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TOIMINTAKERTOMUS 2012 
 
 
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 2012 
 

Kirjastosihteerien työryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa (10.2. 
Turku, 21.3. Helsinki, 30.5. Vantaa, 20.9. Espoo, 23.10. Helsinki, 12.12. 
Kuopio). Kokousten yhteydessä vierailimme Turun kaupunginkirjastossa, 
Laurea-ammattikorkeakoulun kirjastossa Vantaalla ja Espoon 
kaupunginkirjaston Sellon kirjastossa. Helsingissä tutustuimme Helsingin 
kaupunginkirjaston Urban Office kaupunkitoimistoon Lasipalatsissa. 
 
Työryhmä piti yhteyttä keskenään sähköpostilla ja Facebookissa. Ryhmän 
toiminnasta tiedotettiin ryhmän omalla sivulla Facebookissa 
(https://www.facebook.com/#!/kirjastosihteerit) ja seuran verkkosivuilla 
(http://www.stks.fi/). 
 
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) 
 
Kirjastosihteerien työryhmä järjesti 24.10.2012 Uudet käyttäjät, uusi yleisö, 
uusi asenne -asiakaspalveluseminaarin, jossa käsittelimme kirjastoja 
muuttuvassa toimintaympäristössä ja pohdimme, miten kirjastot vastaavat 
käyttäjiensä tarpeisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.                       
 
Seminaariin osallistui 28 maksanutta henkilöä, viisi ryhmän ulkopuolista 
luennoijaa ja seitsemän työryhmän jäsentä sekä seuran hallituksen edustaja. 
EBSCO kustansi aamukahvit. 

https://www.facebook.com/%23!/kirjastosihteerit
http://www.stks.fi/
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Työryhmän tilikauden tuloslaskelma oli ylijäämäinen 233,76 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 
- Heli Muhonen, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion 

Muotoiluakatemian Taitemian kirjasto, Kuopio 
heli.a.muhonen@savonia.fi 

- Marjaana Salminen, Jyväskylän yliopiston kirjasto,  
marjaana.salminen@.jyu.fi 

- Elena Sorvari, EBSCO, Turku, 
esorvari@ebscohost.com 
 

Edustaja seuran hallituksessa 
- Hanna Lahtinen, Laurea-ammattikorkeakoulu, Espoo 

hanna.lahtinen@laurea.fi 
 
Työryhmän jäsenistä Marjaana Salminen ja Ester Kanajeva erosivat 
työryhmästä vuoden 2012 lopussa ja Elena Sorvari jäi äitiyslomalle. 
 
Työryhmän uudeksi jäseneksi 2013 alkaen valittiin Mika Hirvonen, Helsingin 
yliopiston Viikin tiedekirjastosta ja Elena Sorvarin sijaiseksi ryhmään pyydettiin 
Sanna Fraser EBSCOsta. 
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