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Aika 9.9.2015 klo 12.30–16 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, uudisosa, Studio 

 
Jäsenet   

De Heer Aart  (pj)  Turun kaupunginkirjasto 
Ikala-Suomalainen Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen Päivi   Sauvon kunnankirjasto  
Jaakkola Armi (varahenkilö) Maskun kunnankirjasto  
Kettula Päivi   Liedon kunnankirjasto  
Kulmala Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Lario-Laitinen Annukka  Kustavin kunnankirjasto 
Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro, Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari (poistui klo 15.30) Paimion kaupunginkirjasto  
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Salo Virpi (varahenkilö)  Nousiaisten kunnankirjasto 
Tuomi Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto  
Uski Riikka (saapui klo 12:45) Taivassalon kirjasto 
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylitalo Jan-Erik   Ruskon kunnankirjasto  

 
Muut osallistujat Maunu Ulla-Maija, esittelijä  Turun kaupunginkirjasto 

Rahkala Jarko, siht.  Turun kaupunginkirjasto 
Hypén Kaisa (asia 3,4)  Turun kaupunginkirjasto 
Sandell Susanna (asia5)  Turun kaupunginkirjasto 
Toivanen Sari (asia 5)  Turun kaupunginkirjasto 
Viitanen Anna (asia 3)  Turun kaupunginkirjasto 

   
 
Poissa  Ylioja Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 

Kraappa Armi-Tuulikki  Pyhärannan 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 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
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3. RDA-kuvailusäännöstön käyttöönotto Vaski-kirjastoissa 

 
 

Kansalliskirjasto siirtyy RDA:n käyttöön vuonna 2016. Koulutukset aloitetaan 
jo syksyllä 2015. 
 

  Myös Vaski-kirjastojen on tarpeellista siirtyä uuteen kuvailuformaattiin. 
 
  Liite: RDA Vaskeille 
 

Ehdotus Kuullaan Kaisa Hypénin esitys ja päätetään RDA-kuvailuformaattiin siirtymi-
sestä. Annetaan valmistelu kuvailutyöryhmän tehtäväksi. 

 
Päätös Kuultiin Kaisa Hypénin esitys. Päätettiin odottaa tarkempia hintatietoja RDA-

toolkitin kustannuksista ja tuodaan asia uudelleen tarkempien kustannustie-
tojen kanssa seuraavaan johtoryhmän kokoukseen. Päätettiin valmistautua 
koulutusten avulla jo nyt mahdolliseen RDA:han siirtymiseen. Päätettiin an-
taa Kaisa Hypénille ja kuvailutyöryhmälle tehtäväksi suunnitella aikataulutet-
tu ehdotus RDA:han siirtymisestä ja kuvailun tiivistämisestä. 
 

 
4. Yhteisten työryhmien vahvistaminen vuodelle 2016 

 
Vaskin työvaliokunta kävi lähetekeskustelun vuoden 2016 työryhmistä  
25.8.2015 pidetyssä kokouksessaan. Työvaliokunnassa tuotiin esiin seu-
raavat asiat: 
– viestintäryhmä lakkautetaan ja viestinnälliset asiat hoidetaan tarvittaessa 
erikseen nimettävillä ad hoc – työryhmillä. Verkkoviestintään nimetään ole-
massa olevien jäsenten lisäksi päätoimittajat kolmikantamallin mukaan (tek-
ninen, sisällöllinen ja kehittämisestä vastaava päätoimittaja). Kokoelmatyö-
ryhmän osalta kuullaan Kaisa Hypénin esittely tämän hetken tilanteesta ja 
päätetään jatkosta sen pohjalta. 

 
 Salon mukaantulo pyritään huomioimaan työryhmien kokoonpanossa.  
 
 Liitteet: Vaskin työryhmät vuodelle 2016 
 Kokoelmatyöryhmän katsaus 
 
Ehdotus Hyväksytään työryhmien kokoonpano esityksen mukaan siten, että lisätään 

tarvittaessa myös Salon kirjaston edustajat joihinkin työryhmiin. Päätetään 
erikseen kokoelmatyöryhmän jatkosta ja kokoonpanosta. 

