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Osallistujat:
Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto
Christina Flemming, Tritonia
Tua Hindersson-Söderholm, Svenska handelshögskolans bibliotek
Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
Irmeli Koskimies, Taideyliopiston kirjasto
Anne Lehto, Tritonia 1.2. alkaen
Riitta Lähdemäki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
Ari Muhonen, Jyväskylän yliopiston kirjasto
Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto
Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto
Ulla Ohvo, Lappeenrannan tiedekirjasto
Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto
Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston kirjasto
Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto - saapui klo 10.30
Pia Södergård, Åbo Akademis bibliotek
Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto (puheenjohtaja)
Pentti Vattulainen, Varastokirjasto
Jussi Piipponen (sihteeri)
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Raatikainen ja Ulla Ohvo.
2. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin muut asiat -kohtaan Science-lehden tilanne ja OKM:n tiedonkeruupyyntö.
Hyväksyttiin esityslista.
3. Edellisen kokouksen muistio
Tarkastettu muistio löytyy verkosta osoitteesta
http://www.yliopistokirjastot.fi/toiminta/kokoukset.
Muistio hyväksyttiin.
4. Tampereen yliopiston kirjaston kuulumiset
Minna Niemi-Grundström kertoi kirjaston kuulumisia.

Viime vuonna kirjastoa työllisti Building Linna -projekti, joka merkitsi Humanikan tiloista
luopumista sekä palvelujen ja kokoelmien siirtymistä Linna-kirjastoon. Projektin jälkeen kirjaston
toiminta on keskitetty Linna- ja Arvo-kirjastoihin. Projektista viestimiseen satsattiin paljon.
Kirjastossa on organisaatiouudistuksen jälkeen neljä tiimiä: tutkimuspalvelut, opiskelupalvelut,
hankinta- ja kokoelmapalvelut sekä kehittämis- ja tukipalvelut.
Vuonna 2016 ajankohtaisia asioita kirjastossa ovat muun muassa strategian uudistaminen, ketterä
toimintamalli ja uuden organisaation vahvistaminen, avoimen tieteen edistäminen, verkko-opetus
ja oppimisympäristöt, asiakaspalvelun kehittäminen (yhden luukun periaate) sekä Tampere3yhteistyö.
5. Toimintasuunnitelma 2016
Kimmo Tuominen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2016. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma
(liite 1) työvaliokunnan esityksen mukaisesti.
Keskusteltiin toimintasuunnitelman linjauksista ja tehtiin seuraavia huomiota:
Todettiin, että osaamisen kehittämistä tapahtuu myös verkostoissa.
SYNin tiedepoliittinen rooliin liittyen huomioitiin, että OKM:n suuntaan SYNin halutaan olevan
näkyvä toimija.
Kysyttiin, olisiko mahdollista saada maininta monitieteisyydestä toimintasuunnitelmaan. Ei tehty
tähän liittyvää muutosta toimintasuunnitelmaan, mutta sovittiin, että tutkimuksen tuen verkosto
pohtii monitieteisyyden huomioon ottamista toiminnassaan.
6. Tilinpäätös 2015, talousarvio 2016 ja maksuosuudet
Kimmo Tuominen esitteli neuvoston tilinpäätöksen vuodelta 2015, talousarvion vuodelle 2016 ja
kirjastokohtaiset maksuosuudet vuodelle 2016 (liite 2).
Hyväksyttiin tilinpäätös, budjetti ja maksuosuudet esityksen mukaisesti.
7. Kokousaikataulu 2016
Päätettiin, että pidetään neuvoston kevään kokous Vaasassa Tritoniassa 3.5. kello 10 alkaen ja
vuoden viimeinen neuvoston kokous Åbo akademissa 15.12. Päätettiin, että syksyn kokouksen
ajankohta sovitaan myöhemmin niin, että neuvoston jäsenten toiveita kuullaan.
8. Varajohtajien foorumin lakkauttaminen ja mentorointihankkeen valmistelu
Neuvoston kokouksessa 4/2015 keskusteltiin varajohtajien foorumin tilanteesta ja
tulevaisuudesta. Tulevaisuuden vaihtoehtoina nähtiin strategisia tavoitteita toteuttava verkosto
tai epävirallinen vertaistuen ryhmä. Johtamisosaamisen ja osaamisen kehittämisen teemat nähtiin
kokouksessa edelleen tärkeinä.
Työvaliokunnan kokouksessa 1/2016 keskusteltiin varajohtajien foorumin mahdollisesta
tulevaisuuden roolista SYNin toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa. Työvaliokunta
päätti esittää varajohtajien foorumin lakkauttamista ja johtamisosaamista edistävän
mentorointihankkeen valmistelun käynnistämistä (liite 3).

