillgång till biblioteksmaterial, förbättra kundernas biblioteksförhållande och effektivera
personalens  tidsanvändning. Det går också att bara läsa sammanfattningen på sidorna 4–6.

Vi ska bekanta oss med svenska Karlskoga kommuns erfarenheter av att avskaffa
förseningsavgifter: Karlskoga slopar förseningsavgiften.

Även i Finland förlåter man avgifter av sociala skäl. Jaana Tyrni, direktör för bibliotekstjänster i
Esbo, berättar om Esbos praxis i en intervju i tidningen Länsiväylä från i våras: Kirjaston
myöhästymismaksut voi saada anteeksi – syyt usein terveydellisiä tai taloudellisia.  

Du är välkommen till KEHU-läsecirkeln att diskutera ämnet vare sig du har läst hela texten,
ingenting alls eller nåt där emellan. 

Kom till KEHU-läsecirkeln via denna länk den 27 november kl. 14.

> KEHU-lukupiiri: Myöhästymismaksut – välttämätön paha?

Tilläggsinformation: Jan Nyström
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Webbinarium: Litteraturdagen 4.12. Vilken litterär genre intresserar
mest?
Utbildningsserien Litteratur 5 + 1 avslutas med ett webbinarium på svenska fredagen den 4
december.  

Universitetslektor i nordisk litteratur Kristina Malmio från Helsingfors universitet berättar om
de viktigaste tidsepokerna och genrerna i den svenska litteraturen i Sverige och Finland.   

På eftermiddagen ger litteraturredaktör Marit Lindqvist på Svenska Yle boktips med plock ur
den aktuella finlandssvenska litteraturen.  

Anmäl dig till utbildningen senast den 1 december. Obs. Önskemålen om genrer och tidsepoker
senast den 26 november.  

> Litteraturdagen  

Tilläggsinformation: Anne Suvanto

   

  

https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-juijxtk-utfhlthiy-ju/
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KEHU-kaffepaus: eBiblioteket
8.12
På decembermånadens KEHU-kaffepaus
diskuteras det förnyade eBiblioteket.
Specialplanerare Aija Laine från kirjastot.fi
presenterar det nya eBiblioteket. Kom med!  

Vill du bli medlem i KEHU-kaffepausteamet på
Borgå stads Teams? Sänd e-post till Anne
(anne.suvanto@porvoo.fi). Du kan delta i
kaffepausen även utan att vara med i
teamet. 

Klicka dig med den 8 december kl. 14! 

> KEHU-kahvit: Uusi eKirjasto

Tilläggsinformation: Anne Suvanto

 

Problemlösningar och
algoritmer 9.12 kl. 12.30–15
Känns det ofta som om du och tekniska
rackerier är en dålig kombination? Hur ska
man gå vidare när det känns som om allt gått
i baklås? I den här utbildningen koncentrerar
vi oss på problemlösning. Vi bekantar oss
också med algoritmer och hur de styr vårt liv
också i biblioteksvärlden.

Utbildningen hålls av Linda Mannila.
Samma utbildning hålls på förmiddagen på
finska.

Anmäl dig senast den 7 december.

> Problemlösningar och algoritmer

Tilläggsinformation: Elina Karioja
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Du kommer väl ihåg Bibliotekskanalens
lysande inspelningar.

Bild: Pixabay

KEHU-kalendern
November

25.11 “Gratis gör gott” – Teams

27.11 KEHU-läsecirkeln: Förseningsavgifter – ett nödvändigt ont? – Teams

 

December

2.12 Verkstad för planering av planscher och reklam – Teams FULLBOKAD

4.12 Litteratur 5 + 1: Litteraturdagen – Teams

8.12 KEHU-kaffepaus: Det nya eBiblioteket – Teams

9.12 Problemlösningar och algoritmer – Teams

15.12 Avslutningswebbinarium för Digiprojektet i Nyland – Teams Vad hann vi göra i projektet?
Hur ser nätverket för digistöd ut i Nyland? Digistöd 2021?

   

 Plugga mera!  

https://mailer.gruppo.fi/t/r-l-juijxtk-utfhlthiy-td/
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På finska finns det bl.a. inspelningar från
Hankintapäivä och webbinariet ”Lasten ja
nuorten tietokirjat lukuilon edistäjänä”. På
svenska finns det inspelningar om
Mariehamns stadsbiblioteks miljöarbete och
om bibliotekslokaler.

> Bibliotekskanalen: Utbildningskanal
> Kirjastokaista: Koulutuskanava

 

 

Soita tai lähetä meille sähköpostia!

Kysymyksiä, koulutusideoita ja/tai -toiveita?
Ota yhteyttä!

Jan Nyström
palveluesimies
040 596 0592
jan.nystrom@porvoo.fi

Elina Karioja
informaatikko
040 676 1456
elina.karioja@porvoo.fi

Anne Suvanto
informaatikko
040 663 7588
anne.suvanto@porvoo.fi

-----

Porvoon kaupunginkirjasto
Papinkatu 20, 06100 Porvoo

 

Ring eller skicka e-post åt oss!

Har du frågor, utbildningsidéer och/eller
-önskemål? Ta kontakt!

Jan Nyström
serviceförman
040 596 0592
jan.nystrom@porvoo.fi

Elina Karioja
informatiker
040 676 1456
elina.karioja@porvoo.fi

Anne Suvanto
informatiker
040 663 7588
anne.suvanto@porvoo.fi

-----

Borgå stadsbibliotek
Prästgatan 20, 06100 Borgå

 

   

  

   
 

Jos et enää halua viestejä meiltä, klikkaa tähän.
Om du inte längre vill få nyhetsbrevet, klicka här.
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