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Aika 24.2.2017 klo 13-15 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 

 
Jäsenet   

De Heer Aart  (pj)  Turun kaupunginkirjasto 
Hämäläinen Leena  Maskun kunnankirjasto  
Ikala-Suomalainen Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen Päivi   Sauvon kunnankirjasto  
Karvosenoja Maija  Kustavin kunnankirjasto 
Kulmala Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto  
Lind Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Maunu Ulla-Maija, (esitt.)  Turun kaupunginkirjasto  
Mutka Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro Ritva  Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pesonen Arja  Paimion kaupunginkirjasto 
Pohjola Kari   Liedon kunnankirjasto 
Rajala Anni (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Sjölund Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto  
Tuomi Tarja    Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski Riikka   Taivassalon kunnankirjasto 
Viik Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylioja Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 
Ylitalo Jan-Erik   Ruskon kunnankirjasto 
 
 

 
Muut  Jurttila-Nurminen Taina  Marttilan kunnankirjasto 
  Kujanpää Mari  Oripään kunnankirjasto 
  Källvik Outi   Kosken Tl. kunnankirjasto 
  Norr Riitta   Loimaan kaupunginkirjasto 

Uusitalo Laila  Auran ja Pöytyän kunnankirjastot 
 
 
 
Poissa   
 
 
 
 
ESITYSLISTA 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös  
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2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus 
 

Ehdotus Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös  

 
 

 
3. Vaskin yhteistoimintasopimus 

 
Työryhmä Aart de Heer, Ulla-Maija Maunu ja Kari Pohjola valmistelivat Vas-
kin yhteistoimintasopimuksen päivitystä ja sopimus tuotiin käsiteltäväksi 
9.12.2016 johtoryhmään. 
Johtoryhmä palautti asian työvaliokunnan valmisteltavaksi. Johtoryhmä kä-
sitteli sopimuksen kokouksessaan 31.1.2017.  
 
Liitteet: 
Yhteistoimintasopimus 

 
Ehdotus  Hyväksytään sopimus. Sopimus otetaan käyttöön, kun uusi kirjastoasetus 

on astunut voimaan ja sopimus saadaan tältäkin osin päivitettyä. 
 
 
Päätös  

 
 
 

4. Vaski-kirjastojen käyttösäännöt 
 
 

Vaski-johtoryhmä nimesi kokouksessaan 16.9.2016. käyttösääntöjä päivittä-
vän työryhmän, johon kuuluvat Tiina Salo, Jan-Erik Ylitalo, Viktoria Kulmala, 
Kalle Varila ja Ulla-Maija Maunu. Käyttösäännöt on käyty läpi myös valta-
kunnallisessa, YKN:n nimeämässä ryhmässä,  jossa Ulla-Maija on mukana.  
 
Selkokäännös tehdään, kun johtoryhmä on hyväksynyt sisällön.  
 
Työryhmä teki myös ehdotuksen maksuliitteen päivittämisestä, mutta ehdot-
taa, että maksut päivitetään vasta loppuvuodesta 2017. 
 

Ehdotus Hyväksytään ehdotus Vaskin yhteisiksi käyttösäännöiksi ja niihin liittyvä 
maksuliite. Käyttösäännöt astuvat voimaan 1.3.2017 ja  nyt ehdotetut uudet 
maksut loppuvuonna 2017. Myöhästymismaksujen korotukset ja noutamat-
toman varauksen maksu päivitetään maksuliitteisiin  jo aiemmin ja tilataan 
kaikille uudet käyttösäännöt ja maksuliitteet, jotka laskutetaan Vaski-laskun 
yhteydessä. 

 
 Liitteet: 

Vaski-kirjastojen käyttösäännöt 2017, kommentit 
 Maksuliite uusin 
 
 Päätös 
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5. EU:n tietosuojadirektiivin vaatimat muutokset  
 
 

EU:n uusi tietosuojadirektiivi on hyväksytty 25.5.2016. Voimaanastumisessa 
on kahden vuoden siirtymäsäännös, joten direktiivi astuu Suomessa voi-
maan 25.5.2018. 
 
Direktiivi vahvistaa monilta osin henkilösuojaa ja henkilötietojen käsittely on 
entistä tarkempaa. 
 
Direktiivin johdosta Vaski-kirjastoissa on tehtävä kaksi muutosta: 
- Rekisterinpitäjän vastuu tulee voida osoittaa. Tähän päästään esimer-

kiksi luomalla omavalvontajärjestelmä 
- yhteistunnuksista täytyy luopua 

 
Ehdotus Otetaan Aurorassa maaliskuun 2017 alkuun mennessä käyttöön omaval-

vontajärjestelmä, jonka avulla nimetyt henkilöt voivat pyydettäessä nähdä, 
kuka on käynyt asiakastiedoissa. Nimetään tähän tehtävään Ulla-Maija 
Maunu ja Susanna Sandell. Asiasta tiedotetaan koko henkilökunnalle ennen 
toimintamallin käyttöönottoa. 

