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Digiwiki-ryhmän tapaaminen Kotusissa 16.1.2009
Läsnä: Janne Mäkelä, Jussi Rusi, Pirje Mykkänen, Martti Kupiainen, Reko Etelävuori, Robert
Pettersson, Jessica Parland-von Essen, Tea Åvall, Anne Isomursu, Jan Alanco, Virve Laustela, Perttu
Rastas, Klaus Riederer, Toni Suutari
Janne Mäkelä raportoi Digiwikiä koskevista hallinnollisista ja teknisistä muutoksista, jotka liittyvät
vahvistuneeseen kytkentään Kansallisen digitaalisen kirjaston kanssa (ks. ohjausryhmän
kokousmuistiot 2008). Suomen Jazz & Pop Arkisto JAPA hallinnoi hanketta, mutta teknisestä
ylläpidosta vastaa Miikka Roine Valtion taidemuseosta. Ohjausryhmä (Isomursu, Mäkelä, Rastas,
Suutari) muistutti, että sivuille kannattaa rekisteröityä oitis, jos joku ei ole sitä vielä tehnyt tai jos nimi
on tippunut pois taannoisen domain-vaihdoksen vuoksi.
Mäkelä esitteli vuoden 2009 budjettia (ks. lopussa), joka pohjautuu Digiwiki-ryhmän hyväksymään
hankehakemukseen 9.4.2008. JAPA hoitaa rahaliikenteen ja jakaa hankkeelle myönnetyt varat vuoden
2009 aikana laitoksille ja asiantuntijoille, käytännössä useimmiten laskua vastaan. Tarkemmasta
rahanjaosta vastaavat eri osa-alueiden koordinaattorit.
Osa-alueiden koordinaattorit antoivat tilannekatsauksen. Janne Mäkelän mukaan äänitedigitoinnista on
Digiwikissä melko kattava perusartikkeli ja lisäksi laitoskuvauksia, joita saadaan lisää mm. SKS:ltä,
Kansanperinteen arkistolta, Kansanmusiikki-instituutin arkistolta sekä todennäköisesti YLEltä ja
toivottavasti Kansalliskirjastolta. Videoista ei ole vielä yhtä paljon kirjoitusaineistoa, mutta Perttu
Rastaan mukaan niitä on tulossa. Sama koskee pitkäaikaissäilytystä, joka on kenties Digiwikin
haastavin osio aineistoläpileikkauksensa vuoksi. Toni Suutarin mukaan tänne kaivataan etenkin
laitoskuvauksia. Valokuvista on jo jonkin verran kirjoituksia, mutta ison ryhmäkoon vuoksi kirjoitustyö
ei ole vielä selkiytynyt. Koordinoijana on Anne Isomursu. Ohjausryhmä päätti syksyllä luoda teksteille
oman ryhmän. Tätä ryhtyy vetämään Istvan Kecskemeti (Kansallisarkisto), joka ei nyt ollut paikalla.
SLS, SKS ja kuvatyöryhmä toivoivat Kecskemetiltä yhteydenpitoa. Osa-aluekatsauksien yhteydessä
tuli esille tarve saada laitoskuvaukset ja sitä kautta käytännön kokemukset paremmin näkyviin
Digiwiki-sivuilla.
Digiwikiin toivottiin lisää kirjoituksia julkistamisseminaariin 12.3. mennessä. Digiwiki-ryhmä
keskusteli paljon seminaarin ohjelmasta. Pääpuhujaksi tulee Edwin Klijn Hollannista. Alustava ohjelma
on:
10-11 Digiwikin esittely
11-12 Edwin Klijn
12-13 lounas
13-14 kolme digitointiprojektia (Uusi Suomi, Perttu Rastas pyytää video-casen ja Janne Mäkelä äänitecasen)
14-14.30 kahvitauko
14.30-15.45 metadatapaneeli (Jessica Parland-von Essen ja Anne Isomursu hoitavat)
15.45-16 yhteenveto
Lisäksi mahdollinen illanvietto. Janne Mäkelä hoitaa seminaarin tiedottamisen, Toni Suutari kysyy
tiloja.

