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European Endeavor Users Group Meeting, eurooppalaisen Endeavor 
käyttäjäryhmän kokous, järjestettiin tänä vuonna Helsingissä. 

Ennen varsinaista kokousta, maanantaista keskiviikkoon, oli tarjolla koulutusta 
yhdysvaltalaisten voimin. Endeavor piti kaksipäiväisen Certification 300 -
kurssin ja lisäksi lyhyen demo-tilaisuuden ILL -modulistaan. Alan Manifold 
Purduen yliopistosta antoi kaksi eritasoista koulutusta niille, jotka noukkivat 
raportteja ja tilastoja Voyagerista Accessin avulla. Gary L. Strawn 
Northwesternin yliopistosta piti yhden päivän kurssin ohjelmointitaitoisille – 
aiheena olivat hänen itsensä kehittelemät, Voyagerin kanssa toimimiseen 
tarkoitetut lisätyökalut, kuten BatchCat. 

Varsinainen kokous sai lähtölaukauksensa 
keskiviikkoillan vastaanotolla HYK:n kupolisalissa. 
Kokousvieraat tapasivat toisiaan ja vaihtoivat 
kuulumisia ruoka- ja viinitarjoilun lomassa. Illan 
lyhyessä ohjelmanumerossa pieni kokoonpano 
Philomela- kuoron naisia lauloi kerrassaan 
sykähdyttävästi sikermän suomalaisia kansan- ja muita 
lauluja. 

Torstain aamupäivä, General Session, koostui kaikille 
yhteisistä esityksistä. Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm 
avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi 
Suomeen ja Helsinkiin. Kansainvälisen Endeavor -
käyttäjäryhmän hallituksen puheenjohtaja Debbie 

Morrow lausui oman tervehdyksensä, jossa kertoi tutustuneensa 
suomalaisuuteen aikaisemmin vain omilla kotikonnuillaan Michiganissa, jonne 
on aikoinaan muuttanut paljon suomalaisia siirtolaisia. Sun Microsystemsin 
edustaja Manuel Jaffrin oli Keynote -puhujana ja hän kuvasi mm. digitaalisen 
kirjaston kehitystrendejä. Endeavorin edustajat Don Muccino (Vice President 
of Customer Services) ja Keeley Sorokti (Customer Support Manager) 
kertoivat yrityksen kuulumisia ja Shelley Hostetler (Voyager Product 
Manager) valotti tulevia Voyagerin UNICODE- ja 5.0-versioita.  

Torstai-iltapäivä koostui rinnakkaisista esityksistä ja silloin kokoontuivat myös 
toimintokohtaiset SIG'it eli Special Interest Group'it. Torstai-iltana kaikki 
halukkaat löysivät tiensä Liuskasaareen HSS:n ravintolaan, jossa nautimme 
mieleenpainuvan kokousillallisen merellisissä maisemissa. Taikurit vetivät 
kaikkia höplästä ja naurulihakset saivat harjoitusta. 

Koko perjantai rakentui rinnakkaisten esityslinjojen varaan, lukuun ottamatta 
kaikille yhteistä Business Meeting -tilaisuutta, jossa tällä kertaa keskityttiin 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/06/index.html


lähinnä eri maiden tilanneraportteihin ja SIG -ryhmien puheenvuoroihin. 
Rinnakkaisissa esityslinjoissa annettiin kokouksen aikana yhteensä 21 esitystä, 
joten anti oli kattavaa aiheiden puolesta.  

Ulkomaisista esityksistä kiinnostavina aiheina voisi mainita mm. Cardiffissa 
kehitetyt WebVoyagen pikatutoriaalit (Martin Wolf), Cambridgen UC 
implementoinnin (Patricia Killiard) ja ENCompass implementoinnin, jota 
Skotlannin kansalliskirjasto ja Edinburghin yliopiston kirjasto tekevät 
yhteistyössä (Gill Hamilton & Morag Watson). Monet esitykset olivat 
kuitenkin suomalaisten käsialaa, olihan kokouksen kaikkiaan n. 230 
osallistujasta n. 150 suomalaisia.  

Kokouksen www-sivut ja esitykset ovat löydettävissä Linnea2-sivuilta: 

European EndUser 2003. 

Kaiken kaikkiaan kokous oli onnistunut ja esitysten kirjo kattava. Järjestäjät 
saivat miltei pelkästään positiivista palautetta sekä koulutuksista että itse 
kokouksesta, joka oli tietenkin ilahduttavaa suureen järjestelyurakkaan 
osallistuneille. Seuraava vastaava kokous järjestettäneen Suomessa taas viiden 
vuoden sisällä ja sitä varten saimme arvokasta kokemusta. 

Taustaksi: 

• Aikaisemmin ryhmä oli nimeltään Voyager-käyttäjäryhmä, mutta nimi 
muuttui Endeavor-käyttäjäryhmäksi noin vuosi sitten, kun yhä 
useammat käyttävät nykyisin muitakin Endeavorin tuotteita kuin vain 
Voyageria (esim. ENCompass'ia ja LinkFinderPlus'saa). 

• Helsingin kokous oli järjestykseltään viides eurooppalaisten kokous. 
Käyttäjäryhmän perustamiskokous pidettiin 1999 Edinburghissa. Sen 
jälkeen kokouksia on ollut Hatfieldissä, Tukholmassa ja Cardiffissa. 
Lisätietoja käyttäjäryhmistä löytyy Linnea2-sivuilta. 
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