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Svenska Kohanätverket 
 

• yhteistyöverkosto 
 

• ei konsortio, jokaisella 
kirjastolla / kimpalla ”oma 
Koha” 
 

• noin 45 kirjastojäsentä 
– yleisiä kirjastoja 
– yliopisto-/korkeakoulukirjastoja 
– erikoiskirjastoja 

 
 

 

 

Bibliotekshögskolan – Högskolan i Borås 

Blekinge tekniska högskola 

Göteborgs universitetsbibliotek 

Högskolan Dalarna 

Högskolan i Gävle 

Högskolan i Skövde 

Högskolan Kristianstad 

Luleå universitetsbibliotek 

Lunds universitetsbibliotek 

Malmö högskola 

Mittuniversitetet 

Stockholms universitetsbibliotek 

Södertörns högskolebibliotek 

Umeå universitetsbibliotek 

Uppsala universitetsbibliotek 



Verkoston toiminta 
• ketterä, joustava, avoin toiminta 

 

• käyttäjätapaamiset 2 kertaa / vuosi 
seuraava tapaaminen Luulajassa 17-18.10.2018 
 

• säännöllisiä Zoom-tapaamisia 
 

• wiki-sivusto  
(ohjeita, selvityksiä j.n.e.) 

• keskustelufoorumi 
 

• ohjausryhmä koordinoi  
verkoston toimintaa 

 
 

 



Miksi Koha? 
• uusien ja parempien palveluiden 

kehittäminen 
 

• avoin lähdekoodi osa 
yhteiskunnallista kehitystä 
 

• modulaarisuus 
 

• monta yhdessä toimivaa 
järjestelmää 

 
 
 
 



Kokouksen ohjelma 
• Pääkäyttäjien ja koodaajien tapaaminen 

 

• Uutisia ja kokemuksia ajankohtaisista käyttöönotto- ja 
kehitysprojekteista 

• Työpajoja (open space + workshop), missä keskusteltiin hyvin 
konkreettisista asioista: migraatio, lomakkeita, asetuksia, 
muistutuksia, henkilökunnan motivointi järjestelmävaihdossa 
j.n.e. 
 

• Kansainvälisiä esityksiä Norjasta, Puolasta, Italiasta ja 
Ranskasta. 
 



Yhteistyöllä eteenpäin 
• Kaikilla mahdollisuus nostaa esiin heitä askarruttavia 

kysymyksiä. 
 

• Jaetaan kokemuksia, opitaan ja inspiroidutaan toisistamme. 

 



Koha-kehittäminen 
• Avoimen lähdekoodin järjestelmissä kaikki on 

periaatteessa mahdollista. 
• Mitä tehdään ja kuka tekee? 
• Yhteistyötä, tiedotusta, keskustelua, sopimista… 

 

• Ruotsin yliopistokirjastoissa tehdään aika paljon 
kehitystyötä omissa organisaatioissa. Jossain määrin 
ostetaan myös palveluita yrityksiltä. 

• Yleiset kirjastot ostavat kehitystyötä Kohaan 
erikoistuneilta yrityksiltä (imCode, Kreablo) 

 



 
Alone you can go fast, 

but together you can go further. 



Ideoita ja vinkkejä 
• Tukholman yliopistossa 

kehitetty esimerkiksi 
– migraatioskripti 

Voyagerista 
– automaattinen uusinta 

(cronjob) 
– useita lainakieltorajoja 

 

• Luulajan teknillinen yliopisto 
 

• Göteborgin (ja Lundin) 
yliopistossa tehdään myös 
paljon kehitystyötä 

 
 



”It’s the taxpayers’ money – let’s be clever!” 

• Tanskassa 3 yliopistoa käyttää Kohaa  
Danmarks tekniske universitet, Syddansk universitet, Copenhagen Business School 
 

• Olisi hyvä tehdä yhteistyötä ainakin pohjoismaisella tasolla, tai 
eurooppalaisella? Yhteistyön organisointi? 
 

• Tiedonkulku Koha-käyttäjien ja –koodaajien välillä hyvin tärkeää. 
 

• Toistemme community-Kohan parannuksien sign-off. 
 

• Emme kehitä, koska ei ole resursseja, mutta yhdessä olisi? 
• Monet tilaavat / kehittävät samoja toimintoja (= maksavat) 5 kertaa 

 



 
Ask what Koha can do for you.  
Ask what you can do for Koha. 
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