TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010
Yleistä
Seura on keskittynyt jäsenkuntansa ammatillisen identiteetin vahvistamiseen ja
ammattitaidon kehittämiseen erityisesti työryhmiensä kautta. Seura on järjestänyt
kansainvälisiä ja kotimaisia seminaareja tai muita koulutustilaisuuksia ajankohtaisista
aiheista. Seura on panostanut yhteistyöverkoston luomiseen ja sitä kautta kansallisen ja
kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseen.
Seuran kotisivusto avattiin uudistettuna vuoden 2010 alussa palvelemaan paremmin
seuran ja työryhmien tarpeita.
Jäsenmäärä
Seurassa oli vuoden 2010 lopulla jäseniä yhteensä 680, joista henkilöjäseniä 648,
yhteisöjäseniä 32. Henkilöjäsenistä työelämän ulkopuolisia jäseniä oli 57 ja
kunniajäseniä 5.
Jäsenkokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingissä 19.5.2010 Tieteiden talolla,
Helsingissä. Paikalla oli 17 seuran jäsentä.
Sääntömääräisessä syyskokouksessa 24.11.2010 Tieteiden talolla keskusteltiin seuran
vuoden 2010 toimintalinjoista ja valittiin seuran hallitukseen neljä uutta jäsentä
toimikaudeksi 2011-2012. Tilaisuudessa oli läsnä 16 seuran edustajaa.
Seuran hallitus ja toimihenkilöt
Seuran hallitukseen kuuluivat toimintavuonna 2010 puheenjohtaja Kimmo Tuominen ja
jäseninä varapuheenjohtaja Harri Ahonen, Airi Forssell, Tiina Jounio, Esa-Pekka
Keskitalo, Meri Kuula-Bruun, Hannu Markkanen, Eila Rämö ja Leena Toivonen.
Sihteerinä toimi Veera Ristikartano ja taloudenhoitajana Juha Leppämäki.
Tilintarkastajina toimivat Vesa Ikäheimo ja Tuula Ruhanen.
Hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana yhdeksän 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.
Yhteistyö kirjastoseurojen neuvottelukunnassa ja siihen liittyvä muu yhteistyö
Kirjastoseurojen neuvottelukunta on toiminut kirjastoseurojen välisen yhteistyön
keskeisenä foorumina. Se on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa. Seurat ovat
toteuttaneet yhteisen roll-up-mainoksen, joka oli esillä Göteborgin IFLA-konfrenssissa.
Puheenjohtajana on toiminut Sinikka Sipilä Suomen kirjastoseurasta. Muut jäsenet ovat
Barbro Nygård Finlands svenska biblioteksföreningistä, Marjut Kokko Tietoasiantuntijat
ry. sekä STKS:n edustajina Kimmo Tuominen ja Harri Ahonen.
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Seura sai TSV:n apurahan julkaisutoimintansa kehittämiseen.
Signum
Jäsenlehti Signum ilmestyi 6 numerona. Signumin päätoimittajana ja toimitussihteerinä
oli Päivikki Karhula. Toimituskuntaan kuuluivat Johanna Lilja, Tuula Ruhanen, Eila Rämö
ja Marja Sarvilinna.

Signumin painatus kilpailutettiin ja siirrettiin Editasta Multiprintiin.
Verkkoviestintä
Seuran viestii toiminnastaan verkossa www.stks.fi. Seuran oma jäsenistön
sähköpostilista toimii osoitteessa: stsk@lista.tsv.fi Lisäksi seura viestii toiminnastaan
yhteisöpalvelu Facebookissa.
Esite

Seura teetti toiminnastaan englanninkieliseen esitteen.
Jäsentiedotteet
Seuran jäsenille on lähetetty vuoden 2010 aikana kaksi jäsentiedotetta.
Koulutus, seminaarit ja opintomatkat
Informaatiolukutaitotyöryhmä järjesti seminaarin ”IL 3D: ulottuvuudet esiin, ILopetuksesta IL-palveluihin” 30.11.2010 Helsingissä. Osallistujia seminaarissa oli 71
henkilöä.
Kansainvälinen työryhmä pohjusti IFLA Helsinki 2012 konferenssia suunnittelemalla ja
promotoimalla IFLA-foorumia IFLA Forum – Inspiring and Empowering Volunteers for
IFLA 2012 Helsinki, 21.1.2011. Työryhmä suunnitteli kansainvälistä seminaaria 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.
Kirjastojuridisen työryhmä järjesti toukokuussa Helsingissä Tieteiden talolla
kirjastojuridiikan ajankohtaispäivän, jossa oli n. 50 osallistujaa.

