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Aika  30.10.2015 klo 12-15.30 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, uudisosa, Studio 

 
Jäsenet   

De Heer Aart  (pj)  Turun kaupunginkirjasto 
Hämäläinen Leena  Maskun kunnankirjasto  
Ikala-Suomalainen Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen Päivi   Sauvon kunnankirjasto  
Kari Riitta    Naantalin kaupunginkirjasto 
Nikander Pirkko  Liedon kunnankirjasto  
Kraappa Armi-Tuulikki  Pyhärannan kunnankirjasto  
Kulmala Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Lario-Laitinen Annukka  Kustavin kunnankirjasto 
Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Malka-Kannisto Irmeli, siht. Turun kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija, esittelijä  Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro, Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto  
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Salo Virpi (varahenkilö)  Nousiaisten kunnankirjasto 
Tuomi Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto  
Uski Riikka   Taivassalon kirjasto 
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylioja Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 
Ylitalo Jan-Erik   Ruskon kunnankirjasto  

 
Muut osallistujat  

Hypén Kaisa (asiat 3-5)  Turun kaupunginkirjasto 
Paajanen Sari (asia 3)  Axiell Finland OY 
Peltonen Esa (asia 3)  Axiell Finland OY 
Rahkala Jarko (asia 3)  Turun kaupunginkirjasto 
Sandell Susanna (asia 3)  Turun kaupunginkirjasto 
Viitanen Anna (asiat 3-5)  Turun kaupunginkirjasto 

   
 
Poissa   
 

 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 
 Päätös  
 
 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
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Ehdotus  Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös  

 
 

 
3. Axiell Auroran ajankohtaiset asiat ja kehitysnäkymät 

 
 

Axiell Finland Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Sari Paajanen ja tuote-
päällikkö Esa Peltonen kertovat Auroran ajankohtaisista asioista ja kehitys-
näkymistä. 
 
 

Ehdotus Kuullaan Sari Paajasen ja Esa Peltosen esitys ja keskustellaan järjestel-
mään liittyvistä asioista ja kehitystoiveista. 

 
 
Päätös 
 
 
 
 
 
 

4. RDA-kuvailusäännöstön käyttöönotto Vaski-kirjastoissa 
 
 

Vaski-johtoryhmän 9.9.2015 toimeksiannon mukaisesti RDA-kuvailusäännöstön käyttöönottoon liittyviä 
suunnitelmia on konkretisoitu. Suunnitelmat, kustannusarvio ja aikataulu ovat asialistan liitteenä.  
 
  Liite: RDA Vaskeille 
 

Ehdotus Vaski-johtoryhmä päättää, että Vaski-kirjastoissa otetaan RDA-
kuvailusäännöstö käyttöön vuoden 2016 aikana. 

 
Päätös 

 
5. Hankintaportaali 

 
Vaski-kirjastot päättivät pilotoida BTJ:n Arvo 2.0 -palvelua, ns. hankintapor-
taalia. Pilotointi on edennyt toistaiseksi hitaasti, osittain se johtuu kirjastojen 
monimutkaisesta yksikkö/osasto/sijaintirakenteesta. Ajatuksena oli myös, et-
tä portaalin myötä voitaisiin ottaa aineistohankinnoissa käyttöön puitesopi-
mus ja minikilpailutukset. Turun hankinta- ja logistiikkakeskus ei kuitenkaan 
asettanut portaalia ehdottomaksi vaatimukseksi kirjastoaineistojen kilpailu-
tuksessa, koska ei voida olla varmoja, että aineiston tarjoajien tasapuolinen 
kohtelu toteutuu. 
 
Tällaiselle työkalulle olisi kuitenkin tarvetta. Kirjastojen kannattaa tavoitella 
puitesopimuksia, koska niitä soveltamalla voidaan hankkia aina edullisin tar-
jolla olevista aineistoista. Näiden sopimusten hallinnointiin tarvitaan hankin-
taportaalin tyyppistä työkalua. Jatkossa joudutaan todennäköisesti kilpailut-
tamaan myös kirjastoaineistojen kuvailu, ja hankintaportaali mahdollistaisi 
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listaukset kuvailua odottavista aineistoista.  
 
Hankintaportaalin käyttö olisi mahdollista asettaa jatkossa kilpailutuksessa 
ehdottomaksi vaatimukseksi, jos portaali kilpailutettaisiin. Kilpailutuksessa 
voitaisiin määritellä esim. rajapinnat ja salauskäytännöt riittävän tarkalla ta-
solla.  

 
Ehdotus:  Vaski-kirjastot antavat Turun hankinta- ja logistiikkakeskukselle tehtäväksi 

hankintaportaalin kilpailuttamisen. 
 
 

Päätös: 
 
 

 
6. Vaski-kirjastojen työryhmät ja kustannusten jako vuodelle 2016  

 
Työvaliokunta kävi lähetekeskustelun työryhmien kokoonpanosta 25.8.2015 
kokouksessaan ja ehdotus hyväksyttiin johtoryhmässä 9.9.2015. Tuolloin jäi 
avoimeksi Salon kirjaston henkilökunnan sijoittuminen työryhmiin sekä ko-
koelmatyöryhmän kokoonpano. 
 
Salon kirjasto on ilmoittanut osallistumishalukkuuden seuraaviin työryhmiin: 
- kokoelmatyöryhmä (Säde Vainio) 
- kuvailutyöryhmä (Arja Nikkanen) 
- verkkopalvelut ja viestintä – ryhmä (Tiina Grönroos). 

 
Kokoelmatyöryhmä jatkaa entisellä kokoonpanolla vahvistettuna Salon 
edustajalla. Ryhmän ylätason tehtävä on yhteiskäyttöiseen kokoelmaan liit-
tyvien käytäntöjen kehittäminen ja seuranta, esimerkiksi kellutustarpeen kar-
toittaminen ja hankintaprosessin tehostaminen. 
 

 Järjestetään kokoelmaryhmän ja työvaliokunnan yhteinen suunnittelukokous 
alkuvuodesta 2016. 
 

 Kokoelmaryhmä ja maakunnallinen koulutusryhmä suunnittelevat yhdessä 
kokoelmahallintaan liittyvän koulutuspäivän. 
. 

 
Liitteet: Vaskin työryhmät vuodelle 2016 
Työryhmät ja kuntien maksuosuudet 2016 

 
Ehdotus Hyväksytään työryhmien kokoonpano ja kustannusjako vuodelle 2016. 
 
Päätös 

 
 

 
 
 

 
 

TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 
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7. Syksyn ammatilliset täydennyskoulutukset 

 
 

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

 
8.  Salon liittyminen Vaskiin -lehdistötiedote 

 
Työvaliokunta ja viestintäryhmä ovat yhteistyössä laatineet lehdistötiedot-
teen Vaskin laajentumisesta. Tämän tiedotteen lisäksi jokainen kunta tiedot-
taa omalla alueellaan omista aukioloajoistaan ja muista mahdollisista poik-
keusjärjestelyistä. 
 
Liite: Lehdistötiedote 
 

 
 
 
 
 

 
MUUT ASIAT 
 
 

 
 
 
 
 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 

9. Seuraava kokous 
• Seuraava johtoryhmän kokous on 11.12.15 klo 12–16 Studiossa.  
- aiheina mm. työvaliokunnan vaihtuvien jäsenten vaali 
- varapuheenjohtajan vaali 
- hankintaportaali 

 
 

 
10. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 

https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/koulutuskalenteri/

