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1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.59. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

2. Edellisen kokouksen muistio

Tarkastettu muistio löytyy verkosta osoitteesta
http://www.yliopistokirjastot.fi/toiminta/kokoukset.

3. Sääntöuudistus

Neuvoston kokouksessa 1/2018 Minna Niemi-Grundström esitteli sääntöuudistustyöryhmän
tavoitteet ja aikataulun. Työryhmä on kokoontunut laatimaan ehdotuksen uusiksi säännöiksi
(liite 1). Ehdotus on ollut kaikkien johtajien kommentoitavana. Minna Niemi-Grundström
esitteli ehdotuksen uusiksi säännöiksi sekä ehdotukseen saadut kommentit.

Todettiin, että työvaliokunnan pitää hyväksyä sääntöehdotus ennen FUNin kokousta 2/2018.
Sääntötyöryhmä kokoontuu käymään läpi saadut kommentit ja viimeistelemään
sääntöehdotuksen. Päätettiin käsitellä saadut kommentit jo tässä työvaliokunnan
kokouksessa, jotta sääntötyöryhmällä on työvaliokunnan kanta tiedossa ennen kokoustaan.
Työvaliokunta käsittelee sääntötyöryhmän kokouksen jälkeen ehdotuksen uusiksi säännöiksi
sähköpostitse ennen kokousta 2/2018.

http://www.yliopistokirjastot.fi/toiminta/kokouksetC


Sovittiin, että FUNin kokouksessa esitellään kommenttien pohjalta muokattu sääntöehdotus
ja erillisenä dokumenttina yhteenveto saaduista kommenteista. Yhteistyösihteeri lisää
kommentoitujen asioiden yhteyteen saatujen kommenttien määrän. FUNin kokouksessa
2/2018 Minna Niemi-Grundström kertoo, miten kommentit on huomioitu samalla kun
esittelee ehdotuksen uusiksi säännöiksi.

Työvaliokunta keskusteli sääntöehdotuksesta ja siihen tulleista kommenteista seuraavasti:
- Työvaliokunta päätti pitää johdantokappaleen säännöissä kokonaisuudessaan, koska

säännöt ovat julkisesti saatavilla FUNin verkkosivuilla.
- Työvaliokunta kannatti sääntötyöryhmän ehdotusta, jossa jokaista yliopistoa edustaa yksi

johtaja ja asiantuntijoita voidaan edelleen kutsua kokoukseen käsiteltävien asioiden
mukaan. Päätettiin siirtää lause ”FUN kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kokouksiin”
kohdasta kolme kohtaan kaksi. Työvaliokunta ei pitänyt tarpeellisena tarkentaa FUNin
kokoonpanoa yhteiskirjastojen johtajien osalta. Yliopistojen kirjastopalveluista vastaavan
johtajan ei tarvitse olla yliopiston palveluksessa ollakseen FUNin jäsen.

- Keskusteltiin siitä onko syytä määrittää puheenjohtajan maksimikausien määrä. Sovittiin,
että keskustellaan asiasta vielä sääntötyöryhmän kokouksessa.

- Hyväksyttiin kokouksiin kutsumista koskeviin kohtiin lisäykset, että kokouskutsun mukana
lähetetään myös esityslista.

- Kokousten päätösvaltaisuuden määrittelyyn työvaliokunta esittää vaihtoehtoista
muotoilua ”kun puheenjohtaja ja yli puolet jäsenistä on paikalla” sääntöehdotuksessa
olevalle muotoilulle ”läsnä on 62% jäsenistä”. Päätettiin jättää nämä kaksi vaihtoehtoa
sääntötyöryhmän harkittavaksi.

- Puheenjohtajan tehtäviin on ehdotettu lisättäväksi vastuu verkoston budjetista.
Keskusteltiin asiasta ja päätettiin lisätä puheenjohtajan tehtäviin, että puheenjohtaja
valmistelee verkoston budjetin. Kustannuksia koskevan kohdan muotoilua päätettiin
muuttaa niin, että kyse on kuluvan eikä seuraavan vuoden jäsenmaksusta, budjetista ja
toimintasuunnitelmasta.

