
Yhteenveto lukijakyselyn tuloksista 
Ulla Salomaa 

VERKKARI viettää tämän numeron myötä ensimmäistä syntymäpäiväänsä.  
    
Verkkarin lukijakyselyyn osallistui vapaaehtoisesti seitsemän HY:n kirjastoa: Opiskelijakirjasto, Viikin 
tiedekirjasto ja Terveystieteiden keskuskirjasto 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. 

Luku osoittaa sekä vastausten määrän että prosenttiosuuden (koska vastaajia oli 100). 

1. Miten säännöllisesti luet Verkkarin? 

• säännöllisesti: 41 
• usein: 12 
• silloin tällöin: 35 
• en lue: 12 

2. Miten tarkoin luet Verkkarin? 

• luen kaikki jutut: 16 
• luen valikoiden: 66 
• vilkaisen sisältöluettelon: 12 
• en lue: 12 (Miksi: Kiire, ei ehdi töiden vuoksi lukea 7, En ole tiennyt lehdestä 2). 

3. Verkkarin tarpeellisuus 

• erittäin tarpeellinen: 24 
• melko tarpeellinen: 53 
• melko turha: 10 
• ihan turha: 4 

4. Ilmestymistiheys 

• sopiva: 60 
• liian usein: 21  
• liian harvoin: 0  
• Ei osaa sanoa: 5 

Kommentteja: 

- Ilmestymistiheys kerran kuussa olisi parempi. 

- Voisi ilmestyä joka 3. tai 4. viikko 

- Riippuu sisällöstä. Jos sattuu olemaan ajankohtaista ja tärkeää, niin nykytiheys hyvä. 

- En osaa sanoa. Ehkä harvat numerot lukee tarkemmin, siis jos juttu on putkella viikon ja sitä tentataan. 



- Kerran kuussa riittäisi, ajankohtaisuutisia voisi päivittää jatkuvasti.  

5. Olisitko valmis kirjoittamaan pienen jutun Verkkariin? 

• Kyllä: 23 

Kommentteja:  

• Joskus tarvittaessa, kun sovitaan 
• Silloin tällöin, kun sattuu sopiva aihe kohdalle ja on aikaa kirjoittaa. 
• Jos aihetta ilmenee. 

Mistä aiheesta? 

• Mistä kulloinkin kehotetaan. 
• Jostakin ajankohtaisesta aiheesta. 
• Jos lehdessä olisi keskustelu- tai palautepalsta, voisi kirjoittaa keskustelupuheenvuoron 2. 

  

• En kirjoittaisi: 64 

Kommentteja: 

• En kirjoita, ellei tule komennusta.  
• Työaika menee varsinaisen työn tekemiseen. 
• Turha haaveilla vapaaehtoisista avustajista tässä työkiireessä. 

6. Kehittämisehdotuksia  

- Kiinnostavat artikkelit saattavat herkistää lukijan kommentointihaluja. Lukijoiden palaute voisi olla 
ilmoitustaulutyyppisesti näkyvillä juttujen jälkeen ja alttiina vastaavasti muiden kommentoitavaksi. 

- Lehdessä voisi olla palsta ajankohtaiskeskusteluille, jota voisi päivittää varsinaisten 

ilmestymisaikojen välilläkin (ks. esim. Yliopisto-forum). 

- Lehti voisi olla infotyyppinen tiedote, lyhyitä tiedotuksia asioista. Viime aikoina (syksy-talvi) on ollut pitkiä 
artikkeleita, jotka ovat olleet suurelta osin pelkkää sanahelinää. Onko laskettu kuinka paljon lehden 
toimitukseen Opiskelijakirjaston osalta menee aikaa (=rahaa)? 

- engl.kiel. resumee (?). Verkkarin nimi tuo mieleen a) veryttelyasun b) verkkosukat c) verkko yleensä. 

- Enemmän juttuja myös muista keskustakampuksen kirjastoista eikä vain Opiskelijakirjastosta. Ne asiat kuulee 
muutenkin. 

- Jutut ovat olleet ihan OK, ei ole varsinaisia parannusehdotuksia. 

- Sarjakuva tms. houkutuspala, joku lahjakas töihin. Seikka, joka oikeastaan nyt jo onkin, mutta vielä paremmin.  

- Sisällysluetteloon tarkka kuvaus kustakin jutusta, jotta tietää mihin tarttua. 

- Nykyisenlainen linja on hyvä. Lisäksi ehkä enemmän seminaarien ja konferenssien raporteista tiivistelmiä. 

