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1. Vuoden 2016 toiminnan tarkastelu

Ryhmämme järjesti 7.10. Opitaan yhdessä! Fasilitointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen -koulutuksen, joka
sai erittäin paljon kiitosta osallistujilta. Sisällön suunnittelimme yhdessä työpajan vetäjän Anne Kakkosen kanssa.

2. Vuoden 2017 toiminnan suunnittelu

Johanna ja Susanna toivat terveisiä STKSn hallitukselta. Käsittelimme myös sitä miten osallistumme STKSn Suomi
100 tilaisuuteen.

- Viestintäasiat (Johanna)

Johanna on ryhmämme viestintävastaava. Hän kertoi lyhyesti STKSn viestinnän järjestämisestä. Ryhmien
keskinäistä viestintää ja viestintää jäsenistölle ja suurelle yleisölle pyritään vahvistamaan. Toivotaan twitterin,
facen ja verkkosivujen laajempaa käyttöä. STKSssä tulisi pyrkiä myös ryhmien toiminnan parempaan
koordinointiin.  Toiveissa on myös saada tieteellisten kirjastojen tapahtumat yhdelle verkkosivulle. Uutena
avauksena STKS ryhtyy ylläpitämään blogia, johon toivotaan ryhmien kirjoittavan. Päätimme myös lisätä
verkkosivujen päivittäjiä.

- STKS:n strategiatyö (Susanna)

Susanna kertoi STKSn alkavasta strategiatyöstä. Strategia tulee olemaan riittävän yleisellä tasolla hahmotellen
toiminnan päälinjoja. Tätä yleistä strategiatyötä varten perustetaan työryhmä, joka aktivoi seuran jäseniä
tekemään strategiatyötä yhdessä. Työryhmiä aktivoidaan pohtimaan sitä mitä yleiset tavoitteet ovat kyseisen
ryhmän kannalta. Strategiatyö on aikataulutettu siten, että yleinen osa tehdään keväällä ja se esiteltäisiin
kevätkokouksessa. Ryhmien strategiatyö taas alkaisi syksyllä. Mietimme kevään kuluessa miten ryhmässä teemme
strategiatyötä. Tulemme todennäköisesti kokoontumaan ja miettimään ja linjaamaan ryhmän näkökulmia ja
tavoitteita. Varsinainen kirjoitustyö onnistunee etätyöskentelynäkin.

- Ryhmän toiminta 2017

Kävimme keskustelun Anne Kakkosen pitämän koulutuksen jatkosta. Päätettiin kysyä Annelta onko hänellä
mahdollisuutta pitää jatkotilaisuutta. Jos hänellä on siihen mahdollisuus, kysymme hänen näkemystään
toimivasta toteutusmuodosta. Ryhmämme tarjoaa Annelle ideointiin ja sisällönsuunnitteluun sekä käytännön
organisointiin avun.

- Suomi 100-yhteisseminaari

Mietimme ryhmämme teemaksi avointa tiedettä. Pohdimme myös keiden ja millaista yhteistyötä tekisimme;
ainakin juridiikka-ryhmän kanssa voisi löytyä kiinnostava tulokulma.

Ryhmän tehtäväksi tuli syksyisessä ryhmien ja hallituksen kehittämispäivässä kutsua koolle tai muutoin selvittää
seminaarin järjestelyitä ja sisältöä. Johanna otti tehtäväkseen olla yhteydessä muihin ryhmiin.

3. Ryhmän uuden puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Eva Höglund ja sihteeriksi Eeva Savolainen.



4. Uuden jäsenet

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) uusi jäsen Nina-Marin tilalle on Mikko Saunamäki.

Itä-Suomen yliopiston kirjastosta Maaritin tilalle tulee Kaisa Hartikainen.

Jyväskylän uusi jäsen Mirjan tilalle on Marja Kokko.

5. Muut asiat

JYK:n esittäytyminen:

Avoimen tiedon keskuksesta kertoi Mirja ja Marja Kokko esitteli tutkijapalveluita.


