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Aika 15.9.2020 klo 12:30–16 
 
Paikka Teams 

 
Jäsenet  Hjelm, Jari   Ruskon kunnankirjasto 

 Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Koivisto, Sarianna  Maskun kunnankirjasto 
Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Lind, Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Pesonen, Arja  Paimion kaupunginkirjasto 
Pilppula, Rebekka (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto 
Salo, Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Schauman, Anna  Taivassalon kunnankirjasto 
Sjölund, Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto 
Suomela, Sirpa  Liedon kunnankirjasto 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski, Riikka   Nousiaisten kunnankirjasto 
Viik, Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 

 
 
 
Poissa  Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 

Leimola-Blomqvist, Anna   Kustavin kunnankirjasto  
Nurminoro, Ritva (varapuh.joht.) Kaarinan kaupunginkirjasto 

 
 
Muut Autio, Asko   Turun kaupunginkirjasto 

Hypén, Kaisa  Turun kaupunginkirjasto 
Pelkonen, Eija  Maskun kunnankirjasto 
Rajala, Anni   Turun kaupunginkirjasto 

  Sandell, Susanna  Turun kaupunginkirjasto 
    

 
  
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus   Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös  Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 
 

 
2. Musiikkiaineistojen kellutus 

 
Musiikkiaineistojen mahdolliseen kellutukseen liittyvän valmistelutyön tulokset on koottu liittee-
seen, jota käsiteltiin Vaskin työvaliokunnassa 12.5.2020. Työvaliokunta kannattaa asian valmiste-
lun jatkamista ja suunnitelmien tarkentamista. Mukaan kellutukseen ainakin cd-levyt ja nuotit. Ote-
taan mukaan myös lastenmusiikki. 
 

https://teams.microsoft.com/l/file/EDFB687E-69DC-475E-89C6-2900DC0A4702?tenantId=6c5e2c8a-d3f0-4a0b-9658-42502c73e17b&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fturku.sharepoint.com%2Fsites%2Fvaski-jory%2FJaetut%20asiakirjat%2FTy%C3%B6valiokunta%2FVaski-ty%C3%B6valiokunta%2012.5.2020%2FMusiikkiaineistojen%20kellutus.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fturku.sharepoint.com%2Fsites%2Fvaski-jory&serviceName=teams&threadId=19:143a46c835bf410ba9a8f15e2d6fb419@thread.skype&groupId=5069fed2-369e-4648-a8c2-02c6d62ba398
https://teams.microsoft.com/l/file/EDFB687E-69DC-475E-89C6-2900DC0A4702?tenantId=6c5e2c8a-d3f0-4a0b-9658-42502c73e17b&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fturku.sharepoint.com%2Fsites%2Fvaski-jory%2FJaetut%20asiakirjat%2FTy%C3%B6valiokunta%2FVaski-ty%C3%B6valiokunta%2012.5.2020%2FMusiikkiaineistojen%20kellutus.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fturku.sharepoint.com%2Fsites%2Fvaski-jory&serviceName=teams&threadId=19:143a46c835bf410ba9a8f15e2d6fb419@thread.skype&groupId=5069fed2-369e-4648-a8c2-02c6d62ba398
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Kaisa on valmistellut kustannusten jakoehdotusta vuoden 2019 cd-levyjen ja nuottien hankinnan 
pohjalta. Kustannusten jakoehdotus on kokousaineistoissa. 
 
 
Ehdotus  Sovitaan siitä, jatketaanko musiikkiaineistojen kellutuskokeilun valmistelua 

ja suunnitelmien tarkentamista.  
 
 

Päätös Päätettiin, että otetaan ensin Koha-kirjastojärjestelmä käyttöön ja käynniste-
tään kellutuspilotti cd-levyjen osalta sen jälkeen. Tarkennetaan asiaa uudel-
leen syyskuun 2021 Vaski-johtoryhmässä ja määritellään tavoitteet pilotille. 
Kuullaan musiikkityöryhmän esitys Vaskin musiikkikokoelmavisiosta loka-
kuun 2020 Vaski-johtoryhmässä. 

  
Salo ja Pyhäranta eivät kannattaneet musiikkiaineistojen kellutuspilotin aloit-
tamista. Pyhäranta kuitenkin toisaalta kannatti kuljetusten vähentämistä. 
 
 

 
3. E-lehtihankinnan valmistelu 

 
Vaski-johtoryhmässä 21.4.2020 päätettiin ottaa vuodelle 2021 käyttöön etäluettavien lehtien pal-
velu ja luovutaan eMagzin paikallisesta versiosta. Hankinta on suhteellisen kallis ja mahdollisesti 
kirjastoissa joudutaan sopeuttamaan lehtitilauksia.  