- Keskusteltiin ehdotuksesta lisätä sääntöihin puheenjohtajalle maksettava vuosipalkkio.
Todettiin, että luottamustehtävistäkin voidaan maksaa palkkioita. Työvaliokunta kannatti
yksimielisesti puheenjohtajalle maksettavaa vuosipalkkiota.

Työvaliokunta hyväksyy ehdotuksen uusista säännöistä esiteltäväksi FUNin kokouksessa
2/2018 sääntötyöryhmän kokouksen jälkeen työvaliokunnan sähköpostikokouksessa.

Neuvoston kokouksessa 4/2017 päätettiin, että työvaliokunta tekee kevään toiseen
kokoukseen esityksen siitä, miten verkostot korvataan ja miten kansalliset vastuut, kuten
bibliometriikkaseminaari, jatkossa hoidetaan. Keskusteltiin asiasta ja tehtiin esitys
verkostojen korvaamisesta esitettäväksi FUNin kokouksessa 2/2018. Työvaliokunnan
esityksen mukaan työvaliokunta voi perustaa työryhmiä strategian toteuttamiseksi.
Oppimisen tuen verkosto kokoontuu Peda-Forum-päivien yhteydessä pohtimaan tulevaa
yhteistyötä ja pohdintojen tuloksista kuullaan syyskuun FUNin kokouksessa. Tutkimuksen
tuen verkoston osalta voitaisiin kehittää yhteistyötä TUHA-verkoston kanssa. FUN voi olla
mukana järjestämässä bibliometriikkaseminaaria. Kirjastoista voitaisiin osallistua
tutkimuspäiville ja kokoontua sekä verkostoitua niiden yhteydessä. Sovittiin, että



yhteistyösihteeri lähettää tutkimuksen tuen verkostolle kyselyn siitä, mitä asioita nykyisestä
verkoston toiminnasta halutaan viedä eteenpäin ja säilyttää, miten voitaisiin järjestää muihin
toimijoihin paremmin integroituvaa toimintaa ja mitä tulevaisuuden toiminta voisi olla.
Työryhmät voivat tarvittaessa hakea rahoitusta toimintaan. Todettiin, että olisi hyvä
integroitua tutkimuksen tuen kentän muihin toimijoihin ja verkostoihin.

4. FUNin toimintasuunnitelma vuodelle 2018

FUN Vaikuttaa

FUNin kokouksessa 1/2018 valittiin vuosikellon pohja (liite 2). Keskusteltiin tapaamisten
aikatauluttamisesta vuosikelloon. Todettiin, että kaikkia keskeisiäkään tapaamisia ei voi
aikatauluttaa etukäteen. Meppien tapaamisia voisi olla vuoden mittaan silloin kun FUNille
tärkeitä asioita käsitellään europarlamentissa. Yhteistyösihteeri selvittää meppien
istuntotauot ja lisää ne näkyviin vuosikelloon. Vuosikelloon olisi syytä aikatauluttaa ne tahot,
joita halutaan tavata säännöllisesti riippumatta asioista. Asiayhteysriippuvaisia tapaamisia
täydennetään vuosikelloon vuoden mittaan tarpeen mukaan. UNIFI:n ajankohtaislistaa pitäisi
seurata. Myös AMKIT-konsortiota voisi tavata. Sovittiin, että tapaamisten vuosikelloa
päivitetään jatkuvasti.

FUNin kokouksessa 1/2018 sovittiin, että jatketaan kansainvälisten yhteistyöverkostojen
(mm. eri maiden verkostot) kartoittamista ja tuodaan ne seuraavaan FUNin kokoukseen, jossa
käydään läpi vastuita yhteistyöverkostojen rakentamisessa ja sovitaan olemassa olevien
kontaktien hyödyntämisestä. Keskusteltiin siitä, mihin verkostoihin olisi syytä luoda pysyvät
suhteet, kenen vastuulla suhteiden luominen olisi ja mitä verkostoituminen käytännössä olisi
(esim. benchmarkkaus). Kansainvälisessä verkostoitumisessa olisi hyvä hyödyntää jo olemassa
olevia yhteyksiä ja jakaa vastuuta useammalle henkilölle. Anne Lehto ja Pia Södergård
kartoittavat yhdessä yhteistyösihteerin kanssa pohjoismaiset verkostot kokoukseen 2/2018.
Tiedot täydennetään sidosryhmälistalle (liite 3). Kartoituksessa selvitetään onko olemassa
jotain samantapaista verkostoa kuin FUN, yhteistyömahdollisuuksia ja kontaktien
hyödyntämistä. Pia Södergård kysyy tietoja NUAS-verkostolta. Sovittiin, että kartoitus
tehdään 9.5. mennessä.

