
AMKIT-konsortio 

Kreodin toimituskunnan kokous    

 

Aika:  31.1.2018 klo 10.00–12.00 

Paikka:  AC: https://connect.funet.fi/avoin-tki/  

 

Läsnä: 

Minna Marjamaa, päätoimittaja 

Tiina Mäntylä 

Tiina Tolonen 

Marjo Pekola 

Terhi Kaipainen 

Riikka Sinisalo 

Pirjo Kangas 

Anki Åvall 

Hellevi Hakala, opintovapaalla 

 

1. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Jatkossa kokoustetaan Skypessä, koska AC ei toimi kaikilla kunnolla ja Skype toimii. 

 

2. Kreodin 1/2018 jutut 

 

Käytiin läpi Kreodiin 1/2018 tulleet jutut. Todettiin, että juttuja on tarpeeksi ja ne ovat jo hyvällä 

mallilla. Minna pyrkii samaan lehden ulos 15.–20.2. välisenä aikana. 

 

3. Kreodin julkaisusuunnitelman kehittäminen 

4.   

Kreodin julkaisusuunnitelmaa käsiteltiin AMKIT-konsortion joryssä 14.12.2017. Jory piti 

julkaisusuunnitelmaa hyvänä, mutta toivoi sen kytkemistä AMKIT-konsortion strategiaan. 

Kokouksessa esitettiin toive toimituskunnan arviointityön terävöittämisestä niin, että kaikki 

kirjoittajat saavat palautetta jutuistaan ja arvioinnissa käytetään yhtä kriteeristöä. Minna ei ole 

vielä tehnyt tätä. 

 

Päätökset: Minna käy AMKIT-konsortion strategian läpi ja lisää pääkohtia Kreodin 

julkaisusuunnitelmaan. Jatkossa kaikista jutuista annetaan kirjoittajille palaute ja toimituskunta 

kehittää check-listan tarkistettavista asioista. Toimituskunta ei kuitenkaan pyri siihen, että kaikki 

artikkelit olisivat D1-tason juttuja vaan pikemminkin kehottaa kolumnien, haastatteluiden ja 

sarjakuvien tekoon. Minna koostaa alustavan dokumentin toimituskunnan arviointityöstä eDuuniin 

ja kirjoittaa pääkirjoituksen seuraavaan Kreodiin. 

 

5. Kevään 2018 aikataulu 

 

Tarkistettiin kevään aikataulu. Kreodi ilmestyy tänä vuonna kuusi kertaa.  

Kevään viimeinen lehti on teemanumero, jona teemana on Avoin TKI & oppiminen. 

Teemanumeroon rohkaistaan kirjoittamaan niin teoreettista että caseja. 

https://connect.funet.fi/avoin-tki/


 

Kevään aikataulu on seuraava: 

- deadline 31.1.  ilmestyy 15.2.–20.2. 

- deadline 31.3.  ilmestyy 15.4. 

- deadline 15.5.  ilmestyy 1.6.  

 

6. Koulutukset  

 

Keväällä järjestetään Kreodin toimituskunnalle koulutuksia seuraavasti: 

 -  Newscoopin sisällönhallintajärjestelmä / Minna, maaliskuu 

-   Kielenhuolto / Tiina Mäntylä, loppukevät 

Keväällä suunnitellaan syksyksi Kreodin kirjoittajapajoja.  

 

7. Kreodin kommentoinnin kehittäminen ja tulosten seuraaminen 

 

Minna pyytää HAMKin Jormaa korjaamaan Kreodin kommentoinnin virheilmoituksen pois, samoin 

tähti-ratingin ongelmat ja kirjautumisvaikeudet. Minna tekee palautteen antamista varten e-

lomakkeen. Maaliskuusta lähtien täsmennetään tulosten seurantaa niin Google Analyticsin kuin 

kommenttien valossa, kun palautteenanto toimii jouhevammin.  

 

8. Kreodin näkyvyys- ja somesuunnitelma 

 

Riikka Sinisalo valittiin tekemään Kreodin some-suunnitelmaa.   

 

9. Seuraava kokous 1.3.2018 klo 9. 

 

Minna on tehnyt kokouskutsun Outlookiin toimituskunnalle. 

 

 

 

 

 


