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1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta 
 

Pj MR avasi kokouksen. Sihteeriksi valittiin LK. 
 
2. Työryhmien www-sivut 

 
HM ei osannut kertoa seuran uusien www-sivujen käyttöönottoaikataulusta mitään konkreettista. 
Tilannetta seurataan. 
 
3. Verkkotyökalut etäkokouksiin 

 
Koska puhelinneuvotteluihin osallistuminen ei onnistu kaikkien työpuhelimista, jää tämänkertainen 
puhelinkokous ainoaksi. Seuraava kokous päätettiin pitää etäkokouksena Connect Pro –ohjelman 
kautta, jonka minimivaatimus on www-selainyhteys. Hyödyllisiä lisälaitteita ovat kuuloke-mikrofoni ja 
web-kamera mutta eivät välttämättömiä.  
 
Connect Pro –yhteyksiä testataan vielä ennen seuraavaa kokousta (26.3.). HM koordinoi. 
 
4. Kaukopalveluwiki 

 
Jokainen lukee tahoillaan wikiä ja kirjaa ylös / korjaa suoraan muutoksia. Ennen kaikkea on tärkeää 
esittää Pasi Juttulalle 1.4. mennessä mitkä sivut suljetaan niin, että niitä pääsevät muokkaamaan vain 
työryhmän jäsenet. 
 
5. Nordic ILL –konferenssi 

 
Kirjattiin pöytäkirjaan edellisen kokouksen jälkeen tietoon tullut STKS:n hallituksen kanta, että 
konferenssin nykyisillä suunnitelmilla (kustannusarvio), hallitus ei voi olla tukemassa konferenssin 
järjestämistä. Taloudelliset riskit ovat liian suuret. STKS:n hallitus edellyttää  työryhmältä tarkennettua 
ohjelmaa ja budjettia hallituksen seuraavaa kokousta varten,  joka on 24.3. 
 
MR toi Pentti Vattulaisen terveiset, että Varastokirjasto on valmis antamaan konferenssin 
järjestämiselle 20 000 euron tappiotakuun mutta ei muuten osallistuisi konferenssin järjestelyihin. HM 
uskoi, että tämä riittäisi myös STKS:n hallitukselle takuuksi. 
 
LK huomautti, että kun työryhmässä vuonna 2009 pohdittiin konferenssin järjestelykykyä, tuli selväksi 
jo silloin, ettei työryhmällä yksinään ole resursseja järjestää tämän suuruusluokan konferenssia. 



Konferenssijärjestelyihin ryhdyttiin vain, koska Varastokirjasto Pentti Vattulaisen suulla oli lupautunut 
mukaan järjestelyihin. 
 
Varastokirjaston lupaamasta tappiotakuusta huolimatta kokouksen osallistujia huolestutti kovasti 
Göteborgin IFLA-kokouksen vaikutus osallistujamäärään. Myös suomalaisten osallistujien määrän 
pelätään jäävän kovin pieneksi kirjastojen tiukentuneiden budjettien vuoksi.  Osallistumismaksu 
suomalaisillekin (ilman majoitusta) uhkaa nousta yli 500 euron. 
 
Katsottiin, että kokouksen vaativa työmäärä on liian suuri, jos osallistujia on vain muutama kymmenen. 
Lisäksi työryhmän jäsenten päivätyökiireet estävät konferenssin täysipainoista suunnittelua. Työryhmä 
katsoo, että konferenssitoimiston lisäksi pitäisi konferenssia olla järjestämässä ainakin puolipäiväinen 
konferenssisihteeri, jolla ymmärtämystä kirjastoalalta, eikä tätä(kään) ole budjetoitu. 
 
Keskustelun jälkeen päätettiin, että perutaan Nordic ILL –konferenssin järjestäminen, jollei muuta 
ilmene seuraavan viikon aikana. Myös teknisten ongelmien vuoksi  puhelinmotissa ollut LM ilmoitti 
sähköpostitse kannattavansa peruutusta. 
 
Päätettiin, että korvaukseksi tästä perumisesta voitaisiin kokous järjestää 2012 IFLAn 
satelliittikokouksena, jos IFLA-konferenssia järjestävät tahot sen hyväksyvät. Tällöin ulottuvuuden 
täytyisi toki olla Pohjoismaita kauempana. 
 
6. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous järjestetään perjantaina 26.3. klo 10-12 etäkokouksena Connect Pro –ohjelman 
kautta. Ohjelman toimivuutta testataan aiemmin, HM organisoi. 
 

 
 


