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Kuvailun tiedotuspäivä, 27.9. 2017, palautteet

Koulutukseen osallistui paikan päällä 76 henkilöä ja 237 henkilöä etäyhteydellä, yhteensä 313
henkilöä.

Palautteen antoi 85 henkilöä.

Palautelomakkeen kysymykset ja niiden arviointi asteikolla 1–4
(1 = heikosti / ei ollenkaan, 4 = erinomaisesti / erittäin hyvin)

vastausten keskiarvo
3,05

Tilaisuus kokonaisuutena onnistui 2,79
Tilaisuudesta tiedottaminen onnistui 3,46
Tilaisuus vastasi tarpeisiini ja odotuksiini 2,91
Tilaisuus antoi työhöni liittyviä uusia ajatuksia/tietoja 3,04

Mikäli osallistuit etäyhteydellä, toimiko osallistumistapa? Käytössä oli luentosalista johtuen yliopiston
Unitube-streamaus, ja ensimmäisellä puoliskolla oli yhteyshäiriöitä, pahoittelemme sitä.

- Alun ongelmien jälkeen, yhteys toimi hienosti. Ainoastaan viimeisen esiintyjä kohdalla
(YSASTA YSOON) alkoi toinen puoli kuvasta "pomppia". Dia-esitys pysyi paikallaan, mutta
esiintyjä ei :)

- Yhteyshäiriöistä huolimatta pystyi seuraamaan tilaisuutta ihan hyvin.
- Muutaman kerran sain stillkuvan. Jossain vaiheessa sain välkkyvää kuvaa. 20 minuutin

kohdalla kuului ääntä - 2-5 sekuntia kerrallaan. Olin varannut päiväni tähän, mutta vajaan
puolen tunnin kohdalla lakkasin tuhlaamasta työaikaa, kun ei yhtään tiennyt paraneeko
tilanne. Pari twiittiä tuli tekniikalta mutta eivät kai hekään tienneet enempää.   Laittakaa
tallenne verkkoon ja palatkaa adobe connect -käyttäjäksi. Siellä häiriökommenttejakin
helpompi jokaisen lukea ja kirjoittaa. Ainakaan minua ei huvita käyttää omaa puhelinta ja
henkilökohtaista twitter-tiliä työasioihin.

- Ensimmäinen tunti meni täysin ohi: kuva joko liian pieni, vilkkui tai yhteys katkesi kokonaan.
Kun kuva näkyi, ääni ei kuulunut. Ennen puolta päivää yhteys oli parempi. Iltapäivällä
jossakin vaiheessa ääni katkeili ja yhteys katkesi ainakin kerran. Tiistain Missä mennään -
webinaaria oli helpompi seurata.

- Etäyhteys ei todellakaan toiminut, mutta sen te jo tiedättekin.
- Yhteys oli todella huono. Häiriöt eivät loppuneet ensimmäiseen puoliskoon, vaan myös

lopussa oli kuvaongelmia. Etäpäässä on aika "yksin", kun ei tiedä, mitä pitäisi tehdä
ongelmien ilmaannuttua. Ajantasaista tiedotusta aloituksen viivästymisestä pitäisi voida saada
osallistujille (nyt twiitit vähän pelastivat tilannetta, nettisivulle tieto tuli myöhemmin)



PALAUTTEET 2 (7)
Kuvailun
tiedotuspäivästä
27.9.2017

- Alun tekniset ongelmat haittasivat sen verran että teki mieli jättää koko homma kesken.
Varsinkin kuvan voimakas välkkyminen Saartin osuuden aikana teki suorastaan huonon olon
ja katsomisesta mahdotonta. Mutta kun jälkikäteenkään ei ole aikaa tallenteita katsella, niin
jatkoin loppuun saakka lähinnä "kuunteluoppilaana" :)

- Yhteyshäiriöt vaikeuttivat ensimmäisen esityksen seuraamista. Myös loppupuolella oli
häiriöitä.

- Alkupuolella yhteys ei toiminut.
- Kun Unitube toimi, se toimi hyvin. Sellaiset Powerpoint-kalvot, joissa teksti ja kuviot olivat

pieniä, eivät näkyneet riittävän hyvin.
- Osallistumistapa vaikutti haavoittuvammalta kuin AC, esiintyjiä ei nähnyt, kuva pätki ja

vilkkui ikävästi.
- Alussa ei toiminut ja päivälläkin pätki jossain välin.
- Aamupäivällä yhteys oli todella huono eikä ääni kuulunut eli en seurannut esityksiä.