Yhteistyösihteeri on perustanut FUN johtajille Yammer-ryhmän.

FUN Näkyy

FUNin kokouksessa 1/2018 päätettiin perustaa mediaryhmä näkyvyyden edistämiseksi.
Työryhmään kuuluvat ryhmän vetäjä Minna Abrahamsson-Sipponen, Tua Hindersson-
Söderholm, Ulla Ohvo ja Katja Halonen. Minna Abrahamsson-Sipponen esitteli työryhmän
laatiman mediasuunnitelman (liite 4). Työryhmä on suunnitellut ulkoista viestintää, viestinnän
keinoja ja välineitä. Tärkeää on määrittää viestinnän tavoite ja pääviesti. On myös pohdittava
kriisiviestinnän toimintatapoja.



Työvaliokunta valtuutti mediaryhmän miettimään pääviestin ja hissipuheen sisällön.
Viestinnän kohderyhmissä hyödynnetään sidosryhmälistaa. Sovittiin, että työvaliokunta
päivittää sidosryhmälistan joka vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Työvaliokunta
suosittelee, että kaikki johtajat viestisivät FUNin uudesta strategiasta ja logosta yliopistojensa
rehtoreille. Johtajille suositellaan, että he lisäisivät omiin esityksiin konferenssi tms. esitelmiin
alaviitteeksi oman organisaation tietojen lisäksi “Member of FUN” tms.

Tutkimuksen tuen verkostolta on tullut toive, että FUN näkyisi myös Signum-lehdessä.
Yliopistokirjastot.fi domain-nimi varataan jatkossakin FUNin käyttöön. Uuteen posteriin voisi
varata rahaa ensi vuoden budjetissa. Tulevaisuudessa voitaisiin uudistaa verkkosivut, mutta
ei ihan lähivuosina. Yhteistyösihteeri on tehnyt verkkosivujen Google-optimoinnin
osaamisensa mukaan. Minna Abrahamsson-Sipponen selvittää, onko hakukonenäkyvyyden
eteen jotain vielä tehtävissä.

Keskusteltiin Twitter-viestinnän haasteista.  Sovittiin, että mediaryhmä miettii Twitter-tilille
lyhenteen, sillä @FUN on jo varattu. Päätettiin, että FUNin nimissä voivat twiitata
puheenjohtaja ja työvaliokunta. Facebook-sivun päivittäjiksi voidaan lisätä työvaliokunta tai
kaikki johtajat. FUNin verkkosivuille lisätään mediakortti/medialle-osio, jonne voidaan laittaa
lehdistötiedotteita ja lausuntoja jaettavaksi sosiaalisessa mediassa.

Sovittiin, että keskustellaan mediasuunnitelmaan tarvittavat linjaukset FUNin kokouksessa
2/2018. Kiitettiin mediaryhmää hyvästä suunnitelmasta.

FUNin strategia lisätään ruotsiksi ja englanniksi verkkosivuille. Ruotsiksi strategian ovat
kääntäneet Tua Hindersson-Söderholm ja Margareta Danielsson (Hanken). Pia Södergård on
kommentoinut käännöstä. Englanniksi strategian on kääntänyt Kristiina Hintikka (TY).
Käännöksiin voi lähettää tarkennuksia yhteistyösihteerille. Esitetään käännökset
hyväksyttäväksi Joensuun kokouksessa.

FUN Kokeilee

FUNin kokouksessa 1/2018 sovittiin, että palataan seuraavassa FUNin kokouksessa kirjaston
asiantuntijoille suunnattuun yhteiseen avoimeen verkkokoulutukseen. Sovittiin, että
työvaliokunnan jäsenet lähettävät aiheesta yhteistyösihteerille pohdinnan 9.5. mennessä.
Pohdinta esitetään FUNin kokouksessa 2/2018.

Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen järjestämä Yliopistokirjastojen
mahdolliset tulevaisuudet –työpaja järjestetään Helsingissä Hankenilla 20.9.2018 (liite 5).
Tarkoituksena on tehdä Suomen yliopistokirjastojen tulevaisuuskartoitus. Kartoituksessa
tarkastellaan tulevaisuutta ja tulevaisuudentutkimusta sekä yliopistokirjastojen oman
tulevaisuuden että niiden tuottaman tulevaisuuden näkökulmasta globalisoituvana ja
digitalisoituvana aikakautenamme. Työvaliokunta hyväksyi työpajan järjestelyt.



5. Kotilava

Ulla Nygrén ja Minna Niemi-Grundstöm tapasivat Kotilava-tapaamisessa Kansalliskirjastossa
22.2.2018 Riitta Koikkalaisen ja Jyrki Ilvan. Ulla Nygrén ja Minna Niemi-Grundström kertoivat
tapaamisessa käydystä keskustelusta.

Riitta Koikkalainen on kutsunut FUNin jäsenet Kansalliskirjaston Kotilava-hankkeen
järjestämään Pyöreän pöydän keskusteluun 29.5.2018 (liite 6). Keskustelun aiheena on
kotimaiset lehdet tieteellisenä infrastruktuurina. Työvaliokunnasta keskusteluun osallistuvat
ainakin Minna Niemi-Grundström ja Anne Lehto.

FUNin puheenjohtajaa Ulla Nygréniä on pyydetty osallistumaan avoimen tiedejulkaisemisen
rahoitusta Suomessa käsittelevään pyöreän pöydän kutsuseminaariin 23.8.2018 (liite 7).

6. FinELibin palvelut yliopistokirjastoille

Kokouksessa 4/2017 päätettiin, että SYNin edustajat FinELibin ohjausryhmässä Minna Niemi-
Grundström ja Pia Södergård tekevät draftin FinELibin strategian toteutussuunnitelman
priorisoinnista ensin työvaliokunnalle ja työvaliokunnan käsittelyn jälkeen kaikille
yliopistokirjastoille kommentoivaksi. Minna Niemi-Grundström ja Pia Södergård veivät FUNin
ehdotuksen (liite 8) FinELibin ohjausryhmän ensimmäiseen kokoukseen vuonna 2018. Minna
Niemi-Grundström ja Pia Södergård kertoivat ehdotuksen käsittelystä ohjausryhmässä.
Ohjausryhmän kokouksessa 1/2018 on sovittu, että FUNin kokouksessa esitellään FinELib-
toimiston tukea jäsenorganisaatioiden omiin neuvotteluihin. Sovittiin, että Arja Tuuliniemeä
pyydetään puheenvuorossaan myös kertomaan, mikä on FinELibin vastaus FUNin
priorisointiehdotukseen.

FinELibin järjestämässä organisaatiorajat ylittäviä lisenssejä koskevassa webinaarissa
keskusteltiin IP-pohjaiseen tunnistautumiseen ja walk-in-usereihin liittyvistä ongelmista.
Puheenjohtaja Ulla Nygrén ehdotti, että käynnistettäisiin vuoropuhelu FUCIO:n ja FinELibin
kanssa näistä haasteista ja kutsuttaisiin FUCIO:n edustaja FUNin kokoukseen. Tavoitteena olisi
keskustella, mitä vaihtoehtoja on IP-pohjaiselle tunnistautumiselle, joka on ongelmallinen
esimerkiksi usean organisaation yhteiskirjastoissa ja silloin kun samassa IP-avaruudessa toimii
useamman organisaation toimijoita. Esimerkiksi HAKA-kirjautumisella voidaan tunnistaa
käyttäjä ja määritellä tarkemmin käyttöoikeuksien tasoja. Kustantajat pääsääntöisesti
tarjoavat edelleen IP-pohjaista tunnistautumista. Tavoitteena olisi muodostaa FUNin,
FinELibin ja FUCION yhteinen kannanotto kustantajille vaihtoehtoisten tunnistautumistapojen
käyttöönottamiseksi. Tapaamista varten tulee vielä kartoittaa muita mahdollisia
keskustelunaiheita FUNin ja FUCIOn välillä.

