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Hyvä Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsen,

Tervetuloa Suomen tieteellisen kirjastoseuran sääntömääräiseen syyskokoukseen. 
Kokous pidetään 23.11.2017 klo 17.00 alkaen Helsingin Kruununhaassa Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6), 
Sali 104. Kokouksen esityslista löytyy tämän kirjeen kääntöpuolelta.

Syyskokouksessa valitaan seuran puheenjohtaja ja hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. 
Hallituksessa on avoinna 4 paikkaa kaudelle 2018–2019. Puheenjohtaja valitaan vuosille 2018-2019.
Suomen tieteellinen kirjastoseura kutsuu kehityshaluisia ja vaikutustahtoisia jäseniään näköalapaikalle
seuran hallitukseen ja puheenjohtajaksi.
Puheenjohtajuudesta ja hallituspaikasta kiinnostuneita seuran jäseniä pyydetään ottamaan yhteyttä 
puheenjohtaja Jarmo Saartiin (jarmo.saarti@uef.fi) ja sihteeri Tuula Hurskaiseen 
(tuula.hurskainen@ymparisto.fi). Myös kokouksessa voi asettaa ehdokkaita. 
Valmistaudu esittelemään itsesi kokouksessa. 

Seura hyväksyi kuluvana vuonna ensimmäisen strategiansa Suomen tieteellinen kirjastoseura - 
muutoksen tekijät hyvässä seurassa. Tämä ohjaa seuran toimintaa ja sen kehittämistä tulevina vuosina. 
Strategiassa nostimme keskeisiksi kehittämisen kohteiksi 1. tutkimuksen ja opetuksen 
toimintaympäristön, 2. osaamisen ja asiantuntijuuden ja 3. järjestötoiminnan ja verkostoitumisen.

Tutkimuksen ja opetuksen toimintaympäristö on digitalisoitunut lähes täysin ja samalla puhe avoimesta 
tieteestä ja tieteen vaikuttavuudesta on voimistunut. Suomi ja suomalainen tiede haluavat olla maailman 
johtavia maita tieteen avoimuudessa ja vaikuttavuudessa. Tässä tieteellisillä kirjastoilla on keskeinen 
rooli yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tästä nousee myös merkittävä tarve alan 
täydennyskoulutukselle ja palveluiden kehittämiselle.

Seura ja sen toiminta näyttävät tulevan entistä merkittävämmäksi, koska uusien palveluiden ja 
kirjastoalaan vaikuttavien asioiden tekeminen ja päätöksenteko alkavat tapahtua entistä enemmän 
yhteistyössä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Aktiivinen jäsentoiminta ja jäsentyö ovat 
tärkeitä ja seuran tavoitteena onkin löytää uusia toimintamuotoja ja hyödyntää uusia teknologioita.

Kunnioitamme Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa järjestämällä Suomi 100 -juhlaseminaarin 
torstaina 23.11.2017. Tieteelliset kirjastot ja seuramme ovat olleet luomassa Suomen menestystarinaa 
osallistumalla osaamisen ja tutkimuksen kehittämiseen maassamme. Seminaari kysyy – ehkä aiheesta –
jatkuuko tämä menestystarina? Menestystarina jatkuu niin kauan kuin aktiivisia tekijöitä ja 
asiantuntemusta alamme kehittämiseen löytyy. Tässä seuralla ja jäsenillämme on merkittävä tehtävä 
tulevaisuuden tekemisessä!

Tieteellistä kirjastotoimintaa koskevista ajankohtaisista asioista voit lukea lisää verkkosivuiltamme
osoitteesta www.stks.fi sekä Signumista. Seuralla on myös oma Twitter-tili tunnuksella STKS/FVBS ja
Facebook-sivut, tervetuloa seuraamaan ja keskustelemaan!
Olemme siirtyneet sähköiseen jäsentiedotukseen. Jotta jäsenkirjeet ja jäsenmaksut löytävät oikeaan
osoitteeseen, päivitäthän sähköpostiosoitteesi seuran taloudenhoitajalle, anne.sampi@gmail.com. Jos
sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, kirje voidaan lähettää paperisena.

Tervetuloa vaikuttamaan Seuraamme!
Jarmo Saarti, puheenjohtaja
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SYYSKOKOUS 2017

Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 104

Aika 23.11.2017 klo 17.00 alkaen

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Kokouksen äänimäärän toteaminen

8. Seuran puheenjohtajan valinta kaudeksi 2018-2019

9. Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2018-2019
Hallituksessa on vapaana seuraavalle kaudelle 4 paikkaa. 

10. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2018

11. Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2018

12. Seminaarien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2018

13. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018

14. Seuran toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018

15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2018

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksen yhteydessä on tarjoilua ja tilaisuus verkostoitumiseen kollegoiden kanssa. 
Syyskokoukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mutta tarjoilua varten toivomme 
ennakkoilmoittautumisen 17.11.2017 mennessä seuran sihteerille tuula.hurskainen@ymparisto.fi

Tervetuloa!

Jarmo Saarti Tuula Hurskainen
puheenjohtaja sihteeri

Suomen tieteellinen kirjastoseura, c/o Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Puheenjohtaja: Jarmo Saarti, jarmo.saarti@uef.fi
Sihteeri:       Tuula Hurskainen, tuula.hurskainen@ymparisto.fi
Taloudenhoitaja: Anne Sämpi, anne.sampi@gmail.com
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