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Aika 30.3.2021 klo 12:30–16 
 
Paikka Teams 

 
Jäsenet  

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

 
Muut Amberla, Tuula  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 

Autio, Asko   Turun kaupunginkirjasto 
Pelkonen Eija  Maskun kunnankirjasto 
Orne, Tuula   Turun kaupunginkirjasto 

  Rajala, Anni   Turun kaupunginkirjasto 
 

  
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus. 

 
Ehdotus   
 
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös  
 
Avattiin kokous ja todettiin kokouksen päätösvaltaisuus. 
 

 
2. Koha-projektin tilanne 

 
Käydään läpi Koha-projektin tilanne 30.3.2021.  
 
- verkkomaksujen jyvitys 
- koulutukset 
- hyllyvarausviestien toimintakäytännöt Kohassa 
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- käyttökatkon ajan asiat ja niiden aikataulutus 
- selkätarrat 

 
Ehdotus  
 
Kuunnellaan projektiryhmän selvitys meneillään olevista asioista ja tehdään tarvittavat päätökset. 
 
Päätös 
 
Kuunneltiin projektiryhmän selvitys meneillään olevista asioista ja tehtiin tarvittavat päätökset: 
  
- Käyttökatkon ajankohta on nyt 19.-31.5.2021. Mahdollinen tarve käyttökatkon lisäpäiville on tie-

dostettu. Ehdotettiin uudeksi käyttökatkon ajaksi 19.5. – 3.6.2021. Projektiryhmä käsittelee 
asian mahdollisimman pian ja tiedottaa mahdollisesta muutoksesta. 

- Osa koulutuksista on jo viety Liboppiin, ja lisää viedään heti niiden valmistuttua. Hankintaosion 
koulutusten julkaisu on aikataulutettu huhtikuulle.  
19.5.2021 pidetään alustavan suunnitelman mukaan Tsemppi-päivä 2, jossa käydään yhdessä 
läpi koulutuksia ja käyttökatkon suunnitelmia.  
20.-21.5.2021 järjestetään keskitettyä Koha-klinikka tyyppistä ohjelmaa Vaskin henkilökunnalle. 
Projektiryhmä laatii tarkemman ohjelman käyttökatkon ajan ohjelmasta ja tiedottaa siitä. 

- Testiympäristössä on tehty paljon testejä, osa testeistä tehdään myöhemmin tuotantokonesalin 
puolella. 

- Hankintaportaali toimii Kohassa hyvin, se on käytössä muissakin Koha kirjastoissa. Testaami-
nen järjestetään ennen Kohan käyttöönottoa. Hankintoihin liittyvää ohjeistusta ja aikataulu tulee 
myöhemmin. 

- Varaamo ja kirjastokorttitulostus saatu alkuun, mutta ne ovat vielä kesken. Näihin palataan 
mahdollisesti syksyllä. 

- Asiakasviestintä käyttökatkosta tehdään huhtikuun lopussa käyttökatkon aikataulujen tarkentu-
essa. 

- Asko tiedottaa kuntien IT-henkilöitä Kohan aiheuttamista muutostarpeista esim. Mikro-Väylän 
automaattien päivitys jne. Kopio viesteistä lähetetään myös ainakin kirjaston johtajille. Mikro-
Väylän automaatit jätetään tänään päälle kaikissa kirjastoissa päivityksen takia. 

- Hyllyvarausviestien toimintakäytännöt Kohassa poikkeaa Aurorasta siten, että Koha ei lähetä 
sähköposteja hyllyvarauksista. Kohasta otetaan suoraan raportti tulleista hyllyvarauksista. Ra-
portti kohdistaa varaukset yhdelle toimipisteelle. Ohje hyllyvarauksista valmistuu myöhemmin. 

- Selkätarroihin saadaan tulostumaan sijainnista kertova kokoelmakoodi ja julkinen nidehuomau-
tus. Omistavan kirjaston koodi tippuu tilan ahtauden takia selkätarrasta pois ja korvataan ylei-
sellä koodilla esim. LAP (lapset), TIE (tieto). Tieto omistavasta kirjastosta voidaan viedä infotar-
raan koko Vaskin tasolla yhtenäisesti. Projektiryhmä kartoittaa Vaskissa käytössä olevat tarra-
arkkien koot ja tekee niihin malliksi tarvittavat sisällöt. Tarra-arkkien koot voidaan myöhemmin 
tarvittaessa yhtenäistää. 

