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Aika 21.9.2021 klo 12:30–16 
 
Paikka Teams 

 
Jäsenet  

 Hjelm, Jari   Ruskon kunnankirjasto 
 Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Lankinen, Laura  Paimion kaupunginkirjasto 
Lehtinen, Taija  Liedon kunnankirjasto 
Leimola, Anna   Kustavin kunnankirjasto 
Lind, Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Mäkinen, Salla  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Pelkonen, Eija  Maskun kunnankirjasto 
Pesonen, Arja  Kaarinan 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 
 
Muut Autio, Asko   Turun kaupunginkirjasto 
 Hypén, Kaisa  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: automaattien toimivuus ja päivitystarve, Varaamon kehittämi-
sen eteneminen, kirjastokorttitulostus, hankinnat, kuvailuyhteydet, laskutus- ja perintäyhteydet, ti-
lastot.  

 
Ehdotus  
 
Asko esittelee Koha-projektin tilanteen.  



    PÖYTÄKIRJA  
 

Johtoryhmä    21.9.2021 

 
 

2 

 
 

Päätös 
 
Asko esitteli Koha -projektin tilannekatsauksen. Esitys liitteenä. 
- suunnitellaan Askon ja Rebekan toimesta Vaskin yhteisen reklamaation tekemistä Bibliothe-

calle automaattien tukipalvelun toimivuudesta.  
- kirjastot pyytävät tunnuksia Kirjaväylään suoraan Kirjavälityksestä. 
- raporttien käytöstä tehdään koulutusvideot (ei vielä syyskuussa) 
- selvitetään tarkemmin varalainauksen tarvetta, asiaan palataan myöhemmin. Tehdään ohjeis-

tus, miten toimitaan Kohan ollessa pois käytöstä. 
- Siirtolainaustoiminnallisuuden toteuttaminen muilla keinoin vaatii ohjeistusta ja selvittelyä 
- integraatiota kassaohjelmiin ei ole tehty Vaskissa. Sevitetään Oulun integraation toimivuutta. 
- rfid-tagien nykyistä sopimusta voidaan jatkaa vuodeksi 2022, tehdään päätös lokakuun kokouk-

sessa. Jos huomautettavaa, niin ilmoittakaa siitä Askolle. 
- rfid-lukijoiden yhteishankintaa selvitetään, laskutus mahdollisesti Vaski-laskun kautta. Asko lait-

taa hyväksi havaitun mallin tiedot Vaski-johtoryhmälle tiedoksi. 
- palautetaan saatavuusnäkymä ennalleen. Muutoksista toivotaan tietoa etukäteen. Tarkastel-

laan asiaa uudelleen ennen musiikin kellutuksen aloittamista. 
 

 
3. Käyttösääntöjen liite 

 
Asko Autio, Anni Rajala ja Tuula Orne ovat valmistelleet käyttösääntöihin liitettä, jossa on maksut ja 
laina-ajat. Viimeisessä käyttösääntöjen päivityksessä jätettiin laina-ajat pois käyttösäännöistä ja so-
vittiin, että ne lisätään maksuliitteeseen. Myös liitteen selkokielisyys tarkistetaan. 
 
Ehdotus 
 
Hyväksytään käyttösääntöjen liite 
 
Päätös 
 
Tehtiin joitakin muutoksia käyttösääntöjen liitteeseen. Kohtaan ” Tekijänoikeussyistä elokuva- ja 
TV-tallenteita, CD-, DVD- ja BD-ROM-levyjä sekä joitain muita vastaavia tallenteita ei voi korvata 
uudella kappaleella: ja TV-tallenteita, cd, dvd, bd-rom -levyistä.” kannattaa selkeyttää viittamalla 
vain elokuva- ja vastaavia tallenteita ei voi korvata uudella kappaleella. 
Pois e-lehdet ja e-musiikki laina-ajoista. 
Nina laittaa Tuulalle näillä evästyksillä ja lisäksi liitteen selkokielisyys tarkistetaan. 
 
 

4. Vaskin vuoden 2022 budjetti ja toiminnan painopisteet 
 
Vuoden 2022 budjettia on alustavasti käsitelty johtoryhmässä 27.4.2021 ja silloin joitakin asioita jäi 
vielä auki. Koha-Suomen keskitetty konesalipalvelu tulee sisältymään vuosittaiseen palvelumak-
suun ja kohdistuu siten kunnille suoraan. Uuden pääkäyttäjän rekrytointiin on haettu täyttölupaa Tu-
run kaupungilta, mutta asia varmistuu loppuvuodesta. Tekstiviestipalvelun laskutus on myös vielä 
vaiheessa, oletus on että kustannustaso laskee nykyisestä. Kohan käyttöönoton investoinnin poisto 
laskutetaan Vaski-laskun yhteydessä. 
 
