Oulu: Pasi ollut poissa. Raahen konversio suhteellisen hyvin mennyt, e-kirjat unohtuneet siirtää Outin kokoelmiin. Näitä siirretään, ja sitten raahelaiset korjaavat linkit (e-kirjoilla on ei-lainattava nide, josta on linkki Ellibsiin, Anneli lähettää Oulun Leenan ohjeen Roin Leenalle). Yksi automaateista Raahessa lakkasi toimimasta, syy oli että vanhat käyttäjätunnukset ja osoitteet olivat ilmestyneet koneelle. 
Anneli siirtänyt luetteloinnin osuuden Wikiin, Redmineen työkalulla siirtäminen tosi hidasta.
Pe-la välisenä yönä indeksointi oli tökännyt, Kohan haku ei toiminut. Jouduttiin tekemään uudelleenindeksointi.
Raporttiasioita mietitty, keskusteltu Kohan ohjausryhmän kanssa miten asiassa edetään. Tarkoitus luoda raporttipohjia valmiiksi, jotta ei olisi tarpeen käyttää Tilastovelhoa, jonka käyttö on haastavampaa. 
EditX-hankintapalikka ei ole edistynyt ollenkaan. Miten täsmäytys saadaan toimimalla muulla kuin ISBN:llä ?
Yhdellä ihmisellä nidevaraukset katoavat, joillakin asiakkaillakin olisi kadonnut varauksia? Katoavat varaukset poistuvat kaikista tauluista ikään kuin sitä ei olisi koskaan ollutkaan. Reserves- ja Oldreserves-tauluista tosin puuttuu välistä id:tä. Tutkitaan voisiko koneella / selaimessa olla jotain, miksi varaus ei tallennu.
Koulukirjaston konversio ei ole edennyt. 
Oulu voisi antaa oikeuksia testikantaan muille Koha-kirjastoille, jotta voitaisiin vertailla mitä tietoja eri kirjastoilla on esim. asiakastietojen näytöllä tai nidepuolella. Tätä varten ilmoitetaan Annelille omat ip:t.


Joensuu: ei mitään erityistä. Päivi siivonnut omaa tietokantaa tuplista yms. Oulusta saatu luettelointipohjat, odotetaan Lapista luettelointipohjia taulukkomuodossa.
Offline-lainauksen ohjeistusta tarvitaan lisää, peruskoulutuksessa on asiasta puhuttu, mutta asia unohtunut. Anneli lähettänyt Oulun ohjeen offlinestä.
Koodarit ja kesäharjoittelijat tekevät omatoimikirjastojen sisäänpääsyjä (fyysisiä koteloita yms.). Jos omat rakennelmat toimivat, säästetään isoja summia verrattuna valmiina saataviin. 

Rovaniemi: Leena palannut lomalta. Jukka käynyt opintomatkalla Oulussa ja Mikkelissä, tavoitteena vielä käydä Joensuussa. Kohan asennus edennyt, mutta aiemmista tiedoista poiketen näyttää siltä, että Kohaa ei saada asennettua Ubuntu 16.04:n päälle, joten Jukka asentaa palvelimia etänä uudelleen vanhempaan versioon. Porvoosta kiinnostaisi kuulla, millä Ubuntun, Perlin ja MariaDB:n versioilla siellä mennään. 
Aikatauluihin ja suunnitelmiin vaikuttaa se, milloin Koha-Suomen yhtenäisversio on valmistumassa. Jos se menee marras-joulukuulle, mennään nyt käytössä olevalla versiolla. Kehittämisen aikataulusta toivottaisiin tietoja. 
Asiakkaiden poistoajo PallasProsta menossa (poistetaan kirjastoa xx-aikaan käyttämättömät asiakkaat)
Joensuun konversiotyökalua tutkittu, seuraavaksi keskitytään siihen. Jukka tehnyt yhden testin huhtikuussa 2015 PallasProsta otetulla dumpilla, ja Usemarconin läpi meni virheettä 80% tietueista. Axiellin ja LapIT:n kanssa neuvotellaan PallasPron seuraavien dumppien ajamisesta itse suoraan palvelimelta (aiemmin suunnitelmana ollut tilata dumpit Axiellilta). 
Origot otetaan varmaan samoin itse palvelimelta, jotta data saadaan halutussa muodossa. 

Porvoo: Palvelinasia tekeillä, käytetty Lapin palvelinkilpailutuspohjia. Säädetty testipuolella asetuksia, yhteisiä päätöksiä puuttuu, tarkoitus saada määritykset kuntoon syksyllä. Nimikilpailu päättynyt sunnuntaina, nimiehdotusta odotetaan. RDA-kiinnostaa, ongelma jos Täti on ISBD:tä niin miten se saadaan toimimaan. RDA-toolkitin hankinta yhteisesti laitettu ehdotukseksi YKN:lle. Käyttöönotto ajateltu 30.1.2017. Sama mietintö kuin Lapissa: mihin versioon mennään ja koska koodit saadaan yhteen ja milloin mennään Koha-Suomessa Kohan seuraavaan versioon. Porvoon kannattaa kuitenkin mennä samaan versioon kuin muut Koha-kirjastot, ja mahdollisimman vähän paikallisia muokkauksia. 
Missä Finnassa mennään?  Oulun vaatimukset menneet Kohti Kohaa-ohjausryhmälle. Finna ei välttämättä valmiina Kohalle vielä vuodenvaihteessa, menee alkuvuoteen? 
Koha-seminaari Pasilan kirjaston auditoriossa 22.-23.9., aiheena mahdollisesti: digitalisaatio, Kohan tilanne, RDID, hankinnan sanomat, kuvapankki, Finna. Tarkempi ohjelma tulossa.
Porsse on Pallas-kirjasto, siirtyy tammikuussa. Loviisan seudulla Origo-kirjastoja kolmessa eri tietokannassa. Yksi 2000 asukkaan kunta Aurora-kirjasto. Lukas-kimpassa neljä kirjastoa, Aurora. 
Käyttöönottoon kannattaa varata aikaa, ja tehdä testikonversioita jo ennen varsinaista tuotantokonversiota. Kaksi viikkoa kirjaston sulkemisesta seuraavaan sulkuun voi toimia, jos testit ja valmistelut on tehty hyvin. 


