
Jäsenkirje 1/2021

Hyvä Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsen,

Suomen tieteellinen kirjastoseura ry (STKS) järjestää sääntömääräisen kevätkokouksen
21.5.2021 klo 15 Tieteiden talon väistötiloissa Runeberginkatu 14-16 (3. krs A-siipi) 00100
Helsinki, sali A305. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Poikkeusolosuhteista
johtuen suosittelemme etäosallistumista. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista
koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi on voimassa 30.6.2021 saakka. Laki mahdollistaa
etäyhteyksien käytön yhdistysten kokouksissa ja myös TSV suosittelee tätä. Seuran
toiminta vuonna 2020

Koko yhteiskuntaa ravistanut COVID-19 pandemia-aalto ja siitä seuranneet rajoitustoimet
vaikuttivat keskeisesti seuran toimintaan. Syksyllä 2019 laaditusta toimintasuunnitelmasta
voitiin toteuttaa vain osia. Seuran lakisääteisten velvoitteiden uudelleen järjestelyt, kuten
tilinpäätökseen liittyvien toimintojen ja sääntömääräisten kokousten uudelleen suunnittelu ja
toteutus veivät seuran taloudellisia resursseja sekä hallituksen aikaa aiempaaenemmän.
Seuran päätös ottaa Google Workspace (ent. G Suite) työskentely-ympäristöksi osoittautui
kullan arvoiseksi ratkaisuksi poikkeusolosuhteissa. Samalla se myös vahvisti seuran
mahdollisuutta toimia aidosti valtakunnallisena yhdistyksenä.

Useat työryhmät olivat suunnitelleet perinteisiä seminaareja, jotka jouduttiin perumaan.
Seura järjesti ainoastaan yhden verkkoseminaarin marraskuussa "Kirjasto kumppanina -
viestinnän onnistumisia ja epäonnistumisia", jossa pääpuhujina olivat professori Alf Rehn ja
kirjailija, konsultti Zuzana Helinsky. Lisäksi toimintaansa aloittava Uuden teknologian
työryhmä järjesti maksuttoman verkkokeskustelutilaisuuden kesäkuussa. Korona-aika
vähensi merkittävästi seuran tuloja koulutustoiminnan osalta samalla kun se myös pienensi
matkustuskuluja. Pandemian kokonaisvaikutus seuran talousteen on kuitenkin negatiivinen.

Seuran hallitus on päättänyt järjestää vielä ennen kesää jäsenkyselyn painetun Signumin
tulevaisuudesta. Muistathan vastata kyselyyn. Lue lisää tästä Signumin numerosta 1/2021.

Seuran luottamus- ja toimihenkilöt 2021

Seuran puheenjohtajana toimii Pälvi Kaiponen (Helsingin yliopiston kirjasto) ja
varapuheenjohtajana tietopalvelupäällikkö Sinikka Luokkanen (Hämeen
ammattikorkeakoulu, kirjasto- ja tietopalvelut).

Hallituksen muut jäsenet ovat Katja Hilska-Keinänen (Suomen ympäristökeskus,
tietopalvelu), Virpi Kultanen (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri), Tuija Korhonen (Helsingin
yliopiston kirjasto), Johanna Lahikainen (Helsingin yliopiston kirjasto), Petri Tonteri
(Tampereen yliopiston kirjasto), Aija Vahtola (Kansalliskirjasto) ja Johanna Vesterinen
(Varastokirjasto).

Sihteerinä seurassa toimii Tuula Hurskainen (Suomen ympäristökeskus, tietopalvelu),
taloudenhoitajana Tarja Hämäläinen (Helsingin yliopisto) ja laskutussihteerinä Juha



Leppämäki (Helsingin yliopiston kirjasto). Signumin päätoimittaja on Juuso Ala-Kyyny
(Helsingin yliopiston kirjasto) ja toimitussihteeri Minna Marjamaa (Laurea, kirjasto)

Jäsenmaksu 2021

Jäsenmaksu henkilöjäseniltä on 38 €, työelämän ulkopuolisilta (opiskelijat, työttömät ja
eläkeläiset) 23 € ja yhteisöjäseniltä 165 €. Pyydämme jäseniä maksamaan jäsenmaksun
erikseen lähettävän laskun tiedoilla viitenumeroa käyttäen. Jäsenmaksun eräpäivä on
26.5.2021.

Jäsenet saavat seuran lehden Signumin kotiin kannettuna ja voivat osallistua seuran
järjestämiin koulutuksiin sekä myös LIBERin ja IFLAn kokouksiin edullisempaan
jäsenhintaan. Jos jäsentiedoissasi (esim. nimi- ja yhteystiedot) on tapahtunut muutoksia, ole
hyvä ja ilmoita niistä seuran jäsenrekisterin päivityksistä vastaavalle laskutussihteeri Juha
Leppämäelle (laskutus@stks.fi). Muistathan ilmoittaa myös, jos jäsenmaksuperusteesi on
vaihtunut/vaihtuu.

Seuran työryhmät

Tervetuloa mukaan myös seuran työryhmiin. Työryhmät järjestävät seuran koulutuksia,
seuraavat oman alueensa kehitystä sekä ovat antoisa väylä oman osaamisen kehittämiseen
ja verkostoitumiseen kollegoiden kesken. Jos olet kiinnostunut työryhmätoiminnasta, ota
yhteyttä asianomaisen työryhmän puheenjohtajaan. Heidän yhteystietonsa löytyvät seuran
verkkosivuilta https://www.stks.fi/tyoryhmat/.

Viestintä

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

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

Aurinkoisin kevätterveisin
Puheenjohtaja Pälvi Kaiponen
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Suomen tieteellisen kirjastoseuran kevätkokous 2021

Paikka Aalto-yliopiston Töölö-rakennukseen (entisen Kauppakorkeakoulun
päärakennus) Runeberginkatu 14-16 (3. krs A-siipi); 00100 Helsinki Sali A305

Aika 21.5.2021 klo 15.00 alkaen

Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon TSV:n ohjeiden mukaisesti.
Ennakkoilmoittautuminen sihteerille sihteeri@stks.fi viimeistään 17.5.2021.

Etäyhteysosoite lähetetään sähköpostilla kokoukseen ilmoittautuneille torstaina 20.5.2021.

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 2020

9.     Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomus

10.  Vuoden 2020 tilinpäätökset

11.  Tilintarkastajan lausunnot

12.  Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

13.  Ilmoitusasiat

14.  Muut asiat

15.  Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Pälvi Kaiponen Tuula  Hurskainen
puheenjohtaja sihteeri
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