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1. Kuulumiset ja tilannekatsaus 

Tapahtumien viemisen projekti etenee, hajauttaminen onnistuu. Monta kuntaa = haasteellista. 
Linked events pidetään mielessä, mutta nyt lähdetään liikkeelle WordPressin kehittämisellä.  

a. Tapahtumatyökalu 
tapahtumapaikat (Kirjastohakemiston hyödyntäminen?) 
Toistuvuus näkyy Vaskissa, mutta ei ”nippuina”.  

b. New York Public Library https://www.nypl.org/events  
c. uusi monikielisyys-työkalu poistaa toistuvuuden. Toistuvuus on tärkeämpi. 
d. toistuvat tapahtumat – syöte ei välttämättä huomioi  asiasanat? 
e. WordPress-sivusto ylläpidon käyttöön – millaisia sivuja toivotaan? 
f. ohjeet ja pelisäännöt WordPress-sivustolle kirjautumisen taakse 

WP Dashboard – mitä tietoja toivotaan? 
g. käyttäjätunnukset ja oikeudet 

i. kaikki voivat muokata toistensa tapahtumia VAI kaikki voivat muokata vain omia 
tapahtumiaan?  

ii. Sovittiin, että kaikki käyttäjätunnusten omaavat voivat muokata toistensa tapahtu-
mia. Vaski-verkkoviestinnän ryhmä voi muokata kaikkia tapahtumia. 

2. Tapahtumien esittäminen verkkokirjastossa 
a. mallipohjatyö ja ehdotus Kansalliskirjastolle / Kifille 

i. etusivun nostot (tapahtumat / kampanjat) 
ii. tapahtumien haku ja suodatus omalla sivulla? onnistuuko? 

b. ryhmän kommentit 13.3. kokousta varten 
Nostotyökaluun paikkakunta. 1) kunta- vai 2) toimipistehierarkia. 
Nostossa välilehdet, esim. ”näyttelyt”. Katso lisää  kaikki Vaski-kirjastojen näyttelyt. 

c. Pohdittiin kategorioita, kuten näyttelyt, kirjallisuus, musiikki, lapset, muut. Välilehti-rat-
kaisu. 

d. kuvien koko määritellään. 
3. Suosikkilistojen esittäminen verkkokirjastossa 

a. toimiiko sama työkalu ja esittämistapa kuin tapahtumilla? 
b. tarvittavat kategoriat, kuvien koko? 
c. suosikkilistojen tuottaminen WordPressillä vai Finnan omalla työkalulla? 

4. Uudet vastuualueet 
a. käytiin läpi suunnitellut uudet vastuualueet 
b. vastuualueet tarkentuvat kevään ja kesän aikana 



5. Koulutus Studiossa / webinaarina pe 24.5. klo 13-15 
a. Lyyti-ilmoittautumisen tilanne: jo kymmenkunta ilmoittautunutta. 
b. lähiopetuksen tarve? jalkautuminen? 
c. kertauskoulutus syksyn alussa? 
d. helpdesk-toiminnan organisoiminen 

6. Tapahtumien tuominen WordPress-sivustolle? 
a. tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää rss-syötteitä ja/tai facebookia 
b. Facebook: edellyttää maksullista lisäosaa ja lisäksi Facebook API ja Facebook secret.  
c. Kartoitus on tehtävä kaikkien Vaski-kirjastojen osalta. Mikä tapa? 
d. toistaiseksi tapahtumat viedään manuaalisesti 

7. Tunnukset uudelle sivustolle lähiaikoina 

8. Seuraava kokous: ilmoitetaan erikseen. 
 
 


