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Aika  17.4.2015 klo 13–16  
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Iso neuvottelutila, uudisosa 3. krs 
 
Jäsenet  Kettula Päivi  Liedon kunnankirjasto  

Maunu Ulla-Maija (esitt.) Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro Ritva Kaarinan kaupunginkirjasto (poistui klo 14:55) 
Pohjola Kari (puh. joht.) Paimion kaupunginkirjasto 
Viik Tiina  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto  

 
 

Muut osallistujat Rahkala Jarko, siht. Turun kaupunginkirjasto 
 Karhumäki Otso Turun kaupunginkirjasto, Kirjan talo 
 Pylkkö Leena Turun kaupunginkirjasto 
 Sandell Susanna Turun kaupunginkirjasto  
 Toivanen Sari Turun kaupunginkirjasto 
 Varila Kalle  Turun kaupunginkirjasto 
  
Poissa  De Heer Aart  Turun kaupunginkirjasto 
  
 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös Puheenjohtaja totesi päätösvaltaiseksi 

 
 
 

2. Nuorten verkkosivusto 
 
 

Turussa on toteutettu projekti, jossa nuoret itse ovat toteuttaneet verk-
kosivuston. Projekti on Varsinais-Suomen AVI:n rahoittama ja se päättyy 
31.5.2015. Sivusto löytyy osoitteesta http://vaskinuoret.fi 
 
Lisätietoa projektista löytyy kirjastojen hankerekisteristä osoitteesta: 
http://hankkeet.kirjastot.fi/hankehaku/?search_api_views_fulltext=mit%C3%
A4%20tekis 
 
Projekti on toteutettu yhteistyössä Kirjan talon kanssa ja siitä on vastannut 
projektityöntekijä Otso Karhumäki 
 
Liite: Otso Karhumäen esitys 
 

Ehdotus Kuullaan Otso Karhumäen esittely ja keskustellaan mahdollisuudesta laa-
jentaa sivusto Vaski-tasoiseksi ja sisällyttää projektin tulos Vaski-kirjastojen 
Finna-verkkosivustoon. 

http://vaskinuoret.fi/
http://hankkeet.kirjastot.fi/hankehaku/?search_api_views_fulltext=mit%C3%A4%20tekis
http://hankkeet.kirjastot.fi/hankehaku/?search_api_views_fulltext=mit%C3%A4%20tekis
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Päätös Kuultiin Otso Karhumäen esittely. Projekti on tänään siirtynyt Turun kau-

punginkirjaston Stoorin päivitettäväksi. Seurataan sivuston tilannetta ja pala-
taan asiaan syys-lokakuussa. Linkitetään sivusto Vaski-Finnaan ja muute-
taan värimaailmaa paremmin Finnaan sopivaksi. 

 
  

 
3. Viisaasti verkossa – Finna – projektin ajankohtaiset kuulumiset 

 
Turun kulttuurilautakunta hyväksyi Finnan palvelusopimuksen ja valtuutti kir-
jastopalvelujohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Vaski-kirjastojen puoles-
ta. Muut Vaski-kirjastot toimittavat valtuutuksensa tiedoksi Turkuun. 
 

Ehdotus Kuullaan Susanna Sandellin esittelemänä Finna-projektin ajankohtaiset kuu-
lumiset. 

 
 
Päätös Kuultiin Susannan esitys Finnasta. Palaute asiakkailta on ollut pääosin posi-

tiivista. Vaski-verkkopalvelut –työryhmä osallistuu jatkossa sisältöjen teke-
miseen. Näyttää siltä, että aluksi sivusto tulee toimimaan ns. kahden sivus-
ton mallilla. VuFind 2 –version myötä yhden sivuston malliin siirtyminen hel-
pottuu. Tapahtumakalenteri ei valmistu ennen kesää, joten aluksi tapahtu-
mat tehdään artikkelisisältöinä. 

 
 Projektin eteneminen riippuu Turun kaupungin sivustouudistuksen aikatau-

lusta. 
 