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 asiantuntijatyössä. Seminaariin osallistui
39 maksanutta henkilöä, viisi ryhmän ulkopuolista luennoijaa ja seitsemän työryhmän
jäsentä.
Kirjastosihteerien työryhmä teki 13. – 16.5.2010 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).
Kokoelmatyöryhmä järjesti 1.11.2010 seminaarin ”Kokoelmista vapautetut – Aineiston
poistaminen kirjaston kokoelmista”. Seminaari järjestettiin Tieteiden talolla ja siihen
osallistui 130 henkilöä sekä tieteellisistä että yleisistä kirjastoista.
Tietoaineistoseminaari ”Riittävätkö rahat?” järjestettiin 15.10.2010. Seminaariin
osallistui 50 henkilöä.
Kansallinen yhteistyö
Seura on jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa ja Suomen tiedekustantajien
liitossa.
Seura toimii Karl-Erik Henrikssonin rahastossa yhdessä Suomen kirjastoseuran kanssa.
Suomen kirjastoseuran kanssa jatkettiin edelleen perinnekeräysprojektia.
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 Göteborgissa elokuussa.
EBLIDA
Kimmo Tuominen osallistui Eblida Councilin vuosikokoukseen Helsingissä toukokuussa.
LIBERin kokoukseen kesä-heinäkuussa Aarhusissa Tanskassa osallistui sihteeri Veera
Ristikartano.

Tiina Jounio ja Hannele Nurminen seuran Tietoaineistotyöryhmästä osallistuvat UK
Serials Groupin 33th Annual Conference and Exhibitioniin Edinburgissa 12.-14.4.2011.
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
Seura on Bibliotheca Alexandrinan ystävyysseura.
Kansainvälisen työryhmän jäsenet Eeva Murtomaa ja Päivi Pekkarinen osallistuivat
CIDOC seminaarin avajaisillalliselle Kosmoksessa 27.1.2010 sekä CIDOC CRM
Harmonization meeting, 27-29 January 2010, National Gallery, Helsinki Ryhmän jäsenet
ottivat vastaan kollegoita Kanadasta, Intiasta, Kroatiasta: 2.3.2010 Michèle Hudon,
Ph.D.Professeure agrégée, Coordonnatrice des études doctorales
École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal
Montréal, Québec; 6.8.2010 Jagtar Singh, President, Indian Association of Teachers of
Library and Information Science (IATLIS) Department of Library and Information
Science, Punjabi University, Patiala; 24.9.2010 Marijana Tomić, vanhan kirjan tutkija,
Sveučilište u Zadru Odjel za knjižničarstvo, Zadar.
Talous
Seuran talous on vakaa. Toimintansa seura rahoittaa jäsenmaksuilla, Signumin
vuositilauksilla ja seminaarien tuotoilla. Vuoden tulos oli alijäämäinen.
Jäsenmaksu oli toimintavuonna henkilöjäseniltä 35 €, työelämän ulkopuolella olevilta 20
€ ja yhteisöjäseniltä 150 €. Jäsenet ovat saaneet jäsenmaksun vastineena Signumlehden. Signumin tilaushinta on kotimaahan 50 € ja ulkomaille 60 €.
Avustukset ja apurahat
Seura myönsi matka-apurahoina n. 5000 € jäsenilleen keväällä 2010.
Työryhmät ja projektit
Vuoden 2010 aikana toimivat seuraavat työryhmät:
Finland Friends of Bibliotheca Alexandrina
Seura on mukana Unescon hankkeessa ja tekee yhteistyötä muiden ystävyysseurojen
kanssa.
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 (ent. Opintopalveluiden työryhmä)
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 antaa lausuntoja 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.
Senioriklubi
Pitää yllä yhteyttä seuran entisten ja nykyisten aktiivijäsenten välillä ja järjestää
tutustumisretkiä kirjastoihin.
Perinnekeräys-projekti
Pitää yllä keskustelua seuran ja tieteellisen kirjastoalan menneistä vaiheista keräämällä
aineistoa ja järjestämällä aiheeseen sopivia tilaisuuksia.
Työryhmien toimintasuunnitelmat ja -kertomukset ovat luettavissa seuran www-sivuilla:
http://www.stks.fi

