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Aika 29.1.2016 klo 13–16 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 

 
Jäsenet  De Heer Aart  (pj)  Turun kaupunginkirjasto 

Hämäläinen Leena  Maskun kunnankirjasto  
Ikala-Suomalainen Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen Päivi   Sauvon kunnankirjasto  
Kulmala Viktoria  Liedon kunnankirjasto  
Kraappa Armi-Tuulikki  Pyhärannan kunnankirjasto  
Lario-Laitinen Annukka  Kustavin kunnankirjasto 
Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija, esittelijä, siht.  Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro, Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Ojanen Erkka  Taivassalon kunnankirjasto 
Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto  
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Tuomi Tarja    Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski Riikka   Mynämäen kunnankirjasto  
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylioja Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 
Ylitalo Jan-Erik   Ruskon kunnankirjasto  

 
Muut osallistujat Viitanen Anna (asia 2)  Turun kaupunginkirjasto 
  Toivanen Sari (asia 3)  Turun kaupunginkirjasto 
  Rahkala Jarko (asia 4)  Turun kaupunginkirjasto 
   
 
Poissa   
 
    
 
  
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 
 Päätös  
 
 
 

 
 
 

2. Tuplatietueet tietokannassa 
 

Salon liityttyä Vaskiin tietokannassa olevien tuplatietueiden määrä on kas-
vanut. Tuplatietueiden poistaminen tietokannasta on aloitettava välittömästi. 
Tietokannan käytettävyyden kannalta ensimmäiseksi on käytävä läpi aineis-
tot, joita on kirjastoissa eniten.  



    ASIALISTA   
 
Johtoryhmä    28.1.2016 
 
 

2 

 
 

Ehdotus Kuvailuryhmä ehdottaa, että tuplatietueiden poisto tietokannasta jaetaan 
samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Työhön osallistuvat tällöin kaikki Vas-
kissa kuvailua tekevät kirjastot. Kirjastot saavat läpikäytäväkseen osuuden 
nimekelistoista kokonsa mukaisessa suhteessa. 
 
Työ aloitetaan käymällä läpi vuosina 1933–1972 ilmestynyt kirja-aineisto. 
Tämän lisäksi jatketaan CD-levytietueiden läpikäyntiä. 

 
 
 
Päätös 
  
 
 

3. Verkkokirjaston ulkoasu 
 

Verkkokirjastossa käytetään Vaskin värillistä logoa työvaliokunnan päätök-
sen 4.9.2015 mukaisesti. Logo asettaa taustakuvalle suuria haasteita. Taus-
takuva vaikuttaa vahvasti sivuston ilmeeseen ja toivottavaa olisi, että taus-
takuvaa voitaisiin aina välillä myös vaihtaa esim. vuodenaikojen tai teemo-
jen mukaan. Jotta taustakuvien löytäminen ei muodostu ylivoimaisen vaike-
aksi, olisi syytä lisätä logon taustalle valkoista, läpikuultavaa väriä. 

 
  Liite: Logo-kuva 
 
Ehdotus Lisätään logon taustalle valkoinen, osin läpikuultava väri (ks. kuva alla).  
 
 
Päätös:  
 
 

 
4. Koha-projektin projektisuunnitelma 

 
 

Turku on mukana Mikkelin hallinnoimassa ja Itä-Suomen aluehallintoviras-
ton rahoittamassa Kohti Kohaa – projektissa. Aiesopimus Kohaan liittymi-
sestä on hyväksytty Turun kulttuurilautakunnassa 16.12.2015. (§ 166). 
Osakkeiden ostosta päätetään myöhemmin kaupunginhallituksessa. 
 
Kohti Kohaa -projektin aikana kirjastoihin koulutetaan Koha-osaajia, joilla on 
tavallista peruskäyttäjää syvällisempi tuntemus järjestelmästä ja jotka voivat 
toimia Koha-tukena sekä kehittämisen asiantuntijoina. 
 
Turun ja Vaskin osalta Jarko Rahkala on aloittanut projektissa järjestelmä-
asiantuntijana. Turun osuus projektista toteutetaan 1.1.–30.6.2016. Paino-
piste Turun projektissa on Auroran ja Kohan toiminnallisuuksien vertailu si-
ten, että Aurora-järjestelmää käyttävät kirjastot saavat kattavan ja ajantasai-
sen kokonaiskuvan järjestelmien toiminnallisuuksista ja niiden mahdollisista 
eroista. 
 
Työvaliokunta on projektin ohjausryhmänä hyväksynyt projektisuunnitelman 
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15.1.2016 kokouksessaan. 
 
