TOIMINTAKERTOMUS 2011

Yleistä
Seura on keskittynyt jäsenkuntansa ammatillisen identiteetin vahvistamiseen ja
ammattitaidon kehittämiseen. Seura on järjestänyt kansainvälisiä ja kotimaisia
seminaareja sekä muita koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Seura on panostanut
yhteistyöverkoston luomiseen ja sitä kautta kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden
lisäämiseen.
Jäsenmäärä
Seurassa oli vuoden 2011 lopulla jäseniä yhteensä 692, joista henkilöjäseniä 662 ja
yhteisöjäseniä 30. Henkilöjäsenistä työelämän ulkopuolisia jäseniä oli 62 ja kunniajäseniä
5.
Jäsenkokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä 18.5.2011 Tieteiden talolla,
Helsingissä. Paikalla oli 17 seuran jäsentä. Sääntömääräisessä syyskokouksessa
21.11.2011 Tieteiden talolla hyväksyttiin seuran vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja
valittiin seuran hallitukseen neljä uutta jäsentä toimikaudeksi 2012-2013. Seuran
puheenjohtajana kyseisen toimikauden ajan jatkaa Kimmo Tuominen. Tilaisuudessa oli
läsnä 28 seuran edustajaa ja yksi valtakirjalla.
Seuran hallitus ja toimihenkilöt
Seuran hallitukseen kuuluivat toimintavuonna 2011 puheenjohtaja Kimmo Tuominen ja
jäseninä varapuheenjohtaja Harri Ahonen, Airi Forssell, Meri Kuula-Bruun, Eila Rämö,
Tiina Jounio, Maaria Harviainen, Anne Lehto, Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen, Sirpa
Janhonen sekä kokouksiin on osallistunut Signumin edustajana Päivikki Karhula.
Sihteerinä toimi Veera Ristikartano (1.1.2011-30.6.2011) ja Iiris Karppinen (1.7.201131.12.2011) ja taloudenhoitajana Juha Leppämäki.
Tilintarkastajana toimi Vesa Ikäheimo ja toiminnantarkastajana Tuula Ruhanen.
Hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana seitsemän kertaa, mukaan lukien hallituksen
kesäseminaari. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
sekä seuran sihteeri ja taloudenhoitaja. Työvaliokunnan tehtävänä on ollut hallituksen
kokousten valmistelu ja seuran kiireellisten asioiden hoitaminen.

Kirjastoseurojen neuvottelukunta
Kirjastoseurojen neuvottelukunta on toiminut kirjastoseurojen välisen yhteistyön
keskeisenä foorumina. Se on kokoontunut vuoden 2011 aikana kaksi kertaa; suurin osa
yhteistyöstä on hoitunut sähköpostitse. Puheenjohtajana on toiminut Sinikka Sipilä
Suomen kirjastoseurasta. Neuvottelukunta työskenteli alkuvuodesta sen puolesta, että
Sipilä valitaan IFLA:n varapuheenjohtajaksi; loppuvuodesta neuvottelukuntaa työllisti
yhteisen e-kirjakannanoton valmistelu ja julkistus. Kirjastoseuran ja STKS:n lisäksi
neuvottelukunnassa on edustus myös Finlands svenska biblioteksföreningistä sekä
Tietoasiantuntijat ry:stä. STKS:aa ovat edustaneet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Signum
Jäsenlehti Signum ilmestyi 6 numerona. Signumin päätoimittajana ja toimitussihteerinä
oli Päivikki Karhula. Toimituskuntaan kuuluivat Johanna Lilja, Tuula Ruhanen, Eila Rämö
ja Marja Sarvilinna, Minna Marjamaa ja Juha Kämäräinen.
Verkkoviestintä
Seuran viesti toiminnastaan verkossa www.stks.fi. Seuran jäsenistön oma sähköpostilista
toimi osoitteessa: stsk@lista.tsv.fi. Lisäksi seura on mukana yhteisöpalvelu Facebookissa.
Jäsentiedotteet
Seuran jäsenille on lähetetty vuoden 2011 aikana kaksi jäsentiedotetta.
Koulutus, seminaarit ja opintomatkat
Erikoiskirjastojen työryhmä valmisteli ja toteutti koulutustilaisuuden ”Erikoiskirjastot
turbulenssissa – erikoiskirjastopäivä 2011” Tieteiden talolla 20.1.2011. Seminaarissa oli
noin 60 osanottajaa.
Informaatiolukutaitotyöryhmä järjesti seminaarin ”IL uusiksi – Korkeakouluille yhteinen
suositus?” 21.- 22.11.2011 Helsingissä. Osallistujia ensimmäisenä seminaarinapäivänä oli
85 henkilöä ja toisena päivänä 78..
Kansainvälinen työryhmä organisoi IFLA Helsinki 2012 konferenssin valmisteluja varten
yhteistyössä IFLA Helsinki 2012 kansallisen komitean vapaaehtoisten koordinointiryhmän
kanssa tapahtuman
IFLA Forum – Inspiring and Empowering Volunteers for IFLA 2012 Helsinki, 21.1.2011.
Tapahtumaan osallistui n. 130 henkeä. Työryhmä toteutti myös suunnittelemansa
kansainvälisen seminaarin The Message of the Old Book in the New Environment – an
International Seminar, L’Institut Finlandais en France, Paris, 18-19 March 2011, Pariisin
kirjamessujen aikaan. Seminaariin osallistui osallistui 23 asiantuntijaa seitsemästä maasta
sekä Suomen Ranskan Instituutin kutsumana ranskalaisia aiheesta kiinnostuneita
vierailijoita.

