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Aika 18.10.2022 klo 12:30–16 
 
Paikka Teams 

 
Jäsenet  

 Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 
 Lehtinen, Taija  Liedon kaupunginkirjasto 
 Lind, Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Luomanen, Hannele  Ruskon kunnankirjasto  
Mäkinen, Salla  Uudenkaupungin kaupunginkirjasto 
Pelkonen, Eija  Maskun kunnankirjasto 
Pesonen, Arja (varapuh.joht) Kaarinan kaupunginkirjasto 
Pilppula, Rebekka (puh.joht.) Turun kaupunginkirjasto 
Salminen, Päivi  Laitilan 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 

Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto  
Leimola, Anna   Kustavin kunnankirjasto  
Lankinen, Laura  Paimion kaupunginkirjasto 

 
Muut Hypén, Kaisa  Turun kaupunginkirjasto 

Kyllönen, Roosa  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. Verkkokirjaston uudistaminen ja viestintä 

 
Verkkoviestinnän työryhmä sai tammikuun 2022 Vaski-johtoryhmässä tehtäväksi miettiä verkkokir-
jaston uudistamista ja viestintää.  Ote tammikuun pöytäkirjasta: ” Roosa kertoi verkkokirjaston vuo-
sien 2020 ja 2021 muutokset ja uudet ominaisuudet. Verkkokirjastossa kävijöitä vuonna 2021 lähes 
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3 miljoonaa. Lisäresursseja ylläpitoon ja kehittämiseen kaivataan. Roosa kertasi vuoden 2020 työ-
pajan aiheet. Roosan esitys liitteenä. Roosa ja Noora pitävät viikoittain palaverit viestinnän yhteen-
sovittamisesta. 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 voi-
daan jatkaa nykyisellä linjalla häiriötiedotteiden suhteen. - Vaskin yhteinen viestintä: e-aineistot, 
Vaskin brändi ylipäätään tunnetummaksi, yhteiset palvelut tunnetummaksi, yhteistä sisällöntuotan-
toa esim. Kaarinan lukudiplomi Vaskin yhteiseksi lukudiplo-miksi, lainattavat esineet, kestävä kehi-
tys, 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, työ-
pajan ajankohta ja kutsu järjestyy Roosan ja Nooran toimesta. Vaski-johtoryhmä käsittelee verkko-
kirjaston uudistamista ja viestintää kehittämispäivässä 31.5.2022.” 

 
Ehdotus  
 
Roosa Kyllönen esittelee työryhmän suunnitelmat ja ideat verkkokirjaston uudistamisesta ja  
viestinnästä. 

 
Päätös 

 
Roosa esitteli henkilökunnalle järjestetyn Verkkokirjaston ideointipajan tulokset, esitys liitteenä. 
Verkkokirjaston päivittämisen esteinä ovat mm. ajanpuute, osaamisen puute, päällekkäiset viestin-
täkanavat, työnjaon epäselvyys jne. 
Kehittämisehdotuksina on mm.: etusivuun pitäisi panostaa, nyt toisinaan tyhjiä palstoja; e-aineistot 
-sivustoa pitäisi kehittää, suosikkilistoihin tarvitaan nopeampaa kiertoa ja arkisto, suosikkikarusellin 
uudistaminen. Verkkokirjaston sisällöllisen pääkäyttäjän puute haittaa sivuston kehittämistä ja yllä-
pitoa. 
 
Päätettiin poistaa etusivun Teemat ja kampanjat osio. Suosikkikarusellin uudistaminen otetaan kä-
sittelyyn heti. Turussa on tällä hetkellä tilapäinen resurssi, joka voidaan kohdentaa Vaski-verkkokir-
jaston uudistamiseen huomioiden käyttäjälähtöisyys. Sivuston navigaatio, helppolukuisuus ja selko-
kielisyys on käytävä läpi. E-aineistot-sivun selkokielisyyden tarkistus erityisen tärkeää. Etusivun 
bannerin kuvaa voidaan vaihtaa jatkossa vuodenaikojen mukaan. Suunnitellaan esim. valokuvakil-
pailu nuorille ja esitellään kuvia etusivun bannerissa. 
 
Verkkokirjastoon on ideoitu uusi kattava osio muunkielisille asiakkaille, liitteenä tarkempi kuvaus 
sivuston sisällöstä. Sivusto voitaisiin toteuttaa hankerahoituksella ja käytettävissä olevan ylimääräi-
sen resurssin turvin. Rebekka on yhteydessä sivustoa ideoivan Katarzynan kanssa jatkosta. 
 
