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Aika  25.8.2015 klo 13–16  
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Pieni neuvottelutila, uudisosa 3. krs 
 
Jäsenet   

De Heer Aart (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija (esitt.) Turun kaupunginkirjasto  
Nurminoro Ritva Kaarinan kaupunginkirjasto (klo 13.46-) 
Pohjola Kari  Paimion kaupunginkirjasto 
Tuomi Tarja  Naantalin kaupunginkirjasto 
Viik Tiina  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto(klo-15.28) 
Ylitalo Jan-Erik Ruskon kunnankirjasto (klo 13.20–14.50) 

 
 

Muut osallistujat Malka-Kannisto Irmeli, siht. Turun kaupunginkirjasto 
  
  
  
Poissa Kettula Päivi  Liedon kunnankirjasto 

Mutka Marja-Liisa Laitilan kaupunginkirjasto  
 
 
 
Asialista 

 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
  

2. Viisaasti verkossa – Finna – projektin ajankohtaiset kuulumiset 
 

Finna-asioita käsitellään tarkemmin 4.9. pidettävässä ylimääräisessä työva-
liokunnan kokouksessa. Päätetään kuitenkin ajankohdasta, jolloin Finna 
voidaan ottaa ensisijaiseksi käyttöliittymäksi siten, että osoite 
www.vaskikirjastot.fi vie suoraan Finnaan. 
 

Ehdotus Päätetään Finnan ottamisesta ensisijaiseksi verkko-osoitteeksi 1.9.2015 al-
kaen tai niin pian kuin mahdollista sen jälkeen. 

 
 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Viedään asia tiedoksi Vaski-kirjastojen 

johtoryhmälle. Samalla esitetään, että lopetetaan Arenan verkkokirjaston ka-
rusellien päivitykset. 

 
 
 
 

3. Lähetekeskustelu Vaskin työryhmistä vuodelle 2016 
 

http://www.vaskikirjastot.fi/
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Työryhmien vetäjät kokoontuvat Ulla-Maijan johdolla 4.9.2015. Samalla tar-
kistetaan vetäjien näkemys ryhmän tarpeellisuudesta jatkossa, sen koostu-
muksesta ja mahdollisista uudelleenjärjestelyistä. 
 
Liite: Vaskin työryhmät ja niiden kokoonpano sekä resurssit 2015 
 

Ehdotus Käydään lähetekeskustelu vuoden 2016 työryhmistä ja niiden kokoonpanos-
ta ja vahvuudesta. Viedään esitys yhdessä vetäjien esityksen kanssa johto-
ryhmän päätettäväksi 9.9.2015 kokoukseen. 

 
Keskusteltiin vuoden 2015 työryhmistä ja niiden kokoonpanosta ja toimivuu-
desta. Pääkäyttäjä- ja kuvailuryhmiin sekä logistiikan koordinointiin ei näyt-
täisi olevan muutostarvetta. Kokoelmaryhmään on mahdollisesti tulossa 
muutoksia, mutta asiaan palataan kun Ulla-Maija on tavannut ryhmien vetä-
jät 4.9. Maakunnallinen lasten- ja nuortenryhmä, Varsisto, jatkaa toimin-
taansa.  
 
Viestintäryhmän toimintaan ehdotetaan muutoksia. Ehdotetaan, että erilli-
nen viestintäryhmä lopetetaan. Vaskin yhdessä viestittäviin asioihin peruste-
taan tarvittaessa ad-hoc – työryhmiä. Verkkoviestintään valitaan päätoimit-
tajat kolmikantamallin mukaan, jossa on sisällöstä vastaava päätoimittaja 
(20 %), tekninen päätoimittaja (10 %) ja tekninen toteuttaja (20 %). Tämän 
lisäksi ryhmän muut jäsenet jatkavat entiseen tapaan. 

 Salon mukaantulo pyritään huomioimaan työryhmien kokoonpanossa.  
 
Päätös Ulla-Maija tuo pohjaehdotuksen, jossa esitetään keskustelussa ehdotetut 

näkökulmat 9.9.2015 johtoryhmään. Ulla-Maija tapaa myös työryhmien vetä-
jät ja tuo heidän näkemyksensä johtoryhmän kokoukseen.  
 
 

 
4. Hankeavustukset syksyllä 2015 

 
Aluehallintoviraston jakamat, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat han-
keavustukset ovat taas jaossa lokakuun loppuun mennessä. 
 

Ehdotus Keskustellaan mahdollisista yhteisistä hankeavustuksista ja viedään asia 
johtoryhmän 9.9.2015 kokoukseen päätettäväksi. 

 
 
Kokous Keskusteltiin hankeyhteistyöstä. 
 Päätettiin antaa johtoryhmälle ideoitavaksi asiakaspalvelun teknologiaan liit-

tyviä ratkaisuja. 
 Viedään maakuntakirjastokokouksen päätettäväksi mahdollinen maakunnal-

linen digitointi- ja senioripalvelu-hanke. 
  