Iltapäivällä yhteys onneksi toimi, mutta äänen kuuluminen oli heikko ja heikompaa esittäjästä
riippuen, mutta myös muuten. Koneessani äänet täysillä, vaan oli vaikea välillä saada selvää.

- Niin, no, eihän se toiminut. Toivottavasti ongelmia ei jatkossa ole. Hyvä että osa
esitysmateriaaleista oli jo ennakkoon tapahtuman sivuilla!

- Luennoitsijoiden puhe kuului todella hiljaa, vaikka kaiuttimet olivat täysillä. Äänentoisto
parani loppua kohden. Luentojen välispiikit kuuluivat hyvin.

- Yhteys pätki myös toisella puoliskolla.
- Harmillisen paljon teknisiä ongelmia, eikä videokuvakaan toiminut suurimmaksi osaksi.

Aamupäivällä meni paljon asiaa ohi.
- Aamupäivä tökki pahasti, mutta iltapäivä ihan hyvin.
- Loppupuoli tapahtumasta sujui hyvin.
- Yhteyshäiriöiden lisäksi myös kuuluvuus oli koko tilaisuuden ajan äärimmäisen huono.

Volyymit täysilläkään ei kuullut kuulokkeilla kunnolla. Äänet aivan liian hiljaisella.
- Äänet kuuluivat todella hiljaa - vaikka kuulokkeet oli käännetty täydelle äänenvoimakkuudelle,

piti oikein pinnistellä että kuulisi puheen kunnolla.
- Käytännössä en katsonut aikomuksista huolimatta koko lähetystä, sillä koko aamupäivän

lähetys toimi niin huonosti. Katson tallenteet myöhemmin.
- Alussa oli häiriöitä ja jokin verran myös lopussa.
- Alussa oli ongelmia, mutta ne saatiin onneksi korjattua pikaisesti. Kommentointi Twitterillä

oli huono ratkaisu, itsellä ei ole Twitter-tunnusta. Mutta ilmeisesti tämäkin oli Unituben
ominaisuus, eli chattia ei ollut.

- Yhteyshäiriöitä lukuun ottamatta etäyhteys on kätevä osallistumistapa. En ole yleensäkään
kommentoinut asioita chatin kautta, mutta nyt ei ollut mitään mahdollisuuksiakaan
kommentointiin, koska en omista Twitter-tiliä.

- Pari ensimmäistä tuntia oli ongelmia ohjelman seuraamisessa, koska välillä ääni häipyi ja sitten
taas kuva. Uskoisin kuitenkin saaneeni seurattua esityksiä ihan hyvin kokonaisuuteen
ajateltuna.

- Osallistuin etänä ja olisin toivonut parempaa tiedostusta siinä vaiheessa, kun yhteysongelmat
oli havaittu. Tiedotusta tapahtui kiwi-sivulla, mutta varsinaisen streamin sivulla ei ollut mitään
tietoa asiasta, enkä itse ollut aluksi lukemassa kiwi-sivua. Myös kommentointimahdollisuuden
rajaaminen yleiseen sosiaaliseen mediaan oli mielestäni ikävä veto. Toki sosiaalisessa mediassa
voi verkostoitua ja siellä voi syntyä keskustelua, mutta kun tilaisuuden kommentointi on
mahdollista vain twitterin kaltaisessa paikassa, ei tilittömällä ihmisellä ole mitään
mahdollisuutta osallistua etänä tapahtumaan aktiivisesti. Samoin jäi ulalle näistä
yhteysongelmien tiedotuksista, mikäli sitä hoidettiin twitterissä. Toisaalta minulla on twitter-
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tili (joka on hautautunut ja pölyttynyt), mutta se on yksityisessä käytössä, en ole halukas
käyttämään vastaavia sovelluksia yhtä aikaa yksityiseen ja työelämäkäyttöön. Eli pitäisi olla
erillinen tili tällaisia tilaisuuksia varten. Myös Missä mennään -webinaarissa oli samankaltainen
kommentointiongelma. Toivoisin, että tulevaisuudessa kansallisiksi tarkoitetuissa
tilaisuuksissa etäyhteyksissä turvattaisiin kommentointimahdollisuudet kaikille.

