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Aika 28.4.2014 klo 13.00 - 16.00 
 
Paikka Pieni neuvottelutila 

 
Jäsenet   

Näätsaari Inkeri, puh.joht  Turun kaupunginkirjasto  
Kettula Päivi   Liedon kunnankirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto  
Nurminoro, Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto 
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 

 
Muut osallistujat Maunu Ulla-Maija, esittelijä  Turun kaupunginkirjasto 
  Valikainen Kaija, siht.  Turun kaupunginkirjasto 
  Sandell Susanna (asia 4)  Turun kaupunginkirjasto 
   
Poissa   

 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 
Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
 

 
2. Edellisen kokouksen muistio 

 
 
Ehdotus  Hyväksytään edellisen kokouksen muistio. 
 
Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 
 
 

3. Asiakkaan kirjasto – projektin loppurahan käyttö  
 
 

Vaski-kirjastojen johtoryhmä suunnitteli Asiakkaan kirjasto – projektissa to-
teutettavia asiakokonaisuuksia työpajassa keväällä 2013. Projektissa on ra-
haa jäljellä 29 650 €. Rahoitus on käytettävä vuoden 2014 aikana. 
 
Tähän mennessä projektissa on perustettu Vaski-kirjastojen työryhmät, ra-
hoitettu Arena-verkkokirjaston ensikertaista suunnittelua ja järjestetty verk-
kokirjastoa arvioivat asiakasraatitapaamiset. Projektissa jäljellä olevaa ra-
haa on syytä kohdentaa toimintaan, joka vaikuttaa suoraan asiakaspalve-
luun. 
 
Projektin loppuosan toteutuksen vastuuhenkilöiksi nimettiin Tiina Salo Rai-
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siosta, Tiina Viik Uudestakaupungista, Marja-Liisa Mutka Laitilasta ja Jaana 
Rantala Turusta. Ulla-Maija Maunu vastaa projektista ja sen taloudesta.  
 
Edellisessä kokouksessa päätettiin toteuttaa henkilöstövaihto kirjastojen 
kesken. Henkilöstövaihto on alkanut, osa siitä toteutetaan keväällä ja osa 
syksyllä 2014. Henkilöstövaihtoon on ilmoittautunut mukaan noin 20 henki-
löä Turun, Kaarinan, Raision, Kustavin, Naantalin, Mynämäen, Laitilan, Uu-
denkaupungin ja Liedon kirjastoista. 
 
Kirjastoille on myös lähetetty kysely, jossa kerätään hyviä ideoita asiakas-
palvelun kehittämiseen. Ideat on pyydetty 11.4.2014 klo 16 mennessä. Ky-
selyn vastaukset ovat asialistan liitteenä Työryhmän ehdotukset toteutetta-
viksi hakkeiksi sisältyvät projektisuunnitelmaan. 
 
 
Liitteet:  Asiakaspalveluideat 

Asiakkaan kirjasto –projektin toimintasuunnitelma vuodelle 
2014 
 
 

Ehdotus  Käsitellään ideat ja sovitaan toteutuksesta. 
 
 
Päätös Sovittiin, että toteutetaan kaikki ehdotetut ideat lukuun ottamatta Runosmä-

en kirjastokonseptisuunnittelua (johon pyritään hakemaan muuta rahoitus-
ta).  

 
Sovittiin, että muodostetaan osasta kehityshankkeita laajempia kokonai-
suuksia, joissa kirjastoilla on omiin ehdotuksiinsa perustuvat vastuualueet. 
Opastus tilassa -kokonaisuus muodostetaan Googlen sisäkartoista (Turku), 
info-TV:n laajentamisesta uusiin paikkoihin (Paimio) ja opastesuunnittelusta 
(Raision musiikki- ja taideosasto). Asiakkaan opastus-kokonaisuus muodos-
tetaan aulaopastaja-kokeilusta (Turku), nonstop-kirjastonhoitajapalvelusta 
(Turku), spontaanista vinkkauksesta (Raisio) ja kysy minulta –kylttien toteu-
tuksesta (Vaski).  
 
Lisäksi sovittiin, että Ulla-Maija työstää budjetin, jossa huomioidaan kaikki 
ehdotukset. Kielten opiskeluun panostetaan ehdotettua enemmän, ja vas-
taava summa säästetään esimerkiksi Runosmäen kirjastokonseptisuunnitte-
lu -kohdasta.  

 
Sovittiin, että hankkeiden tilanne käsitellään syksyn työvaliokunnassa ja 
hankkeita esitellään maakuntakirjastokokouksessa.  
 
