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TYÖRYHMÄN KOKOUS 

 

Aika 16.9.2011 10.30-13.15 (kokous oli keskeytyksissä lounaan ajan 11-11.30) 
Paikka Suomen ympäristökeskus SYKE 

Läsnä Tuula Hurskainen, Mira Juppi, Leena Korsumäki (siht.), Annamari Leppäniemi, Hannu 

Markkanen (klo 11.30 alkaen), Jussi Männistö, Markku Räisänen (pj) 

 

1 Kokouksen avaus 

 Työryhmän puheenjohtaja Markku Räisänen avasi kokouksen klo 10.45. Leena Korsumäki 

valittiin kokouksen sihteeriksi. 

 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 Hyväksyttiin. 
 

3 Kaukopalvelupäivät 2013 

 MR on lähettänyt viestiä Oulun yliopiston kirjaston johtajalle ja tiedustellut Oulun 

halukkuutta toimia järjestäjänä. Viestiin ei ole vielä vastattu. 

  

 Keskusteltiin päivien sisällöstä ja todettiin että kaksipäiväisiä päiviä ei enää kannata järjestää 

pelkän kaukopalveluteeman ympärille vaan päivillä tulisi käsitellä myös kokoelmapolitiikkaa 

ja juridiikkaa, jolloin yhteistyö seuran kokoelma- ja kirjastojuridiikkatyöryhmän kanssa olisi 

toivottavaa. 

 
 Päiviä ehdotetaan pidettäväksi edelleen kaksipäiväisenä toukokuussa. Jos Oulussa ei 

innostuta, yksi mahdollinen paikka voisi olla Seinäjoki, jonne on 2012 valmistumassa uusi 

kaupungin pääkirjasto ja paikkakunnalla on myös tiedekirjastotoimintaa. 

 

4 Toimintasuunnitelma 2012 

 MR:n laatimaa toimintasuunnitelmaluonnokseen täydennettiin Iflaan osallistumisella ja sen 

budjetointiin siirrettiin muista kohteista varoja ja lisättiin koulutuspäivän osallistujia ja sitä 

myöten tuloja MR toimittaa täydennetyn toimintasuunnitelman Stks:n sihteerille ja kopion 

postituslistalla työryhmäläisille. 

  
 Työryhmän kokoonpanosta. Leena Korsumäki on ilmoittanut lopettavansa tämän vuoden 

jälkeen. LK lupasi tiedustella Eduskunnan kirjastosta toista erikoiskirjastojen edustajaa. 

 

 MR lupasi tiedustella yleisten kirjastojen edustajaa Erkki Lounasvuoren (Helsingin 

kaupunginkirjasto) kautta, sillä tämä on koordinoimassa jotain yleisten kirjastojen neuvoston 

kaukopalveluselvitystä. 

 

5 Opintomatka Kööpenhaminaan 

 Poul Erlandsonin aikatauluihin viitaten sovittiin ajankohdaksi 23-26.11. (ke-la).  

Ilmoittautuminen MR:lle 21.9. mennessä. MR jatkaa matkajärjestelyjä Stks:n, 
matkatoimiston ja Poul Erlandsonin kanssa. 

 



 Vierailukohteista varma on Kongelige bibliotek. LK ehdotti yhdeksi kohteeksi Tanskan 

yleisradioyhtiön DR:n kirjastoa ja kolmas olisi yleinen kirjasto. MR pyytää Poul Erlandsonia 

sopimaan vierailuista. 

 

6 Signum-teemanumero 

 LK lupautui toimimaan koordinaattorina ja yhteyshenkilönä  päätoimittaja Päivikki Karhulaan.  

