
DLM-Forum pidettiin vanhassaluostarissa (Augustinian Priory) Rabatissa.

DLM tutustui Maltaan

Kotipaikkasiirtyy Britanniasta Viroon, johto Unkarista Tanskaan
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yg aason se DLM-tapauson

| ollut liikkeellä ja Kirjoitte-

| lee jälleenteille kuulumisia.

03 Tällä kertaa kannattaa lukea

juttu kunnolla läpi koska mukana

on parikinisoa asiaa, muttaniistä

vasta myöhemmin. Matka suuntau-

tui tällä kertaa Maltalleja alkoi kes-

kiviikkona 10.5. Luvassaoli ennalta

ajatellen mielenkiintoinen jäsenko-

kous, koska seitsemän johtokunnan

jäsenenpesti on loppumassa. Uudet

valitaan tässä kokouksessa ennalta

 

 

  

 

hakemuksensalähettäneidenjou-

kosta. Matkalla tällä kertaa mukana

myösITasiantuntija Digitalialta,

Liisa Uosukainen,jolle DLM:nosal-

listuminenoli ensimmäinen. Muka-

najutussa myösLiisan havaintoja.

ja kommentteja. Kansallisarkistoon

virkavapaaltaan palannut Mikko

Eräkaskikin oli mukana suomalais-

edustustossa. Toinen etukäteen aja-

tellen mielenkiintoisimmista asioista

on E-Ark-projektin tulevaisuuden

kuulumiset.

 

  

 

Puheenjohtaja Zoltan Szatucsek

avasi Rabatissa pidetyn kokouksen

ja totesi että Malta on hyvä paikka

itää kokous. Paikallaoli hänen

moniavirkistyneen

snäolijoita. Zoltanmai-

ä hänaloitti vertaus-

kuvalla. Tällä kertaa DLM Forumin

”kamppailua” IT maailmaa vas-

taanverrattiin Maltanhistoriaan

ja heidän pienen mutta urhoollisen

  

   

   

joukkonsataisteluun ulkomaisia.

valloittajia vastaan.Zoltanin jälkeen

Maltankansallisarkiston edustaja

CEOprofessori Charles J. Farragia

avasi virallisen ohjelman japitisi-

sällöltään hyvin perinteisen avaus-

puheenvuoron.

Joseph Saviour Azzopardi Maltan

ITvirastolta MITA:sta kertoi keyno-

te puheessaanheidän kansallisesta

Digital Malta -tietostrategiastaan,

jossa on keskitytty ennen kaikkea

tiedon luokitteluun joka nähdään

perustuksenahyvälle asiakirjahal-

linnolle. Samaisesta syystä Maltalla

ei ole vielä avattu yhtään tietoja, he

haluavatettä perustuksetovat ensin

täysin kunnossa. Valmiustietojen

avaamiseen on kuitenkin olemassa

koskaMaltallajokaisellaviralli-

sella dokumentilla on oltava oma

ä URI-osoittee

kuitenkin ett

tietomassoilla ei tee mit

  

  aviour

teratavujen

än jollei

  



ole olemassa ”pientä dataa”, joka

kertoo, mistä isossatietomassassa

on kyse. Puheestajäi epäselväksi

viittasiko hän metatietoihin vaijo-

honkin katalogimaiseen ratkaisuun.

Lopuksihän mainitsi että Suomes-

saolisi olemassaratkaisu, jossa

kukatahansavoikotoaantallentaa

tietoja arkistoon ja saadanäille

omaURI-osoitteensa. Tämä herätti

keskustelua suomalaispöydässäja

tulimmesiihen tulokseen että hän

tarkoitti joko kansalaisarkistoajota

on aiemmissa DLM Forumeissaesi-

telty tai sitten hänviittasi johonkin

uuteenVirossatehtyyn ratkaisuun.

Niintainäin,tällaiseen ratkaisuun

pitäisi kuitenkin pyrkiä ja Digitali-

ankansalaisarkisto tähän ainakin

teoriassa pystyykin.

Maltalta kuultiin myösasiakirja-

hallinnon johtajan Claudette Pacen

esitys MaltaPostin tarjoamasta

dokumenttien hallintapalvelusta

ja digitointiprojektista. MaltaPost

skannaajadigitoi asiakirjoja säh-

köiseen muotoon, mikä varmistaa

dokumenttien paremmansäilyvyy-

den ja saatavuuden.Digitointipro-

jekti on tuonut työpaikkoja Gozolle,

Maltan toiseksi suurimmalle saarel-

le, ja tarjonnut työmahdollisuuksia

myös40 kehitysvammaiselle.

