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Aika  11.9.2014 klo 13–16  
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Pieni neuvottelutila, uudisosa 3. krs 
 
Jäsenet  Näätsaari Inkeri puh.joht. Turun kaupunginkirjasto 

Pohjola Kari  Paimion kaupunginkirjasto 
Kettula Päivi  Liedon kunnankirjasto  
Maunu Ulla-Maija esitt+sihtTurun kaupunginkirjasto  
Nurminoro Ritva Kaarinan kaupunginkirjasto 

 Tuomi Tarja (varajäsen) Naantalin kaupunginkirjasto  
Viik Tiina  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 

   
 

 
Muut osallistujat Sandell Susanna Turun kaupunginkirjasto (asia 2) 
  Toivanen Sari Turun kaupunginkirjasto (asia 2) 
  Hypén Kaisa  Turun kaupunginkirjasto (asiat 2,4 ja 5) 
  Pyykkö Aki  Turun kaupunginkirjasto (asia 5) 
  Valikainen Kaija Turun kaupunginkirjasto (asia 2) 
 
Poissa  Hämäläinen Tarja, siht. Turun kaupunginkirjasto 

Koskivaara Nina Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa Laitilan kaupunginkirjasto 
Salo Tiina  Raision kaupunginkirjasto  

   
 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 
 
 

 
2. 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. 
 
Kuullaan työryhmien katsaukset vetäjien ja Ulla-Maijan esittämänä. 
 
 
Liitteet 
Pääkäyttäjätehtävät alustava suunnitelma 
Kokoelmatoimijat osavuosikatsaus 2014 
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Vaski-kirjastojen työryhmät vuodelle 2015 
 

Ehdotus Esitetään johtoryhmälle hyväksyttäväksi vuoden 2015 työryhmät ja niiden 
kokoonpano liitteenä olevan esityksen pohjalta. 

 
Päätös Päivitettiin esitys vuoden 2015 työryhmiksi ja viedään päivitetty esitys johto-

ryhmän päätettäväksi. Samalla vahvistetaan työryhmien jäsenet.  
  
 Kutsutaan Leena Pylkkö seuraavaan työvaliokuntaan kertomaan Varsiston 

toiminnasta 
 

 
 

 
 

3. Verkkokirjaston tilannekatsaus 
 

Kuullaan verkkokirjaston ajankohtaiskatsaus. 
 
Liite: Verkkokirjastovaihtoehdot 
 

Ehdotus Keskustellaan jatkotoimenpiteistä ja linjauksista katsauksen pohjalta.  
Viedään ehdotus johtoryhmän päätettäväksi. 
 

Päätös Kuultiin verkkokirjaston tilannekatsaus ja Sarin ja Susannan tekemä kooste 
ajankohtaisista asioista. Päätettiin esittää johtoryhmälle, että neuvotellaan 
Axiellin kanssa vielä yhdestä jatkovuodesta Arena-verkkokirjastolle.  

 
Jatketaan Finna-pilotointia. Mikäli Auroran rajapintoja ei saada toimimaan 
tämän vuoden aikana, aloitetaan vuoden 2015 alussa uuden tuotantojärjes-
telmän tai koko kirjastojärjestelmän hankinta. 

 
 Palataan alkuperäiseen projektisuunnitelmaan, tarkennetaan se ja tehdään 

työvaiheiksi niin, että saavutetaan alkuperäinen tavoite vuoden 2015 aikana. 
Tarvittaessa anotaan projektille lisärahoitusta. 

  
 Sarin työajasta osa esitetään katettavaksi Vaski-kirjastojen kesken 2015 ai-

kana. 
  

 
 
 
 

4. Vaski-kirjastojen e-aineistot 2014–2015 
 
 

Vaski-kirjastot tarjoavat asiakkailleen  
- e-kirjoja (Ellibs, OverDrive) 
- e-lehtiä (ePress, PressDisplay) 
- tietokantoja (Aleksi, Kansallisbiografia) 
- musiikin suoratoistopalveluita (Naxos) 

 
Liitteeseen on listattu tarkemmin Vaski-kirjastoilla tällä hetkellä käytössä 
olevat e-aineistot, arvio niiden käytöstä koko vuoden osalta ja hinnat. Liit-
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teessä on mainittu myös odotettavissa olevat muutokset ja tarjolla olevat 
uudet palvelut. Tällä hetkellä suurimmat muutokset Vaski-kirjastojen e-
aineistotarjonnassa liittyvät kotimaisiin e-kirjoihin ja mahdollisesti hankitta-
vaan uuteen Zinio-aikakauslehtipalveluun. 
 
