
 
 
 

Suomen Voyager-kirjastojen kokous

Suomen Voyager-kirjastojen kokous keräsi kesäkuun alussa Jyväskylään noin 200 
innokasta sanan kuulijaa. Monet pitivät osallistujien määrää suurena varsinkin 
verrattuna VTLS-kokouksiin. Osallistujamäärässä näkyy konkreettisesti se, että 
Voyager ei ole vain yliopistokirjastojen järjestelmä, vaan myös Suomen 
ammattikorkeakoulukirjastot ja muutamat erikoiskirjastot ovat siirtyneet tai 
siirtymässä sen käyttöön. Jyväskylän kokous oli vasta toinen Voyager-kirjastojen 
kokous. Ensimmäinen pidettiin viime vuonna Turussa.

Kokouksen järjestäjiä oli kahdesta eri kirjastosta: me jykkiläiset teimme yhteistyötä 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Olimme molemmat tyytyväisiä 
yhteistyöhön, sillä saimme työvoimaa ja osaamista kahdesta talosta ja samalla 
jaoimme taloudellista vastuutakin. Järjestäjiin voidaan laskea myös LINNEA-palvelut, 
joka vastasi kokousohjelmasta. 

 

Jyväskylän Voyager-kokous keräsi ennätysmäärän osanottajia. Kuva Esa Kurki

Painavaa asiaa

Kokouksen aluksi Jyväskylän yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Pirjo Vatanen ja 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjastonjohtaja Eva Ijäs sekä LINNEA-palveluiden 
pääsuunnittelija Annu Jauhiainen toivottivat kokousväen tervetulleeksi. Kokouksen 
varsinaisen avauspuheenvuoron piti Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen. 

Julie Wright Lontoosta vastasi Endeavorin puheenvuorosta. Julie esitteli mm. 
Voyagerin uusia versioita. 2001.2.1-versiota ollaan ottamassa Suomen 
yliopistokirjastoissa käyttöön syksyllä. Annu Jauhiainen kertoi LINNEAn kuulumiset 
ja Kati Vänttinen AMK-kirjastojen tilanteesta. Vuolaiden puheiden ansiosta olimme jo 
tässä vaiheessa aikataulusta myöhässä. Kati totesikin haasteeksi suoriutua 
esityksestään miinus 8 minuutissa. Onneksi lounastauosta saattoi nipistää, ja Arne 
Hedman ehti vielä rauhassa luoda katsauksen LINDAn nykytilaan ja tulevaisuuteen.

Iltapäivällä Liisa Sten esitteli Bookwhere-kyselyn tuloksia. Kuulimme myös Tua 
Hindersson-Söderholmin ja Katri Kanasen selvityksen kehittämisehdotusprosessin 
etenemisestä. Molemmat kuuluvat tällä hetkellä kehittämisehdotuksia käsittelevään 
komiteaan (Enhancement Committee). Tua on mukana OPACin ja Katri hankinnan 
alakomiteassa.

Kahvin jälkeen paneuduttiin loppupäiväksi Universal Borrowingiin eli 
yhteislainaukseen, kuten suomenkieliseksi termiksi on sovittu. Toinen ulkomainen 
vieraamme Kristine Hammerstrand kertoi ensin ILSCO-konsortion kokemuksia. 
ILCSO eli Illinois Library Computer Systems Organization on 56 akateemisen 
kirjaston ja tutkimuskirjaston yhteenliittymä Illinoisin osavaltiossa. ILSCO on 
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siirtynyt Voyageriin vuoden 2001 lopulla, ja yhteislainauksen he ovat ottaneet 
käyttöön syyskuussa 2002. Suomessa yhteislainausta vasta testataan. 
Testikokemuksistaan kertoivat mm. Oulun yliopiston kirjaston ja Varastokirjaston 
edustajat.

Välillä juhlaa

Tiistain iltajuhla järjestettiin yliopiston päärakennuksen aulassa. Väkeä juhlaan oli 
ilmoittautunut yli 140 henkeä. Pienen budjetin johdosta emme olleet pestanneet 
suuria kansainvälisiä tähtiä viihdyttämään juhlavieraita, mutta tämä ei tahtia 
haitannut. Illan pianistina toimi ansiokkaasti Riikka Toivola. Hän on Laitisen Mirjan 
kummityttö ja muutoinkin hänellä on siteitä kirjastomaailmaan, joten hän sopi hyvin 
kirjastokokouksen pianistiksi.