 
 

4. Verkkokirjaston uudistaminen 
 

 
Työvaliokunta toimii Vaski-kirjastojen yhteisten projektien ohjausryhmänä. 
Verkkokirjastohankkeen projektipäällikkö kertoo ohjausryhmälle hankkeen 
ajankohtaiset asiat. Työryhmä Susanna Sandell, Sari Toivanen, Ritva Nur-
minoro ja Kari Pohjola on laatinut esityksen toteutettavan verkkokirjaston si-
sällöistä. 
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 Liite: Ehdotus verkkokirjaston sisällöiksi 
 
Ehdotus Kuullaan verkkokirjastohankkeen ajankohtaiset asiat ja päätetään sisällöt 

työryhmän esityksen pohjalta. Viedään esitys johtoryhmälle tiedoksi. 
 
 
Päätös Hyväksyttiin ensivaiheessa toteutettavan verkkokirjaston sisällöt esityksen 

mukaisesti ja viedään ne Vaski-kirjastojen johtoryhmälle tiedoksi. 
 

Sovittiin, että Finnan testinäkymien osoitteet lisätään muistioon.  
 
Finnan kansallinen testinäkymä, jossa voi kirjautua myös Vaski-kortilla. Vain 
osa kirjautuneen käyttäjän toiminnoista toimii. 
https://finna-dev-fe.csc.fi/edge/ 
 
 
Vaskin oma näkymä, jossa ei voi kirjautua, mutta tällä voi testata hakua 
Vaskin kokoelmista.  
https://vaski.finna-test.fi/testi-vaski/ 
 
Testiversioissa Vaskin tietokanta ei päivity automaattisesti, joten uusimmat 
teokset puuttuvat ja viimeaikaiset tietokantaan tehdyt muutokset eivät näy. 
Tietokanta on viimeksi päivitetty viikolla 16. 
 

 
 

5. E-aineistojen markkinointi 
 

 
Työryhmä Kaisa Hypén, Nina Koskivaara, Kari Pohjola, Tiina Salo, Jaana 
Rantala, Aki Pyykkö ja Ulla-Maija Maunu on laatinut suunnitelman e-
aineistojen markkinoinnista kevään aikana. 
 
Työryhmän ehdotuksen mukaan tiedotusta e-aineistotarjonnasta järjeste-
tään tehostetusti seuraavaan tapaan: 

 

 verkkokirjastossa huhti-toukokuussa 

 kirjakarusellissa esitellään Ellibsin uutta kotimaista kaunokirjallisuutta 
tiedonhaun kautta, edellyttää luettelointia Auroraan 

 laaditaan tiedote (Tiina Salo ja Nina Koskivaara) 

 tarjotaan asiakkaille mahdollisuus lukea e-kirjoja lukulaitteelta tai näy-
töiltä kirjastotilassa 

 TurkuPostissa julkaistaan artikkeli uusista e-aineistoista (Aki Pyykkö ja 
Nina Koskivaara) 

 henkilökunnan koulutus järjestetään, kun Ellibsin uusi käyttöliittymä on 
käytettävissä 

 
Markkinointikampanjat keväällä ja syksyllä 

 verkkokirjastosuunnitelma: Kari Pohjola ja verkkoviestintäryhmä 

 laaditaan tiedoteteksti, jota kaikki Vaski-kirjastot voivat käyttää oman 
tiedotuksensa pohjana (Tiina Salo ja Nina Koskivaara) 

 järjestetään sisältöjen esittelyjä, joissa e-aineisto on osana tarjonnassa 

https://finna-dev-fe.csc.fi/edge/
https://vaski.finna-test.fi/testi-vaski/
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 tuodaan e-aineistoa esille aineistoesittelyissä kirjastotilassa QR-
koodien avulla 

 
E-kirjat ovat yksi kirjamessujen pääteemasta maakunnallisella osastolla. 
Tehostetaan markkinointia messujen aikana varaamalla busseista mainosti-
laa. Kirjastot.fi on luvannut laatia markkinointimateriaalia Vaski-kirjastoille 
sekä busseissa että esimerkiksi tarroissa ja muussa markkinointiyhteyksissä 
käytettäväksi. 
 
Liite:  Työryhmän muistio 
 
 

Ehdotus Sovitaan e-aineistojen markkinoinnista ja tiedotuksesta. 
  

