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TOIMINTAKERTOMUS 2011 
 
 
 
Kirjastosihteerien työryhmän tehtävä 
 

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

työympäristöihin 
- järjestää alan ammatillisen osaamiseen liittyvää täydennyskoulutusta  
- seurata kirjasto- ja tietopalvelualan eri seurojen, toimikuntien, työryhmien 

jne. toimintaa ja osallistua niiden työskentelyyn 
 
 
Toimintakertomus vuonna 2011 
 

Kirjastosihteerien työryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa (9.2. Kuopio, 
22.3. Espoo, 23.9. Jyväskylä, 26.10. Helsinki, 16.12. Jyväskylä). Vuoden 
ensimmäisen kokouksen yhteydessä Kuopiossa teimme vierailun Savonia 
ammattikorkeakoulun Kuopion muotoiluakatemian Taitemian kirjastoon. Muita 
kirjastoja, joihin vuoden aikana kävimme tutustumassa: Entressen kirjasto 
Espoossa, Jyväskylän yliopiston kirjasto ja Jyväskylän musiikkikampuksen 
kirjasto.  
 
Työryhmä otti käyttöön oman Facebook-sivun: 
https://www.facebook.com/kirjastosihteerit. 
  
Tapaamisten lisäksi työryhmä piti yhteyttä jäsenten välillä sähköpostilla ja 
omassa suljetussa Facebook-ryhmässä. Työryhmän suljettu blogi muutettiin 
matkakertomusten yms. tallennuspaikaksi ja Google Wavesta luovuttiin.  
 
Ryhmän toiminnasta tiedotettiin seuran verkkosivuilla (http://www.stks.fi/) ja 
työryhmän sivulla Facebookissa. 
 
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) 
 

https://www.facebook.com/kirjastosihteerit
http://www.stks.fi/
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Kirjastosihteerien työryhmä järjesti yhdessä STKS:n Kirjastojuridiikan 
työryhmän kanssa 27. - 28.10.2011 kaksipäiväisen e-kirja-seminaarin, jonka 
teemana oli, mitä e-kirjarintamalla tapahtuu juuri nyt. Seminaarin 
ensimmäisenä päivänä kartoitettiin e-kirjojen käyttökokemuksia, 
lisensointiehtoja ja hankintamalleja. Toisena päivänä käsiteltiin e-kirjoihin 
liittyvää lainsäädäntöä erityisesti kirjastojen kannalta sekä julkistettiin 
Kirjastoseurojen neuvottelukunnan e-kirjakannanotto. 
 
Kirjastosihteerien työryhmän seminaaripäivään 27.10.2011 osallistui 60 
maksanutta henkilöä ja viisi ryhmän ulkopuolista luennoijaa, joista Christian 
Knudsen tuli Tanskan kuninkaallisesta kirjastosta, sekä kaikki seitsemän 
työryhmän jäsentä. EBSCO ja Ellibs kustansivat seminaarin aamu- ja 
iltapäiväkahvit. 
 
Työryhmän tilikauden tulos oli 4 217,76 eur.  

 
 
Työryhmän jäsenet vuonna 2011 
 

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 
- Heli Muhonen, Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopion 

muotoiluakatemian Taitemian kirjasto, Kuopio 
heli.a.muhonen@designkuopio.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 
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