
    

                  Jäsenkirje   2/2021   

Hyvä   Suomen   tieteellisen   kirjastoseuran   jäsen,   

    

Tervetuloa   seuran   syyskokoukseen!   Syyskokous   pidetään   23.11.2021   klo   16.     

Kokouksen   esityslista   löytyy   tämän   kirjeen   yhteydestä .    Koronatilanteesta   johtuen   suosittelemme   
etäosallistumista.   Laki   väliaikaisesta   poikkeamisesta   yhdistyslaista   on   voimassa   30.6.2022   saakka.   Laki   
mahdollistaa   etäyhteyksien   käytön   yhdistysten   kokouksissa.   Kokouksen   virallinen   pitopaikka   on   Tieteiden   
talon   väistötilana   toimivan   Aalto-yliopiston   Töölön   (ent.   Kauppakorkeakoulu)   sali   A310   (Runeberginkatu   
14-16,   00100   Helsinki).   Varaa   aika   kalenteriisi   ja   ilmoittaudu   kokoukseen   jo   nyt!     

Kokouksessa   käsitellään   yhdistyksen   sääntömääräiset   asiat   sekä   sääntömuutosesitys.   Etäosallistumisesta   
ja   sähköisestä   vaalista   johtuen   hallitus   joutuu   edellyttämään   ennakkoilmoittautumista   syyskokoukseen.   
Pyydämme   ennakkoilmoittautumista   jäsenrekisteriin   ilmoitetusta   sähköpostiosoitteesta   seuran   sihteerille   
18.11.2021   klo   16   mennessä.   Ellei   käytössäsi   ole   sähköpostiosoitetta,   voit   ilmoittautua   tekstiviestillä   p.   
0400   148   862.   

Syyskokouksen   mahdollisissa   vaaleissa   käytämme   eVaali.fi   -palvelua.   Kokoustilanteessa   kaikki   äänestävät   
samassa   eVaali.fi   -palvelussa   matkapuhelimella,   tabletilla   tai   tietokoneella.   Itse   vaaliin   tunnistaudutaan   
2-vaiheisesti   käyttäen   sähköpostiosoitetta   ja   puhelinnumeroa   (suomalainen   matkapuhelinnumero).   

Syyskokoukseen   ilmoittautumisen   yhteydessä   on   siksi   nimen   lisäksi   ilmoitettava   matkapuhelinnumero   sekä   
sähköpostiosoite,   johon   etäkokouksen   osallistumislinkki   voidaan   lähettää.   Ennen   kokousta   avataan   
testivaalipalvelu,   johon   kehotetaan   kaikkia   äänioikeutettuja   testaamaan   äänestystä,   jotta   voidaan   varmistaa   
toimivuus   ennen   varsinaista   kokousta.   Etäkokouksen   osallistumislinkki   sekä   ohjeet   testivaalista   lähetetään   
perjantaina   19.11.2021   sähköpostilla   kokoukseen   ilmoittautuneille.   

Mikäli   jäsen   haluaa   valtuuttaa   toisen   jäsenen   käyttämään   kokouksessa   äänioikeuttaan,   tulee   hänen   
lähettää   sihteerille   omasta   sähköpostiosoitteestaan   valtuutetun   jäsen   nimi   ja   matkapuhelinnumero   edellä   
mainitun   ilmoittautumisajan   puitteissa.   Yksi   jäsen   voi   edustaa   korkeintaan   viittä   (5)   valtakirjan   antajaa.   

Syyskokouksessa   valitaan   seuralle   uusi   puheenjohtaja.   Seuran   nykyinen   puheenjohtaja   on   toiminut   kaksi   
kautta   ja   ei   ole   käytettävissä   jatkokaudelle.   Yhdistyksen   hallitukseen   on   avoimena   neljä   (4)   paikkaa   
kaudelle   2022-2023.   Hallituksen   erovuoroisista   jäsenistä   on   ilmoittautunut   halukkaiksi   jatkokaudelle   Katja   
Hilska-Keinänen   ja   Virpi   Kultanen.   