Digiwikin tulevia kuvioita päätettiin tarkastella seminaarin jälkeen. Tässä yhteydessä esille nousi
kuitenkin jo ajatus, että jos Digiwiki-rahoitus jatkuu ensi vuonna, olisiko syytä luoda julkinen
nettifoorumi/keskustelupalsta, jota joku voisi moderoida.
Digiwikin budjetti
1. Palvelinkustannukset ja projektin hallinnointi
Virtuaalipalvelin ja domain
JAPA 8/2008-9/2008
Valtion taidemuseo 10/2008-12/2009
Hallinto ja kirjanpito
JAPA
Tekninen ylläpito (sis. kdk-alustan):
Valtion taidemuseo

1600 e
100 e
400 e
550 e
550 e

2. Osa-alueiden suunnittelu/koordinointi/vastuuhenkilöt 13800 e
Yksi tai useampi koordinoija osa-aluetta kohden.
Äänitteet
1800 e (150 x 12 kk)
JAPA
1800 e
Alun alkaen osioon varattu 3600 e. Tästä siirretty laajempiin artikkeleihin (äänitteet) 1200 e ja
laitoskuvauksiin 600 e.
Videot

3600 e (300 x 12 kk)
Kuvataiteen keskusarkisto
KAVA tai jokin muu

1800 e
1800 e

Pitkäaikaissäilytys
1800 e (150 x 12 kk)
KOTUS
1800 e
Alun alkaen osioon varattu 3600 e. Tästä siirretty Tekstit-ryhmään 600 e ja laajempiin
artikkeleihin (tekstit) 1200 e.
Kuvat

3600 e (300 x 12 kk)
Kuvatyöryhmä (SKS, Kiasma, Hgin kaup.museo, Valokuvatait. museo, Riederer)
Alun alkaen osioon varattu 4800 e. Tästä siirretty Tekstit-ryhmään 1200 e.

Tekstit

1800 e (150 x 12 kk)
Kansallisarkisto

1800 e

Ruotsinnos
Käännös soveltuvin osin (SLS tai muu)

1200 e (100 x 12 kk)

3. Laajemmat artikkelit
Yksi tai useampi kirjoittaja osiota kohden.

11400 e (68 pv x 150)

Äänitteet
JAPA
KOTUS
Muut

3200 e
1500 e
200 e
1500 e

Videot
2000 e
Osa-alueiden koordinaattorit selvittävät kirjoittajan/kirjoittajat ja vastaavat budjettijaosta
Pitkäaikaissäilytys
2000 e
Osa-alueiden koordinaattorit selvittävät kirjoittajan/kirjoittajat (JAPAn osuuden päälle) ja vastaavat
budjettijaosta
JAPA
800 e
Muut
1200 e
Kuvat
3000 e
Osa-alueiden koordinaattorit selvittävät kirjoittajan/kirjoittajat ja vastaavat budjettijaosta
Tekstit
1200 e
Osa-alueiden koordinaattorit selvittävät kirjoittajan/kirjoittajat ja vastaavat budjettijaosta
4200 e (14 kpl á 300)

4. Laitosten kokemukset
JAPA
KOTUS
SKS
SLS
Suomen valokuvataiteen museo
Kuvataiteen keskusarkisto
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto?
Kansallisarkisto
Helsingin kaupunginmuseo
Klaus Riederer
YLE?
Kansalliskirjasto
ELKA
Kansanperinteen arkisto (Tampereen yliopisto)
Kansanmusiikki-instituutin arkisto
Muita?
5. Koulutus/seminaarit/tiedotus
Digitointiseminaari 12.3.2009
Muu toiminta

Yhteensä kohdat 1-5

4000 e
2000 e
2000 e

35.000 e

