
 

 

   
STKS/Kaukopalvelutyöryhmä    Pöytäkirja 
2/2011 
 
  
Aika: 21.02.2011 
 
Paikka:  Connect Pro-etäkokous 
 
Läsnä: Mira Juppi (pj) 
 Tuula Hurskainen (siht.) 
 Leena Korsumäki 
 Jussi Männistö 
 Hannu Markkanen 
 Annamari Leppäniemi 
 Lassi Toppinen 
 Salme Mäkinen 
 Päivi Kanerva 
 Kristina Ståhlberg 
 Leena Järveläinen 
 
Poissa: Markku Räisänen 
 
 
1. Kokous avattiin klo 13:10 
             
2.   Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin. 
 
3.  Sovittiin että Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen otetaan mukaan postituslistalle. 
 
4. Keskustelua kaukopalvelupäivien puhujista/ohjelmasta: 
  

-  Sinikka Luokkanen (HAMK Tietopalvelupäällikkö) amk-sektorin edustajaksi. 
 

-  Kimmo Tuominen ( Stks:n puheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston 
kirjastonjohtaja) ei pääse, pyydetäänkö ketään tilalle? 

 
-  Pentti Vattulainen ja Jarmo Saarti eivät pääse kaukopalvelupäiville, ovat  
Pietarissa. 
 
- Virva Nousiainen-Hiiri  juridiikkaryhmässä  lienee henkilö, johon voimme 

olla yhteyksissä juridiikkaosuuden tiimoilta. 
 

 
- Pohdittiin mahdollisuutta saada Pekka Heikkinen, kansalliskirjaston lakimies, 
vastaamaan etukäteen  jätettyihin kysymyksiin: "Kysy lakimieheltä".  
Jatkamme ajatuksen työstämistä postituslistalla. 

   



- Leena Korsumäki kysyy pääsisikö Jarmo Saarikko (METLA) puhumaan 
päiville. Jos Markku Räisänen ei ole ehtinyt kysyä Anna Kortelaista, Leena 
kysyy myös häntä. 

 
- Pauli Assinen: Annamari kysyy. 

  
 - Nuorsuomalaisten osallistumista päiville pohdittiin, mutta jätettiin pois. 
 

- Kansalliskirjaston edustaja puhumaan kaukopalvelun "suuntaviivoista"?  
Mikä on  Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston tämän hetkinen tilanne?  
Ehdotus puhujasta:  
Kristiina Hormia-Poutanen  (Kansalliskirjasto/Kirjastoverkkopalvelut).  
Voisi ottaa osaa myös paneeliin. (Markku kysyy häntä.) 
- Ehdotus paneelin keston lyhentämisestä 40-45 minuuttiin, jotta Hormia-
Poutanen ehtisi puhua sitä ennen. Esimerkiksi: Hormia-Poutanen 20 min. + 
paneeli.  
Paneelin otsikko sama kuin kaukopalvelupäivillä. 

  
 - Kaukopalvelu ja KDK, resurssien yhteiskäyttö mukaan ohjelmaan? 
 

- Kaukopalvelutyöryhmän puheenvuoro: kuinka kaukopalvelua tehdään, mitä 
se tällä   hetkellä on ja mihin menossa. Mietitään em. sisältöä ja kestoa. 

 
      
5. Mainonta 
  

- Varastokirjastosta lähteviin sähköposteihin lisätään tieto ja linkki päivistä. 
 - Muu ilmoittelu jaetaan seuraavasti: 
         
 Jussi: Kauklist 
 Tuula: Erikoiskirjastot 
 Hannu: Yliopistot, Stks:n uutiset/tapahtumakalenteri 
 Leena: Yleiset kirjastot 
 Mira: Amk:t 
 
6. Ilmoittautuminen 
   
 -  27.4. mennessä. 
   
 - hotellikiintiöt 11.4 mennessä. 
  
 - Amiga tarvitsee iltajuhlaosallistujat 5.5. mennessä. 
 
7.  Budjetti 
 
 - Onko kaukopalvelupäiville erillistä budjettia? Leena tarkistaa asian. 
      
 - Luentosalit Turussa ilmaiset. 
 

- Jatketaan budjettikeskustelua postituslistalla. Leena lähettää aiheesta infoa. 



 
 - Sponsorit maksavat Stks-tilille. 
  
 - Iltajuhlabudjetti: esiintyjän palkkio mahdollisesti 200 euroa. 
 
  
 
8 On perustettu työryhmä, joka tekee kyselyn kaukopalvelutilanteesta ja 

maksupolitiikasta eri kirjastotoimijoille. Siinä pyritään selvittämään onko 
kentällä rakenteellisia esteitä sille, että kaukopalvelu Suomessa vähenee eikä 
lisäänny, kuten muualla maailmassa. 

 Tämän vuoksi meidän ei kannata tehdä meidän kyselyä ainakaan nyt yhtä 
aikaa tämän toisen kyselyn kanssa.  
Pentti Vattulainen on kyselyä työstävässä työryhmässä. 

 
 
9. Seuraava kokous 
 
 - Sovimme että seuraava kokous on Jyväskylässä 7.3.2011. 
 
10.  Kokouksen päättäminen 
 
 - Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00. 
   
           
   
 
 


