
Vaski-kirjastojen verkkoviestintä / 15.10.2015 
 

Muistio 

Paikalla: Kari Pohjola, Pauliina Sandberg, alkuun paikalla myös Tarja Rajala (esteettömät palvelut, 

Tku PK), Heli Malila-Kolkka, Anu Lehtonen-Sonkki, Maija Tapio, Maria Johansson, Aki Pyykkö. 

Paikalla myös Finnan erikoisasiantuntijat: Sari Toivanen ja Susanna Sandell  

Muistio: Mari Tammela 

 

1) Sisällöt Finna-verkkokirjastoon 

o ylempi karuselli: suositukset  

o alempi karuselli: omia ja KIFI:n palveluita (Musasto, Kirjasampo)  

o karusellien jako eri teemoihin  

o Tulossa uusi karuselli-palikka; vielä ei ole tarkkaa tietoa uuden palikan skaalautumisesta eri 

laitteilla käytettäessä 

o Karuselleja vielä tänä vuonna: kaamos (Maija), talvi tulee, runous (Kari)  

 

2) Sisällöntuottamisen organisointi  

o Pohdittiin vuosikellosysteemin tyyppistä ratkaisua suositus-karusellien sisältöjen 

tuottamisen ajoittamiseen. Koska tekijöitä on paljon, on sisältöjä hyvä aikatauluttaa 

edes ”löyhästi”. Pyritään joustaviin käytäntöihin. Extranettiin yhteinen kansio 

karuselliaiheille. Finna-karuselli kansio (vuosikello) tehdään vanhan vuosikellon päälle. 

Vuosikelloon jätetään tilaa ajankohtaisille nostoille. 

o Päätoimittajuuteen kuuluu visuaalinen vastuu. Päätoimittajilla on oikeus vaihtaa 

karuselli-kuvat jos tarjotut ovat laadullisesti heikkoja tai muutoin epäsopivia. 

Keskusteltiin lisäkoulutuksen tarpeesta kuvien muokkaamiseen Finnaa ajatellen? 

Ohjeet on olemassa.  

o Keskusteltiin lasten ja nuorten Kuukauden kaveri ja Kuukauden tyyppi –materiaalien 

sijoittuminen Finnaan? 

o laitetaan ”asiakkaana kirjastossa”- alasivulle, johon linkki etusivun karusellista 
o Kari ehdotti että karusellit hoidettaisiin jatkossa vastuualueittain eikä kuukausittain 

kuten tällä hetkellä. Listoja rikastettaisiin esim. kahden viikon välein. Ongelmana on nyt 

se, että uusimmat lisäykset listoihin tulevat näkyviin viimeiseksi – tämä rikastuvan listan 

ongelma on tiedossa. Asiakkaille hankalaa, kun joutuu skrollaamaan enemmän sitä 

mukaa kun lista rikastuu. Pohdittiin ratkaisua; ratkaisuna voisi toimia se, että 

vastuuhenkilöt vaihtaisivat listat aina kokonaisuudessaan, kun siihen tulee uusi rikastus 

o jokainen verkkoviestintäryhmään kuuluva huolehtii uusien suositus-karusellien teosta 

esim. kuukausittain 

o Sisällöntuottamista pohditaan vielä tarkemmin joulukuun tapaamisessa.  



3) Ratkaistavia asioita:  

o Tulevaisuudessa Lasten ja nuorten – Finna-sivusto? Ei toimi halutulla tavalla lapsille ja 

nuorille, vaan sivu on enemmän suunnattu kasvattajille  

o asiakkaana kirjastossa –sivun alasivuksi 

o Sari ehdotti alustan tekemistä valmiiksi tulevaisuutta varten  

o Nuorten lukuvinkit Kirjasammosta ja Sivupiiristä  

o Sari tekee demoversiot lasten & nuorten erillisistä sivuista; kun valmista, Sari 

lähettää kaikille linkin demosivuille (lapset, nuoret) 

 

o Finnaan Lapset ja nuoret – opettajien pyytämät vinkkilistat < miten toteutetaan?  

o Suositellaan että kunnat tekevät itse omat listat. Finnan lasten ja nuorten sivuille 

voidaan laittaa kuntien omia lukuvinkkilistoja. Anu lähettää Vaski-kunnille 

väliaikatietoa lasten ja nuorten sivuista – mukaan vinkkilistoja myös muualta 

 

o Lasten ja nuorten Kuukauden kaveri ja Kuukauden tyyppi –materiaalien sijoittuminen 

Finnaan 

o asiakkaana kirjastossa alasivulle, johon linkki etusivun karusellista 
 

o Asiakkailta on tullut pyyntöjä, että Viittomakielinen kirjasto (sis. videoita) saataisiin suoraan 

Vaski-Finnan etusivulle; sama koskee Celiaa ja ehkä myös muita aineistoja erityisryhmille.  

o Ratkaisu: alasivu asiakkaana kirjastossa–sivulle otsikolla esteettömät palvelut. Tarja 

Rajala toimittaa materiaalit verkkoviestintäryhmälle. 

 

 

4) Joulukuussa pidetään aihepiirikokous (3.12.) Samassa käydään läpi millä aikataululla aletaan 

tehdä uudella tavalla karuselleja. Sovitaan myös muista käytännön asioita karuselleihin 

liittyen.  

 

5) Muut asiat  

o Kuntien sivuilta kääntö finnan sivuille vaski.finna.fi – pitää tehdä itse. Kirjastojen sivuilta 

ym. kannattaa ottaa pois tekstit ’tutustu uuteen verkkokirjastoon’, koska vaski.finna.fi 

toimii jo täysillä 

o 16.–23.11.2015 Salo liittyy Vaski-kirjastoihin – verkkokirjasto kiinni 

 

Kari päätti kokouksen noin klo 11.  

 

 