Laskelma kuntakohtaisista e-aineistoon liittyvistä kustannuksista valmistuu 
kokoukseen mennessä. 
 
Liite: Vaskin e-aineistot 2014 ja 2015 

 
Ehdotus Käydään läpi e-aineistotarjontaa ja siihen odotettavissa olevia muutoksia. 

Otetaan kantaa kotimaisiin e-kirjoihin varattavaan määrärahaan sekä Zinio-
palvelun hankintaan. 

 
Päätös Päätettiin esittää johtoryhmälle, että Ziniota ei toistaiseksi hankita. Päätettiin 

myös, että jo käytössä olevia tietokantoja, erityisesti PressDissPlay, tulisi 
markkinoida tehokkaammin. 

 
 Annettiin verkkoviestinnän ryhmälle tehtäväksi tuoda e-aineistot (lehdet ja 

tietokannat) selkeämmin ja havainnollisemmin esille. 
 
 Sovittiin, että jatkossa, kun tulee uusia palveluja tai materiaaleja, lähetetään 

tutustumislinkki kaikille kirjastoille ja kysytään hankintahalukkuutta. Kokoel-
maryhmälle päättää hankinnoista johtoryhmän hyväksymissä rajoissa. 

 
 

5. E-aineistojen markkinointi  
 

Aki Pyykkö on tehnyt ehdotuksen e-aineistojen markkinoinnista kirjastotilas-
sa ja verkossa. 
 
Liite: E-aineistojen markkinointi 
 
 

Ehdotus Keskustellaan e-aineistojen markkinoinnista Akin esityksen pohjalta ja sovi-
taan jatkotoimenpiteistä. 

 
 
Päätös Aki panostaa e-aineistojen markkinointimateriaalien työstämiseen. Näiden 

pohjalta viestinnän ryhmä laatii tarvittavat esitteet ja muun materiaalin. Ma-
teriaali tallennetaan Vaski-kirjastojen ekstranettiin kaikkien käytettäväksi ja 
tuodaan vaskikirjastot.fi -sivuille. Hyödynnetään mahdollisimman paljon Kir-
jastot.fi:ssä tuotettua materiaalia. 

 
 Pyritään saamaan kirjamessuihin mennessä mahdollisimman paljon materi-

aalia ja hyödynnetään kaikkia liitteenä olevassa suunnitelmassa esitettyjä 
ratkaisuja. 

 
 

6. Vaskin painopisteet vuodelle 2015 
 

 
Kokouksessaan 13.5.2014 Vaski-kirjastojen johtoryhmä hyväksyi alustavat 
painopisteet ja talousarvion vuodelle 2015 liitteen mukaan 

http://www.vaskikirjastot.fi/
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Liite: Vaskien alustava talousarvio vuodelle 2015 
 

Ehdotus Vahvistetaan painopisteet ja niiden arvioidut kustannukset johtoryhmässä 
sen jälkeen, kun verkkokirjastoratkaisusta on tehty päätös. 

 
Päätös Ulla-Maija päivittää budjetin sen mukaan, mitä tässä kokouksessa ja johto-

ryhmän kokouksessa 22.9.2014 päätetään 
 
 

7. AVI:n hankeavustukset 
 

AVIn hankehaku käynnistyy taas syksyllä. Hakemuksia voi jättää 
31.10.2013 asti. 
 
Tällä hetkellä Vaskissa on meneillään Lisää älyä ja verkkokirjaston uudis-
tamiseen liittyvä Viisaasti verkossa – projektit.  
 
Maakunnallinen Yleiset – yleisen kirjaston ja YLEn yhteistyö – sekä Asiak-
kaan kirjasto – projektit päättyvät kuluvan vuoden lopussa.   
 