Kaukopalvelutyöryhmä järjesti Turussa kaukopalvelupäivät 11.-12.5.2011. Työryhmä
järjesti seminaarin Kaukopalvelu on kuollut, eläköön resurssien jakaminen. Osallistujia oli
112. Signumin numero 6/2011 oli teemaltaan kaukopalvelu, ja työryhmä osallistui sen
aineiston tuottamiseen.
Kirjastojuridinen työryhmä järjesti 28.1. 2011 Julkisuuspäivä-seminaarin yhdessä KAMjuridiikkaryhmän kanssa. Seminaariin osallistui 131 osallistujaa. E-kirjoja koskeva
keskustelutilaisuus järjestettiin 28.10. yhdessä Kirjastoseurojen neuvottoelukunnan
kanssa. Tutkimuksen juridiikkaan liittyvä seminaari järjestettiin 12.12. yhdessä KAMjuridiikkaryhmän kanssa ja osallistujia oli 40.
Kirjastosihteerien työryhmä järjesti yhdessä STKS:n Kirjastojuridiikan työryhmän kanssa
27. - 28.10.2011 kaksipäiväisen e-kirja-seminaarin, jonka teemana oli, mitä ekirjarintamalla tapahtuu juuri nyt. Kirjastosihteerien työryhmän seminaaripäivään
27.10.2011 osallistui noin 70 henkilöä.
Kokoelmatyöryhmä osallistui Signum 1/2011 kokoelmateemaisen numeron
valmistamiseen.
Seniorityöryhmä on tutustunut vuonna 2011 seitsemään muistiorganisaatioon tai niissä
järjestettyyn näyttelyyn.
Taidekirjastojen työryhmän toimintaa väritti v. 2012 ARLIS/Nordenin konferenssin
suunnittelutyö. Tämä konferenssi on samalla IFLAn satelliittikonferenssi ja se järjestetään
yhteistyössä IFLA:n Art Libraries – ja Audiovisual & Multimedia –jaostojen kanssa. Vuoden
2011 tehtäviin kuului mm. konferenssin teeman kehittely, Call for Papersin järjestäminen ja
konferenssin puhujien valinta. ARLIS/Nordenin vuosikokous järjestettiin Tukholmassa
27.5.2011. Konferessia ei tänä vuonna pidetty, mutta pienimuotoiset workshopit
järjestettiin.
Tietoaineistotyöryhmän järjestämä seminaari ”Tavoitteena hyvä käytettävyys” järjestettiin
8.3.2011. Seminaariin osallistui 68 henkilöä.
Tutkijapalvelut-työryhmä aloitti toimintansa vuonna 2011. Työryhmä järjesti seminaarin
Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi Tieteiden talolla 9.11.2011.Osallistujia
seminaarissa oli 80.
Kansallinen yhteistyö
Seura on jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa ja Suomen tiedekustantajien
liitossa.
Seura toimii Karl-Erik Henrikssonin rahastossa yhdessä Suomen kirjastoseuran kanssa.
Seura on jäsen Suomen kirjastomuseoyhdistyksessä.
Kansainvälinen yhteistyö
Jäsenyydet:
IFLA

Seura toimii useissa jaostoissa: Acquisition and Collection Development, Information
Technology, Management and Marketing, Newspapers ja Management of Library
Associations. Kimmo Tuominen edusti seuraa IFLAn konferenssissa Puerto Ricossa
elokuussa. Seura on myös aktiivisesti mukana Helsingissä järjestettävän 78. IFLAkonferenssin järjestelyissä.
Eblidan hallituksen kokouksiin osallistui Leena Toivonen STKSn edustajana maaliskuussa
17.-18.3.2011 Firenze, Italia ja marraskuussa 7.-8.11.2011 Tukholma, Ruotsi
LIBERin kokoukseen Barcelonassa osallistui Tiina Jounio.
Marja-Liisa Seppälä ja Leena Varo-Honkonen seuran Tietoaineistotyöryhmästä
osallistuvat UK Serials Groupin 34th Annual Conference and Exhibitioniin Yorkshiressä
(UK) 4.-6.4.2011.
Talous
Seuran talous on vakaa. Toimintansa seura rahoittaa jäsenmaksuilla, Signumin
vuositilauksilla ja seminaarien tuotoilla. Vuoden tulos oli ylijäämäinen. Jäsenmaksu oli
toimintavuonna henkilöjäseniltä 35 €, työelämän ulkopuolella olevilta 20 € ja
yhteisöjäseniltä 150 €. Jäsenet ovat saaneet jäsenmaksun vastineena Signum-lehden.
Signumin tilaushinta on kotimaahan 50 € ja ulkomaille 60 €.
Avustukset ja apurahat
Vuonna 2011 seura ei myöntänyt apurahoja.

