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Aika 23.11.2021 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 
Pesonen, Arja (varapuh.joht) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pilppula, Rebekka (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto 
Salo, Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Schauman, Anna  Taivassalon kunnankirjasto 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski, Riikka   Nousiaisten kunnankirjasto 

 
Poissa  Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 

Pelkonen, Eija  Maskun kunnankirjasto 
Sjölund, Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto 

 
Muut Ahlstedt, Aleksi  Maskun kunnankirjasto 

Autio, Asko   Turun kaupunginkirjasto 
Hypén, Kaisa  Turun kaupunginkirjasto 
Kyllönen, Roosa  Turun kaupunginkirjasto 
Mäkiranta, Ari  Koha-Suomi Oy 
Orne, Tuula   Turun kaupunginkirjasto 
Sandell, susanna  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 23.11.2021 
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Ehdotus  
 
Asko esittelee tilannekatsauksen  

 
 

Päätös 
 
Asko kävi läpi projektin tilannetta. Laskutus- ja perintäyhteyksien toteutus käynnissä. Kirjastokortti-
tulostus etenee vuoden 2022 puolella. Automaattien ja muiden laitteiden hidastelua selvitellään 
parhaillaan. Tilastointi- ja raportointikoulutus on suunnitteilla. Pidettiin tärkeänä, että saadaan tilas-
tokoulutusta hyvissä ajoissa ennen okm-tilastojen tekoa. 
 
Ari Mäkiranta kertoi, että tänään on ollut hidastelua erityisesti lainaus- ja palautusautomaateilla joh-
tuen OUTI-kimpan siirrosta yhteiseen konesaliin ja hidastelua on todennäköisesti myös huomenna. 
Tietokantasiirtoja on vielä tiistaisin ja keskiviikkoisin  8.12. asti. Tietokantasiirtojen vaikutuksista au-
tomaattien toimintaan ei ole tiedotettu selkeästi. Automaattien uusi ohjelmistoversio on aiheuttanut 
hitautta varsinkin lainaus- ja palautusautomaateilla ja ongelmaa selvitellään. OUTIn siirron yhtey-
dessä päästään paremmin selvittämään ongelmaa. Bibliothecan automaattien asetukset ovat kir-
jastoissa osin päivittämättä. 
 
Tekstiviestiongelma 3.-8.11. johtui DNA:n rajapintamuutoksesta, jota ei ollut ilmoitettu Koha-Suo-
men kehittäjillle.  
 
Viktoria nosti esille tiedonhallintalain muutokset ja mitä tietoja siinä yhteydessä tulee kerätä kun-
nissa. Asko ja Susanna selvittävät asiaa. 
 
Firefoxin suositeltavasta versiosta tulee sopia Koha-Suomen ja Vaskin kanssa sekä selkeästi tie-
dottaa kuntien tietohallintoa. Version päivittäminen oli aiheuttanut ongelmia tulostamisen kanssa. 
 
Keväällä tulossa isompi versionvaihto. Kehittämiskohteina tiedonhaun nopeuttaminen ja kausijul-
kaisumoduuli. Varastokirjastolla on kaukolainauksen kehittämishanke, jossa Koha-Suomi on tiiviisti 
mukana.  
 
Koulukirjastojen ongelmat otetaan käsittelyyn konesalisiirtojen jälkeen. 
 
Salossa on ollut Mikro-Väylän uuden palautusluukun kanssa ongelmia. Palauttaa asiakkaan lainan, 
mutta laina jää Kohassa väärään tilaan.  
 
 

3. Lehtien ja varastoaineiston rfid-tarroitus  
 
Eri kirjastoissa todennäköisesti toimitaan eri tavoin lehtien ja varastoaineiston rfid-tarroituksen suh-
teen. Kaisa on selvitellyt Turun käytäntöjä ja Turku lisää rfid-tunnisteet lehtiin ja varastoaineistoon 
niteiden lainaamisen yhteydessä. 
 
Ehdotus 
 
Kaisa esittelee tilanteen ja sovitaan yhteisestä käytännöstä 
 
Päätös 
 
Vuoden 2022 alusta alkaen lisätään kaikkiin uusiin lehtiin rfid-tunnisteet heti lehden saavuttua kir-
jastoon. Varastoaineisto riffataan tarvittaessa eli kun on menossa lainaan. Kokoelmatyöryhmä oh-
jeistaa kirjastoja tarvittaessa. 
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Keskusteltiin rfid-tunnisteiden ominaisuuksista ja todettiin niiden olevan lukittuja eli niitä ei voi käyt-
tää uudelleen. 
 
 

4. Vaskin työryhmien toiminnan raportointi ja seuraavan vuoden suunnittelu 
 
Ehdotus 
 
Kuunnellaan työryhmien vuoden 2021 toiminnan raportoinnit ja vuoden 2022 suunnitelmat. Teh-
dään tarvittaessa muutoksia toimintaan. Joulukuun Vaski-johtoryhmässä vahvistetaan ryhmien jä-
senet.  
 
