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1. Digiwiki-hanke 2010–2011
Janne Mäkelä (Suomen Jazz & Pop Arkisto JAPA) esitteli keväällä 2010 alkanutta ja 31.12.2011
loppunutta hanketta, johon opetus- ja kulttuuriministeriö oli myöntänyt 22 000 euroa. Hankkeen
aikana kehitettiin verkkopalvelua, dokumentoitiin digitointia ja järjestettiin koulutustapahtumia.
Dokumentoinnista vastasi loppuvuonna 2011 valokuvaaja Eeva-Liisa Orupõld. Kevään 2011
koulutustapahtuma pitkäaikaissäilytyksestä ja joulukuun 2011 yleisöseminaari ”Mitä kulttuurista
kannattaa säilyttää” olivat molemmat suosittuja. Palaute niistä on ollut erinomaista.
Hankkeen koordinaattorina toimi Jouni Eerola, jonka työpanos painottui syksylle 2011. Eerola
järjesti koulutustapahtumia ja vastasi Digiwiki-sivun kehittämisestä. Hän kertoi verkkosivun
muutoksista, jotka koskevat erityisesti luokituksia ja kokonaisuuden jäsentelyä. Ryhmä piti
uudistuksia tarpeellisina. Digitointiohjeet ovat nyt melko kattavasti esillä. Keskusteltiin siitä, miten
yleisiä ohjeita (kokoelmapolitiikka, kuvailukäytänteet jne.) tulisi tarjota enemmän.
2. Digiwikin jatko
Hankkeella ei ole jatkorahoitusta. Ryhmä keskusteli pitkään erilaisista mahdollisuuksista. Janne
Mäkelä lupasi olla yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä Kansalliseen digitaaliseen
kirjastoon. Tällä hetkellä niillä ei ole tarjota rahoitusta. Koulutustapahtumiin ja seminaareihin
voivat myös muut Digiwikin organisaatiojäsenet kuin JAPA hakea rahoitusta eri säätiöiltä.
Pohdittiin Digiwikin kehittämistä. Koordinointityötä olisi tärkeä jatkaa. Pitkäaikaissäilytyksen
ohjeistus on kesken kuten myös esinekuvauksen ja 3D-digitoinnin. Muita keskeisiä
kehittämisalueita ovat syntysähköisten aineiston hallinta, arkisto-olosuhteiden kartoitus ja
koulutustoiminta.
Keskusteltiin myös digitointiverkoston laajentamisesta. Esimerkikisi kaupallisia toimijoita olisi
hyvä saada mukaan enemmän, vaikka ne eivät välttämättä mielellään jaa tietoa omista
laitteistoistaan ja työnkuluistaan. Koulutusyhteistyötä voisi silti miettiä. Yhteistyötä Kansallisen
digitaalisen kirjaston kanssa on syytä jatkaa.
Ryhmän jäsenet muistuttivat Digifoorumin alkuperäisestä ideasta eli yhteistyöstä ja tiedon
vaihtamisesta. Päätettiinkin tehdä kevään aikana vierailuja pääkaupunkiseudun organisaatioihin.
Klaus Riederer kysyy Aalto-yliopistolta, pääsisikö Digiwiki-ryhmä tutustumaan 3D-digitointiin.
Janne Mäkelä tiedustelee Kansalliselta audiovisuaaliselta arkistolta mahdollisuutta tutustua
arkistoon ja erityisesti uuden filmiskannerin toimintaan.
3. Muuta
Päätettiin, että ohjausryhmänä jatkaa sama kokoonpano kuin aiemmin: Janne Mäkelä (JAPA), Toni
Suutari (Kotus), Perttu Rastas (Kuvataiteen keskusarkisto) ja Anne Isomursu (Suomen
valokuvataiteen museo).

