Jäsenkirje 1/2022

Hyvä Suomen tieteellisen kirjastoseuran jäsen,

Suomen tieteellinen kirjastoseura (STKS) järjestää sääntömääräisen kevätkokouksen 19.5.2022 klo 17.00
osoitteessa Aalto-yliopiston Töölö-rakennus (entisen Kauppakorkeakoulun päärakennus) Runeberginkatu
14-16 (3. krs A-siipi); 00100 Helsinki Sali A 300. Kahvitarjoilu klo 16.30 lähtien.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä.
Pyydämme ennakkoilmoittautumistasi seuran sihteerille osoitteeseen sihteeri@stks.fi 12.5.2022 mennessä
ja tietoa osallistutko paikan päällä vai etäyhteydellä. Etäyhteyslinkki toimitetaan ilmoittautuneille etukäteen.

Seuran toiminta vuonna 2021
Toimintavuotta 2021 leimasi koronapandemian pitkittyminen ja rajoitustoimien jatkuminen. Vaikutukset
heijastuivat seuran toimintaan siten, että kokoukset pidettiin etäkokouksina ja työryhmät pystyivät uudessa
tilanteessa toteuttamaan koulutustilaisuuksia ajankohtaisina webinaareina.
Vaikka korona-aika vähensi seuran tuloja koulutustoiminnan osalta, säästöjä tuli toimintavuonna hallituksen
ja työryhmien kokousten siirtymisestä verkkoon koska matkakustannuksia ei syntynyt.
Hallitus järjesti jäsenistölle kyselyn Signum-lehdestä. Kyselyn tulosten perusteella päätettiin siirtyä
julkaisemisessa elektroniseen julkaisemiseen kolmen numeron osalta vuonna 2022. Yksi numero toimitetaan
jäsenistölle edelleen painettuna.
TSV:n tarjoamat tilat tieteellisten seurojen toiminnalle muuttivat Tieteiden talosta väistötiloihin Aalto-yliopiston
Töölö-rakennukseen Runeberginkadulle keväällä 2021. Samassa yhteydessä poistui käytöstä seuran
Kirkkokadun postiosoite ja käyttöön otettiin uusi postilokero-osoite.

Seuran luottamus- ja toimihenkilöt 2022
Seuran puheenjohtajana toimii Anne Lehto (Tritonia, Vaasan yliopisto) ja varapuheenjohtajana Sinikka
Luokkanen (Hämeen ammattikorkeakoulu, Kirjasto- ja tietopalvelu).
Hallituksen muut jäsenet: Marita Ahola (Turun ammattikorkeakoulu, Kirjasto- ja tietopalvelut), Katja
Hilska-Keinänen (Suomen ympäristökeskus, tietopalvelu), Virpi Kultanen (Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri, tutkimuspalvelut), Soile Manninen (Helsingin yliopiston kirjasto, Tutkimuksen palvelut),
Petri Tonteri (Turun yliopiston kirjasto), Aija Vahtola (Kansalliskirjasto, Tutkimuskirjastopalvelut) ja Johanna
Vesterinen (Varastokirjasto).
Sihteerinä seurassa toimii Tuula Hurskainen (Suomen ympäristökeskuksen tietopalvelu), taloudenhoitajana
Tarja Hämäläinen (Helsingin yliopiston kirjasto) ja laskutussihteerinä Juha Leppämäki (Helsingin yliopiston
kirjasto). Signumin päätoimittajana vuoden 2022 alussa aloitti Mika Holopainen (Helsingin yliopiston kirjasto)
ja toimitussihteerinä toimii Minna Marjamaa (Laurea ammattikorkeakoulu).

Jäsenmaksu 2022 ja Signum
Jäsenmaksu henkilöjäseniltä on 38 €, työelämän ulkopuolisilta (opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset) 23 € ja
yhteisöjäseniltä 165 €.
Lähetämme laskun jäsenmaksusta toukokuun aikana. Seuran jäsenlehti Signum ilmestyy vuodesta 2022
alkaen verkkolehtenä, ja uutena palveluna on otettu käyttöön sähköinen uutiskirje joka sisältää poimintoja
uusimman lehden sisällöstä. Vuoden viimeinen numero ilmestyy myös painettuna ja se postitetaan jäsenille.
Lisäksi jäsenetuna seuran jäsenet voivat osallistua seuran järjestämiin koulutuksiin edulliseen jäsenhintaan.
Jäsenenä voit osallistua edullisemmin myös joihinkin kansainvälisiin alan tilaisuuksiin, kuten IFLA:n ja Liberin
konferensseihin. 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.
Viestintä
Seuran tärkeimpiä viestintäkanavia ovat Signum-lehti ja uutiskirje, 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
Seuran toiminta ja työryhmät
Elämme poikkeuksellisia aikoja, jolloin tieteellisten kirjastojen työ tutkitun tiedon edistämiseksi on
tärkeämpää kuin koskaan dis- ja misinformaation torjumiseksi. Seura kokoaa alan toimijoiden äänen ja
tarjoaa yhteisen vaikutuskanavan alan kehittämiseen.
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 työryhmän yhteyshenkilöön. Heidän yhteystietonsa
löytyvät mm. seuran verkkosivuilta https://www.stks.fi/tyoryhmat/ ja sihteeriltä sihteeri@stks.fi.

Tervetuloa kevätkokoukseen!
Puheenjohtaja Anne Lehto
---------------

Suomen tieteellisen kirjastoseuran kevätkokous 2022

Esityslista

Paikka: Aalto-yliopiston Töölö-rakennus (entisen Kauppakorkeakoulun päärakennus) Runeberginkatu 14-16
(3. krs A-siipi); 00100 Helsinki Sali A 300
Aika 19.5.2022 klo 17.00 (Kahvitarjoilu klo 16.30)
Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon TSV:n ohjeiden mukaisesti. Ennakkoilmoittautuminen sihteerille
sihteeri@stks.fi viimeistään 12.5.2022. Ilmoita, osallistutko paikan päällä vai etänä. Kahvitarjoilua varten
ilmoita mahdolliset erityisruokavaliot.
Etäyhteysosoite lähetetään sähköpostilla kokoukseen ilmoittautuneille etukäteen
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 2021
9. Karl-Erik Henrikssonin rahaston toimintakertomus vuodelta 2021
10. Vuoden 2021 tilinpäätökset
11. Tilintarkastajan lausunnot
12. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
13. Seuran sääntömuutosesitys
Hallitus esitti 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. Asia käsiteltiin ensimmäisen kerran syyskokouksessa 2021.
Esitys sai kannatusta. Asia käsitellään uudelleen tässä kevätkokouksessa.
14. Seuran strategia 2022-2026
15. Ilmoitusasiat
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Anne Lehto
puheenjohtaja

Tuula Hurskainen
sihteeri

