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Aika 29.3.2022 klo 12:30–16 
 
Paikka Teams 

 
Jäsenet   

Hjelm, Jari   Ruskon kunnankirjasto  
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Lankinen, Laura  Paimion kaupunginkirjasto 
Lehtinen, Taija  Liedon kunnankirjasto 
Leimola, Anna   Kustavin kunnankirjasto 
Leino, Maija   Maskun kunnankirjasto 
Lind, Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Mutka, Marja-Liisa  Laitilan kaupunginkirjasto 
Mäkinen, Salla  Uudenkaupungin 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 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 
Uski, Riikka   Nousiaisten kunnankirjasto 

  
 
Poissa  Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 

Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Sjölund, Anna-Kaisa  Pyhärannan kunnankirjasto 

 
 
Muut Autio, Asko   Turun kaupunginkirjasto 

Julin, Petra   Someron kaupunginkirjasto 
 Laitakari, Ursula  Auran kunnankirjasto 

Rajala, Anni   Turun kaupunginkirjasto  
 

    
Ennen kokousta Someron ja Auran kirjastojen uuden johtajat esittäytyivät ja käytiin kuulumiskierros. 
  
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus   
 
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 

 
Päätös  
 
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 
 

 
2. Koha-Suomi Oy:n hallituksen seminaari 25.3.2022 
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Rebekka kertoi seminaarista ja tiekartan etenemisestä. Hallituksen seminaarissa keskusteltiin viime 
vuoden toiminnasta, strategian toteutumisesta, tietoturvasuuunnitelmasta ja siihen liittyen tietosuo-
jaharjoituksesta sekä tiekartasta. Tiekarttaan tehtiin muutamia lisäyksiä ja sovittiin alustavasti seu-
rannasta ja arvioinnista. Tiekarttaa ei ole vielä hyväksytty virallisesti hallituksessa. 

 
Ehdotus  
 
Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös 
 
Merkittiin tiedoksi. 

 
 

3. Toimintasuunnitelman 2021 toteuma ja vuoden 2022 toimenpiteiden tilanne 
 
Vuonna 2021 toiminta keskittyi Kohan käyttöönottoon ja siihen liittyen tehtiin useita toimintatapojen 
yhtenäistämisiä, kuten uuden aineiston luokitus, hyllypaikat ja sijainnit. Korona-pandemian takia 
työkiertoa ei saatu edistettyä, eikä markkinointiakaan saatu edistettyä. Vaskin toimintasuunnitelma 
2019 – täydennettynä vuoden 2021 toteumalla on Teamsissa Talous ja toiminta -kansiossa. 
 
Ehdotus 
 
Käydään läpi toimintasuunnitelman 2021 toteuma ja vuoden 2022 toimenpiteiden tilanne 
 
Päätös 
 
Todettiin toimintasuunnitelman toteutuminen ja vuoden 2022 toimenpiteitä käydään tarkemmin läpi 
kehittämispäivässä. 
 
 

4. Ukrainalaisten pakolaisten vastaanottaminen Vaski-kirjastoissa 
 
Kirjastonkäyttö: ohjeet kirjastokortin antamisesta tarkistettu, ukrainankielinen opas löytyy Monikieli-
sen kirjaston sivuilta, kuten myös vinkkilista aineistoista. PressReaderista toimitettu venäjänkielinen 
ohje kirjastoille. Ukrainankielista aineistoa ei saa hankittua ja Monikielinen kirjasto selvittää asiaa. 
 
Kirjaston asiakkaiden tiedontarpeisiin on vastattu tekemällä kaksi suosittelulistaa ja eri puolilla jär-
jestetään tapahtumia. 

 
Ehdotus 
 

Käydään läpi tämän hetkinen tilanne 
 
Keskustelu 
Nousiaisissa aloittanut Valmo-opetus ukrainalaisille, kirjastoon tulossa tietokone ukrainankielisillä 
asetuksilla ja vaihdettu opasteita kuvallisiksi. Naantalissa SPR aloittanut Kielitupa-toiminnan, sa-
moin Mynämäessä aloitettu kielen opetusta. Taivassalossa käynyt Valmo-opetuksen lapsiryhmä 
kirjastossa. Sauvossa lähes 40 koululaista. 
 
 
 
 
 

https://turku.sharepoint.com/:p:/r/sites/vaski-jory/Jaetut%20asiakirjat/Johtoryhm%C3%A4/Talous%20ja%20toiminta/Vaski-toimintasuunnitelma%202019-.pptx?d=w8e8bb54c7390411d844b4cb8121abfc4&csf=1&web=1&e=WbUoVD
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5. Koha-kirjastojärjestelmän versionvaihto ja siihen liittyvä valmistelu 

 
Ehdotus  
 
Anni Rajala ja Asko Autio esittelevät Koha-kirjastojärjestelmän versionvaihtoa ja sen valmistelua. 
 
