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This thesis aims to make a presentation of the Cephalonia method in Kemi -Tornio University of 
Applied Sciences library, Minerva. This is one out of three in library units of Lapland University 
Consortium Library in Kemi-Tornio region. 
The objective of my work is to develop and modify the library presentations with the Cephalonia 
method to be most functional, interesting and suitable for a wide range of groups and give the 
library and its staff more positive and approachable image.  
 
The study also involves researching in the library the presented approach of Cephallonian pro-

cess carried out in presentations. The research method used was observation. I myself was an 
observer making notes during each presentation including observing the behavior of the partici-
pants. phone use, whether they were bored or entertained and their comments. For data analysis 
and evaluation I used the Excel program. 
 
In the report part I present the library and customer base, and the reasons that led to my choice 
of topic. I also present Cephalonia method, a library presentation design, planning and implemen-
tation, as well as the ways people learn and teach. At the end of the report are conclusions, anal-
ysis  and reflection.  
 
The functional part with appendices consists of Finnish- and English speaking PowerPoint- 
presentations and the presentation related question cards. 
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1. JOHDANTO 

Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhdistyvät 1. tammikuuta 2014 uudeksi Lapin 

ammattikorkeakouluksi. Lapin ammattikorkeakoulu toimii Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa, ja 

se on Suomen pohjoisin ammattikorkeakoulu.  

 

Minervakirjasto on yksi kolmesta Kemi-Tornion alueella toimivista ammattikorkeakoulun kirjastois-

ta. Se on myös osa suurempaa kokonaisuutta eli Lapin korkeakoulukirjastoa, johon kuuluvat La-

pin yliopiston kirjasto, Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjasto, sekä Arktisen keskuksen kirjas-

tot. Asiakaskunta Minervakirjastossa koostuu ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opiskeli-

joista ja henkilökunnasta. Kirjasto palvelee myös Humanistista ammattikorkeakoulua sekä Perä-

pohjolan opistoa.  

 

Syksyisin aloittaville opiskelijoille on pidetty kirjastoesittelyt, joissa on kerrottu kirjaston palveluista 

ja muista kirjaston käyttöön liittyvistä asioista. Esittelyjen runko on perustunut samaan kaavaan 

sääntöineen, maksuineen ja lainauskäytänteineen. Usein syksy oli kulunut jo pitkälle ennen kuin 

kaikki ryhmät olivat käyneet esittelyssä. Huolimatta siitä, että opiskelijat osallistuivat näihin esitte-

lyihin, he unohtivat melkein saman tien ne asiat joita olimme heille kirjaston palveluista ja toimin-

nasta kertoneet. Ilmeisesti esittelyt olivat liian tylsiä, koska juuri mitään ei ollut jäänyt heidän mie-

leensä. Tämä seikka pani miettimään olisiko syytä muuttaa joitakin käytänteitä erilaisiksi.  

 

Syksyllä 2012 kokeilimme informaatikkomme toimesta kirjastoesittelyä Kefalonialaisella mene-

telmällä ja se sai hyvää palautetta niin opiskelijoilta kuin opettajiltakin. Esittelyt olivat miellyttävä 

kokemus myös henkilökunnalle. Kyseistä menetelmää oli kokeiltu myös Rovaniemen ammattikor-

keakoulun sekä Tampereen ja Helsingin yliopiston kirjastoissa ja kokemukset olivat olleet hyviä.  

 

Kefalonialainen menetelmä on suunniteltu vetoamaan aisteihin. Opiskelijoille jaetaan erivärisiä 

kortteja joissa on kysymyksiä ja henkilökunta vastaa näihin diaesityksen avulla. Menetelmän etuja 

ovat monipuolisuus ja muunneltavuus. Se sopii erilaisille ryhmille ja erilaisissa paikoissa esitettä-

väksi. Uutta on myös vuorovaikutus kuulijoiden kanssa. Menetelmän ovat kehittäneet Iso - Bri-

tanniassa, Cardiffin yliopistossa työskentelevät kirjastonhoitajat Nigel Morgan ja Linda Davies. 

Kyseisessä yliopistossa se otettiin ensimmäisen kerran käyttöön syksyllä 2002.   

http://fi.wikipedia.org/wiki/Rovaniemi
http://fi.wikipedia.org/wiki/1._tammikuuta
http://fi.wikipedia.org/wiki/2014
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapin_ammattikorkeakoulu&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapin_ammattikorkeakoulu&action=edit&redlink=1
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Työni on toiminnallinen, jonka raporttiosuudessa kerron aluksi hieman laadullisesta tutkimuksesta 

ja havainnoinnista tutkimusmenetelminä. Tarkastelen myös oppimista ja opettamista sekä moti-

vaatiota. Esiintymistaito ja vuorovaikutus liittyvät olennaisena osana oppimiseen ja opettamiseen 

ollen myös yksi osa raporttiani. 

 

Käyn läpi Kefalonialaista menetelmää ja kirjastoesittelyn eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen, 

sekä PowerPoint- esitysgrafiikan käytöstä esityksen apuvälineenä. Raportin lopuksi esittelen 

havainnoinnin tuloksia eri ryhmien osalta neljän esittelypäivän ajalta, sekä yhteenvetona koke-

muksia ja arviointia kirjastoesittelystä Kefalonialaisella menetelmällä ja sen soveltuvuudesta kir-

jastoesittelyjen pitämiseen. 

 

Toiminnallisessa osuudessa ovat liitteinä esityksessä käytettävät kysymyskortit sekä PowerPoint 

diat suomeksi ja englanniksi. Liitteenä ovat myös esityksen tukena olevat muistiinpanot, sekä 

havainnointilomake. 
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1.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Usein ajattelemme että uutta tietoa on ainoastaan sellainen, jota maailmassa ei vielä ole. Toimin-

nallinen opinnäytetyö voi kuitenkin myös uudistaa käytänteitä, tai tuottaa aivan uusia. Se saattaa 

myös avartaa toisen ammattilaisen näkemystä asioiden toteuttamisesta. Opinnäytetyön tulisi olla 

työelämälähtöinen, käytännönläheinen mutta tutkimuksellisella asenteella toteutettu, esimerkiksi 

ammatilliseen käytäntöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus. Se voi olla myös jonkin tapahtu-

man toteuttaminen johonkin tilaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9 - 10, 154.)   

 

Ammattikorkeakouluissa ei ole vielä muodostunut toiminnallisten opinnäytetöiden traditiota, joten 

esikuvat puuttuvat ja työn tekijä joutuu tekemään hyvin yksilöllisiä ratkaisuja. Toiminnallinen työ-

kin tulee tehdä tutkivalla asenteella aiheperustaan nojaten. Tietoperustan ja viitekehyksen tulee 

nousta oman alansa kirjallisuudesta. (sama). 

 

Vilkka (2005, 23) kirjoittaa edelleen tieteellisen tutkimuksen tavoitteista tuottaa uutta tietoa. Hä-

nen mielestään työelämässä on kuitenkin merkittävä hyöty tutkimuksista, joissa kuvataan jonkin 

aiemman tiedon uudenlaista käyttämistä tai yhdistelyä. Monet ammatilliset käytänteethän ovat 

jopa vuosisatojen kehittelyn tuloksia.  

 

On syytä korostaa toimintatutkimuksen ja toiminnallisen opinnäytetyön eroja koska ne usein se-

koitetaan keskenään. Ne eivät kuitenkaan ole sama asia, vaan ne eroavat muun muassa rapor-

toinniltaan. Toiminnallisessa opinnäytetyössä raportissa ei käydä toimintatutkimuksen edellyttä-

mää tieteellistä tai yhteiskunnallista keskustelua vaan raportti on enemmänkin opiskelijan näyte 

ammatillisesta tiedosta, taidosta ja fyysisestä toiminnasta tai opiskelijan kehittämästä toiminnasta. 

(Vilkka 2006, 76- 77.)   

