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Valmisteluryhmän kokous 16.1.2012 klo 14-16

Aika: 16.1.2012 klo 14.00 - n. 16.00

AC-kokoushuone: https://connectpro.helsinki.fi/vallila-ukj/

Huom! Adobe Connect on päivitetty uuteen versioon ja ohjelman ulkoasu, mm. joidenkin valikoiden sijainti on muuttunut. Myös selaimeen
asennettu "lisäpalikka" täytyy ehkä päivittää (ohjelma ilmoittaa tästä), joten kokoukseen kannattaa kirjautua ajoissa tai käydä
kokoushuoneessa vähän etukäteen.

(Mahdollisuus osallistua myös KK:n tiloissa: Kansalliskirjasto, Vallilan toimipiste (Teollisuuskatu 23), D326 (Hemuli))

Kutsutut:

Nimi (organisaatio) Kirjastosektori Osallistuminen 

Ahola Marita (VAMK) Korkeakoulujen yhteiset kirjastot estynyt 

Ala-Peijari Esko (CSC) AMKien tietohallinnon asiantuntija estynyt 

Heikkinen Risto (JAMK) AMKIT-konsortio Etänä 

Hirvikallio Marja (Tilastokeskus) Erikoiskirjastojen neuvosto Estynyt 

Hyvönen Nina (Kansalliskirjasto) Kansalliskirjasto Läsnä

Jauhiainen Tommi (Kansalliskirjasto) Kansalliskirjasto Läsnä

Kytömäki Päivi (OY) Yliopistokirjasto/Linnea2-konsortio Estynyt

Luokkanen Sinikka (HAMK) pj, AMKIT-konsortio Etänä

Mäkiranta Ari (Joensuun seutukirjasto) Yleisten kirjastojen neuvosto Estynyt 

Nurminoro Ritva (Lapin maakuntakirjasto) Yleisten kirjastojen neuvosto Etänä Leena Kinnunen

Saarti Jarmo (ISY) Yliopistokirjasto/Linnea2-konsortio Etänä 

Vainikka Eila (Suomen kuntaliitto) Erikoiskirjastojen neuvosto Läsnä 

Öhman Kuno (Hanken) Yliopistojen tietohallinnon asiantuntija Etänä (n. 14.45 alkaen)

Lassi Lager (Kansalliskirjasto) sihteeri Läsnä

Kutsutut alustajat: 

Muistio:

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen asialistan vahvistaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. Todettiin paikallaolijat. Muihin asioihin lisättiin tiedotusasiana linkki avoimen datan seminaarista.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Valmistelutyön väliraportin hyväksyminen

Väliraportti hyväksyttiin, siitä tehdään wikiin myös , joka linkitetään ohjausryhmän kokouksen asialistaan.PDF-versio

4. Esitys ohjausryhmälle valmistelutyön aikataulun muuttamisesta

Esitys: Esitetetään ohjausryhmälle, että valmisteluryhmän toimeksiannon määräaika siirretään elokuun lopusta vuoden loppuun ja
päivitetään valmistelutyön  sen mukaisesti.aikataulua

Päätettiin esittää ohjausryhmälle, että työryhmien 1-5 arkkitehtuurin työstämisaikaa jatketaan elokuun 2012 loppuun ja toimeksiannon
määräaikaa jatketaan vuoden 2012 loppuun.

https://connectpro.helsinki.fi/vallila-ukj/
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=79564382
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/78629479/UKJ-valiraportti_2012-01-16.pdf
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=72320437


5. Ohjausryhmän kokouksen asialista (30.1.2012)

Vahvistetaan ohjausryhmän kokouksen  ja esitykset ohjausryhmälle sekä hahmotellaan tarkempaa aikataulua. Kokoukseen on siisasialista
kutsuttu myös työryhmien 1-5 puheenjohtajat esittelemään ryhmänsä toimintaa ja samalla osallistumaan myös keskusteluun eli kutsu on
koko kokouksen ajaksi.

Lisätään asialistaan kokoukseen osallistuvien työryhmien vetäjien nimet, jos mahtuvat. Täydennettiin ja muokattiin asialistaa, josta tehdään
wikiin myös PDF-versio.

6. Työryhmien 8 ja 9 nimittäminen

Marraskuun kokouksessa päätettiin siirtää Kustannus-hyötyanalyysityöryhmän ( ) nimittäminen tai kutsuminenTyöryhmä 8
tammi-helmikuuhun 2012. Myös työryhmä 9 (Hallintomalli, juridiset kysymykset ja rahoitusratkaisut) on sovittu nimitettäväksi tammikuussa
2012.

Esitys: Siirretään työryhmien 8 ja 9 asiakokonaisuuksien käsittely seuraavaan valmisteluryhmän kokoukseen, jolloin on tiedossa
ohjausryhmän päätös koko hankkeen määräajan siirtämisestä elokuusta vuoden loppuun.

Päätettiin siirtää asia seuraavaan valmisteluryhmän kokoukseen.

7. IFLA 2012

Keskustellaan Helsingin IFLAan osallistumisesta ja sen hyödyntämisestä tämän projektin osalta: seminaari, posteri (abstraktin deadline
9.3.2012), esitys?

Jarmon esitti, että tehdään posteri-abstrakti, jossa esitellään sitä, mitä UKJ-hankkeessa tehdään (kokonaisarkkitehtuuri yms) ja tekniikkaa
(mm. etäkokoukset, wiki), millä tätä tehdään. Sovittiin, että Sinikka, Jarmo ja Tommi alkavat työstää tätä, Tommi kutsuu ryhmän koolle.
Tommi ehdotti IFLAn yhteydessä (pe 17.8.) järjestettäväksi erillistä, virallisen IFLAn ulkopuolista työpajaa. Samana päivänä ohjelmassa on
myös kirjastovierailuita ja pitkä IFLA-viikko jo takana. Sovittiin, että mahdollisesta seminaarista pätetään myöhemmin. Seminaari olisi
kuitenkin enemmän suomalaisille suunnattu ja voisi olla myös ennen IFLAa, mutta kuitenkin ennen kokonaisarkkitehtuurityön määräaikaa.
Ryhmän 6 seuraava kokous on 18.2., mahdollista seminaaria mietitään myös siellä ja valmisteluryhmän seuraavassa kokouksessa.

8. Valmisteluryhmän seuraava kokous

Seuraava kokousaika päätetään ohjausryhmän kokouksen yhteydessä (tai doodle-kyselyllä heti ohjausryhmän kokouksen jälkeen).

9. Tiedotusasiat

16.2.2012 on Jyväskylässä  -seminaari Kirjaston avoin data http://www.mahdollista.fi/16-2-2012-kirjaston-avoin-data-seminaari/

Keskusteltiin lyhyesti mm. Voyager-tietokantojen datan avaamisesta.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 15.30.

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=78629479
https://wiki.helsinki.fi/display/UKJValmistelu/2011-04+kokous+10.11.2011+klo+10-
https://wiki.helsinki.fi/display/UKJValmistelu/Projektisuunnitelman+valmistelun+resurssit
http://www.mahdollista.fi/16-2-2012-kirjaston-avoin-data-seminaari/