 
21.4.2020 Vaski-johtoryhmä päätti, että Vaskien yhteisten e-aineistojen kokonaiskustannus vuonna 
2021 on 175.000 €. Etäkäyttöisen eMagzin lehtivalikoimasta on laadittu kolme erilaista vaihtoehtoa 
LM Tietopalveluiden tekemän tarjouksen pohjalta. Valikoimien kustannusvaikutukset ovat alla ole-
vassa taulukossa. Vaihtoehtoiset lehtilistat erillisinä liitteinä, samoin paikalliskäyttöisen eMagz-pal-
velun luetuimmat lehdet, joihin etäkäyttöisen palvelun valikoima osittain pohjautuu. 
 

    

 eMagz 1 eMagz 2 eMagz 3 

OverDrive         26 000            26 000            26 000    

Ellibs-alusta           7 000              7 000              7 000    

Ellibs-kirjat         50 000            49 000            39 000    

PressReader         10 805            10 805            10 805    

eMagz          30 785            36 124            45 936    

Naxos           4 815              4 320              4 320    

ePress         38 000            38 000            38 000    

Rockway           4 680              4 212              4 212    

Promentor           3 000        

yhteensä       175 085          175 461          175 273    

    

    

    
eMagz 1 12 nimekettä, 13 lisenssiä  
eMagz 2 12 nimekettä, 18 lisenssiä  
eMagz 3 29 nimekettä, 39 lisenssiä  

    
kaikissa vaihtoehdoissa alustamaksun osuus  
on 20 756 € 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/file/31870706-3186-435F-A6F7-3AEE3C329640?tenantId=6c5e2c8a-d3f0-4a0b-9658-42502c73e17b&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fturku.sharepoint.com%2Fsites%2Fvaski-jory%2FJaetut%20asiakirjat%2FJohtoryhm%C3%A4%2FVaski-johtoryhm%C3%A4%2015.9.2020%2FMusiikin%20hankinnat%20ja%20kustannusten%20jako.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fturku.sharepoint.com%2Fsites%2Fvaski-jory&serviceName=teams&threadId=19:77057b34772d49ef93054b24c8a97178@thread.skype&groupId=5069fed2-369e-4648-a8c2-02c6d62ba398
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Ehdotus  Sovitaan etäluettevien lehtien hankinnasta. 
 
 
Päätös Otetaan eMagz käyttöön vuoden 2021 alussa kokouksessa esitetyn vaihto-

ehdon 4 (40 000 €) mukaan. Ellibsin e-äänikirjoille ja e-kirjoille varataan 
tässä vaihtoehdossa 45 000 €. Toiveita lehtivalikoimasta (puutteet tai liikaa) 
voi lähettää Maija Suoyrjölle syyskuun 2020 loppuun mennessä. 

 
  Pyhäranta ja Sauvo kannattivat vaihtoehtoa 1. 
 

 
 

4. Koha-projektin tilannekatsaus ja päätettävät asiat 
 
Anni Rajala esittelee Koha-projektin tilannetta ja mitä asioita olisi hyvä syksyllä käsitellä. Osasto- ja 
sijaintirakenteen muutos -ehdotus liitteissä. 
 
 

 
Ehdotus Kohaan siirryttäessä Vaskin nykyisten osastojen ja sijaintien määrää sekä 

niissä olevia päällekkäisyyksiä joudutaan merkittävästi vähentämään. Esi-
tyslistan liitteenä oleva osasto- ja sijaintirakenteen muutosta koskeva ehdo-
tus Vaski-johtoryhmälle hyväksyttäväksi.  
 
 

Päätös  Käytiin läpi osasto- ja sijaintirakenteen muutosta koskeva ehdotus ja  
päätettiin seuraavat asiat: 
 
OSASTOT 
Ehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 
Käsikirjasto-osaston sijaan tullaan Kohassa käyttämään ns. toista sijaintia. 
Koulukirjasto-osaston säilyvyydestä kyseltiin ja se on vielä työn alla, koska 
koulukirjastotyöryhmässä tullaan käsittelemään koulukirjastojen rakenne 
Kohassa. 

 
SIJAINNIT 
Ehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 
Hevoskirjat poistetaan. 

 
UUDET SIJAINTI- tai OSASTOTARPEET 
Uusista sijainneista ja osastoista päättää jatkossa Vaski-johtoryhmä. Aikai-
semmin kirjastot ovat voineet itse päättää, mitä osastoja ja sijainteja järjes-
telmässä käyttävät. 
 
MUUNKIELISET 
Sovittiin, että käytetään vain suomenkielisiä sijainteja ja luovutaan muilla 
kielillä kirjoitetuista sijainneista.  
 
NIDEHUOMAUTUS-LISTAUKSET (koskee julkisia nidehuomautuksia) 
Susanna ja Anni tekevät Extranetin tiedotteseen ohjeistuksen, miten listauk-
set tulee laatia ja käytännön esimerkkejä laitetaan mukaan. Listaukset pitää 
toimittaa syyskuun loppuun mennessä. 

