
lähes päivittäin viikoittain pari kertaa kuukaudessa muutaman kerran vuodessa harvemmin
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Vaski-kirjastot sosiaalisessa mediassa SUO - Kaikki vastaajat (suo+sve) 

1. Kuinka usein asioit kirjastossa
Vastaajien määrä: 58 

Keskiarvo: 2,7 

 

 
 
 
 



2. Mitä kirjastopalveluja olet käyttänyt viimeisen vuoden aikana?
Vastaajien määrä: 57 
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lainaus (esim. kirjat, lehdet, 
äänitteet, nuotit, elokuvat, e-kirjojen 

lukulaite)

aineiston omatoiminen varaaminen

lehtien tai kirjojen lukeminen 
kirjastossa

tiedon hakeminen omatoimisesti

kirjasto julkisena tilana (esim. ajan 
vietto, wc, tapaamispaikka)

hyllyjen sijainnin kysyminen 
työntekijältä

näyttelyssä tai tapahtumassa käynti

kirjaston tietokoneen käyttö

varastossa säilytettävien kirjojen tai 
lehtien tilaus

kirjaston langattoman verkon 
(Sparknet) käyttö omalla 

tietokoneella

lainojen uusiminen puhelimitse tai 
kirjaston palvelupisteessä

läksyjen teko tai opiskelu kirjaston 
tiloissa

henkilökunnan tekemät tiedonhaut

kopiokoneen käyttö

aineiston varaaminen 
henkilökunnalta

elokuvan katsominen

musiikin kuuntelu

ohjelmien tai laitteiden käytön 
opastus

kirjaston kokous- tai näyttelytilojen 
varaaminen

ei mitään näistä

pelien pelaaminen

89,5%

70,2%

68,4%

66,7%

57,9%

49,1%

49,1%

45,6%

26,3%

24,6%

22,8%

17,5%

15,8%

15,8%

14%

7%

7%

5,3%

5,3%

0%

0%
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kiinteällä tietokoneella (esim. 
kotona, koulussa, töissä)

kannettavalla laitteella (esim. 
älypuhelin, kämmentietokone, 

kannettava tietokone)

kirjastossa

en käytä internetiä

85,5%

70,9%

23,6%

0%

 
 
 
 

3. Missä käytät internetiä?
Vastaajien määrä: 55 

 

 
 
 
 

4. Mitä seuraavista palveluista käytät?
Vastaajien määrä: 57 

 



päivittäin viikoittain harvemmin en käytä, mutta kiinnostaisi en käytä, en ole kiinnostunut
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sähköposti

verkkosivut

tekstiviestit

yhteisöpalvelut kuten Facebook

Youtube

Wikit kuten Wikipedia

keskustelupalstat tai chat-palvelut

blogit ja mikroblogit kuten Twitter

kuvien, esitysten tai linkkien 
jakopalvelut kuten Flickr, 

Slideshare, Delicious

Myspace

Secondlife

98,2%

87% 7,4%

70,9% 21,8%

65,5% 10,9% 18,2%

14,5% 52,7% 27,3%

9,1% 58,2% 29,1%

13% 20,4% 37% 25,9%
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5. Mitä sähköisiä kirjastopalveluja olet käyttänyt viimeisen vuoden aikana?
Vastaajien määrä: 56 

Keskiarvo: 2,8 

 

 
 



jonkin Vaski-kirjaston Facebook-sivut  
60,3%  

en mitään  
32,8%  

kirjaston blogi kuten Musta naakka, Musasto tai Skarven  
24,1%  

sarjakuva-aiheinen Sarjisto-sivu Facebookissa  
15,5%  

musiikkiaiheinen Musasto-sivu Facebookissa  
13,8%  

kirjaston Twitter  
3,4%  

lukea  
69,6%  

keskustella  
50%  

tykätä  
50%  

katsella kuvia tai videoita  
45,7%  

vastata kyselyihin  
45,7%  

liittää omia linkkejä, kuvia tai videoita  
10,9%  

kutsua kavereita  
8,7%  

 
 

6. Mitä kirjaston tarjoamia sosiaalisen median palveluja olet käyttänyt?
Vastaajien määrä: 58 

Keskiarvo: 3,1 

 

 
 
 
 

7. Mitä haluat tehdä kirjasto-aiheisessa sosiaalisessa mediassa?
Vastaajien määrä: 46 

 

 
 
 
 



tiedottaminen esimerkiksi aukioloajoista tai poikkeuksista  
82,1%  

tapahtumista kertominen, esimerkiksi kirjailijavierailut  
78,6%  

uutuuskirjoista kertominen  
62,5%  

kirjastohenkilökunnan suositukset  
62,5%  

keskustelu kirjoista  
50%  

ei mihinkään, en ole kiinnostunut  
8,9%  

en osaa sanoa  
5,4%  
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8. Mihin kirjastot voisivat mielestäsi käyttää sosiaalista mediaa kuten Facebookia?
Vastaajien määrä: 56 