Työvaliokunta on alustavasti valmistellut ensi vuoden toiminnan painopisteitä. 
 
Ehdotus 
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Käydään läpi toiminnan painopisteet ja budjetti. 
 
Päätös 
 
Käytiin läpi toiminnan painopisteet ja budjetti. Toiminnan painopisteisiin ja budjettiin ei huomautta-
mista, asiaan palataan vielä vuoden lopulla.  
 
 

5. Kuljetusten kilpailutuksen valmistelu 
 

Kuljetussopimus umpeutuu ensi vuonna, mikäli optiota ei oteta käyttöön. Tuntuma sekä tilastollinen 
näyttö on, että kuljetusten määrä olisi kasvussa, joten olisi hyvä löytää keinoja, joilla kuljetusten kä-
sittelyä voitaisiin sujuvoittaa. Mahdollinen optiovuosi päättyy 30.9.2023. 
 
Ehdotus   
 
Keskustellaan sopimustilanteesta ja uuden kilpailutuksen valmistelusta. 
 
Päätös 
 
Kuljetuslaatikoita on tilattu lisää keväällä 2021 ja tarvittaessa niitä tilataan lisää. Kuljetusaikatauluja 
ei aina noudateta sovitusti, mutta pääpiirteittäin kuljetuspalveluun ollaan tyytyväisiä. Muutostoiveita 
aikatauluihin voi esittää Askolle, joka vie ne seurantapalaveriin käsiteltäväksi.  
Mietitään tarkasti seuraavan kilpailutuksen määrityksiä ja aloitetaan kilpailutuksen valmistelu hy-
vissä ajoin. Lisäksi keskusteltiin kuljetusmäärien kasvusta ja olisiko mahdollista kuljetusmääriä vä-
hentää. Päätettiin ottaa optiovuosi käyttöön. 
 
 

6. Varapuheenjohtajan valinta 
 
Varapuheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Sama henkilö voi toimia varapuheen-
johtajana kerrallaan enintään kaksi kaksivuotiskautta. 
 
Varapuheenjohtajana on toiminut Ritva Nurminoro vuosina 2018–2019 ja 2020-2021. Ritva Nurmi-
noro jää pois kesken kauden, joten loppukaudelle 2021 tarvitaan varapuheenjohtaja. 
 
Kunkin kirjaston edustajalla on käytettävissään yksi ääni. Valittavan on oltava kirjaston vakinai-
sessa virassa oleva kunnan kirjastotoiminnasta vastaava henkilö tai tämän viran väliaikainen hal-
tija, jos viranhoitomääräys kestää kyseisen toimikauden 2019 loppuun saakka. 
 
Ehdotus  
 
Valitaan Vaski-kirjastojen varapuheenjohtaja kauden 2020–2021 loppuajalle. Työvaliokunta ehdot-
taa varapuheenjohtajaksi Arja Pesosta. 
 
Päätös   
 
Valittiin Vaski-kirjastojen varapuheenjohtajaksi Arja Pesonen kauden 2020-2021 loppuajalle. Lop-
puaikaa ei lasketa mukaan seuraavaan 2022-2023 kauteen. 
 
 

7. Musiikin kellutuksen aloittaminen 
 
Johtoryhmä päätti 27.4.2020 aloittaa musiikkicd-levyjen kelluttamisen lokakuussa 2021. Samassa 
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kokouksessa annettiin musiikkityöryhmälle tehtäväksi laatia ohjeet ja sopia käytännöistä sekä sel-
vittää uutuusaineistojen hankintaa. Lisäksi kelluttamisen aloittaminen vaatii Koha-projektiryhmän 
toimenpiteitä. 
 
Ehdotus  
 
Koha-projektiryhmä esittää kelluttamisen aloituksen siirtämistä Kohan versionvaihdon jälkeiseen 
aikaan. Kohan uuteen versioon kelluttamisen hallintamatriisi päivitetään kokonaan uudeksi, jolloin 
kelluttamiseen liittyvät asetukset joudutaan tekemään kokonaan uudestaan. Työvaliokunta puoltaa 
kelluttamisen aloituksen siirtämistä heti versionvaihdon jälkeen. Pyydetään musiikkityöryhmän sel-
vitys joulukuun ohjausryhmään. 
 
Musiikkityöryhmän kellutuksen valmisteluun liittyvä tilannekatsaus on liitteenä. Käydään läpi erityi-
sesti vielä avoinna olevat kohdat. 
 
Päätös 
 
Päätettiin siirtää kellutuksen aloittaminen Kohan versiovaihdon jälkeiseen aikaan. Lähdetään liik-
keelle hankinnan ja valinnan osalta hajautetulla mallilla. Lastenmusiikin valitsijaa ei ole vielä ni-
metty, vinkit mahdollisesta valitsijasta voi ilmoittaa Kaisalle. Budjetoitiin hankintoihin 40 000 € vuo-
delle 2022. Jatketaan asian käsittelyä joulukuun Vaski-johtoryhmässä. 
 

