
SUOMEN TIETEELLINEN KIRJASTOSEURA  PÖYTÄKIRJA 
Kaukopalvelutyöryhmä 
 

TYÖRYHMÄN KOKOUS    

 
 
Aika: 10.04.2012  
 
Paikka:  Tieteiden talo Helsinki 
 
Läsnä: Räisänen Markku (pj) 
 Juppi Mira (siht.) 
 Leppäniemi Annamari 
 Männistö Jussi 
 
Poissa: Hurskainen Tuula 
 Markkanen Hannu 
  
 
1. Kokouksen avaus 
 
 Kokous avattiin klo 11:00. 
 
 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus ja sihteerin valinta 
  
 Pöytäkirja hyväksyttiin. Kokouksen sihteeriksi valittiin Mira Juppi. 
 
 
3. Toukokuun seminaaripäivä Tieteiden talolla - teemana eri sektoreiden välinen yhteistyö 
 

Jussi Männistö, konferenssisihteeri, tarkisti Tieteiden talolta kokoustilojen ja 
ryhmätyötilojen varaustilanteen. Iso sali ja kaksi pienempää tilaa ryhmätöitä varten on 
varattu.  
 
Jarmo Saarti on lupautunut päivän puheenjohtajaksi.  
 
Markku Räisänen ja Pasi Juttula (Varastokirjastosta) tekivät päivälle WWW-sivut. 
Sivut ovat osoitteessa: http://www.varastokirjasto.fi/stks2012/ 
 
Sirpa Kähkönen lupautui puhumaan aamupäivällä aineiston käyttäjän näkökulmasta. 
Kähkönen on sekä arkistojen, kirjastojen että museoiden käyttäjä.  
 
Ryhmätyöt tehdään Learning cafe-tyyliin. Kaikki osallistujat jaetaan ryhmätöiden 
ajaksi pienempiin ryhmiin, joissa voidaan keskustella vapaamuotoisesti ennalta 
määrätyistä aiheista. Ryhmiä vetää etukäteen sovitut henkilöt, jotka ovat tukena 
keskustelulle.  
Mahdollisia vetäjiä kaukopalvelutyöryhmän lisäksi mm. Erkki Lounasvuori, Päivi 
Kytömäki ja Jarmo Saarti. Markku on kysynyt heitä, vastauksia odotetaan.  



 
 
Kaikki seminaariin osallistujat käyvät kaikki teemat läpi, eli määrätyn ajan jälkeen 
vaihdetaan pöytää/pistettä. Osallistujamäärä jaetaan kuuteen ryhmään. 
Varastokirjastosta saadaan nimikyltit ja kuudelle eri värille tarroitetut nimilaput. 
Markku tuo nimikyltit tullessaan. Värillisillä nimilapuilla työryhmät erotetaan 
toisistaan.  
 
Ryhmätyöaiheet:  
1. paikantaminen ja työkalut (Hannu) 
2. saatavuus ja hinnat (Mira) 
3. kirjastokimpat (Tuula) 
4. tämän päivän asiakas (Jussi) 
5. kaukopalvelun asema kirjastoissa (Markku) 
6. kansainvälinen kaukopalvelu (Annamari) 
 
Ryhmätöiden yhteiskesto on 1,5 tuntia. Sen jälkeen kahvitauko ja tunti töiden purkuun 
ja kommentointiin.  
 
Kahvisponsoreita ei ole. Like kieltäytyi kunniasta.  
Aamukahvit/-teet (a 2,50€) + karjalanpiirakka munavoilla (a 2,70€) 
iltapäiväkahvit/-teet (a 2,50€) + pieni herkkuviineri (a 2,50€)  
= 612 € (laskettu 60 hgelle) 
 
Mainontaa voy-ill-listalle, yleisten kirjastojen keskuskirjaston kautta, Varastokirjaston 
sähköpostimainonta, erikoiskirjastojen neuvoston kautta, amkit-listalle (Mira) ja 
STKS:n sivuille (Hannu päivittää). 
 
Ilmoittautumisen takarajaksi sovittiin tilojen peruuttamisen viimeinen päivä, joka on 
edellisellä viikolla, käytännössä 30.4. Osallistujamäärä ratkaisee järjestetäänkö 
koulutuspäivää, 40 henkilöä on minimimäärä. 
 

4. IFLA-teemanumero 

Signumin IFLA-teemanumeron aineiston toimittamisen takaraja on kesäkuun alku. 
Markku etsii kuvia ja tutkii vanhat Signumit työryhmän historia ja kohokohdat 
mielessään.  

 

5. Hallitukselle esittäytyminen on seuran kevätkokouksen yhteydessä 24.5.2012. STKS:n 
hallituksen päätöksellä puheenjohtaja on pyydetty paikalle. Valmistelemme yhdessä 
kehittämisehdotuksia hallitukselle. Työryhmän nimenmuutos, rajapintojen 
selkiyttäminen ja yhteistyömahdollisuudet eri työryhmien välillä ovat ainakin esiin 
tuotavia asioita. Keskustelua jatketaan keskusteluryhmässä. 

 

6. Muut asiat 



 Keskusteltiin UB-lainauksen käyttöönoton haasteista Linnea-kirjastoissa. 

 

7. Seuraava kokous 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi etäyhteydellä 19.4.   

 

8.  Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:11 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


