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Aika  8.5.2017 klo 13–16 
 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, iso neuvottelutila 
 
Jäsenet  Maunu Ulla-Maija (puh.joht. ja siht.) Turun kaupunginkirjasto  

Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Liedon kunnankirjasto 
Tuomi Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylitalo Jan-Erik  Ruskon kunnankirjasto 

 
Muut  Varila Kalle (asia 5)  Turun kaupunginkirjasto 
  Hypén Kaisa (asiat 3 ja 4)  Turun kaupunginkirjasto 
  Viitanen Anna (asia 2)  Turun kaupunginkirjasto 
  Kari Riitta (asia 2)  Naantalin kaupunginkirjasto 
  Lehtikangas Liisa (asia 2)  Salon kaupunginkirjasto 
  Pohjola Heli (asia 2)  Raision kaupunginkirjasto 
  Pyykkö Aki (asia 2)  Turun kaupunginkirjasto 
  Sorsimo Tiina (asia 2)  Turun kaupunginkirjasto 
  Sandell Susanna (asia 7)  Turun kaupunginkirjasto 
 
Poissa  Rajala Anni (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
  Malila-Kolkka Heli (asia 2)  Kaarinan kaupunginkirjasto 

 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus Todetaan kokous päätösvaltaisuus. 
 
Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi 

 
2. Kuvailuryhmä esittäytyy 

 
Työvaliokunnan kokouksessa 13.2.2017 luotiin katsaus työryhmien toiminta-
kertomuksiin vuodelta 2016 ja – suunnitelmiin kuluvalle vuodelle. 
Päätettiin kutsua kuvailuryhmä työvaliokunnan kokoukseen kertomaan toimin-
nastaan ja suunnitelmistaan.  
 

Ehdotus Kuullaan kuvailuryhmän kuulumiset ja keskustellaan jatkosta ja tulevaisuuden 
tarpeista sekä linjauksista. 

 
Päätös Kuultiin Anna Viitasen esittely, josta tärkeimpinä: 

 kuvailuryhmän jäsenet edustavat kuvailevia kirjastoja 
 Melindaan liittyminen on edennyt ja kuvailu Melindaan on alkamassa 

lähiviikkoina 
 kuvailusääntöjen muuttuminen RDA:ksi on käynnissä ja kuvailusään-

nöt kehittyvät kansallisesti koko ajan 
 tietokannan siivous ollut Melinda-projektin vuoksi tauolla 
 järjestelmän kehitystä seurataan (sekä Aurora että Koha) 
 alkuvaiheessa Melindaan kuvailu vie enemmän aikaa kuin kuvailu 

tällä hetkellä 
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Sovittiin, että Rusko lähettää 4K-levynsä Anna Viitaselle kuvailtaviksi. 
 

3. Jokeri-aineiston tilanne 
 

Kokouksessaan 10.4.2017 työvaliokunta käsitteli Jokeri-aineiston tilannetta 
Vaski-kirjastoissa. Merkittävä osa kysytyistä uutuuksista on jokereina, jolloin 
varattavia niteitä on rajallisesti. 

 
Voimassa olevat Jokeri-säännöt ovat extranetissä osoitteessa:  

https://vaski.files.wordpress.com/2010/05/20121011-joke-
risc3a4c3a4nnc3b6t.doc 
 
Työvaliokunnan taustamateriaalina oli Vaskin varatuimpien teosten luettelo 
maaliskuulta. Huomiota kiinnitti erityisesti se, että Jokeri-aineiston määrä ylit-
tää varauskokoelmassa olevien teosten määrän puolessa tapauksista, jopa 
merkittävästikin. 

 
 Työvaliokunta keskusteli seuraavista vaihtoehdoista:  
– luovutaan jokereista kokonaan  

– johtoryhmä velvoittaa kokoelmatyöryhmän seuraamaan varaustilannetta ja 
tarvittaessa suosittelemaan kirjastoja poistamaan jokerit tai hankkimaan  
varattavia lisäniteitä kuntien asukaslukujen mukaisessa suuruusjärjestyk-
sessä. 
 
Kokouksessa sovittiin, että palataan johtoryhmälle tehtävään ehdotukseen 
vielä seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa 8.5. Annia pyydettiin teke-
mään selvitys Helmet- ja Piki-kirjastojen Bestseller- ja VIP-lainojen suhdetta 
varausjonossa kiertävään aineistoon. Koska Piki-kirjastoissa on käytössä 
myös ns. seutuvaraus, jossa varaus kohdistuu ensi sijassa oman kunnan ai-
neistoon ja seutuvaraus on erillinen, maksullinen ominaisuus, ei Pikin tulosta 
voi suoraan verrata Vaskiin. Tästä syystä Anni vertaili Vaskin tilannetta Outi- 
ja Helmet-kirjastoihin. 
 
Liite 3 Pikalainojen ja varausjonossa kiertävien lainojen 

määrä Outissa, Helmetissä ja Vaskissa 
 

Ehdotus Tutustutaan Annin tekemään vertailuun ja päätetään johtoryhmälle esitettä-
västä ratkaisusta varausten kiertonopeuden lisäämiseksi 

 
Päätös Työvaliokunta esittää johtoryhmälle, että jokereista luovutaan. 

