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Aika 23.10.2014 klo 13–16 
 
Paikka Brinkkala Vihreä Sali, Vanha suurtori 3 

 
Jäsenet   
  Hämäläinen Leena  Maskun kunnankirjasto  

Inkinen Päivi   Sauvon kunnankirjasto  
Jokela Pirkko   Kustavin kunnankirjasto 
Kettula Päivi (asiat 1-3,6 ja 7) Liedon kunnankirjasto  
Kulmala Viktoria (saapui klo 13.10) Mynämäen kunnankirjasto 
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro, Ritva (saapui klo 14.00) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Näätsaari Inkeri (pj, asiat 1-3) Turun kaupunginkirjasto  
Pohjola Kari (pj, asiat 4-10) Paimion kaupunginkirjasto  
Tuomi Tarja    Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski Riikka   Taivassalon kirjasto 
Ylioja Eila (saapui klo 13.20) Nousiaisten kunnankirjasto 

 
Muut osallistujat Hypén Kaisa   Turun kaupunginkirjasto (asiat 6-7) 
  Maunu Ulla-Maija, esittelijä  Turun kaupunginkirjasto 

Rahkala Jarko, siht.  Turun kaupunginkirjasto 
  Sandell Susanna  Turun kaupunginkirjasto (asia 3) 
  Toivanen Sari  Turun kaupunginkirjasto (asia 3) 
   
 
Poissa  Kemppainen Heidi  Vehmaan kunnankirjasto 

Kraappa Armi-Tuulikki  Pyhärannan kunnankirjasto  
Ikala-Suomalainen Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylitalo Jan-Erik   Ruskon kunnankirjasto  

 
 

 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 
 Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 
 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
Ehdotus  Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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3. Verkkokirjaston tilannekatsaus 
 

Kuullaan verkkokirjaston ajankohtaiskatsaus. Axiell on luvannut jatkaa mää-
räaikaista AVO-sopimusta vuoden 2015 ajan entisin sopimusehdoin. Kus-
tannuksiin tulee kuitenkin 1,2 % indeksikorotus. 
 
Työvaliokunta toimii projektin ohjausryhmänä ja käsitteli verkkokirjastoasiaa 
kokouksessaan 8.10.2014. Työvaliokunta esittää etenemismalliksi ns. koh-
taamispaikka-mallia, jossa kaikki mahdollinen sisältö, joka on tehty jossain 
muualla, tuodaan syötteenä tai linkkinä nykyiseen verkkokirjastoon eikä 
tehdä päällekkäistyötä (esim. Okariino, Sivupiiri, Kirjasampo, Kirjastotieto-
kanta).  
 
Työvaliokunta pitää tärkeänä, että saadaan mahdollisimman nopeasti myös 
ruotsinkielisiä sisältöjä. 
 
 

Ehdotus Hyväksytään työvaliokunnan esittämä toimintamalli. 
 
 
 
Päätös 1. Toimitaan soveltaen liitteen Vaskin järjestelmäratkaisun valmistelu mu-

kaista Finnan pilotointia ja järjestelmähankinnan valmistelua koskevaa aika-
taulusuunnitelmaa  
2. Viedään verkkokirjaston jatkosopimus kuntiin päätettäväksi 
3. Neuvotellaan okm:n ja kansalliskirjaston kanssa Finnan käyttöönoton ja 
kehittämisen reunaehdoista 

 
 
 

4. Työryhmien kokoonpano ja tehtävät vuonna 2015 
 

Kuluvana vuonna Vaskissa toimivat seuraavat työryhmät: Järjestelmän pää-
käyttäjät, Kokoelmat, Kuvailu, Viestintä ja sen alaryhmänä verkkoviestintä 
sekä logistiikan koordinointi. 
 
Ulla-Maija ja työryhmien vetäjät kokoontuivat 1.9.2014 luomaan katsauksen 
kuluneen vuoden työryhmien toimintaan, työajan riittävyyteen ja kokoonpa-
noihin. 
 
Työvaliokunta käsitteli asiaa 11.9.2014 kokouksessaan ja esittää johtoryh-
mälle vahvistettavaksi vuoden 2015 työryhmät liitteen mukaan. 
 
