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Aika 24.3.2020 klo 12:30–16 
 
Paikka Teams 

 
Jäsenet  Hjelm, Jari   Ruskon kunnankirjasto 

Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Leimola-Blomqvist Anna   Kustavin kunnankirjasto 
Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro, Ritva (varapuh.joht.) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pesonen, Arja  Paimion kaupunginkirjasto 
Pilppula, Rebekka (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto 
Schauman, Anna (klo 14 asti) Taivassalon kunnankirjasto 
Suomela, Sirpa  Liedon kunnankirjasto 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski, Riikka   Nousiaisten kunnankirjasto 
Viik, Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 

 
 
 
Poissa  Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 

Koivisto, Sarianna  Maskun kunnankirjasto 
Lind, Jaakko   Salon kaupunginkirjasto  
Salo, Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Sjölund, Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto  

 
 
Muut Autio, Asko   Turun kaupunginkirjasto 

Hypén, Kaisa  Turun kaupunginkirjasto 
 
    

 
  
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus   Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös  Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus ja avattiin kokous. 

 
 

 
 
2. Poisto- ja varastointilinjaukset  

 
Turussa on valmisteltu kirjastoaineiston poisto- ja varastointilinjaus. Kaisa Hypén esittelee linjauk-
sen, ja keskustellaan sen pohjalta, miten linjausta on mahdollista soveltaa Vaski-kirjastojen kokoel-
matyössä. 
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Ehdotus  Keskustellaan esityksen pohjalta, miten linjausta on mahdollista  
                     soveltaa Vaski-kirjastojen kokoelmatyössä 
 

Päätös Keskusteltiin esityksen pohjalta, miten linjausta olisi mahdollista soveltaa 
Vaski-kirjastojen kokoelmatyössä. Päätettiin muutamasta lisäyksestä ja vie-
dään päivitetyt linjaukset Extranetiin. 

 
 
3. Kohan käyttöönotto on tulossa, käydään läpi projektiorganisaatio ja luonnos projektisuunnitelmasta 

 
Koha-projektista on tehty käynnistämispäätös ja projekti käynnistetään poikkeustilasta huolimatta, 
mutta valmistelu ei ole edennyt ihan alkuperäisen aikataulun mukaan.  
 
Ehdotus  Projektipäällikkö Asko Autio esittelee Koha-projektin tilanteen 
 
Päätös  Projektipäällikkö Asko Autio esitteli Koha-projektin tilanteen.  

Asko lisää Vaski-johtoryhmän jäsenille oikeudet Koha-projektin Teams-työti-
laan ja luo sinne kanavan keskustelulle. Jatketaan asian käsittelyä seuraa-
vassa Vaski-johtoryhmässä. 

 
4. E-aineistokokoelman päivitys poikkeustilanteessa 

 
Kirjastojen ollessa suljettuna pyritään tarjoamaan asiakkaille enemmän ja monipuolisemmin e-ai-
neistoja: 
- e-kirjojen ja e-äänikirjojen hankintaa on tehostettu, lisälisenssejä ja uusia nimekkeitä hankitaan 

kysynnän ja tarjonnan mukaan. 
- maaliskuun lopussa päättyvää Kirjastokinon sopimusta on mahdollista jatkaa kolmella kuukau-

della 30.6.2020 asti 
- eMagzin etäkäyttöisestä versiosta on saatu LM Tietopalvelulta uusi tarjous, johon sisältyy myös 

integraatio sekä Auroraan että Kohaan. Palvelun pitäisi olla käytössä 2-3 viikon kuluttua tilauk-
sesta.  

 
Liitteenä ehdotus e-aineistorahan käytöstä ja kolme vaihtoehtoista lehtilistaa etäkäyttöistä eMagz-
palvelua varten. 
 
Lisäksi on tullut ehdotus lastenaineistojen huomioisesta. 
 
Ehdotus Keskustellaan ja sovitaan siitä, miten Vaskin e-aineistokokoelmaa päivite-

tään vastaamaan poikkeustilanteen tarpeita. 
 
Päätös Päätettiin jatkaa Kirjastokinon sopimusta 30.6.2020 asti. Hankitaan e-kirjoja 

ja e-äänikirjoja lisää 40 000 € edestä. 
 

 
5. Koronan aiheuttama poikkeustilanne kirjastoissa 
  

Auroraan tehtävistä muutoksista pidettiin pikainen palaveri ja muutokset tehtiin keskistetysti. Toi-
mintaohjeista tuli tiedotusta extranetissa.  
Kuljetuksista on sovittu ja pitää keskustella, miten tilanteen mahdollisesti jatkuessa toimitaan ja mi-
ten kuljetukset käynnistetään ennen avaamista.  
Aineistojen lainaaminen on joissakin pienissä kirjastoissa järjestetty. Turussa selvitämme poistokir-
jojen antamista jollakin tapaa keskitetysti.  
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Ehdotus   Keskustellaan tilanteesta ja sovitaan tarvittavista yhteisistä linjauksista.  
  
Päätös   Keskusteltiin tilanteesta. Tehdään Extranetiin ohje kirjastokorttien  
                                    käyttämisestä väliaikaisiin tunnuksiin e-aineistoja varten. 
                                    Nina kerää Vaskin Teamsiin yhteenvedon kuntien tilanteista,  
                                    vastuuhenkilöistä, lomautuksista ja muista poikkeustilanteeseen  
                                    liittyvistä asioista pois lukien kirjastojärjestelmiin liittyvät asiat. 
  

 
6. 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 

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 

Teams Johtoryhmä 

Ti 7.4.2020 13 -16 Teams Työvaliokunta 

Ti 21.4.2020 12:30 -
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 12.5.2020 13 -16 Teams Työvaliokunta 

Ti 26.5.2020 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

 
7. Muut asiat 

- 13.3. oli musiikkiryhmän kokoontuminen, Kaisa ja Rebekka kertovat kuulumiset 
- Vaskin kehittämispäivä 26.5.2020 Mathildedalissa. Yhteiskuljetus lähtee Turusta klo 8:30, py-

sähdykset matkalla ovat mahdollisia. Paluu Turkuun noin klo 17:00. – järjestetäänkö kehittämis-
päivä? Päätettiin siirtää kehittämispäivä syksyyn ja pitää 26.5.2020 johtoryhmän kokous. 

- Chat -palvelun tilanne. Asko kertoo.Tarve chatille olisi, mutta nopealla aikataululla sitä on mah-
doton toteuttaa. 

- Asko selvitti kirjastokuljetusten laskutukseen liityviä asioita poikkeustilanteen aikana: Palvelun-
tuottaja Ensetille on ilmoitettu kirjastokuljetusten keskeytyksestä 13.4. asti. Sulkuajalta ei pitäisi 
tulla laskuja, sillä veloitus perustuu toimipistekohtaisiin käynteihin. Tarjouspyynnössä on ilmoi-
tettu, että tilaaja ei sitoudu tiettyyn kuljetusmäärään tai -arvoon sopimuskauden aikana. Sopi-
muksessa lukee lisäksi, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetut hankintamäärät perustuvat Ti-
laajan arvioon tarvittavasta palvelun määrästä, eivätkä ole Tilaajaa sitovia. 
 

8. Tiedotusasiat 
- otetaan kirjastokorttitoimittaja CardPlus Oy:n optiovuosi 1.9.2020–31.8.2021 käyttöön 
 

9. Pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 
 
10. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 14:45 

 


