
STKS/Kaukopalvelutyöryhmä  Pöytäkirja 8/2010 
 
Aika: 2.12.2010 
Paikka:  etäkokous 
 
Läsnä:  Markku Räisänen (pj) 
 Mira Juppi (siht) 
 Tuula Hurskainen 

Leena Korsumäki 
Hannu Markkanen 

 Jussi Männistö 
 
Poissa: Leena Martin 
  
 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.30. 
 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin. 

 
 

3. Kaukopalvelupäivät 2011 Turussa 
 

Turun yliopiston Ulla Nygren aikoi ilmoittaa huomenna kaukopalvelupäivien tarkan 
ajankohdan. Ajankohdalla ei ollut merkitystä Turulle, joten kaukopalvelutyöryhmä 

äänesti kaukopalvelupäivien ajankohdaksi 11-12.5. 2011 (ke-to).  

 
Kirjastojuridiikkatyöryhmältä on täysi tuki kaukopalvelupäivien järjestämiseen. 
Sovittiin että esitämme sopivia aiheita ryhmän työstettäväksi ohjelmaa varten. Esillä 
olivat mm. lisenssit (voiko niitä jakaa?) ja kirjastojen yhteistyö laajemminkin. 
 
Kaukopalvelupäivien otsikko puhutti. Todettiin herättelevän otsikoinnin olevan 
aiheellinen. Alustavasti sovittiin kaukopalvelupäivien otsikoksi: 
”Kaukopalvelu on kuollut – eläköön resurssien jakaminen!”  Alaotsikoksi 
kaukopalvelupäivät 2011.  
 
Mietittiin alustavasti sopivia puhujia. Esillä olivat: 
- Markku Laitinen, KA/ tilastot 
- Pentti Vattulainen, juridiikkatyöryhmä 
- Jarmo Saarti, Itä-Suomen yo/ voiko sähköistä kirjaa lainata? 
- Ulla Nygren, Turun yo+Varastokirjaston johtokunta 
- Tuula Haavisto/ Sinikka Sipilä, yleiset kirjastot 
- Seppänen, ELY/ eri kirjastosektoreiden seuranta rinnakkain 
- Leena Korsumäki, YLE/ case YLE 
- joku olisi hyvä saada myös puhumaan yhteisluettelosta 

 
Todettiin, että resurssien jakamisesta olisi hyvä saada puhumaan myös joku 
ulkomailta. Poul Erlandsenia ehdotettiin. Päätettiin pyytää Pentti Vattulaista 
hoitamaan asia, koska hänellä on hyvät suhteet ja näkemys kansainvälisistä 
puhujista. 



 
Ulkomailta saapuva puhuja oikeuttaa yleisten kirjastojen osallistujat saamaan 
avustuksia kaukopalvelupäiville osallistumiseen, joten tämän toivottiin myös 
mahdollistavan mahdollisimman suuren osanoton. 
 
Kaukopalvelupäivien aikatauluista todettiin, että liikenneyhteyksien vuoksi 
aloitusajankohta olisi keskiviikkona vasta 12.15. Esityksiä olisi klo 12.15-14.30, 
jonka jälkeen olisi puolen tunnin kahvitauko. Sektoritapaamiset pidettäisiin klo 15-
17. Kirjastovierailut olisivat vapaaehtoisia ja ne pidettäisiin sektoritapaamisten 
jälkeen. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittauduttaisiin myös kirjastovierailuille. 
Iltaohjelma aloitettaisiin vasta klo 20. 
 
Pasi Juttula on lupautunut tekemään webbisivut tapahtumalle. 
 

 
4. Kaukopalvelutyöryhmän ”henkiinjäämisseminaari” Turussa tammikuussa 

 
Kahdesta hotellivaihtoehdosta valittiin hotelli Helmi, koska se oli edullisempi. 
Hotellin maksu koetetaan hoitaa laskutuksella. Sovittiin, että tutustumme turkulaisiin 
yhteistyökumppaneihimme maanantaina 17.1 noin klo 13 alkaen kun kaikki 
pääsevät paikan päälle. Tiistai 18.1 on varattu työryhmän sisäiselle työskentelylle. 
Jokainen valmistelee jonkin teeman seminaariin. Toivomme saavamme yliopiston 
kirjastolta jonkin kokoustilan käyttöömme.   
 

5. Kaukopalvelutyöryhmän kokoonpano 
 
Hannu Markkanen jatkaa työryhmässä ja Leena Martin jää työryhmästä pois. 
Yleisten kirjastojen edustaja puuttuu nyt ryhmästä. Leena K kysyy Sinikka Sipilältä 
apua rekrytointiin. Päätettiin koettaa rekrytointia myös Turussa ja kysyä Anne Marin 
(?) halukkuutta osallistua ryhmän toimintaan. 

 
 

6. Toimintasuunnitelman tarkennus 
 
ILDS – konferenssiin Chicagoon lokakuussa 2011 ei voida lähettää kahta henkilöä, 
joten vain yksi henkilö ryhmästä lähtee reissuun työryhmän rahoituksella. 
 
 

7. Seuraava kokous   
 

Seuraava kokous pidetään Turussa ti 18.1. 2011 eloonjäämisseminaarin 
yhteydessä.  
 

 
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12. 

 
 

 
  