Yliopiston arkkitehtuurista kertonut, eläkkeellä oleva kuvaamataidon lehtori Pertti 
Kalin suorastaan hurmasi yleisönsä. Hän aloitti esityksensä päärakennuksen aulassa 
(interiööri) ja opasti tämän jälkeen vieraansa aurinkoiseen kesäiltaan Alvarin 
aukiolle (eksteriööri). Koko juhlaväki kuunteli hiirenhiljaa, kun Pertti johdatti meidät 
arkkitehtuurin saloihin. Täytyy tunnustaa, että myös paljasjalkainen jyväskyläläinen 
alkoi katsoa Aallon tuttua päärakennusta aivan uusin silmin.

Sonaatin noutopöydän herkut kruunasivat onnistuneen illan.

 

Pertti Kalin johdattaa kuulijansa Aallon eksteriööriin. Kuva Esa Kurki

Työ ja kehitys jatkuu

Keskiviikon alkajaisiksi kokousväki hajaantui neljään eri ryhmään pohtimaan 
Voyagerin 'sielunelämää' eri modulien kannalta. Yhteinen ohjelma jatkui kahdella 
luennolla: Liisa Björkqvist kertoi, kuinka Varastokirjastossa hyödynnetään 
MacroExpressiä, ja Tapio Ryhänen Oulun yliopiston kirjastosta esitteli SmartLibrary-
palvelukokonaisuutta.

Varsinainen Voyager-anti päättyi lounaaseen, mutta kokousta jatkettiin vielä 
iltapäivästä. Yhtenä vaihtoehtona tarjottiin yliopiston kirjaston tutustumiskierrosta, 
joka keräsi kymmenittäin kiinnostuneita. Luentosalin puolella Esa-Pekka Keskitalo 
esitteli ensin DOMSia eli digitaalisen aineiston hallintajärjestelmää. Kokous huipentui 
ns. portaalipoikien Ari Rouvarin ja Henri Ryhäsen esitykseen Nelli-portaalin 
käyttöönotosta. Nelli-portaali (National Electronic Library Interface) on kansallinen 
tiedonhakujärjestelmä, jolla haun voi kohdistaa useisiin eri tietokantoihin. Nelli 
tarjoaa asiakkaille myös personoituja palveluita. Portaali on tarkoitus ottaa käyttöön 
vuoden 2004 alussa.
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Portaalipojat Ari Rouvari ja Henri Ryhänen. Kuva Nanna Hakala

Onnistuimme!

Kokouksesta saamamme palaute oli enimmäkseen myönteistä. Vieraat pitivät 
käytännön järjestelyjä onnistuneina ja kokoustiloihin oltiin tyytyväisiä. Myös 
ilmoittautuminen oli sujunut hyvin ja ennakko-infoa oli ollut tarjolla riittävästi. 
Ikuisuusongelma suurissa kokouksissa näyttää olevan äänentoisto, josta saimme 
eniten risuja. Myös jonottaminen ja aikataulun lipsuminen harmittivat joitakin.

Me järjestäjätkin olimme tyytyväisiä. Kokous sujui suunnitelmiemme mukaan 
emmekä kohdanneet suurempia ongelmia. Saimme useita sponsoreita, joten 
taloudellisesti kokous ei rasittanut kohtuuttomasti kumpaakaan kirjastoa. Varsinaiset 
kokouspalvelut ostimme JAMK:n restonomipalveluilta, jota pidimme hyvänä 
ratkaisuna. Vältyimme tapahtumaa edeltäviltä yötalkoilta eikä kirjastojen 
henkilökuntaa tarvinnut rekrytoida vastaanottotiskille.

Ehkä voisimme toistekin järjestää Voyager-kirjastojen kokouksen - mutta ei ihan 
heti ensi kesänä!

Kokouksen esitykset ovat luettavissa Linnea2-sivuilla Tapahtumia ja koulutusta -
otsikon alla (käyttäjätunnus ja salasana tarvitaan).

 
Annikki Järvinen 
informaatikko  
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http://www.lib.helsinki.fi/linnea2/intra/kayttajaryhmat/SVKK/2003/ohjelma2003.htm
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