 

Toimintatutkimuksessa edellytetään kehittämismenetelmien hallintaa, kun taas opiskelija on vasta 

kehittymässä asiantuntijaksi. Vilkan mukaan ammattikorkeakoulun opinnäytetyön suppea laajuus 

jo sinällään toimii rajoittavana tekijänä, niin ettei ajallisia mahdollisuuksiakaan ole tehdä toiminta-

tutkimusta. Toimintatutkimushan edellyttää aktiivista pitkäaikaista havainnointia, paljon tieteellistä 

kirjoittamista ja tutkimusaineiston keräämistä. (sama.) 
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1.2 Laadullinen tutkimus ja havainnointi 

Laadullisessa tutkimuksessa on lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen ja siinä pyritään 

tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Voidaan yleisesti todeta että kyseisessä 

tutkimuksessa on pyrkimyksenä löytää tai paljastaa tosiasioita enemmän kuin todentaa jo ole-

massa olevia väittämiä. Tyypillisiä kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä ovat aineiston kokoaminen 

luonnollisissa, todellisissa tilanteissa ja tiedon keruun välineenä suositaan ihmistä. Mittausväli-

neinä toimivat tutkijan omat havainnot ja keskustelut tutkittavien kanssa. Kohdejoukko valitaan 

tarkoituksenmukaisesti eikä satunnaisotoksella. Tutkimuksen lähtökohtana ei ole teorian tai hypo-

teesien testaaminen, vaan aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Aineiston han-

kinnassa käytetään muun muassa teemahaastatteluja, havainnointia tai ryhmähaastatteluja. Tut-

kimuksen toteutus on joustavaa ja tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. (Hirs-

järvi 2002, 152 – 155.) 

 

Jorma Kananen (2012, 95 - 96) kirjoittaa havainnoinnin muodoista, joita ovat suora havainnointi, 

piilohavainnointi, epäsuora havainnointi ja osallistuva havainnointisuorassa havainnoinnissa tutki-

ja on paikanpäällä niin että osallistujat ovat hänestä tietoisia. Piilohavainnoinnissa taas havainnoi-

tavat eivät ole tietoisia havainnoijasta. Epäsuorassa havainnoinnissa tutkija on paikalla mutta 

kohteiltaan piilossa. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu toimintaan ja siinä voidaan 

erottaa eri asteita sen mukaan millainen rooli tutkijalla on. Yleensä havainnointi tapahtuu luonnol-

lisessa ympäristössä ja aidossa tilanteessa. 

 

Ihmiset saattavat kiinnittää huomiota varsin erilaisiin asioihin mutta kaikki raportit ovat silti mie-

lenkiintoisia asiallisista eroista huolimatta. Osallistuva havainnointi on subjektiivista toimintaa. 

Havaintoja tehdään käsitteellisistä tunnetuista asioista ja havainnoitsija vaikuttaa itse havainnoi-

tavaan ilmiöön ja sen toimintaan havainnoinnin aikana. Kaikkea ei kuitenkaan nähdä eikä huoma-

ta eikä havainnoitsijalla ole välttämättä edes kykyä todeta kaikkea relevanttia havainnoitavasta 

ilmiöstä ja näin ollen häneltä voi jäädä huomioimatta merkityksellisiä seikkoja. Havainnoinnin 

tuloksiin voi vaikuttaa myös havainnoijan mieliala, aktivaatiotaso tai elämänkokemus jonka perus-

teella hän esimerkiksi päättelee ihmisen persoonallisuutta. (Eskola & Suoranta 1998, 100 – 103.) 
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2. LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (KTAMK) aloitti toimintansa ensimmäisten valtakunnallisten 

kokeilujen joukossa vuonna 1992. Kemin ja Tornion kaupungit päättivät perustaa ammattikorkea-

koulun ylläpitoa varten kuntayhtymän, johon liitettiin myöhemmin myös toisen asteen ammatillisia 

oppilaitoksia. Ensimmäisinä koulutusaloina aloittivat tekniikan ala, sosiaaliala, terveysala ja kau-

pan ala. Kulttuurialan ammattikorkeakouluopetus käynnistyi muutamaa vuotta myöhemmin. (Ke-

mi-Tornion ammattikorkeakoulu, hakupäivä 10.9.2013.)  

 

Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhdistyvät 1. tammikuuta 2014 uudeksi Lapin 

ammattikorkeakouluksi. Lapin ammattikorkeakoulu toimii Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa, ja 

se on Suomen pohjoisin ammattikorkeakoulu. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Rovaniemen 

ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto muodostavat jo vanhastaan Lapin korkeakoulukonsernin. 

Vuoden 2014 alussa opiskelijoita on noin 5600 ja henkilökuntaa 560. (Kemi-Tornion ammattikor-

keakoulu, hakupäivä 10.9.2013.)   

 

Lapin ammattikorkeakoulun kirjaston muodostavat nykyiset Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammat-

tikorkeakoulun kirjastot. Lapin ammattikorkeakoulun kirjasto on osa suurempaa kokonaisuutta eli 

Lapin korkeakoulukirjastoa, johon kuuluvat myös Lapin yliopiston kirjasto, Matkailualan tutkimus- 

ja koulutusinstituutin kirjasto sekä Arktisen keskuksen kirjasto. Kokonaisuudessaan Lapin kor-

keakoulukirjaston kokoelmissa on noin 230 000 nimekettä ja noin 1 600 saapuvaa painettua leh-

teä. Lisäksi kirjastossa on käytettävissä lukuisia koti- ja ulkomaisia tietokantoja sekä noin 15 000 

verkkolehteä ja 50 000 verkkokirjaa. Kokoelmat ja asiantuntemus painottuvat yliopiston ja ammat-

tikorkeakoulujen opetus- ja tutkimusaloihin. (Lapin korkeakoulukirjasto, hakupäivä 10.9.2013.)  

 

Minervakirjasto on yksi kolmesta Kemi-Tornion alueella toimivista ammattikorkeakoulukirjaston 

toimipisteistä. Minervakirjasto palvelee ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston opiskelijoita ja 

henkilökuntaa sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Peräpohjolan opiston opiskelijoita ja 

henkilökuntaa. (sama). 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Rovaniemi
http://fi.wikipedia.org/wiki/1._tammikuuta
http://fi.wikipedia.org/wiki/2014
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapin_ammattikorkeakoulu&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapin_ammattikorkeakoulu&action=edit&redlink=1
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3. OPETUS JA OPPIMINEN 

Vuorinen (2001, 80) kirjoittaa esittävästä opetuksesta, jossa opettaja esiintyy pääroolissa luokan, 

luentosalin, kameran ja/tai mikrofonin edessä opettaen asiaa ja tietoa. Opettaja toimii perinteises-

sä opettajan roolissa tiedon jakajana. Esittävässä opetuksessa opetuksen tehokkuus riippuu pal-

jon esityksen pitäjän persoonallisista taidoista. Opettaja, joka käyttää työssään koko persoonaan-

sa, älyään, tahtoaan, tunnetta ja toimintaa, vetoaa kuulijoihinsa monella tasolla  

 

Viestintä esittävässä opetuksessa on yleensä yksisuuntaista ja kuulijoiden tehtävä tai pikemmin-

kin rooli on passiivisesti kuunnella ja katsoa esitystä sekä omaksua sitä behavioristisen oppimis-

näkemyksen mukaisesti. Oppimisen kannalta esittävään opetukseen on tarkoituksenmukaista 

yhdistää eri oppimismenetelmä ja -periaatteita. Esimerkiksi uuden aiheen opiskelun aluksi on 

hyvä aktivoida ja herättää mielenkiinto aiheeseen, sekä käyttää ajattelutaitoihin liittyviä menetel-

miä. (sama). 

 

Vuorisen (2001, 80) mukaan esittävässä opetuksessa on tärkeää rytmittää esitys ja edetä siinä 

johdonmukaisesti käyttäen apuna esitystä tukevaa audiovisuaalista materiaalia, kalvoja, diaesi-

tyksiä ja niin edelleen. Näin tuetaan eri oppijatyyppien oppimistyylejä sekä pidetään kuulijoiden 

mielenkiintoa yllä. Pitää muistaa, että kuulijoilla jokin esityksessä oleva asia saattaa viedä ajatuk-

set muualle. Ajatusten ollessa muualla esityksessä esitytettyjä asioita ei kuule eikä näe eivätkä 

ne jää mieleen. Myös esiintyjä voi eksyä ajatuksissaan aiheen ulkopuolelle tai sekaantua sanois-

saan, jolloin havaintomateriaali auttaa pysymään suunnitellussa aiheessa.  

 

Behavioristisen näkökulman mukaisen opetus- oppimisprosessin keskeiset elementit ovat opetus 

eli ärsyke ja opetuksen tulos eli reaktio, eli kun oppijalle annetaan sopiva virike, sen avulla syntyy 

tulos. ”Melkein mitä tahansa voidaan oppia ja opettaa, kunhan löydetään oikea menetelmä”. Op-

piminen siis nähdään behaviorismissa ärsyke- reaktiokytkentöjen muodostumisena ja sitä voi-

daan säädellä vahvistamisella. Behavioristiseen oppimiskäsitykseen liittyy myös ajatus opetuk-

sesta ja oppimisesta tiedon siirtämisenä, eli tietoa jaetaan pieninä paloina opiskelijoiden päihin ja 

tulokset arvioidaan sitten sen perusteella mitä opiskelija osaa toistaa kokeissa tai tentissä.  
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Opettajan näkökulmasta ajateltuna malli sopii monien perustaitojen opettamiseen johdonmukai-

suutensa ja turvallisuutensa takia. Malli soveltuu hyvin myös tiedon välitykseen suurille ryhmille. 

