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1. Yhteenvetoa Digiwiki 2008–2009
Keskusteltiin menneestä toiminnasta. Digiwiki sai hyvin näkyvyyttä ja tuli laajalti tunnetuksi alan
toimijoiden keskuudessa. Todettiin, että paljon on saatu aikaan. Erityisen antoisina pidettiin yhteisiä
tapaamisia. Verkkopalveluun saatiin runsaasti erityyppisiä kirjoituksia, mutta niiden käsitteleminen
ja editointi olisi vaatinut enemmän työtä. Suuren osanottajajoukon vuoksi koordinoinnissa oli
vaikeuksia, ja hanke venyi kolme kuukautta yli alkuperäisen määräajan. Pitkäaikaissäilytyksen osio
ei ollut kovin hyvin esillä. Janne Mäkelän kirjoittama loppuraportti on Digiwiki-sivuilla:
http://www.digiwiki.fi/fi/images/6/65/Digiwiki_loppuraportti_2008-2009.pdf
2. Koordinointi ja abc-paketin luominen 2010–2011
Digiwiki on saanut opetusministeriöltä tukea 22.000 euroa vuosille 2010–2011. Janne Mäkelä
esitteli päivitetyn budjettiehdotuksen, joka hyväksyttiin:
Koordinointi, kehitystyö ja abc-paketin luominen
16000 euroa
Nettipalvelun hallinnointi ja ylläpito
1000 euroa
Ulkopuoliset palvelut
2500 euroa
Koulutustapahtumat
25000 euroa
YHTEENSÄ
22000 euroa
Hankehakemuksessa oli ajatus Digiwiki-sivun selkeyttämisestä ja mahdollisesti erillisestä
tietopaketista. Keskusteltiin erityisesti tietopaketin luomisesta. Vaihtoehtoina voisivat olla nykyisen
verkkosivun editoiminen tai tiedon koostaminen erilliseen osioon ”maanläheisempään” muotoon.
Liikkuvaa kuvaa toivottiin verkkoon. Koordinaattorin tehtävästä olivat kiinnostuneet Jouni Eerola
ja Klaus Riederer. Päätettiin, että vastuu on yhdellä henkilöllä. Eerola sai selvän kannatuksen tähän
tehtävään. Eerola esittelee työsuunnitelman myöhemmin Digiwikin johtoryhmälle, joka jatkaa
entisessä kokoonpanossaan (Isomursu, Mäkelä, Rastas ja Suutari). Todettiin, että eri osioiden
koordinoinnille ei enää tarvita erillisiä vastuuhenkilöitä. JAPA jatkaa hankkeen hallinnoijana.
3. Koulutustapahtumat 2010–2011
Pyritään järjestämään ainakin yksi sisäinen koulutustapahtuma ja yksi laajempi tapahtuma.
Sisäisessä tapahtumassa voitaisiin keskittyä pitkäaikaissäilytyksen ongelmiin. Suurelle yleisölle
tarkoitetussa tapahtumassa voitaisiin pohtia muistiorganisaatioiden ja asiakkaiden välistä suhdetta.
4. Muuta
Pohdittiin, voisiko Digiwiki joskus tulevaisuudessa olla edelleen ja ehkä enemmänkin yhteistyössä
Kansallista digitaalisen kirjaston kanssa erityisesti pitkäaikaissäilytyksen ongelmien osalta.
Keskusteltiin siitä, että vanhat toistolaitteet ja softat alkavat olla suurempi ongelma kuin aineiston
säilyvyys. Voisi olla järkevää koostaa laitteita yhteen paikkaan, esimerkiksi Jazz & Pop Arkistoon.
Päätettiin, että Digiwiki-sivujen kääntämistä jatketaan resurssien mukaan. Lisäksi toivottiin Klaus
Riedereriltä ehdotusta ulkopuolisista palveluista, esimerkiksi kokeiluluonteista, suurelle yleisölle
suunnattua ”Kysy digitoinnista” -toimintaa Digiwiki-sivuilla.

