
    PÖYTÄKIRJA  
 

Johtoryhmä    10.12.2019 

 
 

1 

Aika 10.12.2019 klo 13–16 
 
Paikka Turun kaupunginkirjasto, Studio 

 
Jäsenet  Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 

Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Leimola-Blomqvist Anna   Kustavin kunnankirjasto 
Lind, Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Pesonen, Arja  Paimion kaupunginkirjasto 
Pilppula, Rebekka (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto 
Sallinen, Nina  Ruskon kunnankirjasto 
Salo, Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Suomela, Sirpa  Liedon kunnankirjasto 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski, Riikka   Nousiaisten kunnankirjasto 
Viik, Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 

 
 
 
Poissa  Koivisto, Sarianna  Maskun kunnankirjasto 

Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro, Ritva (varapuh.joht.) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Schauman, Anna  Taivassalon kunnankirjasto 
Sjölund, Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto 

 
 
Muut Asko, Autio   Turun kaupunginkirjasto 

Orne, Tuula   Turun kaupunginkirjasto 
Pyykkö, Aki   Turun kaupunginkirjasto 
Sandberg, Pauliina  Turun kaupunginkirjasto 
Sandell, Susanna  Turun kaupunginkirjasto 
Toivanen, Sari  Turun kaupunginkirjasto 

 
    
  
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus   Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös  Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus ja avattiin kokous. 

 
 

 
2. Verkkomaksaminen 

 
Verkkomaksaminen otetaan käyttöön 2.1.2020.  
 
Verkkomaksamiseen liittyviä ohjeita on Vaski Extranetissä:  
https://vaskiextra.net/2019/12/03/verkkomaksaminen-toteutuu-vuoden-alusta/ 

https://vaskiextra.net/2019/12/03/verkkomaksaminen-toteutuu-vuoden-alusta/
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Ehdotus  Keskustellaan ohjeistuksesta ja hyväksytään verkkomaksamisen  
                                     aloittaminen. 
 
Päätös  Keskusteltiin ja tarkennettiin ohjeistusta. Vähimmäismaksu  
                                     asiakkaalle on 1 €. Otetaan palvelu käyttöön hiljaisesti ja tiedotetaan  
                                     asiasta toiminnan vakiinnuttua. Lisää ohjeistusta tulee Vaski-Extranetiin  
                                     ja uutinen Verkkokirjastoon. 
                                    Tuloutusmalli kunnille sovitaan alkuvuodesta 2020, kun saatujen tulojen 
                                    määrät selviävät. 
 
 
 

3. Vaskin työryhmien toiminnan raportointi ja seuraavan vuoden suunnittelu 
 

Ehdotus Kuunnellaan työryhmien vuoden 2019 toiminnan raportoinnit ja  
vuoden 2020 suunnittelut. Tehdään tarvittaessa muutoksia toimintaan. 
 
 

Päätös Sovittiin, että primääriluetteloitavaksi tarkoitetun aineiston kuvailussa tarvit-
tavat tiedot lähetetään skannattuna kuvailijalle, joka tarvittaessa pyytää al-
kuperäisen kappaleen itselleen. 

 
Päätettiin ensi vuonna keskittyä verkkokirjaston kehittämiseen ja siihen lliit-
tyen järjestetään avoin työpaja. Verkkoviestinnän ryhmä järjestää alkuvuo-
desta 2020 työpajan Vaski-johtoryhmän kanssa, jossa pohjustetaan avoi-
men Verkkokirjaston kehittämistyöpajan tavoitteet ja tehtävänanto. Tarkoitus 
on myös vähentää kuntien omien verkkosivujen ylläpitoa ja siirtää työpanos 
Verkkokirjaston ylläpitoon. 

 
4. YSA-YSO -konversio 

 
Vaskissa siirryttiin viime kesänä käyttämään uuden aineiston kuvailussa YSO-ontologiaa aiemmin 
käytössä olleiden YSA/Allärs/Musa -sanastojen sijaan. Myös tietokannan vanhemmat asiasanat on 
tarpeen konvertoida YSO-sanoiksi. Konversio helpottaa asiakkaiden tiedonhakua, sillä YSO-sanat 
mahdollistavat Finnassa tiedonhaun kaikilla ontologian kielillä (suomi, ruotsi, englanti) riippumatta 
siitä, millä kielellä asiasana on tietueeseen tallennettu. Vaskin tietueiden konvertoiminen on tar-
peen myös siksi, että tietojen siirto Vaskista Melindaan olisi mahdollisimman sujuvaa. Melindan 
tietueisiin konversio tehtiin jo kesällä. 
 