Roosa esittelee joulukuun Vaski-johtoryhmässä viestintään liittyviä ideoita ja uudistuksia. 
 
 

3. Musiikin kellutuksen tilannekatsaus 
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Käydään läpi musiikin kellutuksen aloittamiseen liittyvät asiat ja niiden tilanne ja sovitaan aloittami-
sesta. Vaski-johtoryhmän kokouksessa 14.12.2021 päätettiin seuraavasti: “Kaisa esitteli musiikki-
työryhmän valmistelua ja päätettiin, että niteet hankitaan yhteiskokoelmaan ja että yhteiskokoelman 
ulkopuolista hankintaa ei tehdä kunnissa.”. Lisäksi 26.4.2022 päätettiin seuraavaa: ”Yhteisko-
koelma-kirjaston perustaminen ja automaattien päivitykset on tehtävä ennen kellutuksen aloitta-
mista. Päätettiin, että kelluttaminen voi alkaa syksyllä heti kun kaikki on siihen liittyen valmiina. Yh-
teishankinnan 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 aikana.” 
 
Liitteenä pykäläluonnos musiikin kelluttamisesta, esittelyaineistoa ei ole valmisteltu. 
 
Ehdotus 
 
Kuullaan tilannekatsaus ja tehdään tarvittavat päätökset. 
 
Päätös 
 
Anni esitteli musiikin cd-levyjen kellutuksen tilannekatsauksen, esitys liitteenä. 
Kellutuksen vaatimat tekniset vaatimukset Kohassa ovat nyt kunnossa. Saatavuustiedot jakaantu-
vat kahdelle välilehdelle ja päätettiin, että pysytään kahden välilehden mallissa. Mukaan kellutuk-
seen kaikki toimipisteet paitsi z-alkuiset koulukirjastot. Palautusautomaattien lajittelusääntöjen 
mahdolliset muutokset selvitetään pääkäyttäjien toimesta. Kellutus aloitetaan 9.1.2023. 
 
Kaisa esitteli kellutuksen edellytyksiä: yhtenäiset hyllypaikat ja luokitus, esitys liitteenä. Jatkossa 
musiikin cd-levyjä on vain hyllypaikoissa: Lapset, Nuoret, Musiikki. Aikuiset hyllypaikasta CD-levyt 
siirretään musiikin hyllypaikkaan massana. Muista mahdollisista hyllypaikoista, kuten Kirjallisuus, 
Lehdet, siirto pitää tehdä tarvittaessa manuaalisesti. Hyllypaikkamuutokset tehdään marraskuussa.  
 
Uusien cd-levyjen hankintaa on valmistelu vaihtoehdon C mukaan.  

A - jatketaan entiseen malliin, ei vaadi toimenpiteitä. Kokonaisuus jää koordinoimatta. 
B - osittain keskitetty hankinta. Kokoelma menee hankitavuorossa olevaan kirjastoon.  
C - yhteiskokoelma. Musiikkityöryhmän mukaan paras vaihtoehto. Saadaan kokemus yh-
teisestä hankinnasta, kokoelmatyö helpottuu. 

 
Päätettiin edetä vaihtoehdon C mukaan. Vastuutettiin musiikkityöryhmä viemään asiaa eteenpäin ja 
valmistelemaan tarkemmat ohjeistukset kirjastoille. 
 
Vuodelle 2023 aineiston hankintaan on varattu 40 000 €, hankintojen aloitus vuoden 2023 alusta. 
Perustetaan heti Vaski-Teamsiin kellutuskanava. Listataan asiat, joista tiedotetaan Vaski-kirjastoille 
ja asiakkaille. 

 
Lautakunnille tarvittava esittelyteksti päätöksentekoa varten löytyy Teamsistä. 

 
 

4. Hankeanomus AVIlle 
 
Työvaliokunta valmistelee hankeanomusta työnimellä Vaski-yhteisöstä rohkeutta. Hankeanomus 
tulisi käsittelyyn marraskuun kokoukseen. 
 
Ehdotus  
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Merkitään tiedoksi 
   
Päätös 
 
Muokattiin alustavaa hankeanomusta, joka on työvaliokunnan Vaski-Teamsissä. Käsitellään asiaa 
ja tehdään päätös marraskuun Vaski-johtoryhmässä. 

