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Aika  16.1.2015 klo 13–14.30  
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Iso neuvottelutila, uudisosa 3. krs 
 
Jäsenet   

De Heer Aart (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto 
Kettula Päivi (klo 13.15-) Liedon kunnankirjasto  
Maunu Ulla-Maija (esitt.) Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa Laitilan kaupunginkirjasto  
Nurminoro Ritva Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari  Paimion kaupunginkirjasto 
Viik Tiina  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto  

 
 

Muut osallistujat Rahkala Jarko, siht. Turun kaupunginkirjasto 
 Sandell Susanna Turun kaupunginkirjasto  
 Toivanen Sari Turun kaupunginkirjasto 

 
 
 
 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 

 
 

 
 
 

2. Verkkokirjaston tilannekatsaus 
 

Vaski-Finnan beta-versio on ollut testattavana henkilökunnalle 26.11.2014 
alkaen.  
 
Kuullaan Susanna Sandellin Finna-esittely ja kooste testauksen aikana 
saaduista palautteista. 
 
 
 

Ehdotus Päätetään julkaista Finnan beta-versio asiakkaille maanantaina, 19.1.2015 
 

Päätös Susanna Sandell kertoi Kansalliskirjaston julkaisevan vielä tärkeän uuden 
version 20.1.2015, jossa on liitteessä mainitut uuden ominaisuudet. Päätet-
tiin, että Finnan beta-versio julkaistaan asiakkaille vasta uuden version jäl-
keen 21.1.2015. 

 
Keskusteltiin myös markkinointitavasta vaskikirjastot.fi –sivustolla. Uudessa 
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Vaski-Finnassa tulisi myös beta-vaiheen ajan olla linkki takaisin vaskikirjas-
tot.fi –sivustolle. Linjattiin että kukin kirjasto saa itse päättää miten kirjastos-
sa Vaski-Finnaa markkinoidaan esimerkiksi kirjaston aineistonhakukoneilla 
ja tiedonhaun opetuksessa. Vaskikirjastot.fi –sivustolle tuleva Vaski-Finnan 
näkyminen bannerein tai vastaavin tehdään Turun viestintää ja verkkovies-
tintäryhmää konsultoiden ja ehdotuksista kysytään työvaliokunnan mielipi-
dettä sähköpostilla. Ulla-Maija tiedottaa kokouksen jälkeen julkistamisesta 
Vaski-johtoryhmälle 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 
 
 

3. Kuulumiset Koha-yhteistyöstä 
 

Ulla-Maija kertoo 
 

 
Kokous Koha-projektin ohjausryhmä kokoontui Helsingissä 14.1.2015. Paikalla oli 

myös ministeriön edustus. Projektin ensimmäisessä vaiheessa ministeriö 
edellyttää, että luodaan hallintomalli jossa kaikkien halukkaiden on helppo 
tulla mukaan Koha-yhteistyöhön. Toinen edellytys on, että kirjastot palkkaa-
vat omia ohjelmoijia Koha-kehitykseen.  

 
Hallintomallin on tärkeä olla koko Suomen laajuinen jotta Koha-kehitys ta-
pahtuu yhtenäisesti eikä paikallisesti eri Koha-käyttöympäristöissä. Hallin-
tomallin vaihtoehtoja ovat ainakin osakeyhtiömalli tai konsortiomalli. Konsor-
tiomallin ongelmana on, että ilmeisesti konsortioon ei voi palkata työntekijöi-
tä. Koha-asiantuntijat, Vaski-kirjastojen osalta Jarko Rahkala ja Arvi Leino, 
kokoontuvat kuukauden sisällä ja tuovat oman kirjaston edellyttämät kehi-
tysominaisuudet Kohan käyttöönottamiseksi. 
 
Vaski-kirjastojen kannalta priorisoidut Kohaan tarvittavat kehitysominaisuu-
det ja valtakunnallisesti päätetty priorisointi tuodaan myös tiedoksi Vaskin 
työvaliokuntaan. 
 

 
MUUT ASIAT 
 

4. Salon liittyminen Vaskiin 
 

Kokous Ulla-Maija kertoi Salon tilanteesta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Salo siir-
tyy Auroraan ja MARC21 formaattiin keväällä 2015 ja tietokanta yhdistetään 
Vaskiin loppuvuonna 2015 tai alkuvuonna 2016. 

 
5. Kuljetusten kilpailutukseen liittyvää 
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Kokous Kuljetuksiin on kysytty myös maakunnan muiden kuin Vaski-kirjastoihin kuu-
luvien kirjastojen kiinnostusta. Mikäli kaikki maakuntien kirjastot haluavat 
kuljetukset, jokaiseen kirjastoon voidaan maksaa yksi kuljetus viikossa Tu-
run maakuntakirjastotoiminnan rahoista. 

 
 

6. Vaskin e-aineistojen määrärahojen käyttö 
 

Kokous Aart toi esille, että Kaisa Hypen kaipaisi työvaliokunnan kannanottoja liittyen 
olemassa olevien e-aineistojen määrärahojen käyttöön. Sovittiin, että Kaisa 
lähettää ehdotuksia työvaliokunnan jäsenille ja työvaliokunta voi kommen-
toida niitä webropolilla. 

 
 

7. Seuraava kokous 
 

Työvaliokunnan seuraava kokous pidetään perjantaina 13.2.2015 klo 13.00-
16.00. 

 
 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
8. Muistion hyväksyminen 

 
Muistio hyväksyttiin. 

 
 
 
 

9. Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätettiin klo 14:58 


