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Aika 15.12.2020 klo 12:30–16 
 
Paikka Teams 

 
Jäsenet  Hjelm, Jari   Ruskon kunnankirjasto 

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

 
 
Poissa  Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 

Koivisto, Sarianna  Maskun kunnankirjasto 
Leimola-Blomqvist, Anna   Kustavin kunnankirjasto  
Suomela, Sirpa  Liedon kunnankirjasto 
Viik, Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 

 
 
Muut Autio, Asko   Turun kaupunginkirjasto 

Pelkonen, Eija  Maskun kunnankirjasto 
Rajala, Anni   Turun kaupunginkirjasto 

  Viitanen, Anna  Turun kaupunginkirjasto 
    

 
  
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus   
 
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 

 
Päätös  
 

      Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus ja avattiin kokous 
 
  

 
 
2. Koha-projektin tilanne 

 
Käydään läpi Koha-projektin tilanne 15.12.2020. 
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Projektiryhmän ehdotus kirjastojärjestelmän sulkuajaksi (itse kirjastotilan ei kaikissa toimipis-
teissä tarvitse olla kokonaan suljettuna asiakkailta koko tuota aikaa):  

Huomioidaan kuljetustilassa olevat niteet ennen dumpin ottamista Auroran raportilla. Tilataan 
dumppi otettavaksi 20.5.2021 klo 21 jälkeen niin, että se on saatavilla perjantaiaamuna 21.5.2021 
klo 10. Pyritään siihen, että data olisi indeksoituna uudessa kannassa viimeistään 24.5.2021 Kirjas-
tojärjestelmä ja toimipisteet avattaisiin uudelleen asiakaskäyttöön aamulla 1.6.2021. 
 
Projektiryhmän ehdotus asiakaslajien parametreistä ja voimassaoloaikojen porrastuksesta: 

Asiakaslajien parametrit ja voimassaoloaikojen porrastus 

Koha-Suomi on määritellyt yhteiset asiakaslajit, joita Vaski siirtyy käyttämään Kohan käyttöönoton 
myötä. Asiakaslajeilla on Kohassa voimassaoloajat, joten uutena asiana Vaskissa on myös päätet-
tävä asiakastietueiden vanhenemisesta. Hetuttomille asiakkaille on jo nyt myönnetty vuoden voi-
massaoloaika ja lainauspalveluryhmä suosittelee tämän käytännön jatkamista. 

Lainauspalvelu- ja projektiryhmä ehdottavat, että: 

• Kohan ”Yhteisöasiakas” tarkoittaisi Vaskin nykyistä asiakasryhmää ”Kunnan laitokset ja vastaa-
vat” ja yksityisille yrityksille ja yhteisöjen edustajille ei myönnetä enää yhteisökortteja. Ohjeessa 
tarkennetaan, mitä/ketä yhteisöasiakas tarkoittaa. 

• Otetaan käyttöön uusi asiakaslaji ”Huollettava, muu kuin lapsi”.  
• Otetaan käyttöön ehdotetut voimassaoloajat ja Aurorasta siirtyvät asiakastietueen porrastetaan 

vanhenemaan ajalle 3.1.2025-3.1.2030. Sen jälkeen asiakastietue on voimassa 10 vuotta uusimi-

sesta. 

• Toimitaan lainausoikeuden uusimisessa ehdotuksessa olevan käytännön mukaisesti ja siivo-
taan jatkossa pois käyttämättömät asiakastietueet, joiden voimassaoloaika on päättynyt.  

Projektiryhmä ehdottaa lisäksi, että yhteisöasiakkaan maksut tarkastellaan tässä yhteydessä uudel-
leen ja mietitään, tulisiko esim. noutamattoman varauksen maksu periä jatkossa. 
 
Asiakaslajit ja parametrit -taulukossa on punaisella merkitty kohdat, joita Vaski-työvaliokunta eh-
dotti muutettavaksi. 

 
Ehdotus  

 
      Keskustellaan ehdotuksista ja tehdään päätökset    
 

Päätös 
 
Asko esitteli projektiryhmän ehdotuksen kirjastojärjestelmän sulkuajaksi. Päätettiin edetä ehdotuk-
sen mukaan ja käyttökatko on 21.5.-31.5.2021. Vaski-johtoryhmä valtuutti Rebekka Pilppulan irtisa-
nomaan Auroran sopimuksen koko Vaskin osalta joulukuussa 2020, irtisanomisaika on 6 kk. Kirjas-
tot päättävät myöhemmin sulkuaikana tarjottavista palveluista. 
 
