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Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio, AMKIT-konsortio, perustettiin vuonna 2001 koordinoimaan ammattikorkeakoulukirjastojen yhteisiä hankkeita ja yhteistyötä. Marraskuun lopulla AMKIT-konsortio juhlisti kymmenvuotista historiaansa järjestämällä juhlaseminaarin Lahdessa. Luentojen, juhlapuheiden, musiikin ja muun ohjelman tuella merkkipäivää juhlittiin amk-kirjastoille
ominaisessa rennossa hengessä.

Juhlaseminaarille hienot puitteet tarjosi Päijät-

Hämeen koulutuskonsernin ja Lahden yliopistokeskuksen Oppimiskeskus Fellmannia, jonka sisustus on rakennettu käyttäjälähtöisesti yhdessä
arkkitehdin, sisustusarkkitehtuurin opiskelijoiden ja talon käyttäjien kanssa. Talo yhdistää esimerkillisesti kirjastopalvelut ja sähköiset aineistot
opetukseen niin, että heti etuovelta aukeaa kirjaston olohuonemainen kokoelmatila opiskelijoiden suunnittelemine hyllyineen ja suurine seinänäyttöineen. Kokonaisuus herätti juhlavieraissa vilpitöntä ihailua.

tikorkeakouluille ja yhteistyön voimaa. Valtiovallan tervehdyksessään OKM:n ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari rauhoitteli kirjastoja ammattikorkeakouluja vuosina 2013 – 2015 odottavien leikkausten kynnyksellä: hän näki kirjastojen
roolin kantavan myös jatkossa. Seminaarin avauksen jälkeen kuultiin Anna Niemen klarinetin
ja Anna-Maija Virtasen pianon soittoa.

Juhlavieraille tervehdyksen toivat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston edustaja rehtori Risto Ilomäki, AMKIT-konsortion johtoryhmän puheenjohtaja Sinikka Luokkanen sekä Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton hallituksen puheenjohtaja Helmi Selamo. Puheenvuoroissa korostettiin kirjaston merkitystä ammat26
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AMK-kirjastojen
rakennusvaihe ja
korkeakoulujen
leikkaukset

Fellmannian aulassa seisoo AMKIT-konsortion IFLA-juliste. Kuvassa (vas.): Hanna Lahtinen, Laurean informaatiopäällikko, HannaRiina Aho, Centrian tietopalvelupäällikkö, Ulla-Riitta Lahtinen,
AMKIT-konsortion koordinaattori

Silmiä avaavan esityksen digitaalisten pelien mahdollisuuksista piti Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median
professori Frans Mäyrä. Pelaaminen ei ole enää
vain lasten ja nuorten huvia: Pelaajabarometrin eli kolmena vuonna suoritetun laajan kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista 51 prosenttia pelaa ainakin kerran kuussa jotakin digitaalisista peliä ja vuonna 2011 pelaajien keski-ikä oli
37 vuotta. Naispelaajien määrä kasvaa koko ajan.
Asenteet pelaamista kohtaan ovat paikoin yhä
negatiivisia ja tietokonepelit nähdään syynä epäsosiaalisuuteen, liikalihavuuteen ja väkivaltaiseen
käytökseen. Todellisuudessa pelit kehittävät ongelmanratkaisutaitoa ja ne tarjoavat virtuaalista
yhteisöllisyyttä ja kirjallisuuden tapaan elämyksiä ja viihdettä. Vertailukohtana keskivertosuomalainen katsoo televisiota 20 tuntia viikossa.
Mäyrän mukaan pelejä voidaan hyödyntää monipuolisesti kirjastoissa ja korkeakouluissa, eikä
kyse ole vain pelien ostamisesta lainattavaksi. Hyvinkin erilaisia asioita ja ongelmia voidaan pelillistää, ehdottaa Mäyrä. - Pelejä voidaan käyttää
esimerkiksi työyhteisön ongelmien ratkaisemiseen, päätöksentekoon, uusien ideoiden testaamiseen voidaan käyttää pelillisiä simulaatioita apuna.
Tulevaisuuden kirjastotila voisi yhdistää digitaalista maailmaa, ongelmanratkaisua, peliä ja
todellisuutta roolipelimäiseksi kokonaisuudeksi. Esityksen jälkeen keskustelusta ei ollut tulla loppua.
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Pelikirjasto vai kirjastopeliä?

Juhlavieraat buffet-pöydässä.

Elämä on väkevää
Juhlaseminaariin oli valittu maanläheisempääkin ohjelmaa. Legendaarinen suomalaisen popja jazzmusiikin monitoimimies Harri Saksala
esiintyi yksin kitaransa kanssa. Tämä yksinäinen
trubaduuri liikutti ihmisiä rehellisillä lauluillaan
kyyneliin saakka. ”Eläväiset lausujat” Tuija Kanerva ja Marja Hakola esittivät Sinikka Nopolan
tekstejä kirvoittaen iloisen naurun katsomosta.
Ilta päättyi kirjastoyhteistyötahojen onnitteluihin ja maljapuheisiin. &

Tietoa kirjastosta
Minna Marjamaa, informaatikko
Laurea ammattikorkeakoulun kirjastoEmail. Minna.marjamaa@laurea.fi
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