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Aika  15.12.2017 klo 13–16 
 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Studio 
 
Jäsenet  Autio, Mervi   Kustavin kunnankirjasto 
  Berg, Tero   Mynämäen kunnankirjasto 

Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Maunu, Ulla-Maija (pj. ja esitt.) Turun kaupunginkirjasto 
Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro, Ritva (13:10 alkaen) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pesonen, Arja  Paimion 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 (13:30 alkaen) Ruskon kunnankirjasto 

 
Muut  Hypén, Kaisa (asia 3)  Turun kaupunginkirjasto 
  Sandell, Susanna (asia 4)  Turun kaupunginkirjasto 
 
Poissa  Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 

Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Kuusela, Maarit  Maskun kunnankirjasto 
Lind, Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Pohjola, Kari   Liedon kunnankirjasto 

 
ESITYSLISTA 
 
 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 
Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 
 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Ehdotus Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 
 
 
 

3. Kokoelmaryhmän tehtävät 
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Vaski-kirjastojen johtoryhmä käsitteli työryhmiä ja niiden kokoonpanoja ko-
kouksessaan 7.11.2017. 
 
Kokoelmatyöryhmän osalta todettiin, että ryhmä on tärkeä ja sen toimintaa 
tulee jatkaa. Erityisen tärkeiksi nähtiin kokoelmahoidollisen ohjeistuksen työs-
täminen ja kokoelmiin liittyvän koulutuspäivän järjestäminen. Päätettiin, että 
työvaliokunta kuulee vielä kokoelmaryhmän vetäjää ja asiaan palataan seu-
raavassa johtoryhmän kokouksessa. 
 
Työvaliokunnassa käytiin keskustelua eri työryhmävaihtoehdoista (adhoc- tai 
pysyvä kokoelmaryhmä). 
 

 
Ehdotus Työvaliokunta esittää, että jäsenille määriteltäisiin vastuualueet, joiden poh-

jalta heidät on valittu ryhmään (esim. lastenkirjallisuus, kauno- ja tietokirjalli-
suus, av- ja e-aineistot). 

 
Ajankohtaisimmaksi asioiksi työvaliokunta määritteli av- ja musiikkiaineiston 
kokoelmalinjaukset huomioiden aineiston vähenevän lainauksen ja siirtymisen 
muihin kanaviin. 
 
Työvaliokunta esittää, johtoryhmä antaa kokoelmaryhmälle toimeksiantoja, 
jonka toteutukseen ryhmä voi tarvittaessa kutsua asiantuntijoita 

 
 
Päätös Hyväksyttiin työvaliokunnan ehdotus. Lisäksi sovittiin, että päivitetyt kokoel-

malinjat tuodaan syksyn toiseen työvaliokuntaan ja johtoryhmään. Ja sovittiin, 
että kokoelmaryhmä järjestää kokoelmapäivän 25.4.2018 Porissa ja 
29.5.2018 Turussa. Kokoelmapäivän aiheina ovat mm. kellutus ja poistojen 
systemaattinen käsittely. 

 
 Lisäksi johtoryhmä valtuuttaa vetäjän antamaan ryhmäläisille toimeksiantoja. 
 
  

4. Pääkäyttäjäryhmä 
 

Johtoryhmä keskusteli kokouksessaan työryhmien kokoonpanosta ja tehtä-
vistä. Keskustelussa nousi esiin ehdotus, että pääkäyttäjyyttä laajennettaisiin 
useammalle kirjastolle. 
 
Sovittiin, että ennen kuin asiasta päätetään, on hyvä kuulla pääkäyttäjäryh-
män selvitys ryhmän työskentelystä ja näkemys toiminnan tehokkaasta ja tu-
loksellisesta hoitamisesta. 
 
Työvaliokunta kuuli ryhmän vetäjää, Susanna Sandellia, kokouksessaan 
21.11.2017. Päätettiin kutsua hänet vielä johtoryhmän kuultavaksi. Puheen-
johtaja on lisäksi pyytänyt ryhmän vetäjää tekemään taulukon, jossa vertail-
laan nykyisen ryhmän ja mahdollisen laajemmin pääkäyttäjävaltuuksin toimi-
van yhteistyön edut ja haitat. 
 
