FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto
Työvaliokunnan kokous 3/2021

Muistio

Aika: 13.4.2021 klo 9.02–10.54
Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteys (Teams)
Osallistujat:
Ari Muhonen (pj.)
Tommi Harju
Susanna Parikka
Matti Raatikainen
Miia Willman (liittyi kokoukseen klo 9.10)
Anu Keinänen (siht.)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen muistio
Tarkastettu muistio löytyy FUNin verkkosivuilta.

3. FUN toimintasuunnitelma 2021–2022
Yhteistyösihteeri esitteli toimintasuunnitelman luonnoksen (liite 1) ja siihen tehdyt muokkaukset.
Puheenjohtaja kertoi omat ajatuksensa toimintasuunnitelmaan vielä tehtävistä muokkauksista.
Työvaliokunta totesi, että uusi rakenne on hyvä ja keskeiset asiat on hyvä mainita heti alussa tiiviisti. Sidosryhmät on nostettu paremmin esille.
Työvaliokunta kävi keskustelun vielä tehtävistä muokkauksista. Avoimen tieteen edistäminen kohtaan kirjataan FUNin toiminnan kannalta keskeiset asiat.
Tommi Harju poistui kokouksesta klo 9.24.
FUN näkyy -seminaarin järjestetään 9.11.2021 klo 12–16.
Pyöreän pöydän tapaamiset siirretään FUNin toiminnan jatkuva kehittäminen -otsikon alle. Avataan toimintasuunnitelmaan paremmin FUNin ja Kansalliskirjaston keskinäistä roolia, ja lisätään
tämä yhdeksi toiminnan kehittämisen kohdaksi.
Kokouskäytännöt-taulukko toimii alustavana ehdotuksena kokouskäytäntöjen uudistamiselle.
Syksyn livetapaaminen ajoitetaan todennäköisesti loppuvuoteen.
Tommi Harju palasi kokoukseen klo 9.35.
Eduunin keskustelupalstan lisäksi mainitaan sähköposti, ja joissain kohdissa alustaa ei mainita ollenkaan. Ajankohtaisien teemojen kohdalla mainitut ovat esimerkkejä mahdollisista teemoista.

FUNin linjaukset -kohdan käsittely siirtyy sähköpostikokoukseen. ”Viestintä” ja ”medianäkyvyys”
korvataan termeillä ”sisäinen viestintä” ja ”ulkoinen viestintä”. Teemoista käytävien kohdalla mainitaan ”erilaiset alustat ja kanavat”. Lisätään viestintäsuunnitelman teko toimintasuunnitelmaan.
Liitettä 1 muokataan UNIFIn ja TSV:n osalta. Liitteen 2 muokkaukset sovitaan sähköpostikokouksessa.
Toimintasuunnitelmaan lisätään maininnat Digivisiosta sekä tavoitteesta järjestää FUCIOn kanssa
keskustelutapaaminen.
Toimintasuunnitelman käsittely jatkuu sähköpostikokouksessa.

4. FUNin käytäntöjen uudistaminen
Käytäntöjen uudistamiseen liittyvä keskustelu siirrettiin sähköpostikokoukseen, koska se liittyy
toimintasuunnitelman työstämiseen.

5. Nimeämispyynnöt


Todettiin, että FUN ehdotti yliopistokirjastojen edustajiksi Avoimen saatavuuden kokonaiskustannukset -työryhmään seuraavia henkilöitä: tietoaineistopäällikkö Kaisa Haapaaho, Tampereen yliopisto; tietoasiantuntija Juho Jussila, UEF; palvelupäällikkö Arto Ikonen, Jyväskylän yliopisto.



FinELibin ohjausryhmä
Työvaliokunta keskusteli FinELibin ohjausryhmän nimeämispyynnöstä.



Julkaisufoorumin ohjausryhmä
Työvaliokunta totesi, että Julkaisufoorumin ohjausryhmää koskevaan keskustelutilaisuuteen (liite 3) osallistuvat kaikki FUNin johtajat halutessaan. Yhteistyösihteeri kysyy TSV:n
edustajalta, mikä ohjausryhmän tilanne on, ja milloin keskustelutilaisuus on mahdollista
järjestää.

6. FUN 25-vuotisjuhlavuoden suunnittelun tilanne
Susanna Parikka kertoi lyhyesti tilannekatsauksen. Ensimmäinen webinaari onnistui hyvin. Seuraavaan webinaariin on saatu kolme puhujaa, ja syksyn seminaarin puhujista toivotaan ehdotuksia.
Syksyn seminaari järjestetään 9.11.2021 klo 12–16. Tilaisuuden avaa UNIFIn puheenjohtaja rehtori
Keijo Hämäläinen.
Tommi Harjulta on tullut blogiteksti maaliskuun webinaarista. Yhteistyösihteeri julkaisee tekstin
ja englanninkielisen käännöksen verkkosivuilla. Päätettiin, että FUN kokeilee -webinaarista blogiin
kirjoittaa Susanna Parikka. Työvaliokunta keskusteli blogin mahdollisista aiheista. Sihteeri laatii aiheista listan osana viestintäsuunnitelmaa.

7. FUNin kokouksen 2/2021 esityslista
Työvaliokunta kävi läpi FUNin 2/2021 kokouksen esityslistan luonnoksen (liite 4). Tutkimusjohtaja
Hannu Kari esittelee Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksen erikoispiirteitä. Kohdasta 5 poistetaan viimeinen virke, ja tilalle lisätään arvio aikataulusta. Kokoukseen on sovittu Metatietovision
esittely Kansalliskirjaston kanssa. Lisäksi puheenjohtaja lähettää kutsun kokoukseen UNIFIn edustajalle. Keskustelemme ajankohtaisista aiheista.
FUNin johtajille lähetetään ennen kokousta tietoja Metatietovisiosta (verkkosivun osoite, linkki
videoon). Muut mahdolliset liitteet lisätään kokouskutsuun heti niiden valmistuttua, mutta viimeistään 29.4.2021.

8. Tilastojärjestelmä
Puheenjohtaja kertoi lyhyesti KITT järjestelmäryhmän loppuraportin valmistumisesta. Aiheesta
järjestetään keskustelutilaisuus 15.4. klo 9.00-11.00 kirjaston johtajien ja KITT2 tilastojärjestelmän
käyttäjien kesken.
Lisäksi todettiin, että myös KITT sisältötyöryhmän loppuraportti on valmistunut.

9. Seuraava kokous
Työvaliokunta kokoontuu seuraavan kerran 24.5. klo 13.00–15.00. Sihteeri lähettää kalenterikutsun.

10. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

11. Muut asiat
Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54.
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