
 

 

Vaski-johtoryhmä   Liite 
 
    20.10.2020 

 

Julkinen nidehuomautus / Toinen sijainti 
 

Kohan käyttöönottoon liittyen yhtenäistetään Vaski-kokoelmien osastot ja sijainnit. Erityisesti si-
jaintien määrä supistuu huomattavasti, ja osa sijainneista siirretään ns. julkiseksi nidehuomau-
tukseksi / toisiksi sijainneiksi, jotka näkyvät asiakkaille verkkokirjastossa, mutta joista ei tulostu 
tietoa signumiin tai infotarraan. 
 
Nämä aineistot on merkattava muuten, jotta ne osataan hyllyttää oikein ja jotta asiakkaat löytävät 
ne helpommin. 

 
Vaski-johtoryhmä antoi 15.9.20 toimeksiannon: ”Tarroituksen yhtenäistäminen siirretään käsitel-
täväksi kokoelmatyöryhmän alaiseen työryhmään. Käydään työryhmän ehdotus läpi seuraavassa 
Vaski-johtoryhmässä.”  
 
 
Kokoelmatyöryhmän huomioita ja kysymyksiä jatkovalmisteluun liittyen: 
 
- suurimmasta osasta Vaski-kirjastoja on saatu julkisiin nidehuomautuksiin / toiseen sijaintiin 

liittyvät tarpeet ja toiveet. Tietoa odotellaan vielä Sauvon, Pyhärannan ja Vehmaan kirjas-
toista sekä Salon lähikirjastoista. Salosta saadut nidemäärät koskevat vain pääkirjaston koko-
elmaa, ja elokuvien osaltakin arvio on alakanttiin. Salossa kartoitetaan vielä lähikirjastojen 
tarpeita, tämä menee viikolle 43. Voi olla, että Salon lähikirjastoista tulee vielä uusiakin ni-
dehuomautuksia. 

 
Turussa on selvitetty, kuinka paljon kuhunkin nidehuomautukseen liittyy niteitä tällä hetkellä. 
Nämä on koottu Excel-taulukkoon, joka on asialistan liitteenä Teamsissa. 
 
- nidehuomautuksia on yhteensä 42, joista 26 on käytössä vain yhdessä kirjastossa: 

o Kaarina: Dokumenttielokuvat, Kotimainen kirjallisuus, Kotipalvelu, Käännetyt, Nepsy  
o Kustavi: Volter Kilpi -kokoelma 
o Lieto: Elämäkertaelokuvat, Henkilöhahmot, Nuorten elokuvat, Palvelupiste 
o Mynämäki: Metsäpirttikokoelma, Sarjat 
o Naantali: Muumit, Oheislukemistot, Piilokuvakirjat 
o Paimio: Kovalehtiset 
o Raisio: Sateenkaarihylly, Suomi-hylly, Vanhempien hylly 
o Rusko: Kappelikirjasto 
o Salo: Salo-kokoelma 
o Turku: Boxit, Suomea muunkielisille, Uutistori, Varasto2 
o Uusikaupunki: Winter-kokoelma 

 
- toiseen sijaintikenttään tulevat nämä neljä sijaintia: 

o avovarasto (käytössä Turussa, tarrat ovat. Salo ottaa käyttöön) 
o Jokeri (on jo yhteinen Vaski-tarra) 
o käsikirjasto (tarve melko vähäinen koko Vaskissa, ei tarvetta tarroille?) 
o kotiseutukokoelmat: näihin tarvitaan tarrat? 

▪ riittääkö tarraan ”kotiseutukokoelma”, vai halutaanko tarroja kokoelman ni-
mellä? 

 
 

Kokoelmatyöryhmä ehdottaa, että 
 
- kirjastoissa käydään vielä omat nidehuomautukset / toiset sijainnit läpi ja mietitään, ovatko ne 

tarpeen ja/tai tarvitaanko niihin merkintätarra  



 

 

- lisäksi arvioidaan, voidaanko joitakin ryhmiä vielä yhdistää 
 

- tarrojen suunnittelu, painatus ja tilaukset tehdään keskitetysti, myös niiden tarrojen osalta, 
joita tulee vain yhteen kirjastoon. Ennen painatusta on selvitettävä, tarvitaanko johonkin ni-
dehuomautukseen taannehtivasti tarrat sekä se, miten arvioidaan tuleva tarve. Lisäksi ote-
taan kantaa, onko tarvetta painattaa tarroja tai osaa tarroista eri kielillä (suomi, ruotsi, eng-
lanti) 

 
 

Tarroituksen / merkintöjen yhdenmukaistaminen pidemmällä tähtäimellä 
 
Kokoelmatyöryhmä pitää tärkeänä, että jatkossa Vaski-kirjastoissa pyrittäisiin systematisoimaan 
ja yhdenmukaistamaan kaikkia aineistomerkintöjä. Nyt käyttöön otettavien nidehuomautusten ja 
toisten sijaintien lisäksi kirjastoissa on runsaasti erilaisia merkintätapoja erityisesti lastenaineis-
tossa. Nämä eivät aina näy kirjastojärjestelmässä tai verkkokirjastossa, mutta auttavat hyllytyk-
sessä ja asiakkaita kokoelman hahmottamisessa. 
 
Yhtenäiset aineistonmerkintätavat helpottaisivat asiakkaiden asiointia eri Vaski-kirjastoissa, ja 
yhtenäiset käytännöt ovat edellytys myös mahdolliselle vaskitasoiselle kellutukselle. 
 
Tämä vaatii nykyisten merkintätapojen ja -käytäntöjen kartoitusta ja sopimista yhteisistä toiminta-
tavoista kartoituksen pohjalta. Se on laaja ja paljon valmistelutyötä sekä kokoelman eri osa-aluei-
den asiantuntemusta vaativa kokonaisuus.  
 
Kokoelmatyöryhmä ehdottaa, että Vaski-kirjastoissa käynnistetään kattava selvitys käytössä ole-
vista aineistomerkinnöistä ja siitä, mitä niiden yhtenäistäminen edellyttäisi.  
 

 


