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Aika  13.3.2018 klo 13–16 
 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, pieni neuvottelutila 
 
Jäsenet  Hyyppä Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 

Maunu Ulla-Maija (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto  
Pesonen Arja  Paimion kaupunginkirjasto 
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Uski Riikka   Taivassalon kunnankirjasto 
Ylitalo Jan-Erik  Ruskon kunnankirjasto 

 
Muut  Hernelahti Sanna (asia 5.)  Turun kaupunginkirjasto 

Laukkanen Satu (asia 2.)  Turun kaupunginkirjasto 
Pilppula Rebekka  Turun kaupunginkirjasto 
Veston Anri (asia 2.)  Kaarinan kaupunginkirjasto 

  
 
Poissa 

Högnäs Gunnar  Turun kaupunginkirjasto 
 Nurminoro Ritva (varapuh.joht) Kaarinan kaupunginkirjasto 

 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus  
 

Ehdotus Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. 
 
 
Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 

2. Vaski 10 vuotta 
 

Johtoryhmä antoi kokouksessaan 27.2.2018 työvaliokunnan esityksestä Vas-
kin 10-vuotisen merkkipäivän suunnittelun erillisen työryhmän tehtäväksi. Työ-
ryhmän jäseniksi valikoituivat Anri Veston Kaarinan kaupunginkirjastosta sekä 
Gunnar Högnäs ja Satu Laukkanen Turun kaupunginkirjastosta. 
 
Johtoryhmä pyysi työryhmältä ehdotusta 13.3.2018 työvaliokuntaan sekä 
edelleen hyväksyttäväksi 27.3.2018 johtoryhmään. 
 

Ehdotus Kuullaan työryhmän ehdotus ja viedään yhdessä sovittu ehdotus johtoryhmän 
kokoukseen hyväksyttäväksi 27.3.2018. 

 
Päätös Kuultiin työryhmän ehdotus. Ehdotetaan toteutettavaksi kirjanmerkkejä, kuva-

kilpailua Instaan ja verkkokirjastoon monipuolista Vaski-esittelyä. Graafinen 
ilme toteutetaan yhteistyössä mainostoimisto KMG:n kanssa ja kustannukset 
jaetaan Vaski-kirjastojen kesken. 

 
 Kuvakilpailun kolme parasta palkitaan kirjakaupan lahjakortilla, arvoltaan 50€ 

per palkinto. Työryhmä suorittaa alustavan karsinnan ja lopullisen päätöksen 
palkittavista tekee työvaliokunta 10.4.2018. 
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 Henkilökunnan huomioiminen hoidetaan kuntakohtaisesti. 
  

Päätettiin, että asiasta tiedotetaan johtoryhmää sähköpostitse aikataulullisista 
syistä, eikä asiaa viedä erikseen päätettäväksi johtoryhmän kokoukseen 
27.3.2018. 

 
 

3. Vaskin vuoden 2018 painopisteiden toteutuman seuranta 
 

Vaski-johtoryhmän kokouksessaan 21.3.2017 päättämät kuluvan vuoden pai-
nopisteiden toteutuman seuranta. 

 
 

Kirjastojärjes-
telmä 

 Mahdollinen Kohan käyttöön-
otto 

o Projektin perustaminen 
o Käyttöönoton projek-

tointi ja toteutus 

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

 

Vaskin mah-
dollinen laaje-
neminen 

 Vuoden 2017 päätösten mukai-
nen 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 pal-
velumuotoilua 
 
Kellutus otettiin Turussa 
käyttöön. 

Aineistokulje-
tusten ja muun 
logistiikan ke-
hittäminen 

 RFIDn hyödyntäminen 

 RFIDn käyttöönoton käynnistä-
minen kaikissa Vaski-kirjas-
toissa 

Osittain toteutunut 
Kaikki Vaski-kirjastot ovat 
mahdollisuuksien mukaan 
budjetoineet RFID:n käyt-
töönottoon tarvittavat rahat 
talousarvioonsa. 
 
Hyödyntäminen on täyspai-
noisesti mahdollista vasta, 
kun kaikilla on RFID käytös-
sään. 

 
 
 

Ehdotus Todetaan painopisteiden toteutuma ja viedään asia tiedoksi johtoryhmälle 
27.3.2018 pidettävään kokoukseen. 
 

 
Päätös Todettiin painopisteiden toteutuma ja päätettiin kartoittaa johtoryhmässä 
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RFID:n käytön käynnistäneiden kuntien määrä. 
 

