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Aika  15.4.2016 klo 13–16 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, iso neuvottelutila 
 
Jäsenet   

De Heer Aart (puh.joht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija (esitt)  Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto  
Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Tuomi Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Viik Tiina (15.20 asti)  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Rajala Anni (siht)  Turun kaupunginkirjasto  

  
 

Muut osallistujat Leino Arvi (asia 3)  Turun kaupunki 
 Mykrä Timo (asia 3)  Turun kaupunki 
 Sandell Susanna (asia 3)  Turun kaupunginkirjasto 
 Hypén Kaisa (asiat 3-5)  Turun kaupunginkirjasto 
 Viitanen Anna (asiat 3-5)  Turun kaupunginkirjasto 
 Rahkala Jarko (asia 5)  Turun kaupunginkirjasto 
 Peltonen Esa (asia 3)  Axiell Finland Oy 
 Wuolijoki Martti (asia 3)  Axiell Finland Oy 
 
Poissa Pohjola Kari   Paimion 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. Axiell Finland Oy esittelee ajankohtaisia palvelujaan 
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Axiell Finland Oy:n maajohtaja Martti Wuolijoki ja tuotepäällikkö Esa Pelto-
nen kertovat ajankohtaisista Axielliin ja Axiell Aurora – järjestelmään liittyvis-
tä asioista. Erityisesti keskustellaan Axiellin linjauksesta avoimen datan ja 
avoimien rajapintojen edistämisessä sekä Axiellin hankintaportaaliin liittyvis-
tä näkemyksistä. 
 
Avoimen rajapinnan käsitteeseen voi etukäteen tutustua täällä: 
http://avoinrajapinta.fi/ 
 
 
 
 

Ehdotus Kuullaan Axiellin esitys ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. 
 
 
Päätös Kuultiin esitys ja keskusteltiin. Nähtiin lisäksi demo raporttiavustimesta, joka 

mahdollistaa esimerkiksi sen, ettei kulttuurikorttilistauksia tarvitsisi enää jat-
kossa pyytää Axiellilta. Axiell on kiinnostunut yhteistyökumppanista raport-
tiavustimen testaamisessa ja lähettää tarjouksen Ulla-Maijalle. 

 
 
 
 

4. Melindaan siirtyminen – alustava projektisuunnitelma 
 

Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti kokouksessaan 18.3.2016 Melindan käyt-
töönotosta. Projekti käynnistettiin välittömästi, ja se pyritään saamaan pää-
tökseen vuoden loppuun mennessä. 

 
 Vaski-johtoryhmä edellyttää, että Vaskin kuvailu keskitetään ja resurssit 

määritellään projektin aikana. 
 
 Kustannukset jyvitetään asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Työvaliokun-

ta toimii projektin ohjausryhmänä, Kaisa Hypén projektipäällikkönä. Projekti-
ryhmän muodostavat kuvailutyöryhmän jäsenet. 
 
Liite: Melindaan siirtyminen - alustava projektisuunnitelma 
 
 

Ehdotus Hyväksytään alustava projektisuunnitelma ja päätetään etenemisestä 
 
 
Päätös Hyväksyttiin suunnitelma ja sovittiin, että projektiryhmä tulee kertomaan pro-

jektin etenemisestä työvaliokunnan kokoukseen 29.8.2016. Sovittiin, että 
pyydetään Tamperetta tulemaan samana päivänä Turkuun esittelemään ku-
vailemisen keskittämistä laajennetulle johtoryhmälle ja kuvailijoille sekä Vas-
kin työvaliokunnalle. 

 
 

5. Kuvailuryhmän ehdotus kuvailun keskittämiseksi 
 
 

Kuvailuryhmä sai Vaski-jorylta 9.9.2015 tehtäväkseen tehdä ehdotuksen 
kuvailun keskittämisestä Vaskissa. 

http://avoinrajapinta.fi/
https://vaski.files.wordpress.com/2016/04/melinda-projektisuunnitelma.pdf


    MUISTIO   
 
Työvaliokunta    15.4.2016 

 
 

 

3 

  
 Kuvailuryhmän vetäjä, Anna Viitanen, esittelee ehdotuksen. 

 
Liitteet:  
Vaski-kirjastojen nimekemäärät 2014–2015 ja kuvailuun käytettävä aika 
Kuvailun keskittäminen 
 

Ehdotus Kuvailuryhmä ehdottaa, että Vaskissa keskitetään kuvailua seuraavalla ta-
valla: 

 
- Bibliografinen primaarikuvailu keskitetään enintään viiteen kirjastoon, mut-

ta kuvailutietojen siirtoa ulkoisista tietokannoista ja lisäksi sisällönkuvailua 
(edellyttäen että tälle on tarvetta esim. kotiseutuaineistojen osalta) voidaan 
tehdä kaikissa kirjastoissa 

 
- Keskitettyä kuvailua tehdään Turun lisäksi enintään 3-4 muussa kirjastos-

sa, joiden on pystyttävä osoittamaan työaikaa kuvailuun ja RDA-sääntöjen 
opiskeluun ja joiden henkilökunnalla tulee olla kokemusta av-aineiston ku-
vailusta. Jotta RDA-kuvailu olisi mahdollista, kuvailua tekeviin kirjastoihin 
on hankittava RDA-sääntöjen käytön mahdollistavat lisenssit. 

