Jäsenkirje
1/2020

Hyvä Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsen,

Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS) järjestää sääntömääräisen kevätkokouksen
poikkeuksellisesti 28.8.2020 klo 16 Tieteiden talolla. Varaa aika kalenteriisi jo nyt! Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat ja pyrimme järjestämään myös mahdollisuuden seurata kokousta
etänä. Poikkeustilanteesta johtuen pyydämme ennakkoilmoittautumistasi seuran sihteerille
21.08.2020 mennessä ja tietoa osallistutko paikan päällä vai etäyhteydellä.

Seuran toiminta vuonna 2019
Toimintavuoden 2019 painopiste oli seuran juhlavuoden tapahtumissa. Juhlavuosi käynnistyi Tuula
Ruhasen ja Marja Sarvilinnan toimittaman seuran historiikin ”Muutoksentekijät hyvässä seurassa –
Suomen tieteellinen kirjastoseura 1970-2010” julkistamistilaisuudella. Marraskuussa seura järjesti
päätapahtumana juhlavuoden seminaarin Aalto-yliopiston tiloissa. Seuran työryhmät järjestivät
toimintavuotena kolme alakohtaista seminaaria. Seuran uutena taloudenhoitajana aloitti Tarja
Hämäläinen ja Signumin päätoimittajana Juuso Ala-Kyyny.

Seuran luottamus- ja toimihenkilöt 2020
Seuran puheenjohtajana toimii Pälvi Kaiponen (Helsingin yliopiston kirjasto) ja varapuheenjohtajana
tietopalvelupäällikkö Sinikka Luokkanen (Hämeen ammattikorkeakoulu).
Hallituksen muut jäsenet: Katja Hilska-Keinänen (Suomen ympäristökeskus,tietopalvelu) Anne
Holappa (Tekijänoikeuden tietokeskus), Virpi Kultanen (Kela, tutkimusyksikkö, kirjasto- ja
informaatiopalvelu), Tuija Korhonen (Helsingin yliopiston kirjasto), Johanna Lahikainen (Helsingin
yliopiston kirjasto), Petri Tonteri (Tampereen yliopiston kirjasto), Aija Vahtola (Kansalliskirjasto).
Sihteerinä seurassa toimii Tuula Hurskainen (Suomen ympäristökeskuksen tietopalvelu) ja
taloudenhoitajana Tarja Hämäläinen (Helsingin yliopisto).

Jäsenmaksu 2020
Jäsenmaksu henkilöjäseniltä on 38 €, työelämän ulkopuolisilta (opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset) 23
€ ja yhteisöjäseniltä 165 €.
Pyydämme jäseniä maksamaan jäsenmaksun liitteenä olevalla laskulla. Jäsenmaksun eräpäivä on
henkilöjäsenille 15.08.2020. Yhteisöjäsenten jäsenlaskutus tehdään elokuussa. Jäsenet saavat
seuran lehden Signumin ja voivat osallistua seuran tarjoamiin koulutuksiin edulliseen jäsenhintaan.
Jos jäsentiedoissasi (esim. nimi- , sähköposti- tai osoitetiedot) on tapahtunut muutoksia, ole hyvä ja
ilmoita niistä seuran sihteerille (sihteeri@stks.fi). Muistathan ilmoittaa myös, kun
jäsenmaksuperusteesi vaihtuu toiseksi.

Seuran työryhmät
 ervetuloa mukaan myös seuran työryhmiin. Työryhmät järjestävät seuran koulutuksia, seuraavat
T
oman alueensa kehitystä ja ovat antoisa väylä oman osaamisen kehittämiseen ja verkostoitumiseen
kollegoiden kesken. Jos olet työryhmätoiminnasta kiinnostunut, ota yhteyttä vetäjiin. Heidän
yhteystietonsa löytyvät mm. seuran verkkosivuilta https://www.stks.fi/tyoryhmat/ ja sihteeriltä
sihteeri@stks.fi.

Viestintä
Seuran tärkeimpiä viestintäkanavia ovat Signum-lehti, seuran verkkosivut, Facebook, Twitter ja
sähköpostilista.

Ilmoittautuminen seuran sähköpostilistalle: lähetä viesti osoitteeseen: majordomo [at] lista.tsv.fi
Subject-kohta jätetään tyhjäksi. Viestiksi kirjoitetaan: subscribe stks iki.oma@sahkoposti.osoite

Puheenjohtaja Pälvi Kaiponen

KEVÄTKOKOUS 2020

Paikka

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki. 1. krs. Sali 104

Aika

28.08.2020 klo 16.00 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 toimintakertomus vuodelta 2019

9.

Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomus 2019

10. Vuoden 2019 tilinpäätökset
11. Tilintarkastajan lausunnot
12. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
13. Ilmoitusasiat
14. Etänä järjestettävien koulutustilaisuuksien osallistumismaksusta
päättäminen
15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon Tieteiden talon kokoontumisohjeiden vuoksi.
Ennakkoilmoittautuminen sihteerille sihteeri@stks.fi 21.08.2020 mennessä.

Tervetuloa!
Pälvi Kaiponen

Tuula Hurskainen

puheenjohtaja

sihteeri

