VANHA VARKAUS – KUMPPANUUSPÖYTÄ
TEHTAAN KOULU – VARKAUDEN MUSEOT
23.1.2019 klo. 17.00 – 19.00

MUISTIO 2.
Liite: Vlogi-/blogi vuorot

Paikalla: Hanna-Kaisa Melaranta, Kati ja Teemu Paananen, Jorma Pesonen, Janne Immonen,
Eliisa Moilanen ja Tytti Härkönen
Tilaisuus aloitettiin kahvi- ja teehetkellä sekä kuulumiskierroksella.
Illan aiheiksi valikoitui;
- toiminnasta viestiminen ja viestinnän sisällöt
- Vanha Varkaus – kumppanuuspöytä toiminnan julkistaminen
- aikataulutus
- työpaja
Pohdittiin kumppanuuspöytä toiminnan avoimuutta ja parhaita väyliä tavoittaa
Vanha Varkaus-alueen kehittämisestä kiinnostuneita kohderyhmiä. Tarkennettiin
toimintaan liittyvän tiedottamisen, julkaisujen ja asiakirjojen julkaisufoorumiksi
Varkauden museoiden virallisten verkkosivujen lisäksi myös Varkauden kaupungin
osallisuuskanavista tiedottava sivu, joka esittelee myös kaupungissa käynnissä
olevat kumppanuuspöydät. Päätettiin perustaa whatsapp – ryhmä
kumppanuuspöydän sisäiseen viestintään. Päätettiin aktivoida Vanha Varkaus
Facebook sivu, jolla julkaistaan aiheeseen liittyviä julkaisuja, arvontoja yms.
Päätettiin, että virallisen viestinnän lisäksi jo viime kokoontumisessa sovittu
vloggaus täydentyy bloggaamisella. Kukin kumppanuuspöytä työryhmään
osallistuva ottaa osaa vloggaus- ja bloggaushaasteeseen vuorollaan, kertoen oman
kontaktipintansa ja asemoitumisensa suhteessa Vanhaan Varkauteen alueena
ja/tai käsitteenä. Vloggaajat avaavat myös omia kehittämistyölle asettamiaan
toiveita ja tavoitteita. Blogit voivat käsitellä videoissa käsiteltyjä aiheita tai muita
työskentelyyn liittyviä teemoja. Ensimmäinen vlogi-merkintä julkaistaan tammikuun
loppuun mennessä, tämä Hanna-Kaisan ja Tytin vastuulla. Vlogi-päivityksiä
julkaistaan jatkossa kerran viikossa. Liitteenä lista vloggaus- /bloggaus -vuoroista.
Päätettiin järjestää virallinen tiedotus-/lehdistötilaisuus toiminnan alkamisesta
Tehtaan koululla 6.2.2019 klo. 10.00. Paikalla myös kaikki työryhmään kuuluvat
henkilöt. Museotoimenjohtaja tuottaa julkaistavan lehdistötiedotteen.
Päätettiin järjestää Vanha Varkaus – työpaja 20.3.2019 klo. 18.00 Vanhalla
Postitalolla. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Vanha Varkaus-alueen
kehittämisestä kiinnostuneet. Jatkossa järjestetään eri teemaisia ja eri
kohderyhmille suunnattuja työpajoja.
Seuraava kokoontuminen
tiedotustilaisuuden jälkeen.
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