Pyydämme   puheenjohtajuudesta   tai   hallitustyöstä   kiinnostuneita   ilmoittautumaan   seuran   sihteerille   Tuula   
Hurskaiselle   ( sihteeri@stks.fi ).   Myös   kokouksen   aikana   voi   ilmoittautua   ehdolle.   

Seuran   toimintasuunnitelma   2022   

Toimintavuoden   2022   suunnittelussa   huomioidaan   edelleen   jatkuvan   poikkeustilanteen   mahdollinen   
vaikutus   seuran   koko   vuoden   toimintaan.   Etätyöskentely   painottuu   yhä   sekä   hallituksen   että   työryhmien   
toiminnassa.Tällä   on   vaikutusta   seuran   talouteen,   koska   koulutustilaisuudet   painottuvat   webinaareihin,   
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mutta   toisaalta   myös   matkustamisen   määrä   vähenee.Tulevana   vuonna   seura   pyrkii   edelleen   
tasapainottamaan   talouttaan.   Opiskelijatoiminnan   ja   oppilaitosyhteistyön   kehittämistä   jatketaan.   
Puheenjohtajan   vaihtuessa   käynnistetään   myös   seuran   strategian   päivitys.   Jäsenkyselyn   tulosten   pohjalta   
Signumin   kehittäminen   verkkopainotteiseksi   sekä   muutoksen   vaikutusten   seuranta   on   toimintavuotena   
keskeistä.   Seuran   etätoiminnan   onnistumisen   ja   kehittymisen   varmistamiseksi   vakiinnutetaan   Google   
Workspace   -alustan   käyttö   työryhmätoiminnassa.     

Jäsenmaksu   2022   

Hallituksen   esitys   on,   että   vuonna   2022   jäsenmaksut   ovat   samat   kuin   kuluvana   vuonna.   Esitykset   ensi   
vuoden   jäsenmaksuiksi   ovat   henkilöjäseniltä   38   €,   työelämän   ulkopuolisilta   (opiskelijat,   työttömät   ja   
eläkeläiset)   23   €   ja   yhteisöjäseniltä   165   €.     

Pyydämme   jäseniä   tarkistamaan   ennen   syyskokoukseen   ilmoittautumista,   että   vuoden   2021   jäsenmaksu   
on   maksettu.   Jos   jäsentiedoissa   (esim.   nimi-   ,   sähköposti-   tai   osoitetiedot)   on   tapahtunut   muutoksia,   ole   
hyvä   ja   ilmoita   niistä   seuran   sihteerille   ( sihteeri@stks.fi ).   Muistathan   ilmoittaa   myös,   jos   
jäsenmaksuperusteesi   on   muuttunut.   

Seuran   työryhmät   

Tervetuloa   mukaan   seuran   työryhmiin.   Työryhmät   järjestävät   seuran   koulutuksia,   seuraavat   oman   alueensa   
kehitystä   ja   ovat   antoisa   väylä   oman   osaamisen   kehittämiseen   ja   verkostoitumiseen   kollegoiden   kesken.   
Jos   olet   työryhmätoiminnasta   kiinnostunut,   ota   yhteyttä   ryhmien   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.   

Hallituksen   esitys   seuran   sääntöjen   muuttamisesta   

Yhdistyksen   säännöt   §16:   Seuran   sääntöjen   muuttamisesta   on   päätettävä   kahdessa   peräkkäisessä   
vähintään   kahden   viikon   väliajoin   pidettävässä   kokouksessa.   Ehdotus   sääntöjen   muuttamiseksi   on   
julkaistava   kokouskutsun   yhteydessä.   

Hallitus   esittää    lisättäväksi   seuran   sääntöjen   §13:a   lisäyksen   seuran   kokouksiin   osallistumisesta:   
Yhdistyksen   kokoukseen   voidaan   osallistua   hallituksen   tai   yhdistyksen   kokouksen   niin   päättäessä   myös   
postitse   tai   tietoliikenneyhteyden   tai   muun   teknisen   apuvälineen   avulla   kokouksen   aikana   tai   ennen   
kokousta.   

