
STKS/Kaukopalvelutyöryhmä   Pöytäkirja 2/2010 
 
Aika: 19.02.2010 
Paikka:  SYKE, neuvotteluhuone Poukama 
 
Läsnä:  Markku Räisänen (pj) 
 Tuula Hurskainen (siht.) 
 Leena Korsumäki 
 Leena Martin 
 Jussi Männistö 
Poissa: Hannu Markkanen 
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin 
 
Kaukopalvelun käsikirja: 
 

- Teksti läpikäytävä talkoilla ja tarvittavat korjaukset tehtävä ennen julkistamista, 
joka on 1.4 mennessä. Ideat ja ajatukset kootaan yhteen ja toimitetaan 
sähköpostitse Pasi Juttulalle. Päätettävä myös mitkä sivuista ovat kaikille avoimia 
ja mitkä ns. suljettuja. Pohdittava myös että laitetaanko liikkuvaa kuvaa. 

 
- Sovimme että linkki sivuille laitetaan ainakin Ari Muhoselle ja Kaija Sitarille 

Leena Korsumäki hoitaa asian. Ja kiitokset Kaija Sitarille. 
 

- Tiedotus käsikirjasta: STKS:n sivujen kautta, Kirjastot.fi-sivuille, 
maakuntakirjastojen jakelulistalle, erikoiskirjastojen neuvostoon ja Amkit sekä  
yliopistokirjastot. 

 
- Markku Räisänen tarkistaa tekijänoikeusasiat (kirjastojuridiikkaryhmä). 

 
Ilmoitusasiat 
 

- Relais-sopimus varmistumassa 
 
Kaukopalvelukonferenssi 
 

- Keskusteltiin Göteborgin IFLA-kokouksen vaikutuksista Suomen 
kaukopalvelukonferenssin osallistujamääriin. Selvitettävä onko mahdollista 
peruuttaa Suomen konferenssi jos osallistujamäärä tippuu liian alhaiseksi.  
Markku Räisänen otti kokouksessa puhelinyhteyden Hannu Markkaseen ja he 
keskustelivat asiasta. Hannu Markkanen kommentoi että "Työryhmä järjestää ja 
hallitus siunaa asian, muttei puutu siihen järjestetäänkö vai ei." Myös Hannu 
Markkanen totesi konferenssin kiinteitten kulujen nousevan hälyttävän suuriksi. 
Räisänen tiedustelee Poul Erlandsenin arviota IFLA-kokouksen vaikutuksesta 
Suomen konferenssin osallistujamäärään. 
 

- Konferenssijärjestäjien tarjouksia käytiin läpi ja ykkösvaihtoehdoksi nousi 
Confedent International. Kahdelle muulle ilmoitetaan ettei oteta. Esille nousi myös 
ajatus että olisiko mahdollista ottaa uudet tarjoukset Confedentilta pelkästä 



maksuliikenteestä ja Helsinki Expertiltä tarjous kuljetuksista ja 
illallisjärjestelyistä. 
 

- Ilmottautuminen konferenssiin alkaisi vapun aikaan ja alustava ohjelma sekä 
puhujat saatava ennen sitä. Kesäkuun puoliväliin saakka ilmoittautuneet pääsisivät 
edullisemmalla hinnalla. 
 

- Mietittiin myös sitä että majoitusta ei otettaisi mukaan kuluihin, vaan osallistujat 
ottaisivat majoituksen erikseen.  

 
- Bussikuljetuksista keskusteltiin: määrä ja tarve. Tyllilän liikenne mainittiin 

mahdollisena palvelun toimittajana. 
 
- Lauantain illanvieton sijainti: Vanha Saha?  

Konferenssipäivällinen: Pörssi tms? 
Onko Hanasaari liian kaukana, voiko konferenssipaikkaa vielä muuttaa. 
Vaihtoehtona mm. Hotelli Arthur (Räisänen lupasi selvittää hotelli Arthuriin 
tilanteen). 
 

- Varmoja ulkomaisia puhujia ei vielä ole. Markku Räisänen lupasi ottaa yhteyttä  
Poul Erlandseniin ja kysyä häneltä lisäideoita puhujista ja teemoista. Mahdollinen 
yhteydenotto myös Viroon. 
 

- Avauspuheenvuoro Kimmo Tuomiselta STKS:n puolesta. 
 

- Relais kahvisponsori? 
 
- Avustukset: Opetusministeriö, pohjoismaiden neuvosto (sinne oltava avustusta 

haettaessa valmis ohjelma). 
 

- Keskusteltiin myös kellonajoista. Olisiko aloitusaika toisena päivänä klo 9.30 vai 
klo 10.00. Riippuu sijainnista, Hanasaari vai sittenkin joku muu paikka. 
Mahdollisesti Relais-demo 4.10 suomalaisille käyttäjille. 

 
- Konferenssin WWW-sivut hyvällä mallilla. 
 

Seuraava kokous: 
 

- Viimeistään viikolla 10. Videoneuvottelu tai puhelinyhteydellä toimiva kokous. 
Leena Korsumäki ottaa selville YLEssä olevasta tekniikasta. Järjestelyt hoidetaan 
sitä kautta. 

 
Kokous päättyi: 
 
 klo 14:30 

 