(Kauppila, 2007, 18- 20.) 

 

Konstruktivistisen näkökulman mukaan oppimiseen liittyy aina toimintaa jota oh-
jaavat tarpeet, aikeet ja odotukset. Oppijaa pidetään yksilönä, joka valikoi ja tulkit-
see eli konstruoi aktiivisesti tietoa. Konstruktivismi ei sinällään ole oppimisteoria, 
vaan se lähtee ajatuksesta että tieto on yksilön ja yhteisöjen itsensä rakentamaa. 
Oppiminen on aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa entisten tietojen ja kokemus-
ten pohjalta tulkitaan havaintoja ja uutta tietoa. (Uusikylä & Atjonen 2005, 145, 
154.) 

 

Kauppila (2003, 59 – 60), kirjoittaa oppimistyylien tiedostamisesta opetuksessa, koska ihmisillä 

on erilaisia tapoja oppia ja tehdä havaintoja. Toiset oppijat ovat auditiivisia, toiset visuaalisia ja 

toiset taas kinesteettisiä. Neljäntenä ryhmänä ovat vielä taktiiliset oppijat. Auditiiviset oppijat oppi-

vat parhaiten kuuntelemalla ja pystyvät varastoimaan puhuttuja sanoja. Heille sopivat hyvin muun 

muassa luennot. Visuaaliset oppijat taas muistavat parhaiten näkemänsä ja pystyvät helposti 

palauttamaan mieleensä esimerkiksi kuvia tai graafisia kuvioita. Kinesteettiset oppivat tekemällä 

ja kokeilemalla ja voivat oppia tietoja ja taitoja esimerkiksi itseohjautuvan toiminnan avulla. Taktii-

liset oppijat pitävät yleensä piirtämisestä ja kirjoittamisesta, sekä käyttävät käsien lisäksi sormi-

aan oppimisessa. 

3.1 Vuorovaikutus 

Vuorovaikutuksellisuus on opetuksen olennainen piirre ja yleensä opettajan aktiivista toimintaa 

sanotaan vuorovaikutustilanteissa opettamiseksi ja oppilaiden toimintaa oppimiseksi. Vuorovaiku-

tuksellisuus tekee opetuksen mielenkiintoisemmaksi ja se voi auttaa myös sellaisia opiskelijoita, 

joilla on esimerkiksi keskittymisvaikeuksia, jaksamaan paremmin seurata opetusta. (Uusikylä & 

Atjonen 2005 18–21.) 

 

Ammattitaito ja tehokkaat opetusmenetelmät eivät yksin takaa hyvää opetusta vaan lisäksi kes-

keistä on aito vuorovaikutus. Opettajilla on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia. Toiset ovat sosiaa-

lisesti ja persoonallisesti taitavia, kun taas toiset omaavat hallinnollisia ja strategisia taitoja. Opet-

taminen on ennen muuta ihmissuhdetyötä jossa joutuu panemaan itsensä ihmisenä likoon. 

(Osaavaa kansalaistoimintaa, hakupäivä 23.7.2013.) 
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Vuorovaikutus voidaan jakaa sanalliseen ja sanattomaan viestintään. Sanallisella viestinnällä 

tarkoitetaan puhuttua kieltä ja sanattomalla ei- kielellistä vuorovaikutusta, kuten ilmeitä tai eleitä. 

Jos sanallinen ja sanaton viesti ovat ristiriidassa, tulkinta tehdään useimmiten sanattoman perus-

teella. Sanaton viestintä, kuten ilmeet, eleet, olemus tai äänenkäyttö on usein tiedostamatonta ja 

se voidaan helposti tulkita väärin. Oikein ja tarkoituksellisesti käytettynä se tehostaa ja elävöittää 

sanallista viestiä. (sama.) 

 

Esiintyminen kuitenkin poikkeaa tavallisesta vuorovaikutustilanteesta siksi, että puhuja joutuu 

monien omien ja yleisön odotusten kohteeksi ja samalla kognitiivinen kuormitus on tavallista suu-

rempaa. Kognitiivinen kuormitushan syntyy siksi että tilanteessa on monia asioita jotka on otetta-

va huomioon kuten katsekontakti, muistiinpanojen ja audiovisuaalisten välineiden käyttö. Audiovi-

suaalisesta havainnollistamisesta on runsaasti hyötyä, sillä se nopeuttaa kokonaisuuksien ym-

märtämistä ja auttaa keskittymisessä sekä muistamisessa.  Esityksen pitäminen sinänsä on taval-

linen ihmisten välinen viestintätilanne. Palveluyhteiskuntaan siirtyminen ja organisaatioiden muut-

tuminen ovat muokanneet ammattikuviamme ja yhä useamman menestyminen työssään on riip-

puvainen juuri vuorovaikutustaidoista. Meitä suomalaisia on aina kuvattu vähäpuheisiksi ja syr-

jään vetäytyneiksi ja viestintäkulttuuriamme pidetään vieläkin enemmän kuulija- kuin puhujakes-

keisenä. ( Koskimies 2002, 17, 27,138.) 

3.2 Esiintymistaito 

Yhä useammin työhömme liittyy yleisölle tai ryhmälle puhuminen riippumatta siitä miten innokas 

on esiintymään. Taitavia puhujia yhdistää pitkäaikainen kiinnostus aiheeseen sekä itsensä alttiiksi 

paneminen. Mutta miten meistä sitten voisi tulla vakuuttava ja asiantunteva puhuja vaikka olisim-

me ujoja ja vähäpuheisia? Hyvä esiintymistaito ei tarkoita puheliaisuutta, vaan aitoa vuorovaiku-

tusta yleisön kanssa. (Koskimies 2002 5, 15). 

 

Hyvä esiintymistaito ei myöskään liity suoraan itseluottamukseen tai oman arvon tunteeseen. 

Toiset meistä vain eivät ole tottuneet ilmaisemaan ajatuksiaan yleisön edessä. Innostuksesta, 

intohimosta ja uskosta omaan asiaan löytyy tärkein voima kuulijoiden vakuuttamiseen. Innostus 

tarttuu, jos taas puhuja on epävarma ja vaivautunut, kuuntelijakin vaivautuu eikä tunne itseään 

rentoutuneeksi. (sama). 
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Yksi taitavan puhujan tunnusmerkkejä on myönteinen suhtautuminen kuulijoihin. Taitava puhuja 

pystyy pitämään kuulijoiden ajatukset käsiteltävässä aiheessa. Stressaavissakin tilanteissa on 

pysyttävä rauhallisena ja vietävä esitystä eteenpäin. On vain luotettava persoonallisuuteensa ja 

pantava itsensä peliin. Esitys ei kuitenkaan ole mikään näytelmä vaikkakin siihen voi liittää mie-

lenkiintoa lisääviä efektejä ja hieman huumoria. Sanavalinnat, vitsit ja esimerkit on kuitenkin olta-

va aina tilanteeseen sopivia. (sama.) 

 

Taitamaton puhuja ei osaa muotoilla esitystään kuulijoiden mukaan vaan puhuu joko liian muo-

dollisesti tai liian tuttavallisesti käyttäen lisäksi tilanteeseen sopimattomia vitsejä. On tärkeää koko 

ajan myös seurata yleisön reaktioita. Ei ole mukava kuunnella puhujaa joka ei ole kontaktissa 

yleisönsä kanssa, unohtaa asian rungon tai ylittää vielä reippaasti aikansa. Opetuksella ja teatte-

rilla on paljon yhteistä koska kyseessä on yleisölle tarjottava esitys. Valitettavasti erittäin harvat 

ihmiset ovat synnynnäisiä esiintyjiä mutta kokemuksen myötä näitä taitoja voi oppia. (Koskimies 

2002, 19- 20.)                

3.3 Motivaatio 

Koulutuksen ja opetuksen yhteydessä motivaatio nähdään tarkkaavaisuutena ja mielenkiinnon 

ylläpitämisenä. Motivaatiolla tarkoitetaan opiskelijan tilaa, joka määrää miten vireästi ja miten 

suuntautuneena hän tietyssä tilanteessa toimii. Koulutuksessa, opetuksessa ja opiskelussa moti-

vaation ylläpito on tärkeä asia. motivaatiolla tarkoitetaan voimaa, joka ohjaa, suuntaa ja ylläpitää 

yksilön toimintaa. (Tynjälä 2001, 98.) 