 

 
 
 
 

9. Miten kirjasto voisi mielestäsi toimia verkossa?
Vastaajien määrä: 21 

Varastokirjojen ja -lehtien tilaukset pitäisi voida tehdä suoraan netissä.
Se voisi olla tapa kertoa uusista asioista. Uutuuskirjojen ystäville voisi olla omia facebook -sivuja murhat,
historia, romantiikka jne niin kukin saisi kohtuullisen määrän infoa haluamistaan aiheista.
 
Äänestykset ja pienet palkinnot piristävät aina!
Kirjaston verkkosivuilta en yleensä käy tapahtumia selaamassa, mutta FB:ssa ne sattuvat silmään muun
uutisvirran ohessa. Tapahtumatiedotukset tulevat kuitenkin Facebookin kautta yleensä liian myöhään: jos
tapahtuma on samana tai seuraavana päivänä, en paikalle yleensä pääse, vaikka tapahtuma kiinnostaisikin. Eli
toivoisin ensimmäisen vinkkauksen tulevasta tapahtumasta jo vaikka viikoa ennen.
Käyn mielelläni erillaisissa esityksissä. esim Hannu Taanila viime viikolla. Haluaisin tsekata päivittäin onko
mitään mielenkiintoista meneillään ja koska katson kuitenkin joka päivä Facebookin, ilmoittelun tapahtumista
voisi olla esim  siellä.
Keskustelufoorumi missä voisi keskustella musiikista, kirjallisuudesta jne.
Mutta tunnistettavina henkilöinä eli ei anonyyminä.
Tämä pitää kirjoitukset siistimpänä ainakin minusta.
Olisi mukava myös keskustella kirjailijoiden ja muusikoiden kanssa esimerkiksi tänään Reijo Mäki vastaa
kysymyksiin.
En tiedä onko toteutettavissa mutta minusta kokeilunarvoinen idea.
Onko jo kirjallisuus(keskustelu)piiri, joka hyödyntäisi sosiaalista mediaa? Se hieman kiinnostaisi.
Facebookiin kannattaisi panostaa enemmän: jokaisesta kirjaston tapahtumasta ja näyttelystä event, johon voi
kutsua kavereita, pitemmät kirjallisuuteen liittyvät sitten blogeihin, joiden uusista kirjoituksista aina myös
postaus ko. kirjaston pää-Facebook-sivulle. Jos Facebookissa on eri aihealueiden omia sivuja, niin niiltäkin
kuitenkin jako pää-Facebook-sivulle.
varausjärjestelmä pitää saada toimimaan, jotta varauksen tekijä näkee onko kirja löytynyt ja missä vaiheessa
sen tulo omaan kirjastoon on. Nyt ei tiedä onko varaus onnistunut, ja siksi kirjan saa usein parhaiten vahtimalla
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edelleen saatavuutta, ja menemällä itse hakemaan kirjan jostakin muusta kirjastosta.
Ilmoittaa tapahtumisista ajoissa. Siis pari 3 päivää ennen tapahtumia.
Kysymyksessä 7 ei ole vaihtoehtona "ei mitään" tai "lukea tiedotuksia". Minua ei kiinnosta viettää aikaa
kirjaston sosiaalisessa mediassa, siellä ei ole juuri mitään kiinnostavaa tiedotusten tai käytännöllisten
linkkivinkkien lisäksi.
Olisi mukavaa, jos kirjaston aineistot olisivat käytettävissä verkossa.
?
Pidän kovasti tavasta, jolla Raision kaupunginkirjasto näkyy Facebook-palvelussa. Viihteelliset tuokiokuvat,
joilla ei ole välttämättä edes tarkoitus välittää asiatietoa, tekevät omaa lähikirjastoa tutummaksi ja lähemmäksi,
minkä seurauksena kirjastoon on entistä miellyttävämpi tulla asioimaan. Toisin sanoen tiedonvälityksen ohessa
myös pelkkä arkinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa luo tuttuudentunnetta ja mielestäni parantaa suhdettani
lähikirjastooni.
Olisi hienoa, että kirjastojen henkilökunta kertoisi kirjastopalveluista ja kirjallisuudesta omalla nimellään.
Kirjastontädit ja sedät saisivat kasvot.
Kirjasuositukset eri tahoilta olisivat tarpeellisia.
Verkossa on jo nyt liikaa kaikkea. On sitä muutakin elämää. On huono asia jos kirjasto suuntautuu liikaa
sähköiseen toimintaan.
Ei kaikkea ainoastaan Facebookiin tai vastaaviin, vaan aivan perussivujen käyttö ok.
Satsata omiin kotisivuihinsa - ei Facebook sivuihin. Miksi? Kaikki suomalaiset eivät ole mukana Facebookissa
tai muissa verkkososiaalisissa palveluissa.
 
