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Aika 17.11.2020 klo 12:30–16 
 
Paikka Teams 

 
Jäsenet  

 Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Lind, Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Nurminoro, Ritva (varapuh.joht.) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pilppula, Rebekka (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto 
Salo, Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Schauman, Anna  Taivassalon kunnankirjasto 
Suomela, Sirpa  Liedon kunnankirjasto 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski, Riikka   Nousiaisten kunnankirjasto 
Viik, Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 

 
Poissa Hjelm, Jari   Ruskon kunnankirjasto  

Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Koivisto, Sarianna  Maskun kunnankirjasto 
Kyllönen, Roosa  Turun kaupunginkirjasto  
Leimola-Blomqvist, Anna   Kustavin kunnankirjasto  
Pesonen, Arja  Paimion kaupunginkirjasto 
Sjölund, Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto 

 
 
Muut Autio, Asko   Turun kaupunginkirjasto 

Hypén, Kaisa  Turun kaupunginkirjasto 
Luukkonen, Suvi  Ruskon kunnankirjasto 
Orne, Tuula   Turun kaupunginkirjasto 
Pelkonen, Eija  Maskun kunnankirjasto 
Rajala, Anni   Turun kaupunginkirjasto 
Sandell, Susanna  Turun kaupunginkirjasto 
Viitanen, Anna  Turun kaupunginkirjasto 

  
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus   
 
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 

 
Päätös  

 
Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus 

 
 

 
2. Koha-projektin tilanne 17.11.2020 
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Koulukirjasto- ja museokokoelmien vieminen Kohaan: 
Koulukirjastojen nykytilaa ja tarpeita järjestelmänvaihtoon liittyen on käsitelty koulukirjastotyöryh-
mässä. Myös museoiden kanssa on syksyn aikana pidetty palaverit nykytilanteen ja tarpeiden kar-
toittamiseksi. 
Projektiryhmä esittää, että koulukirjastojen kokoelmat viedään Kohaan noudattaen samaa mallia, 
jolla Oulun kaupunginkirjasto on vienyt omat koulukirjastonsa Kohaan. Mallin mukaisesti saman 
kunnan koulukirjastot sijoitetaan yhden yksikön alle ja yksittäinen koulukirjasto ilmaistaan niteen 
hyllytarkenteena (ns. toinen sijainti). Museoiden asiakaskäytössä olevat kokoelmat viedään vastaa-
valla tavalla, mutta niitä varten Kohaan perustetaan yksi yhteinen yksikkö kuntakohtaisten yksiköi-
den sijaan. 
Koska Kaarina tulee tarjoamaan omien koulukirjastojensa kokoelmat Kohassa Vaskin asiakkaiden 
käyttöön, ovat Kaarinan koulukirjastot jatkossa rinnastettavissa kuntien kirjastojen toimipisteisiin ja 
ne viedään Kohaan omina yksikköinään. 

 
Ehdotus  
 
Hyväksytään projektiryhmän esitys 
 
Päätös 

 
Hyväksyttiin projektiryhmän esitys koulukirjastoista ja museoiden kirjastoista, lisäksi sovittiin, että 
kaikissa koulukirjastoissa noudatetaaan samoja sääntöjä: ei myöhästymismaksuja eikä maksullisia 
ilmoituksia. jatkossa opettajille ei anneta pääsyä asiakasrekisteriin, vaan kirjastokortit on tehtävä 
kirjastoissa. Koulukirjastoissa tulee jatkossa käyttää kirjastojärjestelmää lainaamiseen. Kirjaston 
vastuulle jää niin opettajien kuin museoiden henkilökunnan kouluttaminen Kohan käyttöön. 
 
Auroran niteiden genre-kentän tarpeesta on kysytty Vaski-extranetissä. Määräaikaan mennessä ei 
tullut yhtään ilmoitusta, joten kentän tietoja ei siirretä Aurorasta Kohaan.  
 
Projektiryhmä esityksestä päätettiin, että koska hyllytarkenteet tulevat koulukirjastoratkaisun käyt-
töön, niin aikaisemmin hyllytarkenteiksi (ns. toinen sijainti) määritellyt avovarasto, Jokeri, käsikir-
jasto ja kotiseutukokoelma muutetaan sijainneiksi. 

  
 
 

3. Uuden aineiston tarroituksen yhtenäistäminen 
 
Asiaa käsiteltiin Vaski-johtoryhmässä 20.10.2020 ja päätettiin, että jokainen kirjasto käy vielä läpi 
Nidehuomautukset-listauksen ja tarkistaa, mitkä nidehuomautukset ovat aidosti toiminnan kannalta 
tarpeellisia ja onko tarra todellakin tarpeellinen. Vastaukset toimitetaan 9.11.2020 mennessä Kai-
salle.  
Sirpa Suomela ottaa lasten- ja nuorten aineistojen osalta asian käsittelyyn VarSat-työryhmän ydin-
ryhmän kanssa 23.10.2020. Lisäksi sovittiin, että tehdään kartoitus kaikista käytössä olevista ai-
neistomerkinnöistä ja miten niitä olisi tarkoituksenmukaista selkeyttää ja yhtenäistää. 
 