Varajohtajien foorumi päätettiin lakkauttaa ja päätettiin ryhtyä valmistelemaan
mentorointihanketta työvaliokunnan esityksen mukaisesti. Mentorointihanke tulee aiheuttamaan
kustannuksia vuonna 2017.
9. SYNin KDK-työryhmän lakkauttaminen
Työvaliokunnan kokouksessa 1/2016 keskusteltiin SYNin KDK-työryhmän tilanteesta ja todettiin,
että KDK-työryhmälle ei näytä enää olevan roolia toimintasuunnitelman tavoitteiden
toteuttamisessa. Työvaliokuntaa päätti esittää työryhmän lakkauttamista.
KDK-työryhmän puheenjohtaja Minna Niemi-Grundström antoi lausunnon työryhmän tilanteesta,
jossa ehdotettiin työryhmän lakkauttamista (liite 4).
Päätettiin lakkauttaa KDK-työryhmä työvaliokunnan esityksen mukaisesti.
10. SYNin 20-vuotisjuhlan valmistelut
SYNin kokouksessa 4/2015 päätettiin, että juhlatilaisuus pidetään Helsingin yliopiston
pääkirjastossa Kaisa-talossa. Juhlan ensimmäiseksi puhujaksi kutsutaan opetusministeri.
Työvaliokunnan kokouksessa 1/2016 keskusteltiin tilaisuuden valmisteluista. Alustavasti
ajankohdaksi päätettiin 11.10. klo 14. Tarvittaessa ajankohtaa on mahdollista siirtää, jos se
edesauttaa opetusministerin saamista juhlapuhujaksi. Päätettiin, että puhujaksi pyydetään myös
Association of Research Libraries -järjestön tulevaa puheenjohtajaa sekä UNIFIn puheenjohtajaa.
Lisäksi tilaisuudessa on SYNin puheenvuoro. Tavoitteena on tehdä yliopistokirjastoja näkyväksi
tilaisuuden avulla.
Keskusteltiin tilaisuuden valmisteluista. Ministerille on lähetetty kutsu, ja ministerin sihteeri on
kertonut, että ministerin mahdollisuutta tulla juhlapuhujaksi selvitetään lähiaikoina. Association
of Research Libraries -järjestön tuleva puheenjohtaja Mary M. Case nähtiin sopivaksi ehdokkaaksi
tilaisuuden keynote-puhujaksi. Toinen esillä ollut vaihtoehto tähän rooliin on Clifford Lynch, joka
johtaa Coalition for Networked Information -järjestöä.
Keskusteltiin, pitäisikö tilaisuudella olla teema. Todettiin, että SYNin vision pohjalta voisi muotoilla
teeman. Myös avoin tiede voisi olla lähtökohta. Tilaisuuden keskeisenä tavoitteena on joka
tapauksessa tuoda esille yliopistokirjastojen vaikuttavuutta.
Tilaisuuden kestoksi kaavailtiin alustavasti klo 14 - 18. Luonteeltaan juhla on tumma puku tilaisuus.
Mahdollisina kutsuttavina tahoina esille nousivat muun muassa yliopistojen johto, kirjastosektorit,
AAPA ja FUCIO, Suomen akatemia, ammattikorkeakoulujen rehtorit, SYL, SAMOK sekä opetus- ja
kulttuuriministeriön virkamiehet.
Susanna Parikka kertoi, että Lapin yliopistossa työskentelevä graafikko Paula Kassinen voi
tarvittaessa auttaa juhlien visuaalisen ilmeen työstämisessä. SYNin roll-up-julisteet tarkistetaan ja
tarvittaessa uudistetaan juhlaa ja kesän LIBER-konferenssia silmällä pitäen.
Työvaliokunta jatkaa juhlavalmisteluja.

11. Ilmoitusasiat
- Tiedonhallinnan ohjausryhmä ja Nellin tilanne: SYNin kokouksessa 4/2015 keskusteltiin Nellissä
ilmenneistä ongelmista. Nelliin liittyvät kysymykset ovat olleet tämän jälkeen Kansalliskirjaston
Tiedonhallinnan ohjausryhmän asialistalla. Tiedonhallinnan ohjausryhmän jäsenenä toimiva
Minna Niemi-Grundström kertoi, että Nellin tulevaisuudesta on tulossa tietoa myöhemmin. SFX
on joka tapauksessa säilymässä vastaisuudessakin palveluna.
- SYNin tutkimuksen tuen verkosto järjestää vuonna 2016 joka kuukauden viimeisenä
keskiviikkona Competence Wednesdays -webinaarisarjaan kuuluvan tilaisuuden. Tammikuun
webinaari on 27.1 klo 14. Tilaisuuden puhujat ovat Cenyu Shen ja Bo-Christer Björk, jotka
esittelevät Predatory Open Access-tutkimustaan. SYNin verkkosivuilla julkaistaan linkki
tapahtuman tallenteeseen.
- Helsingissä kesä-heinäkuun taitteessa pidettävän LIBER-konferenssin Call for Papers jatkuu 15.2.
saakka.
- Keskuskirjastokokous pidetään 28.1. Helsingissä. Ulla Ohvo osallistuu kokoukseen.
12. Muut asiat
- Science-lehden tilanne: SYN varautuu miettimään vuoden kolmannessa kokouksessaan
valtakunnallista strategiaa ennakoiden vuodenvaihteessa mahdollisesti tulevia yhteydenottoja.
- OKM:n tiedonkeruupyyntö: Sovittiin yhteisestä linjasta OKM:n tiedonkeruupyynnön suhteen.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.
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