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Aika 15.11.2022 klo 12:30–16 
 
Paikka Teams 

 
Jäsenet  

  
Inkinen, Päivi  Sauvon kunnankirjasto 
Kulmala, Viktoria  Mynämäen kunnankirjasto 
Lankinen, Laura  Paimion kaupunginkirjasto 
Lehtinen, Taija  Liedon kaupunginkirjasto 
Leino, Maija   Maskun kunnankirjasto 
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 
Uski, Riikka   Nousiaisten kunnankirjasto 

 
  

 
Poissa  Hyyppä, Nina (siht.)  Turun kaupunginkirjasto 

Ikala-Suomalainen, Sirpa  Vehmaan kunnankirjasto 
Leimola, Anna   Kustavin kunnankirjasto 
Lind, Jaakko   Salon kaupunginkirjasto 
Tuomi, Tarja   Naantalin kaupunginkirjasto 

 
Muut Hypén, Kaisa  Turun kaupunginkirjasto 

Kari, Riitta   Naantalin kaupunginkirjasto 
Kusmin, Pia (12.30)  Tornion kaupunginkirjasto 
Kyllönen, Roosa  Turun kaupunginkirjasto 
Mäkiranta, Ari (13.00)  Koha-Suomi 
Sandell, Susanna  Turun kaupunginkirjasto 
Sipola, Nina (12.30)  Rovaniemen kaupunginkirjasto 

  
 

    
 

  
Esityslista 

 
 
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

 
Ehdotus   
 
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 

 
Päätös  

 
 Todettiin kokouksen päätösvaltaisuus. 
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2. Lapin kokemukset kelluttamisesta 

 

Lapin kirjastoissa kokeiltiin kuntarajat ylittävää kelluttamista Rovaniemen pääkirjaston remontin yh-

teydessä. Rovaniemen kirjastojohtaja Nina Sipola ja pääkäyttäjä Pia Kusmin Tornion kirjastosta tu-

levat kertomaan Lapin kirjastojen kokemuksia. 

 

Ehdotus  

 

Merkitään tiedoksi 

  
Päätös 
 
Kuultiin Sipolan ja Kusminin esitys, liitteenä. Lapin kirjastoissa suunnitellaan seuraavaksi musiikki-
aineistojen kelluttamista kimpan tasolla.  
 
 

3. Katsaus Koha-Suomen tiekartan toteutumiseen ja tuleviin suunnitelmiin  
Koha-Suomelle on laadittu tiekartta, jonka toteutumista seurataan Koha-Suomen  
asiantuntijaryhmässä kuukausittain ja hallituksessa kerran vuodessa. Ar Mäkiranta tulee esittele-
mään tiekartan toteumista ja tulevia suunnitelmia. 

 
Ehdotus 
 

Merkitään esittely tiedoksi. 
 
Päätös 
Ari esitteli tiekartan toimenpidelistausta. Lista on käyty läpi ihan äskettäin asiantuntijaryhmässä ja 
listaan on tehty tarkennuksia, mm. seuraavia:  
- Vahvan tunnistautumisen kehittäminen asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä jatkuu ensi 

vuonna eikä valmistu tänä vuonna 
- Raportointiportaalin rajapinta on toteutettu Koha-Suomen taholta ja nyt odotetaan Gisposition 

osuutta 
- Hyllyvarausraporttien toimivuutta seurataan ja siksi on kehityslistalla ensi vuonna.  
 
Osa kehitettävistä toiminnoista on sellaisia, että se tapahtuu yhteisöversion tasolla, jolloin ominai-
suus on mukana versiopäivityksissä. Osa toimenpiteistä on kuvattu aika ylätasolla ja tulevat tarken-
tumaan kun päästään käytännön työhön. Tänä vuonna saatu harjoittelija ja pääkäyttäjäresurssia 
tullaan lisäämään ensi vuodelle. Version vaihto on tulossa ensi toukokuussa ja projekti käynniste-
tään lähiaikoina, nyt kartoitetaan kimpoista päiviä, jotka ovat mahdottomia. Tavoite on, että testaa-
miselle tehdään oma testiympäristö. Isoja muutoksia ei ole tulossa ja kaikkia muutoksia ei vielä tie-
detä, isoin asia on ulkoasun muuttuminen. KohaCon 14.18.8.2023 Helsingissä. 
 
Kirkeksen käyttöönottoprojekti meneillään ja käyttöönotto on tulossa syksyllä 2023. Lukki-kirjastot 
kävivät Turussa tutustumassa Kohaan ja ensi vuonna tulevat Lastu-kirjastot. 
 
 

4. Vaskin työryhmien toiminnan raportointi ja seuraavan vuoden suunnittelu 
 

Ehdotus   
 
Kuunnellaan työryhmien vuoden 2022 toiminnan raportoinnit ja vuoden 2023 suunnitelmat. Teh-
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dään tarvittaessa muutoksia toimintaan. Joulukuun Vaski-johtoryhmässä vahvistetaan ryhmien jä-
senet. 
 
Päätös 
Susanna Sandell esitteli pääkäyttäjäryhmän toimintaa, esitys liitteenä. 
Roosa Kyllönen esitteli verkkoviestinnän ryhmän toimintaa, esitys liitteenä. 
Kaisa Hypén esitteli kokoelmaryhmän ja musiikkityöryhmän toimintaa, esitykset liitteenä. Todettiin, 
että musiikkityöryhmän tarve arvioidaan kesäkuuhun 2023 mennessä. 

 
 

5. Esineiden kokoelmalinjaukset  
 
Vaskin tämän vuoden toiminnan painopisteissä on mainittu lainattaviin esineisiin liittyvien yhteisten 
käytäntöjen ja linjaamisen selvittäminen. Tehtävä annettiin kokoelmaryhmälle. Kaisa Hypén esitte-
lee selvitystä. 
 
