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Aika  8.10.2014 klo 13–16  
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Iso neuvottelutila, uudisosa 3. krs 
 
Jäsenet  Näätsaari Inkeri puh.joht. Turun kaupunginkirjasto 

Kettula Päivi  Liedon kunnankirjasto  
Maunu Ulla-Maija esitt. Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa Laitilan kaupunginkirjasto  
Nurminoro Ritva Kaarinan kaupunginkirjasto 
Viik Tiina  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto  

 
 

Muut osallistujat Rahkala Jarko, siht. Turun kaupunginkirjasto 
Sandell Susanna Turun kaupunginkirjasto (asia 2) 
Toivanen Sari Turun kaupunginkirjasto (asia 2) 
Hyyppä Nina  Turun kaupunginkirjasto (asia 3) 
Pyykkö Aki   Turun kaupunginkirjasto (asia 4 ja 5) 

 
 
Poissa  Hämäläinen Tarja  Turun kaupunginkirjasto 
  Pohjola Kari  Paimion kaupunginkirjasto 
 
 
Asialista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
 

Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 

Päätös Kokous todetaan päätösvaltaiseksi. 
 
 

 
 
 
2. Verkkokirjaston tilannekatsaus 
 

Kuullaan verkkokirjaston ajankohtaiskatsaus. Inkeri ja Ulla-Maija ovat neu-
votelleet Axiellin kanssa mahdollisuudesta jatkaa AVO-sopimusta vuoden 
2015 ajan. 
 
Susanna ja Sari esittelevät verkkokirjaston sisältöjä ja julkaisujärjestelmä-
vaihtoehtoja. 
 

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

Päätös Päätetään esittää johtoryhmälle, että vietäisiin eteenpäin ns. kohtaamis-
paikka-mallia. Lisäksi pyritään tapaamaan kansalliskirjaston edustajat ja kir-
jastot.fi edustajat mahdollisimman pian ydinryhmän toimesta. Päätettiin li-
säksi, että ydinryhmään lisätään myös Jarko Rahkala. Pidetään tärkeänä, 
että saadaan mahdollisimman nopeasti myös ruotsinkielisiä sisältöjä. 
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3. Asiakkaan kirjasto – projektin eteneminen 
 

Työvaliokunnan kokouksessa 9.11. sovittiin, että seuraavaan kokoukseen 
tuodaan päivitetty Asiakkaan kirjasto – projektin projektisuunnitelma. Projek-
ti päättyy kuluvan vuoden lopussa. 
 
Liite: Asiakkaan kirjasto –päivitetty projektisuunnitelma 
 

Ehdotus Käydään läpi projektin käynnissä olevat vaiheet ja niiden toteutus aikatau-
luineen. 

 
Päätös Ehdotuksen mukainen. 
 
 
 
 

4. Varausjonojen purku Vaski-kirjastoissa 
 
 

Vuosittain ilmestyy noin 15–20 nimekettä, joihin tehdään Vaski-
järjestelmässä useita satoja varauksia. Näiden teosten jonotusajat muodos-
tuvat välillä kohtuuttoman pitkiksi. Osa kysynnästä saattaa olla lyhytaikaista, 
osassa varausjonot jatkuvat pitkinä monta kuukautta. E-kirjoista ei toistai-
seksi ole juurikaan ollut apua kysyntäpiikkien tasaajana. 

 
Kirjastot laittavat kysytyimpiä aineistoja Jokereiksi, ja vain osa hankituista 
niteistä kiertää purkamassa varausjonoja. Jokerikäytäntöjä ei haluta kiristää, 
toisaalta tarvitaan keinoja varausjonojen purkuun. Useissa kirjastoissa leika-
taan aineistomäärärahoja, jolloin yksittäisten kirjastojen mahdollisuudet 
hankkia lisäniteitä supistuvat. Toisaalta varausjonojen purku ei voi olla min-
kään yksittäisen kirjaston vastuulla. 
 
Liite: Varausjonojen purku, yhteinen määräraha 
 

Ehdotus  Toteutetaan vuonna 2015 kokeilu, jossa varausjonojen purkuun varataan 
Vaski-kirjastojen yhteinen määräraha. Määrärahalla hankitaan kysytyimpien 
nimekkeiden lisäniteitä, ja seurataan niiden vaikutuksia varausjonoihin. Liit-
teessä on kuvattu kokeilun tavoitteita ja käytäntöjä tarkemmin. 

 
 

Päätös Esitetään johtoryhmälle, että tilanteissa, joissa tulee liian paljon varauksia 
suhteessa kappalemäärään, kirjastoja kehotetaan laittamaan kappale myös 
varauskiertoon eikä pitää ainoita kappaleitaan jokereina. Kokoelmaryhmän 
vetäjä seuraa tilannetta ja raportoi johtoryhmälle. Tavoitteena on käsitellä 
vuoden 2015 aikana, voidaanko edetä kohti yhteistä kokoelmaa. 
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5. Osallistava valinta – sovellus 
 
 

BTJ Finland Oy on kehittämässä työkalua, jonka avulla kuntalaiset voisivat 
osallistua kirjaston aineiston valintaan. Konsepti on kuvattu liitteenä olevas-
sa Powerpoint-esityksessä. Sovelluksen käyttöönotto edellyttää yhteyttä kir-
jastojärjestelmään. BTJ:stä on pyydetty alustavaa tietoa siitä, onko Vaski-
kirjastoissa kiinnostusta lähteä kehittämään sovellusta omiin tarpeisiinsa. 
Kustannuksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. 

 
  Liite: Osallistava valinta (luottamuksellinen) 
 

Ehdotus Työvaliokunta ottaa kantaa BTJ:n ehdotukseen ja päättää, viedäänkö osal-
listavan valinnan konsepti Vaskin johtoryhmälle arvioitavaksi. 

 
 
Päätös Päätettiin kehittää osallistavaa valintaa, mutta toistaiseksi ei hankinta tätä 

palvelua. 
 
 
 
 

 

 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 

 
 

 
 
 

MUUT ASIAT 
 
6. Isotekstiset kirjat 

 
Vaski-kirjastoilta on kysytty, olemmeko valmiita ostamaan isotekstisinä joi-
takin kirjoja, jos niitä tehdään enemmän. 

 
Päätös Vaski-kirjastot ovat valmiita ostamaan isotekstisiä kirjoja enemmän, mutta ei 

mitä tahansa. Päätettiin antaa kokoelmaryhmälle tehtäväksi tehdä ehdotuk-
sia tähän sopivista nimekkeistä. 

 
 
7. Johtoryhmän syksyn aikana käsiteltäviä asioita 

 

 Verkkokirjastohankkeen eteneminen 

 Toiminnan painopisteet ja kustannustenjako 

 Työvaliokunnan vaihtuvien jäsenten vaali 

 Kuvailun keskittämisen arviointi 

 Varausjonojen purku 

 E-aineistohankinnat 2015 

 Osallistava valinta 
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8. Seuraava kokous 
 

Etsitään aika ylimääräiselle työvaliokunnan kokoukselle marraskuun alusta. 
Seuraava työvaliokunnan kokous on 25.11.2014 Studiossa 
Vaski-johtoryhmän kokous on 23.10.2014, Brinkkalan Vihreä Sali 

 
9. Muut asiat 

 
 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

10. Muistion hyväksyminen 
 
Muistio hyväksyttiin. 

 
 
11. Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätettiin klo 15.40 


