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Aika 2.3.2021 klo 12:30–16 
 
Paikka Teams 

 
Jäsenet  

 Hjelm, Jari   Ruskon kunnankirjasto 
 Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Leimola-Blomqvist, Anna   Kustavin kunnankirjasto 
Lind, Jaakko   Salon 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 
Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Suomela, Sirpa  Liedon kunnankirjasto  
Viik, Tiina   Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 

 
Muut Aho Sini-Päivi  Liedon kunnankirjasto 

Amberla, Tuula  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Autio, Asko   Turun kaupunginkirjasto 
Hypén, Kaisa  Turun kaupunginkirjasto  
Orne, Tuula   Turun kaupunginkirjasto 
Pelkonen, Eija  Maskun kunnankirjasto 
Rajala, Anni   Turun kaupunginkirjasto 
Suoyrjö, Maija  Turun kaupunginkirjasto 
Tyysteri, Laura  Turun kaupunginkirjasto 
   

 
  
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus   
 
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös  
 
Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus ja avattiin kokous. 
 

 
2. Koha-projektin tilanne 
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Käydään läpi Koha-projektin tilanne 2.3.2021 ja käsiteltävänä ainakin seuraavat asiat: 
 
*Koha-lähettiläät 
Kohan testailun yhteydessä on käynyt ilmi, että kirjastoissa on tarvetta omille tukihenkilöille, joiden 
puoleen voisi Kohan käyttöä opetellessa kääntyä. Projektin alkuvaiheessa kirjastoilta kerättiin 
Koha-yhteyshenkilöiden nimet ja kyseiselle kokoonpanolle on nyt tarjolla perehdytystä kirjaston 
omana Koha-tukihenkilönä toimimiseen. Koha-lähettilään odotetaan perehtyvän Kohaan oma-aloit-
teisesti ja toimii lähitukena oman kirjaston henkilökunnalle ja kannustaa muita perehtymään järjes-
telmään. Heiltä odotetaan aktivista osallistumista Koha-klinikoihin. Jatkossa Koha-lähettiläät toimi-
vat omissa kirjastoissaan uusien työntekijöiden perehdyttäjinä järjestelmään. Koha-lähettiläistä on 
lähdössä kirjastoihin kysely. 
 
*Käyttöönotto 
Axiellilta on saatu tarkempi aikataulu tietokantadumpille ja joudutaan aikaistamaan käyttökatkoa 
19.5.2021 alkaen. 
 
*Yksiköiden nimeäminen 
Sovitaan yksiköiden nimeämisestä Kohassa. Kunnan nimi on mahdollista säilyttää nimeämällä toi-
mipisteet siten, että nimeen sisältyy kunta, esim. Turku, pääkirjasto; Turku, Aunelan kirjasto jne. 
 
Mahdollisesti kokoukseen mennessä projektiryhmältä tulee myös muita asioita. 

 
Ehdotus  
 
Käydään läpi käsiteltävät asiat ja tehdään tarvittavat päätökset.  
 
Päätös 
 
*Käytiin läpi Koha-lähettiläiden tehtävät. Kysely nimettävistä Koha-lähettiläistä lähetetään kirjasto-
jen johtajille ja Koha-yhteyshenkilöille. Turussa kysely lähetetään myös kaikille tiiminvetäjille. Kou-
lutusvideoiden julkaisu alkaa viikolla 9. 
 
*Käyttöönoton vaatima käyttökatko aikaistuu alkamaan 19.5.2021 alkaen. Selvitetään käyttökatkon 
ajan palveluita: e-aineistot, asiakastietokoneet jne. Vaski-johtoryhmän kokouksessa 30.3.2021 kä-
sitellään käyttökatkon ajan ohjelma. 
 
*Suljetaan eräpäivät ajalta 19.5.2021 - 14.6.2021. Heti käyttöönoton jälkeen pidetään eräpäivätyö-
paja ja tästä tulee tarkempi tiedote Vaski-Extranetiin.  
*Käytiin läpi yksiköiden nimeäminen Kohassa ja päätettiin edetä projektiryhmän ehdotuksen mu-
kaan. 
 
*Tsemppi-päivä pidetään 18.3.2021 klo 13:00-15:30 ja tilaisuus tallennetaan. 
 
*Keskusteltiin kuntien tilanteista ja mahdollisuuksista ottaa Koha-järjestelmä hyvin haltuun. Pie-
nissä kunnissa tilanne on huono resurssipulan takia. Koulutusten ja Koha-klinikoiden tallentaminen 
koettiin erittäin tärkeäksi. Ehdotettiin myös Koha-lähettiläiden jalkautumista pieniin kirjastoihin lä-
hempänä järjestelmän käyttöönottoa. Järjestetään pienille kirjastoille oma perehdytystilaisuus käyt-
töönottoon. Projektiryhmä pohtii tarkemmin aikataulua. 
 
