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Aika 26.4.2022 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 
Pelkonen, Eija  Maskun kunnankirjasto 
Pesonen, Arja (varapuh.joht) 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 

Mäkinen, Salla  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
 
Muut Hypén, Kaisa  Turun kaupunginkirjasto 

Leino, Maija   Maskun kunnankirjasto 
 Orne, Tuula   Turun kaupunginkirjasto 
 Rajala, Anni   Turun kaupunginkirjasto 
 Suoyrjö, Maija  Turun kaupunginkirjasto 

 
    
  
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus   
 
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös  
 
Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus ja avattiin kokous. 

 
 

 
2. Kohan ajankohtaiset 

 
Käydään läpi versionvaihdon tilanne. 
 
Laskutuksen ja perinnän toimivuus – Tuula Orne tulee esittelemään asiaa. 
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Ehdotus  
 
Käydään läpi versionvaihdon tilanne, sekä laskutuksen ja perinnän toimivuus.  

 
Päätös 
 
Anni Rajala esitteli versionvaihtoon liittyviä asioita. Liitteenä esitys.  
 

 Hyväksyttiin pääkäyttäjäryhmän ehdotus, että toimipistekohtaisista varausten noutoajoista  
 luovutaan ja se on kaikissa 7 eräpäiväkalenterin aukiolopäivää. Kirjastoautoissa varausten  
 noutoaika on 14 vuorokautta.  
 
Kohan uutta versiota on testattu automaateilla ja ongelmia ei ole ilmennyt. Uutena ominaisuutena 
tulee, että kuljetuksessa olevassa tilassa olevan niteen voi lainata automaatilla.  
 
Lainauspalvelussa on mahdollisuus lisätä huollettavalle useampi kuin yksi takaaja. Lainauspalvelu-
työryhmä laatii ohjeistuksen asiasta. 
 
Yhdensuuntainen kellutus päättyy Ruskon osalta versionvaihdon yhteydessä. 
 
Tuula Orne kertasi laskutustyökalun käyttöä ja ominaisuuksia. Turku, Raisio, Paimio ja Naantali  
käyttävät perintätoimistoa, muut tulostavat PDF-laskuja laskutustyökalun kautta ja lähettävät laskut 
itse asiakkaille. 
Laskutuslisää ei toistaiseksi voida lisätä automaattisesti Kohaan, mutta se näkyy asiakkaan ilmoi-
tuksissa. Asian korjaantumiselle/muuttamiselle ei ole vielä antaa aikataulua, mutta Tuula selvittää 
asiaa Koha-Suomen kehittäjien kanssa. Laskutuslisän voi lisätä maunuaalisesti asiakkaan maksui-
hin. Muistutuskulujen ja myöhästymismaksujen vanhentumisesta on ohje Vaski-Extranetissä. 
 
 

3. Musiikin kellutuksen aloittaminen 
 
Ehdotus 
 
Käydään läpi musiikin kellutuksen aloittamiseen liittyvät asiat ja niiden tilanne ja sovitaan aloittami-
sesta. 
 
Päätös 
 
Kaisa Hypén esitteli musiikin cd-levyjen kellutuksen tilannekatsauksen. Esitys liitteenä. 
 
Yhteiskokoelma-kirjaston perustaminen ja automaattien päivitykset on tehtävä ennen kellutuksen 
aloittamista. Päätettiin, että kelluttaminen voi alkaa syksyllä heti kun kaikki on siihen liittyen val-
miina. Yhteishankinnan käynnistäminen tapahtunee vuoden 2023 alusta, mutta tämä tarkennetaan 
syksyllä. Musiikin cd-levyjen kelluttaminen on uusi käytäntö Vaski-kirjastojen yhteistyössä ja se on 
hyvä viedä lautakuntiin tiedoksi. Rebekka valmistelee pykälätekstin ja esittelyaineiston kesän ai-
kana. 
 
 

4. Lainattavien esineiden kokoelma 
 
Kaisa esittelee Lainattavat esineet kirjastoissa – kyselyn tuloksia. 
 
Ehdotus 
 

https://turku.sharepoint.com/sites/vaski-jory/Jaetut%20asiakirjat/Johtoryhmä/Vaski-johtoryhmän%20kokoukset%202022/Vaski-johtoryhmä%2026.4.2022/Lainattavat%20esineet%20Vaski-kirjastoissa%20kyselyn%20raportointi.pptx
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Keskustellaan esittelyn perusteella ja sovitaan, miten jatketaan. 
 
Päätös 
 
Kaisa Hypén esitteli kyselyn tuloksia. Esitys liitteenä. 
 
Suurin osa kirjastoista aikoo laajentaa lainattavien esineiden tarjontaa ja oletus on, että lainattavien 
esineiden tarjonta tulee kasvamaan. Todettiin, että esineet ovat enemmänkin osa paikallista koko-
elmaa kuin Vaski-kokoelmaa, niitä ei varata eikä kuljeteta, joten on vaikea laatia kaikille yhteisiä 
periaatteita hankintaan ja lainaamiseen. Kokoelmatyöryhmällä on meneillään kokoelmalinjausten 
päivittäminen ja siinä yhteydessä on hyvä huomioida esineet osana kokoelmia. 
 