Anni esitteli projektiryhmän ehdotuksen asiakaslajien parametreistä ja voimassaoloaikojen porras-
tuksesta. Päätettiin edetä liitteenä olevan esityksen mukaan. Lainauspalvelutyöryhmä käy vuoden 
2021 alussa läpi käyttösäännöt ja ehdottaa tarvittavia muutoksia johtoryhmälle ja käyttösäännöt 
viedään sen jälkeen päätöksentekoon kunnissa. 
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3. Muutoksia Melindassa  

 
Kohan käyttöönotto aiheuttaa muutoksen Vaskin ja Melindan välisissä suhteissa. Tähän asti Vas-
kin tietueista on tehty linkitykset suoraan Melindan tietueisiin. Koska tulevaisuudessa yhteys Melin-
daan kulkee TäTin kautta, vanhan mallin mukaan tehtyjä linkityksiä ei enää pystytä ylläpitämään 
(mikä taas vääristäisi esim. Melindan verkkohaun tuloksia). Kansalliskirjaston edustajien kanssa 
on sovittu 20.11.2020, että: 

- Vaski lopettaa linkitysten teon Melindan tietueisiin 
- Lopetamme saman tien myös tietojen automaattisen replikoinnin Melindasta (replikointi pe-

rustuu ko. linkityksiin) 
- Primaarikuvailemiaan tietueita Vaski voi edelleen tallentaa Melindaan 
- Kansalliskirjastossa piilotetaan Vaski Melindan opacista ja poistetaan Melindan tietueissa 

olevat viittaukset Vaskiin. Viittausten poistaminen on melko suuri ja aikaa vievä työ, koska 
Vaskin kaikki tietueet on Melindaan liityttäessä siirretty/linkitetty Melindan tietueisiin. 

 
Linkityksiä on tehty myös niissä Vaski-kirjastoissa, joissa ei ole primaarikuvailtu, joten kirjastoille 
on annettu uudet ohjeet.  

 
Ehdotus  
 
Kuullaan Anna Viitasen esitys asiasta  
  
Päätös 
 
Anna esitteli ja selvensi Melindan käyttöön tulevia muutoksia Kohaan liittymisestä johtuen. 
 
 

4. Lainauspalvelutyöryhmän asiat 
 
Käydään läpi 7.12.2020 pidetyn lainauspalveluryhmän kokouksen muistio ja tehdään päätökset 
siellä esitetyistä asioista. 
 
Ehdotus 
 
Tehdään päätökset tarvittavista asioista. 
 
Päätös 
 
Anni ja Asko esittelivät lainauspalvelutyöryhmän kokouksen asioita.  
Sovittiin, että varausten noutoaika on jatkossakin 5 arkipäivää. Tähän voi tehdä kirjastokohtaisia 
muutoksia perustelluista syistä. 
Lähetettävien ilmoitusten tekstit ja aikataulu päätettiin pitää nykyisellään. 
Ensimmäisen muistutuksen lähetystavoiksi toivotaan: sähköposti, tekstiviesti, kirje (ensisijaisesti e-
kirje, toissijaisesti paperikirje). 2. muistutus lähetetään kuten nytkin e-kirjeenä/paperisena. 
Jatkossakin tekstiviestien kustannukset jyvitetään asukasluvun mukaisessa suhteessa osana 
Vaski-laskua ja palvelusta tulee lasku vain Turkuun. 
Asko selvittää, onko mahdollista tehdä Vaskille yhteinen e-kirjesopimus.  
Lisäksi keskusteltiin perinnästä ja sovittiin, että Asko selvittää keskitetyn perinnän mahdollisuutta. 
Jos on ideoita tai ajatuksia perintään liittyen, niin ilmoittakaa niistä Askolle ja Tuulalle.  
 
Päätettiin palauttaa kohta 4. Toimintakäytäntö ja ohjeet: yhteinen käytäntö muun kunnan niteen 
korvaushinnan arvioinnissa ja niteen poistosta  lainauspalvelutyöryhmän käsittelyyn. Toiveena, että 
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poisto tehdään edelleen siinä kirjastossa, jossa nide korvataan. Ohjeistukselle toivotaan myös pe-
rusteluja, mikäli käytäntöä on tarve muuttaa. 

 
 

 
5. Kahden vaihtuvan jäsenen valinta työvaliokuntaan 

 
Työvaliokuntaan kuuluu kaksi pysyvää ja neljä vaihtuvaa jäsentä. Vaihtuvat jäsenet valitaan kaksi-
vuotiskaudeksi niin, että joka toinen vuosi erovuorossa on kaksi jäsentä. Sama jäsen voi kuulua 
työvaliokuntaan enintään kaksi kaksivuotiskautta kerrallaan.  
 
Työvaliokunnan erovuorossa olevat jäsenet ovat Tiina Salo ja Anna Leimola-Blomqvist. Molemmat 
ovat valittavissa seuraavalle kaksivuotiskaudelle.  
Tiina jäsen vain vuoden 2018 (Tarja Tuomi) ja Anna vuoden 2020 (Jan-Erik Ylitalo) 

 
Kunkin kirjaston edustajalla on yksi ääni työvaliokunnan edustajien valintaan. Valittavan on oltava 
kirjaston vakinaisessa virassa oleva kunnan kirjastotoiminnasta vastaava henkilö tai tämän viran 
väliaikainen haltija, jos viranhoitomääräys kestää kyseisen toimikauden 2020 loppuun saakka. 
 