Ilmoittautuminen   seuran   sähköpostilistalle:    lähetä   viesti   osoitteeseen:   majordomo   [at]   lista.tsv.fi   

Subject-kohta   jätetään   tyhjäksi.   Viestiksi   kirjoitetaan:    subscribe   stks   iki.oma@sahkoposti.osoite   

Kiitos,   että   olet   seuramme   jäsen   ja   näin   mahdollistat   toimintamme   myös   tulevaisuudessa.   Tervetuloa   
mukaan   toimintaan   ja   vaikuttamaan   Seuraamme!   

Puheenjohtaja   Pälvi   Kaiponen   

Tämä   jäsenkirje   on   lähetetty   kirjeenä   niille   jäsenille   joiden   sähköpostiosoitetta   ei   ole   seuran   
jäsenrekisterissä.   Käytämme   kirjeiden   postituksessa   ulkoistettua   tulostus-   ja   postituspalvelua.   Mikäli   
jäsenkirjeen   tai   kokouskutsun   ulkoasussa   on   merkittäviä   virheitä,   ole   ystävällisesti   yhteydessä   seuran   
sihteeriin,   niin   toimitamme   materiaalin   uudelleen   sähköisessä   muodossa.   
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SYYSKOKOUS   2021   

   

Paikka   Aalto-yliopiston   Töölö-rakennus   (Runeberginkatu   14-16,   00100   Hki)   Sali   A310   

Aika   23.11.2021   klo   16.00   alkaen   

  Käsiteltävät   asiat   

1. Kokouksen   avaus   
2. Kokouksen   puheenjohtajan   valinta   
3. Kokouksen   sihteerin   valinta   
4. Pöytäkirjan   tarkastajien   valinta   (ääntenlaskenta   tapahtuu   eVaali.fi   -palvelussa)     
5. Kokouksen   laillisuuden   ja   päätösvaltaisuuden   toteaminen     
6. Esityslistan   hyväksyminen     
7. Kokouksen   äänimäärän   toteaminen   
8. Jäsenmaksujen   vahvistaminen   vuodelle   2022   
9. Signumin   ilmestymismuoto   ja   tilaushinnan   vahvistaminen   vuodelle   2022   
10. Koulutustilaisuuksien   osallistumismaksujen   vahvistaminen   vuodelle   2022   
11. Hyväksytään   seuran   toimintasuunnitelma   vuodelle   2022     
12. Hyväksytään   seuran   talousarvio   vuodelle   2022   
13. Puheenjohtajan   valinta   kaudeksi   2022-2023   
14. Hallituksen   jäsenten   vaali   kaudeksi   2022   -   2023.     

Ehdokkaiden   toteaminen   ja   vaali.   
15. Tilintarkastajan   ja   varatilintarkastajan   valinta   vuodelle   2022     
16. Seuran   sääntömuutosesitys   

Hallitus   esittää   lisättäväksi   seuran   sääntöjen   §13:a   lisäyksen   seuran   kokouksiin   
osallistumisesta:   Yhdistyksen   kokoukseen   voidaan   osallistua   hallituksen   tai   yhdistyksen   
kokouksen   niin   päättäessä   myös   postitse   tai   tietoliikenneyhteyden   tai   muun   teknisen   
apuvälineen   avulla   kokouksen   aikana   tai   ennen   kokousta.   

17. Ilmoitusasiat     
18. Muut   asiat     
19. Kokouksen   päättäminen   

Kokoukseen   tulee   ilmoittautua   ennakkoon   jäsenkirjeen   ohjeistuksen   mukaisesti.   
Ennakkoilmoittautuminen   sihteerille    sihteeri@stks.fi      18.11.2021   klo   16   mennessä .   

  

Tervetuloa!   

Pälvi   Kaiponen   Tuula    Hurskainen   
puheenjohtaja   sihteeri   
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