Päätös 
 
Verkkoviestintäryhmä: 
Roosa Kyllönen esitteli ryhmän toimintaa ja suunnitelmia. Ryhmän toiminta keskeytyi koronan takia 
ja nyt ryhmän toiminta on käynnistynyt uudelleen. Vaskin toiveena lisätä yhtenäistä tiedottamista ja 
tiedotuslinjaa. Tammikuun Vaski-johtoryhmässä kerrataan kevään 2020 työpajan tulokset. 
Liitteenä esitys. 
 
Kokoelmatyöryhmä: 
Kaisa Hypén esitteli ryhmän toimintaa ja suunnitelmia. Ryhmä ollut toiminnassa Vaskin alkuajoista 
eli reilut 10 vuotta. Kirjastoaineistokulujen seurannasta selviää, että kulut pienentyneet vuodesta 
2019 noin 100 000 euroa. 
Liitteenä esitys. 
 
Kuvailuryhmä: 
Anna Viitanen esiteli ryhmän toimintaa ja suunnitelmia. RDA-säännöstön uudistus tulossa vuoden 
2022 aikana ja se vaatii ryhmältä opiskelua ja uusien toimintatapojen omaksumista. Vaski-TäTi-
Melinda yhteistyö vaatii myös opiskelua. 
Liitteenä esitys. 
 
Koha-lainauspalvelutyöryhmä: 
Tuula Orne esitteli ryhmän toimintaa ja suunnitelmia. Laskutusrajapinta Kohaan vielä kesken. Ko-
han versionvaihdos keväällä 2022 aiheuttaa ohjeiden päivittämistä. 
Liitteenä esitys. 
 
Järjestelmäpalvelutyöryhmä: 
Susanna Sandell esitteli ryhmän toimintaa ja suunnitelmia. Vaskitukipyyntöjen määrä kasvoi Ko-
haan siirtymisen jälkeen ja vaatii paljon resursseja työryhmältä. Kohan pääkäyttäresurssien htv:t 
pyritään saamaan kohdilleen. Kohan versionvaihdos keväällä 2022 on projektoitava ja pohdittava 
mitä uutta mahdollisesti tulossa käyttöön. 
Liitteenä esitys. 

 
 
5. Vuoden 2022 budjetin vahvistaminen 

 
Kokouksessa  21.9.2021 käsiteltiin alustavasti budjetti ja sen jälkeen siihen on tullut muutoksia:  
26.10 2021 päätetiin lisätä e-aineistomäärärahoja noin 12 000 eurolla. Lisäksi musiikkihankinnan 
kustannuksia (40 000 €) ei ole huomioitu budjetissa. 
 
Budjetti on Vaski-johtoryhmän Teamsin tiedostoissa Talous ja toiminta -kansiossa. Samassa kansi-
ossa on myös vuoden 2021 budjetin toteuma. 
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Ehdotus  

 
Hyväksytään vuoden 2022 budjetti 

  
Päätös 
 
Käytiin läpi budjettia. Tekstiviestipalvelun tarkat hinnat ovat vielä palvelun tarjoajan puolelta vahvis-
tamatta. Hyväksyttiin budjetti. 
 

 
6. Muut asiat 

 
- Kilpailutukset: rfid-kirjastokortit ja rfid-tunnisteet kilpailutetaan ensi vuonna yhtenä kokonaisuu-
tena. Kirjastokorttikilpailutukseen on sitoumukset kysytty aikaisemmin ja nyt kunnilta kysytään si-
toumusta rfid-tunnisteiden osalta.  Itsepalveluautomaatit kilpailutetaan samaten 2022. Kilpailutuk-
siin ilmoittatumiseen liittyvät viestit on lähetetty kuntiin Turun kaupungin hankintapalveluiden Tytti 
Latva-Teikarin toimesta ja mikäli viesti ei ole tullut kirjastoon asti, sitä kannattaa kysellä. Kaikkiin on 
syytä ilmoittautua, koska kesken sopimuskauden ei voi siihen liittyä mukaan. Kirjallisuuden kilpailu-
tuksia valmistelee Kaisa Hypén. 
 
- Turun kaupunginkirjaston kuljettimen hajottamista kirjoista voi ilmoittaa Rebekalle. 
 
- Hyllyvarausten noutojärjestyksen ohjeistus kirjastoissa vaatii vielä kertausta. Kohassa on työkalu 
varausjonojen käsittelyyn, mutta se ei vielä ole toiminnassa. 
 
- Odotetaan selvyyttä vähälevikkisten lehtien tukeen. Rebekka yrittää selvittää asiaa Avilta. 

 
 
7. Tiedotusasiat 

 
Joulukuussa tulevat päätettäväksi työryhmien jäsenvalinnat ja asiasta kannattaa käydä ennakkoon 
keskustelua. 
 
Joulukuun kokouksessa vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma löy-
tyy Vaski-johtoryhmän Teamsin tiedostoista Talous ja toiminta -kansiosta. 
 

 
8. Työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 

 

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- Teams  Johtoryhmä 
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16 

 

 
 

9. Pöytäkirjan hyväksyminen  Hyväksyttiin pöytäkirja 
 
10. Kokouksen päättäminen  Päätettiin kokous klo 15:45 
 


