Varastokirjaston johtokunnan kokous

Pöytäkirja 2/2021

Aika ja paikka

19.5.2021 klo 9.00 – 11.04
Etäkokous

Paikalla

Ari Muhonen, puheenjohtaja. Jyväskylän yliopisto, avoimen tiedon keskus
Minna Abrahamsson-Sipponen, varapuheenjohtaja. Oulun yliopiston kirjasto
Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto
Päivi Savinainen, Kuopion kaupunginkirjasto (poistui 10.55)
Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
Minna von Zansen, Celia

Esittelijä

Johanna Vesterinen, Varastokirjasto

Asiantuntijat

Sirpa Janhonen, Varastokirjasto
Anne Koivisto, Jyväskylän kaupunginkirjasto (5§)

Asiat
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.05.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on
läsnä.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista on lähetetty 12.5.2021 sähköpostitse, pykäläkohtien liitteet on tallennettu Tiimeriin.
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 22.2.2021. Pöytäkirja on tarkastettu 1.3.2021 ja on
luettavissa kirjaston kotisivuilla.
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Asiakastoiminen Varastokirjastotilaus
Projektisuunnittelija Anne Koivisto kertoo meneillään olevasta Jyväskylän kaupunginkirjaston
Shokkiuutinen – harvinainen kirja löytyi kirjastosta -hankkeesta. Koivisto kertoo erityisesti hankkeen
Asiakastoimisen tilauksen edistäminen (ATTE) osuudesta.
Kuultiin hankkeen tilannekatsaus. ATTE-hanke on yksi osa Jyväskylän kaupunginkirjaston
Shokkiuutinen-hankekokonaisuutta ja esittelyssä perehdyttiin ainoastaan tähän osioon. Koivisto
korosti, että asiakastoimisen kaukotilauksen osalta kyseessä on suunnitelma, jonka pohjalta
voidaan aikanaan jatkaa toteutukseen.

Toinen osa Jyväskylän hankekokonaisuudesta on Asiakastoiminen Varastokirjastotilaus (VATI).
Hankkeen tavoitteena on asiakkaan itsepalveluna tekemä Varastokirjastotilaus Keski-Finna verkkokirjaston kautta. Hankesuunnitelma valmistuu loppukesään mennessä.
LIITE 5§: Anne Koiviston esitys.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
6. Kirjastojärjestelmäriippumattoman kaukolainauksen hanke
Johanna Vesterinen alustaa aiheesta.
Varastokirjaston hankkeen tavoitteena on kehittää kirjastojärjestelmäriippumaton toiminto, joka
mahdollistaa kaukolainauksen eri kirjastojärjestelmien välillä. Hankkeelle haetaan opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoitusta. Akuutein tarve on kaukolainauksen mahdollistaminen ALMAkirjastojärjestelmästä Vaari-KOHAan, mutta hankkeen aikana selvitetään mahdollisuudet muihinkin
variaatioihin.
Johtoryhmä kävi keskustelua aiheesta. Hanke on herättänyt jo nyt laajaa kiinnostusta
kirjastokentällä. Varastokirjaston hanke on luontevaa jatkoa Jyväskylän VATI-hankkeelle.
Koska asia on vielä suunnitteluvaiheessa, jatketaan hankesuunnitelman tekoa pienemmällä
työryhmällä; Vesterinen kutsuu osallistujat.
LIITE 6§: Hankesuunnitelman taustaa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
7. NordILL 2021 -konferenssin tilanne
Liisa Savolainen ja Johanna Vesterinen kertoivat 25.–26.10.2021 järjestettävän NordILL 2021etäkonferenssin valmistelutilanteesta. Varastokirjasto, Kansalliskirjasto ja Helsingin
kaupunginkirjasto ovat konferenssin vastuutahot.
Liisa Savolainen esitteli NordILL-konferenssin sivustoa sekä tekeillä olevaa ohjelmaa. Teemana on
tällä kertaa Empowering knowledge – Accelerating access. Konferenssi on tarkoitettu kaikille
kirjastosektoreille ja tämä on huomioitu ohjelman kokoamisessa.
Baltian ja pohjoismaiden lisäksi puheenvuoroja on luvassa mm. Venäjältä ja Saksasta.
Ilmoittautuminen avataan viikolla 21.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Varastokirjaston strategiatyö
Varastokirjaston strategiatyöhön liittyvä henkilöstön kehittämispäivä pidettiin 6.5.2021. Johanna
Vesterinen alustaa aiheesta.
Kehittämispäivää pidettiin onnistuneena aloituksena kirjaston strategiatyölle. Henkilökunnan
näkemyksiä koottiin aiheista Tilat ja toiminnot, ”Iso kuva”, Työn muutos ja osaamisen tarpeet sekä
Työnkuva, sisällöt ja työjärjestelyt. Kehittämispäivän henkilöstöpalaute on ollut hyvää/kiittävää.