 

Motivaatio on käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden järjestelmä, sisäinen 
prosessi, joka aktivoi ja ohjaa ihmisen toimintaa. Motivoitunut käyttäytyminen on 
aina tavoitteellista ja johonkin päämäärään tähtäävää. (Kauppila 2003, 43.) 

 

Motivaatio on lähtöisin latinankielisestä sanasta movere, joka tarkoittaa liikkumista.  Kaiken kaik-

kiaan motivaatio on tuttuudestaan huolimatta hyvin monimutkainen asia. Siihen liittyy niin paljon 

eri asioita ja se vaihtelee myös monista syistä. On henkilöitä jotka motivoituvat hyvin helposti ja 

taas toisia joita ei saa houkuteltua millään keinoilla toimintaan, opiskeluun, työhön tai harrastei-

siin. Heitä ei yksinkertaisesti vain kiinnosta.  
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Kuulijat koostuvat erilaisista yksilöistä jotka suhtautuvat puhujaan ja aiheeseen omien kokemus-

tensa, motivaationsa ja muiden tekijöiden suuntaamalla tavalla. Tyyppiyleisöä ei ole olemassa 

vaan kullakin kuulijalla on omat tapansa ja motivaationsa vastaanottaa ja käsitellä kuulemaansa. 

(Koskimies 2002, 36.) 

 

Motivaatio on noussut oppimistutkijoiden ja myös koulutuksessa työskentelevien parissa keskei-

seksi teemaksi. Tutkimukset osoittavat että motivaatiolla on tärkeä merkitys oppimisen kannalta. 

Oppijan itsensä sisäiset tekijät kuten käsitys itsestä oppijana sekä oppimistilanteeseen vaikutta-

vat seikat vaikuttavat motivaatioon. Oppijan sisäiset ja oppimistilanteeseen liittyvät ulkoisetkin 

tekijät ovat vuorovaikutuksessa niin keskenään kuin muiden oppimiseen liittyvien tekijöiden kans-

sa. (Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön, hakupäivä 

20.9.2013.)  

 

Puhumme oppimisen motiiveista, kun kysymme miksi joku opiskelee. Motiivit voivat vaihdella ja 

ne voivat olla joko ulkoisia tai sisäisiä. Ulkoiset motiivit ovat välineellisiä, opiskelun hyötyarvoihin 

liittyviä. Sisäiset motiivit taas liittyvät ihmisen henkiseen kasvuun, kehittymiseen ja sisällölliseen 

kiinnostavuuteen. Oppiakseen on aina tehtävä paljon työtä. Kiinnostava aihe lisää mielekkyyttä 

opiskeluun. (Tampereen yliopisto, täydennys koulutus keskus, hakupäivä 30.11.2013.)    

 

Oppiessaan ihminen rakentaa henkilökohtaista tietämysrakennettaan vertailemalla, jäsentelemäl-

lä, järjestämällä ja tulkitsemalla uusia tietoja aikaisempien tietojensa tai näkemystensä pohjalta. 

Oppiminen on jatkuvaa tietoista prosessointia, joka joskus jatkuu jopa tiedostamattomanakin 

vieden yönunet. (sama.) 

 

Oppimistuloksia ei kuitenkaan synny jos opiskelija ei ole kiinnostunut oppimisen kohteena olevis-

ta sisällöistä. Ilman kiinnostusta opiskelu jää pinnalliseksi eivätkä oppimistulokset ole pitkävaikut-

teisia. Sisällöllinen motivaatio ja positiivinen suhtautuminen oppimiseen johtavat yleensä kestä-

vämpiin oppimistuloksiin (sama.) 
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4. KEFALONIALAINEN MENETELMÄ 

Syksyllä 2002 otettiin Cardiffin yliopistossa käyttöön Nigel Morganin ja Linda Daviesin kehittämä 

Kefalonialainen menetelmä kirjastoesittelyissä. Vuonna 2002 kirjastonhoitajat Cardiff Schoolin 

biotieteiden laitokselta arvostelivat perehdyttämiskäytäntöjä joiden maine oli jo pitkään ollut tylsä 

ja vaisu. Heidän mielestään perinteisten menetelmien tilalle pitäisi saada jotain uutta. (Nigel Mor-

gan & Linda Davies, hakupäivä 19.8.2013.)  

 

Alkuperäinen idea tuli kirjastonhoitaja Linda Daviesilta, joka vierailullaan Kefaloniassa osallistui 

tervetulotilaisuuteen paikallisessa baarissa. Tavallisen luennon sijaan, jossa esiteltiin saaren 

nähtävyyksiä, lomailijoille jaettiin painettuja kysymyksiä, jotka piti lukea ääneen satunnaisessa 

järjestyksessä esim. ”En uskalla ajaa täällä, onko saarella luotettavaa bussiyhteyttä?” Palattuaan 

matkalta Davies keskusteli Morganin kanssa ajatuksesta ja sitä päätettiin mukauttaa ja kehittää 

soveltuvaksi myös kirjastoesittelyihin. (sama.) 

 

Kefalonialainen menetelmä on fuusio jossa värit, musiikki ja yleisön osallistuminen yhdistyvät ja 

joka on suunniteltu vetoamaan aisteihin. Musiikilla uskotaan olevan kohottava vaikutus mielialaan 

ja esityksen tunnelmaan. Opiskelijoille jaetaan erivärisiä kortteja joissa on kysymyksiä. Henkilö-

kunta sitten vastaa näihin diaesityksen avulla. Värisokeat kuulijat on otettu huomioon kirjoittamal-

la kysymyskortin oikeaan ylälaitaan väri niin että myös värisokeat opiskelijatkin voivat osallistua 

esitykseen. Menetelmä soveltuu sekä isoille että pienille ryhmille. Esittely tarjoaa opiskelijoille 

perustietoa kirjastonkäytöstä ja palveluista. Esittely on myös erinomainen tilaisuus kirjaston hen-

kilökunnalle edistää palvelua ja esittää kirjaston toimintaa parhaassa mahdollisessa valossa. 

(sama.) 

 

Menetelmän etuja ovat monipuolisuus ja muunneltavuus. Se on helposti muunneltavissa erilaisille 

ryhmille ja erilaisissa paikoissa esitettäväksi. Henkilökunnalla on tilaisuus olla kekseliäs ja luova 

miettiessään kysymyksiä, valitsemalla värikkäitä dioja ja jopa lisäämällä äänitehosteita esityk-

seen. Vuorovaikutuksellisuus toimii hienosti ja opiskelijat nauttivat esityksestä. (sama.) 
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Nigel Morganin mukaan kokemukset ovat olleet positiivisia myös muualla ja ihmiset ovat halun-

neet kokeilla uutta esitystapaa ja soveltaa sitä omiin tarpeisiinsa ja olosuhteisiinsa. Toki on myös 

niitäkin jotka eivät ole halukkaita kokeilemaan täysin uutta ja seikkailunhaluista lähestymistapaa. 

Pääosin kirjaston henkilökunta oli yllättynyt siitä, miten näin yksinkertainen idea voi muuttaa niin 

paljon kirjastoesittelyn tunnelmaa, ettei sitä koettu urakkana, vaan kannustavana ja miellyttävänä 

kokemuksena. (sama.) 

 

Karikoitakin esityksessä voi tulla. Diojen järjestys saattaa mennä sekaisin ja vaati joustavuutta 

pystyä paikkaamaan nämä avoimet kohdat. Koska menetelmä perustuu paljon värien käyttöön, 

pitäisi huomioida myös värisokeat ihmiset ja muistaa kysymyskortteihin lisätä teksti josta ilmenee 

kortin väri. Kysymyskortteja voi joutua myös hukkaan. Lisäksi jännittyneisyyttä opiskelijoiden kes-

kuudessa herättää joskus ääneen puhuminen suurelle ryhmälle siinä vaiheessa kun on vuoro 

esittää kysymyskortissa oleva kysymys. (sama.) 

 

Nigelin ja Morganin mukaan kysyttäessä opiskelijoiden näkemyksiä esittelyjen jälkeen, 78 % il-

moitti pitävänsä tätä menetelmää parempana kuin perinteistä kirjastoesittelyä. Kysyttäessä "Luu-

letko tämän istunnon antaneen sinulle sopivaa johdatusta kirjastoon”, 97 % oli sitä mieltä, että 

esittely antoi sopivaa johdatusta kirjaston käyttöön. Lähes kaikki kommentit olivat erittäin positiivi-

sia, esimerkiksi "Todella hyvä idea, teki hauskemmaksi katsella esitystä", "erittäin hyvin esitetty, 

rakastin sitä!"  . Eräs vastaaja totesi, että "se oli vähän outo", mutta tämä tulkittiin kohteliaisuu-

deksi (sama.) 