Yksi mahdollinen keskustelunaihe olisi henkilösidonnaista tunnistautumista vaativien
aineistojen käytön mahdollistaminen walk-in-usereille.  Esimerkiksi Turun yliopistossa
vierailijatunnusten käyttöoikeudet eivät riitä e-aineistojen avaamiseen, vaikka lisenssit
vierailijakäytön sallisivat. Yhteistyösihteeri selvittää walk-in-usereihin liittyvien ongelmien



laajuutta. Jos aihetta ilmenee, niin FUNin kokouksessa keskustellaan ongelman laajuudesta ja
siitä pitäisikö yhdessä FUCIOn kanssa käsitellä walk-in-usereihin liittyviä
tunnistautumisongelmia.

7. FUNin kokouksen 2/2018 esityslista

Viimeisteltiin FUNin kokouksen esityslista (liite 9) ja sen liitteet. Sovittiin, että
yhteistyösihteeri toimittaa muokatun esityslistan työvaliokunnalle hyväksyttäväksi torstaina
26.4.2018.

8. Elokuun TVK:n kokousaika

Työvaliokunnan kokous 3/2018 pidetään 24.8.2018 klo 9-12.

9. Ilmoitusasiat

- Tietoaineistoverkoston puheenjohtaja Susanna Parikka on päättänyt
tietoaineistoverkoston ja sen ohjausryhmän toiminnan.

- Arja Tuuliniemi FinELib-toimistosta on ottanut yhteyttä Elsevier-strategiaryhmän jäseniin
5.2.2018 kysyen voisivatko he jatkaa työtä FinELib-neuvottelujen parissa
lehtipakettineuvottelujen strategiaryhmässä, jossa käsitellään FinELibin lehtipakettien
Open Access -neuvotteluja (liite 10). Työvaliokunta on valinnut FUNin edustajiksi FinELibin
OA-strategiaryhmään Kimmo Tuomisen ja Ulla Nygrénin.

- Suunnittelija Markku Laitinen Kansalliskirjastosta on pyytänyt FUNia nimeämään
edustajan tieteellisen kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin tulevaisuutta ja
tulevaisuuden yhteistilastoa ideoivaan ryhmään (liite 11). Työvaliokunta on valinnut
FUNin edustajaksi Jarmo Saartin ko. Kansalliskirjaston työryhmään, jonka valmistelemaan
esitykseen tieteellisten kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin tulevaisuudeksi sisältyy
tieteellisten kirjastojen tilastotietokannan tulevaisuus.

- Tuulin ohjausryhmän puheenjohtaja Mari Riipinen on pyytänyt FUNia nimeämään
edustajan Tuulin ohjausryhmään vuodeksi 2018 (liite 12).  Työvaliokunta on valinnut
FUNin nykyisen edustajan Minna Toikan (TY) jatkamaan ohjausryhmässä vuoden 2018.

- Kansalliskirjaston ja FUN-työvaliokunnan yhteinen työpaja ”Uutta kasvupohjaa
yliopistokirjastojen ja Kansalliskirjaston yhteistyölle” pidetään 27.4.2018 Helsingissä.

- Kansalliskirjaston kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous pidetään
20.6.2018 Helsingissä.

- Kristiina Hormia-Poutanen on tiedottanut FUNin jäsenille sähköpostilla 14.2.2018 Liberin
lobbaustoimista tutkimukselle edullisen tekijänoikeusratkaisun ja erityisesti
tiedonlouhintaratkaisun puolesta sekä Suomessa, Brysselissä että eri Euroopan maissa.

- Frilux Workshop “Future Library Services & the UX State of Mind” järjestetään FUNille
Helsingissä 3.5.2018 klo 9-16.



- Peda-forum päivät järjestetään Turussa 14.-16.8.2018. Päivien teemana on
”Tulevaisuuden opettajuus – opettajuuden tulevaisuus”. Oppimisen tuen verkosto on
edellisinä vuosina järjestänyt Peda-forum päivien yhteydessä verkostotapaamisen. Tänä
vuonna FUN järjestää oppimisen tuen -tapaamisen yliopistokirjastojen Peda-forum
päiville osallistuville asiantuntijoille yhdessä Turun yliopiston kirjaston ja Åbo Akademin
kirjaston kanssa 14.8.2018 klo 13.00-16.00 ja 15.8.2018 klo 9.00-11.00. Tapaamisen
teemana ovat palaute ja FUNin uudet yhteistyömuodot.