Asiakkaan kirjasto – projektissa on toteutettu tai toteutetaan syksyn aikana 
seuraavat kokonaisuudet: 
Vaski-kirjastojen välinen henkilövaihto,  
Paimion kirjaston info-tv:n hankinta ja käyttöönotto. 
Spontaani vinkkaus (Raisio) 
Aulaopastaja (Turku) 
Uuden Celia-käyttöliittymän koulutukset 
E-aineistojen markkinointimateriaalit (näytönpyyhkijät e-logolla, kosketus-
näyttöhanksikkaat, e-tarrat)  
Mainoskampanja Turun paikallisliikenteen busseissa viikoilla 40–41 

Kysy minulta -kaulanauhat 

Keväällä saatiin 10.000 €:n avustus maakunnallisen pelisalkun rakentami-
seen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja yli-
opiston opiskelijoista koostuvan Turku Game Labin kanssa. Opiskelijat ovat 
mukana pelisalkun sisällön rakentamisessa sekä maakunnan kirjastohenki-
löstön koulutuksessa pelisalkun käyttäjiksi. Soveltuvin osin opiskelijat ovat 
myös mukana asiakastapahtumissa.  Hanke saatetaan päätökseen kevään 
2015 aikana. 
 
Tuodaan päivitetyt projektisuunnitelmat ja projektien tilannekatsaukset seu-
raavaan työvaliokuntaan. 
 

 
 

Ehdotus  Keskustellaan jo käynnissä olevista projekteista ja mahdollisista uusista tar-
peista. 

 
 
Päätös Haetaan rahoitusta Varsiston mediakasvatushankkeeseen ja mahdollisesti 

verkkokirjaston uudistamiseen.  
 
 Toteutetaan Maakunnallinen pelisalkku ja Lisää älyä – projektit loppuun.  
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TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 

 
 

 
 

8. Vaski-kirjastojen toimintakertomus vuodelta 2013 
 
Vaski-kirjastojen toimintakertomus vuodelta 2013 on valmistunut ja on luet-
tavissa ekstranetissa osoitteessa: 

http://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/vaski-

toimintakertomus_2013_sivuitt?e=0/8867032. 

 
 

MUUT ASIAT 

 
 
 

9. Johtoryhmän syksyn aikana käsiteltäviä asioita 
 

 Verkkokirjastohankkeen eteneminen 
 

 Vuoden 2015 toiminnan painopisteet 
 

 Toiminnan painopisteet ja kustannustenjako 
 

 Verkkokirjastohankkeen eteneminen  
 

 Työvaliokunnan vaihtuvien jäsenten vaali 

 Kuvailun keskittämisen arviointi 

 toimintakertomus (tiedoksi) 
 

 Kirjamessut, palautekeskustelu 
 

10. Suosittelija-palvelu 
5.8.2014 työvaliokunnan kokouksessa valtuutettiin Ulla-Maija osallistumaan 
Vantaan kaupunginkirjastossa käyttöön otetun Suosittelija-palvelun suunnit-
telukokouksiin. Tarkoitus on laajentaa palvelu Helmet-alueen ulkopuolelle ja 
samalla päättää hankeavustuksen hakemisesta. 
 
Liitteet: Suosittelija-palvelu 
Suosittelija-palvelu, jatko 
 

Ehdotus Kuullaan kuulumiset Vantaan kokouksesta ja tutustutaan Suosittelija-
palveluun. Vaski on jatkosuunnittelussa mukana ja ottaa palvelun käyttöön, 
mikäli hankkeelle saadaan rahoitusta. 

 
 
Päätös Sovittiin, että ollaan mukana hakemuksessa. 

http://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/vaski-toimintakertomus_2013_sivuitt?e=0/8867032
http://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/vaski-toimintakertomus_2013_sivuitt?e=0/8867032
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11. Seuraava kokous 

 
Seuraava työvaliokunnan kokous on 23.10.2014  
Vaski-johtoryhmän kokous on 8.10.2014, seuraava 25.11.2014 
 

 
12. Muut asiat 

Päätetään, onko tarvetta ylimääräiselle työvaliokunnan kokoukselle verkko-
kirjastoasiasta ennen 8.10.2014 pidettävää Vaski-kirjastojen johtoryhmää. 

 
 

 
    

 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
10. Muistion hyväksyminen 
 

Lähetetään muistio sähköpostitse hyväksyttäväksi. 
 
 

 
 

 
 
11. Kokouksen päättäminen 
 
 


