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Aika  24.2.2016 klo 12–14 
Paikka  Paimion kaupunginkirjasto 
 
Jäsenet   

De Heer Aart (puh.joht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija (esitt.ja siht) Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto  
Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto  
Pohjola Kari   Paimion kaupunginkirjasto 
Tuomi Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Ylitalo Jan-Erik  Ruskon kunnankirjasto  

  
 

Muut osallistujat Hypén Kaisa   Turun kaupunginkirjasto 
 Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
 Sandell Susanna  Turun kaupunginkirjasto 

Viitanen Anna  Turun kaupunginkirjasto 
  
Poissa  

Viik Tiina   Uudenkaupungin 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 Muistio hyväksyttiin 
 
 
 

 
 
 

3. Työryhmien toimintakertomukset vuodelta 2015 ja – suunnitelmat vuodelle 2016 
 
 

Työryhmät laativat vuosittain toimintasuunnitelman, toiminnan vuosikellon ja 
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vuoden loputtua edellisen vuoden toimintakertomuksen. 
 
Työryhmien vetäjät ovat seuraavat: 
Järjestelmän pääkäyttäjät: Susanna Sandell, Turku (vuoden 2015 osalta 
Jarko Rahkala) 
Kokoelmat: Kaisa Hypén, Turku 
Kuvailu: Anna Viitanen, Turku 
Verkkopalvelut ja viestintä: Eeva Kiviniemi, Raisio (vuoden 2015 osalta) 
Susanna Sandell, Turku (kehittämisestä vastaava yhdyshenkilö) (2016) 
Sari Toivanen, Turku (tekninen päätoimittaja) (2016) 
Pauliina Sandberg, Turku (sisällöllinen päätoimittaja) (2016) 
Kari Pohjola, Paimio (sisällöllinen päätoimittaja) (2015–2016) 
 
Kuullaan toimintakertomukset vuodelta 2015 ja toimintasuunnitelmat vuodel-
le 2016 
 
Liitteet 
Pääkäyttäjät toimintakertomus 
Pääkäyttäjät toimintasuunnitelma 
Kokoelmat toimintakertomus 
Kokoelmat toimintasuunnitelma 
Kuvailu toimintakertomus 
Kuvailu toimintasuunnitelma 
Viestintä toimintakertomus 
Verkkoviestintä toimintakertomus ja -suunnitelma 
 

Ehdotus Kuullaan toimintasuunnitelmat ja keskustellaan painopisteistä. Tarvittaessa 
työvaliokunta voi esittää kysymyksiä toimintakertomuksista. 

 
 
Päätös  

• Pääkäyttäjät:  
18.3.2016 Turun kaupungin verkkopalveluvastaavat tulevat esittelemään 
Vaskin verkkomaksamispilottia. 

• Kokoelmat:  
E-aineistoyhdyshenkilönä on nyt Aija Laine 
FinELib ei käynnistä uusia neuvotteluja kuluvana vuonna. 
Kokoelmatyöryhmä osallistuu työvaliokunnan kokoukseen 1.3.2016 
Hankintaportaalin kilpailutus on käynnistymässä 
Paimio ei toistaiseksi ole ottanut käyttöön valikoimapalvelua  

• Kuvailu 
Kuvailun keskittäminen: Pikissä on vain kahdeksan primaarikuvailijaa, 
jotka kaikki ovat Tampereella. Näistä 1,5 htv on musiikkiaineiston kuvai-
lijoita 

• Verkkoviestintä 
Vufind2 julkaistaan maaliskuussa. Tämä mahdollistaa monipuolisemmat 
julkaisujärjestelmäominaisuudet. 
Naantalin yläkoululaiset ovat valmiita tuottamaan nuorten aineistoesitte-
lyjä (mahdollisesti vaskinuoret-sivustolle) 
 