- Etäyhteys ei oikein toiminut. Päivän alussa en päässyt lainkaan linjoille ja kun ekaa kertaa
yhteys jotenkuten avautui klo 10.10 paikkeilla, ääni ja kuva pätki /jumittui. Klo 10.20 luovutin
ja en enää testannut asiaa.

- Twitter-kommentointivälineenä ei ollut oikein kätevä. Monilla ei ole tiliä ja ylipäänsä Adoben
aikana kommentit jäivät enemmän vain kuulijoiden nähtäville.

- Yhteys toimi huonosti, entinen järjestelmä oli parempi, siinä näkyivät myös osallistujien
kysymykset ja kommentit samalla samassa näkymässä.

- Yhteyshäiriöiden vuoksi ensimmäinen luento meni ohi. Lisäksi taisi olla eroa sillä, käyttikö IE
vai Chrome-selainta (olisiko voinut suositella etukäteen)

- Ensimmäisestä Jarmo Saartin luennosta jäi osa kuulematta. Muuten kuului ja diat näkyivät.
- Välimatkan takia. Osallistumistapa olisi toiminut erittäin hyvin, jos työpaikan kiireen takia

olisi pystynyt keskittymään koko ajan koulutukseen. Nyt oli koulutuksesta tai yhteyksistä
riippumattomia häiriötekijöitä niin paljon, että osa koulutuksesta meni minun osaltani
hukkaan.

- Yhteys toimi todellakin huonosti ja aamupäivän jälkeenkin oli muutaman kerran ongelmia.
Kommentointia en voinut tehdä, koska ei ole Twitter-tiliä, enkä ole halukas hankimaankaan.
Voisiko mitenkään muuten kommentointia hoitaa? Onko vanha Connect pro-yhteys jo niin
vanhanaikainen sitten?

- Ei toiminut. Ihan alussa sivusto vain latasi ja latasi. Viiveen jälkeen kuva ilmestyi näkyviin
mutta ääntä ei kuulunut. Jossakin vaiheessa ääni alkoi kuulua mutta yleensä sitä kuului vain
muutaman sekunnin ajan ja sen jälkeen se katosi. Minun olisi pitänyt virkistää näkymä noin
viiden sekunnin välein, mikä oli todella turhauttavaa. Kokeilin osallistumista eri selaimilla
mutta lopputulos oli sama (tietokoneeni oli koko ajan kiinteän yhteyden päässä). Luovutin
lopulta noin tunnin jälkeen ja päätin odottaa tallenteita, sillä suurin osa siihenastisten esitysten
sisällöstä oli mennyt minulta jo ohi ja koin UniTubessa notkumisen ajanhukaksi.
Tiedotuspäivä oli osaltani virtuaalista katkokävelyä.

- toimi lukuun ottamatta noita häiriöitä (äänessä ja esityksessä)
- Alun häiriöitä lukuun ottamatta yhteys toimi hyvin. Kommentointimahdollisuus twitterin

kautta koettiin vähän hankalaksi.
- Ikävää, että Adobe Connect Pro:ta ei enää voida käyttää, sillä kuvan laatu on luvalla sanottuna

surkea ja toisaalta kommenttien laittaminen oli mahdotonta, jos ei ole niin sosiaalinen.
Johtuiko mahdollisesti huono kuvalaatu katsojamäärästä, sillä päivällä oli hetki, jolloin kuva
toimi ihan OK, mutta esityksessä oli tällöin ehkä vähemmän kiinnostavia aiheita. YSO-asian
kohdalla kuvan laatu muuttui taas surkeaksi.  Päivän sisältö oli muutoin erinomainen ja
osaamista rikastava.

- Etäyhteys toimi todella huonosti ensimmäisen tunnin aikana. Jatkossa pitää toimia paljon
paremmin. Etukäteen voisi myös ilmoittaa mitä selainta etäyhteyteen on syytä käyttää. Ja
testatkaa toimivuus etukäteen.

- Etäyhteys pätki (sekä kuva ja ääni) paljon ensimmäisen esityksen ajan (Jarmo Saarti puhujana)
ja se meni kyllä suurimmaksi osaksi ohi, sen jälkeen kuului kyllä ja slidet näkyivät, kunnes
aivan loppupuolella pientä katkoilua.

- Etäyhteys toimi todella huonosti, ensin ei kuulunut ääni, sitten välkkyi kuva. Myös erillinen
Twitter kommentointi mahdollisuus on hankala koska se on eri ikkunassa ja sitä varten pitää
olla erillinen Twitter tili ja kirjautua.
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- Toimi kohtuullisesti - tosin seurasin vain iltapäivän. Aivan lopussa oli pätkimista ja kuva
tanssi jonkin verran.