Liite: Pääkäyttäjäryhmän toiminta 
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Ehdotus Kuultuaan pääkäyttäjäryhmän vetäjää, työvaliokunta päätti esittää johtoryh-
mälle, että pääkäyttäjäryhmä jatkaa entisellään seuraavin, ehdotetuin henkilö-
muutoksin: 
Sami Salonen tulee ryhmään 0.05 HTV:llä 
Riitta Karilta vähennetään 0.05 HTV 
Virpi Lahdensuon jäsenyyteen palataan mahdollisesti vuoden päästä, kun hän 
on tutustunut Auroraan pitempään 
Anna Viitanen on ryhmässä 30.6. asti Anni Rajalan ja Anne Heinon projektiin 
menevää työaikaa korvaamassa. Anna Viitaseen henkilötyövuosia ei erikseen 
lasketa ryhmän työpanokseen, joka näillä muutoksilla olisi 0,7 henkilötyö-
vuotta. 

 
 
Päätös Hyväksyttiin työvaliokunnan esitys ja todettiin, että pääkäyttäjäryhmä on toimi-

nut hyvin. 
 

 
 
 

5. Varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan vaihtuvien jäsenten vaalin ääntenlaskijoiden valinta 
 
 

Ehdotus Johtoryhmä valitsee kaksi ääntenlaskijaa varapuheenjohtajan ja työvalio- 
kunnan vaaleja varten. Mahdolliset valtakirjat toimitetaan puheenjohtajalle ko-
kouksen alussa. 

 
Päätös Valittiin Nina Hyyppä ja Susanna Sandell. 

 
 

 
6. Varapuheenjohtajan valinta 

 
Varapuheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Sama henkilö voi 
toimia varapuheenjohtajana kerrallaan enintään kaksi kaksivuotiskautta. 
 
Varapuheenjohtajana on toiminut Kari Pohjola Paimiosta vuosina 2014–2015 
ja 2016–2017. Varapuheenjohtaja voidaan valita kahdeksi kaksivuotiskau-
deksi, joten Kari Pohjola ei voi tällä kertaa tulla valituksi. 
 
Kunkin kirjaston edustajalla on käytettävissään yksi ääni. Valittavan on oltava 
kirjaston vakinaisessa virassa oleva kunnan kirjastotoiminnasta vastaava hen-
kilö tai tämän viran väliaikainen haltija, jos viranhoitomääräys kestää toimi-
kauden loppuun saakka. (tässä tapauksessa vuoden 2019 loppuun.) 
 

Ehdotus Valitaan Vaski-kirjastojen varapuheenjohtaja vuosille 2018–2019. 
 
 
Päätös Valittiin Ritva Nurminoro varapuheenjohtajaksi vuosille 2018–2019. 
  

 
 

7. Kahden vaihtuvan ja yhden tehtävästä luopuvan jäsenen valinta työvaliokuntaan 
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Työvaliokuntaan kuuluu kaksi pysyvää ja neljä vaihtuvaa jäsentä. Vaihtuvat 
jäsenet valitaan kaksivuotiskaudeksi niin, että joka toinen vuosi erovuorossa 
on kaksi jäsentä. Sama jäsen voi kuulua työvaliokuntaan enintään kaksi kak-
sivuotiskautta kerrallaan.  
 
Vaski-johtoryhmä on päättänyt 8.12.2011 kokouksessa, että jos työvaliokun-
nan jäsen on estynyt osallistumaan työvaliokunnan kokouksiin enemmän kuin 
yhden kokouksen ajan, tilalle tulee seuraavaksi eniten ääniä saanut.  

