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Verkkarin tärkeimmiltä lukijoilta eli kirjastojen henkilökunnalta kyseltiin lehden 
lukemisesta. Samalla tutkailtiin, mitä toivomuksia ja ideoita lehden suhteen on 
syntynyt. 

  
    
Lukijakysely tuotti myös kehittämisideoita 

Verkkarin lukijakyselyyn osallistuneista 77 % piti Verkkaria erittäin tai melko tarpeellisena ja yli 
puolet vastaajista lukee lehteä säännöllisesti tai usein. Lehden juttuja lukee valikoiden 66 % ja 16 
sinnittelee läpi jokaisen jutun. Yli puolet tykkää lukea lehteä nykyiseen tahtiin joka toinen viikko, 
viidennekselle riittäisi aviisi kerran kuussa. Melko turhaksi lehden kokivat kaiketi ne 12 vastaajaa, 
jotka työkiireiltään eivät ennätä Verkkaria vilkaistakaan.  

100 vastaajaa kertoi mielipiteensä 

Lukijakyselyyn osallistui vapaaehtoisesti seitsemän HY:n kirjastoa: Opiskelijakirjasto, Viikki ja 
Terkko sekä kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan 
kirjastot.  

Vastaajia kertyi yhteensä 100, mikä on vajaa kolmannes HY:n kaikkien kirjastojen 
henkilöstöstä.  Otos riittänee kertomaan, mihin suuntaan kirjastolaisten mielipiteet Verkkarista 
kallistuvat. 

• Verkkari-kyselyn yhteenveto kaikkine kommentteineen.  

Lyhyitä juttuja ja kommentointimahdollisuus 

Kyselyn sanallisista kommenteista toimitus sai ihan mukavasti kehittämisvinkkejä. Usea vastaaja 
toivoi lehteen keskustelu- ja palautepalstaa, johon voisi lähettää lyhyitä kommentteja ja 
kannanottoja joko Verkkarissa olleeseen juttuun tai muusta ajankohtaisesta keskustelun aiheesta. 

Tämä varmaan madaltaisi kirjoittamiskynnystä ja aktivoisi vuorokeskustelua yhteisistä asioista. 
Vaikka 64 % vastaajista ilmoitti, ettei kirjoittaisi juttua Verkkariin "ainakaan ilman komennusta", 
lyhyen kommentin kenties useakin voisi saada aikaiseksi...  

Aika moni piti verkkolehteen sopivina lyhyitä juttuja, jotka lukaisee nopeasti työn lomassa. 

Pidemmät asiaan liittyvät selvityksethän voi panna linkin taakse, jotta tarjotaan mahdollisuus 
syventyä asiaan myös tarkemmin. 

Juttujen otsikoihin ja Verkkarin sisällysluetteloon tulee kiinnittää huomiota - lukemispäätökset 
tehdään niiden perusteella. Otsikosta ja jutun ensimmäisestä kappaleesta tulee ilmetä, mistä asiasta 
on kyse. Pitkät jaaritukset eivät sovi verkkotiedottamiseen, nasevat tiedoteluonteiset jutut 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2001/08/yhteenveto.htm


houkuttavat edes vilkaisemaan asiaa ja säästävät lukijan aikaa = kiireistä työaikaa.  

Tiukkaa asiaa ja kevyitä lukutärppejä 

Verkkarin sisältöön ja käsiteltyihin aiheisiin ollaan kohtalaisen tyytyväisiä, nykyisellä linjalla 
voidaan jatkaa. Toivottiin kuitenkin, että eri kirjastot olisivat tasapuolisemmin esillä; mm. 
keskustakampuksen eri kirjastot ja HYK.  

Ajankohtaiset asiajutut ovat selvästi toivotuimpia: Voyageriin liittyvä info on tämän hetken 
keskeisin asia, koulutus- ja konferenssitiivistelmät (mitä oppia ja uusia ideoita saatu), eri 
kirjastojen uudet, mielenkiintoiset hankkeet, kirjastotoimikunnan strategia-asiat jne. olivat 
toivelistalla, unohtamatta kuitenkaan henkilöstöhaastatteluja ja muita 'human interest' -juttuja. 
Houkutuspaloiksi ja päivän piristeeksi ehdotettiin kunnon vitsejä, kommelluksia tai vaikkapa 
sarjakuvaa - jos vain löytyisi lahjakas tekijä. 

 

Kirjoittaja on Terveystieteiden keskuskirjaston  
tiedottaja [ulla.salomaa@helsinki.fi] 
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