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Aika 27.3.2018 klo 13–16 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 

 
Jäsenet  Autio, Mervi   Kustavin kunnankirjasto 

Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Kulmala, Viktoria (klo 13:10 alkaen) Mynämäen kunnankirjasto 
Kuusela, Maarit  Maskun kunnankirjasto 
Lind, Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Nurminoro, Ritva (varapuh.joht.) (klo15:13 asti) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pesonen, Arja  Paimion kaupunginkirjasto 
Pilppula, Rebekka (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto 
Pohjola, Kari   Liedon kunnankirjasto 
Salo, Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Salo, Virpi   Nousiaisten kunnankirjasto 
Sjölund, Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski, Riikka   Taivassalon kunnankirjasto 
Viik, Tiina (klo15:15 asti)  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Ylitalo, Jan-Erik  Ruskon kunnankirjasto 

   
Muut  Heino, Anne (asia 2.)  Turun kaupunginkirjasto 
 
Poissa  Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
  Ylioja, Eila   Nousiaisten kunnankirjasto 
   
    
 
  
Esityslista 

 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 

Ehdotus  Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 
 Päätös Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 
 
 

 
 

2. Vahvuudet näkyviksi -projektin esittely 
 
Vahvuudet näkyviksi –projekti päättyi 16.3. ja tulokset sekä loppuraportti on 
lähetetty kirjastoihin 
 
 

Ehdotus Anne Heino esittelee hankkeen tulokset ja käydään niiden pohjalta keskus-
telu tarvittaviksi toimenpiteiksi 

 
Päätös Anne esitteli hankkeen tulokset ja käytiin niistä keskustelua.  

Päätettiin antaa kokoelmatyöryhmän vastuulle miettiä, miten e-aineistojen 
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sisältöjä voisi avata paremmin. Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee alkusyksylle 
koulutusta verkkokirjaston ja e-aineistojen käyttöön. 

 
 
 
 
  
 

3. Vaski 10 vuotta  
 

Vaski yhteistyö täyttää 10 vuotta 16.4.2018. Työryhmä on valmistellut merk-
kipäivän viettämistä ja asiasta on tiedotettu johtoryhmää sähköpostilla. 
 

Ehdotus Todetaan valmistelun tilanne. 
 
 

Päätös Asia etenee sovitusti. 
 
 

4. Vaskin vuoden 2017 painopisteiden toteuma  
 

Vaski-johtoryhmän kokouksessaan 21.3.2017 päättämät kuluvan vuoden 
painopisteiden toteutuman seuranta. 

 
 

Kirjastojärjes-
telmä 

 Mahdollinen Kohan käyttöön-
otto 

o Projektin perustami-
nen 

o Käyttöönoton projek-
tointi ja toteutus 

Osittain toteutunut 
Auroran ja Kohan vertailu 
– projektia on jatkettu 
30.6.2018 asti. 
 
Käyttöönottoa ei ole pro-
jektoitu 

 

Vaskin mah-
dollinen laaje-
neminen 

 Vuoden 2017 päätösten mu-
kainen aikataulutus 

 Mahdollisen laajenemisen vai-
kutus toimintakäytäntöihin 

Ei toteutunut.  
Neuvottelut Loiston ja So-
meron kanssa on käyty 
vuoden 2017 aikana. 
Kaikki ilmoittivat, että liitty-
minen ei ole tällä hetkellä 
ajankohtaista. 

Vaski-tasoiset 
projektit 
 

 Mahdollisten, vuoden 2017 ai-
kana haettavien projektien to-
teuttaminen 

o palvelumuotoilu fyysi-
sessä tilassa ja ver-
kossa 

o kellutus 

Osittain toteutunut 
 
E-aineistojen markkinointi-
kampanja toteutettiin vuo-
den 2017 aikana osana 
palvelumuotoilua 
 
Kellutus otettiin Turussa 
käyttöön. 

Aineistokulje-
tusten ja 
muun logistii-
kan kehittämi-
nen 

 RFIDn hyödyntäminen 

 RFIDn käyttöönoton käynnis-
täminen kaikissa Vaski-kirjas-
toissa 

Osittain toteutunut 
Kaikki Vaski-kirjastot ovat 
mahdollisuuksien mukaan 
budjetoineet RFID:n käyt-
töönottoon tarvittavat rahat 
talousarvioonsa. 
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Hyödyntäminen on täys-
painoisesti mahdollista 
vasta, kun kaikilla on RFID 
käytössään. 

 
 
 

 
Ehdotus Todetaan painopisteiden toteuma ja kuullaan selvitys RFID:n käytön etene-

misestä 
 
 

Päätös Todettiin painopisteiden toteutuma ja kuultiin selvitys RFID:n käytön etene-
misestä. 

