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MUISTIO THESEUS-RUKKASET  ACP-PALAVERI 6.9.2012 

Läsnä: Ulla-Riitta Lahtinen, Minna Marjamaa, Sanna Savolainen, Tiina Tolonen (sihteeri) 

Aika: 6.9.2012 klo 12.30 – 15.00 

 

1. Rukkas-töiden organisointi ja tulevaisuus 

Keskusteltiin rukkasten työnjaosta. Oulussa tilanne on muuttumassa Sanna Savolaisen 
jäädessä toimivapaalle marraskuun loppupuolella. Asiasta on keskusteltu, ja Tiina Tolonen 
tulee jatkamaan Oulussa tehtävissä yksin. Rukkasten toimikausi jatkuu näillä näkymin 
30.4.2013 saakka. Sovittiin, että pidetään ainakin yksi rukkaspalaveri vielä ennen Sanna 
Savolaisen poisjäämistä. 

Ulla-Riitta Lahtisen koordinaattorin toimikausi päättyy 31.12.2012. Häneltä jäävien töiden 
organisoinnista ei vielä ole tietoa, asia selvinnee AMKIT-konsortion johtoryhmän kokouksen 
jälkeen syyskuun lopussa. 

Tässä palaverissa tehtäväksi suunniteltu Theseuksen sivujen läpikäyminen päätettiin tehdä 
erillisessä sivuja (syöttösivun uusi julkaistava versio sekä publications.theseus.fi) 
käsittelevässä palaverissa. Sivut on saatava lopulliseen muotoon vuodenvaihteeseen 
mennessä. Sovittiin että kukin käy sivuja läpi ja merkitsee tekemänsä huomiot talteen itselleen 
tai suoraa wiki-sivulle ja ne katsotaan yhdessä seuraavassa palaverissa. 

 

2. Viestintä ja tiedottaminen 

Minna Marjamaa esitteli Theseus-wikiin lisättyä viestintäsuunnitelmaa. Keskusteltiin 
mahdollisista tilaisuuksista johon Theseusta voitaisiin mennä esittelemään ja minkälaisessa 
laajuudella sitä tehtäisiin (posteri, roll-up (lisätään myös wikiin), powerpoint…) Päätettiin 
seurata mahdollisia tilaisuuksia eri kanavien kautta (sähköpostilistat, www-sivut) ja että 
tilaisuuksiin osallistumisesta sovitaan tapauskohtaisesti. Keskusteltiin osallistumisesta FinnOA-
työryhmän kokouksiin. 

Theseuksen viestintäkanavina sovittiin käytettävän jo nyt käytössä olevia, eli amk-kirjastojen ja 
Theseus-yhdyshenkilöiden sähköpostilistoja, wikiä, Theseuksen facebook-sivua ja alan 
julkaisuja.  

Keskusteltiin Theseuksen graafisesta ilmeestä ja sen päivittämisestä resurssien puitteissa. 
Marraskuussa 2011 pidetyssä rukkaspalaverissa aloitettiin keskustelu esitteiden ja julisteen 
päivittämisestä uuden värimaailman mukaiseksi. Paperisia esitteitä ei aleta nyt uusimaan, vaan 
päädyttiin tutkimaan mahdollisuutta teettää sähköinen esitepohja, jota voidaan käyttää erilaisiin 
tarkoituksiin tekstiä muuttamalla (sisäinen tiedotus / tiedottaminen sidosryhmille). Minna 
Marjamaa selvittää suunnitteluasiaa. 

Pyritään toteuttamaan vielä syksyn aikana ammattikorkeakoulujen opetushenkilökunnalle ja 
johdolle suunnattu tiedote ja sidosryhmille tarkoitettu tiedotus alkukeväällä 2013. 



 

 

3. Työnjakoasiosta ja wikin sisällöstä 
 
Keskusteltiin työnjaosta rukkaset  ><  kirjastot. Sovittiin, että pyritään kääntämään ko. 
kirjastoihin rukkaslistalle tulevat viestit koskien esim. tiedoston vaihtamista, ylimääräisten 
välimerkkien poistamista tms. asioita, jotka tulisi pystyä tekemään kussakin kirjastossa. 
Päätettiin lisätä ohjeistusta wiki-sivulle koskien perustoimintoja, Sanna ja Tiina laativat ohjeen 
ja lisäävät sen sinne. Uusista ohjeista tiedotetaan myös sähköpostilistoilla. 
 
Keskusteltiin wikin sisällöstä, onko siellä vanhentunutta tai muuten poistettavaksi joutavaa 
esim. väliaikaista materiaalia. Todettiin että kaikilla rukkasilla on editointioikeudet wikiin ja kukin 
voi sisältöjä päivittää jos aihetta siihen on. 
 
Päätettiin kerätä tilastolukuja Theseuksesta ja tiedottaa niistä myös sähköpostilistoilla. 
Tilastolukuja laitetaan näkyville myös wikiin. Muutoinkin todettiin, että wikin olemassaolosta 
olisi hyvä muistutella säännöllisin väliajoin. 
 
4. Muut asiat 
 
Keskusteltiin rukkasten mahdollisuuksista rinnakkaistallentamisen edistämiseen. Todettiin että 
asian eteenpäin vieminen on erityisesti ammattikorkeakoulujen harteilla. Sovittiin, että Minna 
kokoaa tiivistetyn paketin rinnakkaistallentamisesta, muut kommentoivat ja täydentävät, minkä 
jälkeen se lähetetään amk-kirjastojen Theseus-yhteyshenkilöille jaettavaksi kunkin omassa 
organisaatiossaan sopivaksi katsomallaan jakelulla. 
 
5. Seuraava palaveri 
 
Seuraavaksi palaveriajaksi sovittiin alustavasti 18.10.2012 klo 12.00. – 15.00. 
 
 

 
 


