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1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

2. Kokous avattiin klo 10:05 ja sihteeriksi valittiin Annamari Leppäniemi

3. Ryhmän kokoonpano

Keskusteltiin ryhmän kokoonpanosta. Varastokirjastosta ei ole vielä tullut edustajaa Markku
Räisäsen tilalle. Sovittiin, että Tuula Hurskainen pyytää Pasi Juttulaa mukaan työryhmään ja
laittaa siitä tiedon myös Pentti Vattulaiselle.  Mikkelin digitointi- ja konservointikeskuksesta
ei ole vielä saatu edustajaa ryhmään, mutta Antti Virrankoski on ollut yksikön johtajaan
yhteydessä ja tiedustelee asiaa udelleen.

4. Antti Virrankoski kertoi STK:n kevätkokouksen kuulumiset. Kevätkokouksessa hyväksyttiin
työryhmän uudeksi nimeksi Aineistojen saatavuus-työryhmä. Työryhmän ideaa yhteistyöstä
kansainvälisten asioiden työryhmän kanssa pidettiin hyvänä.

5. Keskusteltiin myös siitä miksi seuraavan kansainvälisen ILDS-konferenssin järjestäminen oli
mennyt Istanbuliin eikä Helsinki saanut sitä. Turkki oli saanut konferenssi järjestämisen
ilmeisesti siitä syystä, että Turkkia ollaan sitouttamassa yhteistyöhön muiden maiden kanssa.

6. Norjassa järjestetään lokakuussa 11th Nordic Resource Sharing, Reference and Collection
managemennt Conference  15-17.10.2014 Konferenssin järjestäjät olivat olleet yhteydessä
Antti Virrankoskeen ja keskustelimme siitä minkälaisia aiheita toivoisimme konferenssissa
käsiteltävän. Esille nousi esim. Norjalaisten digitoitujen aineistojen käyttö sekä Ruotsissa
käytössä oleva laskuton kaukopalvelu. Työryhmästä on tähän konferenssiin osallistumassa
Antti Virrankoski, mutta selvitetään myös onko jollakin muulla ryhmän jäsenellä
mahdollisuus päästä mukaan.  Matkasta tehdään hyvissä ajoin esitys STKS:n hallitukselle.

7. Työryhmä keskusteli maksuttomasta kaukopalvelusta ja siitä miten se voitaisiin toteuttaa
myös meillä Suomessa. Eija Mustonen kertoi, että Tampereen ammattikorkeakouluissa se on
jo käytössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa ja nyt mukaan on tullut myös Turun
ammattikorkeakoulu.



8. Työryhmä suunnitteli keväällä 2015 pidettäviä valtakunnallisia päiviä, jotka nyt pidettäisiin
yhdessä STKS:n kansainvälisten asioiden työryhmän kanssa. Antti Virrankoski oli keskustellut
yhteistyöstä jo kv-ryhmän puheenjohtajan kanssa. Päivämäärä on 22.5.2015 klo 9-16.00 ja
paikkana on Tieteiden talon Sali nro 505 (80 paikkaa). Annamari Leppäniemi lupasi ottaa
yhteyttä seminaarijärjestelyjen talousasioissa seuran taloudenhoitajaan Juha Leppämäkeen.

 Puheenjohtaja päätti kokouksen lounaan ajaksi 10.51-11.54

9. Työryhmä jatkoi kevään seminaarin suunnittelua ja pohjaksi otetaan viime keväällä
peruuntuneen kansainvälisten asioiden työryhmän seminaarin runko. Seminaarin teemana
on tiedon avoimuus ja aineistojen yhteiskäyttö. Tuula Haavistoa pyydetään puhumaan
yleisten kirjastojen tilanteesta. Minkälaisia esteitä esim. ulkopuolinen asiakas kohtaa
halutessaan päästä käsiksi yliopistojen tieteellisiin aineistoihin. Työryhmä haluaisi jonkun
asiantuntijan Ruotsista puhumaan päiville aineistojen välityksen maksuttomuudesta ja juuri
tässä asiassa kansainvälisten asioiden työryhmän kautta voisi löytyä sopiva henkilö. Aleksi
Koskinen voisi tulla puhumaan opiskelijan näkökulmasta kokemuksistaan kirjastopalveluista
Suomesta ja ulkomailta. Eija Mustonen tiedustelee Kaisa Rissaselta voisiko hän tulla
puhumaan maksuttomuudesta ja yhteistyön tulevaisuuden näkymistä Ammattikorkeakoulun
näkökulmasta. Annamari Leppäniemi lupasi tiedustella sopiiko Jarmo Saartille tulla pitämään
esitys samasta aiheesta kuin kun peruuntuneessa seminaarissa eli avoin e-tiede vai
digitaalinen sisäpiiri? Tapahtumaa on tarkoitus markkinoida eteenpäin kv-ryhmän kanssa eri
foorumeille ja sähköpostilistoille sitten kun ohjelma varmistuu. Varapuhujia mietitään myös
tilalle, jos ensisijainen puhuja on estynyt.  Työryhmä mietti myös mistä saisi sponsoreita
tilaisuuteen, jotta sieltä voitaisiin tarjota kahdet kahvit. Ryhmine puheenjohtajat varautuvat
myös siihen, että jos tilaisuudessa tapahtuu yllättäviä viime hetken peruuntumisia. Tätä
varten he valmistelevat esim. paneelien aiheita. Päivien puheenjohtajuus on tarkoitus jakaa
tasan ryhmien kesken.  Toivottiin saatavan myös mukaan jokin median edustaja esim.
Helsingin sanomista tai Yleltä puhumaan tieteen avoimuudesta.

10. Seuraava suunnittelutapaaminen sovittiin pidettäväksi Helsingissä yhdessä kansainvälisten
asioiden työryhmän kanssa ja ajankohdaksi sovittiin alustavasti 27.8.2014. Antti Virrankoski
ottaa yhteyttä kyseisen ryhmän puheenjohtajaan ja ilmoittaa ajankohdasta. Tuolloin on
tarkoituksena tehdä tarkempi työnjako, keskustella markkinoinnista ja sponsoroinnista.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.00




