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Jo keväällä 2000 ryhdyttiin kiireellisiin toimenpiteisiin sijaintitietojen korjaamiseksi 
yhtenäisiksi. Kaikkea ei kuitenkaan ennätetty – eikä kai arvattukaan tehdä ennen konversiota. 
Muutto Viikin tiedekirjastoksi on ollut pitkä ja suuritöinen prosessi eikä kokoelmatietojen 
yhdistämisiä oltu ennätetty tehdä aikaisemmin eikä kaikilta osin vieläkään. 

VTLS-HELKAa oli kuitenkin opittu käyttämään kokoelmiemme moninaisuudesta huolimatta 
ja VTLS:n nidevalikko oli tullut tutuksi. Niinpä järkytys oli suuri, kun Voyagerissa kaikista 
eri sijaintivariaatioista pilkun ja pisteen muutokset lukien oli muodostunut oma erillinen 
holdings-sijaintitieto. Ja kun ”nidevalikko” Web-Voyagessa olikin jotain muuta kuin VTLS 
aikana, huomattiin, että suuri urakka sijainti- ja saatavuustietojen  siivoamiseksi oli edessä. 
Siihen liittyi vielä se, että ne kymmenet ja sadat nidetiedot, jotka liittyivät kausijulkaisuihin, 
olivatkin paitsi melkein  pääsääntöisesti kiinnittyneet väärään holdings-tietueeseen myös 
näkyivät aivan suotta webin puolella sotkien vielä entisestään pitkien sijainti- ja 
saatavuustietojen näyttöjä. 

Arvioimme tehtävien kiireellisyydet uudelleen ja keräsimme kaikki mahdolliset pussinpohjat 
voidaksemme palkata edes vähäksi aikaa ”siivoajia”. Paljon olemmekin tähän (10.12.01) 
mennessä saaneet tehtyä. Mutta ylimääräiset työvoimat loppuvat vuoden vaihteessa ja Julki- 
ja Arto-tallennukset painavat päälle murskaavasti. 

Kausijulkaisutyösarkaan kuuluvat vielä katkoksen aikana tulleiden julkaisujen päivitys 
tietokantaan ja uuden saapumisvalvonnan käynnistäminen yli tuhannelle nimekkeelle! 

Edellä mainituista sotkuista ja Voyagerin ”epäintegroituneisuudesta” (lainaus ja luettelointi 
ovat erilliset toiminnot)  johtuen lainaan menevien lehtien puuttuvat niteet luodaan ja 
lainataan luetteloinnissa lainauksessa otettujen valokopioiden pohjalta. 

Kurssikirjojen puolella on edessä yli 2000 lukusalikurssikirjan tarkistus ja korjaaminen 
omaan sijaintitietoonsa, jotta ne erottuvat asiakkaalle lainattavista niteistä. Samat korjaukset 
koskevat myös 2 viikon kurssikirjoja. Korjaukset johtuvat siitä, että meillä on vain yksi 
kurssikirjakokoelma, mutta siihen sisältyy erilaisia laina-aikoja (0, 14 ja 28 vrk). 

Voyageriin on Viikin tiedekirjastossa tutustuttu yhteisin koulutustilantein, joissa on katsottu 
kesällä lainaus ja luettelointi, syksyn puolella harjoiteltu hakuja ja nyt joulukuussa opiskeltu 
Arto-tallennusta ja tarkisteltu osakohdehakuja Arscasta. Erityisesti hakuja kannattaa 
jatkuvasti opiskella, koska Voyagerin logiikka on niin poikkeava VTLS:stä. Itse olenkin 
kieltänyt tekemästä hakuja VTLS-HELKAsta, mutta tottelemattomuutta on ilmennyt:). 
Kohtahan tuo vanha tuttu on pois käytöstä kokonaan. 

Koulutuksen suurena apuna ovat olleet Linnea2-sivustot ja niissä olevat oppaat. Jatkossa 
tulemme onneksi saamaan ohjeistusta myös HELKA-sivuille.Yhteisiä käytäntöjä on sovittava 
ja toisilta saatavat vihjeet ovat kullanarvoisia näinä suurten haasteiden aikoina.  
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