Liite: Vaskin työryhmät vuodelle 2015 
 

Ehdotus Vahvistetaan vuoden 2015 työryhmät liitteen mukaisesti 
 
 Päätös Vahvistettin vuoden 2015 työryhmät. 
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5. Vaski-kirjastojen talousarvio vuodelle 2015 
 

Johtoryhmän kokouksessa 13.5.2014 sovittiin, että tarkennettu talousarvio 
tuodaan syksyn johtoryhmän kokoukseen 
. 
Talousarviossa ei vielä kaikkia kustannuksia pystytä tarkalleen vahvista-
maan. Seuraavat kohdat vaativat vielä myöhemmin tarkennuksen: 
- Auroran palvelinkustannukset. Kustannukset tulevat laskemaan, mutta 

Turun IT:ltä ei ole vielä saatu tarkkoja kustannuksia 
- Työryhmien kustannukset. Työryhmien tarkat kustannukset ja niiden ja-

kautuminen kunnittain varmistuu, kun työryhmät ja niiden kokoonpano 
on vahvistettu. 

 
Vaski-kirjastojen talousarvio vuodelle 2015 
 
 

Ehdotus Hyväksytään Vaski-kirjastojen talousarvio 
 
 
 

Päätös Merkitään tiedoksi. Vaski-kirjastojen vuoden 2015 talousarvio tuodaan seu-
raavaan kokoukseen hyväksyttäväksi. 
 
 

 
 
6.  Varausjonojen purku 
 

   
Työvaliokunnan esityksen mukaan varausjonojen purkamiseen ei varata 
erillistä määrärahaa, vaan jonojen purkamiseen pyritään Jokerisääntöjä 
muuttamalla. Sääntöjen noudattamista myös seurataan ja siitä raportoidaan 
johtoryhmälle. Lisäksi tavoitteena on käsitellä vuoden 2015 aikana, voi-
daanko edetä kohti yhteistä kokoelmaa. 
 

 
Ehdotus  Tiukennetaan Jokerisääntöjä seuraavasti: 
 

- aineistoa ei merkitä Jokereiksi valintavaiheessa 
- aineistoa vastaanotettaessa tarkistetaan varaustilanne. Jos varauksia 

on enemmän kuin neljä / varattava nide, kaikkia yksikön niteitä ei saa 
merkitä Jokeriksi, vaan kaikissa kirjastoissa on oltava niteitä, jotka pur-
kavat varausjonoja.  

- jos kysyntä kasvaa ja varauksia kertyy myöhemmin yli suosituksen (nel-
jä varausta / varattava nide), niteitä on otettava pois Jokereista niin että 
jokainen kirjasto osallistuu varausjonojen purkuun 

  
Kirjastoissa harkitaan näissä tilanteissa myös lisäkappaleiden hankintaa. 
 
Varaustilannetta seurataan Turun kaupunginkirjaston kokoelmapalveluissa, 
joka raportoi johtoryhmälle. 
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Päätös Todetaan, että jokeri-sääntöjä ei tulla tässä tilanteessa muuttamaan, mutta 
jotta ylipäätänsä kirjojen kiertämistä voidaan tehostaa, jokainen johtaja vie 
omaan kirjastoonsa viestin, että jatkossa katsotaan tarkemmin oman jokeri-
kokoelman varausjonon tilannetta. Alkukeväällä Turun kokoelmapalvelut ra-
portoi johtoryhmälle uudestaan tilanteesta. 
 
 
 
 
 

TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 

   
7.  E-aineistohankinnat 

 
Vaski-kirjastojen yhteisiin e-aineistoihin on vuonna 2015 varattu 128.000 €. 
Nyt tiedossa olevat e-aineistot maksavat Vaski-kirjastoille yhteensä noin 
97.500 €, joten noin 30.000 € jää käytettäväksi uusiin aineistoihin. Kokoel-
matyöryhmä soveltaa uusien aineistojen arvioinnissa ja valinnassa niitä e-
aineistoihin liittyviä toimintakäytäntöjä, joista on sovittu johtoryhmässä 
11.3.2013 (asia 6). 
 
Liite: Vaski e-aineistot 
 

8. Koulutuksia 
 

Maakunnallinen koulutus: Päättäjäpäivä, 28.10. klo 12–15.30. 
 
Koulutus on peruttu. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 

9. Seuraava kokous 
 

Seuraava johtoryhmän kokous pidetään 25.11. klo 14–16 Studiossa 
Käsiteltävät asiat: 

 Toiminnan painopisteet ja kustannustenjako 

 Verkkokirjastohankkeen eteneminen  

 Työvaliokunnan vaihtuvien jäsenten vaali 

 Kuvailun keskittämisen arviointi 

 Vuosittainen kehittämisseminaari Vaski-johtoryhmälle 

 Isoille ulkopuolisille yhteistyökumppaneille (esim. Axiell, BTJ, lehtitoimit-
taja) määritetään velvollisuus osallistua vuosittain Vaski-johtoryhmän 
kokoukseen ja/tai kehittämisseminaariin. 
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10. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.22. 