Työryhmät ja projektit

Vuoden 2011 aikana toimivat seuraavat työryhmät:
Erikoiskirjastojen työryhmä
Erikoiskirjastojen työryhmä toimii erikoiskirjastojen yhdyssiteenä ja koordinoi niiden
toimintaa, sekä järjestää tilaisuuksia. Työryhmästä on kehittynyt etenkin pienten
erikoiskirjastojen yhteydenpitofoorumi. Työryhmän rooliksi on muotoutunut tiedonvälitys
erikoiskirjastojen kentän ja Suomen tieteellisen kirjastoseuran sekä Erikoiskirjastojen
neuvoston välillä. Erikoiskirjastojen neuvosto puolestaan kokoaa ja välittää hajanaisen
erikoiskirjastojen kentän näkemykset päättäjille ja antaa lausuntoja edustamiensa
kirjastojen puolesta.
Informaatiolukutaitotyöryhmä
IL-työryhmän tavoitteena on edistää informaatiolukutaidon toteutumista korkeakouluissa ja
toimia sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistokirjastojen kouluttajien välisenä
yhteistyökanavana. Informaatiolukutaidon opetuksessa painotetaan yhteistyötä opettajien,
opiskelijoiden ja kirjaston välillä. Ryhmä tiedottaa ajankohtaisista asioista mm.
seminaarein.
Kansainvälisten asioiden työryhmä

Kansainvälisten asioiden työryhmän tavoitteena on laajentaa ja syventää alan
kansainvälisyyttä ja kansainvälisen yhteistyön vaikuttavuutta. Työryhmä seuraa alan
kansainvälistä toimintaa, mm. tiedottamalla alan tärkeistä kansainvälisistä tehtävistä,
järjestää seminaareja ja kutsuu ja ottaa vastaan ulkomaisia vieraita ja edistää yhteyksien
luomista heihin. Työryhmä osallistuu aktiivisesti kansainvälisten työryhmien toimintaan.
Lisäksi työryhmä valmistelee kansainvälisiä kirjasto-organisaatioita koskevissa asioissa.

Kaukopalvelutyöryhmä
Edistää käytännön kaukopalvelun yhteistyötä Suomessa.
Tietoaineistotyöryhmä ( ent. Kausijulkaisutyöryhmä)
Seuraa kausijulkaisualan kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja tutkimusta ja järjestää
koulutustilaisuuksia.
Kirjastojuridiikan työryhmä
Kirjastojuridiikan työryhmän tavoitteena on seurata säädösvalmistelua tieteellisten
kirjastojen toiminnan alueella sekä kotimaisella että kansainvälisellä tasolla. Työryhmä
valmistelee tarvittaessa lausuntoja ja ottaa kantaa kirjastojen juridisiin asioihin liittyen.
Työryhmä järjestää koulutusta kirjastojuridiikkaan liittyen.
Kirjastosihteerien työryhmä
Kirjastosihteerien työryhmä edistää kirjastosihteerien yhteistyötä ja järjestää
koulutustilaisuuksia ja tapaamisia.
Kokoelmatyöryhmä
Tukee kokoelmapoliittista suunnittelutyötä ja tarjoaa keskustelufoorumin kirjastojen
kokoelmatyölle.
Taidekirjastotyöryhmä
Edistää suomalaisten taidekirjastojen yhteistyötä ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä
sekä järjestää koulutusta.
Tutkijapalvelut-työryhmän tehtävänä on edistää tutkimuksen arvioinnin ja bibliometriikan,
tutkimusdatan, avointen julkaisuarkistojen ja avoimen tieteellisen julkaisemisen ja muiden
ajankohtaisten tutkijapalveluiden teorian, menetelmien ja käytäntöjen osaamista ja
yhteistyötä tieteellisissä kirjastoissa ja tietopalveluissa.
Senioriklubi
Pitää yllä yhteyttä seuran entisten ja nykyisten aktiivijäsenten välillä ja järjestää
tutustumisretkiä kirjastoihin.

