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Eepos (muinaiskreik. έπος, puhe) on laaja runomuotoinen kertova teos.
Eepos kertoo tavallisesti sankarillisten ja tarumaisten hahmojen
elämäntarinan. Tyypillisiä aiheita ovat sota, rakkaus sekä taistelu hyvän ja
pahan välillä. Nykyisin eepokseksi voidaan kutsua myös laveaa
proosakertomusta.
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Hankkeen taustat
Jo ennen yhdistymistä Etelä-Pohjanmaan kirjastot tekivät keskenään paljon yhteistyötä. Seinäjoen
kaupunginkirjasto veti alueellisten hankkeiden ohjausryhmää ollessaan vielä maakuntakirjasto. Yleensä
meneillään oli yhtä aikaa useampia koko Etelä-Pohjanmaan kattavia yleisten kirjastojen hankkeita. Lisäksi
alueen tärkeänä yhteistyön muotona ovat olleet ns. kirjastokimpat. Kimpoilla on yleensä yhteinen aineistoja asiakastietokanta, kirjastokortti, käyttösäännöt ja e-kirjakokoelma. Osassa kimpoista on ollut myös
yhteinen maksupolitiikka ja aineistokuljetukset.
Kuntakentän muutokset ja kuntien huonontunut taloustilanne asettavat haasteita kirjastojen yhteistyölle.
Haasteita aiheuttavat myös kuntarakenteessa tapahtuvat muutokset, esimerkiksi kuntaliitokset, jotka eivät
noudata kirjastojen kimpparajoja. Kirjastojen tietokannat pitää irrottaa vanhasta kimpasta ja liittää uuden
kunnan tietokantaan. Operaatiot teettävät paljon työtä ja ovat lisäksi kalliita. Jos kimppa on muodostunut
vain muutamista kirjastoista, joiden taloudelliset resurssit ovat pienet, eivät asiakkaat välttämättä hyödy
yhteistyöstä toivotulla tavalla ja toisaalta tietokantojen ja ohjelmistojen ylläpito vie kohtuuttoman ison
osan kirjastojen/kuntien budjetista.
Näitä haasteita on muualla Suomessa lähdetty ratkomaan mm. isojen, maakunnallisten kimppojen ja
seutukirjastojen avulla. Koko maakunnan tai lähes koko maakunnan kattavia kimppoja on mm.
Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.
Uuden Etelä-Pohjanmaan kirjastokimpan perustamista varten tehtiin selvitys, Kimppojen kimppa!, jossa
tutkittiin millaisia mahdollisuuksia ja mahdollisia esteitä yhteistyölle olisi. Tämän selvityksen pohjalta EteläPohjanmaan kirjastojen johtajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa joulukuussa 2015. Uuden kimpan
perustamisesta päätettiin ja lopulta varsinainen yhdistymisprojekti, tämä hanke, aloitettiin syksyllä 2016.

Hankkeen tavoitteet
Päätös kimpan muodostamisesta tehtiin jo ennen varsinaista hanketta. Hankkeen päämääränä oli yhdistää
kaikki hankkeeseen osallistuvat kirjastokimpat ja kirjastot yhdeksi uudeksi kimpaksi. Teknisen puolen lisäksi
tämä tarkoitti isojakin muutoksia osalle kirjastoista muun muassa sääntöjen ja toimintatapojen osalta.
Tässä raportissa on käyty läpi yhdistymisprosessin olennaisia asioita. Uuden kimpan pystyttämisen lisäksi
tämän hankkeen tavoitteena oli luoda pohja ja resurssit kimpan tulevalle yhteistyölle ja toiminnalle.
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Hankkeen kirjastot
Eepos-kirjastoihin kuuluvat seuraavien kuntien ja kaupunkien yleiset kirjastot: Alajärvi, Alavus, Evijärvi,
Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lappajärvi,
Lapua, Perho, Seinäjoki, Soini, Teuva, Veteli, Vimpeli sekä Ähtäri.
Eepokseen kuuluu




22 kaupungin/kunnankirjastoa
18 sivutoimipistettä
13 kirjastoautoa.