 
Ehdotus  Päätetään tilata konversio 
 
Päätös  Päätettiin tilata konversio 
 
 

5. RFID-tunnisteiden ja -ohjelmistojen päivitykset 
 
Vaski-kirjastoissa otettiin syksyllä käyttöön uuden toimittajan RFID-kirjastokortit. Niiden testauksen 
yhteydessä tehtiin selvitystyötä tarvittavista muutoksista, jotta käytössä olevat kortit ja aineistotun-
nisteet saadaan toimimaan kaikkien Vaski-kirjastojen RFID-laitteilla ja ohjelmistoilla. Osasta päivi-
tyksistä aiheutuu lisäkuluja kirjastoille. Suurin yhteistoimivuusongelma ovat Paimion TagVision-tie-
tomallin mukaiset aineistotunnisteet, jotka pitäisi uudelleenohjelmoida tai vaihtaa, jotta yhteistoimi-
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vuus voidaan varmistaa. Samalla tulisi huolehtia RFID-toiminnallisuuden suunnitelmallisesta käyt-
töönotosta kaikissa kirjastoissa. 
 
 
Ehdotus  Pyydetään Vaski-kirjastojen yhteinen tarjous Paimiossa käytössä  
                                     olevien tunnisteiden uudelleenohjelmoinnista tai korvaamisesta uusilla.  
                                     Kirjastot suorittavat tarvittavat ilmaiset automaattipäivitykset sekä muut  
                                     lukijalaite- ja ohjelmistopäivitykset mahdollisuuksiensa mukaan.  
                                     Hankitaan jatkossa uudet kirjastokortit sirullisina sekä laaditaan  
                                     tavoiteaikataulu kaikkien kirjastojen aineiston riffaukseen 
 
Päätös   Kuultiin Askon esitys. Asko laittaa kaikille selkeät ohjeet tarvittavista  
                                     toimenpiteistä. Asko kysyy hintaa päivitykselle. Tilataan jatkossa vain  
                                     sirullisia kirjastokortteja.  
                                     Tavoiteaikataulu kaikkien kirjastojen aineiston riffaamiseksi on vuoden  
                                     2020 loppuun mennessä. 
 

6. Varapuheenjohtajan valinta 
 

Varapuheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Sama henkilö 
voi toimia varapuheenjohtajana kerrallaan enintään kaksi kaksivuotiskautta. 
 
Varapuheenjohtajana on toiminut Ritva Nurminoro vuosina 2018–2019. Va-
rapuheenjohtaja voidaan valita kahdeksi kaksivuotiskaudeksi, joten Ritva 
Nurminoro voi tällä kertaa tulla valituksi. 
 
Kunkin kirjaston edustajalla on käytettävissään yksi ääni. Valittavan on ol-
tava kirjaston vakinaisessa virassa oleva kunnan kirjastotoiminnasta vas-
taava henkilö tai tämän viran väliaikainen haltija, jos viranhoitomääräys kes-
tää kyseisen toimikauden 2019 loppuun saakka. 
 

Ehdotus Valitaan Vaski-kirjastojen varapuheenjohtaja vuosille 2020–2021. 
 
 
Päätös Valittiin Ritva Nurminoro toiseksi kaksivuotiskaudeksi Vaski-kirjastojen  

varapuheenjohtajaksi vuosille 2020-2021. 
 
 
7.  Kahden vaihtuvan ja yhden tehtävästä luopuneen jäsenen valinta työvaliokuntaan 

 
Työvaliokuntaan kuuluu kaksi pysyvää ja neljä vaihtuvaa jäsentä. Vaihtuvat jäsenet valitaan kaksivuo-
tiskaudeksi niin, että joka toinen vuosi erovuorossa on kaksi jäsentä. Sama jäsen voi kuulua työvalio-
kuntaan enintään kaksi kaksivuotiskautta kerrallaan.  

 
Tällä hetkellä työvaliokunnan kokoonpano on seuraava: 

 

Rebekka Pilppula puheenjohtaja, 
esittelijä 

pysyvä 

Ritva Nurminoro varapuheenjoh-
taja 

2018–2019 

Tiina Salo  jäsen 2019-2020 

Jan-Erik Ylitalo jäsen 2019–2020 

Arja Pesonen jäsen 2018-2019 
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Riikka Uski jäsen 2018-2019 

Nina Hyyppä sihteeri, Turun 
kaupunginkir-
jasto 

pysyvä 

Marja-Liisa Mutka 1 varajäsen 2019 

Jaakko Lind 2. varajäsen 2019 

 
Työvaliokunnan erovuorossa olevat jäsenet ovat Arja Pesonen ja Riikka Uski. Jan-Erik Ylitalo 
lähti Vaskista 4/2019 ja Marja-Liisa Mutka siirtyi hänen tilalleen. Jan-Erikin tilalle valitaan sijai-
nen vuodeksi 2020. Arja ja Riikka voidaan valita uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 
2020-2021. 
 

