
Vaski-kirjastojen lainauspalvelutyöryhmä  MUISTIO 
    1.11.2022 
 
 
Aika 1.11.2022 klo 11 – 11.45 
Paikka iso neukkari, Turun kaupunginkirjasto, Teams 
Läsnä Tuula Orne, Turku 
 Kari Pohjola, Turku (klo 11.15 asti) 
 Jaakko Lind, Salo 
 Satu Loijas, Kaarina 
 Jaana Alanen, Laitila 
 Taija Lehtinen, Lieto 
 Hannele Luomanen, Rusko 
 Kaisa Hypén, Turku, muistio 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

1. Vaskitasoinen kellutus 

- Vaski-joryn päätöksellä musiikki-cd-levyjen vaskitasoinen kellutus käynnistyy 9.1.2023 

- käytiin läpi ja muokattiin Kellutuksen käynnistäminen ja pelisäännöt -dokumenttia, muistion 

liitteenä 

o erityisesti poistot ja varastointi, Varastokirjastoon siirrot vaativat täsmentämistä 

o yhteiskokoelman tekninen toteutusmalli ja nimi eivät vielä tiedossa 

- muuta kellutukseen varautumisessa huomioitavaa? 

o lähi- ja omatoimikirjastot: onko riittävästi tarvikkeita putsaamista varten, uusia koteloita – 

kartoitetaan tarvetta ja hankitaan tarvittaessa lisää yhteisesti 

o musatyöryhmän jäseniltä voi myös kysyä lisätietoja ja välittää palautetta; musatyöryhmä 

seuraa kellutusta, levyjen valintaa ja hankintaa ja reagoi tarpeen mukaan (esim. työmääriin 

liittyen) 

 
2. Verkkokirjastossa näytettävät asiakasviestit 

- mahdollista ottaa käyttöön asiakasviestityyppi, joka näkyy asiakkaalle verkkokirjastossa 

- voidaan kokeilla, kuittausominaisuus tarvitaan, jotta viestit eivät jää roikkumaan 

 
 

3. Muut asiat 

- ohjeita päivitetty ekstranettiin, esim. korttikoulutusohje 

- kirjastokortteja tilataan jatkossa kerran vuodessa, yhteistilaus 

- Tuulalle voi laittaa viestiä lainauspalveluasioihin liittyen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LIITE  
 
Kellutuksen käynnistäminen ja pelisäännöt 
Musiikki-cd-levyjen kellutus käynnistyy 9.1.2023. Musiikkityöryhmä on alustavasti ennakoinut 
kokoelmatyöhön ja kellutuksen pelisääntöihin liittyviä asioita, jotka saattavat herättää keskustelua ja 
kysymyksiä. Ne on koottu alla olevaan taulukkoon. Niihin toivotaan lainauspalvelutyöryhmän kommentteja 
ja huomioita sekä lisäyksiä tarpeen mukaan. 
Marraskuussa avataan Vaskin Teamsissa kellutuskanava, jossa jatkossa on tarkoitus käydä kellutukseen 
liittyvää keskustelua. Sen avaamisen yhteydessä julkaistaan myös oheiseen taulukkoon pohjautuva 
ohjeistus, miten yleisimmissä ongelmatilanteissa toimitaan. Siksi olisi hyvä, että ohjetaulukko olisi 
mahdollisimman kattava ja ohjeet selkeät. 
 
Uusien cd-levyjen valinta ja hankinta 
Vuoden 2023 alusta musiikin cd-levyt hankitaan Vaskin yhteiseen kokoelmaan, valinta ja hankinta sekä 
lainauskuntoon käsittely tehdään Kaarinassa, Salossa ja Turussa. Ensi vuoden alusta ei enää hankita 
paikallisesti cd-levyjä paikalliskokoelmia lukuun ottamatta, eikä kelluvassa kokoelmassa voi olla jokereita. 
Henkilökunta voi tehdä hankintaehdotuksia Teamsin kellutuskanavan kautta. 
 
