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1. Kokoelmatyöryhmän kokoonpano vuoden 2018 alusta 

 
Vaskin johtoryhmä päätti kokoelmatyöryhmän uudeksi kokoonpanoksi ja jäsenten vastuu-
alueiksi: 
 
Kaisa Hypén  Turku  työryhmän pj. 
Anu Lehtonen-Sonkki Kaarina  lastenaineistot 
Elisa Mörsky  Uusikaupunki aikuisten tietokirjallisuus 
Arja Rytkönen Kaarina  aikuisten tieto- ja kaunokirjallisuus 
Maija Suoyrjö Turku  e-aineistot 
Säde Vainio  Salo  aikuisten tieto- ja kaunokirjallisuus 
Jan-Erik Ylitalo Rusko  av-aineisto (elokuvat, pelit, musiikki) 
 
Työryhmä voi kutsua asiantuntijoita kuultavaksi, lisäksi ”johtoryhmä valtuuttaa vetäjän anta-
maan ryhmäläisille toimeksiantoja”. 
 
Kiitettiin erityisesti Hannelea, jonka viimeinen kokoelmatyöryhmän kokous tämä ainakin 
tällä erää oli. Ritva jatkaa työryhmässä asiantuntijaroolissa. 
 

 
2. Kokoelmatyöryhmän toimeksiannot vuodelle 2018 

 
Vaski-johtoryhmä antoi 15.12.2017 nämä toimeksiannot kokoelmatyöryhmälle: 
 
Kokoelmalinjausten päivittäminen, erityisesti musiikkitallenteiden ja muun av-aineiston 
osalta.  
- päivitettävät linjaukset löytyvät Vaskin ekstranetin ohjeista, kohdasta Linjaukset: 

https://vaski.wordpress.com/ohjeet/kokoelmaohjeet/ 
- päivitetyt linjaukset käsitellään syksyn toisessa työvaliokunnan ja johtoryhmän kokouk-

sessa 
- asiantuntijana kokoelmalinjaustyössä on Ritva Hapuli Turusta 

 
Todettiin, että kokoelmalinjausten päivittämisessä olisi hyvä olla mukana myös Turun kau-
punginkirjaston vastuuvalitsijat. 

 
Kokoelmiin liittyvän koulutuspäivän järjestäminen keväällä 2018 
- ajankohdat, päivät ovat lähtökohtaisesti sisällöltään identtiset mutta ohjelmat voivat 

käytännön syistä myös poiketa toisistaan jonkin verran: 

https://vaski.wordpress.com/ohjeet/kokoelmaohjeet/


o ke 25.4.2018 Porissa seurattavissa etänä Turussa, Studiossa 
o ti 29.5.2018 Turussa seurattavissa etänä Porissa 

- kokoelmatyöryhmän lisäksi valmisteluun osallistuvat Kari Pohjola ja Porin edustaja 
- joryn edellyttäminä teemoina kellutus ja poistojen systemaattinen käsittely, muita ehdo-

tettuja teemoja 
o kirjamarkkinat, kirja-alan kehitys, kustannustoiminnan keskittyminen ja muut 

muutokset; media-ala laajemmin 
o poistoihin ja varastointiin liittyvien kysymysten käsittely (Turun kelluvassa koko-

elmassa, laajemmin Vaskissa ja maakunnan kirjastoissa) 
o kuinka konkreettista maakunnallinen kokoelmayhteistyö on (voiko esim. pyytää 

omaan kokoelmaan yksittäistä nidettä, joka ei jossain Vaski-kirjastossa kierrä 
mutta meillä olisi kova kysyntä) 

o tulevat muutokset: kellutus ja prosessit 
 
Arvioitiin, että osa koulutuspäivästä voisi olla kokonaan käytännön kokoelmatyöhön keskit-
tyvä (esimerkiksi kellutuksen vaikutukset, poistot), toiseen puoleen voitaisiin kutsua joku 
ulkopuolinen alustaja. Todettiin myös tarve keskustella ilmaisista varauksista ja näiden vai-
kutuksista mm. kokoelman liikkuvuuteen. 
 