 
TARRAT 
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Tarroituksen yhtenäistäminen siirretään käsiteltäväksi kokoelmatyöryhmän 
alaiseen työryhmään. Käydään työryhmän ehdotus läpi seuraavassa Vaski-
johtoryhmässä. 
 
Projektiryhmä kokoaa listauksen tarvittavista nidehuomautuksista. 

 
 
 

5. Lainaustyöryhmän asiat 
 
Jatkossa Lainaustyöryhmän muistio tuodaan aina tiedoksi johtoryhmään ja tehdään tarvittavat ryh-
män esittämät päätökset. 
 

1. Jokeri-aineiston uusiminen 
On tullut kysely, miten kannattaisi toimia koronan aiheuttamissa poikkeustilanteissa Jokeri-
aineiston kanssa. Tuula Orne ehdottaa, että Jokeri-aineisto voitaisiin poikkeuksellisesti uusia, 
jos asiakas ei koronan tai koronakaranteenin takia voi niteitä palauttaa. Asiakkaalta ei kysytä 
lääkärintodistusta, vaan luotetaan asiakkaan selvitykseen. Jos jo on ehtinyt kertyä maksua, 
niin maksut poistettaisiin. Mikäli asia on ok johtoryhmän kannalta, niin asista tehdään tiedote 
extranettiin ja ohjeistaa kirjastoja laittamaan asiakkaan viestikenttään tiedon esim. ’jokeri ai-
neistoa uusittu poikkeustilanteen vuoksi’ 

2. Työkortit 
Lainauspalveluryhmä käsitteli 25.8 kokouksessaan työkorttien siivousta ja yhtenäistämistä Ko-
haan siirtymistä ajattelen. Työkorteilla on vanhoja lainoja, jotka olisi poistettava. Osalla kor-
teista on myös muiden Vaski-kirjastojen lainoja kuin oman kirjaston. Esimerkiksi Turun vas-
taanotossa käytettävällä Pk erääntyneet työkortti (ID 354505) -kortilla on vuosilta 2016-2019 
60 lainaa, joista noin puolet on muiden Vaski-kirjastojen aineistoa.  Tälle kortille vastaanotto 
lainaa noutamatonta varattua aineistoa, jota ei viimeisen noutopäivän jälkeen löydy itsepalve-
luvaraushyllystä. Lainauspalveluryhmän kanta oli, että yli vuoden takaiset lainat kortilta voisi 
poistaa.  
 

Ehdotus  Päätetään työryhmän esityksen mukaan. 
 
 

Päätös Uusitaan Jokeri-aineistoa koronan aiheuttamissa poikkeustilanteissa ja pois-
tetaan mahdolliset kertyneet maksut, mutta ei laiteta mitään huomautuksia 
viestikenttään. 
 
Poistetaan yli vuoden takaiset lainat. Lainauspalvelutyöryhmä ohjeistaa 
vielä asiaa tarkemmin. 

 
 
 

6. Vaskin budjetti 2021 
 
Toukokuun johtoryhmässä käsiteltiin alustava budjetti vuodelle 2021. Kesän aikana siihen ei ole 
tullut muutoksia.  

 
Ehdotus  Keskustellaan budjetista ja muutostarpeista  

  
Päätös Rebekka tekee uuden laskelman työryhmien kustannuksista lokakuun 2020 

johtoryhmään. 
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7. Vuoden 2020 työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 

 
Pvm Klo Paikka Aihe 

Ti 1.9.2020 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 15.9.2020 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 6.10.2020 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 20.10.2020 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 3.11.2020 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 17.11.2020 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 1.12.2020 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 15.12.2020 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

 
 
8. Muut asiat 

 
Käyttösääntöjen tilaukset – tehdäänkö tilaus? Nina kysyy tarpeen kirjastoilta sähköpostilla. 
 
Myöhästymismaksut alkuvuoden osalta on tilitetty lähes kaikille, kolmelta kunnalta puuttuu tilinu-
mero. Nyt on käsittelyssä seuraava tilitys ajanjaksolta huhti-touko-kesäkuu. Jaettava summa on 
noin 30 000 €. Myöhästymismaksujen tulouttaminen – kokemuksia ja palautetta, onko rytmitys ok 
vai harvennetaanko kahteen kertaan vuodessa? 
Jatketaan nykyisellä rytmityksellä. 
 
Tarvitaan ohjeet Teams-keskustelujen sujuvaan käyttöön. Nina tekee ohjeet Askon kanssa. 
 
 

9. Tiedotusasiat 
 

 
Pidetään syksyn kokoukset näillä näkymin Teamsissa. 
 
 
 

10. Pöytäkirjan hyväksyminen  Hyväksyttiin pöytäkirja. 
 
11. Kokouksen päättäminen  Päätettiin kokous klo 15:50 
 