Muu kellutukseen liittyvä tiedotus henkilökunnalle 
Alustava tiedotussuunnitelma on laadittu Vaskin pääkäyttäjien kanssa: 
- marraskuussa 

o hyllypaikkojen muutokset (kaikki musiikin cd-levyt ovat hyllypaikoissa Lapset, Nuoret, Musiikki. 
Kohan kehittäjät siirtävät cd-levyt Aikuiset-hyllypaikasta Musiikki-hyllypaikkaan) 

o järjestelmään syntyvä uusi yksikkö 
o kellutuksen alkamisen ajankohta 
o viittaus että Teams-kanava on perustettu/perusteilla 

- joulukuussa 
o muistutus ennen joulua: kellutus lähenee 

- tammikuussa 
o kellutus on käynnistynyt 
o ohjeistus testata palautusautomaatit 

 
Pärjätäänkö tällä, vai onko tarpeen täydentää? Onko ideoita ja ajatuksia asiakasviestinnästä? 
Kokoelmatyö ja 
muut 
pelisäännöt   
luokitus musiikki-cd-levyjen luokitus on pyritty yhtenäistämään, mutta kirjastoihin voi 

päätyä samoja nimekkeitä jotka ovat eri luokissa. Varmistetaan, että kaikilla 
levyillä on  sama luokka. Luokan voisi päättää sen mukaan, mitä Turussa on 
laitettu tai kysyä muiden mielipidettä Teamsin kanavalla, jos ei ole varma. Jos 
esim. Turku huomaa virheen luokituksessa, siitä voisi ilmoittaa kaikille 
kirjastoille. Tarra vaihdetaan siinä kirjastossa, missä nide on. 

 



tasapainotus, 
Teams tai 
muuten 

tarjotaan / pyydetään cd-levyjä Teamsin kanavalla. Tulviessa voi palauttaa 
alkuperäiseen omistajakirjastoon, jos on yhteisesti hankittua kokoelmaa, voisi  
Teamsissä kysyä, kenen hyllyihin mahtuu. -  Omatoimikirjastot, joissa 
henkilökuntaa on harvoin paikalla, tuleeko ongelmia? 

 
rikkoutuneet 
kotelot, 
likaantuneet 
levyt 

vaihdetaan uusi kotelo / putsataan levy siellä missä tarve havaitaan. Onko 
kirjastoissa tarvikkeita? 

hankitaanko lisää 
koteloita? 
Kartoitetaan 
tarvetta 

sotkut: 
palautuneet 
tyhjät kotelot, 
kotelossa väärä 
levy… 

se kirjasto joka huomaa, hoitaa loppuun asti (kontaktoi asiakkaan, on 
tarvittaessa yhteydessä toisiin kirjastoihin) 

 
korvaukset Kadonneiden ja turmeltuneiden levyjen kohdalla toimitaan kuten muunkin 

aineiston eli kadonneen tai turmeltuneen levyn voisi korvata mihin tahansa 
Vaski-kirjastoon oli se sitten ennen kellutusta hankittu tai yhteisesti hankittu. 

särkyneitä 
koteloita ei ole 
tarve korvata? 

kadonneiden, 
turmeltuneiden 
tilalle 
hankittavat, 
erityisesti jos 
varauksia 

ilmoitetaan valintoja ja hankintoja tekeville kirjastoille suoraan tai Teamsilla 

 
poistot ja 
varastoinnit 

lähetetään alkuperäiseen omistajakirjastoon, saatteessa ehdotus poistosta / 
varastoinnista.   

  Yhteisesti hankitut: poistot tehdään siinä kirjastossa joka on huomannut 
tarpeen 

 

  

cd-levyjen varastointi: Turku ja Salo varastoivat omat vanhat levynsä, muut 
lähetetään Raisioon. Yhteiskokoelmaan hankittujen varastointi? 

 

  

sovitaan, mitkä kirjastot hoitavat Varastokirjastoon siirrot (vaatii myös low-
tagien päivityksen) 

missä päätetään 
varastoidaanko 
paikallisesti vai 
lähetetäänkö 
Varastokirjastoon 

kokoelmatyöhön 
liittyvät 
täydennykset 

esim. uuden levyn hankkiminen kuluneen tilalle.  

 

  Teamsin kautta tieto valitsijoille jos on joutunut poistamaan kysytyn levyn  

   
 
 
 


