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TOIMINTAKERTOMUS 2010 
 
 
Kirjastosihteerien työryhmän tehtävä 
 

- tuoda esille kirjastosihteerien ja vastaavien nimikkeiden mukaista työtä 
- kartoittaa ja tutustua kirjastosihteerien monialaisiin työtehtäviin ja 

työympäristöihin 
- järjestää alan täydennyskoulutusta ammatillisen osaamisen rikastamiseksi  
- seurata kirjasto- ja tietopalvelualan eri seurojen, toimikuntien, työryhmien 

jne. toimintaa ja osallistua niiden työskentelyyn 
 
 
Toimintakertomus vuonna 2010 
 

Kirjastosihteerien työryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa (11.3., 
20.4., 13.5.,13.9., 20.10. ja 16.12. Helsingissä). Vuoden ensimmäisen 
kokouksen yhteydessä tutustuimme Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastoon.  
 
Työryhmä pitää yhteyttä jäsenten välillä sähköpostilla sekä työskentelee 
kokousten välillä Google Wavessa ja työryhmän omassa blogissa. Ryhmän 
toiminnasta tiedotetaan seuran verkkosivuilla (http://www.stks.fi/) ja avoimessa 
blogissa (http://stks-kirjastosihteerit.blogspot.com/). 
 
Kirjastosihteerien työryhmän jäsenet osallistuvat seuraavien kansallisten 
toimikuntien ja työryhmien työskentelyyn: 
 

- YHL:n kirjastohenkilöstön toimikunta (Raila Salminen sihteeri ja Marjut 
Kangasaho varajäsen) 

- FinELibin tekniikan alan asiantuntijatyöryhmä (Anita Laamanen) 
 
13. – 16.5.2010 työryhmä teki STKS:n kustantaman kokous- ja opintomatkan 
Kööpenhaminaan, jossa tutustuttiin Tanskan kuninkaalliseen kirjastoon (Det 
Kongelige Biblioteket: http://www.kb.dk/) ja Kööpenhaminan 
kauppakorkeakoulun kirjastoon (Copenhagen Business School – CBS Library: 
http://www.cbs.dk/bibliotek). Matkasta kirjoitettiin matkaraportit Signumiin 5/2010 
ja Verkkariin 5/2010. 
 
Kirjastosihteerien työryhmä järjesti 21.10.2010 ”Kehitä ja päivitä sosiaalisen 
median taitojasi - asiakaspalvelun koulutuspäivä” -seminaarin. Seminaarissa 
perehdyttiin sosiaalisen median työkaluihin ja yhteisöihin, kuultiin eri 
kirjastojen some-pelisäännöistä sekä tutustuttiin hiljaisen tiedon merkitykseen  
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asiantuntijatyössä. Seminaariin osallistui 39 maksanutta henkilöä, viisi ryhmän 
ulkopuolista luennoijaa ja seitsemän työryhmän jäsentä. LM Tietopalvelut ja 
EBSCO esittelivät päivän aikana palveluitaan ja kustansivat aamu- ja 
iltapäiväkahvit. 
 
Työryhmän tilikauden tuloslaskelma oli alijäämäinen -2 394,62 eur.  

 
 
Työryhmän jäsenet 
 

Jäsenet 
- Raila Salminen pj., Jyväskylän yliopiston kirjasto 

raila.salminen@jyu.fi 
- Anita Laamanen siht., VTT Tietoratkaisut, Espoo,  

anita.laamanen@vtt.fi 
- Ester Kanajeva, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kirjasto, Helsinki 

ester.kanajeva@rusin.fi 
- Marjut Kangasaho, Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuskirjasto, 

marjut.kangasaho@uef.fi 
- Marko Rinne, Tampereen yliopisto, Humanika-kirjasto,  

marko.rinne@uta.fi 
- Marjaana Salminen, Jyväskylän yliopiston kirjasto,  

marjaana.salminen@.jyu.fi 
- Elena Sorvari, EBSCO, Turku, 

esorvari@ebscohost.com 
 

Edustaja seuran hallituksessa 
- Tiina Jounio, Oulun yliopiston kirjasto 

tiina.jounio@oulu.fi 
 
Työryhmän uutena jäsenenä aloitti Elena Sorvari (EBSCO) vuoden 2010 
alusta.  
 
Tiina Alam pyysi eroa työryhmän puheenjohtajuudesta, mikä hyväksyttiin. 
Uudeksi puheenjohtajaksi v. 2010 alkaen valittiin Raila Salminen ja sihteeriksi 
Anita Laamanen.  
 
Tiina Alam ja Marko Rinne erosivat työryhmästä vuoden 2010 lopussa. 
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