 
4. Melindan käyttöönotto Vaskissa 

 
Aurora-kirjastoista PIKI- ja Anders -kimpat ovat liittyneet Melindaan ja aloit-

https://vaski.files.wordpress.com/2012/01/pc3a4c3a4kc3a4yttc3a4jien-toimintakertomus-2015.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2012/01/pc3a4c3a4kc3a4yttc3a4jien-toimintasuunnitelma.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2012/01/kokoelmat-toimintakertomus.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2012/01/kokoelmat-toimintasuunnitelma.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2012/01/kuvailun-toimintakertomus.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2012/01/kuvailun-toimintasuunnitelma.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2012/01/viestinnc3a4n-toimintakertomus.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2012/01/verkkoviestinnc3a4n-toimintakertomus-ja-suunnitelma.pdf
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taneet kuvailun sen tuotantoympäristössä. Kansalliskirjaston tavoitteena on 
saada lisää Aurora-kirjastoja mukaan, ja Axiell tarjoaa tänä vuonna liittyville 
kirjastoille alennuksia liittymiskustannuksista. 
 
Melindaan liittyminen on monitahoinen prosessi niin teknisesti kuin toimin-
nallisesti. Se edellyttää viiden teknisen rajapinnan rakentamista ja kolmea 
konversiota. Liittymisprosessin tekniseen puoleen tarvitaan aikaa noin puoli 
vuotta. 
 
Uusien kuvailutyön toimintakäytäntöjen ja -mallien luominen Vaskin sisällä 
on haasteellisempi tehtävä. Työskentely Melindassa edellyttää kuvailutyön 
voimakasta keskittämistä ja uusien työtapojen opiskelua. 
 
Melindan hyödyt ovat YKN:n mukaan: 
• Taloudellisuus / tehokkuus 
• Luettelointidata laadukkaammaksi 
• Luettelointisääntöjen ja -käytäntöjen muutokset helpommin toteutetta-

vissa 
• Tietokannan käytettävyys 
 
Toisaalta Melindan laatua on kritisoitu. 
 
Vaski-kirjastojen tulisi tehdä periaatepäätös Melindaan liittymisestä. Jos Me-
lindaan päätetään mennä, täytyy hanke projektoida ja varmistaa, että siihen 
on tarvittavat resurssit (n. 4 kk palkkakustannukset). 
 
Liite: Aurora-Koha-Melinda 
 
 

Ehdotus Keskustellaan Melindan käyttöönotosta Vaskissa ja viedään asia 18.3.2016 
johtoryhmän päätettäväksi. 

 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan viedä asia johtoryhmän käsiteltäväksi 

18.3.2016. Kaisa ja Anna tekevät kokoukseen laskelman Melindaan liittymi-
sen arvioiduista kustannuksista. Sovittiin, että jaetaan Kansalliskirjaston Me-
linda-esitteet extranetissa kaikille Vaski-kirjastoille. 

 
 

 
5. Salon kirjastoauton osallistuminen Vaskin edustajana valtakunnallisille kirjastoautopäiville 

 
 
Jaakko Lind, Salon kirjastopalvelujen esimies: 
 
Suomen kirjastoseuran alaisuudessa toimiva kirjastoautotyöryhmä järjestää 
valtakunnalliset kirjastoautopäivät Rovaniemellä 11.–13. elokuuta. Esitän 
Salon toisen kirjastoauton lähettämistä kirjastoautopäiville Vaski-kirjastojen 
edustajana. Aiheutuvat kulut jaetaan kaikkien Vaski-kirjastojen kesken suh-
teutettuna kunkin kunnan asukaslukuun. Näiden teemapäivien merkitys kir-
jastoautotyöhön on merkittävä. Päivien ohjelmaa pidetään kirjastoautotyötä 
tekevien keskuudessa monipuolisena ja hyvänä. Muiden kirjastoautojen nä-
keminen ja kirjastoautotyötä tekevien mielipiteiden kuuleminen ovat hyödyl-
lisiä työn kehittämisen kannalta. Salon uudemman kirjastoauton (vuodelta 
2012) suunnittelussa hyödynnettiin hyvin pitkälle vuoden 2009 Haminan ja 

