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1. Digiwiki-tilannekatsaus
JAPAssa digitoijana toimiva Jouni Eerola on lupautunut hoitamaan Digiwikin teknistä ylläpitoa ja
ulkoasua loppuvuoden. Digiwiki-tekstejä alkaa olla melko hyvin, mutta Tekstit-osio ei ole
käynnistynyt ollenkaan. Päätettiin tiedustella asiaa Martti Kupiaiselta (Kansallisarkisto), joka ei
sairastumisen vuoksi päässyt kokoukseen. Lisäksi toivottiin lisää ns. laitoskuvauksia ja
ulkoistamiseen liittyviä digikokemuksia. Anne Isomursu tiedustelee Helsingin kaupunginmuseolta,
Perttu Rastas ELKAlta ja Janne Mäkelä Diginordilta digitointikuvausta. Mäkelä ehdotti, että kunkin
osion koordinaattori voisi lähettää hänelle toiveita Digiwikin ruotsinnoskoosteesta.
Mäkelä toivoi, että laitokset lähettäisivät Digiwikiä koskevat laskutukset JAPAlle hyvissä ajoin
ennen vuoden loppua eli viimeistään marraskuun puoliväliin mennessä. Tällöin käyttämättä jääneet
rahat ehditään vielä uudelleenkohdentaa Digiwikin toimintaan. Digiwikin rahoitus vuoden 2009
jälkeen on auki. Wihurin rahastolle on lähetetty apurahahakemus. Opm:n kanssa neuvotellaan
syksymmällä.
2. Digiwiki-matka Mikkeliin 5.11.2009
Järjestelyt ovat edenneet hyvin ja ilmoittaumisia aletaan ottaa pian vastaan. Matkasuunnitelma on:
8.00 Lähtö Kiasman edestä M. Erikssonin tilausajolla (vierasbussilaituri Mannerheimintiellä),
Lahdessa voidaan pysähtyä ottamaan lisää väkeä
n. klo 10 kahvitauko Heinolan Lähiruokaravintolassa (Työmiehentie 35, ABC:n vieressä)
klo 11-13 Mikkelin digitointikeskus (Saimaankatu 6) , vir. nimi Mikrokuvaus- ja
konservointikeskus (kaikki)
klo 13 lounas Mölnlyckenin ruokalassa
klo 14 -16 jakaannutaan, ryhmä I Digitointikeskuksessa (tarkennettua tutustumista ja keskusteluja)
ja ryhmä II ELKAssa (videoiden digitointi) Tutkijantiellä
klo 16 kokoontuminen Digitointikeskuksessa, keskustelua
klo 17 paluu, kahvitauko Heinolassa, paluu Helsingissä n. klo 20.
3. Digitointityöpajat yhteistyössä kdk:n kanssa
Kansallinen digitaalinen kirjasto on pyytänyt digitointikoulutusta Digiwikiltä. Koulutus tapahtuisi
kunkin osion kohdalla työpajamaisesti yhden päivän aikana. Päätettiin ehdottaa tekstityöpajalle
ajankohtaa 19.11. (Kotus tai Kansallisarkisto) ja kuville 26.11. (Suomen valokuvataiteen museo).
Toni Suutari tiedustelee Kansallisarkiston osuutta. Äänitteiden ja videoiden ja mahdollisesti
pitkäaikaissäilytyksen työpajat järjestetään keväällä 2010. Koulutukseen voivat osallistua Digiwikija Kdk-hankkeissa mukana olevat tahot. Järjestelyistä ja kuluista sovitaan Kdk:n kanssa.

