Jäsenkirje 1/2018
Hyvä Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsen,
Tervetuloa Suomen tieteellisen kirjastoseuran (STKS) kevätkokoukseen Tieteiden talolle 24.5.2018 klo 16.00
alkaen. Kokouskutsu ohessa.
Seuran toiminta vuonna 2017
Seuran toiminnan päätapahtuma oli 23.11.2017 Tieteiden talolla järjestetty maksuton Suomi 100-juhlaseminaari
Tieto, avoimuus, kirjastot – jatkuuko menestystarina? Seminaarissa käsiteltiin tieteellisten kirjastojen merkitystä
oppimisen ja tutkimuksen tukijoina ja mahdollistajina.
Toimintavuonna aloitettiin valmistautuminen Signumin 50-vuotisjuhlavuoteen 2018. Seura sai jäsenlehden
visuaalisen ilmeen uudistamiseen apurahan Tiedekustantajien liitolta. Seuran verkkosivujen uudistamisen
suunnittelu käynnistettiin tavoitteena uudistetut sivut v. 2018. Seuran strategia vuosille 2017 – 2020 valmistui.
Seuran poliittinen vaikuttaminen kanavoitui Kirjastoseurojen neuvottelukunnan kanssa erityisesti
tekijänoikeudellisissa asioissa. Tämän ohella seura laati kannanoton Varastokirjaston palveluiden tason
säilyttämisen puolesta Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmälle ja laati lausunnon Oikeusministeriölle tietosuojaasetuksen kansallisen lainsäädännön valmistelusta. Tietosuoja-asetukseen liittyvää vaikuttamistyötä tehtiin myös
Kirjastot-, arkistot ja museot (KAM) yhteistyöryhmän kautta.
Seuran luottamus- ja toimihenkilöt 2018
Seuran puheenjohtajana toimii Pälvi Kaiponen (Helsingin yliopiston kirjasto) ja varapuheenjohtajana Irma Reijonen
(Kansalliskirjasto, Slaavilainen kirjasto).
Hallituksen muut jäsenet: Hellevi Hakala (Metropolia ammattikorkeakoulu), Risto Heikkinen (Jyväskylän yliopisto,
Avoimen tiedon keskus), Tuija Korhonen (Helsingin yliopiston kirjasto), Virpi Kultanen (Kansaneläkelaitos, Julkaisuja tietopalveluryhmä), Susanna Nykyri (Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto), Anna Ruth (Tampereen yliopiston
kirjasto), Jonna Toukonen (Tiedekeskus Tritonia).
Sihteerinä seurassa toimii Tuula Hurskainen (Suomen ympäristökeskuksen tietopalvelu) ja taloudenhoitajana Anne
Sämpi (FM).
Jäsenmaksu 2018
Jäsenmaksu henkilöjäseniltä on 38 €, työelämän ulkopuolisilta 23 € ja yhteisöjäseniltä 165 €.
Pyydämme jäseniä maksamaan jäsenmaksun laskulla, joka lähetetään erillisenä sähköpostiviestinä. Jäsenmaksun
eräpäivä on 31.5.2018.
Jäsenet saavat seuran lehden Signumin ja voivat osallistua seuran tarjoamiin koulutuksiin edulliseen jäsenhintaan.
Jos jäsentiedoissasi (esim. nimi- ja yhteystiedot) on tapahtunut muutoksia, ole hyvä ja ilmoita niistä seuran
taloudenhoitajalle (anne.sampi@gmail.com). Muistathan ilmoittaa myös jos jäsenmaksuperusteesi vaihtuu toiseksi.
Seuran työryhmät
Tervetuloa mukaan myös seuran työryhmiin. Työryhmät järjestävät seuran koulutuksia, seuraavat oman alueensa
kehitystä ja ovat antoisa väylä oman osaamisen kehittämiseen ja verkostoitumiseen kollegoiden kesken. Jos olet
työryhmätoiminnasta kiinnostunut, ota yhteyttä vetäjiin. Heidän yhteystietonsa löytyvät mm. seuran verkkosivuilta ja
sihteeriltä (tuula.hurskainen@ymparisto.fi).
Viestintä
Seuran tärkeimpiä viestintäkanavia ovat Signum-lehti, seuran verkkosivut, Facebook, Twitter ja sähköpostilista.
Ilmoittautuminen seuran sähköpostilistalle: lähetä viesti osoitteeseen: majordomo [at] lista.tsv.fi
Subject-kohta jätetään tyhjäksi. Viestiksi kirjoitetaan: subscribe stks iki.oma@sahkoposti.osoite
Kevätterveisin
Pälvi Kaiponen, puheenjohtaja

KEVÄTKOKOUS 2018

Paikka

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki. Sali 404

Aika

24.05.2018 klo 16.00 alkaen

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Kokouksen äänimäärän toteaminen
8. Seuran toimintakertomus vuodelta 2017
9. Karl-Erik Henrikssonin rahaston tilinpäätös ja toimintakertomus
10. Vuoden 2017 tilinpäätös
11. Tilintarkastajan lausunnot
12. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
13. Signum-uudistus
14. Verkkosivu-uudistus
15. Ilmoitusasiat
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen

Kevätkokouksen jälkeen on tarjoilua.
Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon, mutta tarjoilua varten toivomme
ennakkoilmoittautumisen sihteerille tuula.hurskainen@ymparisto.fi 16.05.2018 mennessä.
Myös tiedot erikoisruokavalioista on hyvä ilmoittaa, niin otamme ne huomioon.

Tervetuloa!
Pälvi Kaiponen
puheenjohtaja

Tuula Hurskainen
sihteeri

