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SUOMEN TIETEELLISEN KIRJASTOSEURAN (STKS)
TOIMINTAKERTOMUS 2018
Yleistä
Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS) on keskittynyt jäsenkuntansa ammatillisen identiteetin
vahvistamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Se on järjestänyt seminaareja ja muita
koulutustilaisuuksia sekä antanut lausuntoja. Seura on panostanut yhteistyöverkoston
luomiseen ja sitä kautta kansallisen ja kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseen.
Jäsenmäärä
Seurassa oli vuoden 2018 lopulla jäseniä yhteensä 532, joista henkilöjäseniä 504 ja
yhteisöjäseniä 28. Henkilöjäsenistä työelämän ulkopuolisia jäseniä oli 91 ja kunniajäseniä 4.
Seuran hallitus ja toimihenkilöt
Seuran hallitukseen kuuluivat toimintavuonna 2018 puheenjohtaja Pälvi Kaiponen ja jäseninä
Hellevi Hakala, Risto Heikkinen, Tuija Korhonen, Virpi Kultanen, Susanna Nykyri,
varapuheenjohtaja Irma Reijonen, Anna-Sofia Ruth ja Jonna Toukonen.
Hallituksen kokouksiin osallistui myös Signumin päätoimittaja Johanna Lahikainen.
Sihteerinä toimi Tuula Hurskainen ja taloudenhoitajana Anne Sämpi.
Toimihenkilöinä toimivat Anne Sämpi (taloudenhoitaja), Tuula Hurskainen (sihteeri), Hannu
Markkanen (webmaster), Johanna Lahikainen (Signumin päätoimittaja), Minna Marjamaa
(Signumin toimitussihteeri) ja Petri Fills (Signumin taittaja).
Tilintarkastajat
Syyskokouksessa vuonna 2017 valittiin vuoden 2018 tilintarkastajaksi Vesa Ikäheimo ja
varatilintarkastajaksi Kari Lydman.
Työvaliokunta
Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seuran sihteeri
ja taloudenhoitaja. Työvaliokunnan tehtävänä on ollut hallituksen kokousten valmistelu ja
seuran kiireellisten asioiden hoitaminen ja kuluneena toimintavuotena verkkosivu-uudistuksen
edistäminen.
Kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.5.2018 Tieteiden talolla, Helsingissä.
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille vuodelta 2017 ja
toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin. Karl-Erik Henrikssonin rahaston tilinpäätös ja
toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin. Henrikssonin rahastosta ei jaettu apurahoja vuonna
2018.
Signumin päätoimittaja Johanna Lahikainen esitteli ideoita Signumin uudesta ulkoasusta ja
verkkosivu-uudistuksen sen hetkistä tilannetta ja ulkoasusuunnitelmaa.
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Sääntömääräisen syyskokous järjestettiin Tieteiden talolla 15.11.2018. Kokouksessa
äänestettiin hallituksen jäsenistä erovuoroisten tilalle kaudelle 2019 - 2020.
Hallituksessa erovuoroisina oli neljä. Uusina hallitukseen tulivat valituiksi Anne Holappa, Sinikka
Luokkanen ja Aija Vahtola. Risto Heikkinen tuli valituksi toiselle kaudelleen.
Talousarvio ja toimintasuunnitelma vahvistettiin vuodelle 2019.
Valittiin tilintarkastajat: Vesa Ikäheimo ja varalle Kari Lydman.
Seuran jäsenmaksut, Signumin tilaushinnat ja seminaarien osallistumismaksut vahvistettiin.
Jäsenmaksut pysyvät samana kuin edellisenä vuotena eli varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 38
euroa, työelämän ulkopuoliset (opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset) 23 euroa ja yhteisöjäsenet
165 euroa per vuosi. Signumin tilaushinta on 50 euroa kotimaassa ja 60 euroa ulkomaille.
Irtonumerohinta 10 euroa.
Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 11 kertaa. Kokouksista 3 oli sähköpostikokouksia.
Muu toiminta
Seura antoi lausunnon Opetus- ja kulttuuriministeriölle Varastokirjaston asemaa koskevasta
työryhmämuistiosta sekä Oikeusministeriölle kannanoton hallituksen esitysluonnokseen EU:n
tietosuoja-asetukseen liittyen.