Päivänyksi mielenkiintoisimmis-

ta esityksistä oli Cabinet-nimisen

verkkopohjaisen dokumenttien-

hallintajärjestelmänesittely. Tä-

mänesityksenpiti KristoffZammit

Ciantar.Aluksiratkaisuvaikutti

kansalaisarkiston ”kopiolta” mut-

ta esityksestä ja myöhemmästä

kahdenkeskisestä keskustelutuo-

kiosta käviilmi. että kyseessä on

vain todella helppokäyttöinen CMS

(Content Management System)

-järjestelmä,jota käytetään mm.

Maltankansallisarkistolla. Järjestel-

määnon rakennettu yksinkertainen

workflow-rakennustyökalu,jolla

dokumenttienreititja niille tehtävät

toiminnotvoidaanpiirtää graafi-

sesti. Lisäksi työkalupitää sisällään

esikatselumoottorinerittäin monil-

le tiedostomuodoille, mutta for-

maattien migraatiotyökaluaei ole.

Lopuksion mainittava että kyseessä

on kaupallinentuote.

Toinen mielenkiintoinenesitysoli

E-Ark-projektiakäsitteleväjälki-

katsaus,jonkapitivät Janet Delve

ja KuldarAas.Projekti oli saanut

EUlopputarkastuksessa erinomai-

sen arvosanan,se oli saavuttanut

tavoitteensätäydellisesti ja ylittänyt

odotukset. Esimerkiksi Espanjan

sähköinen arkistointi tehdään e-

arkin avulla ja monet osallistuneet

arkistot ovat raportoineet sekä.

lyhyenettä pitkän aikavälin hyviä

vaikutuksia. Yhteistyö on parantu-

nut, kustannukset ovatlaskeneetja

tietokantojen arkistointi on helpot-

tunut. Kuldaroli mm.käynyt esit-

telemassatuloksia EU:n Euroopan

komissiolle ja neuvostolle Marras-

kuussa 2016.

Projekti on siis loppunut vuoden

2016 lopussaja nyt neuvottelut

mm. CEF (Connecting Europe Fa-

cility) rahoitusinstrumentin kanssa

ovat meneillään. Kyseisessä instru-

mentissaonvalittu e-arkistointi

rahoitettavaksi, mutta pääasiallinen

tarkoitus onkehittäärajatylittävää

yhteistyötä. Yhteisön pitää heidän

mukaansalaajentuaja ainakin

Digitalia / Kaakkois-Suomen Am-

mattikorkeakoulu (Xamk)pyrkii

olemaanosatätä yhteisöä. Bonuk-

sena E-Ark-projektissa perustettiin

DAS (DLM Archival Standards)

board,johonkaivataanlisää osal-

listujia mm.seuraavien asioiden

osaajista; Siard, Smurf, Geodata,

CommonSpecification, Sip, Aip,

Dip, dokumentaatio, Github, XML

skeematsekäerinäiset ongelmati-

lanteet. DAS boardinsivutlöytyvät

 

jo GitHubista osoitteesta https://git-

hub.com/DLMArchivalStandards-

Board. Viimeisenä E-Arkin saralla

Istvän Alföldin esitteli kolmannen

version E-Arkin yleismallista. Tässä

versiossaerityisesti visuaalisuuteen

on panostettu ja sen pääasiallinen

tarkoitus on kertoa yhdellä sivul-

la mitä kaikkea kokoprojektissa

tehtiin. Sivusto löytyy osoitteesta.

http://eark.xorxor.hw/generalrefe-

rence kannattaa vilkaista jos E-

Ark-projekti ja sen tulokset yhtään

kiinnostavat.

"DLM:ää kolme vuotta

johtanut Unkarin kansal-

isarkiston Zoltan ilmoitti

 

jättävänsä tehtävän,

uudeksi johtajaksi nousee

Jan Dalsten Sorensen Tans-

kan kansallisarkistosta"

 

Päivän päätteeksi oli DLM:n vuosi-

kokous, jossa normaalien raporttien

lisäksi äänestettiin uusista johtopor-

taan jäsenistä ennalta lähetettyjen

hakemusten perusteella. Seitsemää

paikkaa oli hakenut kahdeksan

kandidaattia (David Anderson, John

McDonough, Krystyna Ohnesorge,

Anja Pauli?, Susana Rodriquez, Ele-

na Cortés Ruiz, John Sheridan sekä

Wim Westland).

   

Äänestystulosta eivielä julkistet-

tu kokouksessa, mutta 19.5.2017

alkaen uudet jäsenet ovat löytyneet

http://www.dlmforum.eu/index.

php/about-us/executive-committee

sivulta. Vaikuttaa siltä että kaikki

hakeneetotettiin virkoihin. Jäseniä

DLM-Forumissa ontällä hetkellä

40, Ranskanja Kreikan kansallis-

arkistot jäivät pois mutta tilalle tuli

mm. WMO (World Meteorological

Organization).