Kunkin kirjaston edustajalla on yksi ääni työvaliokunnan edustajien valintaan. Valittavan on ol-
tava kirjaston vakinaisessa virassa oleva kunnan kirjastotoiminnasta vastaava henkilö tai tämän 
viran väliaikainen haltija, jos viranhoitomääräys kestää kyseisen toimikauden 2019 loppuun 
saakka. 
  
Ehdotus Valitaan työvaliokuntaan kaksi uutta jäsentä vuosiksi 2020–2021. Valitaan 

yksi uusi jäsen vuodelle 2020. Valitaan kaksi varajäsentä vuodelle 2020. 
 

Päätös Valittiin Arja Pesonen ja Riikka Uski toiseksi kaksivuotiskaudeksi Vaski-työ-
valiokunnan varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2020-2021. Valittiin Anna  
Leimola-Blomqvist Vaski-työvaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi vuodeksi 
2020 Jan-Erik Ylitalon tilalle. Valittiin Vaski-työvaliokunnan varajäseniksi 
Marja-Liisa Mutka ja Jaakko Lind vuodeksi 2020. 

  
Työvaliokunnan kokoonpano on seuraava 1.1.2020 alkaen: 

 

Rebekka Pilppula puheenjohtaja, 
esittelijä 

pysyvä 

Ritva Nurminoro varapuheenjoh-
taja 

2020–2021 

Tiina Salo  jäsen 2019-2020 

Anna Leimola-
Blomqvist 

jäsen 2019–2020 

Arja Pesonen jäsen 2020-2021 

Riikka Uski jäsen 2020-2021 

Nina Hyyppä sihteeri, Turun 
kaupunginkir-
jasto 

pysyvä 

Marja-Liisa Mutka 1 varajäsen 2020 

Jaakko Lind 2. varajäsen 2020 

  
 

8. Vuoden 2020 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 

 
Pvm Klo Paikka Aihe 

Ti 14.1.2020 13-16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 28.1.2020 12:30 -
16 

Studio Johtoryhmä 

Ti 11.2.2020 13 -16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 
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Ti 25.2.2020 12:30 -
16 

Studio Johtoryhmä 

Ti 10.3.2020 13 -16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 24.3.2020 12:30 -
16 

Studio Johtoryhmä 

Ti 7.4.2020 13 -16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 21.4.2020 12:30 -
16 

Studio Johtoryhmä 

Ti 12.5.2020 13 -16 Pieni neuvottelutila Työvaliokunta 

Ti 26.5.2020 12:30-
16 

Studio Johtoryhmä 

 
 
 

9. Muut asiat  
- Vaskin budjettia on täsmennetty. E-aineistokulut on selkeytetty ja niistä on poistettu kaikki 

suoraan kuntiin tulevat laskut. Budjetti oli pitänyt sisällään esim Ellibsin lainausalustan, josta 
maksut menevät suoraan kuntiin. Liitteenä päivitetty budjetti. 

- Viivakooditarrojen käytöstä luopuminen -> edellyttää aineiston varustamista rfid-tagilla. -> 
selvitetään Asko Aution toimesta asiaa tarkemmin Kaarinan ja pääkaupungin kirjastojen 
kanssa. 

- Kuljetukseen liittyvät asiat: Seudullisten kirjastokuljetusten sujumisessa on ollut ongelmia. 
Ensetin ehdotusta uudesta reitityksestä, kalustosta ja kuljetusajoista käytiin läpi seurantapa-
laverissa 4.12.2019.  

- Lainausautomaattien sopimus päättyy ensi vuoden lopussa ja alkuvuodesta pitäisi tehdä 
päätös option käytöstä. 

- Mobiiliajokortin hyväksyminen tunnistautumisessa on lainauspalveluryhmässä käsittelyssä. 
- Kevään Vaski-johtoryhmän kokoukset pidetään klo 12:30-16. 

 
 

10. Tiedotusasiat 
 

11. Pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 
 

12. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 16:15 
 