 
4. Konsolipelien lainauksesta 

 
Turun kulttuurilautakunta hyväksyi 15.6.2016 Turun kirjastopalvelujohtajan 
päätöksen rajoittaa digitaalisten pelien, blu-ray- ja dvd-elokuvien lainamäärää 
siten, että yhdellä henkilöllä voi kerrallaan olla lainassa vain 10 kpl kutakin. 
Päätös perustui väärinkäytökseen, jonka seurauksena kirjasto menetti merkit-
tävän määrän kyseistä aineistoa.  
Osa muistakin Vaski-kirjastoista otti lainamäärärajoitukset käyttöön kunnes 
johtoryhmä antoi kokouksessaan 16.9.2016 työvaliokunnan tehtäväksi valmis-
tella ehdotus siitä, mitä päätetään lainamäärärajoituksesta. Johtoryhmän pu-
heenjohtaja edellytti, että Vaski-kirjastoilla on yksi yhteinen toimintamalli.  

https://vaski.files.wordpress.com/2010/05/20121011-jokerisc3a4c3a4nnc3b6t.doc
https://vaski.files.wordpress.com/2010/05/20121011-jokerisc3a4c3a4nnc3b6t.doc
https://vaski.files.wordpress.com/2017/05/pikalaina-ja-varausmc3a4c3a4rien-vertailu.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2017/05/pikalaina-ja-varausmc3a4c3a4rien-vertailu.pdf
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Työvaliokunta esitti johtoryhmälle äänin 3-2 lainamäärärajoituksista luopu-
mista. Johtoryhmä hyväksyi työvaliokunnan esityksen. 
 
Nyt on ilmennyt laajamittaista konsolipelien massalainausta. Ainakin kahdella 
lainaajalla on yli 100 konsolipeliä lainassa useasta eri Vaski-kirjastosta. Näitä 
ei todennäköisesti tulla koskaan saamaan takaisin. 
 

Ehdotus Turun kirjaston henkilökunta esittää huolestuneisuutensa massavarauksista, 
joiden tarkoitus mitä todennäköisemmin on jokin muu kuin pelkkä lainaaminen 
ja ehdottaa, että lainamäärärajoitukset otetaan uudelleen harkittavaksi. 

 
Päätös Sovittiin, että kirjastoja kehotetaan lainaamaan sisäiselle kortille kaikki kon-

solipelit ja vastaavat, kunnes asia käsitellään johtoryhmässä. Työvaliokunta 
esittää johtoryhmälle lainamäärärajoituksia seuraavasti: 5 konsolipeliä/asia-
kas ja 10 dvd- ja – blu-ray – levyä. Muita lainamäärärajoituksia työvaliokunta 
ei puolla.  
 

5. Katsaus Vaskin varauksiin 
 

Kalle Varila esittelee varausmäärien tilannetta varausmaksun poistuttua. 
 
Liite 2: Vaski-varaukset alkuvuonna 2017 
 

Ehdotus Kuullaan Kalle Varilan esitys ja keskustellaan asiasta. Viedään raportti tie-
doksi 2.6.2017 johtoryhmään. 

 
Päätös Toimitaan ehdotuksen mukaan. 

 
6. Vaski-kirjastojen kokoelmien ja aineistohankintojen erikoistuminen 

 
Vaskin kehittämispäivässä 25.11.2016 tuli aloite Vaskin kokoelmalinjojen uu-
distamiseksi. Sen mukaan kirjastojen tulisi erikoistua hankinnoissaan. Esimer-
kiksi Anders-kirjastoilla on yhteinen kokoelmapolitiikka, johon on kirjattu kirjas-
tojen erikoistumisalat: 
Tietokirjallisuudessa osalla Anders-kirjastoilla on hankinnassa erityisaloja, 
joilta yksiköt hankkivat kattavammin ilmestyvän kirjallisuuden: 

 Kannus: maaseutualan kirjallisuus 

 Kaustinen: musiikki (erityisesti kansanmusiikki), hevos- ja ravialan kirjal-
lisuus, kansanparannus 

 Kokkola: kaikki alat 

 Kälviä: eri taiteen alat 

 Lohtaja: kasvatus- ja sosiaalialan kirjallisuus 

 Toholampi: historia- ja yhteiskunta-alan kirjallisuus 
 

Vaskin kokoelmatyöryhmä on käsitellyt ehdotusta. Jos ehdotus toteutetaan, en-
simmäiseksi kirjastoille on laadittava kysely, jossa kartoitetaan kokoelmien ja 
hankinnan painopisteisiin liittyviä toiveita ja tarpeita eri Vaski-kirjastoissa. 