https://vaski.files.wordpress.com/2012/01/melinda-aurora-koha.pdf
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Turun vuoden 2011 kirjastoautopäiviltä saatua antia sekä oman henkilöstön 
käytännön työstä kertynyttä kokemusta.     
Rovaniemen kirjastoautopäiviltä on tarkoitus lähteä hakemaan kokemuksia, 
joita voidaan käyttää uusien kirjastoautojen hankintavaiheen suunnittelu-
työssä. Lähivuosina tulee ajankohtaiseksi muun muassa Salon vanhem-
man, vuodelta 2002, olevan kirjastoauton korvaaminen uudella. 
Mikäli Vaski-kirjastojen johtoryhmä päättää lähettää salon kirjastoauton Ro-
vaniemen kirjastoautopäiville Vaskin edustajana, on johtoryhmän otettava 
kantaa seuraaviin kustannuksiin osallistumisesta: 
Matka Salo-Rovaniemi-Salo, yhteensä 1800 km. Polttoainekulutus 40 l / 100 
km. Yhteensä noin 720 litraa.  
Kustannukset 720 x 1.10 € = 792 €. 
Majoituskustannukset kahdelta hengeltä 
 
3 vuorokautta keskimääräinen hinta 150 € / yö 
 
Yhteensä 450 € 
 
Kaikki kulut yhteensä (arvio) 1242 € 
 
Teemapäivien antia esitellään syksyn 2016 Vaskin johtoryhmän kokouksis-
sa.  

 
 
Ehdotus Työvaliokunta puoltaa Jaakko Lindin esitystä ja vie asian johtoryhmän pää-

tettäväksi 1.3.2016 kokoukseen 
 

 
Päätös Esitetään asia johtoryhmälle esityksen mukaan, mutta edellytetään, että jos 

johtoryhmä puoltaa esitystä, Salon osallistujan on tehtävä esiselvitystä alu-
eelle mahdollisesti hankittavien kirjastoautojen uusista ominaisuuksista ja 
kehityssuunnista. Samalla edellytetään, että Salon tulee valmistaa johto-
ryhmälle esitys siitä, miten Vaskia markkinoidaan kirjastoautopäivillä ja mitä 
hyötyä Vaskille tästä olisi. 

 
Jaakko toimittaa Ulla-Maijalle uuden esityksen täydennettynä työvaliokun-
nan edellyttämillä lisäyksillä perjantaiaamupäivän (26.2.) aikana. 

 
 

6. Suomi100 ja yhteinen hankeavustus 
 
 

Suomi viettää itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia vuonna 2017. Kirjastotkin 
huomioivat monella tapaa juhlavuoden toiminnassaan. 
 
 

Ehdotus Päätetään hakea Vaskin yhteistä hankeavustusta juhlavuoden tapahtumien 
järjestämiseen. Samalla päätetään, että Turun kaupunginkirjaston ohjelma-
päällikkö Taina Ratia kokoaa yhteisen työryhmän suunnittelemaan hanke-
hakemusta. Hakemusta työstetään yhdessä Ulla-Maijan kanssa. 

 
Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan. Tehdään kiinteää yhteistyötä Oikeesti jota-

kin – verkoston kanssa. 
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MUUT ASIAT 

 
 

7. Muut mahdolliset esiin tulevat asiat 
 

– suunnitellaan Vaskin kehittämispäivää. Aiheina voisi olla mm. 
• Vaski-strategia 
• 3-4 päälinjaa: järjestelmät, kokoelmat, kuvailu 
• puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä työstävät ohjelmaa 

ja ajankohtaa ja esitys lähetetään työvaliokunnan kommentoita-
viksi 

 
 
 

8. Kevään työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

 
Pvm Klo Paikka Aihe 

1.3. 9-12 iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta, Koha-
asiat 

1.3. 13–16 Studio Vaski-jory, Koha-asiat. Me-
linda. 

18.3. 13–16 Studio Vaski-jory 

15.4. 13–16 iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta 

20.5. 14–16 Iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta 

3.6. 13–16 Studio Vaski-jory 

 
 

.  
 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.04 


