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Jyväskylän yliopiston kirjasto

 Yli satavuotias kirjasto 1912-

 Kokoelmissa monenlaisia, monen ikäisiä ja monimuotoisia aineistoja

 Uutta ja paljon vanhaa

 Painettuja ja e-julkaisuja 

– Kuvaillaan monografioita, kausijulkaisuja, karttoja, nuottijulkaisuja, äänitteitä, monografiaosakohteita, 

kokoelmia

 Vapaakappalekirjasto 1919-

– Vanhempikin kotimainen aineisto melko kattavasti kokoelmissamme

– Kaikki vanhimmat aineistot eivät vielä Kohassa

 Avoimen tiedon keskus (OSC) 2018-

– Yliopiston kirjasto ja yliopiston tiedemuseo yhdistyivät
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Siirtyminen Kohaan

 Koha-hankkeen kakkospilottina

 Tammikuun alussa 2019 tuotantoon

– Ajankohta huono kuvailijoiden kannalta

 Siirryttiin ”heittämällä”, perehtymiselle ei ollut aikaa

 Kirjastorakennus peruskorjaukseen, talo tyhjäksi

 Kokoelmien (26 000 m) karsinta ja muutto väistöön sekä uusiin kokoelmatiloihin käynnissä

 Paljon järjestettävää edelleen

 Koronarajoitukset hidastavat töitä

 Valmistautuminen takaisinmuuttoon

 Kirjaston palvelut ja henkilökunta väistön ajan hajallaan eri paikoissa

 Syvällisempi Koha-osaaminen OSC:n verkkopalveluilla

– Avainhenkilö siirtyi toiseen organisaatioon
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Kohan alkuvaihe

 Kuvailijoilla käytössä vain Koha-Suomen ohjeet 

– Pohjana HAMKin kirjaston ohje

 Omia räätälöityjä lisäohjeita tehtiin kiireen keskellä tarpeen mukaan

 Oletustallennusalustoja eri aineistolle ei tehty

 Aluksi kuvailtiin jonkin verran suoraan Kohaan

 Siirtymistä ei koettu vaikeaksi

– Aleph enimmäkseen käytössä
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Nykykäytäntö

 Siirrytty kuvailemaan Alephilla Melindaan

– Koska

 Muuntaja-työkalu kätevä

 Monografiaosakohdetallennus tuli mahdolliseksi

 Käytössä auktoriteettitarkistus ja kuvailijoiden tarvitsemat ohjeet 

 Vain e-kirjapaketit tuodaan suoraan Kohaan

 Kohassa tehdään holdingsit, niteet ja jonkin verran bib.tietueiden muokkauksia 

 Replikointi

– Hyväksytään vain omat ja Kansalliskirjaston kuvailijoiden tekemät muutokset 
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Kohan etusivumme 

 Räätälöity vain osittain

– näkymä riippuu kuvailijan oikeuksista
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Kohan tallennetut raportit

 Tällä hetkellä kuvailijoiden käytössä olevat 

– Meillä räätälöityjä

– Uusia tehdään kuvailijoiden pyynnöstä

 Hyllylista signumin perusteella

– Esim. tarkistus, menikö numerus 

currens –järjestys oikein
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Kohan työkalut

 Verkkopalvelut hallinnoi ja käyttää

 Kuvailijoille voisi antaa erilaisia oikeuksia 

käyttöön

– Esim. muokkauksiin ja poistoihin

– Toistaiseksi käytössä vain niteiden 

poisto eräajona

 Kuvailijoiden olisi mahdollista käyttää 

paljon enemmän
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Kohan hakutoiminnot

 Eniten käytössä Hae tietokannasta

– Monipuolisin ja helpoin

– Muistaa aiemmat haut (selainasetukset)

 Haun suurimmat puutteet/hankaluudet

– Lehden nimellä haku (tulossa?)

– 245p-kentän tiedot (tulossa)

– Virheellinen ISBN (tulossa)

– Jotkut välimerkit, esim. heittomerkki (Elsevier’s …)

– Holdingsin kontrollinumerolla haku

 Hankalia hakuja käydään tekemässä Alephissa ja Finnassa

– Ei käytetä Kohan Tarkkaa hakua
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Koha-kuvailusta
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 Hyvää vai huonoa?

– Ohjelma avaa helposti uusia välilehtiä selaimeen 

– Ohjelma voi olla samaan aikaan auki useammassa selaimessa

– Huomautuskentät välilehden takana perusnäytöllä

 Jos teet bib.tietueeseen uuden holdingsin entisen lisäksi, Koha tarjoaa niteeseen vanhan 

holdingsin signumin tietoja

 Jos poistat bib.tietueen, Koha heittää etusivun Lainaukseen eikä Hae tietokannasta -tilaan

 Yhteen sidottujen julkaisujen käsittely ongelmallista

– Menivät konversiossa väärin



Kohan nidenäyttö

 Meillä räätälöity omiin tarpeisiin

– Pakollisuudet punaisella

 Liikkuminen helppoa tabulaattorilla ja nuolinäppäimillä

 Muistaa aiemmin tallennetut tiedot (selainasetus)
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Kuvailijoidemme Koha-todellisuus

 Perehtyminen Kohaan edelleen kesken 

– Tuunaus  

 Esim. etusivu, perusnäyttö

– Ei tiedetä kaikkia Kohan hyötyjä

 Esim. hyödyllisiä raportteja kuvailijoiden käyttöön

 Toivomme osaamisen jakamista Suomen Koha-kuvailijoiden kesken

 Verkostoituminen

 Säännölliset tapaamiset

 Kuvailijat yhdessä esittämään parannustoiveita!
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Kiitos! 

Tervetuloa tutustumaan 
Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähde -rakennukseen syyskuusta 2021 alkaen!

tuula.harmoinen@jyu.fi