Eepoksen pääkirjastona toimii Seinäjoen kaupunginkirjasto.
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Toimipisteet

Alajärven kaupunginkirjasto
+ Lehtimäen toimipiste
+ Kirjastoauto
+ (Koulukeskus kirjasto)

Kurikan kaupunginkirjasto
+ Jalasjärven kirjasto
+ Jurvan kirjasto
+ Kirjastoauto Präntti
+ Kirjastoauto Puukstaavi

Alavuden kaupunginkirjasto
+ Töysän kirjasto
+ Kirjastoauto KirjaVia

Laihian kunnankirjasto
+ Kirjastoauto

Evijärven kunnankirjasto

Lappajärven kunnankirjasto
+ Kirjastoauto Lainuri

Ilmajoen kunnankirjasto
+ Kirjastoauto

Lapuan kaupunginkirjasto
+ Kirjastoauto
+ (Tiistenjoen sivukirjasto)

Isojoen kunnankirjasto
Isonkyrön kunnankirjasto

Perhon kunnankirjasto

Karijoen kunnankirjasto
+ (Myrkyn kirjasto)

Seinäjoen kaupunginkirjasto
+ Nurmon kirjasto
+ Peräseinäjoen monipalvelukirjasto
+ Ylistaron monipalvelukirjasto
+ Kirjastoauto Ilo
+ Kirjastoauto Ykä
+ (Keski-Nurmon Kombikirjasto)
+ (Lukion kirjasto)
+ (Simunanrannan palvelukeskuksen kirjasto)
+ (Törnävän kirjasto)

Kaskisten kaupunginkirjasto
Kauhajoen kaupunginkirjasto
+ Kirjastoauto
+ (Päntäneen kirjasto)
Kauhavan kaupunginkirjasto
+ Alahärmän kirjasto
+ Kortesjärven kirjasto
+ Ylihärmän kirjasto
+ Kirjastoauto Opus

Soinin kunnankirjasto
Teuvan kunnankirjasto

Kuortaneen kunnankirjasto

Vetelin kunnankirjasto
Suluissa oleviin toimipisteisiin
ei järjestetä seutukuljetuksia.

Vimpelin kunnankirjasto
Ähtärin kaupunginkirjasto
+ Kirjastoauto
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Työryhmät
Jo ennen Eepos-kirjastojen yhdistymistä luotiin useita erilaisia työryhmiä, joiden tehtävinä oli selvittää
asioita ja tehdä päätöksiä omista osa-alueistaan. Työryhmiin valittiin halukkaita jäseniä eri Eeposkirjastoista. Lähes kaikki työryhmät ovat jatkaneet toimintaansa yhdistymisen jälkeenkin.
Eepos-työryhmät: Axiell-projekti, e-aineisto, johtoryhmä, kokoelmapolitiikka, lapset ja nuoret, logistiikka,
luettelointi, menettelytavat, työvaliokunta, verkkokirjasto sekä viestintä.

Johtoryhmä
Eepos-johtoryhmään kuuluvat kaikki Eepos-alueen kirjastonjohtajat. Kaikki isoimmat Eepos-kirjastoja
koskevat päätökset sovitaan yhdessä johtoryhmän kokouksissa. Äänestystilanteissa johtajien äänet
painotetaan kuntien asukaslukuihin suhteutetuin prosentein.

Työvaliokunta
Työvaliokunta koostuu Eepos-johtoryhmän puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, aluekoordinaattorista
sekä kahden vuoden välein vaihtuvista kolmesta johtoryhmästä valitusta jäsenestä, joista kukin edustaa
osaltaan joko isoja, keskikokoisia tai pieniä alueen kirjastoja. Työvaliokunta valmistelee asioita johtoryhmän
päätettäväksi ja toimii yhteisten kehittämisprojektien ohjausryhmänä.

Yhteiset käyttösäännöt
Yhtenä Eepos-kirjastojen kulmakivenä pidettiin heti alusta yhteisten käyttösääntöjen laatimista. Tällä
varmistetaan kaikkien Eepos-alueen kirjastojen asiakkaiden tasa-arvoisuus kirjastojen käytäntöjen,
sääntöjen ja menettelytapojen osalta. Uudet käyttösäännöt pyrittiin ottamaan käyttöön heti yhdistymisen
myötä. Toimeenpanoa jouduttiin kuitenkin osaltaan lykkäämään juuri samaan aikaan vireellä olleen uuden
kirjastolain vuoksi. Uusi laki saattoi tuoda muutoksia myös Eepoksen käyttösääntöihin, joten katsoimme
parhaaksemme odottaa ja varmistaa, että uudet käyttösääntömme olisivat heti ajan tasalla uusien
lakimuutosten osalta.