Numeron 6/2011 deadline on 1.12. Lehti on vakiokooltaan 32 sivua. Signumin 

kirjoitusohjeissa ei ole mainintaa artikkelien merkkimäärästä, puhutaan vain sivumääristä a4-

arkkeina. LK selvittää mitä riviväliä tämä tarkoittaa  
 

 Sisältösuunnitelma (pois lukien pääkirjoitus) 

- Kaukopalvelun nykytila, tulevaisuudennäkymät, kipukynnykset / kaukopalvelutyöryhmän 

yhdessä koostama artikkeli 

- Kaukopalvelu tilastojen valossa / Markku Laitinen Kansalliskirjasto, perustuen 

kaukopalvelupäivien esitykseen 

- E-aineistojen kaukolainaus / Iina Peltonen Kansalliskirjasto, perustuen 

kaukopalvelupäivien esitykseen 

- Tapaus Relais / Päivi Järvinen Kansalliskirjasto, Tommi Jauhiainen Kansallskirjasto 

- Kirjaston lopettamisen vaikutukset tutkijan työhön / Marke Hongisto Ilmatieteen laitos, 
perustuen kaukopalvelupäivien esitykseen 

- Poul Erlandsonin haastattelu ja matkaraportti Kööpenhaminasta / kaukopalvelutyöryhmä 

 

LK on yhteyksissä kirjoittajaehdokkaisiin ja kyselee halukkuutta ja aikataulua. 

Kirjoittajakandidaateille pitää muistaa mainita, ettei kirjoituksesta makseta palkkiota. 

Artikkelien pituuksia ei ole mietitty, koska ei ole vielä tietoa suostuvatko ehdokkaat 

kirjoittamaan. 

 

7 Työryhmän www-sivut ja sähköpostilista 

Työryhmän sähköpostilista pyritään siirtämään Humakin palvelimelta Tsv:n palvelimelle. Jos 
ykkösvaihtoehto ei toteudu, muina mainittiin Jyväskylän yliopiston ja Varastokirjaston 

palvelimet. HM selvittää asiaa. 

 

Tsv:n palvelimella olevien työryhmän www-sivujen lisäksi ei katsottu muita omia www-sivuja 

tarpeelliseksi. Dokumenttien työstöön voidaan käyttää googledocsia tai vastaavaa.  

 

Työryhmän pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen vienti sivuille edellyttää ryhmältä 

skarppaamista. Tunnukset sivuille on toistaiseksi vain HM:lla. 

 

8 Muut asiat 
 Työryhmän kehittämispäivä 2012 

- Ehdotettiin järjestettäväksi Kuopiossa tammi-helmikuussa riippuen Jarmo Saartin 

kalenterista, jonka asiantuntija-apu 2012 koulutuspäivän suunnittelussa olisi toivottavaa. 

Kehittämispäivä edellyttää työryhmän yöpymistä Kuopiossa. 

 

Koulutuspäivä 2012 

- Yksipäiväisenä Tieteiden talolla Helsingissä, joskus toukokuussa 2012 

- Käytiin vilkasta keskustelua koulutuspäivän sisällöstä ja toteuttamistavasta. Mitään 

päätöksiä ei vielä tehty. Muistiinpanoja ideoista: 

o Kokoelmatyöryhmä mukaan päivän toteutukseen 
o Kaukopalvelupäiviltä aikatauluongelmien vuoksi pois jääneet kirjailijat Sirpa 

Kähkönen tai Anna Kortelainen : miten käytän kirjastoja ja niiden kokoelmia 

o Varastokirjaston ja Kansalliskirjaston mahdolliset yhdistymiskuviot 



o Tekijänoikeusasiat 

o Yleisten kirjastojen kaukopalvelun kipupisteet 

o Tekijätaso ja pomotaso eivät kohtaa käytännön kaukopalvelun toiminnassa, arki 

on ihan erilaista kuin visiointi, mitä tästä saisi 

o Hannu Sulin OKM:stä puhumaan 

o Yhteislainaus UB, yleiset kirjastothan sitä jo tekevät kimppa- ja seutulainoineen, 

mikseivät tieteelliset kstot 

o Päivän toteuttamine workshoppeina, saadaanko osallistujia (Jarmo Saarti 

vetänyt tällaisia, siksi hänen vinkkinsä ja asiantuntemuksensa kehityspäivänä 
tarpeellisia) 

 

9 Seuraava kokous ja kokouksen päätös 

Seuraava kokous pidetään verkkokokouksena ti 4.10. klo 10. Jyväskylän yliopiston kirjato 

(HM) isännöi etäyhteyttä. HM ilmoittaa, jos päivää tai kellonaikaa pitää muuttaa. 

 

 Puheenjohtaja MR päätti kokouksen klo 13.15. 

 

 

 
 

  


