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Aika 25.1.2022 klo 12:30–16 
 
Paikka Teams 

 
Jäsenet  Hjelm, Jari   Ruskon kunnankirjasto 

 Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
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 
Pelkonen, Eija  Maskun kunnankirjasto 
Pesonen, Arja (varapuh.joht) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pilppula, Rebekka (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto 
Salo, Tiina   Raision kaupunginkirjasto 
Sjölund, Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski, Riikka   Nousiaisten kunnankirjasto 

  
 
Poissa  Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 

Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Mäkinen, Salla  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Schauman, Anna  Taivassalon kunnankirjasto 

 
 
Muut Kyllönen, Roosa  Turun kaupunginkirjasto 

Yrttiaho, Noora  Turun kaupunginkirjasto 
 

 
Käytiin ennen kokouksen virallista aloittamista lyhyt kuulumiskierros tunnelmista vuoden 2021 päätyt-
tyä.    

 
  
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus   
 
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös  
 
Avattiin kokous ja todettiin kokouksen päätösvaltaisuus. 
 

 
2. Verkkoviestinnän työpajan tulosten kertaaminen 

 
Kerrataan 25.2.2020 pidetyn verkkoviestinnän työpajan tulokset. Ote pöytäkirjasta: ” Käytiin läpi 
Vaski.finna-sivustoa ja keskusteltiin muutostarpeista. Todettiin ylipäätään sivuston tarvitsevan sel-
keyttämistä ja eri osioiden kriittistä arviointia. Lisäksi kaivattiin sisällöntuotannon selkeyttämistä 
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sekä linjauksia Ajankohtaista- ja Teemat ja kampanjat -osioiden sisällöntuotantoon. Lisäksi ehdo-
tettiin pohdittavaksi, miten Vaski-Finnasta voisi jakaa sisältöä someen. Roosa kirjasi ylös ehdotetut 
tavoitteet verkkosivuston uudistamiselle. 
Työpajan tulokset käydään läpi huhtikuun johtoryhmässä.” 
 
 
Ehdotus  
 
Käydään keskustelu verkkosivujen uudistamisesta. 
 
Päätös 
 
Roosa kertoi verkkokirjaston vuosien 2020 ja 2021 muutokset ja uudet ominaisuudet. Verkkokirjas-
tossa kävijöitä vuonna 2021 lähes 3 miljoonaa. Lisäresursseja ylläpitoon ja kehittämiseen kaiva-
taan. Roosa kertasi vuoden 2020 työpajan aiheet. Roosan esitys liitteenä.  
 
Roosa ja Noora pitävät viikoittain palaverit viestinnän yhteensovittamisesta. Koronan aiheuttamista 
muutoksista palveluihin ja tapahtumiin on ollut haasteellista tiedottaa, koska verkkokirjasto on koko 
Vaskin yhteinen ja tietoa on vaikea saada. Kuntien omilla sivuilla on tietoa, mutta onko tarpeellista 
ylläpitää kooste verkkokirjastossa? Todettiin, että nykyinen käytäntö on toimiva. 
 
Roosa ja Noora kysyivät toiveita verkkokirjaston sisältöihin; vaihtuvia uutisia, tapahtumia, häiriötie-
dotteita vai ihan jotain muuta?  
- häiriöbanneri kiinnittää asiakkaan huomion, mutta niiden käyttöä hankaloittaa, että niihin turtuu ja 
niihin ei enää reagoida. Todettiin, että voidaan jatkaa nykyisellä linjalla häiriötiedotteiden suhteen. 
- Vaskin yhteinen viestintä: e-aineistot, Vaskin brändi ylipäätään tunnetummaksi, yhteiset palvelut 
tunnetummaksi, yhteistä sisällöntuotantoa esim. Kaarinan lukudiplomi Vaskin yhteiseksi lukudiplo-
miksi, lainattavat esineet, kestävä kehitys, kieliversiot sisältöä tuottavan kirjaston mukaan. 
- verkkokirjaston ulkoasun päivitys, esim. uudet kuvat säännöllisesti. 
- navigaatio, onko selkeä vai vaatiiko muutoksia?  
- tehdään lyhyt ja yksinkertainen asiakaskysely. 
- uusi nuortensivu ansaitsee näkyvämmän paikan. 
 
Seuraava askel on henkilökunnan työpaja, työpajan ajankohta ja kutsu järjestyy Roosan ja Nooran 
toimesta. Vaski-johtoryhmä käsittelee verkkokirjaston uudistamista ja viestintää kehittämispäivässä 
31.5.2022. 
 