 

 
4. Maakunnallinen lasten ja nuorten työryhmä, Varsisto 

 
 

Vuoden 2014 alusta laajennettiin Vaskin lasten ja nuorten työryhmä maa-
kunnalliseksi. Ryhmän vetäjänä toimii kirjastonhoitaja Leena Pylkkö Turun 
kaupunginkirjastosta.  
 
Vaskin verkkopalvelut ja viestintä – työryhmään valittiin kirjastonhoitaja Anu 
Lehtonen-Sonkki Kaarinasta, jonka tehtäviin kuuluu koordinoida lasten sisäl-
töjen tuomista verkkosivustolle. 
 
Liite: Leena Pylkön esitys 
 

Ehdotus Kuullaan Leena Pylkön esitys ja ohjeistetaan ryhmän toimintaa ja keskustel-
laan Vaskin tarpeista osana maakunnallista työryhmää. 

 
Päätös Kuultiin Leena Pylkön esitys. Varsiston kokouksissa on tullut esille mahdol-

linen tarve myös pelkästään Vaskin sisäisten lasten ja nuorten asioiden kä-
sittelemiselle. Ensi syksynä työryhmien kokoonpanoa ja työpanoksia mietit-
täessä otetaan tämä tarve uudestaan esille. 

 
 

5. Käyttäjät ja kokoelmat – hankkeen eteneminen 
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Kalle Varila esittelee hankkeen etenemistä. 
 

Ehdotus Kuullaan Kallen esitys ja keskustellaan hankkeen jatkosta 
 
Päätös Kuultiin Kallen esitys. Hankkeen tuloksiin oltiin tyytyväisiä. Hankkeen tulok-

set täytyisi saada jotenkin paremmin sovellettua kokoelmatyöhön ja rapor-
tointiin. Sovittiin, että Kalle ottaa yhteyttä verkkopalvelut -työryhmään ja te-
kee jonkin noston Vaskin verkkokirjastoon ajankohtaisista tilastoista. 

 
 

 
6. Vaski-kirjastojen painopisteet ja alustava talousarvio vuodelle 2016 

 
Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti Vaskin painopisteistä vuosille 2015 ja 
2016 kokouksessaan 25.11.2014. Painopisteiksi valittiin: 
 
Vaskin yhteisten toimintakäytän-
töjen ja työryhmien läpikäynti ja 
uudistaminen 
 

työryhmät muodostetaan asioiden perusteella 
(esim. RFID:hen siirtyminen, omatoimikirjastot) 
työryhmien rakenteen tarkistaminen 

Kirjastojärjestelmä  
Mediakasvatus ja kouluyhteistyö  
Verkkopalvelut 
 

• e-aineistot 
• verkkokirjaston kehittäminen 
• älysovellusten käyttöönotto 
• avoin data 
• käyttäjät ja kokoelmat 

 
Kokeiluja ja elämyksiä yhdessä 
asiakkaiden kanssa 
 

• henkilökunnan ja asiakkaiden erikois-
osaamisen jakaminen asiakaspalvelussa 
ja kirjastotiloissa 

• kirjastotilan käytön kehittäminen 
Alustava talousarvio on liitteenä. Talousarvio tarkentuu vielä kokoukseen 
mennessä kirjastojärjestelmäkustannusten osalta, jotka Axiell on luvannut 
toimittaa myöhemmin. Myös viralliset vuoden 2014 asukasluvut julkistetaan 
ennen kokousta. Nyt kustannukset on laskettu vuoden 2013 asukaslukujen 
mukaan. Vertailukohtana on erillisellä välilehdellä kuluvan vuoden talousar-
vio. 
 
Liite: Vaski-kirjastojen alustava talousarvio vuodelle 2016 
 

Ehdotus Esitetään alustava talousarvio vuodelle 2016 johtoryhmän hyväksyttäväksi 
kokouksessa 28.4.2015. 
 

