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Aika  12.10.2015 klo 13–16 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Iso neuvottelutila, uudisosa 3. krs 
 
Jäsenet   

De Heer Aart (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija (esitt.) Turun kaupunginkirjasto  
Nurminoro Ritva Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari  Paimion kaupunginkirjasto (13.45-) 
Tuomi Tarja  Naantalin kaupunginkirjasto 
Viik Tiina  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto (-15.57)
  

  
 

Muut osallistujat Malka-Kannisto Irmeli, siht.Turun kaupunginkirjasto 
 Hypén Kaisa (asia 5) Turun kaupunginkirjasto 
 
Poissa  Mutka Marja-Liisa Laitilan kaupunginkirjasto  
 

 
   
 
 
 
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

 
 

 
 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
 

Ehdotus Hyväksytään edellisen kokouksen muistio 
 
Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 
 
 

3. Salon liittyminen Vaskiin -lehdistötiedote 
 

Johtoryhmä antoi kokouksessaan 9.9.2015 viestintäryhmälle tehtäväksi laa-
tia lehdistötiedote Salon liittymisestä Vaskiin. Tiedote tuodaan 30.10.2015 
johtoryhmän hyväksyttäväksi. 
 
Liite: Lehdistötiedote  
 

Ehdotus Esitetään johtoryhmälle lehdistötiedotteen hyväksymistä, mutta annetaan 
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viestintäryhmälle tehtäväksi lisätä tiedotteeseen maininta siitä, että asiointi 
kaikissa Vaski-kirjastoissa voidaan hoitaa yhdellä kirjastokortilla. 

 
 
Päätös Viedään päivitetty tiedote tiedoksi johtoryhmään. 
 
 

4. Vaskinuoret.fi –sivusto 
 

Projektityöntekijä Otso Karhumäki esitteli Nuoret verkossa – projektissa tuo-
tettua verkkosivustoa www.vaskinuoret.fi . Samalla käytiin keskustelua 
mahdollisuudesta ottaa sivusto osaksi Vaskin uusia verkkosivuja ja siirtää 
päivitys ja ylläpito osaksi Vaskin toimintaa. 
 
Sovittiin, että palataan asian käsittelyyn syys-lokakuussa, jolloin saadaan 
tietoa sivun käyttäjämääristä pidemmältä aikaväliltä. 
 

Ehdotus Kuullaan ajantasainen tieto sivuston käytöstä. Päätetään tältä pohjalta jatko-
toimenpiteistä. 

 
Päätös Työvaliokunta päätti, ettei Vaskinuoret-sivustoa päivitetä Vaski-yhteistyönä 

eikä sitä liitetä osaksi uutta verkkokirjastoa. 
 
 

5. Vaskin kokoelmaryhmän tehtävät 2016 
 

Kokoelmaryhmä esittää, että ryhmä jatkaa entisellä kokoonpanolla vahvis-
tettuna Salon edustajalla (Säde Vainio). 
 
Ryhmä esittää tehtäviksi seuraavia asioita vuoden 2016 aikana 
 
Kokoelmiin liittyvä koulutuspäivä keväällä 2016, aiheita esim. 

- kokoelmien kellutus, esimerkkitapauksia Vantaa, Jyväskylä, Oulu, 
myös Tampereella suunnitteilla 

- Käyttäjät ja kokoelmat -analyysit: mitä eväitä ne antavat kellutuksen 
suunnitteluun 

- digitointi, e-aineistot 
- omatoimikirjastojen kokoelmatyö 
- RDA ja sen vaikutus kuvailutyöhön ja tiedonhakuun (vai onko liian 

aikaista?) 
 