Tällä hetkellä työvaliokunnan kokoonpano on seuraava: 

 

Rebekka Pilppula puheenjohtaja, 
esittelijä 

pysyvä 

Ritva Nurminoro varapuheenjoh-
taja 

2020–2021 

Tiina Salo  jäsen 2019-2020 

Jan-Erik Ylitalo/ 
Anna Leimola-
Blomqvist 

jäsen 2019–2020 

Arja Pesonen jäsen 2020-2021 

Riikka Uski jäsen 2020-2021 

Nina Hyyppä sihteeri, Turun 
kaupunginkir-
jasto 

pysyvä 

Marja-Liisa Mutka 1. varajäsen 2020 

Jaakko Lind 2. varajäsen 2020 

 
 
 
Ehdotus  
 
Valitaan työvaliokuntaan kaksi uutta jäsentä vuosiksi 2021–2022. Valitaan kaksi varajäsentä vuo-
delle 2021.   
 
Päätös 
 
Valittiin työvaliokuntaan vuosiksi 2021-2022 Tiina Salo ja Anna Schauman. Valittiin varajäseniksi 
Jaakko Lind (1. varajäseneksi) ja Marja-Liisa Mutka (2. varajäseneksi )vuodelle 2021. 
 
Työvaliokunnan kokoonpano vuonna 2021: 

 

Rebekka Pilppula puheenjohtaja, 
esittelijä 

pysyvä 
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Ritva Nurminoro varapuheenjoh-
taja 

2020–2021 

Tiina Salo  jäsen 2021-2022 

Anna Schauman jäsen 2021-2022 

Arja Pesonen jäsen 2020-2021 

Riikka Uski jäsen 2020-2021 

Nina Hyyppä sihteeri, Turun 
kaupunginkir-
jasto 

pysyvä 

Jaakko Lind 1. varajäsen 2021 

Marja-Liisa Mutka 2. varajäsen 2021 

 
 

 
6. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma 

 
Vaskin ensi vuoden toimintasuunnitelmaa käsiteltiin 21.4. ja 26.5. kokouksissa, mutta toiminta-
suunnitelmaa ei ole lopullisesti hyväksytty. Liitteenä. 
 
Ehdotus  
 
Käydään keskustelu toimintasuunnitelmasta ja hyväksytään ensi vuoden toimintasuunnitelma.
  
 Päätös 
 
Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma. 
 
Varaamon käyttöönottoa suunnitellaan aktiivisesti, käsitellään asiaa tarkemmin maaliskuun 2021 
Vaski-johtoryhmässä. Asko on mukana suunnittelussa. 
 
Rusko käynnistää kirjastossa chat-palvelun 16.12.2020 ja heiltä tullaan saamaan kokemuksia pal-
velusta. Vaskin yhteinen chat ei ole edennyt johtuen Turun kaupungin teleoperaattorin vaihdon ol-
lessa vielä kesken, Asko pitää asian vireillä. 
 
Kuntien heikentyneet taloustilanteet aiheuttavat tarpeen keskustella kirjastojen maksuista ja niiden 
mahdollisesta korottamisesta. 
 
Musiikin kellutuskokeilu alkaa syksyllä 2021. 
 
Vaskin markkinointia tehostetaan, kun ollaan saatu Koha käyttöön. Yksi keino  ovat mahdolliset 
myytävät tuotteet, jotka ovat järkeviä ja tuotettu mahdollisimman eettisesti. Myös yhtenäinen Vaskin 
logolla varustettu asuste henkilökunnalle herätti paljon positiivista keskustelua. 
 
AKE-työryhmä organisoi työkiertoa. 
 
 

 
7. Vahvistetaan vuoden 2021 työryhmien jäsenet. Liitteenä taulukko. 

 
Ehdotus   
 
Vahvistetaan jäsenet 
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Päätös 
 
Vahvistettiin jäsenet liitteen mukaisesti. 

  
 
 

 
Työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 

 
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 Teams Työvaliokunta 

Ti 26.1.2021 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 9.2.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 2.3.2021 12:30-
16 

Teams 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 

 
8. Muut asiat: 

Keskusteltiin voimassaolevista Korona-rajoituksista, joita jatketaan tämän päivän tiedon mukaan 
10.1.2021 asti. Varausten määrä ainakin Turussa on kasvanut todella paljon. Lehtitilausten mah-
dollisissa keskeytyksissä pitää olla tarkkana, puuttuvia numeroita ei välttämättä koskaan saada ko-
koelmiin. 
 

9. Tiedotusasiat: 
Ensi vuoden ePress-lehtipalvelun hinnankorotus on 7% ja hinta koko Vaski-alueelle on 36 112,50€. 
 
Kohan testaaminen – kirjastoissa on hyvä kannustaa kaikkia tutustumaan Kohaan ja testaamaan 
koekonversion onnistumista. 
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Roosa Kyllönen on valittu Järjestelmäpalveluiden informaatikoksi. 
 

 
 
10. Pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 
 
11. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 15:20 
 