 
4. Vaski-kirjastojen painopisteet vuodelle 2019 

 
Työstetään johtoryhmälle päätettäväksi vuoden 2019 painopisteet. 
  
 

 
Ehdotus Viedään kokouksessa työstetyt painopisteet johtoryhmän 27.3.2018 kokouk-

seen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. 
 
 
Päätös Ehdotetaan vuoden 2019 painopisteiksi:  
 
 
  

Kirjastojärjes-
telmä 

 Mahdollinen Kohan käyttöön-
otto 

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

Osaamisen 
kehittäminen 

 Projektin tavoitteiden aktiivinen 
toteuttaminen 

 Johtoryhmätyöskentelyn kehit-
täminen 

Aineistokulje-
tusten ja muun 
logistiikan ke-
hittäminen 

 RFIDn hyödyntäminen 

 RFIDn käyttöönoton käynnistä-
minen kaikissa Vaski-kirjas-
toissa 

 Kellutus 

Asiakaskoke-
muksen pa-
rantaminen 

 Asiakaspalvelukäytänteiden 
selkiyttäminen 

Digitaaliset 
palvelut 

 E-aineistot paremmin näkyviksi 

 Suomi.fi -portaali 

 
 
  

 
5. Yhteisöasiakkaan varaukset kirjastojärjestelmässä 

 
 

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 nime-
kettä. Yhteisöasiakkaita ovat Aurorassa ”Kunnan laitokset ja vastaavat” 
sekä ”Yritykset ja muut yhteisöt”. Myös henkilöasiakkailla on mahdollisuus 
tehdä kerrallaan vain yksi varaus samaan nimekkeeseen. Tällä pyrittiin sii-
hen, että koulujen tekemät massavaraukset eivät enää hankaloittaisi mui-
den asiakkaiden mahdollisuuksia lainata kyseisiä teoksia. Samalla vinkka-
reille on riittänyt paremmin vinkattavaa materiaalia. 
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Vaski-johtoryhmän kokouksessa 27.2.2018 oltiin vahvasti sitä mieltä, että 
nämä varauskäytäntö tulee poistaa. Se hankaloittaa myös lukupiirien toi-
mintaa ja koulut nähdään niin tärkeänä yhteistyökumppanina, että niitä on 
palveltava paremmin kuin minkä nykyinen käytäntö mahdollistaa. 

Johtoryhmä antoi asian työvaliokunnan valmisteltavaksi. Turun kirjaston 
johtoryhmä käsittelee asiaa 8.3.2018 kokouksessaan 

 
Ehdotus Tehdään esitys toimintamallista ja viedään se johtoryhmän kokoukseen 

27.3.2018 hyväksyttäväksi. Kuullaan kokouksessa Turun kirjaston johtoryh-
män näkemys asiaan. 

 
 
Päätös Työvaliokunta ehdottaa johtoryhmälle, että yhteisöasiakkaiden varausten ra-

joituksista luovutaan.  
 
Kirjastoja kehotetaan markkinoimaan kouluille Oppimateriaalikeskusta ensisi-
jaisena paikkana sarjojen varaamisessa. Samalla suositellaan mahdollisuuk-
sien mukaan olemaan varaamatta kaikkein uusinta aineistoa. 
 
Vaski-verkkokirjastoon suunnitellaan osio opettajille, josta löytyy selkeästi 
linkki Oppimateriaalikeskuksen sivuille. Suunnittelu annetaan VarSat-ryhmän 
tehtäväksi. Suositellaan kuntia lisäämään linkki myös omille verkkosivuilleen. 

 
  
MUUT ASIAT 
 

 
 
TIEDOTUSASIAT 
 

6. Julkisoikeudelliset saatavat vanhenevat 5 vuodessa niiden syntymisvuotta seuraavan vuoden 
alusta lukien. Ja vanhentumista ei voi katkaista. 
 

 
 

7. 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 
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Ti 27.3.2018 13 -16 Studio Johtoryhmä 

Ti 10.4.2018 13 -16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 24.4.2018 13 -16 Paikka avoin 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 

 
 
 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
8. Muistion hyväksyminen 

 
Ehdotus Hyväksytään kokouksen muistio. 
 
Päätös Hyväksyttiin kokouksen muistio. 

 
 

 
9. Kokouksen päättäminen  Kokous päätettiin klo 15:57 

 
 