Koha-asiaa käsitellään kevään aikana kaikissa työvaliokunnan ja johtoryh-
män kokouksissa ja 1.3.2016 esitellään aineistot, joilla kunnat voivat viedä 
Koha-asian päätettäväksi omiin päättäviin elimiinsä. 
 
Liitteet: Kohti Kohaa – Turun osaprojektin projektisuunnitelma 
Aurora-Koha – vertailutaulukkopohja  

   
Ehdotus Merkitään tiedoksi ja samalla päätetään, että Jarko Rahkalan yöpymis- ja 

matkakustannukset (Mikkeli ja Oulu) jaetaan Vaski-kirjastojen kesken asu-
kaslukujen mukaisessa suhteessa.  

 
Päätös 

 
  
 
 

 
 

5. Vaski-kirjastojen yhteiset hankinnat 
 

Vaski-kirjastoille on tilattu yhteisiä tuotteita (esim. kirjastokortit, kaulanauhat, 
muovikassit) siten, että Turku on kysynyt tarvetta kaikilta kirjastoilta ja han-
kinta on tehty kyselyn tulokseen perustuvalla määrällä. Tällöin laskutus oh-
jataan erikseen tilaaviin kuntiin, jolloin määräalennuksia ei pystytä hyödyn-
tämään parhaalla mahdollisella tavalla. Hankintamalli on myös työläs ja 
usein käy niin, että lisähankinnan tarve ilmenee kirjastoilla hyvinkin nopeasti 
tehdyn tilauksen jälkeen.  
 

Ehdotus Turku hankkii keskitetysti varastoonsa kohtuullisen määrän yhteisiä tuotteita 
ja huolehtii, että tuotteita on koko ajan varastossa. Kustannukset jaetaan 
asukaslukujen mukaisessa suhteessa ja kukin kunta voi pyytää itselleen 
tarvitsemansa määrän silloin, kun tuotteita tarvitsee. 

 
Päätös 

 
 

6. Verkkokirjaston virallinen julkistaminen 
 

Turun kaupunginkirjasto järjestää Finna-verkkokirjaston virallisen julkistami-
sen Kirjan ja ruusun päivän yhteydessä, 22. ja 23.4. Perjantaina, huhtikuun 
22. päivänä järjestetään kutsuvierastilaisuus ja seminaari ja 23.4. esitellään 
Finnaa asiakkaille. 
 
Muut Vaski-kirjastot voivat halutessaan järjestää Finna-markkinointia sa-
maan aikaan omissa kirjastoissaan. 
 
Liite: Finna-projektin päätösjuhla ja verkkokirjaston virallinen julkistaminen 
 

Ehdotus Merkitään tiedoksi ja sovitaan, että markkinointitapahtuman omissa kirjas-
toissaan järjestävät kirjastot ilmoittavat osallistumisestaan Susanna Sandel-
lille helmikuun aikana. 
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Päätös 
 

 
7. Axiell web OPAC 

 
Finna on ollut Vaskin ensisijainen verkkokirjasto virallisesti vuoden 
alusta. Axiellin OPAC on käytössä varajärjestelmänä siltä varalta, että 
Finnan kanssa tulee ongelmia. 
 
Axiell on ilmoittanut, että varaverkkopalvelu ei Vaskin osalta kuulu-
kaan Aurora-sopimukseen, sillä Aurora-palvelin sijaitsee Turun IT:n 
käyttämällä Tieran palvelimella eikä Axiellin omalla palvelimella, jossa 
puolestaan Axiellin oma verkkokirjasto sijaitsee. Tästä syystä vara-
verkkokirjaston kuukausittaiset käyttöpalvelukustannukset koko Vas-
kille olisivat 3.500 €/kk. 
 

Ehdotus Luovutaan Axiell web OPACista varajärjestelmänä 
 
Päätös 
 

 
MUUT ASIAT 
 
 
 
 
 
 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 
 

 
 

  
8. Vaski-johtoryhmän seuraavat kokoukset: 

29.1.2016 13–16  Studio 
1.3.2016 13-16 Studio 
18.3.2016 13–16  Studio 
3.6.2016 13-16 Studio 

 
 

Työvaliokunnan seuraavat kokoukset: 
 

29.2.2016 klo 13–16  Iso neuvottelutila 
1.3.2016 klo 9.00–12.30  Iso neuvottelutila 
15.4.2016 klo 13–16   Iso neuvottelutila 
20.5.2016 klo 12–16  Iso neuvottelutila 
 

Maakuntakirjastokokoukset 
29.4.2016  Studio 
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 