 

5. Vaski-strategia      
 

Kesäkuun työvaliokunnan kokouksessa työstettiin Vaski-kirjastojen strategi-
aa.  
 
Liite: Vaski-kirjastojen strategia 
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Ehdotus Jatketaan strategiatyötä siltä osin kuin asia on vielä kesken. Ehdotuksen 

valmistuttua viedään strategiaehdotus johtoryhmän käsiteltäväksi. 
 
 
Päätös Jatkettiin strategiatyötä ja sovittiin, että työstämistä jatketaan syksyn aikana. 

 

 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 
 

6. Salon liittyminen Vaskiin 
 

Salon tietokannasta on tehty ensimmäinen esikonversio 24.8.2015  
Salon kirjaston järjestelmä on poissa käytöstä 9-21.11.2015.  
Uusi tietokanta käytettävissä 23.11.2015 
Vaskin järjestelmä on poissa käytöstä 16.–23.11.  
23.11. on testauspäivä 
Asiakkaiden käytössä järjestelmä on 24.11.  
Verkkokirjaston osalta tulee myöhemmin lisätietoa 

 
7. Maakuntakirjaston syksyllä järjestämät koulutukset 

 
Maakuntakirjasto järjestää syksyn aikana seuraavat koulutukset: 
 

 
Tabletit tutuiksi - tabletit kirjastojen työvälineinä 

- 3.9.2015 klo 9.00–14.15 
- Tohtorikoulutettava Anna-Kaisa Sjölund, Turun yliopisto (digitaalinen kult-

tuuri)  
- Kirjastohakemiston esittely klo 14.30–16.30 Mia Holsti 

 
Kirjastolakityöpaja 

- 21.9.2015 klo 9.00–16.00 
- OKM:n järjestämä koulutus Helsingissä 

 
 
Minäkö mediakasvattaja? - Kouluttajana ja mediakasvattajana kirjastossa 

- 22.9.2015 klo 9.00–16.00 
- YTT, kouluttaja ja työnohjaaja Kai Halttunen 
- Miksi koulutan? Minustako mediakasvattaja - miksi ihmeessä? 
- Ketä koulutan? Kuinka tutustun oppijaan ennakolta? 
- Miten koulutan ja ohjaan? Ohjaustilanteen rakentaminen, havainnol-

listaminen, vuorovaikutus,orientaatioperustat oppimisessa. 
- Tiedonhankinnan ohjaamisen erityispiirteitä ja ohjausmenetelmiä. 
- Miten meni? Palaute, arviointi ja palautuminen. Kouluttajana jaksa-

minen. 
 
Sana on vapaa - Puheenvuoroja sanomisen rajoista 

- klo 10.00–14.00 
- Kirjamessujen miniseminaari 

 
Ratkaisukeskeinen työote asiakaspalvelussa 

- 28.10.2015 klo 9.00–16.00 
- Psykologi, työhyvinvointikouluttaja Sirkku Ruutu 
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Esitteet, kutsut, ilmoitukset - Opi käyttämään Wordia tehokkaasti! 

- 17.11.2015 klo 9.00–16.00 
- Graafisen suunnittelun kouluttaja, valokuvaaja Lauri Holsti 
- Tyyliasetukset 
- Sisällysluettelo 
- Luettelomerkkien käyttö 
- Palstoitus 
- Kuvien käyttö ja asetukset 
- Marginaalit, ylä- ja alatunnisteet 

 
Käsiteltäviä sisältöjä tarkennetaan osallistujien toiveiden mukaan. 

 
Luova kirjoittaminen ja verkkotekstit 

- 1.12.2015 klo 9.00–11.30 
- Kirjoittamisen merkitys 
- Miten tullaan hyväksi kirjoittajaksi 
- Mitä voi oppia ja mitä apuvälineitä on olemassa 
- Kirjoittamisen esteistä eroon! 
- Kirjailija, kirjoittamisen kouluttaja Taija Tuominen klo 12.30–16.00 
- Verkkotekstien vaatimukset, tyyli ja ilmaisutapa Kulttuurituottaja ja 

markkinointisuunnittelija Frida-Maria Pessi 
 

 
 

MUUT ASIAT 
 

8. Vaski-lasku 
  

Työvaliokunta esittää johtoryhmälle, että Vaski-lasku laskutetaan vain ker-
ran vuodessa. 
 

 
9. Seuraava kokous 

 
Seuraava työvaliokunnan kokous on 4.9. klo 12–15 isossa neuvottelutilassa. 
Aiheina tuolloin Finna ja Koha.  

 
 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
10. Muistion hyväksyminen 

 
Muistio tarkistetaan ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 

 
 
 

11. Kokouksen päättäminen 
  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. 


