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Projektia 
suunniteltiin jo 
elokuussa 2012 
Vaski-kirjastojen, 
Yleisradion ja 
Kirjastot-fi:n 
yhteisessä 
ideariihessä.  



Yleinen kirjasto ja Yle ovat molemmat lakisääteisiä, julkisin varoin 
tuotettuja ja ylläpidettyjä palveluja, joiden tavoitteet, velvoitteet ja 
toiminnan painopistealueet ovat pitkälti samanlaisia.  
 

 ”Meidän on kehitettävä  
Ylen roolia suomalaisten 
kumppanina ja julkisen 
tiedon tuottajana – 
avoimesti. Emme tee kaikkea 
itse, vaan haemme 
kumppaneita sisältöjen ja 
palveluiden tekemiseen ja 
tuotantoon. Täsmennämme 
oman tuotannon ja hankinta-
ohjelmiston määrän eri 
sisältökokonaisuuksissa.”  
 
(Ylen strategia vuosille  
2012–2014) 

Esimerkkinä Vaski-kirjastojen 
yhteistyön vision mukaan: 
 Jokaisella varsinais-

suomalaisella on 
käytettävissään laadukkaat, 
jatkuvasti uudistuvat ja 
kustannustehokkaat 
kirjastopalvelut. 

 Kirjaston käyttäjät ovat 
mukana palveluiden 
kehittämisessä ja 
rikastuttavat toimintaa 
omalla asiantuntemuksellaan. 
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Kirjaston toiminnan alkuvuosista ja nykypäivästä on löydettävissä yleiseen 
yhteiskunnalliseen ja kulttuuri-ilmapiiriin liittyviä rinnastuksia ja ilmiöitä, jotka 
kytkeytyvät tiiviisti myös tiedonvälitykseen. 

 Sääty-yhteiskunnan murros – median murros.  
Varhaisen kirjastolaitoksen ”avoin hylly” on verrattavissa 
nykypäivän avoimeen dataan. Kansalaisyhteiskunnan 
tukeminen, tasavertaisuuden edistäminen ja mediakasvatus 
ovat yleisten kirjastojen ja Yleisradion yhteisiä tehtäviä. 

 Verkon globalisoituminen – arkielämän lokalisoituminen. 
Paikalliskokoelmien tarjoaminen käy entistä tärkeämmäksi. 
Kirjastot ja Yleisradio ovat luontevia tahoja kansalaisten 
muistitiedon keräämiseen. 

 Tiedon kerrostuneisuus, monimuotoisuus ja muutos.  
Kirjastot ovat perinteisesti ammattimaisen tiedonhaun 
osaamisen paikka, Yleisradio tiedon välittäjä. 



Kirjastolaiset ääneen radiossa 

Maaliskuussa 2013 alkoivat ensimmäiset Yle Turun ja 
Vaski-kirjastojen yhteistyönä toteuttamat radio-
ohjelmat. 
Maanantaisin klo 13.40 kuullaan Turun Radiossa ohjelma 
Kysy kirjastonhoitajalta, jossa ennalta lähetettyihin 
kysymyksiin vastaa Antti Impivaara Turun kaupungin-
kirjastosta.  

Joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona klo 11.40 
samaisilla radioaalloilla on kuultu ohjelma Kirjaston 
suosituimmat. Ohjelman korvaa helmikuussa 2014 alkava 
Radio lukee kirjan. Lukupiirimäisessä ohjelmassa kulloinkin 
valitusta teoksesta keskustelevat toimittaja Antti 
Korhonen, kirjailija Tuula Levo ja kuukausittain vaihtuva 
vierailija. Radionkuuntelijat ja lukijat voivat kommentoida 
teosta sosiaalisessa mediassa. 



Asiakkaille Ylen nettipalvelujen käyttöön tarkoitettu piste pääkirjaston uutistorille.  
Sopivaa toteutustapaa etsitään, kuvassa Ylen Silence-tuoli. 

Yle-piste Turun pääkirjastoon 



Tapahtumayhteistyötä 1: Ylen palvelut tutuiksi 

19.9.2013 Hankepäivä 

 Turun kaupunginkirjaston päivä 15.9.2013 
 

 Turun kirjamessut 4.-6.10.2013 
 

 SenioriSurf 8.10.2013 
 

 E! Sähköä kirjastossa  
16.-17.10.2013 



Tapahtumayhteistyötä 2: kiinni ajassa 

 Kirjastot ja Yle Turku ovat sopineet vuoden 2014 
yhteiset kärkihankkeet. 

 Yhteistyössä huomioidaan valtakunnalliset 
tapahtumat ja teemapäivät: vaalit, Nenäpäivä jne. 

 Paikalliset tapahtumat yhdistävät: Ylellä on tarve 
jalkautua, kirjastojen palveluille ja tapahtumille 
saadaan medianäkyvyttä + hyvä yhteistyökumppani. 

 Kenttänä on koko maakunta! 
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Yleiset-projekti toimii pilottina 

1. Testataan erilaisia 
yhteistyömuotoja 

2. Arvioidaan tuloksia,  
asiakkaat mukaan 

3. Parhaita jatketaan 
4. Kopioitavissa ja sovellettavissa 

maanlaajuisesti 
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