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1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
 
Kokous avattiin klo 13 ja sovittiin, että puheenjohtajana toimii Minna Marjamaa ja 
sihteerinä Terhi Kaipainen. Jatkossa sekä puheenjohtajuus että sihteeriys kiertää. 
Minna hoitaa puheenjohtajan tehtävät syksyn osalta. 

 
2. Kreodin käytänteet ja toimituskunta 

 
Keskustelimme Kreodin käytänteistä ja toimituskunnan tehtävistä. Lehti ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa. Jatkossa järjestetään toimituskunnan kokous vähintään kuukautta 
ennen seuraavaa lehden deadlinea, jolloin toimituskunta suunnittelee lehden 
sisältöä. Kreodi pyritään teemoittamaan mahdollisuuksien mukaan, mutta kaikki 
lehteen tarjotut jutut otetaan kuitenkin vastaan. Toimituskunta käy tarjotut jutut läpi 
kokouksessaan ja päättää mahdollisesta teemasta. Tavoitteena on ainakin yksi 
selkeä teemanumero vuodessa.  

 
Toimituskunnalle jaettiin oman amkin alueen lisäksi vastuualueet sekä 
maantieteellisen tai muun yhteyden perusteella seuraavasti: 

● Hellevi Hakala: amk-kirjastojen johtajat 
● Terhi Kaipainen: Itä-Suomi ja Jyväskylän seutu 
● Pirjo Kangas: Varsinais-Suomi ja Satakunta 
● Minna Marjamaa: pääkaupunkiseutu 
● Tiina Mäntylä: Lappi 
● Marjo Pekola: Keski- ja Etelä-Pohjanmaa 
● Riikka Sinisalo: Lahden ja Tampereen seudut, Polamk 
● Tiina Tolonen: Kainuun ja Oulun seudut, Diak 
● Ann-Kristin Åvall: Ahvenanmaa ja ruotsinkieliset amkit 

 
Tässä yhteydessä keskusteltiin myös julkaisusopimuksesta, jota ei ainakaan tässä 
vaiheessa aleta kirjoittajilta pyytää. Sen sijaan Kreodin kirjoitusohjeisiin lisätään 
maininta: Jokainen kirjoittaja vastaa itse siitä, että hänen artikkelinsa sisältö ja kuvat 
eivät loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia. Riikka Sinisalo lupasi katsoa Kreodin 
kirjoitusohjeet myös muilta osin läpi ja antaa niistä mahdolliset muutosehdotukset 
seuraavassa kokouksessa. 

 



Toimituskunta löytää Kreodin materiaalit Google Drivesta, jonne saa sisäänpääsyn ja 
muokkausoikeuden lähettämällä Minnalle gmail-osoitteen, jos ei ole sitä vielä tehnyt. 
Toimituskunnalle luotiin myös oma suljettu FB-ryhmä, jossa keskustelua voidaan 
käydä sähköpostin sijaan.  
 
3. Julkaisupolitiikan suunnittelun aloittaminen 
 
Kreodi on saanut tehtäväkseen AMKIT-konsortion johtoryhmältä rakentaa 
julkaisupolitiikka lehdelle. Johtoryhmän yhtenä toiveena on laajentaa lehden 
näkökulmaa kirjaston ulkopuolelle. Totesimme, että edellisessä Kreodi-workshopissa 
luotu slogan: ”Meidän lehti” on toimiva edelleen, ja näkökulman laajentaminen 
tehdään kuitenkin kirjastolähtöisesti.  
 
Keskustelimme mahdollisesta workshopista julkaisupolitiikka-teemalla, jolloin asioita 
olisi helpompi käsitellä ja ideoida. Minna selvittää Hanna Lahtiselta onko mahdollista 
järjestää julkaisupolitiikan suunnittelu-workshop vielä syksyllä 2017. Minna palaa 
asiaan viimeistään kahden viikon kuluttua, jonka jälkeen mietitään tarkempi 
ajankohta ja paikka. Tiina Tolonen selvittää jo etukäteen mahdollisuutta pitää 
workshop Hailuodossa. 
 
4. Katsaus sisällöhallintajärjestelmän kehitykseen 
 
Minna kertoi Kreodin tämän hetkisestä sisällönhallintajärjestelmästä, joka on 
päivitetty uuteen versioon syksyllä 2016. Tällöin muuttui Kreodin leiska, ja 
päivityksen yhteydessä osa some-palveluista jäi pois käytöstä. Minna ja Jorma 
Oksanen ovat selvitelleet Kreodin muutoksia, ja ainakin puuttuvat Facebook-jako 
pyritään saamaan syksyn aikana kuntoon. 
 
Minna ehdotti, että alamme kerätä yhdessä Google Driveen Kreodin käyttöliittymän 
kehittäviä asioita, liittyi se niin käytettävyyteen kuin ulkoasuun. Lisäksi Driveen 
kerätään muuten Kreodista saatua palautetta (esim. omassa työyhteisössä), jonka 
avulla lehteä voidaan kehittää eteenpäin. Minna lisää dokumentit Driveen. Näitä 
asioita voidaan käsitellä myös mahdollisessa workshopissa (ks. muistion kohta 3). 
 
Keskustelimme siitä, että jatkossa juttujen kuvia voisi käsitellä ja juttuja voisi syöttää 
sisällönhallintajärjestelmään myös muut kuin vain Minna. Minna katsoo sitten 
päätoimittajana lopuksi kokonaisuuden kasaan ja mm. valikoi etusivulle mahtuvat 8 
juttua. Pyritään selvittämään, onko mahdollista saada kaikki jutut yhteen listaan 
etusivulle. Toistaiseksi tämä ei ole onnistunut. 
 
5. Seuraava lehti ja Kreodin tuleva sisältö 
 
Kreodin 2/2017 deadline on 30.8.2017 ja Minna kasaa lehden siitä seuraavalla 
viikolla. Lehteen tulevat jutut löytyvät Google Drivestä kansiosta Lehden suunnittelu 
ja jutut. Tällä hetkellä seuraavaan Kreodiin on tulossa 14 juttua pääkirjoitus mukaan 
lukien. Marjo Pekola on luvannut tehdä lehteen jutun uudesta toimituskunnasta. 



 
Keskustelimme tässä yhteydessä myös muuten lehden sisällöstä ja toivottavista 
juttutyypeistä. Ehdotuksina nousi esiin mm. juttuja konsortion ajankohtaisista asioista 
(esim. uuden järjestelmän hankintatilanne), amk-musiikkikirjastot, sarjakuva, Kreodiin 
omana kategorianaan pakina/kolumnityyppinen kirjoitus (joka voisi olla myös 
nimimerkin kirjoittama, mahdollisesti kriittisesti asioita pohdiskeleva). Jatkossa on 
pohdittava myös sitä, mikä on paras tapa ottaa vastaan lehteen tarjottavia juttuja. 
Sähköposti ei monesti ole paras vaihtoehto, sillä esim. isot kuvatiedostot tukkivat 
postin helposti. Jätimme tämän jatkopohdintaan, ja jokainen voi omalta osaltaan 
miettiä, mikä voisi olla jutuille paras tiedonsiirtotapa. 

 
6. Seuraava kokous ja Kreodi 3/2017 
 
Sovittiin Kreodin 3/2017 deadlineksi 15.11.2017, jolloin toimituskunnan seuraava 
kokous on lokakuun puolivälissä. Minna laittaa ajankohdasta doodle-kyselyn. 
Totesimme, että aamut olisivat ehkä paras aika kokoustaa. 
 
 
 


