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VASKIN KOKOELMATYÖRYHMÄN TOIMINTA 2016-2017 

Kokoonpano 2016 
 
Vaskin kokoelmatyöryhmään v. 2016 kuuluivat 
 
Ritva Hapuli    Turku 
Heidi Heiniö   Kaarina 
Kaisa Hypén, vetäjä  Turku 
Tarja Järvenpää / Hannele Lyts  Raisio 
Pirkko Kähärä   Uusikaupunki 
Aki Pyykkö /Aija Laine  Turku 
Arja Rytkönen   Kaarina 
Säde Vainio   Salo 
  
 
Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. 
 
 
Kokoelmatyöryhmä ja Vaskin työvaliokunta tapasivat 1.3.16. Tämä tapaaminen ja siellä käyty keskustelu ohjaa 
kokoelmatyöryhmän työskentelyä vuonna 2016.  Nämä asiat tulivat keskustelussa esiin: 
 
- jatkossa kokoelmaryhmä osallistuu kokonaisuudessaan kilpailutusten valmistelemiseen. Kilpailutus on käyn-

nistymässä ja työryhmälle lähetetään tarjouspyyntöluonnokset kommentoitavaksi. Kilpailutus on esillä myös 
työryhmän tapaamisessa 21.9., samoin valmisteilla oleva hankintaportaali, joka mahdollistaa puitejärjestelyn 
eli kirjallisuuden hankinnan useammalta toimittajalta 

 
- kokoelmien näkyvyys verkkokirjastossa pitäisi saada paremmaksi. Kokoelmatyöryhmän mahdollisuudet vai-

kuttaa tähän ovat vähäiset. Tämä on enemmän verkkoviestinnän asia.  
 

- perustettiin työryhmä suunnittelemaan e-aineistojen näkyvyyttä Vaski-kirjastoissa. Työryhmässä ovat mukana 
Aija Laine, verkkoviestinnän ryhmän edustaja ja Turun tiedottaja Nina Koskivaara. Aija toimii ryhmän koolle-
kutsujana. Työryhmä vieraili Paraisten kirjastossa ja laati e-aineistojen markkinointisuunnitelman, jota oli 
määrä käsitellä Vaskin kehittämispäivässä 3.6. 

 
- todettiin, että onnistunut kellutus edellyttäisi myös yhteistä hankintaa kellutettavan aineiston osalta. Kokoel-

matyöryhmä valmisteli Vaskien yhteiseen kelluvaan kokoelmaan liittyvän ehdotuksen. Vaskin johtoryhmässä 
3.6. todettiin, ettei sen toteuttaminen ole nyt mahdollista. Turussa toteutetaan kellutus jossakin muodossa, ja 
Vaskeissa seurataan sen toteutumista 

 
- laatukirjallisuuden huomioimisesta hankinnassa: todettiin, että tämä on asia, johon kokoelmaryhmän tulee 

kiinnittää huomiota. Asiaa pidetään esillä, mutta kirjastot päättävät omista hankinnoistaan itsenäisesti. 
 

- Kokoelmaryhmä järjesti tammikuussa kokoelma-aiheisen maakunnallisen koulutuspäivän. Toinen vastaava 
järjestetään marraskuussa 2016. 
 

 



kokoelmatyöryhmän tehtäviä vuonna 2017 
 
 
 

Yhteiskäyttöiseen kokoelmaan liittyvien käytäntöjen kehittäminen ja seuranta  
 
 
 

Vuonna 2017 ajankohtaista on erityisesti 
 
 
Kokoelmien kellutus 
 

- kellutuksen toteuttaminen Turun kaupunginkirjastossa ja siitä saatujen kokemusten arviointi Vaskin näkö-
kulmasta 

- cHQ-ohjelman hankinta Turulle / Vaskille? 
- vaskitasoiseen kellutukseen ja yhteishankintaan liittyvän rahoituksen anominen syksyllä 2017? 

 
 
Hankintaprosessin tehostaminen 
 

- ns. hankintaportaalin käyttöönotto 
- uudet kirjallisuuden hankintakäytännöt ja hankintapaikat 

 
 
E-aineistot 
 

- e-aineistokokoelman ylläpito ja kehittäminen, tarjolla olevien aineistojen seuranta ja testaaminen, han-
kintaehdotukset 

- e-aineistojen käytön seuranta ja raportointi Vaski-johtoryhmälle 
- digitointi: Varsinais-Suomen muisti -projektin seuranta  

 
 
Yhteiskäyttöisten kokoelmien laadusta huolehtiminen 
 

- yhteiskäyttöisen kokoelman monipuolisuus 
- varastointilinjaukset 
- kysytyimpien aineistojen riittävyys, käytäntönä varatuimpien lista kuukausittain tiedoksi Vaski-johtoryh-

mälle ja muille intressiryhmille 
- varausmaksujen poistumisen vaikutus kokoelmanhallintaan 

 
 
Kokoelma-aiheinen koulutuspäivä(t) 
 

- vuonna 2016 järjestetään kaksi kokoelma-aiheista koulutuspäivää 14.1. ja 15.11. Onko tarvetta vastaaville 
vuonna 2017? 

 
 

  
 
 
 