- Osallistumistapa ei toimi. Jarmo Saartin esiintyminen jäi oikeastaan kokonaan kuulematta
ääniongelmien vuoksi (ääni ei kuulunut), kuvaongelmien vuoksi (kuvaa ei näkynyt) sekä
yhteysongelmien vuoksi (ohjelma heitti toistuvasti itsensä ala ja linkki piti linkata uudelleen).
Kuuntelin Ulla Ikäheimon esitystä jonkun aikaa, mutta lopetin siihen sitten koko päivän.
Twitteriäkään ei ollut käytössä. Ei ollut onnistunut.

- Eihän se tällä kertaa toiminut hyvin. Hyvä kuitenkin, että missatut kohdat voi
kuunnella/seurata jälkikäteen.

- alkupuoli meni pahasti pieleen. Myöhemmin oli ok, kun Powerpointit näkyivät ja ääni kuului.
- Alunkin jälkeen oli jonkin verran pätkimistä, mutta korjaantui F5:llä. Adobe Connect on

toiminut paremmin.
- seuraaminen onnistui, kun ei ollut teknisiä ongelmia, toivottavasti saadaan jatkossa käyttöön

muutakin kommenttikanavia kun Twitter
- Meitä oli useampi täällä Eduskunnan kirjastossa, jotka yritimme seurata lähetystä. Siitä ei

tullut mitään. Ääni katosi muutaman sekunnin aikana, kuva välkkyi ja esitystä oli mahdoton
seurata. Teknisesti täällä päässä yritimme kaikenlaista mutta huonolla menestyksellä. Todella
harmi, että videointi myös epäonnistui. Vaikea arvioida nyt sisältöä. Aiheet sellaisia, että
varmasti antoi uusia ajatuksia jne. ja ajankohtaista tietoa. Tiedottaminen myös OK. Mutta
Käytännön järjestelyt eivät nyt saa hyvää palautetta. Etäyhteydellä meille ainakin itse tilaisuus
meni täysin ohi.

- Yhteyshäiriötä tosiaan oli ja se turhautti aika tavalla. Ei päässyt oikein mukaan. Häiriöiden
vuoksi en myöskään ymmärtänyt, että vaadittiin paikallista säätöä audiopuolella. Vasta kun
ääni alkoi kuulua kaiuttimista, ymmärsin yrittää omia säätöjä. Ne tosin tyssäsivät osittain
siihen, että olisi tarvinnut operaattorin oikeudet johonkin säätöön... Ensimmäinen kerta
UniTubea, voi olla vaikeaa jatkossakin.

- Adobe Connectiin verrattuna streamaus on huonompi etäyhteystapa. Yhteyshäiriö kesti
pitkään ja palasi lopussa, ja kommentointi twitterin kautta on hankalampaa kuin chatin kautta.
Puheenvuorot ovat verkossa, mutta vain teksteinä. Miksi videoita ei ole verkossa?  Eikä
Ikäheimon Powerpointissa näy edes tekstiä, vaan vain pelkät kuvat.

- Uusi etäyhteys toimi aluksi todella huonosti. Jarmo Saartin esityksen seuraaminen ei
onnistunut lainkaan, sillä kuva ja ääni pätki koko ajan. Yhteys meni poikki vähän väliä.
Toisesta esityksestä lähtien yhteys toimi ok, vaikka päivän aikana tapahtui vielä muutamia
yhteyden katkeamisia.  Uudessa yhteydessä on vielä paranneltavaa. Vanha ACP-yhteys toimi
yleensä moitteettomasti.

- Harmitti ensin, että systeemiä oli vaihdettu :) Mutta toimihan se loppuvaiheessa oikein hyvin!
Mielenkiintoisia esityksiä.

- Toimi kohtalaisen hyvin. Videokuva enimmäkseen puuttui ja äänen taso oli aika hiljainen
(mutta nipin napin riittävä kun piti nupit kaakossa).