 
 

3. Vaskin vuosikello 2022 
 
Ehdotus 
 
Käydään läpi Vaskin vuosikello 2022 ja tehdään tarvittavat muutokset 
 
Päätös 
 
Käytiin läpi vuosikello 2022 ja muutoksia ei tehty. 
 
 

4. Lainattavien esineiden selvityksen käynnistäminen 
 
Ehdotus  
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Vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa on lainattavien esineiden kartoituksen tekeminen. kartoite-
taan nykyiset lainattavat esineet, kirjastojen toiveet uusista esineistä, yhteiset käytännöt lainaami-
selle ja kuljettamiselle. Tavoitteena on laatia esineille kokoelmalinjaukset. Sovitaan, miten työhön 
ryhdytään, perustetaanko työryhmä asiaa viemään eteenpäin? 

  
Päätös 
 
Kysytään kokoelmatyöryhmän työpanosta kokoelmalinjausten tekemiseen. 
 

 
5. Muut asiat 
 

Jari Hjelm Ruskolta on ottanut yhteyttä ja tiedustelee, olisiko mahdollista kelluttaa Ruskon kokoel-
maa, kunnes pääkirjastolle saadaan väistötilat? 
Raisio ja Turun kirjastoauto tarjoavat alustavasti tiloja Ruskon kokoelmalle. Selvitetään asiaa lisää 
Raision, Ruskon ja Turun kesken. Kutsutaan mukaan Anni Rajala ja Kaisa Hypén. Rebekka lähet-
tää kokouskutsun. 
 
Aineistokuljetuksista palautetta: likaisia kirjoja, likaisia kuljetuslaatikoita, yllättäen muuttuvia aika-
tauluja. Osa kirjastoista tyytyväisiä. 
 
Tilastointi: 
- Kohan tilastoissa aktiivisten lainaajien määrät on eri kuin Aurorassa. Sovittiin, että käytetään 

Kohasta saatavaa lukua.  
- Nina lähettää verkkokirjaston käynnit per kunta Vaski-jorylle. 

 
 
6. Tiedotusasiat 

 
- Vaskin verkkomaksut kesäkuu-joulukuu 2021 on laitettu maksuun 
 
- Vaski-kirjastojen yhteisten e-aineistojen esittely 21.1.2022 Teamsissa klo 10 – n. 11:30. Linkki 
Vaski-Extranetin tiedotteessa. 

 
- Yhteenveto hankintasopimuksista ja kilpailutuksista: 1. Kirjallisuuden hankinnan valmistelu aloite-
taan alkukeväästä. 2. Kirjaston itsepalveluautomaattien kilpailutus aloitetaan alkuvuodesta. 3. Kir-
jastokorttien kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. Aiemmin erikseen kilpailutetut Rfid-tunnisteet 
ovat mukana tässä kilpailutuksessa. 4. Kirjastojen kuljetuksista on mahdollista ottaa vuoden kes-
tävä optio käyttöön 1.10.2022 alkaen. Käytännössä optio kannattaa ottaa käyttöön ja aloittaa syk-
syllä uuden kilpailutuksen valmistelu. 5. Printtilehdet: Hanselilta tulossa uusi kilpailutus. Hankinta-
palvelut ja Kirjasto sitä mieltä, että kannattaa osallistua. 6. Striimattavien elokuvapalveluiden han-
kinta, Helsingin kaupunginkirjaston toimeksiannosta Kansalliskirjasto kilpailuttaa. 7. E-Lehdet: Tois-
taiseksi voimassaoleva sopimus. Markkinoilla nyt toinen toimija, joten tarkoitus kilpailuttaa uusiksi. 
Oulu vetää kilpailutusta, valmistelussa mukana kaikki AKE-kirjastot. 8. Kelluvan kokoelman hallinta-
järjestelmän hankinta: tekeillä tietopyyntö ja hankintamenettelyn valinta harkinnassa. 9. AV-aineis-
ton osalta optiokausi meneillään 1.1.2022–31.12.2022, mahdollisuus toiseen optiokauteen 
1.1.2023–31.12.2023. 

 
7. Työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 

 

Ti 11.1.2022 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 25.1.2022 12:30-
16 

Teams  Johtoryhmä 
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Ti 15.2.2022 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 1.3.2022 12:30-
16 

Teams  Johtoryhmä 

Ti 15.3.2022 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 29.3.2022 12:30-
16 

Teams  Johtoryhmä 

Ti 12.4.2022 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 26.4.2022 12:30-
16 

Teams  Johtoryhmä 

Ti 10.5.2022 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 31.5.2022 9-16 Kehittämispäivä Johtoryhmä 

 

 
 

8. Pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 
 
9. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 15:41 
 