 
Päätös Sovittiin, että toimitaan ehdotuksen mukaisesti.  Markkinoidaan ostettujen 

aineistojen lisäksi vapaasti käytettäviä laadukkaita ja luotettavia verkkopal-
veluja.  

 
Lisäksi sovittiin, että käsitellään laajemmin yleisten kirjastojen konsortioasi-
aa syksyn ensimmäisessä työvaliokunnassa.  Sovittiin, että kartoitetaan 
konsortioon liittymisten tilanne seuraavassa Vaski-johtoryhmässä.  
 
 

 
6. Kirjastokehittäjäpalkinto  

 
 

Työryhmä Ulla-Maija Maunu, Kari Pohjola ja Ritva Nurminoro on valmistellut 
esityksen Vaski-kehittäjäpalkinnon uudistamiseksi.  
Työryhmä ehdottaa, että palkinto muutetaan maakunnan kirjastokehittäjä-
palkinnoksi. Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai ryhmälle, jotka ovat 
maakunnallisesta näkökulmasta olleet mukana kehittämässä: 

 verkostoitumista 

 avointa osaamisen jakamista 

 innovaatiota, josta on hyötyä perustyössä 

 oman toiminnan kehittämistä 

 kirjaston ja kirjastotyön tunnetuksi tekemistä 
 

Kirjastokehittäjäpalkinnon valitsee työryhmä, jossa ovat mukana Vaskin pu-
heenjohtajat ja koordinaattori, edustajat muista kimpoista tai kirjastoista 
(Blanka, Loisto, Salo, Somero). Työryhmän jäsenet voivat jalkautua eri kir-
jastoihin ja pyrkiä tutustumaan niissä kehitettyihin ratkaisuihin. 

 
Palkintona vuoden maakunnalliselle kirjastokehittäjälle lahjoitettaisiin diplo-
mi sekä tabletti tai jokin muu houkutteleva palkinto, jonka kustannuksesta 
kirjastot yhdessä vastaavat. 

 
Ehdotus Keskustellaan kirjastokehittäjän palkitsemisesta ja viedään ehdotus tiedoksi 

johtoryhmään ja 28.5. pidettävään maakuntakirjastokokoukseen päätettä-
väksi.           
  

 
Päätös Sovittiin kehittäjäpalkinnon myöntämisen perusteista ehdotuksen mukaises-
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ti. Työryhmä, joka valitsee palkinnon saajan/saajat, ei ole pysyvä, vaan 
ryhmä valitaan vuosittain maakuntakirjastokokouksessa.  
 
Sovittiin, että viedään ehdotus maakuntakokoukseen ja valitaan samalla 
vuoden 2014 kehittäjäpalkinnon valitsijat. Palkintona jaetaan diplomi sekä 
kirja ja/tai muu palkinto.  
 
 

 
7. Syksyn 2014 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokoukset 

 
 

Sovitaan alustavasti syksyn kokousajankohdista ja tällä hetkellä tiedossa 
olevien asioiden käsittelyaikatauluista. Ehdotukset ajankohdiksi ja alustavik-
si aiheiksi ovat erillisellä liitteellä. 
 
Liite: Syksyn kokousajat ja käsiteltävät aiheet 
 
  

Ehdotus Päätetään syksyn työvaliokunnan kokousajankohdat ja käsiteltävät asiat 
esityksen pohjalta. Viedään johtoryhmän syksyn kokousajat johtoryhmän 
hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Päätettiin syksyn työvaliokunnan kokousajankohdista ja käsiteltävistä asiois-
ta liitteen mukaisesti. Työvaliokunnan kokouksia voidaan tarvittaessa lisätä.   

 
Päivitetty aikataulu viedään seuraavaan Vaski-kirjastojen johtoryhmän ko-
koukseen 
 
 
 

MUUT ASIAT 
 
Viestintä ja palvelumuotoilu-koulutus 12.5. 

 
Koulutukseen on vielä paikkoja. Ilmoittautuminen 7.5. mennessä, koulutus-
paikka on Raision kaupungintalon valtuustosali, Nallinkatu 2, Raisio. 

 
 
 
 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 
 
 

8. Vaski-johtoryhmän asiat 13.5.2014 
 

 Verkkokirjastohankkeen eteneminen 

 Alustava talousarvio vuodelle 2015 

 Kirjastoaineiston kilpailutus 

 Syksyn kokousaikataulut 

 Paikalla-palautepalvelu 

 Yleisten kirjastojen konsortio 
 
 

http://www.lyyti.in/palvelumuotoilu2014
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.11 