*Rfid-ohjelman päivitys on hyvä tehdä ennen Kohan käyttöönottoa. Asko selvittää asiaa ja lähettää 
kyselyn kirjastojen johtajille ja kuntien IT-yhteyshenkilöille. Mahdolliset muutokset omatoimikirjas-
toissa ja automaateissa pitää ilmoittaa projektiryhmälle. 
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*Projektiryhmä laatii verkkokirjastossa julkaistavat tiedotteet  ja lähettää ne johtoryhmälle kommen-
toitavaksi ennen Vaski-johtoryhmää 30.3.2021. Ensimmäinen mediatiedote lähtee 7.4.2021. Kaari-
nan tiedottaja on käytettävissä viestinnän suunnitteluun yhdessä Turun tiedottajan ja verkkokirjas-
ton pääkäyttäjän kanssa. 
 
 

3. Lainauspalvelutyöryhmän asiat 
 
Käydään läpi 10.2.2021 pidetyn lainauspalveluryhmän kokouksen muistio ja tehdään päätökset 
siellä esitetyistä asioista: 
- Kohan varaustunnisteet – ohjeistus laadittu 
- Lapsen unohtuneen PIN-koodin käsittely 
- Kohan yhteisökortin rajaaminen 
- Yhteinen käytäntö muun kunnan niteen korvaushinnan arvioinnissa ja poistossa. 
Lisäksi Lainauspalveluryhmä käsittelee seuraavassa kokouksessa 10.3.2021 käyttösääntömuutok-
set, joten käydään alustavasti läpi, mitä kohtia on muuttumassa. 
 
Ehdotus 
 
Käydään läpi edellä mainitut asiat ja tehdään niistä tarvittavat päätökset. 
 
Päätös 
 
Kohan varaustunnisteet:  
Nimimerkki otetaan käyttöön: alkaa kirjaimella, ei erikoismerkkejä, 4-10 merkkiä. Nimimerkki me-
nee kirjastolle hyväksyttäväksi. Suositellaan nimimerkin käyttöönottoa, koska Koha antaa uusille 
asiakkaille automaattisesti 12 merkkisen tunnisteen ja ne ovat hankalia asiakaspalvelussa. 
 
Lapsen unohtunut PIN-koodi:  
Jatketaan vanhoja käytäntöjä ja otetaan käyttöön Kohaan siirryttäessä myös mahdollisuus tilata 
sähköpostiin linkki PIN-koodin vaihtamista varten. 
 
Kohan yhteisökortin rajaaminen: 
Yhteisöasiakkuutta ei rajata tarkemmin. Yksityisten yritysten ja yhteisöjen kohdalla pitäydytään 
aiemmassa yleismääritelmässä: ”Yritykset ja muut yhteisöt sisältävät esim. yksityiset yhteisöt, erilaiset 
järjestöt ja yhdistykset yms. (https://vaskiextra.net/ohje/yhteisokortin-teko/ ), ilman lisärajauksia. 
Kirjastoissa kannattaa nyt käydä läpi mahdolliset vanhentuneet kortit. Ei tiedossa olevia ongelmia 
nykyisten yhteisökorttien käytössä. 
 
Niteen korvaushinta:  
Kadonneen tai rikkoutuneen aineiston korvausmaksu peritään siinä kirjastossa, johon asiakas ottaa yhteyttä. 
Maksun perinyt kirjasto poistaa niteen tietokannasta ja ilmoittaa omistavalle kirjastolle, mikä nide on korvattu 

ja poistettu (Vaski-jory 13.5.2014). Omistavaan kirjastoon ilmoitetaan poistetun niteen nimekkeen li-
säksi ISBN/EAN-koodi. Jos kyseessä on Vaskin ainoa nide, tietuetta ei saa poistaa. 

 
Seuraavassa lainauspalvelukokouksessa 10.3.2021 käsitellään mm.:  
cd-levyjen ja elokuvien laina-ajat, lainaaminen vain kirjastokortilla, kirjastokortin voimassaoloaika ja 
kortin uusiminen -> 10 vuotta ja lainaajan henkilöllisyys tarkistetaan, Kohan aiheuttamat muutokset 
käyttösääntöihin. 

 
 
4. Vaskin toimintasuunnitelma ja vuoden 2020 toteuma  

 
Rebekka esittelee viime vuoden toteuman ja tämän vuoden suunnitelman, jota voidaan tarvittaessa 

https://vaskiextra.net/ohje/yhteisokortin-teko/
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tarkentaa. Liitteenä. 
 

Ehdotus  
 
Hyväksytään viime vuoden toteuma. 