  

Myös Nora Hegarty kirjoittaa opiskelijoiden myönteisistä reaktioista. Opiskelijat olivat valppaam-

pia ja innostuneempia seuratessaan esitystä Kefalonialaisella menetelmällä.  

Aiemmin hän oli joidenkin ryhmien kohdalla kokenut epäonnistuneensa ja kohdanneensa vain 

”tyhjät kasvot, lasitetut silmät ja tukahdutettuja haukotuksia”.  

 
Kefalonialaisen menetelmän avulla opiskelijoita kannustetaan osallistumaan aktii-
visesti omaan oppimiseensa, olemaan kuten Liisa ihmemaassa, pelkäämättä esit-
tää kysymyksiä. (Hegarty Nora, hakupäivä 20.9.2013.)  
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5. KIRJASTOESITTELY KEFALONIALAISELLA MENETELMÄLLÄ 

5.1 Esittelyn suunnittelu 

Hyvä suunnittelu on kaiken perusta. On varmistettava, että esittelyyn tarvittava tila ja laitteisto 

ovat käytettävissä ja kunnossa esittelyjen ajankohtana. Työyhteisössä sovitaan yhdessä mitä 

kerrotaan, missä järjestyksessä, miten laajasti ja ketkä esittelyyn osallistuvat. Mietitään mitkä 

asiat ovat tärkeimpiä ja olennaisimpia juuri aloittaneille opiskelijoille. Esityksessä täytyy olla pe-

rusrunko jonka mukaan edetään, ilman että tulee sekaannuksia ja tärkeitä asioita voi jäädä ker-

tomatta.  

 

PowerPoint- esityksen toimivuutta ja ajoitusta kysymysten kanssa harjoitellaan, jotta nähdään 

eteneekö esitys aikataulun mukaisesti ja tulevatko kaikki asiat käydyksi läpi. Esityksestä tehdään 

myös kirjallinen versio, joka toimii muistin apuna. On varauduttava pitämään esittely myös ilman 

PowerPoint- diojen apua jos ohjelma ei jostain syystä toimi, tai tarvittava tila ei ole käytettävissä. 

 

Tiedottaminen esittelyjen ajankohdasta laitetaan kirjaston kotisivulle ja Facebookiin. On syytä 

laittaa esille myös paperiversioita ilmoitustauluille ja kirjaston oviin, koska opintojen alkuvaihees-

sa opiskelijat eivät ole vielä tutustuneet kirjaston nettisivuihin. Tärkeintä on että opettajille lähete-

tään sähköpostitse ilmoitus esittelyjen ajankohdasta noin paria viikkoa ennen ja vielä toinen muis-

tutusviesti muutamaa päivää ennen esittelyjä. 

5.2 PowerPoint- esitysgrafiikkaohjelma esittelyn apuna 

PowerPoint on esitysgrafiikka ohjelma, jolla voi tuottaa esimerkiksi piirtoheitinkalvoja, dioja tai 

näytössä näytettäviä esityksiä muun muassa opetustilanteisiin, kokouksiin tai jaettavaksi esitteinä 

ja tiedotteina. Kaikkihan me olemme joskus nähneet ja useat tehneetkin PowerPoint esityksen, 

joten tiedämme millainen sen pitäisi olla, jotta se jaksaisi kiinnostaa yleisöä. Liialliset tehosteet ja 

kikkailu vievät huomion itse asiasta, liian yksitoikkoiset taas kyllästyttävät ja yleisö menettää mie-

lenkiintonsa. (Hiidenmaa Sinikka, PowerPoint oppimateriaali oppimisen edistämisessä 2008. 

hakupäivä 13.9.2013.) 
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PowerPointilla on helppo tehdä kalvoja joissa on liikettä ja musiikkia, värejä ja kuvia, mutta on 

muistettava kohtuus. PowerPoint esityksen tarkoitus on tukea puhetta, eikä kilpailla sen kanssa. 

Toistuvat ääniefektit ja animaatiot saattavat ärsyttää kuulijoita. Värien käytössä on syytä ottaa 

huomioon että yleisön joukossa voi olla myös värisokeita. Hyvässä esityksessä yhdistyvät sopiva 

määrä hyvin suunniteltuja dioja juuri kyseessä olevalle kuulijaryhmälle. Hyvin tehty ja suunniteltu 

PowerPoint- esitys ihastuttaa, yllättää ja pitää kuulijan mielenkiinnon yllä. (sama.) 

 

PowerPoint- esitykseen voi lisätä puhujan muistiinpanoja normaalinäkymän alalaidassa sijaitse-

vaan muistiinpanopaneeliin (liite 6). Niiden avulla puhuja muistaa mitä pitää sanoa ja milloin. Ne 

auttavat myös onnistuneen ajoituksen luomisessa, milloin pitää klikata linkkiä, mitä esimerkkejä 

käyttää ja niin edelleen. Muistiinpanosivut kannattaa tulostaa, koska niitä ei voi katsoa yhtä aikaa 

esitystilassa. Tarpeeksi suuri fonttikoko auttaa lukemaan muistiinpanoja esityksen aikana. Muis-

tiinpanoista kannattaa tehdä lyhyitä ja selkeitä, käyttäen avainsanoja ja lyhyitä lauseita, jotta si-

sällön voi hahmottaa yhdellä vilkaisulla. (Opas informaatiolukutaidon opettamiseen, hakupäivä 

28.7.2013.) 

 

Audiovisuaalinen havainnollistaminen auttaa keskittymisessä ja muistamisessa. Värit vetoavat 

alitajuntaan ja kuvat synnyttävät tunneperäisiä elämyksiä. Tässä opinnäytetyössäni PowerPoint 

esitys on oleellinen osa kokonaisuutta ja toimii runkona ja tukena kirjastoesittelyssä.  

 

Minervakirjaston PowerPoint- esityksen kalvoissa käytin itse ottamiamme valokuvia jotka on otet-

tu kirjastomme tiloista ja joissa toimimme itse myös malleina. Parissa kuvassa mallina on opiske-

lija. Englanninkielisessä versiossa PowerPoint- esityksen kalvoilla on tarkoituksellisesti enemmän 

tekstiä kuin suomenkielisessä versiossa. Teksti auttaa esittelijää muistamaan asiat joista pitää 

kertoa ja helpottaa myös sellaista esittelijää jonka englannin kielen taito ei ole kovin hyvää.  

 

PowerPoint- esityksessä käytin dioissa syksyistä teemaa, olihan esittelyn ajankohtakin syksyinen. 

Värit valitsin esittelytilaan sopiviksi visuaalisen kokemuksen lisäämiseksi. Visuaaliset elementit 

eivät kuitenkaan saa häiritä tietosisältöä.  
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5.3 Esittelyn toteutus 

 

Kirjastoesittelyn tarkoitus on kertoa kirjaston palveluista sekä, milloin, miten ja missä nämä palve-

lut ovat saatavilla. Yleensä kirjastoesittely on opiskelijoiden ensimmäinen kontakti kirjastohenkilö-

kuntaan ja siksi olisi tärkeää, että heille jäisi positiivinen mielikuva kirjastosta ja sen henkilökun-

nasta. Kirjastoesittelyt ovat kirjastohenkilöstön perustehtäviä.  

 

Kirjastoesittelyt ajoittuvat oppilaitoskirjastoissa elo- syyskuulle jolloin opinnot yleensä alkavat. 

Kirjastoesittelyt Kefalonialaisella menetelmällä on Minervakirjastossa tarkoitus pitää non - stop 

esityksinä kolmen päivän aikana. Tällöin niihin on mahdollista osallistua ilman ennalta sovittua 

ajankohtaa. Yhden esittelyn kesto on noin puoli tuntia. Tarvittaessa esittelyjä pidetään myös mui-

na aikoina jos kyseiset ajankohdat eivät sovi. 

 

Asiakaskuntamme Minervakirjastossa on hyvin heterogeeninen ja tarpeet mitä moninaisimmat. 

Osa asiakkaista on juuri opiskelunsa aloittavia ammattiopiston opiskelijoita, osa ammattikorkea-

koulun opiskelijoita sekä henkilökuntaa. Aikuis- ja kansainvälisten opiskelijoiden osuus kasvaa ja 

tuo omat haasteensa myös kirjastoesittelyihin.  

