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VASKIN KOKOELMATYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2015 

Kokoonpano 
 
Vaskin kokoelmatyöryhmään v. 2015 kuuluivat 
 
Ritva Hapuli   Turku 
Heidi Heiniö  Kaarina 
Kaisa Hypén, vetäjä Turku 
Tarja Järvenpää  Raisio 
Pirkko Kähärä  Uusikaupunki 
Aki Pyykkö  Turku 
Arja Rytkönen  Kaarina 
  
Syksyllä työryhmään nimettiin Säde Vainio Salon kirjastosta. Säde osallistui vuoden viimeiseen kokoukseen 
30.11.15. 
 
Työryhmä kokoontui vuoden 2015 aikana kuusi kertaa. 
 

Vaski-kirjastojen yhteiset e-aineistot 
 
Työryhmän tärkein tehtävä on yhteiskäyttöiseen kokoelmaan liittyvien käytäntöjen ja toimintamallien kehittämi-
nen ja seuranta. Sähköiset aineistot ovat tässä suhteessa erityisasemassa, koska etäkäyttöiset e-aineistot ovat 
yhteiskäyttöisiä, ne hankitaan suoraan yhteiseksi kokoelmaksi ja niiden kustannuksista vastataan yhteisvastuulli-
sesti. Työryhmän tehtävänä onkin arvioida tarjolla olevia e-aineistoja ja hankkia niitä Vaski-kirjastojen käyttöön 
sovittujen periaatteiden mukaisesti. Työryhmässä seurataan myös aineistojen käyttötilastoja. 
 
Vuonna 2015 käytössä olivat nämä etäkäyttöiset tietokannat ja sähköiset palvelut tiedonhakua, lehtien 
lukemista ja musiikin kuuntelua varten: 
 
aineisto käyttö v. 2015  
Aleksi 1 550 (arvio, vuositilasto ei vielä saatavilla) 
Kansallisbiografia   640                           -”- 
PressDisplay 2 950                          -”- 
Naxos (Music, Video Library, Jazz, 
Spoken Word) 25 953 + 219 + 94 + 451, yht. 26 717 

Rock’s Backpages 50 (oikeasti enemmän, palvelun tilastotyökalu puutteelli-
nen) 

 
Lisäksi Kaarinan, Laitilan, Liedon, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Raision, Ruskon, Taivassa-
lon, Turun ja Uudenkaupungin kirjastoilla oli käytössä 17 kotimaisen ePress-sanomalehtipalvelun lisenssiä. ePress 
-palvelu ei ole etäkäyttöinen. ePress-palvelua käytettiin yhteensä 20 594 kertaa Vaski-kirjastoissa. 
 
E-kirjakokoelman ja -lainojen kehitys v. 2011-2015 
 

 
Ellibs   OverDrive   

   



 
hankinnat lainat hankinnat lainat kokoelma lainaus  

 2011 273 788     273 788 
 2012 257 758     530 758 
 2013 388 2754 833 1599 1751 4353 
 2014 1062 6794 342 3032 3155 9826 
 2015 1050 14 991 452 4245 3984 19236  

        
      

 
 
 
 
 
Aineistot ovat tarjolla Vaskin verkkokirjastossa 
https://vaski.finna.fi/Content/eaineistot  
 
Syksyllä valmisteltiin e-aikakauslehtipalvelun hankintaa, ja vertailtiin Zinion ja Flipsterin valikoimaa, hintaa ja toi-
minnallisuuksia. Vaskin johtoryhmä päätti hankkia Flipsterin käyttöön vuodeksi 2016. 
 
Listattiin kriteereitä, joiden mukaan e-kirjalisenssit uusitaan: kriteereinä ovat mm. lainauskerrat, fyysisten kappa-
leiden määrä ja kysyntä, hinta, uusintojen suhde uutuushankintaan. 
 

Muuta kokoelmayhteistyöhön liittyvää 
 
Vaskin johtoryhmä hyväksyi kokoelmatyöryhmän laatimat Vaski-kirjastojen laajemmat kokoelmalinjaukset koko-
uksessaan 13.3.15. 
 
Varausjonoja (varausten suhde lainattavissa oleviin kappaleisiin, Jokereiden määrä) seurattiin ja niistä raportoitiin 
Vaskin johtoryhmälle ja kokoelmatyötä tekeville. Mahdollisuuksien mukaan hankittiin varatuimmista ja kysytyim-
mistä nimekkeistä myös e-kirjaversioita. 
 
Käytiin läpi ja päivitettiin Vaskin ekstranetissa olevaa kokoelmatyön ohjeistusta:  
https://vaski.wordpress.com/ohjeet/kokoelmaohjeet/ 
 
Kirjastoaineistojen päähankintapaikat kilpailutettiin vuonna 2015. Kilpailutuksessa oli mukana myös muita maa-
kunnan kirjastoja. 
 
Käynnistettiin ns. hankintaportaalin, kirjastoaineistojen valinnan ja hintojen vertailun työkalun, pilotointi BTJ Fin-
land Oy:n kanssa. 
 
Laadittiin yhteistyössä maakunnan kirjastojen kanssa avustusanomus AVIlle Varsinais-Suomen muisti kotiseutuko-
koelmien digitointia varten. 
 
Käynnistettiin 14.1.16 pidettävän kokoelmakoulutuspäivän ohjelman suunnittelu. 
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Pohdittiin työryhmän tehtäviä ja kokoonpanoa, saatiin myös evästystä Vaskin työvaliokunnalta. 
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