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Hyvä Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsen,
Tervetuloa Suomen tieteellisen kirjastoseuran sääntömääräiseen syyskokoukseen.
Kokous pidetään 15.11.2018 klo 16.15 alkaen Helsingin Kruununhaassa Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6),
Sali 309.
Kokouksen esityslista löytyy tämän kirjeen kääntöpuolelta.
Syyskokouksessa valitaan hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.
Hallituksessa on avoinna 4 paikkaa kaudelle 2019–2020.
Suomen tieteellinen kirjastoseura kutsuu kehityshaluisia ja vaikutustahtoisia jäseniään näköalapaikalle
seuran hallitukseen. Hallituspaikasta kiinnostuneita seuran jäseniä pyydetään ottamaan yhteyttä
puheenjohtaja Pälvi Kaiposeen (palvi.kaiponen@helsinki.fi) ja sihteeri Tuula Hurskaiseen
(tuula.hurskainen@ymparisto.fi). Myös kokouksessa voi asettaa ehdokkaita.
Valmistaudu esittelemään itsesi kokouksessa.
Seuran strategian ”Suomen tieteellinen kirjastoseura - muutoksen tekijät hyvässä seurassa”
toteuttamisen ensimmäinen vuosi alkaa lähestyä loppuaan. Seuran hallitus arvioi strategian
liikkeellelähtöä ja totesi keskeisten toimenpiteiden olevan toteuttamisvaiheessa.
Avoimen tieteen edistäminen ja keskustelu tieteen vaikuttavuudesta on entisestään voimistunut kuluvana
toimintavuonna sekä Suomessa että Euroopan tasolla. Esimerkiksi EU-komission ja LIBERin linjauksissa
on tieteellisille kirjastoille kaavailtu keskeisiä tehtäviä tutkimustiedon avoimuuden edistämisessä
erityisesti tieteellisten julkaisujen mutta myös tutkimusdatan hallinnan ja tutkimuksen arvioinnin alueella.
Kirjastoalan osaamisen kehittäminen on keskeistä toimintaamme alamme tärkeimpänä
täydennyskouluttajana. Myös aktiivinen jäsentoiminta ja jäsentyö korostuvat nopeasti muuttuvassa
toimintaympäristössä. Seurassa onkin etsitty uusia toiminnan ja verkostoitumisen muotoja mm.
käynnistämällä vapaamuotoista tapahtumatoimintaa. Ensimmäiseksi järjestettiin tutustumisretki KELA:n
tietopalvelun tiloihin ja sen yhteyteen vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus. Hyvän palautteen pohjalta
tätä toimintaa on hyvä jatkaa. Tulevista tapahtumista tiedotetaan seuran sähköisissä kanavissa.
Kuluvan vuoden erityisenä kehittämiskohteena on ollut seuran viestintä. Kirjaston verkkosivu-uudistus on
saatu päätökseen ja Signumin ulkoasuun on tehty merkittävä muutos. Verkkosivut on suunniteltu siten,
että seuraan liittyvää tiedotusta voidaan hoitaa nyt entistä paremmin some-kanavien kautta: Twitter-tili
tunnuksella STKS/FVBS ja Facebook-sivut. Verkkosivuilta löytyykin nyt paremmin ajankohtaista tietoa
seuran toiminnan eri painopistealueilta sekä ajankohtaista tietoa eri kirjastojen toiminnasta. Verkkosivut
toimittaa FloApps ja sivun ulkoasun on suunnitellut Mattson & Mattson.
Signumin ulkoasuun etsittiin uudenlaista elävöitystä ja lisättiin mm. värien käyttöä ja ilmavuutta. Uudesta
ulkoasusta vastaa Petri Fills.
Seuran historiikki on valmistunut seuran 90-vuotisjuhlavuoden alla ja sen julkaisutilaisuus järjestetään
heti juhlavuoden alussa tammikuussa.
Tervetuloa mukaan toimintaan ja vaikuttamaan Seuraamme!
Pälvi Kaiponen, puheenjohtaja
Olemme siirtyneet pääosin 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.

SYYSKOKOUS 2018
Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 309
Aika 15.11.2018 klo 16.15 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. Hallituksen jäsenten vaali kaudeksi 2019 - 2020
Hallituksessa on vapaana seuraavalle kaudelle 4 paikkaa.
8.1. Vaalikelpoisuudesta päättäminen. Hallituksen jäsen Virpi Kultanen on valittu hallitukseen yhdelle
vajaalle ja yhdelle täydelle kaudelle. Sääntöjen mukaan ehdolle ei voi asettua jos on tullut valituksi
hallitukseen kahdelle peräkkäiselle kaksivuotiskaudelle. Tämä ei Kultasen kohdalla täyty. Virpi Kultanen
on ilmaissut halukkuutensa asettua ehdolle kaudelle 2019–2020. Ehdolle asettuminen edellyttää
vuosikokouksen hyväksyntää.
8.2. Ehdokkaiden toteaminen ja vaali
9. Seuran toimintasuunnitelma
10. Seuran talousarvio
11. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2019
12. Signumin tilaushinnan vahvistaminen vuodelle 2019
13. Seminaarien osallistumismaksujen vahvistaminen vuodelle 2019
14. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2019
15. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019
16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2019
17. Muut asiat
- Historiikkiprojektin tilanne
18. Kokouksen päättäminen
Syyskokouksen yhteydessä on tarjoilua ja tilaisuus verkostoitumiseen kollegoiden kanssa.
Syyskokoukseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mutta tarjoilua varten toivomme
ennakkoilmoittautumisen 9.11.2018 mennessä seuran sihteerille tuula.hurskainen@ymparisto.fi

Tervetuloa!
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