 

Opistoasteen opiskelijoille riittää kun kerrotaan perusasiat. Ammattikorkeakoululaiset ja aikuis-

opiskelijat taas tarvitsevat laajempaa opastusta mm. tiedonhakuun. Kansainvälisille opiskelijoille 

on tarjolla perusesittely englanniksi (liite 4). Kyseisessä versiossa on perusasiat ja se on pääosil-

taan samanlainen kuin suomenkielinenkin perusesittely mutta hieman suppeammassa muodos-

sa. Esittelijä voi itse määritellä kuinka laajasti hän haluaa asioita käsitellä riippuen kyseessä ole-

vasta ryhmästä. Kuulijoiden kommentit ja kysymykset ohjaavat myös osaltaan esityksen kulkua. 

 

Esittelyn aluksi on esillä dia, jossa toivotetaan kuulijat tervetulleeksi. (liite 2). Dia on esillä kunnes 

kuulijat ovat asettuneet paikoilleen. Tämän jälkeen kuulijoille jaetaan satunnaisessa järjestykses-

sä numeroidut kysymyskortit. (liite 1), ja heille voi jo tässä vaiheessa selittää hieman mikä korttien 

tarkoitus on jännityksen poistamiseksi, eikä ketään saa pakottaa ottamaan korttia. Heti alussa on 

myös syytä muistuttaa kysymyskorttien palauttamisesta, niin ettei niitä joudu hukkaan. Korteissa 

olevat kysymykset koskevat keskeisiä kirjaston palveluita ja käytänteitä. Kysymyskortit on lami-

noitu jotta ne kestäisivät paremmin eivätkä likaantuisi. Diat ja kysymyskortit on numeroitu jotta 

järjestys säilyy. 
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Esittely voi alkaa ja esittelijä pyytää lukemaan kortissa olevan kysymyksen ääneen vuorotellen 

numero järjestyksessä, ensin kysymys numero yksi. Kysymyksen jälkeen esittelijä vastaa käyttä-

en apunaan vastaavaa PowerPoint- esityksen diaa numero yksi. Sen jälkeen on vuorossa kysy-

myskortin kysymys numero kaksi ja niin edelleen. Näin edetään numerojärjestyksessä, ensin 

kysymys jonka jälkeen näytetään vastaava dia ja vastataan kysymykseen.  

 

Seuraavassa on runko perusesittelyyn jonka olen jakanut neljään eri ryhmään.  

 

1. Henkilökunta: ketä ja mitä tekevät 

o Toimipisteet: sijainnit ja nimet 

o Aukioloajat:  

o Tilat: ryhmätyötilat, hiljainen tila, uloskäynnit, wc, esteettömyys (hissit) 

o Tulostus, kopiointi ja skannaus (hinnat) 

 

2. Kirjastokortti: miten kortin saa, vastuut 

o Lainaus: laina- ajat, säännöt, myöhästymismaksut 

o Palautus: minne voi palauttaa, palautuslaatikoiden sijainnit 

 

3. Kokoelmat: aihealueet, kirjat, lehdet, videot, e-aineistot 

o Laina- ajat 

o Varaukset 

o Kuljetus ja kaukopalvelu 

 

4. Tiedonhaku: 

o Kirjastotietokannan esittely (JUOLUKKA): tiedonhaku, uusiminen, varausten teko lai-

nassa tai hyllyssä oleviin, omien lainaustietojen hallinta 

 

Lopuksi: säännöt, meluaminen, puhelinkäyttäytyminen, sotkeminen 

 

Esittelijällä on diojen lisäksi tukenaan myös muistiinpanot perusasioista kaiken varalta (liite 5). 

Esittelyn jälkeen opiskelijoilla on tilaisuus tutustua kirjaston tiloihin ja kokoelmiin sekä täyttää 

kirjastokorttihakemus.  
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6. ESITTELYPÄIVIEN HAVAINNOT 

Halusin työssäni myös selvittää miten opiskelijat suhtautuvat Kefalonialaisella menetelmällä pi-

dettävään esitykseen. Tutkimusmenetelmänä käytin havainnointia. Havainnointi on hyvä keino 

kerätä tietoa esittelyyn osallistuneiden kuulijoiden käyttäytymisestä. Periaatteenahan on, että 

havainnointia ei saisi tehdä ilman havainnoitavien suostumusta, mutta pelkäsin avoimen havain-

noinnin häiritsevän tutkimusta ja vaikuttavan negatiivisesti heidän keskittymiseensä ja luontevaan 

käyttäytymiseensä. Päädyin lopulta ratkaisuun olla kertomatta opiskelijoille että heitä havainnoi-

daan. 

 

Havainnoinnin otanta oli kulloinenkin esittelyssä oleva ryhmä. Käytin vapaata havainnointia toimi-

en itse havainnoijana ja osassa esityksiä oli mukana ulkopuolinen havainnoitsija, kirjastonhoitaja 

Tiina Höynälä. Hän kiinnitti huomiota muun muassa tilaan, ilmapiiriin, esityksen rakenteeseen ja 

aikatauluun, vuorovaikutuksellisuuteen sekä häiriötekijöihin. (liite 7).  

 

Tein muistiinpanoja esityksen aikana, ja kirjoitin ne puhtaaksi heti samana päivänä, etteivät ne 

unohdu. Kovin laajoja muistiinpanoja on hankala tehdä samanaikaisesti esittelyn aikana. Havain-

noinneissani kiinnitin huomiota muun muassa puhelimen käyttöön, kommentointiin, levottomuu-

teen, haukotteluun ja huvittuneisuuteen. Havaintoaineiston analysointiin käytin apuna Microsoft 

Excel- ohjelmaa. 

 

6.1 Ensimmäinen esittelypäivä 

Ensimmäisenä esittelypäivänä käyneistä opiskelijoista, vain muutama oli levoton. Tämä oli posi-

tiivinen yllätys, koska ryhmäkoot olivat todella suuria. Jonkin verran oli havaittavissa väsymystä, 

koska uutta tietoa tulee näin opintojen alussa runsaasti. Suurin osa kuitenkin kuunteli ja oli huvit-

tunut esityksen kuvista. Joissakin opiskelijoissa oli selkeästi havaittavissa jännittyneisyyttä siinä 

vaiheessa kun tuli vuoro lukea kysymyskortin teksti. Puhelinta naputteli muutama. 

 

Ensimmäisenä esittelypäivänä oli siis mukana myös ulkopuolinen havainnoitsija, kirjastonhoitaja 

Tiina Höynälä, joka kiinnitti huomiota mm. esittelytilan ohitse kulkeviin opiskelijoihin, jotka hieman 
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häiritsivät juttelemalla äänekkäästi. Tila oli loistava esittelyjen pitoon, valoisa, mukavat tuolit, mo-

dernit ja toimivat laitteistot ja sijainti lähellä kirjastoa.  

Hän pani myös merkille leppoisan ilmapiirin ja esityksessä käytettävien kuvien aiheuttaman hil-

peyden. Höynälän mukaan esitys pysyi hyvin aikataulussa ja eteni loogisesti sekä hyvässä järjes-

tyksessä ilman sekaannuksia. 

 

6.2 Toinen esittelypäivä 

 

Toisena esittelypäivänä kävijöitä oli myös toistasataa opiskelijaa ja heistäkin suurin osa kuunteli 

ja vain muutama keskusteli keskenään esityksen aikana. Pari tyttöä naputteli puhelinta ja vaikutti 

pitkästyneeltä. Esityksen kuvat huvittivat myös tätä ryhmää. Muutamat opiskelijat haukottelivat ja 

vaikuttivat väsyneiltä.  Pari oppilasta esitti asiallisia kysymyksiä ja kommentoi. Esityksen loppu-

vaiheessa levottomuus kasvoi ja opettaja puuttui asiaan. Yhdessä ryhmässä oli mukana myös 

muutama erityisopiskelija ja heissä oli selkeästi havaittavissa levottomuutta ja keskittymisvaike-

uksia. 

 

6.3 Kolmas esittelypäivä 

 

Kolmannen esittelypäivän aikana ei valitettavasti käytössä ei ollut vapaata tilaa, jossa olisi voinut 

käyttää PowerPoint-esitystä apuna, joten jouduimme turvautumaan pelkästään kysymyskorttei-

hin. Opiskelijoissa oli selvästi havaittavissa suurempaa levottomuutta kuin edellisten päivien ryh-

missä. Osa keskusteli ja naputteli puhelinta, osa myös vaelteli omia aikojaan kirjaston tiloissa. Ne 

joille oli jaettu kysymyskortit seurasivat esitystä keskittyneesti, koska joutuivat odottamaan vuoro-

aan lukeakseen kortin kysymysteksti.  

 

6.4 Neljäs esittelypäivä 

 

Viimeisen eli neljännen esittelypäivän opiskelijoista suurin osa kuunteli esitystä rauhallisesti.  