 
 
5. E-aineistojen budjetti ja kokoelma 

 
Käydään e-aineistojen budjetti ja kokoelma läpi.  
Päätetään seuraavat asiat: 
- budjetti vuodelle 2023 
- jatketaanko OverDriven kanssa 
- hankitaanko Promentoriin uudet kurssit 
- vähennetäänkö ePressin lisenssejä 15 kpl -> 10 tai 8 kpl 
- miten etäkäyttöisen + paikalliskäyttöisen eMagzin kokoelma uusitaan vuodelle 2023 
- miten valmistaudutaan Vaskien e-aineistokokoelman 10-vuotisjuhlaan 

 
 
Ehdotus 
 
Kuullaan Maija Suoyrjön esitys ja tehdään tarvittavat päätökset 
 
Päätös 
 

Maija esitteli e-aineistojen nykyisen tilanteen ja vuoden 2023 tarjonnan, esitys liitteenä.  
 
- päätettiin budjetti vuodelle 2023, yhteensä noin 247 000 € 
- jatketaan OverDriven kanssa ja lisätään 1000 euroa, varattiin rahaa 1000-2000 € tilauksen täy-

dentämiseen kesken vuotta. Satsataan nuorten kokoelmaan. 
- hankitaan Promentorin 10 uutta kurssia 
- vähennetään ePressin lisenssejä 10 kappaleeseen 
- Vaski-Teamsissä on taulukko, johon voi merkitä eMagzin kokoelman e-lehtitoiveet vuodelle 

2023 
- vähennetään Naxos-lisenssejä 5 kpl 
- Maija ideoi Vaskien e-aineistokokoelman 10-vuotisjuhlaa. Juhlien järjestämisestä kiinnostuneet 

voivat ottaa yhteyttä Maijaan.  
  
 
6. Muut asiat 
 
On esitetty toive teettää ukrainankielinen Vaski-kirjastojen esite ja siitä on luonnos olemassa. Päätettiin 
tilata esitettä Turkuun, josta sitä voi erikseen pyytää Ninalta. 
 
Asiakkaalta on tullut palaute käyttösääntöjen kuvituksesta. Päätettiin uudistaa kuvitusta seuraavan ti-
lauksen yhteydessä. 
 
Kuljetusten tarjouspyynnön valmistelu käynnistyy ja työryhmään tarvitaan kiinnostuneita. 
Kiinnostuneet voivat ilmoittautua Laura Tyysterille. 
 
 
7. Tiedotusasiat 
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AV-aineiston hankintasopimuksen optiosta ajalle 1.1.2023-31.12.2023 on tehty päätös 26.9.2022. Han-
kintapaikkana Suomen Kirjastopalvelu Oy. 
 
Kirjastokuljetusten hinnankorotuksia koskevat neuvottelut Ensetin kanssa on saatu päätökseen ja hin-
toihin tulee nyt 10 % korotus Ensetin aiemmin ehdottaman 13 %:n sijaan. Kuljetuksen kertahinta nou-
see 22.10.2022 alkaen siis 11,66 eurosta 12,83 euroon. Päätös on toimitettu kirjastoihin tiedoksi. 
 
Elokuvien suoratoistopalvelun hankinnasta on tehty Vaski-kirjastojen osalta sitova ilmoittautuminen 
Haltiin. 
 
Kirjallisuuden kilpailutus on päättynyt ja toimittajina jatkavat Suomen kirjastopalvelu Oy ja Kirjavälitys 
Oy. 
 
Turun kaupungin lakipalvelut yhdessä hankintapalveluiden kanssa ovat selvittäneet, onko kaupungin 
sopimustoimittajien piirissä tahoja, jotka ovat EU:n asettamien pakotteiden piirissä. Selvityksen perus-
teella pakotelistalta löytyy Oy Teboil Oy, jolta on tehty ostoja tänä vuonna. Muilta pakotelistalla olevilta 
yhtiöiltä ei ole tehty ostoja eikä niiden kanssa ole voimassa olevia hankintasopimuksia. 
 
Kaisa ilmoittaa Ellibsille, että kaikkien Vaski-kirjastojen kanssa käytetään Turun kanssa valmisteltua 
sopimusmallia.  
 
Joulukuun Vaski-johtoryhmä pidetään läsnäkokouksena, ei Teams mahdollisuutta. 
 

8. Työvaliokunnan ja johtoryhmän kokousajat 
 

 
Ti 6.9.2022 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 20.9.2022 12:30-
16 

Teams  Johtoryhmä 

Ti 4.10.2022 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 18.10.2022 12:30-
16 

Teams  Johtoryhmä 

Ti 1.11.2022 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 15.11.2022 12:30-
16 

Teams  Johtoryhmä 

Ti 29.11.2022 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 13.12.2022 12:30-
16 

Paikka avoin Johtoryhmä 

 
 

9. Pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirja 
 
10. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 15:59 
 