 
Pääkäyttäjät poistavat Aurorasta yhteistunnukset syksyllä 2017. Tätä ennen 
on ehditty asiasta tiedottaa ja luoda toimintamalli henkilökohtaisten tunnus-
ten käyttämiselle asiakaspalvelussa. 
 

  Liite: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 

2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikku-
vuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
 
 

Päätös  
 
 

6. Volter Kilpi –viikon yhteistyöehdotus 
 

Toiminnanjohtaja Anna Honkalampi Kustavin kirjallisuusyhdistys ry:stä on 
ollut yhteydessä Tiina Saloon ja ehdottanut yhteistyötä Volter Kilpi –
viikkojen tiimoilta. 
 
Anna Honkalampi ehdottaa seuraavaa: 
 
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko järjestetään siis 12.-16.7.2017. 
Teemana on Pitäjän pienempiä Kilven saaristolaissarjan toisen osan mu-
kaan. Teeman myötä ohjelmistossa on dramatisoinnit Pitäjän pienempiä -
romaanin novelleista. Muita ohjelmistossa mukana olevia kirjailijoita ovat 
Timo K. Mukka, J. I. Vatanen eli Maiju Lassila, Aleksis Kivi, Kersti Bergroth, 
Rosa Liksom, Maria Jotuni, Heimo Härmä, August Pyölniittu ja Elmer Dikto-
nius. Varsin mittava kattaus siis tiedossa. Tapahtuma on mukana Suomi 
100 -ohjelmassa. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
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Viikon ohjelma julkistetaan maaliskuun alussa, ja silloin avataan myös li-
punmyynti. Olen miettinyt seuraavia yhteistyöideoita Vaski-kirjaston ja Kilpi-
viikon välille, koska hyöty olisi molemminpuoleinen: 
 
Ensimmäinen idea liittyy Kilpi-viikolla esillä olevien kirjailijoiden ja romaanien 
tunnettavuuden lisäämiseen lukukampanjan myötä. Lukukampanja voisi si-
joittua kevätkuukausille ohjelman julkistuksen jälkeen.  
Kirjastoissa voisi olla valmiina listoja yllä mainituista kirjailijoista ja teoksista, 
minkä perusteella teidän asiakkaanne voisivat lainata kirjoja ja siten tutustua 
Kilpi-viikon ohjelmistoon. Porkkanana voisi olla lukukampanjan päätteeksi 
järjestettävä arvonta, jossa esimerkiksi viisi teosta listalta lukeneiden kesken 
arvottaisiin lippuja Kilpi-viikolle. 
 
Toinen idea koskee Kilpi-viikon saavutettavuutta. Kirjallisuusyhdistys on 
vuosia haaveillut omasta bussiyhteydestä Kilpi-viikon vieraille, koska julkiset 
yhteydet ovat melko heikot. Vaski-kirjaston kirjastoverkosto Turku-Kustavi -
reitin varrella olisi luonteva keino järjestää kuljetukset. Reitti voisi kulkea 
matkalla olevien kirjastojen kautta, ja noukkia ennalta tulonsa ilmoittaneet 
ihmiset kyytiin. Kyyti voisi lähteä aamulla Turusta ja palata illalla esitysten 
päätteeksi takaisin. Toinen vaihtoehto olisi, että Turusta lähtisi aamukyydin 
lisäksi bussi myös päivällä, jolloin Kustavista pois pääsisi halutessaan aikai-
semmin, ja sitä vastoin Kustaviin olisi mahdollista päästä myöhemmin päi-
vällä. Vaihtoehtoisesti kyydit voisi järjestää myös jokaisesta reitin varrella 
olevasta kirjastosta erikseen jos ilmoittautuneita on tarpeeksi. Kirjastokortti 
voisi esimerkiksi antaa alennusta bussilipun hintaan. 
 
Kolmas, ja ehkä edellistä ehdotusta järkevämpi, vaihtoehto olisi yksi retki-
päivä Kilpi-viikolle esimerkiksi lauantaina 15.7. Luento-ohjelma alkaa alus-
tavan suunnitelman mukaan klo 10 ja viimeinen esitys klo 20.  
Retki voisi lähteä Turusta, ja bussi noukkisi matkalta ennalta ilmoittautuneet 
kyytiin. Sama bussi olisi retkiläisten käytössä koko päivän ajan, ja ajaisi hei-
dät Kustavissa esityspaikasta toiseen.  
Tuolloin lauantaina esityspaikkoja on päivän aikana kaksi. Retkeen voisi si-
sältyä päivän pituuden vuoksi ruokailut ja kahvit omakustanteisesti. 