Anni: tulossa oleva versionvaihto 7.–8.6.2022 on poikkeuksellisen iso ja siihen tarvitaan paljon omi-
naisuuksien läpikäymistä ja testaamista. Vaskituessa priorisoidaan versionvaihtoa. Automaatit tes-
tataan myös ennakkoon Turun toimesta. Asiakastiedotus aloitetaan vasta kun tiedetään tarkemmin 
vaikutukset palveluihin, esim. vielä selvitetään, voisiko e-aineistoja käyttää katkon aikana. Tavoit-
teena on aloittaa asiakastiedottaminen kuukautta ennen katkoa ja siihen tulee yhteistä aineistoa. 
Kohan osalta käyttökatko on totaalinen eikä varalainausta voi käyttää. Eräpäivät siirretään katkon 
ajalta Vaski-tuessa ja tehdään lähiaikoina. Jatketaan asian käsittelyä huhtikuun kokouksessa. Var-
mistetaan vielä, tarvitaanko henkilökuntaa paikalle kirjastoihin 7.6.2022 Kirjastoissa pitää olla val-
mius testaamiseen aamulla 8.6.2022. 
 
Päätös 
 
Todettiin, että versionvaihdosta tarvitaan selkeämpi suunnitelma ja aikaisemmin. On mahdollista 
aikaistaa tiedottamista ja lähteä siitä, että e-aineistot eivät ole käytössä ja sovittiin, että aloitetaan 
asiakastiedottaminen pääsiäisen jälkeen. Tiedottamisessa lähdemme siitä, että käyttökatko päättyy 
8.6.2022 klo 12. 

 
 
6. Koha-projektin jälkeiset kehitystyöt ja asiakastietojen vanhentuminen 

 
Asko kertoi Koha-projektin jälkeisistä kehitystöistä:  
 
Vaski-Kohan integroinnit perintätoimistojen järjestelmiin (Suomen Kuntaperintä ja Svea Perintä) on 
siirretty tuotantoon, vaikka jotain pientä säätämistä työkalussa yhä on. Muut Koha-kirjastot ottavat 
uuden perintäintegraation käyttöön vasta versionvaihdon jälkeen. 
 
Bibliothecan automaatteihin on saatu testattavaksi ohjelmistopäivitys, mutta se ei korjannut tukea 
Koha-Suomen skeemalle. Bibliothecan automaattiohjelmiston jatkopäivitykselle ja automaatti-
asetusten korjauksille ei ole saatu sovittua aikaa. Helmi–maaliskuun vaihteessa kaikkiin Mikro-Väy-
län lainaus- ja palautusautomaatteihin sekä lajitteleviin palautusautomaatteihin asennettiin uudet 
ohjelmistoversiot, joiden pitäisi korjata automaattien toiminnallisuudessa raportoidut virheet. Mikäli 
ongelmia on edelleen, niin niistä kannattaa tiedottaa Vaskitukea. 
 
RFID-kirjastokorttien ja ainestotunnisteiden sekä kirjastojen itsepalveluautomaattien kilpailutusten 
valmistelu on aloitettu. Mikäli kirjastoissa on tarvetta RFID-tunnisteille, niitä kannattaa tilata jo ny-
kyisen sopimuksen aikana. 
 
Turussa on korvattu alkuvuonna kaikkien asiakaspalvelupisteiden vanhat viivakoodinlukijat Zebra 
DS2208 2D-viivakoodinlukijoilla ja käyttökokemukset ovat olleet hyviä. 
 
Lainauskielto: Koha-Suomen asiantuntijaryhmässä on keskusteltu asiakastietojen vanhenemisesta 
ja siihen liittyvästä lainauskiellosta. Vaski-kirjastoissa asiakastieto vanhenee 10 vuodessa. Käyttö-
säännöissä kerrotaan tällä hetkellä: ”Kirjasto tarkistaa asiakkaan yhteystiedot kymmenen vuoden 
välein.” 
 
Päätös 
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Merkittiin tiedoksi ja ehdotetaan Koha-Suomen asiantuntijaryhmälle Vaski-kirjastojen käytäntöä 
asiakastietojen voimassaolosta. Vaski-kirjastoilla ei ole tarvetta Koha-Suomen tasoisille automati-
soiduille sähköpostiviesteille asiakastietojen tarkistamisesta. 
 
 

7. Muut asiat 
 
Vaski-kassit: hankitaan lisää pieni erä nykyisiä kasseja. Laminoitu kassi on melko kallis. Selvitetään 
muovikassien hankintaa. 
 
Kehittämispäivä 31.5.2022 Salon Kirjakkalassa. Järjestetään yhteiskuljetus Turusta, selvitetään 
reitti. 
 
Ilmoittaudutaan mukaan Hanselin lehtikilpailutukseen. 
 
Humakin yhteisöpedagogeja voi kysyä kirjastoon harjoitteluun. 
 

 
8. Tiedotusasiat 

- ei tiedotusasioita 
 

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 Salo Kehittämispäivä 

 

 
 

10. Pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 
 
11. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 15:30 
 