- Verkkomaksujen tulojen jyvitys on Kohassa tällä hetkellä mahdollista vain asukaslukujen mu-
kaisessa suhteessa. Tästä tehdään Kohaan kehitysehdotus, joka vastaisi paremmin todelli-
suutta. Aurorassa verkkomaksut jyviteään omistavan kirjaston mukaan.  
Turussa on käynnissä SAP-järjestelmän uudistaminen ja vielä on epävarmaa sen toimiminen 
verkkomaksujen kanssa. Palataan asiaan huhtikuun Vaski-johtoryhmässä 27.4.2021. 
 
  

 
3. Lainauspalvelutyöryhmän asiat 

 
Käydään läpi 10.3.2021 pidetyn lainauspalveluryhmän kokouksen muistio ja tehdään päätökset 
siellä esitetyistä asioista: 
- käyttösäännöt 
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- lainauspalvelutyöryhmä ehdottaa, että käyttösääntöjen lopussa olevat kohdat liittyen kirjastojen 
omatoimiaikaan olisi hyvä koota omaksi käyttösääntökokonaisuudeksi 
 

Ehdotus  
 
Tehdään tarvittavat päätökset. 
 
Päätös 
 
Käytiin läpi 10.3.2021 pidetyn lainauspalveluryhmän muokkaamat käyttösäännöt ja tehtiin tarvitta-
via korjauksia. Lainauspalveluryhmä tekee kirjastojen omatoimiaikaan liittyvät omat käyttösäännöt 
myöhemmin. 
 
Seuraavat isommat muuutokset tehtiin liitteenä oleviin käyttösääntöihin:  
-     tehdään erillinen maksuliite, jonka toiselle puolelle merkitään kaikki laina-ajat 
-     lainaamisessa tarvitaan kirjastokortti, henkilötodistuksella ei voi lainata 
- tarkennettiin tunnusluvun ja varaustunnisteen käyttötarkoitusta 
- maksut ovat Kohassa reaaliaikaisia, eivät siis kerry asiakkaan tietoihin myöhemmin eräänty-

neistä lainoja palauttaessa. 
Näiden lisäksi tehtiin pieniä sanamuotojen täsmennyksiä. 

 
Lisäksi sovittiin, että varmistetaan huoltajan oikeudet valvoa huollettavan lainoja ja täsmennetään 
sen mukaan mainintaa huoltajan oikeuksista. 
 
Käyttösäännöt menevät kunnissa päätöksentekoon, kun on saatu viimeistelty versio käyttösään-
nöistä. Selkokielen tarkistus tehdään tämän jälkeen, kuten myös kieliversiot. 
 
 

4. Uuden aineiston tarroituksen yhtenäistäminen 
 

Päätös Vaski-johtoryhmässä 17.11.2020:  
Palataan aineistomerkintöihin myöhemmin ja tehdään asiasta erillinen selvitys. Ratkaisu aineiston 
merkinnöistä tarvitaan uutuusaineiston käsittelyä varten Kohassa. Kokoelmatyöryhmä selvittää 
asiaa ja käydään se läpi Vaski-johtoryhmässä maaliskuussa 2021. 
  

Työvaliokunnassa keskusteltiin aineiston tarroittamisesta ja esitettiin toive uutuusaineiston tarroitta-
misen yhtenäistämisestä. Nyt käytännössä eri kirjastoissa käytetään eri tavoin RFID-tarran lisäksi 
viivakooritarroja ja infotarroja. Selkä- eli signumatarrasta on projektiryhmän ehdotus, joka voidaan 
ottaa kaikissa kirjastoissa käyttöön. Lehtien tarroituksessa on myös kirjavuutta.  
 

Kokoelmatyöryhmä on aineiston tarroittamista käsitellyt, mutta kokonaisuus on iso ja käytännöt vaih-
televat. Ryhmä on keskittynyt ns. genremerkintöjen ja julkisten nidehuomautusten yhtenäistämiseen, 
muuten asiaa ei ole edistetty. 