Ehdotus   
 
Kirjastoista tulleet muutokset julkisiin nidehuomautuksiin on otettu huomioon liitteenä olevassa tau-
lukossa. Sovitaan sen pohjalta käyttöön otettavista julkisista nidehuomautuksista sekä tarroituk-
seen liittyvistä käytännöistä. 
 
Kuullaan, miten lasten- ja nuorten aineistojen aiheryhmien kartoitus on edennyt sekä sovitaan tar-
kemmin siitä, miten aikuisten aineistojen merkintöjen kartoituksessa lähdetään liikkeelle. 
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Päätös 
 
Periaatteena on, että mikäli asia voidaan ilmaista aineistolajilla, luokalla ja osastolla/sijainnilla, niin 
erillistä nidehuomautusta ei tehdä. Päätettiin, että poistetaan julkiset nidehuomautukset -taulu-
kosta dokumenttielokuvat, elämäkertaelokuvat, toimintaelokuvat, eläimet ja piilokuvakirjat. Muut 
taulukossa olevat julkiset nidehuomautukset viedään konversion läpi. Erityisesti lastenaineiston 
osalta asiaan palataan aineistomerkintöjen kohdalla. 
 
Palataan aineistomerkintöihin myöhemmin ja tehdään asiasta erillinen selvitys. Ratkaisu aineisto-
merkinnöistä tarvitaan uutuusaineiston käsittelyä varten Kohassa. Kokoelmatyöryhmä selvittää 
asiaa ja käydään se läpi Vaski-johtoryhmässä maaliskuussa 2021. 
 
 
 

4. Vaskin työryhmien toiminnan raportointi ja seuraavan vuoden suunnittelu 
 
Ehdotus  
 
Kuunnellaan työryhmien vuoden 2020 toiminnan raportoinnit ja vuoden 2021 suunnittelut. Tehdään 
tarvittaessa muutoksia toimintaan.   
 
Päätös 
 
Kuunneltiin työryhmien vuoden 2020 toiminnan raportoinnit ja vuoden 2021 suunnittelut. Verkko-
viestinnän työryhmässä ollut henkilöstövajausta ja työryhmä on pystynyt tekemään vain välttämät-
tömimmät asiat, uusi henkilö aloittanee työryhmän vetäjänä tammikuussa 2021. Muiden työryhmien 
tilanne hyvä. Vuosi 2021 tulee keskittymään työryhmien osalta vahvasti Kohaan. 
Työryhmien vetäjät ovat mukana Vaski-johtoryhmän kokouksissa tarpeen mukaan. 
 
Työryhmien kustannuksia ei enää hyvitetä jatkossa, mutta pääkäyttäjätehtävän hoitaminen Turusta 
käsin ja verkkokirjaston ylläpito on huomioitu budjetissa. Päätös tästä tehty Vaski-johtoryhmässä 
20.10.2020. 

 

 
5. Muut asiat 

 
Työkorttien poistamisesta tullut viestiä projektiryhmältä – muistutellaan osaltamme tästä siivouk-
sesta. 
 
Keskusteltiin eri kuntien euromääräisestä panoksesta per asukas Vaskin kokoelmaan. Asiaa mah-
dollisesti selvitellään myöhemmin. 
 
Muistutettiin, että aina lainataan vain kirjastokortilla, ei pelkällä asiakkaan nimellä. 

 
6. Tiedotusasiat  Ei tiedotusasioita 

 
7. Pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja  
 
8. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 15:25 
 
 

 
Työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
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Ti 1.9.2020 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 15.9.2020 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 29.9.2020 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 

Ti 12.1.2021 13-16 Pieni neuvottelutila Työvaliokunta 

Ti 26.1.2021 12:30-
16 

Studio Johtoryhmä 

Ti 9.2.2021 13-16 Pieni neuvottelutila Työvaliokunta 

Ti 2.3.2021 12:30-
16 

Studio Johtoryhmä 

Ti 16.3.2021 13-16 Pieni neuvotelutila Työvaliokunta 

Ti 30.3.2021 12:30-
16 

Studio Johtoryhmä 

Ti 13.4.2021 13-16 Pieni neuvotelutila Työvaliokunta 

Ti 27.4.2021 12:30-
16 

Studio ? Johtoryhmä 

Ti 11.5.2021 13-16 Pieni neuvottelutila Työvaliokunta 

Ti 25.5.2021 12:30-
16 

Studio Johtoryhmä 

 


