
AMKIT-konsortio  

Kreodin toimituskunnan kokous     

  

Aika:  31.8.2018 klo 9.00–10.10  

Paikka:  Skype  

  

Läsnä:  

Hellevi Hakala 

Terhi Kaipainen 

Minna Marjamaa, päätoimittaja  

Tiina Mäntylä  

Marjo Pekola 

Anki Åvall 

Tiina Tolonen (poissa) 

Riikka Sinisalo (poissa) 

Pirjo Kangas (poissa) 

 

  

1. Kreodin webinaarit  

Kesäkuussa 18.6. järjestettiin yhteisöllisyys-webinaarien suunnittelupalaveri, paikalla Susanna 

Kinnari ja Kreodin toimituskunta. Seuraavia aiheita ideoitiin: 

1. Kreodin toimituskunnasta nousevia aiheita 

a. Webinaareja kirjoittajille (syksy ja kevät) 

i. Kieliwebinaari 

ii. Vinkkejä hyvään kirjoitustyyliin 

iii. Kirjoittajien innostaminen ja lajityylit 

b. Kirjastojärjestelmän vaihdos -webinaari (kevät) 

i. HAMK Minna Kivinen (minna.kivinen@hamk.fi)   

c. Muutosjohtamisen webinaari: Susanna sopinut kesäkuussa Diakin Päivikki Rentola-

Hemmin kanssa (syksy, lokakuu) 

d. Kirjastoruotsia Anki (keväällä) 

e. Tilawebinaari (kevät) 

f. Kirjastopedagogiikka-webinaari  Terhi kevät 

Päätökset: 

Syksyllä järjestetään kaksi webinaaria:  

 Muutosjohtamisen webinaari  10.10. klo 9, puhujana Diakin Päivikki Rentola-Hemmi ja 

 Kreodin kirjoittajawebinaari  09.11. klo 9 vetäjänä mahdollisesti Tiina Mäntylä. 

 

 

 

 

mailto:minna.kivinen@hamk.fi


2. Syksyn 2018 aikataulu ja lehti 4/2018  

Juttuja on tullut paljon. 4/2018 lehteen tulee ensimmäinen kolumni.  

 

Syksyn viimeinen lehti on teemanumero, teemanumeroon kirjoittamista aletaan mainostaa 

alkusyksystä. 

Syksyn aikataulu:   

- deadline 31.08. -> ilmestyy 15.9.     

- deadline 15.10. -> ilmestyy 30.10.  (ECIL-juttuja toivottavasti, Metropolian kirjasto 10 v.)  

- deadline 15.11. -> ilmestyy 1.12. Työelämän muutos  

 

3. Sisällönhallintajärjestelmän hankinta  

HAMKista on ilmoitettu, että jatkossa he eivät pysty tarjoamaan Kreodille enää 

sisällönhallintajärjestelmän kehitystyötä vaan vain palvelinylläpitoa.  Newscoopin lähdekoodin 

kehittäminen on lopetettu. Pertti Föhr on tutkinut Kreodin sisällönhallintajärjestelmän ongelmaa ja 

todennut, ettei se ole kovin helpolla korjattavissa. 

  

Päätökset: Syksyllä jatketaan sisällönhallintajärjestelmän hankinnan selvittämistä ja konsortion 

budjettiin varataan asiaa varten rahaa. Minna selvittää asiaa lokakuun jorya ja marraskuun 

yleiskokousta varten sekä juttelee asian esille nostamisesta kokouksissa Hannan kanssa. 

 

5. Kolumnisti tai pakinoitsija Kreodille 

Lehdelle luodaan käytäntö, jossa kolumneja tai pakinoita voi kirjoittaa yhteisellä nimimerkillä 

Anonyymi amkilainen. Kirjoittaja vaihtelee tai kyse voi olla yhteiskirjoittamisesta. Lehteen 4/2018 

tulee ensimmäinen kolumni. Puhutaanko kolumnista, pakinasta vai mielipiteestä?  

Päätökset: 

Lähdetään liikkeelle kolumnilla, Minna nostaa juttutyypin Kreodin valikoksi. Lehdessä voi jatkossa 

julkaista kolumneja Anonyymi amkilainen -nimimerkillä.   

 

6. Budjetti 

Päätökset: 

Ensi vuoden budjettiin ehdotetaan Kreodin peruskulujen lisäksi rahan varaamista 

sisällönhallintajärjestelmän ostoon ja Kreodin toimituskunnan workshopiin. 

 

 

 

 



7. Kreodin workshop ja Arenen toiminnanjohtajan tapaaminen 

Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen ehdotti toukokuussa Kreodin toimituskunnalle tapaamista. 

Sovittu ajankohta syyskuulta peruuntui.  

 

Päätökset: 

Minna selvittää Lempisen sihteerin kanssa sopivaa ajankohtaa Kreodin tapaamiselle. Samalle päivälle 

järjestetään toimituskunnan workshop. Ajankohta joulukuu tai tammikuu. 

 

  

 