 
Ehdotus  
 
Keskustellaan tilanteesta ja sovitaan etenemisestä. 
   
Päätös 
 
Keskusteltiin tilanteesta. Tavoite on, että kaikissa Vaski-kirjastoissa noudatetaan samoja käytän-
töjä. Päätettiin yhtenäistää selkä- ja infotarrojen sisältö. 
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5. Koha-Suomi Oy:n kirje hallitusjäsenten ja nimeämistoimikunnan jäsenten nimeämisestä 
 
Koha-Suomen perustajajäsenillä on ollut hallituspaikka yhtiön viiden ensimmäisen toimintavuoden 
ajan. Ensi kesän yhtiökokouksessa on mahdollista valita hallitusjäsen myös muista osakaskunnista. 
Tähän liittyen yhtiö on lähettänyt kaikkiin osakaskuntiin kirjeen, jossa pyydetään käsittelemään ni-
meämisiä alueen kirjastokimpan kokouksessa. 
 
Nykyiset hallitusjäsenet ovat:  
Joensuu: Pekka Penttinen, varalla Suvi Pirnes-Toivanen 
Mikkeli: Tiia Tamlander, varalla Virpi Siekkinen 
Helle-kimppa: Maarit Tuomisto, varalla Malin Hollmén 
Oulu: Jouni Pääkkölä, varalla Noora Valkonen 
Turku: Rebekka Pilppula (pj.), varalla Päivi Ahvenainen 
Rovaniemi: Nina Sipola, varalla Pasi Rantanen 
Kouvola: Katri Kemppi (varapj.), varalla Hellevi Kunnas. 
 
Nykyisen nimeämistoimikunnan jäsenet ovat kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu (Kouvolan kau-
punki), kirjastotoimenjohtaja Jarkko Nevalainen (Siilinjärven kunta), kirjastonhoitaja Esko Nousiai-
nen (Rovaniemen kaupunki) ja talouspäällikkö Riitta Mörö (Oulun kaupunki). Lisäksi hallituksen pu-
heenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Ehdotus  
 
Tehdään ehdotukset hallitusjäsenestä ja varajäsenestä sekä nimeämistoimikunnan jäsenestä ja 
varajäsenestä sekä todetaan, että ehdokkaat edustavat hallituksessa kaikkia Vaski-kuntia. 
 
Päätös 
 
Ehdotetaan hallitusjäseneksi Rebekka Pilppula, varajäseneksi Arja Pesonen (Paimio). Ehdotetaan 
nimeämistoimikunnan jäseneksi Riikka Uski (Nousiainen), varajäseneksi Jaakko Lind (Salo). 
Todettiin, että ehdokkaat edustavat hallituksessa ja nimeämistoimikunnassa kaikkia Vaski-kuntia. 
 
 

6. Vaskin henkilökunnan Teams  
 
Keskustellaan eri vaihtoehdoista toteuttaa Vaskin viestintää, dokumentin hallintaa jne. 
 
Ehdotus  
 
Keskustellaan asiasta ja Asko on paikalla kommentoimassa. 
 
Päätös 
 
Siirretään asian käsittely seuraavaan Vaski-johtoryhmään 27.4.2021. 
 

 
7. Muut asiat 

- Promentor-lisenssien määrä. Pyydetään Maija Suoyrjöltä ehdotus lisenssien määrän lisäämisestä 
ja käytetään kustannuksiin e-kirjoihin varattua määrärahaa. 

 
8. Tiedotusasiat 

- nykyiset Avi:n rajoitukset jatkuvat ainakin 18.4.2021 saakka. 
- jos liikkumisrajoitukset tulevat voimaan, koskee se mahdollisesti myös kirjastoja pääkaupunkiseu-
dulla ja Turussa. 
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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 

Ti 7.9.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 21.9.2021 12:30-
16 

Teams tai Studio Johtoryhmä 

Ti 5.10.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 26.10.2021 12:30-
16 

Teams tai Studio Johtoryhmä 

Ti 9.11.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 23.11.2021 12:30-
16 

Teams tai Studio Johtoryhmä 

Ti 7.12.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 14.12.2021 12:30-
16 

Teams tai Studio Johtoryhmä 

 
 

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