 
8. Vanhenevat varaukset 
 

Vaskissa on ennen järjestelmän vaihtoa käyty säännöllisesti läpi vanhentuneet varaukset ja an-
nettu näille tarvittaessa lisäaikaa. Asiakkaille ilmoitettiin, mikäli hän ei voi saada varaustaan. Auro-
rassa varauksen voimassaolopäivää oli mahdollista muuttaa, eli varaukselle oli mahdollista antaa 
lisäaikaa. Varaus ei kadonnut, kun se vanheni, vaan vanhentuneista varauksista sai listauksen kir-
jastoittain.  
 
Tilanne on nyt tämä: 

- varaus katoaa kun se vanhenee. Listaus vanhenevista varauksista pitää hakea ennalta tällä ra-
portilla: https://vaski.koha-suomi.fi/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?re-
ports=2057&phase=Run%20this%20report 

- Varaukselle ei voi antaa lisäaikaa vaan on tehtävä uusi varaus, joka menee jonon hännille, mi-
käli sitä ei siirretä. (Asiakas menettää jonopaikkansa). Seuraavassa versiossa pitäisi tulla mah-
dolliseksi varauksen lisäajan antaminen (kevät 2022). 

- Varausjonojärjestystä voi tällä hetkellä muokata vain pääkäyttäjät. Henkilökunta tekee korvaa-
van varauksen ja pyytää varauksen siirtoa vaskituesta. 

- Kohassa varauksen voimassaoloaika on oletusarvoisesti 2 vuotta. Asiakas voi itse määrittää 
varaukselle haluamansa vanhenemispäivän (lyhyemmän tai pidemmän). Auroran aikana tehtyi-
hin varauksiin on tullut vuoden voimassaoloaika.  

 
Ehdotus  
 
Jatkammeko vanhenevien varausten seuraamista ja uusimista vai luovummeko tästä palvelusta? 
Jos jatkamme palvelua, jokainen toimipiste vastaa niistä varauksista, joissa on noutopaikkana. Toi-
mipiste tekee korvaavat varaukset ja tarvittaessa pyytää niille siirtoa tai on yhteydessä asiakkaa-
seen, mikäli varausta ei jostain syystä voida toimittaa. 
 
 
Päätös 
 

https://vaski.koha-suomi.fi/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?reports=2057&phase=Run%20this%20report
https://vaski.koha-suomi.fi/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?reports=2057&phase=Run%20this%20report
https://vaskiextra.net/ohje/varauksen-siirto-jonon-karkeen/
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Palataan asiaan seuraavassa Vaski-johtoryhmän kokouksessa. Koha-projektiryhmä selvittää, voiko 
Aurorassa tehtyihin varauksiin tehdä massamuutoksena kahden vuoden varausajan. 
 
 

9. Muut asiat 
 
Paperilehtien hankinta suhteessa e-lehtien tilaamiseen – aiheesta olisi hyvä keskustella keväällä 
ennen tilauspäätösten tekemistä. 

 
 
10. Tiedotusasiat 

 
Verkkomaksujen seuraava tuloutus tulee kesä-syyskuun tilanteesta eli poikkeuksellisesti 4 kuukau-
den ajalta. 
 
Kirjastot ja tietojohtaminen -projekti on käynnistynyt, projektityöntekijäksi on valittu Maria Holappa 
Oulusta. Projektille on valittu asiantuntijaryhmä, jota vetää Kaisa Hypén ja meiltä mukana Aki 
Pyykkö. 
 
Työvaliokunta päätti 7.9.2021, että Ritva Nurminoron tilalle Koha-projektin ohjausryhmään ei valita 
uutta jäsentä. Syyskauden kokouksissa Vaskin muita kuntia kuin Turkua edustaa Arja Pesonen. 

 
 

11. Työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat ja pitopaikka 
 
Päätettiin pitää jouukuun johtoryhmän kokous Studiossa, muut kokoukset Teamsillä vuoden 2021 
loppuun asti.  
 

Ti 7.9.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 21.9.2021 12:30-
16 

Teams  Johtoryhmä 

Ti 5.10.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 26.10.2021 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 9.11.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 23.11.2021 12:30-
16 

Teams Johtoryhmä 

Ti 7.12.2021 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 14.12.2021 12:30-
16 

Studio Johtoryhmä 

 

 
 

12. Pöytäkirjan hyväksyminen  Hyväksyttiin pöytäkirja 
 
13. Kokouksen päättäminen  Päätettiin kokous klo 15:55 
 


