
Stks Kaukopalvelutyöryhmä   Pöytäkirja 
 
Työryhmän kokous  
 
Aika  22.03.2013 
 
Paikka Terveystieteiden keskuskirjasto, Helsinki 
 
Läsnä Räisänen Markku, pj 
 Hurskainen Tuula, siht 
 Ahola Marita 
 Juntunen Säde 
 Männistö Jussi 
 Virrankoski Antti 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.20 
 

2. Sihteeriksi valittiin Tuula Hurskainen 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 
 

4. Keskustelua työryhmän kokoonpanosta 
Uusina edustajina olivat mukana Antti Virrankoski Kumpulan kampuskirjastosta ja Säde Juntunen Espoon kaupunginkirjastosta.  
Amk-sektorin edustaja Harri Parviainen ei ole enää mukana, koska hänen työpaikkansa on vaihtunut.  
Amk-edustaja puuttuu tällä hetkellä, mutta hallituksen edustaja Marita Ahola voi edustaa myös amk-sektoria.  
Keskusteltiin myös muista mahdollisista lähitulevaisuudessa tapahtuvista henkilömuutoksista. Jussi Männistö aikoo lähteä ryhmästä 
vuoden 2013 lopussa, myös Markku Räisänen ja Tuula Hurskainen ovat epävarmoja jatkosta tämän vuoden jälkeen. 

 
5. Kaukopalvelun ja työryhmän rooli tulevaisuudessa 

 
Työryhmän näkökulma on, että kaukopalvelutyö on perinteisessä mielessä tiensä päässä. Aineiston saatavuus tavalla tai toisella on 
tärkeintä, on sitten kyseessä kaukopalvelu tai muu tapa. ”Heitettiin ilmaan” ajatus kansallisesta kokoelmatyöryhmästä, aineistojen 
saatavuus-työryhmästä tai muusta vastaavasta. 
Hallitus on lähettänyt kaukopalvelutyöryhmälle terveisiä että haluavat esityksen uudistamistoiveista joita ryhmällä on.  
Tarkoitus on että mietitään eri malleja tämän vuoden aikana, ja tehdään esitys asiasta yhteistyössä muiden ryhmien kanssa vuoden 
lopussa. Alustavaa keskustelua aiheesta on ollut juridiikkatyöryhmän ja kokoelmatyöryhmän kanssa, joiden kanssa 
kaukopalvelupäivät tänä vuonna järjestetään. Uudistamistoiveet näkyvät siis jo tämän vuoden kaukopalvelupäivien ohjelmassa. 

 
6. Keskustelua käytännöistä  

 
Koska työryhmässä on nyt kaksi uutta jäsentä, keskusteltiin työryhmätyöskentelyn käytännöistä.  
Työryhmä kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Osa kokouksia järjestetään etäyhteyksillä. Keskustelua käydään myös yhteisen 
postituslistan kautta. Sähköpostilista on avoin ideoille, ehdotuksille ja kysymyksille.  
Kokousmatkoilla ja kaukopalvelupäiville osallistuville seura maksaa matkakulut ja tarvittaessa majoituskulut. 
Työryhmä toivoo omia webbisivuja, kaukowikin kohtalo on tällä hetkellä auki.  

 
7. Kaukopalvelupäivät v. 2013 Oulussa 

 
Käytiin kaukopalvelupäivien ohjelma läpi. Koska päivät ovat käytännössä vain 1,5 vrk, pituus otetaan huomioon 
osallistumismaksuissa. 
Pohdittiin kysyttäisiinkö vielä Erkki Lounasvuorta mukaan puhumaan torstai-iltapäivänä. 
 
Päivien ajalle suunniteltiin yhteistä lounaskokousta kokoelmatyöryhmän kanssa.  
 
Iltajuhla on samassa paikassa kuin majoitus, Holiday Inn Oulussa. Iltajuhlan hinta 25 euroa. 
 
Markkinoinnista  
keskusteltiin. Työsähköpostin signature-kenttään voisi jokainen työryhmäläinen laittaa ilmoituksen asiasta.  
Signum- ja Kirjastolehteen on vielä mainonta laittamatta, Tuula Hurskainen lupasi hoitaa asiaa (sähköisten versioiden kautta). 
 
Sponsoreita 
voi jokainen vielä tahoillaan etsiä. Mahdollisia esim. Oulussa Kaleva ja Helsingissä Helsingin sanomat? 
 
Työryhmä voisi saapua Ouluun paikalle jo tiistaina, mutta lupa kysytään vielä. Markku Räisänen lupasi kysyä Kimmolta.  
 
Muita käytännön asioita päiviin liittyen: 
Kuvaaja kysytään Oulusta. 

                Järjestäjätaholle annetaan päivien lopuksi lahja. Mietittiin myös että sovitaanko yhdessä oululaisten kanssa puhujille pienet lahjat. 
                Palautelomake päiville: Tuula etsii vanhan lomakkeen ja lähettää nähtäväksi sekä muokattavaksi työryhmälle.  
 

8. Pekingin kaukopalvelupäivät syksyllä 2013 
 
Mietitään osallistuuko työryhmästä kukaan. Palataan asiaan myöhemmin keväällä.  

 
9.  Seuraava kokous 16.4. lounaskokouksena Tieteiden talon seminaarin (Kirjallisuus vapaasti verkossa kansalaisten käytössä – 

Onnistuuko Norjan malli Suomessa) yhteydessä. Tuula varaa lounaskokousta varten pöydän ravintola Pianosta Kruununhaasta. 
Ainakin Markku ja Tuula osallistuvat seminaariin. 
 

 
10. Kokous päätettiin n. klo 14.20 
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