- Niin, etäyhteys ei oikein toiminut tällä kertaa...
- Hei! Etäyhteys alkoi iltapäivää kohti toimia. Alku oli yhteyshäiriöiden vuoksi mahdoton.
- Oli yhteyshäiriöitä (kuva)
- Ei alussa, mutta sitten toimi.
- Kun yhteyshäiriöt saatiin korjattua, yhteys toimi ihan hyvin ja osallistumistapa oli hyvä.
- Helpompi keskittyä... etäyhteydellä alan helposti tekemään töitä, kun niitä on paljon eikä niitä

kukaan muu tee...
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Toivomme tilaisuudesta palautetta. Kerro myös miten voimme parantaa toimintaamme, etenkin jos
annoit 1–2?

- Sisältö oli monipuolinen ja oli hieno kuulla eri työryhmien työskentelystä ja tuloksista. (Muu)
- Etukäteistiedottaminen onnistui hyvin, kuten aina. Tilaisuuden sisältöä koskeviin kysymyksiin

on vaikea vastata. (Erikoiskirjasto/Tutkimuslaitos, etänä)
- Tällä kertaa varsinkin iltapäivän aihe oli niin teoreettista, ettei paljoa käteen jäänyt. Varmaan

aihe konkretisoituu myöhemmin. (Yleinen kirjasto, etänä)
- Iltapäivän luennot olivat aika teoreettisia, tavalliselle loppukäyttäjälle ne eivät antaneet mitään

työkaluja käytännön työhön. Alkupäivän luentoja ei valitettavasti päässyt kuulemaan. (AMK-
kirjasto, etänä)

- Olen vasta vähän aikaa ollut töissä tietokantaosastolla, vaikka kuvailutyö aiemmissa
työpaikoissa on jo tullut tutuksi. Siten minulle kaikki esitykset olivat kiinnostavia. Päivän
sisältö oli monipuolinen ja todellakin nimensä mukaisesti tiedotuspäivä. Hyvä ratkaisu oli
ottaa loppupäivään lyhyemmät esitykset. (Yleinen kirjasto, etänä)

- etäyhteys ei osan aikaa toiminut.
- Arvosanat 2 johtuvat omien työtehtävistä, jotka vain sivuavat ko. asioita eli kokemuspiirini ja

tarpeeni ovat pinnalliset. (Yhteiskirjasto, etänä)
- Ohjelma oli aika tiivis ja raskas. Keventäminen olisi ehkä myös tässä paikallaan :) (AMK-

kirjasto, etänä)
- Kiinnittäkää jatkossa enemmän huomiota myös äänentoistoon. Kirjastoväen joukossa on

myös vanhempaa, huonokuuloista porukkaa. (Erikoiskirjasto/Tutkimuslaitos, etänä)
- Kun vaan yhteydet toimivat oikein. Mietimme myös, onko meillä kaikki yhteyteen liittyvät

asiat kunnossa. Voiko it-ihmiset olla yhteydessä keskenään, minä kun en ymmärrä mitään
näistä teknisistä jutuista. (Yliopistokirjastot, etänä)

- Mielenkiintoisia puheenvuoroja, kriittiset kannanotot ovat aina hedelmällistä kuultavaa.
(AMK-kirjasto, etänä)

- Ohjelma oli kiinnostava ja monipuolinen. Käsitemalliasia oli kiehtova kaikessa
abstraktiudessaan, mutta en kyllä itse osaisi selittää asiaa sellaiselle kollegalle, joka ei tee
kuvailutyötä. Matka käsitemalleista asiakaspalveluun tuntuu todella pitkältä! (Yleinen kirjasto,
etänä)

- Esitykset olivat hyviä. Ihan mukava päivä kaikin puolin, vaihtelua arkeen. (KK, etänä)
- Huonot arvosanat siksi, koska yhteys ei toiminut.
- Näillä tekotieteellisillä ja -taiteellisilla keinoillako (tarkoitan järjetöntä käsitepuuroa, sekavia