  
Päätös 
 
Hyväksyttiin viime vuoden toteuma. Käytiin läpi vuoden 2021 suunnitelma, johon ei tehty tarken-
nuksia. 
 
 

5. Musiikin kellutuksen valmistelu  
 

Vaski-kirjastot ovat päättäneet kokeilla musiikin cd-levyjen kellutusta syksyllä 2021. Liitteeseen on 
koottu kellutuksen käytäntöihin liittyviä avoimia kysymyksiä, jotka pitäisi ratkaista, jotta kellutuksen 
valmistelussa päästään eteenpäin. 
 
Ehdotus 
 
Käydään läpi liitteessä mainitut avoimet kysymykset ja sovitaan, miten niiden osalta toimitaan. 
 
Päätös 
 
Salo ehdotti, että asian käsittely siirretään huhtikuun kokoukseen, mutta puheenjohtaja päätti, että 
edetään asialistan mukaan. Käytiin läpi liitteessä mainitut avoimet kysymykset sekä Salon kirjas-
tosta tulleet kommentit ja keskusteltiin niistä vilkkaasti. Jokainen kirjasto käy asian vielä läpi ja toi-
mittaa Kaisalle tarvittaessa kommentteja. Päätettiin tehdä päätökset toimintatavoista Vaski-johto-
ryhmässä 27.4.2021. Tässä vaiheessa sovittiin kokeilun pituudeksi 1 vuosi ja alkamisajaksi lokakuu 
2021. Keskustelun perusteella toteutusmalliksi valitaan liitteessä mainituista vaihtoehdoista joko 2 
tai 3. 

 
 

6. E-aineistohankinnan tilannekatsaus ja tulevia linjauksia 
 
E-aineistohankinta on entistä merkittävävämpää Vaski-kirjastojen yhteisen kokoelman rakentamista 
ja siihen on hyvä perehtyä pitkäjänteisemmin. Lisäksi tänä vuonna on otettu uusia palveluita käyt-
töön ja niiden käyttöä on hyvä seurata alusta alkaen tiiviisti. Valtakunnallisesti on meneillään Digi-
media-hanke, jonka etenemisestä on hyvä kuulla ennen omien e-aineistolinjausten tekemistä. 
Laura Tyysteri on hankkeen ohjausryhmässä mukana ja hän esittelee asiaa. 
 
Ehdotus  
 
Käydään keskustelua e-aineistoista ja tarkennetaan, miten ensi vuoden hankintoja on hyvä valmis-
tella huhtikuun johtoryhmään. 
 
Päätös 
 
Päätös 

 
Kaisa ja Maija esittelivät e-aineistohankinnan tilannekatsauksen ja keskusteltiin tulevista linjauk-
sista. Panostetaan jatkossa enemmän e-lehtiin ja e-äänikirjoihin. Etäkäyttöisen eMagzin sisällöstä 
tehdään asiakaskysely kesällä tai syksyllä 2021. Vaski-johtoryhmässä 27.4.2021 laaditaan linjaus-
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ehdotuksia vuoden 2022 e-aineistoihin ja budjettiin ja sovitaan alustavasti ensi vuoden aineis-
toista/otetaan alustavasti kantaa ensi vuoden aineistoihin. Maija lähettää Vaski-johtoryhmälle uu-
sien e-palveluiden käyttötilastoja tiiviimmin seuraavat pari kuukautta. Vaski-johtoryhmälle välitetään 
jatkossa säännöllisesti myös asiakkaiden palautteita koskien e-aineistoja. Liitteenä esitys. 

 
E-aineistojen käyttötilastot viedään jatkossa aina kuun alussa Vaski-Extranetin materiaalipankkiin 
ja ne löytyvät kohdasta Tilastot -> E-aineistojen käyttötilastot 2021. 
https://vaskiextra.net/materiaalipankki/ 

 
Laura esitteli valtakunnallista Digimediahanketta. Hankkeen tulokset julkaistaan loppuseminaarissa 
28.4.2021 ja tämä esitetään suorana Kirjastokaistalla. Liitteenä esitys. 
 

 
7. Vaskin henkilökunnan Teams  

 
Keskustellaan eri vaihtoehdoista toteuttaa Vaskin viestintää, dokumentin hallintaa jne. 
 
Ehdotus  
 
Keskustellaan asiasta ja Asko on paikalla kommentoimassa. 
 
Päätös 
 
Siirrettiin asian käsittely seuraavaan Vaski-johtoryhmään 30.3.2021. 
 
 

8. Tiedotusasiat 
 
Ei tiedotusasioita 
 

 

9. Työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 

 
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 Teams Työvaliokunta 

Ti 30.3.2021 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 13.4.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 27.4.2021 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 11.5.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 25.5.2021 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

 
 

https://vaskiextra.net/materiaalipankki/
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10. Pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 
 
11. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 16:00 
 