Hyviä asioita olisivat suljetut lukupiirit, blogin voi esimerkiksi sulkea ulkopuolisilta. Hyvin moderoidut
kirjallisuuskeskustelut jossa voisi olla mukana ainoastaan lukijat (ei siis kustantamot tai kirjailijat). Kirjailijoiden
haastattelut.
 
Sosiaalinen media ei ole se ympäristö jossa kaikki viihtyvät, tämä on hyvä muistaa.
 
Kirjastonvirkailijoiden asiantuntemus ja ammattitaito on oleellisen tärkeätä kirjastossa.
 
Facebook ei ole turvallinen ympäristö. Kaikenlaiset tietoturvaongelmat ovat olleet olemassa koko sen
olemassaolon ajan.
 
Kirjasto on myös henkinen tila. Fyysinen rakennus jossa ammattitaitoinen henkilökunta. Sosiaalinen media ei
korvaa tätä, se voi vain täydentää. Nyt vaikuttaisi siltä, että sos.media on jo osittain korvaamassa eläviä ja
todellisia vuorovaikutussuhteita.
Kirjastot toimivat jo, suomalaiset käyttäjät eivät ole aktiivisimpia somen käyttäjiä. Kirjasto ei myöskään kirvoita
keskustelemaan kuten vaikkapa Hesburgerin Seinä. Nuoriso ei halua leimautua keskustelemalla kirjaston
seinällä, se tekee sen muualla. Itsensä toteuttamisen tikapuuthan sen kertovat, nuori toteuttaa itseään
herkemmin sosiaalisessa mediassa kuin iäkkäämmät, ja kirjastojen some-asiakkaina on lähinnä iäkkäitä
käyttäjiä. Kanavan tehtävä on lähinnä tiedottaminen, osallistuvuus on kaikkialla Suomessa melko vähäistä.
Toivoisin Vaski-kirjastojen verkkopalveluiden graafiseen suunnitteluun ja värinvalintoihin panostettavan
nykyistä enemmän-nyt verkkopalveluja on vähintäänkin ankeata käyttää tylsän ja tavanmaisen ulkoasun takia-
vaikka palvelut ssinänsä ovat todella hyviä ja toimivia!
lukupiiri, tietoa uutuuksista, tietoa uusista palvelumuodoista, opastusta uuteen tekniikkaan (kuten e-kirjat ja
lukulaitteet)
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10. Arvioi omien kokemustesi perusteella varsinaissuomalaisia kirjastopalveluita.
Vastaajien määrä: 56 

Keskiarvo: 3,9 

 

 
 
 
 

11. Paljonko sinulla on matkaa lähimpään käyttämääsi kirjastoon ja/tai kirjastoauton pysäkille?
Vastaajien määrä: 55 

Keskiarvo: 2,6 

 

 
 



Rusko: 0%

Mynämäki: 0%

Lieto: 0%

Masku: 2%

Taivassalo: 2%

Nousiainen: 2%

Naantali: 6%

muussa 
kunnassa: 8%

Raisio: 10%

verkossa: 34%

Turku: 37%

 
 

12. Missä käytät kirjastopalveluita?
Vastaajien määrä: 56 
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kirjaston verkkosivut

kirjaston tiloissa katselemalla

kaupungin tai kunnan verkkosivut

sosiaalinen media kuten Facebook
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kirjaston työntekijät

internetin hakupalvelut kuten 
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13. Mistä olet saanut tietoa kirjastosta ja sen palveluista?
Vastaajien määrä: 58 

 

 
 
Avoimet vastaukset: muu, mikä? 

Perus kirjasto on ollut lapsesta asti olemassa ja tiedossa
 
 

14. Sukupuoli
Vastaajien määrä: 56 

Keskiarvo: 1,2 

 

 
 
 



yli 75 vuotta: 2%

55-74 vuotta: 
11%

35-54 vuotta: 
36%

alle 15 vuotta: 
2%

15-34 vuotta: 
50%

työtön: 4%

kotiäiti tai -isä: 
5%

eläkeläinen: 7%

koululainen tai 
opiskelija: 27%

työssäkäyvä: 
57%

 

15. Ikä
Vastaajien määrä: 56 

 

 
 
 
 

16. Asema
Vastaajien määrä: 56 

 

 
 
 