 
 

5. Vaski-kirjastojen painopisteet vuodelle 2019 
 
Työvaliokunta on valmistellut vuoden 2019 painopisteet  
 

Kirjastojärjes-
telmä 

 Mahdollinen Kohan käyttöön-
otto 

o Käyttöönoton aikatau-
lutus, projektointi ja to-
teutuksen valmistelu 

Osaamisen 
kehittäminen 
ja jakaminen 

 Projektin tavoitteiden aktiivinen 
toteuttaminen 

 Johtoryhmätyöskentelyn kehit-
täminen 

 Työkierron suunnittelu (hanke) 

Aineistokulje-
tusten ja muun 
logistiikan ke-
hittäminen 

 RFIDn hyödyntäminen 

 RFIDn käyttöönoton käynnistä-
minen kaikissa Vaski-kirjas-
toissa 

 Kellutus vai muu vaihtoehto kul-
jetusten vähentämiseksi 

Asiakaskoke-
muksen pa-
rantaminen 

 Asiakaspalvelukäytänteiden 
selkiyttäminen 

 Chat 

Digitaaliset 
palvelut 

 E-aineistot paremmin näkyviksi 

 Suomi.fi -portaali 

 
Ehdotus Käydään keskustelu painopisteistä ja hyväksytään painopisteet vuodelle 

2019 
 
 

Päätös Käytiin keskustelu painopisteistä vuodelle 2019 ja täydennettiin taulukkoa. 
 
 

 
6. Yhteisöasiakkaan varaukset 

 
Vaski-johtoryhmä päätti 2.6.2017 kokouksessaan rajoittaa yhteisöasiakkai-
den mahdollisuutta tehdä samaan nimekkeeseen useampi varaus. Tällä 
hetkellä yhteisöasiakas voi varata vain yhden kappaleen samaa nimekettä. 
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Yhteisöa-siakkaita ovat Aurorassa ”Kunnan laitokset ja vastaavat” sekä ”Yri-
tykset ja muut yhteisöt”. Myös henkilöasiakkailla on mahdollisuus tehdä ker-
rallaan vain yksi varaus samaan nimekkeeseen. Tällä pyrittiin siihen, että 
koulujen tekemät massavaraukset eivät enää hankaloittaisi muiden asiak-
kaiden mahdollisuuksia lainata kyseisiä teoksia. Samalla vinkkareille on riit-
tänyt paremmin vinkattavaa materiaalia. 
Vaski-johtoryhmän kokouksessa 27.2.2018 oltiin vahvasti sitä mieltä, että 
tämä varauskäytäntö tulee poistaa. Se hankaloittaa myös lukupiirien toimin-
taa ja koulut nähdään niin tärkeänä yhteistyökumppanina, että niitä on pal-
veltava pa-remmin kuin minkä nykyinen käytäntö mahdollistaa. 
Johtoryhmä antoi asian työvaliokunnan valmisteltavaksi. Turun kirjaston 
johto-ryhmä käsittelee asiaa 8.3.2018 kokouksessaan 
 

Ehdotus Työvaliokunta ehdottaa johtoryhmälle, että yhteisöasiakkaiden varausten 
rajoituksista luovutaan. 
 
 

Päätös Päätettiin luopua yhteisöasiakkaiden varausten rajoituksista.  
 

 
 

7. Vuoden 2018 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

Pvm Klo Paikka Aihe 

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 

Ti 28.8.2018 13–16 Pieni neuvottelutila Työvaliokunta 

Ti 4.9.2018 13–16 Studio Johtoryhmä 

ti 2.10.2018 13–16 Pieni neuvottelutila Työvaliokunta 

ti 9.10.2018 13–16 Studio Johtoryhmä 

ti 6.11.2018 13–16 Pieni neuvottelutila Työvaliokunta 

ti 20.11.2018 13–16 Studio Johtoryhmä 

ti 4.12.2018 13–16 Pieni neuvottelutila Työvaliokunta 

ti 18.12.2018 13–16 Studio Johtoryhmä 
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MUUT ASIAT 
   
Suunnitellaan rahoituksen hakua mediakasvatushankkeelle keväälle 2019. 
 
 
 
 
TIEDOTUSASIAT JA KATSAUKSIA 
 

1. Julkisoikeudelliset saatavat vanhenevat 5 vuodessa niiden syntymisvuotta seuraavan vuo-
den alusta lukien. Ja vanhentumista ei voi katkaista. 

2. Kirjastot.fi-raportointipalvelun sopimuksista valtuutus puuttuu yhä Ruskolta 
3. Yhteishankintojen valtuutukset muistettava tehdä aikataulussa 
4. Lehtitilausten yhteishankintaan liittyvät valtuutukset toimitettava Kuntahankintoihin 
5. Postin Prinet korvautuu Smart –ohjelmalla. 

 
 

 
 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 

 
8. Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan hyväksyminen  

Päätettiin kokous klo 15:30 ja hyväksyttiin pöytäkirja. 
 
 