kaavioita ja liiallista omahyväistä puhetulvaa) pitäisi tehdä tästä arkisesta työstä helpompaa ja
ulkopuolisille helpommin ymmärrettävää? Mitä hyötyä on asiakkaille kummallisista
käsiterakennelmista, joita tavalliset kirjastotyöläisetkään eivät ymmärrä? Onko kukaan näistä
esitelmijöistä tehnyt tavallista kirjastotyötä, ehkä tavannut asiakkaitakin?  Lisäksi ärsyttää
esityksissä vallinnut yksipuolinen käsitys, että kaikki ulkomainen aineisto olisi LC:sta
poimittua! Maailmassa on runsaasti muitakin kuin vain anglo-amerikkalaisia julkaisuja. Onko
sisällönkuvailussa sallittua vain suomi-ruotsi-englanti kolmiyhteys? Helkassahan jo aivan
käsittämättömästi poistettiin allers-sanatkin. (KK, etänä)
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- Monet ajankohtaiset asiat ovat aika ylätason (käsite)filosofiaa, ja perustyössään
kirjastonhoitajilla (yleiset kirjastot) ei ole aikaa perehtyä vaikeaselkoisiin käsitemalleihin.
Varsinkin, kun kaikki eivät ole edes vielä Melindassa, eikä edellisiä käsitemalleja ole vielä
kokonaisuudessaan päässyt ottamaan haltuun (vaikka luetteloinnissa osa jo RDA:na tehdään,
mutta ollaan isbd junassa vielä). Ruohonjuuritasolla paras apu on "työohjetasolla", kun siihen
pisteeseen päästään. (Yleinen kirjasto, etänä)

- Yleisen kirjaston näkökulmasta tämä oli hieman akateemista, mutta toisaalta on tärkeää välillä
kuulla, mitkä ovat muiden sektoreiden ajankohtaisia asioita. (Yleinen kirjasto, etänä)

- Yhteys paremmaksi ja parempi mahdollisuus kommentointiin.
- Odotan saavani tallenteiden lisäksi myös erilliset slidesetit esityksistä. Etäyhteys floppasi eilen

täysin. Olitteko testanneet UniTuben toimivuutta suurella osallistujamäärällä? Voiko olla, että
iltapäivällä tilanne oli parempi koska moni jätti homman sikseen ja katosi linjoilta, jolloin
kuormitus väheni? Voisiko ensi kerralla käyttää Adobe Connectia tai muuta sovellusta?
(Arkisto, etänä)

- Etäyhteyden toimivuudesta johtuva arvosana kts. yllä olevaa kommenttia: (”Ikävää, että
Adobe Connect Pro:ta ei enää voida käyttää, sillä kuvan laatu on luvalla sanottuna surkea ja
toisaalta kommenttien laittaminen oli mahdotonta, jos ei ole niin sosiaalinen. Johtuiko
mahdollisesti huono kuvalaatu katsojamäärästä, sillä päivällä oli hetki, jolloin kuva toimi ihan
OK, mutta esityksessä oli tällöin ehkä vähemmän kiinnostavia aiheita. YSO-asian kohdalla
kuvan laatu muuttui taas surkeaksi.  Päivän sisältö oli muutoin erinomainen ja osaamista
rikastava.”) (Yleinen kirjasto, etänä)

- Etäyhteys oli tosiaan huono, siihen pitäisi saada muutos, en pitänyt myöskään
kommentoinnista Twitterissä. Ohjelma oli mielestäni hyvin teoreettinen ja painottunut liikaa
tieteellisiin kirjastoihin. Koulutuksesta välittyi kuitenkin se, että Kansalliskirjasto haluaa
panostaa asiakkaidensa palveluun ja se oli mielestäni positiivinen viesti:) (Yleinen kirjasto,
etänä)

- ks. kohta etäyhteys. (”Etäyhteys toimi todella huonosti, ensin ei kuulunut ääni, sitten välkkyi
kuva. Myös erillinen Twitter kommentointi mahdollisuus on hankala koska se on eri
ikkunassa ja sitä varten pitää olla erillinen Twitter-tili ja kirjautua.”) (Yleinen kirjasto, etänä)

- Kiitos selkeästä YSA-YSO-esityksestä! Siihen pitää vielä palata rauhassa itsekseenkin ja
vinkkasin kollegoille myös. (AMK-kirjasto, etänä)

- Voisiko tallenteessa saada kunkin esityksen katsottua erillisinä, ilman että pitää etsiä oikea
minuuttikohta? Se olisi kätevää.
Uusi käsitemalli (Moisio) oli hyvin masentava tapahtuma. Hädin tuskin on saatu RDA
jotenkin käyttöön, kun jo tulee uusia muutoksia. Esitys leijaili hyvin abstraktilla tasolla. Yleisö
mykistyi eikä osannut edes kysyä tai kommentoida mitään. En ihmettele. Tässäkin esityksessä
olisi tarvittu motivaatio-osuus (vrt. YSO-esitys), jotta voisimme ymmärtää, mihin tarvitsemme
uutta käsitemallia. YSO:sta olisi muuten ollut kiva nähdä myös jotakin konkreettisempaa,
esim., miten luettelointityökalu voisi poimia käsitteitä Fintosta. Tutkimusdatasta oli
kiinnostava kuulla. (AMK-kirjasto, etänä)