Kirjallisuuden hankintapaikkojen kilpailutus 
- kirjallisuuden hankintapaikat on kilpailutettava vuoden 2018 aikana 
- kilpailutuksessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan valikoimapalvelu (aineistotoi-

mittaja voi tehdä osan kirjastojen aineistovalinnoista sopimuksen mukaan) 
- tarjouspyyntöluonnos tuodaan eri vaiheissaan kommentoitavaksi kokoelmatyöryhmälle 

 
 

3. Ensi vuoden e-kokoelmista 
 

Maija esitteli Vaskin yhteiset e-aineistot vuodelle 2018: Flipster ja Kansallisbiografia poistu-
vat, eMagz on ollut joulukuusta lähtien käytössä paikalliskäyttöisenä. 
Käytiin läpi myös e-aineistomarkkinointikampanjan tilannetta ja vaikutuksia: loka- ja mar-
raskuussa lainaus ja varausten määrä on kasvanut, lokakuussa e-aineistosivun käynneissä 
oli selkeä piikki. Loppuvuodesta asiakaspalautteita on tullut jonkin verran enemmän. Verk-
kokirjastossa on ollut 5.12. - 19.12. välisenä aikana auki e-aineistoja koskeva Webropol-
kysely. 
 
Valtakunnallinen Koko kansa lukee -e-kirjakampanja tulossa taas 5.2. - 25.2.2018. Materi-
aalia tuotetaan Kirjastot.fi:n materiaalipankkiin. Mukana on kuusi kirjaa: 
Pettersson, Lars: Kaamosmurhat 
Noronen, Paula: Tagli ja Telle: tehtävä kauppakeskuksessa 
Parvela, Timo: Kepler 62: Kutsu 
Westö, Kjell: Hägring 38 
Strömman, Nora: Det är du, inte jag 
Klingenberg, Malin & Vikström Eklöv, Joanna: Den fantastiske Alfredo  
 
Uusikaupunki, Paimio ja Raisio ovat kiinnostuneita sähköisistä oheislukemistoista kouluille 
ja tapaaminen Ellibsin kanssa on sovittu 10.1.2018. Mietittävänä on mm. lisenssit, koko-
elma ja kustannusten jakaminen. 

 
 

4. Hankintaportaalin tilanne 
 
Käytiin läpi portaalin ajankohtaiset asiat: uutena on tullut hakumahdollisuus laajan haun 
kautta (toistaiseksi tällä haulla tilaukset eivät siirry Auroraan). 
Käytössä on yhä kömpelyyttä ja joitakin ongelmia sekä korjausehdotuksia esitettiin: 

 tilaa kaikki –toiminto katoaa ja palaa satunnaisesti 

 listauksen järjestys muuttuu jos käy esimerkiksi välillä ostoskorissa 

 tietoja (kuten kirjan koko tai sivumäärä) puuttuu 

 lisäksi kevään ennakkojen listoissa oli ongelmia 
 



Portaalin hitaudesta on myös annettu palautetta. Kustannusten kannalta portaali on toimi-
nut. 
 

 
5. Kellutuksen käyttöönoton vaikutuksista Turussa 

 
Käytiin läpi kellutuksen vaikutuksia: 
Kellutus on otettu käyttöön Turussa 20.9.2017 eikä suuria hankaluuksia ole tullut vastaan. 
Lainaus- ja käyntitilastot osoittavat, että asiakkaat käyttävät paljon omatoimikirjastoja ja 
pääkirjaston käyttö on hieman vähentynyt. Katsottiin myös kokoelmatilastoja ennen ja jäl-
keen kellutuksen käyttöönoton. Kellutuksen vaikutuksia seurataan laajalti vuonna 2018. 

 
 

6. Muut asiat 
 

Jokerit: 
Jokerien seurantavastuu siirtyy Salolle vuoden 2018 alusta. 
Turku on tehnyt päätöksen luopua jokereista, sillä ne ovat suurelta osin menettäneet merki-
tyksensä kellutuksen käyttöönoton myötä. Jokerivastuun jakaminen kelluvassa kokoel-
massa on myös haasteellista. 

 
 

7. Kevään kokousaikataulu ja työsuunnitelma 
 

Todettiin, että kevään aikana olisi hyvä tavata vähintään kerran kuussa. Seuraavan ko-
kouksen ajankohdan pitäisi olla mahdollisimman pian tammikuun alussa, jotta valmistelu-
työssä päästään alkuun. Tammikuun kokouksessa aikataulutetaan ja vastuutetaan myös 
toimeksiantoihin liittyvät valmistelutyöt. Sovittiin, että Kaisa tekee kokousaikataulun ja en-
simmäinen tapaaminen olisi yhteinen Turun kaupunginkirjaston vastuuvalitsijoiden kanssa. 

 


