TOIMINTAKERTOMUS 2014

Yleistä
Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS) on keskittynyt jäsenkuntansa ammatillisen
identiteetin vahvistamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Se on järjestänyt
kansainvälisiä ja kotimaisia seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia sekä antanut
lausuntoja. Seura on panostanut yhteistyöverkoston luomiseen ja sitä kautta kansallisen ja
kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseen.
Jäsenmäärä
Seurassa oli vuoden 2014 lopulla jäseniä yhteensä 663, joista henkilöjäseniä 635 ja
yhteisöjäseniä 28. Henkilöjäsenistä työelämän ulkopuolisia jäseniä oli 78 ja kunniajäseniä
5.
Kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 14.5.2014 Tieteiden talolla, Helsingissä.
Paikalla oli 14 seuran jäsentä. Vahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus tilija vastuuvelvollisille vuodelta 2013.
Sääntömääräisessä syyskokouksessa 18.11.2014 Tieteiden talolla äänestettiin hallituksen
jäsenistä kaudelle 2015 - 2016. Äänestyksen tuloksena valittiin hallitukseen Marita Ahola,
Anne Holappa, Pälvi Kaiponen ja Irma Reijonen.
Talousarvio ja toimintasuunnitelma vahvistettiin vuodelle 2015. Valittiin tilintarkastajat ja
toiminnantarkastajat vuodelle 2015.
Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana kuusi kertaa. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seuran sihteeri ja taloudenhoitaja.
Työvaliokunnan tehtävänä on ollut hallituksen kokousten valmistelu ja seuran kiireellisten
asioiden hoitaminen.

Seuran hallitus ja toimihenkilöt
Seuran hallitukseen kuuluivat toimintavuonna 2014 puheenjohtaja Jarmo Saarti ja jäseninä
varapuheenjohtaja Pälvi Kaiponen, Maaria Harviainen, Sirpa Janhonen, Hanna Lahtinen,
Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen, Maarit Putous, Marita Ahola ja Mikael Vakkari.
Signumin toimituskunnan edustajina kokouksissa on ollut Päivikki Karhula. Sihteerinä toimi
Iiris Karppinen ja taloudenhoitajana Juha Leppämäki.
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Tilintarkastajana toimi Vesa Ikäheimo ja toiminnantarkastajana Tuula Ruhanen.
Kirjastoseurojen neuvottelukunta
Kirjastoseurojen neuvottelukunta on toiminut kirjastoseurojen välisen epämuodollisen
yhteistyön elimenä.
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Signum
Jäsenlehti Signum ilmestyi 6 numerona. Signumin päätoimittajana ja toimitussihteerinä oli
Päivikki Karhula. Toimituskuntaan kuuluivat Juha Kämäräinen, Minna Marjamaa, Maaria
Harviainen ja Johanna Lahikainen.
Verkkoviestintä
Seura viesti toiminnastaan verkossa www.stks.fi. Seuran jäsenistön oma sähköpostilista
toimi osoitteessa: stks@lista.tsv.fi. Lisäksi seura on mukana yhteisöpalvelu Facebookissa.
Jäsentiedotteet
Seuran jäsenille on lähetetty vuoden 2014 aikana kaksi jäsentiedotetta.