 
Työvaliokunta puoltaa kuvailuryhmän ehdotusta ja ehdottaa johtoryhmälle 
kirjastoja, jotka jatkossa vastaavat bibliografisesta ja keskitetystä kuvailusta. 

 
Viedään työvaliokunnan ehdotus päätettäväksi 3.6.2016 johtoryhmään. 

 
Päätös Puolletaan kuvailuryhmän ehdotusta ja palataan kirjastojen nimeämiseen 

3.6.2016 johtoryhmässä. 
 
 

 
 

6. Turun Koha-projekti osana Kohti Kohaa -projektia 
 
 
Osana Kohti Kohaa -projektia Jarko on työskennellyt 4.-8.4. Oulun kaupun-
ginkirjastossa, jossa hän on päässyt perehtymään Kohaan luonnollisessa 
käyttöympäristössä. 
 
Liite: Raportti Oulun Kohasta 
 

Ehdotus Kuullaan Jarkon raportti ja keskustellaan asiasta. 
 
Päätös Kuultiin raportti ja keskusteltiin. Projekti päättyy kesäkuussa, Ulla-Maija 

miettii jatkoseurannan järjestämistä. 
 

 
 

7. Kirjasto-nuorisokortti 
 
 

Kirjastokorttikilpailutus on ajankohtainen vuonna 2017, jolloin sopimus ny-
kyisen toimittajan kanssa on katkolla. Turun alueen nuorisotoimialojen ver-
kostolla, Turbolla, jonka piiriin kuuluvat Turun lisäksi Kaarina, Lieto, Masku, 

https://vaski.files.wordpress.com/2016/04/liite-ehdotukseen-kuvailun-keskittc3a4misestc3a4-vaskissa-2016.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/04/liite-ehdotukseen-kuvailun-keskittc3a4misestc3a4-vaskissa-2016.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/04/kuvailun-keskittc3a4minen-2016.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/04/raportti-oulun-kohasta.pdf
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Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo, on käy-
tössään manuaalisesti ylläpidettävä nuorisokortti.  
 
Turussa on noussut esiin kirjasto- ja nuorisokortin yhdistäminen. Turun va-
paa-aikatoimialan johto on ottanut asiaan kantaa ja valtuuttanut Ulla-Maijan 
ja Turun nuorisotoimen Virpi Sojakan selvittämään asiaa ja kartoittamaan 
mahdollisia kustannuksia. 

  
Liite: Kirjasto-nuorisokortti 
 

Ehdotus Työvaliokunta puoltaa kirjasto- ja nuorisokorttien yhdistämistä, mikäli kus-
tannukset ovat kohtuullisia ja toiminnallisuus on tarvittaessa siirrettävissä 
järjestelmästä toiseen. Samalla selvitetään myös mahdollisuutta monipuolis-
taa kirjastokorttia mm. mobiiliin suuntaan. 

 
Päätös Päätettiin esityksen mukaan ja viedään asia johtoryhmän käsiteltäväksi. 
 

 
MUUT ASIAT 
 

 
 

8. Posti ei ole toimittanut sopimuspapereita ainakaan kaikille Vaski-kirjastoille. Ulla-Maija kysyy 
Postilta asiasta. 
 
 

 
TIEDOTUSASIAT 
 

9. Koha-Suomi Oy 
 

Koha-Suomi osakeyhtiön osakkeiden hankinta ja muut ajankohtaiset kuulu-
miset Kohti Kohaa – projektista Ulla-Maijan raportoimana. 
 

10. Uutiset Vaski-verkkokirjastossa 
 

Kari Pohjola ja Pauliina Sandberg ovat verkkopalvelu-työryhmän jäseninä 
sisällöllisiä päätoimittajia. Verkkopalvelutyöryhmä on linjannut, että sisällölli-
set päätoimittajat vastaavat tässä vaiheessa uutissyötteiden viemisestä 
verkkokirjastoon. 
 

11. Vaski-kirjastojen kehittämispäivä 3.6.2016 
 

Ulla-Maija, Aart ja Kari ovat laatineet ehdotuksen Vaski-kirjastojen kehittä-
mispäiväksi, joka pidetään puolipäiväisenä (9-12). Jaakko Lind on lupautu-
nut kutsumaan vaskilaiset kehittämispäiville Saloon. 
 
Liite: Kehittämispäivän ohjelma 
 
 

12. Kevään työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

 

https://vaski.files.wordpress.com/2016/04/kirjasto-nuorisokortti.pdf
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Pvm Klo Paikka Aihe 

15.4. 13–16 iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta 

20.5. 14–16 Iso neuvotte-
lutila 

Vaskin työvaliokunta 

3.6. 9–12 
13–16 

Salo 
Salo 

Vaskin kehittämispäivä 
Vaski-jory 

 
 

.  
 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 
 

 
13. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.33. 

 