- Teknisten vaikeuksien vuoksi suuri osa asiasta meni sivu suun, esim. Ulla Ikäheimon
esityksen olisin halunnut kuulla. Ekosysteemi-termin käyttö tuntui teennäiseltä, eihän ole
kysymys luonnosta. Terminologian suuret muutokset ovat iäkkään ihmisen tuska muutoinkin,
tosi vaikea oppia manifestaatioita ym. Myös suomen kielen surkastuttaminen surettaa.
Kansalliskirjaston sivuilla olevat wikit vaikuttavat turvaavan kuvailijan tiedonsaannin, mutta
tosi vaikeaa on löytää sieltä haluamaansa. Ei ole kunnolla selvää, mikä on kehittäjien
sisäpiirijuttua, mikä selkeytetty peruskäyttäjälle. -Esiintyjillä on usein kova kiire ottaa esiin
seuraava dia, kun puhe vielä kertoo edellisestä diasta. Tämä rytmitys onnistui nyt suhteellisen
hyvin. - Edelleen huomaa sen, että yleiset kirjastot ovat Kansalliskirjastolle vähän outoa
joutomaata. (Yleinen kirjasto, etänä)
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- Esitysaiheet mielenkiintoisia! (Yliopistokirjastot, etänä)
- Kiva kun ei ollut liian korkealentoista tällä kertaa. (Yleinen kirjasto, etänä)
- Yson käyttöönoton järjestelmävalmiudesta olisin kuullut enemmänkin, mitä vaatimuksia etc.

(Arkisto, paikalla)
- En bra dag med mycket nyttig information. De två föredragen efter kaffepausen var onödigt

teoretiska. Det är bra att informera om nya saker på en högre nivå också, men försök att
konkretisera för publiken. Som det var nu verkade det vara väldigt få som förstod
resonemangen. (AMK-kirjasto, paikalla)

- Tilaisuus tarjosi hyvin vähän uutta asiaa. (Muu, paikalla)
- Tilaisuus oli tällä kertaa hyvin tiedotusluonteinen. Hämärästi muistelen, että aiemmin olisi

ollut enemmän "kovaa asiaa". Hyvä päivä oli kyllä näinkin. (AMK-kirjasto, paikalla)
- Kuvailuryhmien hakuilmoitus ja ryhmien esittely olisi voinut olla selkeämpi, jäi vähän sekavat

tunnelmat, vaikka ryhmät sinänsä ovat tuttuja minulle.  Tietomalli-esittely meni ehkä liikaa
yksityiskohtiin, olisin itse kaivannut enemmän "ympäröivää puhetta", koska en ole seurannut
asiaa.  Aikataulussa pysyttiin tällä kertaa hyvin, hyvä juttu! (KK, paikalla)

- Jarmo Saartin avauspuheenvuoro viritti hyvin päivän teemaan. Kuvailusäännöt... -
puheenvuoro hyvää kertausta, ja KKn tukipalvelut-tietoisku toimi muistin virkistäjänä.
Kuvailun keventäminen-osiolta odotin paljon enemmän, mutta ehkä jatkossa, kun asia
konkretisoituu, kirjastot saavat enemmän tietoa.  Tutkimusdatan kuvailu -aihe oli
mielenkiintoinen puheenvuoro, herätti ideoita myös oman kirjaston tutkimusdatan
käsittelyprosessiin! Käsitemallit menivät pitkälti yli hilseen, mutta ymmärrän toki sen
merkityksen isossa kuvassa. YSA/YSO: Haluaisin jo ryhtyä tuumasta toimeen tässä asiassa,
toivottavasti kerrotut aikataulut eivät enää veny! (Yliopistokirjastot, paikalla)

- kun ilmoititte, että 100 ensimmäistä mahtuu = odottelimme työmaalla aiemmin tiedotusta
siitä, että OK-olet mahtunut: D nythän muistutus tilaisuudesta tuli vasta muutamaa päivää
ennen tilaisuutta. (Yliopistokirjastot, paikalla)

- Trist när inget presenteras eller finns skrivet på svenska... (Yliopistokirjastot, paikalla)
- Hyvä kokonaisuus kuvailun perustietoja ja tulevaisuuden kehityslinjoj. (Yleinen kirjasto,

etänä)
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