 
 
Tällä hetkellä työvaliokunnan kokoonpano on seuraava: 
 

Ulla-Maija Maunu puheenjohtaja, esittelijä pysyvä 

Kari Pohjola varapuheenjohtaja 2016–2017 

Tarja Tuomi  jäsen 2017–2018 

Jan-Erik Ylitalo jäsen 2017–2018 

Ritva Nurminoro jäsen erovuorossa 

Tiina Viik jäsen erovuorossa 

Anni Rajala/Nina 
Hyyppä 

sihteeri, Turun kaupun-
ginkirjasto 

pysyvä 

Jaakko Lind 1 varajäsen 2017 

Viktoria Kulmala 2. varajäsen 2017 

 
Työvaliokunnan erovuorossa olevat jäsenet ovat Ritva Nurminoro ja Tiina 
Viik. Kumpikaan ei ole valittavissa työvaliokunnan jäseneksi seuraavalle kau-
delle. Myös jäsen Tarja Tuomi on ilmoittanut eroavansa. Tarja Tuomen tilalle 
on valittava edustaja vuodeksi 2018.  
 
Kunkin kirjaston edustajalla on yksi ääni työvaliokunnan edustajien valintaan. 
Valittavan on oltava kirjaston vakinaisessa virassa oleva kunnan kirjastotoi-
minnasta vastaava henkilö tai tämän viran väliaikainen haltija, jos viranhoito-
määräys kestää toimikauden loppuun saakka (tässä tapauksessa vuoden 
2018 loppuun). 
  

Ehdotus Valitaan työvaliokuntaan kaksi uutta jäsentä vuosiksi 2017–2018. Kolman-
neksi ja neljänneksi eniten ääniä saaneet henkilöt valitaan työvaliokunnan en-
simmäiseksi ja toiseksi varajäseneksi. Lisäksi valitaan Tarja Tuomen tilalle 
jäsen työvaliokuntaan vuodeksi 2018. 

 
Päätös Valittiin uusiksi jäseniksi vuosiksi 2018-2019 Arja Pesonen ja Riikka Uski sekä 

Tarja Tuomen tilalle vuodeksi 2018 Tiina Salo. 
 Valittiin 1. varajäseneksi Marja-Liisa Mutka ja 2. varajäseneksi Jaakko Lind 

(suostumus varmistetiin kokouksen jälkeen). 
 
  
MUUT ASIAT 
 

8. Loisto-kirjastot ja Somero ovat tehneet päätöksen, että Vaskiin liittyminen on ajankohtaista siinä 
vaiheessa, jos/kun avoimen lähdekoodin järjestelmä otetaan käyttöön. 

 
Johtoryhmän vahva tahtotila on, että verkkomaksaminen olisi syytä saada käyttöön niin pian kuin 
mahdollista. 
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TIEDOTUSASIAT 
 

9. Melinda-projektin loppuraportti 
 

Työvaliokunta toimii Vaski-tasoisten projektien ohjausryhmänä ja on tässä 
ominaisuudessa hyväksynyt Melinda-projektin loppuraportin kokouksessaan 
21.11.2017. 
 
Liite: Melinda-projektin loppuraportti 
 
 
 

 
10. Kevään 2018 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 

 

Pvm Klo Paikka Aihe 

Pe 15.12.2017 13–16 Studio Johtoryhmä 

Ti 23.1.2018 13 -16 Liedon kunnankirjasto Johtoryhmä 

Ke 31.1.2018 13 -16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 27.2.2018 13 -16 Studio Johtoryhmä 

Ti 13.3.2018 13 -16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 27.3.2018 13 -16 Studio Johtoryhmä 

Ti 10.4.2018 13 -16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 24.4.2018 13 -16 Kaarinan kaupungin-
kirjasto 

Johtoryhmä 

Ti 22.5.2018 13 -16 Pieni neuvottelutila Työvaliokunta 

Ti 5.6.2018 13 -16 Studio Johtoryhmä 

Ti 12.6.2018 13 -16 Pieni neuvottelutila Työvaliokunta 

 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
11. Pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Ehdotus Hyväksytään kokouksen pöytäkirja. 
 
Päätös Hyväksyttiin kokouksen pöytäkirja.  
 

 
12. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 15:05 

 
 