Kirjastojärjestelmä ja tietokantojen yhdistäminen
Suurimmalla osalla Eepos-kirjastoja oli jo ennen yhdistymistä käytössä Axiell Aurora -kirjastojärjestelmä.
Yhtenä Eepokseen liittymisen ehtona oli saman järjestelmän käyttöönotto, sillä tämä oli oleellinen asia
helpomman yhdistämisprosessin takaamiseksi. Eepokseen harkittiin myös Kohan, vapaan lähdekoodin
kirjastojärjestelmän, käyttöönottoa. Lopulta kuitenkin todettiin, että Kohaan siirtymistä voisi vakavasti
harkita vasta erillisenä projektina tulevaisuudessa yhdistelyprojektin päätyttyä.
Tietokantojen yhdistämisprosessista vastasi Axiell-projektiryhmä. Tämä ryhmä poikkesi muista työryhmistä
sillä, että osana ryhmää oli Eepoksen työntekijöiden lisäksi myös Axiellin edustajia. Työryhmän
pääasiallisena tehtävänä oli varmistaa, että kirjastojen tietokantojen yhdistäminen onnistui ongelmitta.
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Ennen yhdistymistä laadittiin selkeä kartoitus kirjastoilla käytössä olleista tietokanta-auktoriteeteistä ja
kuinka ne tulisivat olemaan yhdistelyjen jälkeen osana uutta yhteistä tietokantaa. Näihin auktoriteetteihin
lukeutuivat mm. kirjastoissa käytössä olleet osastot, sijainnit, asiakastyypit, aineistolajit ja laina-ajat. Jotta
yhdistetyt tietokannat olisivat mahdollisimman siistejä ja järjestelmällisiä, tuli jokaista vanhaa tietokantaa
kohden luoda erilliset auktoriteettikaaviot, joiden pohjalta Axiell teki tietokantoihin muutoksia ennen
varsinaista yhdistelyä.
Eepos-tietokannan luontiprosessi erosi aiemmista Axiellin tekemistä yhdistelyprojekteista ison kokonsa
vuoksi. Normaalin kahden tietokannan yhdistämisen sijaan Eepos-tietokanta kasattiin kuuden eri
kirjaston/kimpan kannoista: Ilmajoki, Krannit, Lakia, Oiva, Seitti ja YTY. Mitä enemmän on yhdisteltävää,
sitä todennäköisemmin jokin saattaa mennä pieleen. Tämän vuoksi ennen varsinaisia yhdistelyjä tehtiin
testiyhdistely erilliselle palvelimelle. Axiell-projektiryhmä sai tämän jälkeen testata ja etsiä mahdollisia
yhdistelyvirheitä ja huomiotta jääneitä asioita, joista tehtyjen muistiinpanojen pohjalta tehtiin muutoksia
lopulliseen yhdistelyprosessiin.
Testeistä ja luoduista auktoriteettikaavioista huolimatta yhdistelyssä tuli vastaan myös ongelmatilanteita,
suurimpana päällekkäiset nidetunnukset. Useissa Eepos-kirjastoissa oli vuosikymmeniä sitten käytetty
nidetunnuksia, jotka pohjautuivat niteiden ISBN-tunnuksiin. Tietokannassa ei kuitenkaan voi olla kahta
nidettä samalla nidetunnuksella ja tämä aiheutti ristiriitatilanteita. Nämä nidetunnukset jouduttiin
korvaamaan keinotekoisilla väliaikaistunnuksilla, jotka ajan saatossa vaihdetaan kokonaan uusiin toimiviin
nidetunnuksiin.
Myös aineistojen yhdistelyt toivat uusia haasteita. Koska yhdistäminen toteutetaan automatiikan avulla, on
järkevämpää tehdä yhdistelysäännöistä sellaisia, että vain ja ainoastaan varmasti samat niteet yhdistyvät
saman nidetietueen alle. Jälkeenpäin on huomattavasti helpompaa yhdistää sellaisia niteitä, jotka kuuluvat
samaan tietueeseen kuin etsiä yhdistyneiden seasta sellaisia, jotka eivät oikeasti kuuluisi yhteen.
Valitettavasti Eepos-alueella luettelointi on ollut vuosikymmenien saatossa hyvin eritasoista ja tästä
kehkeytyi Eepoksen luetteloijille runsaasti lisätyötä yhdistymisen jälkeiselle ajalle.