Liite 1 Anders-kirjastojen erikoistumisalueet 
 
Ehdotus Työvaliokunta keskustelee siitä, onko tällainen erikoistuminen tarpeen ja päät-

tää, ehdotetaanko johtoryhmälle tähän liittyvän kyselyn toteuttamista 

https://vaski.files.wordpress.com/2017/05/vaskivarauksista-16-4-2017.pptx
https://www.kokkola.fi/palvelut/kirjasto/kirjastot_ja_palvelupisteet/fi_FI/kirjastot_ja_palvelupisteet/_files/95945167925895250/default/Anders-kirjastojen_kokoelmapolitiikka.pdf
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Päätös Työvaliokunnan kanta on, että erikoistumiselle ei tällä hetkellä ole tarvetta. 
 
7. Vaski-kirjastojen Celia-äänikirjakokoelma 

 
Celia-kirjaston rooli on muuttunut asiantuntijaorganisaatioksi ja sen aineiston 
välittämiseen liittyvät tehtävät vähenevät. Uusi kirjastolaki edellyttää, että ylei-
set kirjastot tekevät yhteistyötä muiden kirjasto-organisaatioiden kanssa, mm. 
Näkövammaisten kirjaston kanssa. 
 
Tähän liittyen Celia-kirjasto on laatinut uuden ohjeistuksen yleisille kirjastoille 
Celian äänikirjojen lainaamiseen. Ohjeistus löytyy Celian sivuilta: 
https://www.celia.fi/palvelut/palvelut-kirjastoille/ 
 
Ohjeiden mukaan kirjastot voivat itse päättää mm. Celian tallenteiden laina-
ajasta, varaamisesta, kellunnasta ja lainaamisesta kimpan sisällä. Asiakkaan 
ei tarvitse tuoda todistusta lukemisesteestä, eikä kirjaston järjestelmään tar-
vitse tehdä merkintöjä asiakkaan tietoihin. Kirjaston on kuitenkin puututtava 
asiaan, jos väärinkäytöksiä ilmenee. 
 
Kirjaston on huolehdittava, että lainattavan tallenteen kotelossa, hyllyssä, 
jossa kokoelmaa pidetään ja tallenteeseen liittyvässä tietokannan tietueessa 
on maininta, että aineisto on tarkoitettu vain lukemisesteisille. 
 
Celian äänikirjat voi tilata maksutta Celian verkkokirjaston kautta tai Bookylta, 
jolloin ne saa valmiiksi koteloituna. Bookyn hinta on 5 € / kpl. Jos kirjasto tilaa 
levyt suoraan Celialta, sen on itse koteloitava ja huolehdittava merkinnöistä. 
 

Ehdotus Kokoelmatyöryhmä ehdottaa työvaliokunnalle ja edelleen johtoryhmälle, että 

 jokainen Vaski-kirjasto perustaa oman Celia-kokoelman tarpeidensa mu-
kaan 

 Celia-äänikirjat kuvaillaan Auroraan, mutta niiden tietoja ei siirretä Melin-
daan. Vaskin kuvailuryhmä on sopinut siitä, miten tietueisiin merkitään, 
että kyseessä on lukemisesteisille tarkoitettu aineisto 

 äänikirjojen laina-aika on sama kuin muun kirja-aineiston (28 vrk) 

 äänikirjoja voi varata kuten muuta aineistoa  

 äänikirjaniteet voivat kellua, jos kirjaston muu kokoelma kelluu 
 

Päätös Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 

  
MUUT ASIAT 
 

8. Vaski-kirjastojen yhteinen Facebook- ja Twitter-tili 
 

Johtoryhmä antoi kokouksessaan verkkoviestinnän työryhmälle tehtäväksi 
kartoittaa tarpeen Vaski-tasoisille Facebook ja Twitter -tileille ja pyysi esityk-
sen mahdollisista sisällöistä ja päivittämisestä työvaliokunnan kokoukseen 
8.5.  
 

Ehdotus Verkkoviestinnän ryhmä pyytää saada toimeksiannolle jatkoaikaa 26.9. työva-
liokunnan kokoukseen. 
 

https://www.celia.fi/palvelut/palvelut-kirjastoille/
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Päätös  Ehdotus hyväksyttiin. 
 

9. Johtoryhmän kehittämispäivä 
 

Esitetään johtoryhmälle yhteistä kehittämispäivää loppukesälle tai syksyyn. 
Sovitaan päivän sisällöistä johtoryhmässä. 

 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
10. Syksyn 2017 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 

 

Pvm Klo Paikka Aihe 

Ma 28.8. 13–16 Pieni neuvotte-
luhuone 

Työvaliokunta 

Pe 8.9. 13–16 Studio Johtoryhmä 

Ti 26.9. 13–16 Pieni neuvotte-
luhuone 

Työvaliokunta 

Ti 10.10. 13–16 Kokoustila 1 
(alustava) 

Johtoryhmä 

Ti 24.10. 13–16 Pieni neuvotte-
luhuone 

Työvaliokunta 

Ti 7.11. 13–16 Kokoustila 1 
(alustava) 

Johtoryhmä 

Ke 22.11. 13–16 Pieni neuvotte-
luhuone 

Työvaliokunta 

Ma 11.12. 13–16 Studio Johtoryhmä 

 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
11. Muistion hyväksyminen 

 
Ehdotus Hyväksytään kokouksen muistio. 
 
Päätös Hyväksyttiin muistio 

 
12. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.34. 

 