 

5. E-aineistot vuodelle 2023 

 
Maija Suoyrjö esittelee e-aineistokokoelmaa ja käyttöä. Lisäksi käydään läpi e-lehtien sopimusti-
lanne, liite. 
 
Ehdotus 
 
Kuunnellaan Maijan esitys. 
 
Päätös 
 
Maija esitteli Vaskin Verkkokirjaston e-aineistojen sivuille tehtyjä uudistuksia. Vinkkejä ja suosituk-
sia sivustolle vietäväksi saa lähettää Maijalle. Usein kysyttyä -osiosta löytyy hyviä ja napakoita vas-
tauksia.  
 
Kaisa Hypén kävi läpi Vaskin nykyisen Ellibs -sopimuksen ja tulevaa siirtymistä kuntien yhteiseen 
e-kirjastoon. Päätettiin, että tehdään suorahankintasopimus Ellibsille nykyisen sopimuskauden pää-
tyttyä vuodeksi ja sen jälkeen pitäisi kuntien yhteisen e-kirjaston olla käytettävussä. 
 
Etäkäyttöisten aikakauslehtien (eMagz Remote) sopimus on voimassa toistaiseksi ja palvelua ei 
kilpailuteta. Paikalliskäyttöisten e-aikakauslehtien (eMagz) hankinnasta jokainen kunta tekee omat 
päätökset, nämä voi tehdä suorahankintana. Paikalliskäyttöisen e-sanomalehtipalvelulle (ePress) ei 
ole kilpailevaa toimittajaa, joten tehdään suorahankinta.  
 
Tässä tilanteessa on järkevä minimoida kilpailuttaminen ja lähteä siitä, että kuntien yhteisen e-kir-
jaston käyttöönotto tapahtuu aikataulussa. 
 
Elokuvahankinnoissa on tarjouspyynnön valmistelu meneillään. Tavoitteena palvelun käyttöönotto 
vuoden 2023 alusta. 
 
 

6. Vuoden 2023 alustava budjetti 
 
Rebekka on valmistellut alustavaa budjettia ensi vuodelle, mutta vielä puuttuu varmuus ensi vuo-
den palkkatasosta sekä e-kirjeiden ja tekstiviestien kustannuksista. 

 
Ehdotus 
 
Käydään läpi alustavaa budjettia. 
 
Päätös 

https://turku.sharepoint.com/sites/vaski-jory/Jaetut%20asiakirjat/Johtoryhmä/Vaski-johtoryhmän%20kokoukset%202022/Vaski-johtoryhmä%2026.4.2022/Vaskien%20e-aineistosopimusten%20kilpailutustilanne.docx
https://turku.sharepoint.com/sites/vaski-jory/Jaetut%20asiakirjat/Johtoryhmä/Vaski-johtoryhmän%20kokoukset%202022/Vaski-johtoryhmä%2026.4.2022/Vaskien%20e-aineistosopimusten%20kilpailutustilanne.docx
https://turku.sharepoint.com/:x:/r/sites/vaski-jory/Jaetut%20asiakirjat/Johtoryhm%C3%A4/Talous%20ja%20toiminta/Vaski-budjetti%202023.xlsx?d=wbfcc9c7ea2b94006a163b83dc7f7703a&csf=1&web=1&e=SLDgr6
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Rebekka esitteli alustavaa budjettia. Budjetti tarkentuu syksyllä, vielä saamatta esim. tekstiviesti-
palvelun kustannukset. Käydään asiaa läpi vielä tarkemmin kehittämispäivässä. 
 

 
7. Muut asiat 

 
Turussa on runsaasti Vaski-logolla olevia muovikasseja. Kuitukangaskasseja on tilattu, saapunevat 
toukokuun aikana. Kasseja voi pyytää Ninalta ja ne laskutetaan Vaski-laskussa 
 
Kuljetuslaatikoita tilataan lisää, mikäli nykyinen määrä ei ole riittävä. Kuljetuspusseja voi kysyä  
Ninalta tai Kari Vainionpäältä. 
 
Tilataan jatkossa kaikki painotuotteet Turkuun, josta niitä jaetaan pyynnöstä ja kustannukset lisä-
tään Vaski-laskuun. 
 
Kehittämispäivän valmistelut käynnissä. Jaakko selvittää lounaan ja luontokävelyn, Nina tekee sel-
vityksen pohjalta tilaukset. 
 
Lainauspalveluryhmän jäsen Naantalissa vaihtuu kesken kauden. 
 
Jokerien käytön pelisäännöt kannattaa kerrata Vaski-Extranetistä. 
 

 
8. Tiedotusasiat 
 

 Hansel on käynnistämässä kausijulkaisujen kilpailutuksen ja jokaisen kunnan tulee itse  
 ilmoittautua mukaan kilpailutukseen. Hanselin yhteyshenkilö on Kimmo Vuorela. 
 
 Kuljetusten kilpailutusten valmistelu käynnistyy syksyllä ja Asko kerää valmisteluryhmän. 

 
 

9. Työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

Ti 11.1.2022 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 25.1.2022 12:30-
16 

Teams  Johtoryhmä 

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 
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10. Pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 
 
11. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 15:53 
 


