
TURUN KAUPUNGINKIRJASTO   MUISTIO   
Vaski-verkkoviestinnän ryhmä    
 
      
Aika  4.2.2019 13:00–14:30 
Paikka  Turun pääkirjasto, 3. krs, Pieni neuvottelutila 
 
Paikalla   Tiina Grönroos Salon kirjasto 
  Gunnar Högnäs Turun kaupunginkirjasto 
  Heli Malila-Kolkka Kaarinan kirjasto 

Pauliina Sandberg Turun kaupunginkirjasto (muistio) 
  Sari Toivanen  Turun kaupunginkirjasto 
 
Poissa  Mari Tammela Raision kirjasto 
 
 
 
 

 
1. Ryhmän kokoonpano – Gunnar Akin tilalle 
2. Kuulumiset 
3. Vaski-jory 18.12.2018 hyväksyi suunnitelman hajauttamisesta ja WordPressin avaamisesta, pieni 

lisäresurssi myönnettiin > projekti voi alkaa 
4. Nimi ”projektille”? 
5. Tilannekatsaus 

a. tapahtumat.vaskikirjastot.fi –raakile nähtävillä 
b. Sari kertoi tilanteesta, että myös Kansalliskirjasto on nyt alkanut kiinnostua tapahtumien 

esittämisen kehittämisestä. Vaskin projektin kannalta tilanteesta tekee hankalan se, että 
kansalliskirjastolta puuttuvat tekijät, eikä aikataulusta ole tietoa. Vaskin projekti lähtee kui-
tenkin käyntiin, kuitenkin siten, että pysytään ajan tasalla Kansalliskirjaston toimista asian 
hyväksi ja koetetaan suhteuttaa oma satsaus siihen, millä aikavälillä Finna-kirjastoille mah-
dollisesti tulee toinen, yhteinen ratkaisu tapahtumien esittämiseksi. 

6. Aikataulu 
a. Sarilla ja Pauliinalla aikaa helmi-touko 2019 (4 kk) 

7. Tapahtumien sisällöntuotannon hajauttaminen: mitä jää ulkopuolelle? Ryhmän jäseniltä kysyttiin 
alustavasti, minkä kokonaisuuden he haluaisivat ottaa hoidettavakseen sitten, kun tapahtumien 
vieminen on hajautettu ja ryhmä voi keskittyä verkkokirjaston muuhun kehittämiseen. 

a. Uutiset ja tiedotteet (Pauliina ja Sari) 
b. Ajankohtaisten asioiden seuraaminen ja nostaminen  
c. Poikkeustiedotteet 
d. Kampanjat 
e. Vinkit ja suosittelut (Heli ja Pauliina) 
f. Kohderyhmien sivut (lapset, nuoret, musiikki, kirjallisuus) 
g. E-aineistot (Tiina ja Sari yhdessä Maija S:n kanssa) 
h. Ohjesivut  
i. Saavutettavuus (kaikki) 
j. Kieliversiot (ruotsi ja englanti) (Gunnar ja Pauliina) 
k. Kokonaisilme ja vanhojen tai toimimattomien tietojen poistaminen / korjaaminen (sisällöl-

linen päätoimittaja + kaikki) 
l. Ideoiminen ja kehittäminen (kaikki) 

8. Ryhmän rooli nyt ja jatkossa 
a. osallistuminen tapahtuma-sivuston rakentamiseen (esim. tapahtumapaikat) 
b. sivuston suunnittelutyö (esim. kategoriat) 



c. Vaski-kirjastojen koulutus 
d. ylläpito vanhalla tavalla helmi-toukokuun ajan 
e. jatkossa?  
f. vierihoito Vaski-kirjastoille – helpdesk? 

9. Sari antaa verkkoviestinnän ryhmän jäsenille tunnukset uudelle tapahtumasivustolle mahdollisim-
man pian testattavaksi ja kommentoitavaksi 

10. Muut asiat (Gutenberg, kuvat, tapahtumaesitteet) 
a. Sisällöntuotannon hajauttamisesta huomio: mitä enemmän porukkaa, sitä tarkemmat oh-

jeet tulee olla 
b. Kirjastohakemistoa hyödynnetään tapahtumien viemisessä (ei kirjoiteta uudelleen esim. 

kirjastojen yhteystietoja) 
c. Tapahtumien kategorisointi/asiasanoitus löytämisen auttamiseksi 

11.  Vaski-kirjastojen tapahtumaesitteet verkkokirjastossa 
a. Gunnar ehdotti, että kaikki pdf:t ja muut esitteet saataisiin verkkokirjastoon, jos etusivun 

linkkinä olisi jokin yleinen kuva ja linkit esitteisiin vasta itse uutisessa > Sari tekee, Pauliina 
auttaa kuvan löytämisessä 

12. Seuraava verkkoviestinnän ryhmän kokous 11.3. klo 13-15. 
13. Ehdotus: Vaski-kirjastojen pomot tekevät verkkokirjaston suosittelulistan esittelyteksteineen kukin 

vuorollaan ja mielellään kasvokuvan kanssa  
 
 

 