LIITE 8§: päivän ohjelma ja teemakoosteet.
Päätös: Merkitään tiedoksi. Lisäksi päätettiin, että Varastokirjasto jatkaa asian työstöä päivän
materiaalin pohjalta, teemojen mukaisesti. Tuotos esitellään johtokunnan seuraavassa
kokouksessa.
9. Ajankohtaiset kuulumiset
Varastokirjaston tilaratkaisut: Johanna Vesterinen kertoi Varastokirjaston mahdollisesta
peruskorjaushankkeen tilanteesta.
Kirjastojen ja sektoreiden kuulumiset:
Varastokirjasto/Sirpa Janhonen: tekeillä amk-opinnäytetyö Varastokirjaston ja sen palveluiden
tunnettuudesta yleisissä kirjastoissa. Työ toteutetaan kyselytutkimuksena. Opinnäytetyö valmistuu
2021 loppuun mennessä.
Yliopistokirjastojen verkosto FUN/Ari Muhonen: Yliopistokirjastojen verkosto FUN on laatinut
toimintasuunnitelman vuosille 2021-2022. FUN keskittyy sidosryhmiin vaikuttamiseen, avoimen
tieteen edistämiseen sekä oman toimintansa jatkuvaan kehittämiseen. 2021 on myös FUNin 25.
toimintavuosi. Sitä juhlistetaan seminaarisarjalla, joista ensimmäinen pidettiin 18.3. ja toinen 20.5.
Suuri juhlaseminaari tullaan pitämään Jyväskylässä 9.11.
Oulun yliopiston kirjasto/Minna Abrahamsson-Sipponen: Oulun yliopiston kirjastossa on ollut
rekrytointien kevät kuten muutamissa muissakin yliopistokirjastoissa. Uudet osaajat täydentävät
hyvää osaajajoukkoa.
Avoin tiede työllistää ja tulee työllistämään yhä enemmän kirjastolaisia. Teemme yhteistyötä myös
Oulun kaupunginkirjaston kanssa heidän Sitra-hankkeessaan (Kirjastoista kansanvallan foorumeita)
sekä EU: n toiminnan avaamisessa kansalaisille.
Oulun yliopiston kirjaston lähipalvelut on taas avattu asiakkaille laajemmin, koska Oulun kaupunki
on nyt perustasolla koronatartuntojen osalta. Tilanteet voivat kuitenkin muuttua nopeasti ja siihen
on jo alettu tottua – resilienssimme on kasvanut.
Celia/Minna von Zansen: Celian virastolain muutos etenee. Työryhmätyöskentely jatkuu syksyyn
2021, jonka jälkeen luonnos hallituksen esitykseksi jatkaa lausuntokierrokselle. Lain on tarkoitus
tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Tehtävät eivät suuresti muutu, koska vastaavat lait tehdään
yleensä ns. kustannusneutraaleiksi. Viraston virallinen nimi (Näkövammaisten kirjasto) tulee
muuttumaan; nimiehdotus ei ole vielä tiedossa. Laissa tullaan säätämään myös yhteistyöstä
muiden toimijoiden kanssa; vrt. laki yleisistä kirjastoista.
AMK-kirjastot, SAMK/Jussi Kärki: Amkit-konsortio täyttää 20 vuotta tänä vuonna, juhlaseminaari
joulukuun alussa toivottavasti ihan live-tapahtumana. Muita isoja asioita on uuden strategian
julkistaminen ja toimenpiteiden aloittaminen, entistäkin verkostomaisempaan ja digitaaliseen
suuntaan ollaan menossa. Theseus-julkaisuarkistossa rakennetaan käyttörajattua kokoelmaa,
toiveina saada ensimmäisissä kirjastoissa toimimaan heti kesän jälkeen.

Yleiset kirjastot/Päivi Savinainen: Yleiset kirjastot ovat toimineet viranomaisohjeistuksen
mukaisesti. Koska pandemian taso vaihtelee eri alueilla, niin myös kirjastojen
toimintamahdollisuudet ovat olleet erilaiset. Yleiset kirjastot Suomessa ovat vähintään pystyneet
palvelemaan take away -palveluna, jolloin asiakkaat ovat päässeet noutamaan varauksensa,
palauttamaan ja hoitamaan viranomaisasioinnin pikaisesti kirjaston nettipäätteellä. Kirjastot ovat
ottaneet digiloikan ja lukemista ja yhteiskunnallista ja kulttuurista vuorovaikutusta edistävät
tapahtumat on siirretty etänä toteutettaviksi. Samanaikaisesti kirjastot suunnittelevat jo
pandemianjälkeistä toimintaa.

10. Muut asiat
Ari Muhonen on valittu Itä-Suomen yliopiston kirjaston johtajaksi 1.6.2021 alkaen.
11. Seuraava kokous
Vko 37, 13.-17.9.2021.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.04.

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu 26.5.2021

Ari Muhonen
Johtokunnan puheenjohtaja

Johanna Vesterinen
Kirjastonjohtaja