 
Päätös Päätettiin tuoda seuraavaan johtoryhmän kokoukseen uusi esitys sisältäen 

myös Salon ehdotukset työryhmien edustajiksi. Kokoelmatyöryhmästä tuo-
daan myös uusi esitys seuraavaan johtoryhmän kokoukseen. 
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5. Kohti Kohaa – projektin ajankohtaiset kuulumiset 
 

Turun kaupunginkirjasto-Varsinais-Suomen maakuntakirjasto on mukana 
Kohti Kohaa –projektissa, jota hallinnoi Mikkelin kaupunginkirjasto-
maakuntakirjasto. 
 
Muut mukana olevat alueet: 
Mikkeli ja Lumme-kirjasto   Käyttöönotto 14.9.2015 alkaen 
Oulu ja Oulun seutu   Käyttöönotto 7.1.2016 
Kouvola ja Kyyti-kirjastot   Käyttöönotto 3/2016 
Rovaniemi ja Lapin kirjastot Käyttöönotto kesä/2016. Tarkempaa päivää ei 
ole määritelty. 
 
Koha-projektin tehtävänä on luoda kirjastoille toimintamalli, joka mahdollis-
taa muille kirjastoille helpon liittymisen mukaan yhteistyöhön. Tarkoituksena 
on perustaa Koha-Suomi osakeyhtiö vuoden 2017 alusta. Sitä ennen allekir-
joitetaan aiesopimus, joka ei ole sitova, mutta jossa täytyy antaa alustava 
aikataulu Kohaan siirtymiseksi. 
 
Vaskin kannalta tässä vaiheessa on tärkeää pysyä mukana ja samalla seu-
rata Kohan ja hankkeen edistymistä. Jotta voimme jatkaa hankkeessa, tulee 
Turun kaupunginkirjaston allekirjoittaa aiesopimus. 
 

Ehdotus Kuullaan Ulla-Maijan ja Jarkon esittely ja käydään keskustelu niiden pohjal-
ta. Päätetään, että Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakunta-
kirjasto voi allekirjoittaa aiesopimuksen siten, että ilmoitamme alustavasti ot-
tavamme Kohan käyttöömme neljän vuoden kuluessa. 
 
 

Päätös Kuultiin Ulla-Maijan ja Jarkon esitys Kohan tilanteesta. Päätetään ehdotuk-
sen mukaisesti. Kukin kunta voi päättää itsenäisesti, tiedottaako asiasta 
omia päätöselimiään. 

 
 

 
 
 
 

6. Yhtenäisten muistutuskäytäntöjen käyttöönotto 
 

Vaski-johtoryhmässä 13.3.2015 päätettiin, että Vaski-kirjastojen muistutus-
käytännöt yhtenäistetään siten, että kaikista kirjastoista lähtee 1. muistutus 
viikon päästä eräpäivästä ja 2. muistutus kolmen viikon päästä eräpäivästä. 
Lisäksi päätettiin yhtenäistää muistutustekstit. Liitteessä pääkäyttäjien te-
kemät ja Turun viestinnän tarkistamat ja kääntämät tekstiehdotukset. 
 
Liite: Ehdotus yhteisiksi muistutusteksteiksi 

 
Ehdotus Päätetään hyväksyä ehdotetut tekstit ja ottaa ne käyttöön 1.10.2015 alkaen 
 
Päätös Päätettiin hyväksyä ehdotus. Asiasta kirjattiin yksi eriävä mielipide. 
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7. Viisaasti verkossa – Finna – projektin ajankohtaiset kuulumiset 
 

Työvaliokunta toimii Vaskin projektien ohjausryhmänä ja päätti, että osoite 
www.vaskikirjastot.fi ohjataan Finnaan syyskuussa heti, kun aikataulu Turun 
IT:n kanssa on vahvistettu. Kokouksessaan 4.9. työvaliokunta päätti, että 
osoite http://www.vaskikirjastot.fi tulee myös olemaan verkkokirjaston osoite 
markkinoinnissa, vaikka palvelu ohjautuukin osoitteeseen vaski.finna.fi. 
 
Vufind2 aikataulu on viivästynyt, joten sisältöjä ei päästä luomaan Finnaan 
suunnitellun aikataulun mukaan. 

 
 
Ehdotus Kuullaan Susanna Sandellin esittelemänä Vaski-Finnan ajankohtaiset kuu-

lumiset.   
 
Päätös Kuultiin Susanna Sandellin esittämät Vaski-Finnan kuulumiset. 