Päätös Keskusteltiin kirjastokorttien ja kirjastojärjestelmän kustannusten kirjaami-
sen tarpeellisuudesta talousarviossa. Ehdotetaan johtoryhmälle e-
aineistoihin varattavan määrärahan vähentämistä (Aleksi-tietokanta). Vie-
dään esitys johtoryhmän hyväksyttäväksi. 

 
 

7. Vaski-kirjastojen kehittämispäivä 
 
 

Vaski-kirjastojen kehittämispäivä pidetään 15.5. Paikka on vielä avoin. 
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Päivän aluksi Aulikki Holma Turun ammattikorkeakoulusta tulee kertomaan 
ajankohtaisista hankkeista ja hankehauista (esim. 6 aika ja ESR-hankkeet). 
 
Ulla-Maija tiedusteli johtoryhmän jäseniltä sähköpostilla ideoita päivän ai-
heiksi. Seuraavia aiheita ehdotettiin: 
 
- Vaski viiden vuoden kuluttua, SWOT-analyysi, yhteisen perustehtävän 

kirkastaminen ja tavoitetilan määrittely 
- Nuorisokorttiominaisuuden lisäämistä kirjastokorttiin kulttuurikorttiomi-

naisuuden lailla. 
- Vaski-kirjastojen strategia  
- Yhteinen rajapinta ja tietojen kääntyminen suoraan kirjastojärjestelmästä 

Kirjastot.fi sivujen tilastoiksi perinteisen joka kunnan oman tilastonä-
präämisen sijaan. 
(UMM kommentti: Vaskin toiveet kirjastojärjestelmälle.) (Ulla-Maija ja 
Kari osallistuvat Auroran kehittämispäivään toukokuussa) 

- Tärkeiden yhteistyökumppaneiden kutsuminen paikalle 
- Tämän vuoden painopisteiden toiminnallista työstöä 

 
Ehdotus Suunnitellaan kehittämispäivän ohjelmaa ja viedään ehdotus johtoryhmän 

hyväksyttäväksi. 
 
Päätös Esitetään Vaski-johtoryhmälle seuraavaa ohjelmarunkoa kehittämispäivälle: 
 

o Aulikki Holman alustus 
o Vaskin yhteishankkeet 
o SWOT+tavoitetila 2020 
o Vuoden 2016 painopisteiden työstäminen (ei kirjastojärjestelmä-

asia) 
 
Paikaksi esitetään Marjaniemeä Ruissalossa. 
 

 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 
 

 
8. Kuulumiset Koha-yhteistyöstä 

 
Koha-ohjausryhmä tapasi opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat 19.3. Ul-
la- Maija kertoo kuulumiset Koha-hankkeen etenemisestä. 

 
Kokous Kuultiin kuulumiset Koha-hankkeesta Ulla-Maijan kertomana. Toimintamalli 

on vielä avoinna, osakeyhtiö tai säätiö näyttää todennäköisimmiltä vaihto-
ehdoilta. Kehittämisestä tehdään selkeä suunnitelma: kaikki toiminnot teh-
dään yhteisesti eikä räätälöidä eri ominaisuuksia eri kirjastoille. Vaskin osal-
ta Kohan täytyy olla selkeästi ominaisuuksiltaan Auroran tasolla ennen kuin 
käyttöönottoa voidaan harkita. Hankkeen rahoituspäätös ei ole vielä varmis-
tunut. 
 

 
 

9. Salon liittyminen Vaskiin 
 

Salon, Vaski-kirjastojen ja Axiellin ensimmäinen ohjausryhmä kokoontuu 
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29.4. Ohjausryhmään kuuluvat Vaskista Aart, Ulla-Maija ja Kari sekä Turun 
IT:ltä Tarja Helenius. Lisäksi jäseninä on Salon ja Axiellin edustus. 

 
 Kokous Asia merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
 

 
MUUT ASIAT 

 
 

10. Seuraava kokous 
 

Työvaliokunnan syksyn kokousajoista tiedotetaan erikseen myöhemmin. 
 
 
 

 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
 
 
11. Muistion hyväksyminen 

 
Muistio hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02 
 


