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TOIMINTASUUNNITELMA 2016 
 
Toiminnan kuvaus ja toiminnan tavoite: 
 
Vuonna 1929 perustettu Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS) on kirjasto- ja 
tietopalvelualan yhdistys, jonka jäseniksi voivat liittyä kaikki alan toimijat, niin yksityishenkilöt 
kuin organisaatiot ja yhteisötkin. Seuran nimestä huolimatta jäsenistö tulee kaikilta 
kirjastosektoreilta.  
Myös STKS:n järjestämä koulutus on hyvin monipuolista ja eri sektoreita huomioivaa.  
 
Toiminta seurassa on näköalapaikka kirjastomaailmaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti 
ja antaa samalla jäsenen taustaorganisaatiolle tukea kirjastotoimintansa kehittämisessä.  
 
Seura  
 

- tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen niin työryhmätyöskentelyn kautta kuin 
seminaareissa, koulutustilaisuuksissa ja konferensseissa 
 

- antaa jäsenilleen tukea työn haasteisiin ja muutoksiin 
 

- edistää alaa koskevaa tutkimus- ja tiedotustoimintaa ja antaa lausuntoja sekä osallistuu 
niin kansalliseen kuin kansainväliseen yhteistyöhön.  
 

- nostaa keskusteluun ajankohtaisia ja alalle tärkeitä aiheita 
 

- pyrkii yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa vaikuttamaan lainsäädäntöön  ja alan 
muihin toimintaedellytyksiin sekä Suomessa että kansainvälisesti.  

Toimintalinjat  

Seura suuntautuu alan uusiin kysymyksiin, kuten kirjastojen tilaratkaisut, digitaaliset ja painetut 
kokoelmat sekä kokoelmien kansallisen tason koordinointi, tieteellisen julkaisemisen ja 
digitaalisten kirjastopalvelujen kehittyminen sekä tutkimusdata. 

Opiskelu, oppiminen, tutkimus ja tiede muuttuvat. Uudet tavat oppia ja tietoverkkojen 
hyödyntäminen siinä vaikuttavat kirjastoihin ja niiden toimintatapoihin. Kirjastojen osallisuus 
näihin kehityskulkuihin ja vaikutusmahdollisuudet niihin liittyviin keskeisiin kysymyksiin, kuten e-
aineistojen lisensiointiin, ovat seuralle tärkeitä teemoja. 

Seura toimii aktiivisena kirjasto- ja tietopalvelualan kehittäjänä reagoiden toimintaympäristön 
muutoksiin. Ajankohtaisia teemoja ovat mm. kirjastojen yhdistyminen, talouden niukkeneminen, 
organisaatioiden rakenteellinen kehittäminen, kirjastohenkilöstön ikääntyminen ja osaamisen 

kehittäminen, e-kirjaston kehittyminen ja tilastotieto toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa. 
Ehkä tärkein kirjastoihin vaikuttava tekijä on avoimen tieteen ja avoimen tieteellisen 
julkaisemisen nouseminen keskeiseksi poliittiseksi tavoitteeksi Suomessakin. Lisäksi kirjastojen 
rooli tutkimuksen tukena ja tutkimuksen arvioinnissa on kasvava, uutta osaamista vaativa alue. 
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Seura tukee jäsenistönsä ammatillista kehittymistä, osallistuu alan koulutukseen ja toimii 
yhteistyössä alan tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa. Seura on tärkeä kotimainen 
täydennyskoulutuksen tarjoaja kirjastoalalla. 

Toimintaresurssit 

Jäsenistö, työryhmät, hallitus, toimihenkilöt ja puheenjohtaja 

Toiminnan painopistealueet vuonna 2016 

- seuran toimintatapojen kehittäminen – hallituksen ja työryhmien yhteistyön tiivistäminen 
- jatketaan seuran historiikin laadintaa 
- kehitetään viestintää v. 2015 laaditun viestintäsuunnitelman mukaisesti 
- kehitetään työryhmien välistä yhteistyötä mm. seminaarien järjestämisessä  
- lisätään yhteistyötä muiden alan seurojen kanssa 

Kansainvälinen toiminta 

Seuran hallitus sekä seuran eri työryhmät osallistuvat aktiivisesti alan kansainväliseen 
toimintaan, tiedottavat ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä ja edistävät 
kansainvälisten yhteyksien luomista. 

Seura on IFLA:n, EBLIDA:n, LIBER:in sekä UK Serials Groupin jäsen. Näiden järjestöjen 
toimintaan ja kokouksiin osallistutaan resurssien salliessa. 

Seura voi myöntää vuosittain matka-apurahoja jäsenistön seuran toimintaa tukeviin 
kansainvälisiin tehtäviin, kuten konferenssiin tai kokoukseen osallistumista varten. Apurahan 
saajan/saajien edellytetään raportoivan matkastaan mieluiten kirjoittamalla Signumiin tai 
vaihtoehtoisesti suoraan hallitukselle.  

Tiedotus ja viestintä 

- Signum+ 
- verkkosivut osoitteessa www.stks.fi 
- seuran sähköpostilista stks@lista.tsv.fi 
- sosiaalinen media, mm Twitter ja omat Facebook-sivut 

https://www.facebook.com/STKS.FVBS 
- jäsenkirje vähintään kahdesti vuodessa 
- esitteet 
- seminaarit 
- lausunnot 
- jäsenistön henkilökohtainen viestintä 

Seuran toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan myös Kirjastot.fi:ssä. 

Jäsenyydet kotimaisissa järjestöissä 

- Tieteellisten seurain valtuuskunta 
- Suomen tiedekustantajien liitto 
- Suomen kirjastomuseoyhdistys 

 

http://www.stks.fi/
mailto:stks@lista.tsv.fi
https://www.facebook.com/STKS.FVBS
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Työryhmät 

Seura toimii työryhmiensä kautta 

Työryhmät tekevät tehtävänantonsa mukaista kehitystyötä. Ne mm. tiedottavat oman 
toiminta-alueensa ajankohtaisista asioista sekä järjestävät koulutus- ja 
keskustelutilaisuuksia alan toimijoille. Seuran työryhmät vuonna 2016 ovat: 

Aineiston saatavuus –työryhmä 

Asiakaspalvelutyöryhmä 

Erikoiskirjastojen työryhmä 

Informaatiolukutaito- työryhmä 

Kirjastojuridiikan työryhmä 

Kokoelmatyöryhmä 

Taidekirjastojen työryhmä 

Tutkijapalveluiden työryhmä 

Lisäksi Senioriklubi, joka pitää yllä yhteyttä seuran entisten ja nykyisten aktiivijäsenten 
välillä ja järjestää tutustumisretkiä kirjastoihin. 

Seuran hallitus voi tarvittaessa perustaa uusia työryhmiä. 

 

 

 
 
 