- FinELibin vuosittainen aineistopäivä konsortion jäsenille järjestetään maanantaina
7.5.2018 Kansalliskirjaston tiloissa Helsingissä. FUNin APC-työryhmän puheenjohtajaa
Jukka Rantasaarta on pyydetty pitämään kommenttipuheenvuoro työryhmän puolesta
aiheena Suomen tilanne nyt ja tulevaisuudessa sekä työryhmän suositukset.

- FinELib järjestää tiistaina 8.5.2018 OA-työpajapäivän Helsingissä.
- Kansalliskirjasto koordinoi vuonna 2018 avoimen tieteen koulutuksia kansallisesti, ks.

https://www.kiwi.fi/display/attkoulutukset/Avoimen+tieteen+ja+tutkimuksen+koulutuk
set. Kansalliskirjasto järjestää 19.4.2018 Datan elinkaari -seminaarin, 16.5.2018
Tietosuoja tutkijan arjessa -seminaarin ja 23.5.2018 Kotimaiset tiedejulkaisut vaikuttavat
-seminaarin.

- Vuoden 2017 lopussa lakanneiden MusaMelinda-työryhmän ja Valtakunnallisen musiikin
luetteloinnin ja sisällönkuvailun Luumu-ryhmän tilalle perustettu Musiikin metatiedon
asiantuntijaryhmä (Muusa) on aloittanut toimintansa. Kansalliskirjaston koordinoimassa
Muusa-ryhmässä on 11 jäsentä eri kirjastosektoreilta, ja sen toiminta-alaan kuuluvat
kaikki musiikin kuvailuun liittyvät kysymykset. Muusan vasta-avatut ja vielä työn alla
olevat kotisivut löytyvät Kiwi-wikistä osoitteesta https://www.kiwi.fi/display/muusa/.

- BTJ:n Aleksi-artikkeliviitetietokannan tuotanto päättyi vuoden 2017 lopussa. Tästä
johtuen BTJ on luovuttanut Kansalliskirjastolle helmikuussa Aleksi-viitteet.
Kansalliskirjasto on ottanut vastuun aineiston saamisesta jatkossakin asiakkaiden
hyödynnettäväksi artikkeliviitetietokanta Arton kautta.  Arton muuttoa osaksi
metatietovaranto Melindaa on selvitelty.

- Kansalliskirjasto järjestää koulutustilaisuuden "YSAsta ja Allärsista YSOon - mikä
kuvailussa muuttuu vai muuttuko mikään?" 21.5.2018 9:30-12:00.

- Itä-Suomen kirjastopäivät järjestetään 6.-7.6.2018 Kuopiossa. Ohjelma löytyy osoitteesta
http://www.avi.fi/documents/10191/11019122/It%C3%A4-
Suomen+kirjastop%C3%A4iv%C3%A4t+2018.pdf/dbdd98b1-993a-44a5-927a-
cb37eba7ce89

- Polar Libraries Colloquy 2018 ohjelma löytyy osoitteesta
https://www.ulapland.fi/EN/Events/PLC-2018-(Main)/Program

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.
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Liitteet:

1 Sääntötyöryhmän ehdotus uusiksi FUNin säännöiksi
2 FUNin vuosikello
3 Avainhenkilöt ja sidosryhmät
4 Mediasuunnitelma
5 Tarjous Yliopistokirjastojen mahdolliset tulevaisuudet -työpajasta
6 Kutsu osallistua Kotilavan pyöreän pöydän keskusteluun 29.5.2018
7 Kutsu osallistua pyöreän pöydän keskusteluun avoimesta tiedejulkaisemisesta 23.8.2018
8 FUNin ehdotus FinELib priorisoinniksi
9 FUNin kokouksen 2/2018 esityslista (luonnos)
10 Pyyntö nimetä FUNin edustaja FinELibin lehtipakettineuvotteluja strategiaryhmään
11 Pyyntö nimetä FUNin edustaja tieteellisten kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin
tulevaisuus -työryhmään
12 Pyyntö nimetä FUNin edustaja Tuulin ohjausryhmään