LIBERin pyynnöstä lähetettiin kirjastojen tukipyyntö suomalaisille MEPeille liittyen EU:n
tekijänoikeusdirektiiviluonnosta koskevaan äänestykseen.
Seura teki esityksen kirjasto-, arkisto- ja museoalan ehdokkaiksi OKM:n alaiseen
tekijänoikeusneuvostoon kaudelle 15.10.2018 - 14.10.2021.
GDPR-asetuksen voimaantuloon liittyen seura uudisti tietosuojailmoituksensa, joka on
luettavissa seuran www-sivuilla.
Seuran puheenjohtaja tapasi Tsekin kirjastojen ja kirjastoseurojen edustajia Kaisa-talolla
29.5.2018.
Edustajat konferensseissa: Risto Heikkinen osallistui IFLAn vuosikonferenssiin Malesiassa ,
Taina Peltonen UKSG 41st Annual Conference and Exhibition-tapahtumaan Skotlannissa, Pälvi
Kaiponen Liberin kokoukseen Ranskassa.
Seuran edustajana Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksessa toimi Jarmo Saarti ja
hänen varahenkilönään ITY:n edustajana STKS:n hallituksen jäsen Susanna Nykyri.
Tuija Korhonen ja Pälvi Kaiponen osallistuivat Suomen kirjastoseuran järjestämään kirjastojen
kampanjapäivän suunnittelutyöpajaan 12.11.2018.
Hallituksen ja työryhmien yhteistyö
Seuran hallituksella ja työryhmillä oli kaksi yhteistapaamista vuoden 2018 aikana.
Keväällä, 20.4.2018, Tieteiden talon yhteistapaamisessa aiheina olivat verkkosivut, Signumuudistus sekä työryhmien ajankohtaiset kuulumiset.
Lisäksi ryhmätöissä käsiteltiin
- ideointia aktiivisten työryhmien palkitsemisen kriteereistä
- jäsenhankintaa ja jäsenyyden hyötyjä
- strategian toimeenpanoa
- verkkosivu-uudistusta
10.12.2018 järjestettiin Kaisa-talolla verkkosivutyöpaja ja tilaisuudessa käytiin läpi myös
seminaarin järjestäjien yleisohje.
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Vuoden 2018 merkittävä taloudellinen panostus seuran viestintään oli Signumin ulkoasu –
verkkosivu-uudistus. Verkkosivujen visuaalisesta ilmeestä vastaa Mattsson & Mattsson ja
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toteutuksesta Flo Apps. Signumin uuden visuaalisen ilmeen laadintaan saatiin tukea
Tiedekustantajien liitolta ja uuden ilmeen suunnitteli graafikko Petri Fills.

Signum
Vuonna 2018 Signumista ilmestyi neljä numeroa joista viimeisin oli kaksoisnumero uudistetulla
visuaalisella ilmeellä.
Verkkoviestintä
Seura viesti toiminnastaan verkossa osoitteessa www.stks.fi ja seuran jäsenistön oma
sähköpostilista toimii osoitteessa stks@lista.tsv.fi.
Seura on myös mukana yhteisöpalvelu Facebookissa ja Twitterissä.
Facebookissa seuraajia oli vuoden 2018 lopulla yli 800. Määrä oli lisääntynyt edellisestä
vuodesta yli sadalla. Twitterissä seuraajia on reilut 200.
Vuoden lopussa saatettiin valmiiksi seuran historiikkiprojekti, jonka julkistaminen siirtyi vuoden
2019 puolelle.
Seuran jäsenille lähetettiin vuoden 2018 aikana kaksi jäsenkirjettä.
Seuran talous
Vuoden 2018 talous oli 22 586 € alijäämäinen.
Noin puolet tappiosta syntyi koska liiketoiminnan ja varainhankinnan ennusteet eivät toteutuneet
odotetulla tavalla. Lisäksi budjetti ylittyi varsinaiseen toimintaan liittyvien verkkosivu- ja Signumuudistusten sekä historiikin kustantamiseen liittyvien kulujen vuoksi, ja kansainväliseen
toimintaan tuli enemmän matkakustannuksia kuin budjettia suunniteltaessa osattiin
ennustaa. Vuoden 2018 budjettia tehtäessä nämä henkilöstökulut ja muut kulut eivät olleet vielä
täysin tiedossa.