 

Jos yhteistyötä on hankala toteuttaa koko kirjastoverkoston laajuisesti, myös 
pienemmässä mittakaavassa järjestetty yhteistyö esimerkiksi tietyn kirjaston 
kanssa on hyvä vaihtoehto. Kustannukset jakaisimme puoliksi, ja markkinoi-
simme yhteistyökuviota puolin ja toisin 
 
 

Ehdotus Päätetään esityksen pohjalta ollaanko mukana yhteistyössä ja millä tavoin 
 
 
Päätös 
 
 

MUUT ASIAT 
 
 

7. Vaskin pääkäyttäjäryhmän jäsen 
 

Vaski-johtoryhmän kokouksessa 31.1.2017 etsittiin ehdokkaita pääkäyttäjä-
ryhmään Jarko Rahkalan tilalle. Sopivaa henkilöä, jolla olisi ohjelmistoihin ja 
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it-laitteistoihin liittyvää osaamista, ei tuolloin löytynyt ja asiaan päätettiin pa-
lata myöhemmin uudelleen. 
 
Turulla on tarjota pääkäyttäjäryhmän uudeksi jäseneksi Janne Helén, jolta 
vaadittua osaamista löytyy. Esittelijä on laskenut työryhmien kustannukset 
ja kustannustenjaon uudelleen. 
 
Liitteet: 
Työryhmät ja kuntien maksuosuudet 2017 

 
Ehdotus  Valitaan Janne Helén pääkäyttäjäryhmän jäseneksi Jarko Rahkalan tilalle ja 

hyväksytään päivitetty kustannustenjako. 
 
 
Päätös  

 
 
TIEDOTUSASIAT 
 

8. Lainamäärärajoitusten poisto 
 
 

Vaski-kirjastojen johtoryhmä päätti kokouksessaan 24.10.2016, että laina-
määriä ei rajoiteta. Osassa kuntia oli jo ehditty tehdä päätös lainamäärära-
joitusten käyttöönotosta. Sovittiin, että pääkäyttäjät poistavat rajoitukset 
kunnittain sitä mukaa, kun saavat tiedon päätöksistä. Taivassalon ja Ruskon 
rajoitukset ovat vielä voimassa. 
 
 

9.  Melindan väliaikaraportti 
 

Työvaliokunta toimii Vaski-tasoisten projektien ohjausryhmänä ja sai 16.1. 
tilannekatsauksen Melinda-projektin tilanteesta. Väliaikaraportti on liitteenä. 
 
Liite: Melinda-projektin väliraportti 
 

 
10. Koha-projektin ohjausryhmä 

 
 

Turun vapaa-aikatoimialan johtaja on hyväksynyt Koha-projektin P2-
porttipäätöksen. Tarkoitus on kuluvana vuonna selvittää, vastaako Koha-
järjestelmä Vaskin tarpeita. 
 
Vaski-kirjastojen kesken on päätetty, että Vaski-tasoisten projektien ohjaus-
ryhmänä toimii Vaskin työvaliokunta. Koha-projektin kohdalla ohjausryh-
mässä tulee kuitenkin olla vahva it:n ja vapaa-aikatoimialan edustus eikä 
ohjausryhmää ole syytä kasvattaa liian suureksi. 
 
Ohjausryhmän kokoonpano on Ulla-Maija Maunu (pj), Ilkka Mäkynen (va-
paa-aikatoimialan talouspäällikkö)/Heini Parkkunen (vapaa-aikatoimialan 
kehittämispäällikkö), hankepäällikkö Harri Nevala sekä Vaskin työvaliokun-
nasta Ritva Nurminoro ja Kari Pohjola. 

 

https://vaski.files.wordpress.com/2017/01/melinda-projektin-vc3a4liraportti.pdf
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11. Vuoden 2017 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

 

Pvm Klo Paikka Aihe 

13.3. 13-16 Studio Työvaliokunta 

21.3. 13–16 Studio Johtoryhmä 

10.4. 13-16 Iso neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

8.5. 13-16 Iso neuvotte-
lutila 

Työvaliokunta 

23.5. 13-16 Studio Johtoryhmä 

 
 
9. Liedon kirjaston  rakennushankkeen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt  

 kirjaston tyhjennys alkaa huhtikuussa 
 tila valmis syyskuussa 

 väistötilassa osa aineistosta (vuodesta 2014 eteenpäin) lainattavana koko kiinniolon 
ajan heinäkuuta lukuun ottamatta 

 osa aineistosta pois Aurora-näkymästä ja verkkokirjastossa tehtävistä tiedonhauista 
(ei tärppää varauksiin, ei lähde kuljetuksiin) 

 kuljetuksia ei oteta täysimääräisinä vastaan 

 uutuudet käsitellään normaalisti 
 
 
 

12. Pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Ehdotus Hyväksytään kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös 
 
 

 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 
13. Kokouksen päättäminen 

 
 