- Kirjoittaa saisi useammasta kirjastosta. Onko muualla mielenkiintoisia hankkeita? Ei saisi olla liian 



Opiskelijakirjastopainotteinen. Saisiko HYKkiä millään mukaan?! 

- Vois esitellä mitä uutta kirjastoissa on tapahtuu (ei tule käytyä kotisivuilla). 

- Ajankohtaisten asiajuttujen lisäksi henkilökohtaisempia/henkilöstöön liittyviä. Verkkarissa on ollutkin jo ihan 
kivoja juttuja jo nyt. 

- Rypström (= O-kirjaston henkilöstölehti) takaisin... 

- Ajankohtaisia kirjastoasioita (esim. koulutukseen, kirjastojärjestelmään liittyviä), mutta myös yleisempiä 
taustoittavia pohdintoja kirjastoelämästä unohtamatta kevennyksiäkään. 

- Nykyinen linja hyvä = erilaisia juttuja ja uutisia 

- Voisihan siellä olla mielipidekirjoituksia(kin), jos jollain olisi tarvetta sellaisia kirjoittaa; esim. keskustelua 
kirjastoja koskevista asioista.  

- Kirjastot-sivulle vain näkyvä linkki Verkkariin, ajankohtaisuutiset siirtäisin varsinaiseen Verkkariin (jäävät nyt 
usein lukematta, kun menen suoraan Verkkarin sivulle) 

- Verkkarin sivulle linkki palautteelle ja juttuehdotuksille. 

- Ei oikein erotu muusta netissä olevasta infosta. 

- Tiedotusluonteisia juttuja. 

- Taustoittavia faktajuttuja, raportteja, henkilöhaastatteluja ja mielipidekirjoituksia päätöksistä, jotka vaikuttavat 
HY:n kirjastojen toimintaan. Pehmojuttujakin saa olla, jos joku viitsii kirjoittaa (ja lukea…) Kunnon 
vitsi/kommellus/naurunaihe tietysti piristää päivän! 

- Saisikohan HYK:stä joitakin juttuja? Esim. kirjaston nykyinen organisaatio taitaa olla ulkopuolisille mysteeri... 

- Verkkari aika hyvä jo nyt. 

- Jutut ihan hyviä, kiitollinen kun ilmestymisestä tiedotetaan etukäteen. 

- Hyvä linja, kun on sekä asiapitoisia että kevyempiä juttuja, tietää mitä "keskustassa tapahtuu", Voyagerista 
saisi olla enemmän keskustelua 

- Millaisia asioita: kursseilla opittuja uusia asioita & saatuja ideoita, luettua ammattikirjallisuutta, yhteisten 
asioiden tiedotusta (HELKA yms.), yksittäisten kirjastojen ajankohtaisia kuulumisia. 

- Nykyinen ihan hyvä, jatkakaa samaan malliin. 

- Lyhyempiä juttuja. 

- Enemmän kirjoituksia (pohdiskeluja) kirjaston merkityksestä, HELKA ei toimi oli hyvä. Matkaraportit luen 
myös. 

- Ajankohtaistiedotus: esim. Linnea2 -tilanne erittäin tarpeellinen. Kokemukset 
koulutustilaisuuksista/kokouksista hyviä. Eri näkökulmat kirjastotyöhön/ kirjaston tilanteesta mielenkiintoisia. 

- Lyhyet jutut ihan hyviä (esim. P. Korhosen lukusaleja tarvitaan, mahtui näytölle kokonaan). Tällaiset tulee 
luetuksi aina. No:sta 5/2001 en jaksanut lukea esim. juttua "Viestintä luo turvallisuutta" se oli varmasti hyvä 
juttu, mutta jotenkin liian yleisluontoinen ja abstrakti. Hyvät jutut ovat omakohtaisia, humoristisia tai 
kantaaottavia. On hyvä, että käsitellään juuri HY:n kirjastoja. Tästä syystä Verkkari kiinnostaa ainakin minua. 



Jutut ovat olleet melko monipuolisia, antavat ajattelemisen aihetta. Verkkari auttaa muistamaan, että Viikin 
tiedekirjasto on osa HY:n kirjastolaitosta. 

- Ajankohtaisuus: Voyager; kirjastotoimikunnan strategia-asiat; kaikista alaa koskevista tilaisuuksista (vrt. 
Viikissä kp-päivät), lyhyet jutut, Häklin haastattelu (eläke). 

- Tietoa avoimista työpaikoista/viroista. 

 

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