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1 Linnea-työryhmät ja Linda  
 
Linnea-työryhmien kehittämisseminaariin on kutsuttu Linnea2-ohjausryhmä ja AMKIT-konsortion 
johtoryhmä, 
Yliopistokirjastojen neuvoston työvaliokunta, Linnea2-työryhmät, Lindan laaturyhmä sekä 
yliopistokirjastojen sisällönkuvailuverkoston edustaja. Toivottavasti selviää, kuka vetää KK:ssa 
uuden kirjastojärjestelmän projektia. 
 
Mietittiin yhteisluetteloa ja sitä, pitäisikö tekniikan näkökulmasta ottaa siihen jotain kantaa. 
Yhteisluettelon tulevaisuudesta ja Amkien mukaanmenosta ei ole tietoa. Linda on välivaihe 
matkalla yhteisluetteloon, yhteisluettelo pitäisi olla uudessa järjestelmässä sisäänkoodattua ilman 
nykyisenkaltaista järjestemästä toiseen hyppimistä ja Lindan replikoinnin ongelmia. Mietitään asiaa 
lisää seuraavassa kokouksessa 
 
 
2  KDK  

 
KDK:n hankekausi päättyy maaliskuussa 2011, hankkeen loppuraportti on tulossa. Hankekauden 
jälkeen KDK:n hallinnointi siirtyy Kansalliskirjastoon, johon on jo palkattu lisää väkeä KDK:n 
pyörittämiseen. Toiseen aaltoon alustavasti ilmoittautuneille järjestetään tiedotustilaisuus 18.2. 
 
KDK koskettaa Voyageria niin läheltä, että voy-asiantuntijaryhmän on pysyttävä kärryillä siitä, 
meidän mielestä kuuluu tämän ryhmän toimenkuvaan. Ryhmään voitaisiin lisätä myöhemmin joku 
joka tuntee e-aineistot, odotellaan nyt ensin kuitenkin KDK:n kehittymistä ja sitä, ketkä oikeasti 
ovat mukana toisessa aallossa.  

 
 

3 IGeLU Haifa, Israel, September 11 - 13. 
 

Jouni ja Pertti ovat lähdössä system seminaariin ja IGeLUun. System seminaarit ovat olleet hyviä, 
pääsee syvemmälle järjestelmiin ja näkee ExLibriksen koodaajia yms. 

 
 

 
4 Tomcat 
 
Varausten toimimattomuuden  korjaamisesta ei tietoa. Onko ongelma vain Armaksen taulukoiden 
kirjoitusoikeuksissa vai oikeasti isompi bugi, testipalvelimella näytti aikanaan toimivan. Sekä Jussi 
että Pertti ovat kyselleet asiasta Kansalliskirjastosta, ei ole vielä saatu vastauta.  

 
Verkkomaksujen määritykset on tehty ja lähetetty Kansalliskirjastoon, odotellaan siellä tapahtuvaa 
testausta. Todennäköisesti käyttöön KDK:ssa, koska prosessin virittelyyn ja testailuun menee 
väkisin jonkin aikaa. 
 
Tomcat käyttöönotto uusissa organisaatioissa on CSC:n puolesta ok. Jos jollain on valmiina, niin 
yhteys CSC:hen.  Jussi laittaa tiedoksi kirjastonjohtajille, osalle on jo asiasta tiedotettukin. 

 
 



5 Voyager-asiantuntijaryhmän toimintasuunnitelma 2011 
 

Ryhmän toiminnan jatkaminen on erusteltua, KDK-asiantuntija vielä mukaan jossain vaiheessa (e-
aineistojen tuntija). Miten saadaan palautetta siitä, onko ryhmän toiminta ollut odotettua? Ainakaan 
ryhmän jäsenten korviin ei ole kuulunut negatiivista palautetta. 
 
Kesällä ei ole Voyagerin versionvaihdoksia tiedossa, seuraavat luultavasti kesällä 2012, koska 
jouluna ei ole yleensä hyvä aika vaihdokselle. 8-versio valmistunee vasta kesäkuussa, ennen 
vaihtoa pitäisi ehtiä testaamaan riittävästi. 
 
Amkit-wikin voyager-osuutta kehitetään: Tomcat julkaisurekisteri-ohjeen päivitys (Jouni kirjoittaa 
amkit-wikiin uuden version), muut niksit pääsääntöisesti KK:n wikiin ja amkit-wikistä ”niksipalstaan” 
linkki, XFX-siirto voyageriin voitaisiin lisätä jos saadaan lupa (Hannu Hahto), Voyagerista XML-
muodossa tietoja DSpaceen (Pertti tekee ohjeen), tietokantojen yhdistämisestä voisi laittaa ohjeen 
(Pertti).  

 
 

6 Julkaisurekisterit 
 

Jussi on ollut mukana Jure-hankkeen pilottiryhmässä miettimässä kansallista julkaisurekisteriä. 
Tulevasta teknisestä ratkaisusta riippuen Amkien julkaisurekisterit voisi siirtää Theseukseen 
kansalliseen julkaisurekisteriin siirryttäessä 2013. Emme myöskään tiedä, kuinka Voyagerin 
seuraaja suhtautuu julkaisurekisteriin (ohjelmointia/koodausta tiedossa?). Voyagerista saa  XML-
muodossa tietoja DSpaceen, joten teknisesti nykyisetkin julkaisurekisterit voitaisiin siirtää 
Theseukseen kohtuullisella työmäärällä. Millainen on KK:n ja Amkien välinen ylläpitosopimus, 
olisiko tätä mahdollista toteuttaa? Selvitetään asiaa Theseus-asiantuntijoilta. 

 
 

7 Tietokantojen yhdistäminen 
 
Pertti teki Lahden Tiedekirjastossa tietokantojen yhdistämisen, aikaa kului n. kaksi työpäivää bibien 
loadaamiseen käyttämällä bi-merge importia (super-bib eli säilytti kaikki kentät). Lainatiedot 
siirrettiin offline-lainauksella (tunnisteiden puuttuminen ongelmallista, teetti käsityötä), asiakastiedot 
patron uploadilla. Bibien yhdistäminen tehtiin 7.-8.12.2010, selvitetään seuraavassa CSC-
laatupalaverissa näkyykö piikkinä Armaksen kuormituksena.  
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