Työryhmät ja projektit
Vuoden 2014 aikana toimivat seuraavat työryhmät:
Aineiston saatavuus-työryhmä (ent. Kaukopalvelutyöryhmä)
Edistää aineiston saatavuutta ja kaukopalvelun yhteistyötä Suomessa.
Ryhmä muutti nimensä kaukopalvelutyöryhmästä aineiston saatavuus-työryhmäksi v.2014.
Erikoiskirjastojen työryhmä
Erikoiskirjastojen työryhmä edistää tieteellisten erikoiskirjastojen välistä yhteistyötä ja
tiedonvaihtoa ja tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen työtä kotimaisessa kirjastokentässä.
Työryhmä keskustelee ajankohtaisista kirjasto- ja tietopalveluasioista sekä ottaa
tarvittaessa kantaa ja antaa lausuntoja erikoiskirjastoja koskeviin asioihin. Työryhmä
järjestää koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä erikoiskirjastoihin ja välittää
erikoiskirjastoja koskevaa tietoa seuran viestintäkanavia käyttäen.
Informaatiolukutaitotyöryhmä
Informaatiolukutaitotyöryhmän tehtävänä on yhteistyössä kansallisten verkostojen kanssa
edistää informaatiolukutaidon toteutumista korkeakouluissa ja toimia ammattikorkeakouluja yliopistokirjastojen, erikoiskirjastojen sekä yleisten kirjastojen kouluttajien välisenä
yhteistyökanavana. Ryhmä välittää tietoa informaatiolukutaidon ajankohtaisista asioista
mm. seminaarein ja sähköpostilistoilla.
Kansainvälisten asioiden työryhmä
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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.
Tietoaineistotyöryhmä
Tietoaineistotyöryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja kehittää
tietoaineistotyön ammatillista osaamista. Näkökulma on aineistojen hankinnassa ja
käyttöön saattamisessa.
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
tehtävänä on tuoda esille kirjastosihteerien ja vastaavien nimikkeiden mukaista työtä, sekä
kartoittaa ja tutustua kirjastosihteerien monialaisiin työtehtäviin ja työympäristöihin.
Työryhmä järjestää alan täydennyskoulutusta ammatillisen osaamisen rikastamiseksi. Se
myös seuraa kirjasto- ja tietopalvelualan eri seurojen, toimikuntien, työryhmien jne.
toimintaa ja osallistuu niiden työskentelyyn.
Kokoelmatyöryhmä
Suomen tieteellisen kirjastoseuran kokoelmapoliittinen työryhmä tukee kokoelmapoliittista
suunnittelutyötä ja tarjoaa keskustelufoorumin kirjastojen kokoelmatyölle. Työryhmä
seuraa kokoelmien kehittämisen alalla käytävää kansainvälistä keskustelua.
Muutti nimensä asiakaspalvelutyöryhmäksi vuonna 2014.
Taidekirjastotyöryhmä
Edistää suomalaisten taidekirjastojen yhteistyötä ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä.
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.

Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS) täytti vuonna 2014 85 vuotta ja juhlavuoden
myötä käynnistettiin historiikin kirjoittaminen 90-vuotisjuhlia ajatellen.
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Koulutus, seminaarit ja opintomatkat
Aineiston saatavuus-työryhmä
Kolme ryhmän jäsentä (Eija Mustonen, Annamari Leppäniemi ja Tuula Hurskainen)
osallistui pohjoismaisille kaukopalvelupäiville, 11th Nordic ILL conference. Vain Eija
Mustonen STKS:n kustantamana.
Erikoiskirjastojen työryhmä
järjesti yhdessä sisällönkuvailuverkoston edustajien kanssa 14.5 koulutuspäivän ”Ongella
vai virvelillä – erikoisalojen aineistot esiin sisällönkuvailulla”.
Työryhmän aloitteesta syntynyt erikoiskirjastoja esittelevä sarja Kirjastokaistalla sai jatkoa.
Informaatiolukutaitotyöryhmä
järjesti IL-treffit – ilo irti verkostoista-seminaarin Helsingissä, marraskuussa 2014.
Kansainvälinen työryhmä
Ryhmän jäsenet Minna von Zansen ja Johanna Lahikainen osallistuivat IFLA:n WLICkonferenssiin Lyonissa, Ranskassa 16.-22.8.2014. Lahikainen toimi IFLA:n
puheenjohtajan Sinikka Sipilän ja IFLA:n Headquartersin avustajana Lyonissa. Lahikainen
oli myös mukana järjestämässä Sipilän ensimmäistä President´s Meetingiä ”Strong
libraries, strong societies”: The impact of libraries on society” 22.-24.5.2014 Helsingissä.
Johanna Lahikainen sai Suomen kirjastoseuran, Suomen tieteellisen kirjastoseuran ja
Finlands svenska biblioteksföreningenin perustamasta IFLA-rahastosta tukea
konferenssiosallistumiseen.
Kirjastojuridiikan työryhmä järjesti järjesti seminaarin ”Avoin data levällään? Tiedon
louhinta, avoin data ja niihin liittyvät oikeudelliset kysymykset”, 22.1.2014 Tieteiden talolla
Helsingissä. Suomen tieteellisen kirjastoseuran kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä pidettiin
4.11.2014 Tieteiden talolla.
KAM-yhteistyötä (Kirjastot, arkistot ja museot – juridinen yhteistyö) jatkettiin osallistumalla
KAM-kokouksiin. Pentti Vattulainen on STKS:n edustaja ryhmässä.
Kirjastosihteerien työryhmä
Ryhmä järjesti 24.10.2014 PAMU-seminaarin ”Tuuletetaan palveluajattelua! –
kirjastopalvelut uuteen nosteeseen”, jossa paneuduttiin asiakaspalveluihin, niiden
uudistamiseen ja yhtenäistämiseen kirjastoissa.
Työryhmän jäsenet osallistuivat lisäksi kansallisten toimikuntien ja työryhmien
työskentelyyn:
- YHL:n kirjastohenkilöstön toimikunta (Raila Salminen sihteeri ja Marjut Kangasaho
varajäsen) sekä FinElibin e-kurssikirjaprojekti (Tytti Leppänen).
Kokoelmatyöryhmä
Raine Wilén ja Sirpa Janhonen osallistuivat IFLA:n satelliittikonferenssiin ”Space and
collections earning their keep: transformation, technologies and re-tooling” Pariisissa 13.14.8.2014.