Mainitsemisen arvoinen seikka on

myös se että Brightonin Triennial-

konferenssiin eiole tullut riittävästi

16
F nro 2/2017

   
 



laadukkaita papereita joten jäsenis-

töä pyydettiin kirjoittamaan.

Seuraavaksiolikin vuorossa koko-

uksen suurin pommi:Iso-Britanni-

anBrexitin seurauksena DLM-Fo-

rum muuttaa naapurimaahamme

Viroon.Siirtoa onjo valmisteltu

Vironkollegoidenjavirolaisten

konsulttifirmojen avustuksella ja

nytjäsenistöltä haettiinsiirrolle

viimeinen hyväksyntä. Kukaanei

vastustanut. Koko muuttoprosessin

pitäisi olla valmis noin kolmen kuu-

kaudenkuluttuajajäsenille tämän

muutokseneipitäisi näkyä millään

tavalla. Lopuksitodettiin että ta-

loudellinentilanne on hetkellä

hyvä.Viimeisenä DLM:ää kolme

vuotta johtanut Unkarin kansallis-

arkiston Zoltanilmoitti jättävänsä

tehtävän, uudeksijohtajaksi nou-

see Jan Dalsten Sorensen Tanskan

kansallisarkistosta.

  

 

Iltatilaisuus normaaliin DLM:n

tapaanoli jälleeneloisa. Illallinen

pidettiin Ta' Pawla ravintolassa

Bugibban kaupungissa. Ruokaaja

juomaaoli riittävästija se oli hyvää.

Toisen päivän ohjelmaoli tällä

kertaa huomattavasti kevyempi

kuin aiemmin,varsinaisia puheen-

vuorojaeiollut kuin kolme,näistä.

yhdenpiti Mikko Eräkaski Suomen

Kansallisarkistosta. Han kertoi Suo-

mene-hallintoratkaisusta, vaikutta-

vista laeista sekä aikeista säilyttää

asiakirjoja ainoastaan sähköisessä.

muodossa.

Lisäksi ohjelmassaoli kaksi ”työpa-

jaa”, toinen Geodatan arkistoinnis-

ta ja toinen arkistoinnistakaikille.

Osallistuimme molemmat Geodatan

arkistointia koskevaan ”työpajaan”.

Aiheon laaja mutta jo sekin takia

tärkeä koska Geodata mahdollistaa.

uudenlaisien hakutoiminnallisuuk-

sien rakentamisen. Pääasia työpa-

jaa pitäneellä Gregor Zavrsni-

killa oli se, että pelkän kartan

tai koordinaattien arkistointi

eiriitä. Lisäksipit rkistoida

GIS ohjelman toimintalogiikka,

käytetyt laskenta-algoritmit sekä

mahdolliset koordinaatistomuu-

toksetja standardit. Soveltuviksi

säilytysformaateiksi hän mainit-

si; Geotiff, Jpeg2000, GML3.2,

CSVtaiSiard formaatit.

 

Kaiken kaikkiaan DLM Forumin

kokouksenanti oli hyvä. Esitys-

ten lomassatutustuttiin myös

historialliseen Maltaanjatehtiin

tutustumiskierrokset Maltan

kansallisarkistoon Rabatissa ja

karmeliittaluostariin Mdinassa.

1700-luvulta peräisin olevaan

luostariin, joka aiemmintoimi

sairaalana (Santo Spirito Hospi-

tal) käveltiin kapeita kävelykatu-

ja pitkin keskiaikaisessa Mdinan

kaupungissa, joka jo itsessään

oli hieno nähtävyys kaupungin

reunalla kulkevine muureineen.

Erityisen mielenkiintoinen

kohdevierailtavaksiolisi ollut

karmeliittiluostarin alle syvälle

kallioon hakattu kuulemmayli

500 metrin mittainen väestö-

suoja/labyrintti. Mutta jouduim-

meihastelemaanvain synkkää

sisäänkäyntiä,josta sairaalan

muinaisia potilaita kuulemma

vietiin turvaan hyökkäyksiltä.

Brightonin Triennial konferens-

sin vuoksisyksyllä 17 eitoista

DLM:ntapahtumaaolekaan.

Seuraava jäsenkokouspidetään

keväällä 2018 Virossa, paikkana

joko Tallinnatai Tarto. Tarkempi

aikaja paikka ilmoitetaan myö-

hemmin DLM-Forumin verkko-

sivustolla.
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