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Läsnä:  Markku Räisänen (pj) 

 Tuula Hurskainen (siht) 
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Poissa: Mira Juppi 

 Hannu Markkanen 

 

 

 

1. Kokous avattiin klo 12.00 

2. Sihteeriksi valittiin Tuula Hurskainen 

3. Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin 

4. Todettiin että työryhmä on saanut uuden  jäsenen, Annamari Leppämäen Turun yliopiston      

kirjastosta.  

 

5. Kaukopalvelupäivät 2011 

Keskusteltiin päivien palautteesta:  

Palaute oli pääosin positiivista ja kannustavaa.  

Asiakaspalautteessa toivottiin että päiviä järjestetään vastedeskin. Myös yksipäiväinen 

kaukopalveluseminaari sai kannatusta, mutta työryhmän mielestä 2-päiväinen on tässä 

tarkoituksessa toimivampi, yhden päivän seminaari sopii paremmin pienempimuotoisiin 

tapahtumiin ja koulutuksiin.  

 

Yleisten kirjastojen näkökulmaa  kaivattiin päiville lisää, joten työryhmä jatkaa yleisten kirjastojen 

edustajan etsimistä kaukopalvelutyöryhmään. 

 

Sektoritapaamisten saama positiivinen palaute otetaan myös huomioon seuraavien päivien aikana.  

 

Palautteessa kaivattiin myös konkreettisten sääntöjen  ja ohjeiden käsittelyä kaukopalvelupäivillä, 

enemmän yhteistä keskustelua kaikkien kanssa ja myös luentotyyppisiä kirjastojen esittelyjä, 

kirjastovierailujen lisäksi.  

Ohjelmaa rakennettaessa pitäisi kuitenkin muistaa ettei se ole liian tiivis. 

 

Kaukopalvelupäivien ensimmäisenä päivänä järjestetty paneeli herätti keskustelua työryhmän 

kesken: ei toiminut tuolla kokoonpanolla ja aiheilla parhaalla mahdollisella tavalla. 



Mietittiin yhteistyötä kokoelmatyöryhmän ja juridiikkatyöryhmän kanssa. Ehkä seuraavat 

kaukopalvelupäivät voisi järjestää yhdessä jommankumman tai molempien työryhmien  kanssa. 

Myös ajatusta kirjastoseuran  ja STKS:n välisestä yhteistyöstä sivuttiin. 

       

Keskustelua päivien illanvietosta:  

Illanviettoon oli ilmoittautunut 60 hlöä, mutta paikalle tuli vain 35. Miten  jatkossa voisi estää sen, 

ettei  tulisi rahallista tappiota lunastamatta jääneistä lipuista. Voisiko sitovan 

iltajuhlailmoittautumisen ottaa päiville ilmoittautumisen yhteydessä, eli maksu olisi mukana päivien 

kokonaishinnassa. Markku kysyy seuran hallituksesta, mikä on heidän näkökulmansa asiaan. 

 

Leena jatkaa toteutuneen budjetin tarkistusta, yhdessä Juha Leppämäen kanssa, heinä-elokuussa. 

Palataan seuraavassa kokouksessa asiaan.   

 

Seuraavat päivät järjestetään toukokuussa 2013 ja paikkakunnaksi yritetään saada joko  

1. Seinäjoki 

2. Joensuu tai 

3. Oulu 

 

6.  Syksyn toiminta 

 

Kansainväliseen yhteistyöhön budjetoitu raha (3000 euroa),  joka oli suunniteltu käytettäväksi 

Chicagon konferenssimatkaa varten, on päätetty käyttää yhteiseen  matkaan lähemmäs. Myös 

kaukopalvelupäivien voittoa on ajateltu käyttää  ko. kohteeseen, jos mahdollista.  Kohteeksi 

sovittiin Kööpenhamina,  ja matkan teemaksi pohjoismainen kirjastoyhteistyö. Markku Räisänen 

ottaa yhteyttä Paul Erlandseniin ( Kööpenhaminan kuninkaallinen kirjasto)  kesän aikana.  

Matkaa suunnitellaan  lokakuulle, lähtijöitä max 8 henkilöä. 

 

7. Artikkeli Signumiin 

 

Suunniteltiin artikkelia Signum-lehteen, mutta päädyttiin siihen että artikkelin sijaan voisi tähdätä 

kokonaiseen  kaukopalvelu-aiheiseen  teemanumeroon . Sovittiin että asiaa työstetään yhdessä koko 

kaukopalvelutyöryhmän voimin. Mukaan voisi ottaa artkkeleiksi muokattuja esitelmiä Turun 

päiviltä, esim. Markku Laitisen tilasto-osuus ja Marke Hongiston  näkökulma lakkautetusta 

kirjastosta. Pekka Heikkistä voisi ajatella kirjoittamaan  tekijänoikeusasiasta.  

Linnea 2-konsortio, Relais ja matkakertomus tulevalta Kööpenhaminan  matkalta voisivat olla myös 

mukana, jos artikkelin sijaan saataisiin tilaa kokonaiselle teemanumerolle. 

Leena kysyy Päivikki Karhulalta onko tilaa syksyn Signumeissa, esim. vuoden viimeisessä 

numerossa. Myös ensi vuoden ensimmäinen  numero voisi olla hyvä vaihtoehto. 

 

8. Seuraava kokous 

  

Pidetään verkkokokouksena. Tarkempi aika päätetään  kesän aikana. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40 



 

 

 

 

 

 

  

 