Logistiikka
Jo alusta asti Eepoksen tavoitteena oli mahdollistaa aineistokuljetukset alueen kirjastojen välille. Tätä
pidettiin yhtenä tärkeimmistä asiakkaiden tasa-arvoisuuden kohdista. Kuljetuksilla varmistetaan
kattavammat aineistokokoelmat kohtuullista korvausta vastaan. Asiakkaat pystyvät varaamaan aineistoa
muista Eepoksen kirjastoista verkkokirjastossa tai kirjastossa asioidessa. Aineistot valikoituvat
kuljetettavaksi priorisoidun järjestelmän avulla, joka huomioi mm. sen kuinka usein kyseisestä kirjastosta
on kuljetuksia, onko kirjastossa useampia kappaleita samaa teosta ja milloin teos on ollut viimeksi lainassa.
Osalle Eepos-kirjastoja aineistokuljetukset olivat ennestään tuttuja vanhoista kirjastokimpoista, osalle ne
tulivat kokonaan uutena asiana. Tässä laajuudessa asiat olivat uusia kaikille. Kuljetuskilpailutuksen voitti
Posti Oy, mikä antoi laajempia mahdollisuuksia erilaisiin kuljetusratkaisuihin. Alkuperäisenä tarkoituksena
oli tehdä Seinäjoen kaupunginkirjastosta Eepoksen logistinen keskus, mutta Postin järjestämät kuljetukset
mahdollistivat huomattavasti suoremmat kuljetukset kimpan kirjastojen välillä. Nykyisessä järjestelmässä
aineistoja kuljetetaan osassa kirjastoista kerran ja osassa kahdesti viikossa.
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Kuljetuksia varten Eepokseen hankittiin valtava määrä uusia lukituksella varustettuja kannellisia
kuljetuslaatikkoja. Laatikoiden koot pyrittiin pitämään mahdollisimman pieninä, jotta pienetkin kirjastot
pystyisivät järjestämään tilan säilytykselle ja kuljetusten vaatimille toimenpiteille. Kuljetuksia varten
hankittiin myös kestäviä kangaskasseja, mutta niistä luovuttiin pian alun käyttökokemusten perusteella.

Uusi yhteinen verkkokirjasto
Ennen yhdistymistä Eepos-kirjastoilla oli käytössä joko Axiell Web Opac tai Axiell Arena. Eepoksessa näistä
päätettiin luopua ja käyttöön otettiin kansalliskirjaston luoma Finna-verkkokirjasto. Jo ennen yhdistelyjä
asiakkaat pääsivät testaamaan Finnan beta-versiota. Varsinainen Finna otettiin käyttöön kolme viikkoa
yhdistelyjen jälkeen.
Yksi Finnan isoimmista eduista on sen muokattavuus. Esillä oleva sisällön muokkaaminen, elementtien
siirtely ja uusien lisäily onnistuu myös normaalilta tietokoneenkäyttäjältä. Koodaustaidot eivät siis ole
välttämättömiä, mutta niistä on paikoittain toki hyötyä. Yhteistyö ja kehitys kansalliskirjaston työryhmän
kanssa on myös ollut toimivaa ja joustavaa.