Ehdotus 
 
Keskustellaan ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä. 
 
Päätös 
 
Kaisa esitteli kokoelmalinjauksia. Ensimmäisenä toimenpiteenä kyseltiin Vaski-kirjastoilta esineiden 
lainauksesta ja kyselyn tuloksia käsiteltiin Vaski-joryssa 26.4.2022.  Kyselyn perusteella kirjastot 
hankkivat lainattavia esineitä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Yhteistyö-
kumppanit voivat asettaa rajoitteita aineiston käytölle. Kirjastoissa harkitaan tapauskohtaisesti, voi-
daanko esine laittaa muiden kirjastojen käyttöön. Esineiden kuvailuun ja tietokannan ajantasaisuu-
teen tulisi kiinnittää huomioita.  
Päätettiin, että kirjataan Vaskien yhteiseen kokoelmalinjaukseen: “Kirjastot hankkivat kokoelmiinsa 
myös lainattavia esineitä, joita hankitaan kysyntää vastaavasti ja jotka ovat käytettävissä paikalli-
sesti.” 
 
 

6. E-aineistobudjetin täsmentäminen 

 
Viime kokouksen jälkeen e-aineistokustannukset ovat täsmentyneet ja Maija Suoyrjön laatima bud-
jettiehdotus vuodelle 2023 on kokonaisuutenaan 253 416€. Uusi budjetti liitteenä (Teamsin kansi-
ossa). 
 
Ehdotus 
 

Hyväksytään Maijan laatima budjetti. 
 
Päätös 
 

Päätettiin, että e-aineistoihin käytetään 253 416 € vuonna 2023. 
 
 

7. Vaski-kirjastojen maksut ja maksujen perintä 
 
Vaski-kirjastojen nykyiset maksut ovat olleet voimassa 1.6.2017 alkaen ja kaikissa kunnissa on hy-
väksytty samat maksut. Yhtenäiset maksut tekevät asiakaspalvelusta selkeämpää ja maksujen 
muodostumista on helpompi selvittää asiakkaille. 
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Ehdotus 
 
Keskustellaan mahdollisuuksista korottaa maksuja tai toteuttaa maksujen tehostettua perintää. 
 
 
Päätös 
Vaski-kirjastojen myöhästymismaksu 30 senttiä/laina/vuorokausi on aika korkealla tasolla, korke-
ampia maksuja peritään Kuopiossa ja Lahdessa. Päätettiin, että maksuja ei koroteta tässä vai-
heessa ja päätettiin selvittää viestintäkampanjan toteuttaminen maksujen tehostetun perinnän tu-
eksi. 
 

8. Muut asiat 
 

Jokeri-ohjeistus (https://vaskiextra.net/ohje/jokeri-saannot/ ) ja sen noudattaminen. Jokeri-ohjeis-
tus selkeytettynä: Nide voi olla jokerina enintään neljä kuukautta lainauskuntoon saattamisesta. 
Mikäli varauksia on 5 tai enemmän / varattava nide, kaikki niteet laitetaan varattaviksi, vaikka eivät 
olisikaan olleet jokereina vielä neljää kuukautta. Jokaisen kirjaston johtajan tulee huolehtia, että 
sääntöjä noudatetaan. 
 
Muovittaminen/muovittamattomuus: Kuopion kaupunginkirjasto on luopunut muovittamisesta 
vuonna 2019 ja heidän kokemuksensa ovat hyviä. Oulun kaupunginkirjastossa on kokeiltu muovit-
tamattomuutta 2022 ja heidän mukaansa muovittamaton aineisto ei kestä logistiikkaa. Rebekka 
laittaa johtoryhmälle Oulusta saadun sähköpostin, jossa tarkemmin heidän kokemuksiaan. 
 
Kaukolainojen korvaaminen Vaski-budjetissa – olisiko mahdollista luopua lähetettyjen kaukolaino-
jen korvaamisesta osana Vaski-laskua ensi vuodesta alkaen? Lähetettyjä kaukolainoja oli viime 
vuonna 343 kpl ja kustannukset yhteensä 2401€. 
 
AVI-hakemuksen luonnos on työvaliokunnan tiedostoissa. Hakemuksen kokonaisbudjetti on 
39 500€, josta omarahoituksen osuus on 20% eli 7 900€. Tarkoitus on kattaa omarahoitusosuus 
hankkeeseen osallistuvien työaikana. Hakuaika päättyy 30.11.2022. 
 
Ensi vuoden kokousajat: tvk 10.1.2023, jory 24.1.2023, tvk 14.2.2023, jory  28.2.2023, tvk                     
14.3.2023, jory  28.3.2023, tvk 11.4.2023, jory  25.4.2023, tvk  9.5.2023, jory  23.5.2023. Kalenteri-
merkinnät tulevat myöhemmin. 
 

 
9. Tiedotusasiat 

 

10. 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 

https://vaskiextra.net/ohje/jokeri-saannot/
https://turku.sharepoint.com/:w:/r/sites/vaski-jory/Jaetut%20asiakirjat/Ty%C3%B6valiokunta/Projektisuunnitelman%20luonnos.docx?d=w23773545a0ed4ed696b9f3789856d169&csf=1&web=1&e=pjj75i
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Ti 29.11.2022 13-16 Teams Työvaliokunta 

Ti 13.12.2022 12:30-
16 

Scandic Julia, Å-sali Johtoryhmä 

 
 

11. Pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin pöytäkirja 

 
12. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päätettiin klo 16. 

 


