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Aika  7.4.2020 klo 13–16 
 
Paikka  Teams 
 
Jäsenet   

Hyyppä Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Mutka Marja-Liisa (varajäsen 1.) Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro Ritva (varapuh.joht) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pesonen Arja  Paimion kaupunginkirjasto 
Pilppula Rebekka (puh.joht) Turun kaupunginkirjasto 
Salo Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Uski Riikka   Nousiaisten kunnankirjasto 
 

 
Muut  Hypén, Kaisa  Turun kaupunginkirjasto 
  Sandell, Susanna  Turun kaupunginkirjasto 
  Viitanen, Anna  Turun kaupunginkirjasto 
  
 
Poissa  Leimola-Blomqvist, Anna  Kustavin kunnankirjasto 

Lind, Jaakko (varajäsen 2.) Salon kaupunginkirjasto 
 

  
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus  
 

Ehdotus  Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. 
 

Päätös  Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 
 
 

2. Vaski-johtoryhmän kokous 21.4.2020 
 
Esityslista on johtoryhmän tiedostoissa, keskustellaan jo tässä yhteydessä Lainaus-työryhmän  
laajentamisesta. Lisäksi mietitään jo alustavasti asioita ensi vuoden toiminnaksi. 

 
Ehdotus  Käydään läpi esityslista ja päätetään käsittelyyn otettavat asiat.  

 
Päätös  Käytiin läpi esityslista ja päätettiin käsittelyyn otettavat asiat. 

 
 

 
3. Luokituksen yhdenmukaistaminen 

 
Kaisa ja Anna tulevat mukaan kokoukseen ja esittelevät asiaa tarkemmin. 

 
Ehdotus  Keskustellaan mahdollisuuksista valmistella luokituksen yhdenmukaistamista. 

 
Päätös Keskusteltiin asiasta. Kaisa ja Anna kyselevät vielä mallia ja kokemuksia  

Oulusta. Palataan asiaan toukokuun työvaliokunnassa. 
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4. Kelluttaminen 

 
Kaisa on kysellyt Espoon ja Vantaan kokemuksia kelluttamisesta ja seuraavaksi hän valmistelee 
pienen ryhmän kanssa musiikkiryhmälle ehdotusta siitä, mitä tulisi huomioida kelluttamisessa. Es-
poon kommentti oli lyhyt, mutta ytimekäs: kattava yhteisvalinta, yhteinen aineiston käyttökuntoon 
saattaminen, yhteiset merkinnät. 

 
Ehdotus Kuullaan Kaisan selvitys ja keskustellaan sen pohjalta. 

 
Päätös Kuultiin Kaisan selvitys ja keskusteltiin sen pohjalta. Päätettiin edetä musiikin kellutus-

selvityksen kanssa. 
 
 
5. Varausten käsittely sulkemisaikana 

 
Turun pääkirjastossa hyllyvarauksia on alkanut kertyä melkoisia määriä ja siksi olisi hyvä keskus-
tella, olisiko mahdollista rajoittaa varaamista jotenkin. Järjestelmätiimi on valmistellut kaksi vaihtoeh-
toa: 

Vaihtoehto 1. 
Hyllyvarausten estäminen 
- voidaan tehdä yksikkökohtaisesti, mutta suosittelemme, että tehdään koko Vaskille 
- on laskutettavaa työtä (meillä n 57 yksikköä, joten työläs tehdä). Axiell tekee Vaskille tar-

jouksen 
- hyllyvaraukset otettaisiin pois päältä mahdollisimman pian ja laitettaisiin uudelleen päälle 

vasta kun sulkuaikana kertynyt varaussuma on saatu purettua 
- asiakkaille selkeä tiedotus nyt (miksi olemme päätyneet ratkaisuun) ja uudelleen kun kir-

jastot ovat auenneet (kehotetaan noutamaan teos itse hyllystä).  
 
Vaihtoehto 2. 
Varausten tekemistä ei estetä mitenkään, mutta suositus on, että hyllyvarauksia ei kirjas-

toissa käsitellä.  
- Hyllyvaraussähköpostit otetaan pois päältä niiltä yksiköiltä, jotka eivät halua käsitellä va-

rauksia. 
- Varausten käsittely aloitetaan porrastetusti aukeamisen lähestyessä 
- varauksia käsitellään sitä mukaa kuin noutotilat antavat myöden 
- ensin käsitellään jo kerätyt hyllyvaraukset 
- Kun hyllyvarauksia aletaan käsitellä, se tehdään varauksen tekoajan mukaisessa järjes-

tyksessä 
- Asiakkaille tiedotetaan jo nyt että kun kirjastot aukeavat ”hyllystä noutaja on etusijalla” ja 

kerrotaan syyt kirjaston ratkaisuihin 

- Vaskille suunnitellaan varaustenhakuvuorot ”lukujärjestys”, jotta emme nouda samoja 
varauksia 

 
Ehdotus      Keskustellaan vaihtoehdoista ja sovitaan, onko mahdollista ottaa rajoitus käyttöön. 
 
Päätös        Keskusteltiin vaihtoehdoista ja valittiin vaihtoehto 1. esitettäväksi Vaski-johtoryhmälle. 

Pyydetään vastaukset Vaski-johtoryhmältä 8.4.2020 klo 12 mennessä, jotta Axiell pää-
see tekemään muutokset ajoissa. Nina tekee kyselyn. Susanna tilauksen Axiellilta. 

 
 
6. Muut asiat 
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- Vaskin kehittämispäivä siirretään syksyyn. Mietitään sopivaa ajankohtaa. 
- Kirjakassit ja poistokirjojen jakelu ovat AVin linjaukset mukaan tartuntariskiä lisääviä toimintoja, 

joten niitä ei voi tarjota asiakkaille 
- Osa kirjastoista on myös sulkenut palautusluukut. Turun tartuntatautilääkärin tulkinnan mukaan: 

”On teoreettinen mahdollisuus että joku Covid-potilas on käsitellyt kirjoja ja sitten palauttaa ne 
kirjastoon. (Tämä sama ongelmahan liittyy kaikkiin palautettaviin kirjoihin ja erityisesti epide-
miakausina). Kirjoista ei kuitenkaan ”pöllähdä mitään ilmaan” eli riski liittyy siihen että käsittelee 
kirjoja ja sitten omien käsien kautta vie viruksen suuhun, nenään tai silmiin. Virus ei läpäise ihoa. 
Eli ohje on että voidaan hyllyttää (koska siis kirjastot kiinni useamman viikon ja tänä aikana virus 
neutralisoituu) ja kun virkailija käsittelee kirjoja niin hänen tulee huomioida se, että ei käsillään 
vie viruksia kasvoilleen. Kun lopettaa kirjojen käsittelyn niin hänen tulee pestä kädet huolelli-
sesti.” 

 
 
7. Tiedotusasiat 

 
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 

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 

Ti 1.9.2020 13-16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 15.9.2020 12:30-
16 

Studio Johtoryhmä 

Ti 29.9.2020 13-16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 20.10.2020 12:30-
16 

Studio Johtoryhmä 

Ti 3.11.2020 13-16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 17.11.2020 12.30-
16 

Studio Johtoryhmä 

Ti 1.12.2020 13-16 Pieni neuvotteluhuone Työvaliokunta 

Ti 15.12.2020 12:30-
16 

Studio Johtoryhmä 
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9. Muistion hyväksyminen Hyväksyttiin muistio 

 
 

 
10. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 15.00 

 
 