Eepos-kirjastokortit
Osaksi yhteistä ilmettä Eepokseen haluttiin ottaa käyttöön uusi yhteinen kirjastokortti. Alueen vanhat
kirjastokortit toimivat edelleen normaalisti, mutta uusi kortti tuo lisää käytettävyyttä RFID-ominaisuutensa
ansiosta. Eepos-alueella on käytössä useiden eri laitevalmistajien lainausautomaatteja, joten yksi
kilpailutuksen ehdoista olikin RFID-ominaisuuden toimivuus kirjastoympäristössä. Lopulta päädyimme
käyttämään Kansalliskirjaston Katveen ISO 28560 Part 2 -tietomallin mukaista standardia. Painottamisen
arvoista on myös se, että vaadimme jokaisen kortin RFID:lle valmiiksi tallennetuksi kyseisten korttien
asiakasnumeron ja tämän jälkeen RFID:n lukituksi niin, ettei dataa voitu jälkeenpäin ylikirjoittaa. Ilman tätä
olisimme joutuneet itse lisäämään datan jokaiseen korttiin yksitellen. Korttien valmistuksesta vastasi
kilpailutuksen voittanut Markpower Oy.
Kortin ulkoasun suunnittelusta vastasi Mainostoimisto Aada. Tavallisesta poiketen päätimme ottaa
käyttöön ehdolla olleista värivaihtoehdoista yhden sijaan kolme. Nyt asiakas saa itse valita näistä korteista
haluamansa värisen. Etenkin nuorille asiakkaille tämä on ollut usein miellyttävä yllätys.
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Yhteiset e-aineistot
Yksi ison kimpan eduista on yhteinen, suurempi e-aineistokokoelma, joka on tarjolla alueen kaikille
asiakkaille. Eepoksessa yhteisiksi e-aineistoiksi otettiin Ellibsin e-kirjojen lisäksi myös aikakaus- ja
sanomalehtiä sekä musiikkia. eMagzin lehtipalvelu tosin mahdollisti myös kirjastokohtaiset lisenssit, mikä
antoi pienemmille kirjastoille mahdollisuuden jättäytyä pois tarjonnan piiristä. Naxos Music Libraryn
kohdalla Eepoksessa päädyttiin pysymään lähes vanhoissa lisenssimäärissä. Erona vanhaan on se, että nyt
lisenssimäärät lasketaan alueelta yhteen ja ne ovat käytettävissä kokonaisuudessaan kaikissa Eeposkirjastoissa. Tämä helpottaa esimerkiksi opetustilanteita, jolloin on tarvetta suuremmalle yhtäaikaiselle
käyttölisenssimäärälle. E-aineistohankinnat tehdään keskitetysti Seinäjoella, mutta jokainen osallistuva
kirjasto voi vaikuttaa hankittavaan sisältöön.

Mainostus ja opastus
Koska Eepos toi mukanaan isoja muutoksia myös asiakkaille, halusimme varmistaa, että mahdollisimman
moni asiakkaistamme olisi niistä tietoinen jo ennen varsinaista yhdistymistä ja myös sen jälkeen.
Perinteisten lehtitiedotteiden lisäksi kirjastoissa otettiin käyttöön yhteisiä opasteita ja flyereita, joissa
tuotiin esille Eepokseen kuuluvat kirjastot ja tärkeimpiä
kohtia uusista palveluista ja käyttösäännöistä.
Itse tehtyjen materiaalien lisäksi mainostoimisto Aada
suunnitteli asiakkaille jaettavan kirjanmerkin sekä isot ja
näyttävät kirjastotiloissa esillä olevat roll-upit. Eepoksen
avajaisten kunniaksi asiakkaille oli tarjolla myös Eeposkarkkeja.
Mainostustyö ja viestintä jatkuvat edelleen. Uusimpana
tuotoksena on lapsille suunnattu selkokielinen kuvitettu
esite, jossa on tarinamuodossa esitelty kirjaston
peruskäyttöä. Tällä hetkellä suunnittelun alla on myös
erikielisiä mainosvideoita, joita on tarkoitus käyttää
kirjastojen palveluiden esilletuonnissa.

Henkilökunnan koulutukset
Uusi yhteinen kirjastokimppa tarkoitti samalla myös uusia yhteisiä käyttösääntöjä ja menettelytapoja.
Erillisten pienten koulutustilaisuuksien lisäksi Eepoksessa järjestettiin koko kimpan yhteiset ”Me ollaan
Eepos” -koulutuspäivät. Lapualla ja Seinäjoella pidetyissä koulutuspäivissä opeteltiin mm. seutukuljetuksen
logistista puolta, aineistotilausten uusia käytäntöjä ja yhteisten käyttösääntöjen tuomia uusia
menettelytapoja, jotka saattoivat kirjastosta riippuen poiketa suuresti aiemmin totutusta.
Koulutukset ovat jatkuneet myös varsinaisten koulutuspäivien jälkeen pienemmissä koulutustilaisuuksissa,
joissa on käsitelty mm. Celia-palveluja ja erilaisia Eepoksen käytössä oleva e-aineistopalveluja. Koulutukset
on toteutettu pääasiassa Seinäjoella, mutta aluekoordinaattori on tarpeen vaatiessa kiertänyt
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kouluttamassa henkilökuntaa myös ympäri maakuntaa. Koulutukset todettiin tarpeellisiksi, sillä osassa
kirjastoista ei ennen Eeposta ollut kyseisiä palveluja lainkaan. Hankkeen voimin koulutettiin yhteensä noin
kolmeasataa kirjastojen henkilökunnan jäsentä.