 
 
 
 

8. Salon liittyminen Vaskiin 
 

 
Salon liittyminen Vaskiin etenee aikataulun mukaisesti. Kirjastojärjestelmä 
on nykyisissä Vaski-kirjastoissa pois käytöstä 16.–23.11. Verkkokirjaston 
indeksointi voidaan saattaa päätökseen vasta Auroran käyttöönoton jälkeen, 
joten verkkokirjasto tulee olemaan pois käytöstä jonkin aikaa tämän jäl-
keenkin. Verkkokirjaston osalta tarkka aika ei ole vielä selvillä. 
 
Turun pääkirjasto ja isoimmat lähikirjastot (Nummi, Varissuo ja Runosmäki) 
ovat käyttökatkon aikana avoinna normaalisti. Pienet lähikirjastot ovat suljet-
tuina ja kirjastoauto ei aja. Myöskään omatoimiset kirjastopalvelut eivät ole 
käytössä. 
 
Salon liittymisestä on syytä tehdä Vaskin yhteinen lehdistötiedote. 
 

Ehdotus Annetaan lehdistötiedotteen valmistelu viestintäryhmän tehtäväksi ja eväs-
tetään työryhmää esitteen laatimiseen. 

 
Päätös Päätettiin antaa yhteisen lehdistötiedotteen valmistelu viestintäryhmälle. 

Päätettiin antaa viestintäryhmälle toimeksiannoksi tuoda tiedote seuraavaan 
johtoryhmän kokoukseen hyväksyttäväksi. Päätettiin lisäksi, että jokainen 
kirjasto hoitaa paikallista tiedotusta myös itsenäisesti. 

 
 

 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 

   
 
9. Syksyn ammatilliset täydennyskoulutukset 

 
 

Maakuntakirjaston järjestämät täydennyskoulutukset löytyvät extranetista 
sivulta https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/koulutuskalenteri/ 

http://www.vaskikirjastot.fi/
http://www.vaskikirjastot.fi/
https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/koulutuskalenteri/
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10.  Auroran tietoturvasta 
 

Tietoturvan parantamiseksi pääkäyttäjäryhmä on ottanut käyttöön Auroras-
sa olevan asetuksen, jossa käyttäjätunnukset vanhenevat 180 päivän käyt-
tämättömyyden jälkeen. Tarvittaessa 180 päivää pidempien poissaolojen 
jälkeen pääkäyttäjät voisivat aktivoida tunnuksen uudelleen. Tunnus poistet-
taisiin kokonaan vasta jos kyseinen käyttäjä lopettaa työskentelyn koko-
naan.  
 
Pääkäyttäjäryhmä haluaa myös korostaa kirjastojärjestelmään esim. tila-
päistyövoimalle annettavien tunnuksien tarkkaa harkintaa. 
 
 
 

 
11. Vaskin uuden verkkosivuston graafinen ilme 

 
Graafikko Harri Oksanen on suunnitellut vaihtoehtoja Vaski-kirjastojen uu-
den verkkosivuston graafiseksi ilmeeksi. 
 
Vaihtoehdot ovat nähtävissä extranetissa osoitteessa: 
https://vaski.wordpress.com/vaski-tyovaliokunta/ (kokouspäivä 4.9.2015). 
 
Työvaliokunta valitsi seuraavan vaihtoehdon: 
https://vaski.files.wordpress.com/2012/01/etusivu-vaihtoehto-5.png 
kuitenkin niin, että navigaation fonttiväri on musta. 
 

 
 
 
MUUT ASIAT 
 
 

12. Vaski-lasku 
Työvaliokunta esittää johtoryhmälle, että ns. Vaski-lasku laskutetaan vain 
kerran vuodessa. 
 
 
 

Ehdotus Hyväksytään työvaliokunnan ehdotus 
 
Päätös Päätettiin hyväksyä ehdotus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vaski.wordpress.com/vaski-tyovaliokunta/
https://vaski.files.wordpress.com/2012/01/etusivu-vaihtoehto-5.png


    Pöytäkirja  
 
Johtoryhmä    9.9.2015 

 
 

6 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 

13. Seuraava kokous 

 Seuraava johtoryhmän kokous on 30.10.15 klo 12–16 Studiossa.  
 

 
14. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.07 


