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KIRJASTOKAISTAN NOSTOJA 

TOIMINTASUUNNITELMASTA 2020



Pohjaa vuoteen 2020 –

markkinointia, viestintää, mielikuvia, koulutusta, tietoa…



Kirjastokaista jatkaa edellisten tuotantovuosien kokemusten perusteella linjattua sisällöntuotantomalliaan. Sisällöntuotantoa leimaavat laajat 

yhteistyöverkostot, valtakunnalliset hankkeet ja kampanjat sekä jatkuvuus hyviksi havaittujen sarjojen tuotannossa ja toimintatavoissa.

Fokuksessa on siis edelleen tuottaa

 kirjallisuus- ja kirjastomarkkinointiohjelmia, jotka soveltuvat kirjastojen verkkosivuilla hyödynnettäviksi

 kirjallisuus- ja kirjastomarkkinointiohjelmia, jotka sopivat sosiaalisessa mediassa jaettavaksi (Facebook-videot)

 toimituksellista sisältöä yhdessä Kirjastot.fi:n eri palvelujen kesken (upokkeet ja käännökset) 

 koulutusohjelmia, joilla tuetaan maantieteellistä yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta

Erityispainopistealueet vuodelle 2020

 lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävien kirjastopalvelujen -eritystehtävähankkeen kumppanuus ja tukeminen sekä jo olemassa 

olevilla ohjelmilla että uusilla yhteistuotannoilla

 yleisten kirjastojen digihankkeen kumppanuus ja tukeminen sekä jo olemassa olevilla ohjelmilla että uusilla yhteistuotannoilla

 yhteistyön vahvistaminen Suomen kirjastoseuran kanssa

Käyttöä koskevat trendit

Oletamme sivuston käytön ja medioiden katselujen nousevat hieman vuonna 2020 edellisten vuosien trendien jatkumona. Suurin käytön kasvu 

tulee oletettavasti tapahtumaan Facebook-videoissa. Some-kanavillemme asetamme noustutavoitteiksi Facebookille 7000 (nyt 5364 tykkääjää) ja 

Twitterille 3500 (nyt 3036 seuraajaa). 

Katsaus toimintasuunnitelmaan 2020



Kirjastokaistalla on vuonna 2020 joitakin muutoksia ja eritysjärjestelyjä. 

 Toinen kuvaajista tekee vuoden ajan 60% työaikaa. Paikkaamme vajetta priorisoimalla tuotantoja, tekemällä entistäkin vahvempaa 

suoralähetysyhteistyötä Kansalliskirjaston kanssa ja ostamalla työpanosta.

 Varaudumme saavutettavuusdirektiivin mukaisesti siihen, että vuoden 2020 syksystä lähtien kaikkien julkisten organisaatioiden tulee 

tarjota verkkosivujensa video- ja audiosisällöille tekstitykset. 

 Kolme kysymystä kirjastosta / Tre frågor om bibliotek -sarja on yksi katsotuimmista, jaetuimmista ja upokkeina parhaiten levinneistä 

sarjoistamme. Uudistamme sarjan vuoden 2020 alusta niin, että julkkisten tarinat eivät liity tiettyyn kirjastoon vaan ne ovat yleisiä. Tuolla 

tavoittelemme sarjalle vielä entistäkin parempaa hyödynnettävyyttä ja suosiota.

 Kirjastokaista saavuttaa 10 vuoden iän ja aiomme juhlistaa ja nostaa palvelua vahvasti esiin vuosipäivän tiimoilta. Kuntakanavan kanssa 

tehdyn lyhyen pilottivaiheen jälkeen toiminta eteni nykyiseen tuotantovaiheeseen uuden käyttöliittymän ja palvelun uuden nimen, 

Kirjastokaistan, käyttöönoton myötä. Kirjastokaista julkaistiin 29.3.2010.

Erityistä vuonna 2020



Kirjastokaistalla on toimituskunta, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Mikko Helander, kuvaaja, Kirjastokaista

Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija, Eduskunnan kirjasto

Päivi Karhumetsä, informaatikko / viestintäkoordinaattori, Metropolia amk

Anneli Ketonen, kirjastotoimen ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Teemu Kokkonen, tietotekniikkasuunnittelija, Kansalliskirjasto

Riikka Kulmala, lehtori, Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma, Turun amk

Tiina Lehmikoski-Pessa, viestintäpäällikkö, Kansalliskirjasto

Vesa Liminka, AKE-informaatikko, Vaara-kirjastot

Päivi Litmanen-Peitsala, viestinnän suunnittelija, Kirjastot.fi ➜ Yleisten kirjastojen digihanke

Tutta Periviita, kirjastovirkailija, Kittilän kunnankirjasto

Riikka Rajala, järjestösihteeri, Kirjastoseura

Sari Siekkinen, tuottaja, Yle Kulttuuri ja viihde

Panu Somerma, kuvaaja, Kirjastokaista

Minna Suikka, tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto

Riitta Taarasti, toimittaja, Kirjastokaista, toimituskunnan vetäjä

Riitta Vivolin-Karén, tuottaja, Viittomakielinen kirjasto

Kirjastokaistan toimituskunta Tavoitteena 

edistää 

synergiaa eri 

toimijoiden 

välillä.
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