
STKS/Kaukopalvelutyöryhmä   Pöytäkirja 1/2010 
 
Aika: 18.01.2010 
Paikka: Yle, neuvotteluhuone 
 
Läsnä: Markku Räisänen (pj) 
 Leena Martin        (siht.) 
 Tuula Hurskainen 
 Leena Korsumäki 
 Pasi Juttula (osan aikaa) 
 Pentti Vattulainen (osan aikaa) 
Poissa: Hannu Markkanen 
 Jussi Männistö 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin 
 
Ilmoitusasiat: 
 - Yliopistojen Relais-järjestelmän pilotointi alkaa helmikuussa 2010, tuloksia kesällä; 
    noin puolen vuoden jälkeen 
  - ohjelmisto hallitsee kaikki pohjoismaiset tietokannat 
  - mukana ovat TKK, Oulun ja Lapin yliopistot sekä Varastokirjasto 
 
Muut asiat: - esittäydyttiin uudelle jäsenelle Tuula Hurskaiselle 
 - työryhmän kotisivut STKS:n uusilla kotisivuilla on työryhmillä omat tunnukset, 
    ylläpitäjiksi tarjoutuivat Markku Räisänen ja Leena Korsumäki 
 
Nordic-ILL 04-06-10.2010: 
 - Nordic resource sharing & collection management conference - 9th Nordic ILL   
   conference on tilaisuuden teema/otsikko 
 
 - asiasisältönä mm. kv. toiminnan laajentaminen, kaukopalvelutiedon löytäminen 
   (referenssit) ja kokoelmien hallinta (pohjoismaat) 
 
 - alustavana suunnitelmana 5 ei-pohjoismaista puhujaa; McGrath, Malpas, Seal,  
    Müller, Shorley sekä Pohjoismaista Erlandsen sekä Baltian maista 1 puhuja 
 
 - suomalaisia alustuksia; kokemuksia Relais-pilotista (jossa myös Relaisin edustaja 
    jos sponsoroivat); Ari Muhonen , Pentti Vattulainen ja Jarmo Saarti 
 
 - järjestelyt: ideana kokonaispaketti (Hanasaareen tehty alustava varaus) 
 
 - Varastokirjasto mukana järjestelyissä; Pentti Vattulainen ottaa yhteyttä ulkomaisiin 
    luennoitsijoihin ja Baltian maihin osallistujien varmistamiseksi (key notes-speakers, 
    invites-speakers); 
 
 - Leena Korsumäki tiedustelee tarjouksia pk-seudun konferenssitoimistoilta raha- ja 
    ilmoittautumisliikenteen hoitamiseksi ja laatii google.docsiin tai jollekin muulle 
    yhteiskäyttöalustalle ohjelmarungon, jota kaikki voivat täydentää kun ilmaantuu 
    uusia asioita 
 



 - rahoitus:  
  - osallistumismaksut pääasiallinen tulonlähde, Markku Räisänen tekee 
    anomuksen opetusministeriöön,    
  - STKS?, sponsorit; Subito, British Library, Relais (kahvit tms.) 
  - muita lähteitä: Pohjoismaiden neuvoston Pohjoismainen  
    kulttuurirahasto - hakuaika päättyy 01.02  
   http://www.nordiskkulturfond.org/?sc_lang=fi-FI 
 
 - sivut Kaukopalvelupäivistä Varastokirjaston ja STKS:n sivuille 
 
Kaukopalvelu-Wiki 
 - Pasi Juttula saanut jo paljon aikaan, avoimia osioita vielä kuitenkin on, kun kaikki on 
   saatu valmiiksi, työryhmä käy kaiken yhdessä läpi ennen lopullista julkaisemista 
 - kun sivustot ovat valmiit, täytyy niitä myös aktiivisesti markkinoida ja samalla    
    miettiä keillä kaikilla on oikeudet tehdä muutoksia 
 
Seuraava kokous: 
 12.02 tai 19.02 joko Suomen ympäristökeskuksessa tai Kuopiossa 
 
Kokous päättyi: 
 klo 14.25 
 


