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1. Kokouksen avaus 
 

Teknisten ongelmien vuoksi kokous avattiin hieman suunniteltua myöhässä  
(klo 10:20) ja samasta syystä puheenjohtajaksi valittiin Hannu Markkanen. 
Sihteeriksi valittiin Tuula Hurskainen. 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
 

Hyväksyttiin. 
 
3. Kööpenhaminan opintomatka 
 

Keskustelimme STKS:n puheenjohtajan Kimmo Tuomisen kommenttien perusteella 
siitä, että hallitus ei ehkä anna lupaa sille että koko työryhmä lähtisi samaan aikaan 
opintomatkalle ulkomaille,   
Mietimme ketkä olisivat ne 1-2 henkilöä jotka matkaan pääsisivät. 
Leena Korsumäki ehdotti että matkaan pääsisivät ne jäsenet, jotka tekevät 
määrällisesti eniten kaukopalvelua. Markku Räisäsen ehdotus oli, että matkaan lähtisi 
koko työryhmä tai ei kukaan meistä. 
Päätettiin että ehdotamme edelleen että koko työryhmä  ( = työryhmän varsinaiset 
jäsenet pois lukien hallituksen edustaja) pääsisi matkaan samoilla ehdoilla vielä tänä 
vuonna, jotta alkuperäinen ajatus matkasta ja sen tarkoituksesta toteutuisi.   
Budjetoitu summa Chicagon konferenssiin jäi käyttämättä ja lisäksi 
kaukopalvelupäivistä tuli tuloja, eli rahallisesti emme saisi aikaan miinusta. Toki 
matkan hinta nousee sitä mukaa, mitä pidemmälle menee lopullinen varmuus siitä 
saammeko lähteä tänä vuonna vai ei. 
Ehdotus viedään 14. lokakuuta pidettävään hallituksen kokoukseen.  

 
Siltä varalta että matka ei toteutuisi tänä vuonna, haemme vuoden 2012 
toimintasuunnitelmassa määrärahaa opintomatkalle tai osallistumiselle 
kansainväliseen konferenssiin, koko työryhmälle.  



Toimintasuunnitelma ensi vuodelle päivitetään tämän kokouksen jälkeen. Sovimme 
että työstämme toimintasuunnitelmaa sähköpostilistallamme. 
Jos matka toteutuisi tämän vuoden sijasta ensi vuonna, voisimme yhdistää sen 
alustavasti suunnittelemiimme kehittämispäiviin ja käyttää kehittämispäiviin ajatellut 
varat matkaan. 

 
 
4. IFLA 
 

Työryhmässä läheskään kaikki jäsenet eivät vielä tienneet mikä on oman kirjaston 
rooli Suomen IFLAssa. Myös sitä ei monikaan vielä tiennyt että kustantaako 
työpaikka pääsyn IFLAn ja mille ajalle. 

 
5. Signum 
 

Leena Korsumäki on lähettänyt 3. lokakuuta viestin henkilöille, joita on pyydetty 
kirjoittamaan tulevaan Signumin kaukopalvelu-aiheiseen teemanumeroon. Relais-
porukalle viestiä ei ole vielä laitettu. 
Markku Laitinen on jo vastannut että hänelle sopii, muiden vastauksia odotellaan. 
Kirjoittajille ilmoitettu määräaika on joulukuun alku. Artikkelin pituudeksi on 
määritelty 3-4 sivua. 

 
Poul Erlandsenin haastattelu oli suunniteltu tehtäväksi Kööpenhaminan matkallamme, 
mutta jos matka siirtyy, Mira Juppi ja Markku Räisänen haastattelevat Erlandsenin 
sähköpostitse. 
Em. Tapauksessa myös matkakertomus Kööpenhaminasta jää pois lehdestä. 

 
Keskusteltiin oman artikkelimme työstämistavasta ja päädyttiin Google Docs-
työkaluun. Leena Korsumäki laittaa työkalun jakoon vielä tällä.  
Lisää sisältöä tulee ns. pikku-uutisista, kuten kaukopalveluselvitys yleisten kirjastojen 
sektorilla ja Linnea 2 ryhmä. 
 
Sovimme että kuvitukseksi pyydetään valokuvia Turun kaukopalvelupäiviltä.  

 
Työstämämme teemanumero tullee olemaan vuoden viimeinen nro 6. 

 
6. Muut asiat 
 

Tulemme pitämään lähiaikoina tiivistä yhteyttä sähköpostilistalla mm. Signumin 
teemanumeron työstämisen puitteissa. 
Mietimme myös että millä palvelimella sähköpostilista tulevaisuudessa tulee olemaan, 
ja yksi vaihtoehto on Varastokirjasto. Markku Räisänen lupasi selvittää tällä viikolla 
asian, on jo keskustellut alustavasti Pentti Vattulaisen kanssa.  

 
7. Seuraava kokous ja kokouksen päätös 
 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään sähköpostilistalla. Todennäköisesti se 
järjestetään verkkokokouksena. 
Puheenjohtaja Hannu Markkanen päätti kokouksen klo 11:08 

 