Kommentteja tuli vain muutamia. Puhelinta naputteli pari opiskelijaa ja yksi vaikutti hyvin väsy-

neeltä ja haukotteli melkein koko esityksen ajan. Kaikissa ryhmissä esityksen kuvat herättivät 

hilpeyttä. Esityksen lopussa pari opiskelijaa esitti kysymyksiä liittyen maksukäytänteisiin ja laino-

jen uusintaan Juolukka- tietokannassa.  
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7. KOKEMUKSIA JA ARVIOINTIA  ESITTELYSTÄ 

Kirjastoesittelyt toteutettiin non-stop esityksinä neljän päivän aikana. Alun perin oli tarkoitus pitää 

ne kolmena peräkkäisenä päivänä mutta ryhmiä olikin ennakoitua enemmän. Esityksen laajuus 

vaihteli ryhmien mukaan. Ammattiopiston opiskelijoille ja lukiolaisille pidettiin lyhyempi perusesit-

tely ja ammattikorkeakoululaisille hieman laajempi, joka sisälsi myös tietokanta Juolukan opastus-

ta. Opettajat olivat suurimmaksi osaksi ryhmiensä mukana esittelyissä. 

 

Pysyimme hyvin aikataulussa, eikä päällekkäisyyttä juurikaan päässyt syntymään, vaan kaikki 

ryhmät pääsivät ajallaan esittelyyn. Välillä tosin tuntui että olisi esittänyt näytelmää vuorosanoi-

neen, kun monta ryhmää oli käynyt peräkkäin. Hieman keskittymistä häiritsi samanaikainen ha-

vainnointi ja niiden muistiinkirjoittaminen esityksen aikana. Pyrin tekemään muistiinpanoja herät-

tämättä mahdollisimman vähän huomiota.  

 

Tekniikka toimi kiitettävästi ja ainoastaan yhtenä päivänä jouduimme pitämään esittelyt ilman 

PowerPoint dioja, pelkästään kysymyskortteja apuna käyttäen. Käytettävä tila soveltui loistavasti 

esittelyjen pitoon, koska se on suunniteltu nimenomaan opetustilaksi. 

 

Valitettavasti kansainväliset opiskelijat eivät ehtineet mukaan esittelyihin. Heille olisi ollut tärkeää 

osallistua esittelyihin, koska useissa maissa kirjastopalvelut ovat hyvin erilaisia kuin suomessa. 

Seuraavana syksynä onkin panostettava kyseiseen asiakasryhmään tiedottamalla ja olemalla 

yhteydessä opetushenkilöstöön hyvissä ajoin ennen kuin opinnot alkavat ja korostettava kirjas-

toesittelyjen tärkeyttä. 

 

Kokonaiskuva näistä kirjastoesittelyistä Kefalonialaisella menetelmällä oli pelkästään positiivinen. 

Syksyn aloitus tuntui huomattavasti kevyemmältä verrattuna aikaisempiin ja uskon että myös 

opiskelijat kokivat ne miellyttävämpinä kuin perinteisellä menetelmällä pidetyt. 
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KUVIO 1. Yhteenveto neljän esittelypäivän havainnoista 

 

Neljän esittelypäivän aikana kirjastoesittelyssä kävi 16 ryhmää ja osallistujia oli yhteensä noin 

440 (kuvio 1.). Selkeästi yli puolet keskittyi seuraamaan esitystä. Puhelimen naputtelu oli yllättä-

vän vähäistä. Esityksen kuvat naurattivat ja herättivät hilpeyttä. Levottomuutta oli havaittavissa 

jonkin verran suurissa kävijäryhmissä, mutta yleisesti ottaen hyvin vähän. 

 

Hieman jännitystä oli kaikissa ryhmissä havaittavissa, kun piti lukea kortin kysymys ääneen. Dia-

esityksen lähtiessä käyntiin jännitys kuitenkin laukesi ja kuvat herättivät hilpeyttä. Haukottelijoita 

ja kyllästyneen oloisia kuulijoitakaan ei ollut paljon ja häiriöitä oli selkeästi vähemmän kuin perin-

teisten kirjastoesittelyjen aikana. 

 

Kommentteja ja kysymyksiä tuli yllättävän vähän. Vain muutama opiskelija esitti kysymyksiä ja 

kommentit tulivat lähinnä opettajilta.  

 

Kefalonialainen menetelmä toimi loistavasti kirjastoesittelyissä ja käytämme sitä myös tulevina 

syksyinä. Esittelyjen pitäminen oli hauskaa ja uskon että kuulijatkin nauttivat niistä. Uskon myös 

että esittelyn asiatkin jäivät paremmin kuulijoiden mieleen kuin perinteistä kirjastoesittelyä käyt-

tämällä.  
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8. POHDINTA 

Kirjastoahan on totuttu pitämään hillittynä ja perinteisiä tapoja noudattavana laitoksena. Kirjasto 

näkyy mediassakin yleensä siinä vaiheessa kun se uhataan lopettaa tai hankintamäärärahoja on 

supistettu. Meistä henkilökunnastakin on tietynlainen kuva jossa meidät nähdään tiukkapipoisina 

ja yrmeäilmeisinä kirjastotäteinä, joita ei uskalla lähestyä kuin pakosta. Kirjastoväki voisi kuitenkin 

antaa itsestään hieman räväkämmän kuvan, onhan meissäkin luovuutta ja esiintymistaitoa, miksi 

siis emme voisi laittaa persoonaamme peliin. Olemme myös ihmisinä hyvin erilaisia, toiset ovat 

enemmän ulospäin suuntautuneita toiset taas karttavat esillä oloa ja voivat kokea esimerkiksi 

kirjastoesittelytilanteen hyvinkin ahdistavana. Sama koskee myös opiskelijoita, kaikki eivät pidä 

tilanteesta jossa joutuvat esimerkiksi lukemaan ääneen vieraassa ryhmässä ja jännittäminen vie 

ajatukset pois itse asiasta.  

 

Missä tänä päivänä voi saada henkilökohtaista, asiakkaan tarpeista lähtevää palvelua, vieläpä 

ilmaiseksi? Kirjastoissa emme kuitenkaan osaa hyödyntää tätä vahvuuttamme? Vai johtuuko se 

siitä, ettemme osaa arvostaa omaa osaamistamme riittävästi?  Vaikeneminen, vaatimattomuus ja 

oman työn vähättely ovat valitettavasti juuri monien naisalojen helmasynti.  

 

Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut työläs mutta antoisa prosessi. Haastavaa mutta mielen-

kiintoista on ollut muun muassa työstää esityksen PowerPoint osuutta. Ohjelmaa olisi voinut var-

maankin käyttää paljon monipuolisemmin. Aikataulussa pysyminen vaikutti kuitenkin työn laajuu-

teen, joten esityksestä jäi pois esimerkiksi musiikin käyttö, joka olisi varmaankin elävöittänyt sitä. 

Toiminnallisen osuuden toteuttaminen ennalta määrättynä ajankohtana asetti myös rajoituksensa 

työn etenemiselle.  

 

Paljon uusia asioita olen oppinut tämän projektini myötä ja toivon, että työstäni olisi iloa ja hyötyä 

niin työyhteisölleni kuin opiskelijoillekin. 

 

 

 

”Opiskelijat eivät aina muista, mitä kerroit heille, mutta he muistavat miten 

teit sen!” 
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Muistiinpanot esityksen tueksi    LIITE 5 

 

Dia 1 

7.12.20131

 

Asetutaan paikoilleen 
 
Jaetaan kysymyskortit satunnaisessa jär-
jestyksessä 
 
Muistutetaan että kortit palautetaan 

Dia 2 
Miksi me 

olemme täällä, 
ja ketäs te 

olette?

7.12.20132

 

 

 

 

Esittele itsesi ja työtoverisi 
 
Toivota tervetulleeksi kirjastoesittelyyn 
 
Kerro myös hieman työstäsi, mitä työhösi 
kuuluu 
 
 

 

 

 

Dia 3 

 Osa Lapin 
korkeakoulukirjastoa

Mikä ihmeen 
Minervakirjasto?

7.12.20133

 

Lapin korkeakoulukirjasto on kokonaisuus, 
johon kuuluvat: Arktisen keskuksen kirjas-
to, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
kirjasto, (johon myös Minervakirjasto kuu-
luu), Lapin yliopiston kirjasto, Matkailualan 
tutkimus- ja koulutusinstituutin kirjasto, 
sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun 
kirjasto.  
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Dia 4 

Kirjasto on avoinna:

Ma – To 9.00-16.30

Pe 9.00-14.00

Lisäksi itsepalvelu aamuisin 

Ma – To 8- 9 

Hei!! Koska kirjasto 
aukeaa?!

