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Lumme:  

- Pohditaan voisiko genren ilmaiseva kokoelmakoodi siirtyä Kirjastopalvelulta tulevan tilaussanoman 

mukana myös Kohaan automaattisesti, ettei sen kanssa tarvitsisi erikseen saapumisvaiheessa 

näprätä. (Korkalon Pasin kommentti: vaatisi muutostöitä Kohaan ja aineiston toimittajan 

järjestelmään). 

- Päivitetty luettelointi- ja tarrapohjia.  

- Muuten hiljaista. 

Vaara:  

- Axiellin palautusautomaatti temppuilee edelleen, lajittelee niteet miten sattuu eikä huoltopyynnöt 
auta. Välillä toimi kohtuullisen hyvin, nyt taas ei. Ei voi luottaa ollenkaan. 

- Asiakastietojen könttäpoistamiseen (vanhentuneet asiakastiedot) ei löydy ominaisuutta Kohan 
nykyisestä versiostamme, koska ei voi tehdä asiakaslistaa muuten kuin yksitellen, eikä se tule 
kysymykseen useiden tuhansien henkilötietojen poiston kanssa. OUTIssa kuulemma toimii, joten 
ehkä Vaarassakin lähiaikoina (uuden Koha-version ominaisuus). 
 

OUTI: 

- Uusien Koha-käyttäjätunnusten tekoa. 

- Anneli, Piia ja Pirkko-Liisa pitävät kehityspäivän ti 13.8. Käydään läpi OUTI-kimpan yhteisen 

tiedotuskanavan OUTI-Ottilan Koha-asiat, koska tiedotuskanava uudistuu syksyn aikana. Katsotaan, 

miten Koha-asiat laitettaisiin uudelle pohjalle, mitä voidaan kokonaan poistaa tai siirtää 

Redmineen. 

- Raportointityökalun virheistä pidetty palaveri 16.8. Piimegan kanssa. Esille tulleet korjaukset 

luvattu tehdä 16.8. mennessä. Korjaukset: kalenterivirhe, kokoelmatilastot (esim. poistot) eivät 

päivity tilastoihin automaattisesti, raportointityökalu ei noudata Kohan timeoutia (tämä jos 

ehtivät). 

- Anneli sopii kimppojen kanssa Kohan versiopäivitykset lähiaikoina. Päivitystahdiksi Johanna 

arvioinut kimppa/pv. 

- Uudessa versiossa tullut esille vielä muutamia virheitä, jotka korjattava ennen uusia päivityksiä: 

itsepalvelulainauksen aikakatkaisu ei toimi, kun menee omiin listoihin, tulee välillä ”Internal server 

error” –ilmoitus (ei aina), Korkalon Pasi korjaa atomicupdaten, joka liittyy EditX-sanomiin.  

- Anneli bongannut Koha-manuaalista ”loitsun”, jolla saa Z39.50-hakunäytön suuremmaksi 

https://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library#Resize_Z39.50_pop-up_window_when_loaded 

Kyyti: 

- Kyytissä kesä mennyt rauhallisesti. Hyllyvarausten aikaa nostettiin 40 päivästä 1095 päivää. 

Aiempaan käytäntöön oli syynä järjestelmän kuormittumisen estäminen, mutta sittemmin 

https://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library#Resize_Z39.50_pop-up_window_when_loaded


hyllyvarauslistan toimintaa on muutettu, mikä mahdollisti varausten näyttämisen pitemmältä 

ajalta. 

- Kysyin lehtitilausten sulkemisesta. Kyytissä ei ole vielä koskaan suljettu tilauksia. Kuulemma 

sulkeminen lähinnä siivoaa lehtitilausnäkymää, jolloin siellä on vähemmän tavaraa. Muuta 

vaikutusta sillä ei ole. 

 

Lappi: 

- Yksi kirjasto on lakkaamassa todennäköisesti vuodenvaihteessa. Kun lainat, asiakkaat ja niteet on 

poistettu ja tilastot otettu, kirjaston voi halutessaan poistaa Kohasta. Selvitetään syksyn aikana 

tarkempaa aikataulua ja toimenpiteitä.  

- Lapissa näkyy nidenäkymässä Damaged-tila, joka ei poistu palauttaessa. Kirjastoissa on käytetty 

epähuomiossa tai tietämättömyyttään tätä tilaa, ohjeistetaan käyttämään Korjattavana-tilaa tai 

lainaamaan kirjaston Korjaus-työkortille.  

- Kesän kiinniolot pikkuhiljaa päättymässä. Varausten keskeytyksistä on tullut kysymyksiä ja jotain 

sekaannuksia. Annelin ohje kiinniolojen toimenpiteistä on hyvä, ja ensi jatkossa harkitaan tarkkaan, 

keskeytetäänkö varauksia lainkaan, mikäli kirjastot ovat vain lyhyen aikaa kiinni.  

- Lapin kirjaston tietosuojaseloste uusinnassa. Jatkossa tulee olemaan vain yksi tietosuojaseloste, 

joka kattaa kaikki kirjastopalvelujen tuottamisessa käytettävät järjestelmät ja tietovarannot. Myös 

kimpan käyttösäännöt uudistetaan selkeämmiksi.  

 