Verkkotyökalujen käyttöönotto
Eepoksen toimiminen maantieteellisesti isolla alueella tuo omat haasteensa työnteolle. Sitä helpottamaan
olemme ottaneet sekä työryhmien että (halutessaan) yksittäisten työntekijöiden käyttöön erilaisia
verkkotyökaluja. Google Drive on ollut oleellisessa osassa työryhmien tiedostojen jakamisessa. Suorassa
reaaliaikaisessa viestinnässä sähköpostia on ainakin osittain korvannut Slack. Varsinkin logistiikan osalla
Slack on osoittautunut korvaamattomaksi työkaluksi. ”x kirjastoon tarvitaan lisää laatikoita” -viestittely on
toiminnan kannalta tärkeää ja nyt vältymme siltä, että kirjastojen sähköpostit olisivat täynnä vastaavia
viestejä. Samalla on helppo varmistaa, että tieto tavoittaa oikean tahon. Yhteinen keskustelukanava
helpottaa myös siinä, että viestin näkevät kerralla yhden sijaan kaikki Eepoksen kirjastot.

Eepos tulevaisuudessa
Eepoksen kirjastojen tietokantojen yhdistämisprojekti on nyt saatu onnistuneesti päätökseen. Vaikka yksi
tärkeä merkkipaalu onkin takana, työtä, siivottavaa ja opittavaa on vielä paljon. Työryhmät jatkavat
edelleen yhteistyötä ja uudet projektit aloittavat toimintansa. Noin vuoden mittainen Lukutohtori-hanke on
päässyt hyvin vauhtiin ja saanut osakseen suurta suosiota. Lukutohtorin toimella pyritään lisäämään
alakoululaisten lukemisharrastusta ja siten parantamaan lukutaitoa sekä vähentämään alueellista epätasaarvoa. Myös aluekoordinaattori jatkaa Eepoksen toiminnan kehittämisessä ja koordinoinnissa. Seuraavana
Eepoksen askeleena on Melindaan, kirjastojen yhteiseen metatietovarantoon, liittyminen.

Eepoksen medianäkyvyys
Uuden ison kirjastokimpan muodostuminen loi myös paljon medianäkyvyyttä alueen lehtien ja
verkkopalveluiden palstoilla. Alle on koottu linkkejä Eeposta koskeviin artikkeleihin.

Ilkka: Uusi kirjastokimppa sai nimen – keskuksena toimii Seinäjoen maakuntakirjasto
https://www.ilkka.fi/uutiset/kulttuuri/uusi-kirjastokimppa-sai-nimen-keskuksena-toimii-sein%C3%A4joen-maakuntakirjasto-1.2172234

JP Kunnallissanomat: Eepos yhdistää 22 kirjastoa helmikuussa 2017
http://www.jp-kunnallissanomat.fi/news/etusivu/22823.html

Järviseudun Sanomat: Eepos-kirjastoissa juhlitaan tänään
https://www.jarviseudunsanomat.fi/arkisto/2017/02/14/1330-eepos-kirjastoissa-juhlitaan-tanaan/

Kyrönmaa: Kirjastot lisäävät yhteistyötä
https://www.kyronmaa-lehti.fi/etusivu/431484.html

Lapuan Sanomat: Eepos-kirjastot avaavat ovensa
http://www.lapuansanomat.fi/etusivu/39851.html
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Pohjalainen: Kirjastokimppa alkaa: Eepos-kirjastot toimivat nyt yhdessä
https://www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/kirjastokimppa-alkaa-eepos-kirjastot-toimivat-nyt-yhdess%C3%A4-1.2211106

Seinäjoen Sanomat: E-P:n kirjastoille yhteiset palvelut - puhutaan Eepoksesta
https://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/461608-e-pn-kirjastoille-yhteiset-palvelut-puhutaan-eepoksesta

Torstai-lehti: Eepos yhdistää 22 kirjastoa helmikuussa 2017
http://www.torstai-lehti.fi/2016/12/12/eepos-yhdistaa-22-kirjastoa-helmikuussa-2017/

YLE: Seinäjoen kirjastot kiinni tämän viikon
https://yle.fi/uutiset/3-9430854

Twitter: #Eepos
https://twitter.com/hashtag/eepos

Lisäinfoa raportissa esiintyneistä asioista


eeposkirjastot.fi



aada.fi



markpower.fi



fi.wikipedia.org/wiki/RFID



wiki.helsinki.fi/display/Katve/Katve



slack.com



drive.google.com



ellibslibrary.com



naxosmusiclibrary.com



emagz.fi

10

