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Katsaus Vaskin Viestintäryhmän toimintaan 2015 
 
 
Ryhmä aloitti nimellä Verkkopalvelut ja viestintä.  
 
Ryhmälle osoitetut tärkeimmät tehtäväkokonaisuudet olivat: 

• Finna-verkkokirjaston käyttöönotto  
• Salon liittyminen Vaski-kirjastoihin  
• Kirjastojen maakunnallinen osasto Turun Kirjamessuilla  

 
Käytännössä ryhmä osoittautui liian suureksi ja tehtäväkenttä heterogeeniseksi, mikä 
hankaloitti toimintaa ja varsinkin käytännön asioiden organisoimista. Ryhmä jaettiin kahtia  
 

1) Verkkopalveluryhmään, jota vetää Kari Pohjola. Ryhmään kuuluvat Marja 
Johansson, Anu Lehtonen-Sonkki, Heli Malila-Kolkka, Aki Pyykkö, Pauliina Sandberg 
ja Mari Tammela.  

2) Viestintäryhmään, jota vetää Eeva Kiviniemi. Ryhmään kuuluvat Päivi Aalto, Sinikka 
Huttunen, Päivi Kettula ja Nina Koskivaara.  

 
 
Viestintäryhmän toiminta vuonna 2015 
 

1) Finna-verkkokirjaston käyttöönotto 
 

• Viestintäryhmä kokoontui 20.5. klo 9-11 käsittelemään Finna-verkkokirjastoa. 
Näkökulmana oli verkkosivuille tulevien tekstien luettavuus, tuoreus, 
kiinnostavuus, innostavuus ja oikeakielisyys. 

• Muistio toimitettiin Susanna Sandellille, Sari Toivaselle ja 
Verkkopalveluryhmälle. Muistio on liitteenä. 

 
 

2) Mediatiedote Salon liittymisestä Vaski-kirjastoihin 
 

• Vaski-jory antoi Viestintäryhmälle toimeksiannon, jossa pyydettiin ryhmää 
laatimaan mediatiedote Salon liittymisestä Vaskiin. 

• Tiedote tehtiin ja annettiin Vaskin työvaliokunnalle hyväksyttäväksi. 
Hyväksymisen jälkeen tiedote lähetettiin medialle. Tiedote on liitteenä. 

 
 

 
3) Vaskin tiedotusmateriaalin uudistaminen Salon liittyessä Vaski-kirjastoihin 

marraskuussa 2015. https://vaski.wordpress.com/toimintakaytannot/ 
 

• Ryhmän vetäjän pitkän sairausloman vuoksi tiedonkulku ja vastuunjako 
ryhmän sisällä takkusivat pahasti eivätkä aikataulut pitäneet.  

• Vaskin toimintakäytäntöjen korjaaminen myöhästyi ja Salon kirjastot saivat 
odottaa materiaalia kohtuuttoman pitkään. 

• Ryhmän vetäjänä pahoittelen ryhmän epäonnistumista tehtävässä. 

https://vaski.wordpress.com/toimintakaytannot/


Vaskin Viestintäryhmä muutettiin 4.9.2015 tarvittaessa kokoon kutsuttavaksi. 
 
Viestintäryhmän tavoite vuodelle 2015 
 

Vaski-kirjastojen henkilökunnan mediaviestinnän osaamistason nostaminen. 
Mediatiedotteiden kirjoittamisesta tulisi tehdä kirjastoammattilaisen työhön kuuluva 
taito. 
 
Koulutustarjontaan ehdotetaan mediaviestinnän koulutusiltapäivää, jossa 
kouluttajina olisivat ainakin 
• markkinointipäällikkö Roosa Kallio Helsingin kaupunginkirjastosta 
• toimittaja ja kirjastonhoitaja, tradenomi Erkka Ojanen, joka on tehnyt Turun 

Amkiin ja Naantalin kirjastolle erinomaisen opinnäytetyön Kuinka vallan vahtikoira 
kesytetään – ohjepaketti kirjaston printtimediaviestinnän toteutukseen 

 
Hyvin toteutettu mediaviestintä vahvistaa Vaski-kirjastojen brändiä. Vaski-kirjastot 
viestivät edelleen yhdessä isoista asioista, mutta yksittäiset kirjastot/osastot voisivat 
hoitaa medialle suunnattua tapahtumatiedotusta ja muuta kirjastosta ulospäin 
suuntautuvaa viestintää itse. 
 
Esimerkiksi Raisio kaupunki kouluttaa henkilökuntaa mediatiedotteiden tekemiseen 
ja somessa toimimiseen. Ohessa viestintäpäällikkö Mari Koivusen koulutuksen 
mainos. 

 
Tiedottamisen abc 

 
Miksi tiedotetaan? Mitä tiedotetaan? Kuka tiedottaa? Koska tiedotetaan? Mitä jos 
ei osaa? Entä se some? Entä sitten nettisivut? 
Tiedottamisen perusjutut pikaisesti parissa tunnissa.  
 

 
 