Hankintaportaali 

- kilpailutus (käynnistyy jo syksyllä 2015?) 
- käyttöönotto 

 
 

 
E-aineistokokoelma 

- jatketaan e-aineistokokoelman ylläpitoa ja kehittämistä 
- seurataan e-aineistojen käyttöä ja raportoidaan siitä Vaski-

johtoryhmälle 
 
Yhteiskäyttöiseen kokoelmaan liittyvien käytäntöjen kehittämien ja seuranta 

http://www.vaskinuoret.fi/
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sekä Vaski-kirjastojen kokoelmien kellutuksen suunnittelu 
- yhteiskäyttöisen kokoelman monipuolisuudesta huolehtiminen 
- pohditaan keinoja kokoelman yhteiskäyttöisyyden lisäämiseksi ja 

siirtymiseksi aitoon yhteiskokoelmaan, esim. varausmaksujen poisto 
- varatuimpien lista kuukausittain tiedoksi Vaski-johtoryhmälle ja muil-

le intressiryhmille 
- tutustuminen muissa kirjastoissa käytössä oleviin kellutusmalleihin 
- ehdotus Vaski-johtoryhmälle Vaski-kirjastoissa sovellettavasta toteu-

tuksesta 
 
 
 
 

Ehdotus Kuullaan Kaisa Hypénin esittely ja viedään asia tiedoksi 30.10.2015 johto-
ryhmään. 

 
Päätös Kuultiin Kaisan esitys. Todettiin, että kokoelmaryhmän ylätason tehtävä on 

yhteiskäyttöiseen kokoelmaan liittyvien käytäntöjen kehittäminen ja seuran-
ta, esimerkiksi kellutustarpeen kartoittaminen ja hankintaprosessin tehosta-
minen. 

 Järjestetään kokoelmaryhmän ja työvaliokunnan yhteinen suunnittelukokous 
alkuvuodesta 2016. 

 Kokoelmaryhmä ja maakunnallinen koulutusryhmä suunnittelevat yhdessä 
kokoelmahallintaan liittyvän koulutuspäivän. 

 
 

6. Vaski-kirjastojen työryhmät ja kustannusten jako vuodelle 2016  
 

Työvaliokunta kävi lähetekeskustelun työryhmien kokoonpanosta 25.8.2015 
kokouksessaan ja ehdotus hyväksyttiin johtoryhmässä 9.9.2015. Tuolloin jäi 
avoimeksi Salon kirjaston henkilökunnan sijoittuminen työryhmiin sekä ko-
koelmatyöryhmän kokoonpano. 
 
Salon kirjasto on ilmoittanut osallistumishalukkuuden seuraaviin työryhmiin: 
- kokoelmatyöryhmä (Säde Vainio) 
- kuvailutyöryhmä (Arja Nikkanen) 
- verkkopalvelut ja viestintä – ryhmä (Tiina Grönroos). 

 
Kokoelmatyöryhmä jatkaa entisellä kokoonpanolla. 

 
Liitteet: Vaskin työryhmät vuodelle 2016 
Työryhmät ja kuntien maksuosuudet 2016 
 

Ehdotus Esitetään johtoryhmälle työryhmien kokoonpano ja kustannustenjako liittei-
den mukaan. 
 
 

Päätös Toimitaan ehdotuksen mukaan. 
  
 
 
 

7. Vaski-kirjastojen strategia 
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Elokuun työvaliokunnan kokouksessa työstettiin Vaski-kirjastojen strategiaa.  
 
Liite: Vaski-kirjastojen strategia 
 
 

Ehdotus Jatketaan strategiatyötä siltä osin kuin asia on vielä kesken. Annetaan stra-
tegian visuaalinen työstäminen viestintäryhmän tehtäväksi ja tuodaan se 
työvaliokuntaan 16.11.2015. Tämän jälkeen viedään strategia käsiteltäväksi 
viimeistään 11.12.2015 johtoryhmään. 

 
Päätös Päätettiin jatkaa strategiatyötä 16.11.2016 kokouksessa. 
 
 

 
MUUT ASIAT 

 
 

8. Seuraava kokous 
 
Seuraava työvaliokunnan kokous on  16.11.2015 
Strategiapäivä   26.11.2015 
Vaski-johtoryhmän kokoukset 30.10.2015 ja 11.12.2015 

 
.  

 
 
 

 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
 
 
9. Muistion hyväksyminen  

 
Muistio tarkistetaan ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 
 

 
 
 

10. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05. 
 