4

Tietoaineistotyöryhmä
järjesti ”TERMS – e-aineistojen elinkaarella”-seminaarin 19.3.2014.
Taina Peltonen osallistui UK Serials Groupin konferenssiin ja vuosikokoukseen
Harrogatessa 14.-16.4.2014.
Kansallinen yhteistyö
Seura on jäsenenä Tieteellisten seurain valtuuskunnassa, Suomen tiedekustantajien
liitossa ja Suomen kirjastomuseoyhdistyksessä. Seura toimii Karl-Erik Henrikssonin
rahastossa yhdessä Suomen kirjastoseuran kanssa sekä IFLA-rahastossa yhdessä
Suomen kirjastoseuran ja Finlands-Svenska Biblioteksföreningin kanssa.
Seura tekee yhteistyötä myös seuraavien toimijoiden kanssa:
Kirjastoseurojen neuvottelukunta, Suomen kirjastoseura, Tietoasiantuntijat ry,
Informaatioalan akateemiset ry ja BMF, Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry.
Seura toimii yhteistyössä myös MINERVAn (kirjastoalan aatteellisten ja ammatillisten
järjestöjen yhteistyötä) kanssa.
Kansainvälinen yhteistyö
JÄSENYYDET
EBLIDA, European Bureau of Library, Information and Documentation Associations.
-

Ebdlidan hallituksen kokouksiin ja vuosikokoukseen Ateenassa 14.5.2014 osallistui
STKS:n edustajana Leena Toivonen.

-

Seura toimitti oikeus e-lukemisen kannanottoon Suomen osion.
http://www-eblida.org/e-read/home-campaign/

IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions. Seura toimii
useissa IFLA:n jaostoissa: Acquisition and Collection Development, Information
Technology, Management and Marketing, Newspapers ja Management of Library
Associations.
-

STKS:n hallituksen edustajana Jarmo Saarti

IFLA:n sektiot joiden jäsenenä seura on ollut toimintavuoden 2014 aikana:
-

Academic and research libraries
Acquisition and collection development
Statistics and evaluation
Management and marketing
Management of library associations

LIBER, Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche..
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-

LIBER 43. konferenssi järjestettiin Riiassa, Latviassa 2.-5.72014. Marita Ahola
osallistui.

ECUP, European Copyright User Platform
UK Serials Group
-

UKSG 37th Annual Conference and Exhibition: Harrogate oli 14.-16-4-2014. Taina
Peltonen osallistui.

Muuta yhteistyötä
ARLIS/Norden Taidekirjastojen pohjoismainen järjestö.
Nordinfo, Tieteellisen informaation pohjoismainen yhteistyöelin, The Nordic Council for
Scientific Information
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 Signum-lehden.
Signumin tilaushinta on kotimaahan 50 € ja ulkomaille 60 €.

Avustukset ja apurahat
Avustuksia ja apurahoja ei myönnetty v. 2014.
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