7.12.20134

 

Maanantai - torstai klo 9 - 16.30 
  
Perjantai klo 9 - 14 
  
Lauantai suljettu 
 
Ma – To itsepalvelutunti, jolloin asiakkaat 
voivat itsenäisesti lainata aineistoa laina-
usautomaatilla  
 
Poikkeavista aukioloajoista  tiedotetaan 
kirjaston kotisivuilla, Facebookissa  sekä 
ilmoitustauluilla 
 

 
 
 
 

Dia 5 

 Tietokoneita

 Lehtilukusali

 Hiljaista työtilaa

Missä voin 
tehdä tehtäviä 

ja lukea 
sähköpostin?

7.12.20135

 

Kirjastossa on  hiljaista työtilaa joissa voi 
tehdä rauhassa tehtäviä  
 
Lehtisukusalissa voi lukea päivän sanoma-
lehdet tai aikakauslehtiä 
 
Tietokoneet ovat opiskelijoiden käytössä ja 
niille kirjaudutaan omilla opiskelijatunnuk-
silla. 
 
Muistuta myös uloskirjautumisen tärkey-
destä 
 
 

 

Dia 6 

Kirjastosta löytyy

 Kopiokone

 Tulostimia

 Skanneri

Kopioiminen ja 
tulostaminen on 
maksullista

Voinko ottaa 
pari kopiota?

7.12.20136

 

Kopiointi ja tulostus ovat maksullisia, (tar-
kemmat tiedot löytyvät kirjaston nettisivulta 
palveluhinnastosta) 
 
Skannaus ilmaista  
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 Dia 7 

Kaikille avoin kirjasto 

Kuka saa 
lainata 

kirjastosta?

7.12.20137

 

Asiakkaat, joilla on Lapin korkeakoulukir-
jaston kirjastokortti, voivat lainata kaikkia 
kokoelmien aineistoja.  
 

 

Dia 8 

- Kurssikirjoja

- Lehtiä

- Elokuvia

- Tietokirjoja

- Romaaneja

- Sarjakuvia

Voiko teiltä 
lainata 

kameraa?

7.12.20138

 

Kirjaston kokoelmat painottuvat koulu-
tusalojen mukaisesti. Keskeisiä aihepiirejä 
ovat kulttuuri, liiketalous, tietojenkäsittely, 
tekniikka, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat, 
kasvatus ja matkailu 

 
Tarjolla myös kaunokirjallisuutta, sarjaku-
via ja videoita 

 
Osa opinnäytetöistä on lainattavia 

 
Elektronista aineistoa 

 
 

 
 

Dia 9 

 Juolukka-kortti käy 
kaikissa Lapin 
korkeakoulukirjaston 
yksiköissä

Voinko lainata 
ajokortilla?

7.12.20139

 

Kortilla voit asioida kaikissa yksiköissäm-
me.  
 
Mikäli kirjastokorttisi katoaa, ilmoita siitä 
kirjastolle. 
  
Muistuta kortin haltijan vastuusta lainatta-
vasta aineistosta 
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Dia 10 

 Säästä aikaa!

 Vältä jonotusta!

 Toimii 
kirjastokortilla!

 Muista 
eräpäiväkuitti!

 Lainaa itse myös 
varaamasi kirjat

Apua! Minulla 
on kiire ja 
tiskillä on 

pitkä jono?

7.12.201310

 

Automaatilla lainaaminen on helppoa ja 
käy sujuvasti jonottamatta.  
 
Lainatessa saat eräpäiväkuitin, josta näet 
lainojesi palautuspäivän.  
 
Voit lainata automaatilla myös varaamasi 
kirjat, jotka löytyvät lainausautomaatin 
vierestä 
 
 

Dia 11 

- Käytä Juolukkaa

- Käytä Nelli-
portaalia

- Kysy 
henkilökunnalta

Onko teillä 
kirjaa Tutki ja 

kirjoita?

26.12.201311

 

Löydät kirjastoon hankitun painetun aineis-
ton Juolukka-tietokannasta. Osa elektroni-
sesta aineistosta löytyy myös Juolukasta.  
 
 Kirjaston hankkimaa elektronista aineistoa 
voit käyttää Nelli-portaalin kautta. 
 
Asiakkaat voivat tehdä tiedonhakuja itse-
näisesti kirjaston asiakaspäätteillä tai koti-
koneella.  
 
Siirry seuraavaan diaan 
 

 
 
 

Dia 12 

7.12.201312

 

Esittele tarkemmin tietokanta Juolukkaa 
 
Näytä miten hakuja voi tehdä 
 
Kerro varausten teosta ja kuljetuksista 
kirjastojen välillä 
 
Kerro kaukolainauksesta 
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Dia 13 

 Kirjaston henkilökunta 
auttaa sinua!

 Käytä JUOLUKKAA!

Minun pitäisi tehdä esitelmä 
ESIINTYMISPELOSTA! Mistä 

löydän tietoa?

7.12.201313

 

Esittele edelleen tietokanta Juolukkaa 
 
Kehota omatoimisuuteen 
 
Kerro mitä muita tietokantoja kirjaston 
sivuilta löytyy 
 
 

Dia 14 

 

Jatka Juolukan esittelyä.. Siirry seuraa-
vaan diaan 
 
 

Dia 15 

7.12.201315

 

Voit uusia lainasi Juolukka-tietokannassa 
kirjautumalla omiin asiakastietoihisi. 
  
Lainojen uusiminen onnistuu myös sähkö-
postitse, puhelimitse tai lainaustiskillä 
kaikissa Lapin korkeakoulukirjaston toimi-
pisteissä.  
 
Lainoja ei voi uusia mikäli niihin on vara-
uksia tai asiakas on lainauskiellossa.  
 
Kirjautuessasi ensimmäistä kertaa asia-
kastietoihisi pin-koodisi on 12345. 
  
Lainaa voi uusia Juolukan kautta 50 ker-
taa. 
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Dia 16 
Älä polta turhaan rahojasi!

Uusi lainasi!

7.12.201316

 

Korosta lainojen uusinnan tärkeyttä 
 
-Lainattava aineisto 0,30 €/laina/pv 
-Käsikirjastoaineisto 1,00 €/laina/pv 
-Kannettava tietokone  10,00 €/pv 
-Lainakielto kun maksuja on 5  € 
-Varaus maksuton, noutamaton varaus 2 € 
 
 

Dia 17 

 Palautuslaatikoihin

 Tiskille

7.12.201317

Minne voin 
palauttaa 
kirjat?

 

Voit palauttaa lainoja kaikkiin Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulun kirjaston toimipistei-
siin. 
 
Kun kirjastot ovat kiinni, lainat voi palaut-
taa palautuslaatikoihin. Palautuslaatikot 
sijaitsevat kirjastoyksiköiden sisäänkäyn-
tien vieressä. 
 
Kun toimipisteiden ulko-ovet ovat suljettui-
na, palauta lainat ulkona oleviin palautus-
laatikoihin tai luukkuihin 
 
 
 

Dia 18 

• Kirjastossa on myös 
säännöt 

• Anna muille työrauha

• Älä sotke

• Älä melua

• Muista hyvä käytös

♪ ♫..Jee jee 

jee..♪

7.12.201318

 

Muistuta hyvästä käytöksestä 
 
Kehota käyttämään kuulokkeita musiikin 
kuunteluun 
 
Kerro että yhteiset pelisäännöt lisäävät 
viihtyisyyttä 
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Dia 19 
Tervetuloa Minervakirjastoon!

 Ystävällinen 
henkilökunta auttaa 
sinua!

 Käänny rohkeasti 
puoleemme!

 Löydät meidät myös 
Facebookista ja 
Twitteristä

7.12.201319

 

Tämän dian voi näyttää lopuksi, riippuen 
ryhmästä  
 
Kaikki ryhmät toivotetaan kuitenkin vielä 
lopuksi tervetulleeksi 
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HAVAINNOINTILOMAKE     LIITE 6 

 

Päivämäärä:____________________________________________________  

Havainnoitsija:___________________________________________________  

 

 

1) ESITTELIJÄN TYÖSKENTELY (äänenkäyttö, vuorovaikutuksellisuus jne.) 

 

 

2) TILAT (valaistus, istumajärjestelyt, kuuluvuus, häiriötekijät jne.) 

 

 

3) ESITTELYN RAKENNE (esittelyn eteneminen, rakenne, aikataulu) 

 

 

4) YLEISILMAPIIRI 

 

 

 

5) MOTIVAATIO 

 

 

 

6) INNOSTUNEISUUS 

 

 

 

7) VUOROVAIKUTUS 

 


