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1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

Tarkastettu muistio löytyy FUNin verkkosivuilta. 

Tommi Harju liittyi kokoukseen klo 13.13. 

 

3. FUNin toimintasuunnitelman 2021–2022 toteuttaminen 

Puheenjohtaja esitteli laatimansa toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutussuunnitelman. Eh-

dotuksessa ensimmäisenä priorisoidaan: avoin tiede, FinELib, Digivisio 2030, suhde Kansalliskir-

jastoon.  

Työvaliokunta keskusteli toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja FUNin linjauksista.  

 

4. FUNin käytäntöjen uudistaminen 

Puheenjohtaja kertoi FUNin käytäntöjen uudistamisen suunnittelusta toimintasuunnitelman 

pohjalta. Kokouskäytäntöihin tulee uudistuksia syksyllä 2021. Syksyn kokousten teemoja käsitel-

tiin asiakohdassa 3.  

Työvaliokunta keskusteli käytäntöjen uudistamisesta. Työvaliokunta valmistelee edelleen ko-

koukset. Tarvittaessa myös työvaliokunnan kokouksiin voidaan kutsua mukaan asiantuntijoita, 

esimerkiksi joku kirjastojen johtajista tai kirjastojen asiantuntijoista. 

Jatkossa sähköpostilla käydyt keskustelut on tavoitteena arkistoida eduuniin niin, että esimer-

kiksi kysyjä kerää sähköpostilla saapuneet vastaukset talteen eduuniin arkistokansioon. Näin 

sähköpostissa käydyt keskustelut jäisivät paremmin talteen.  

https://yliopistokirjastot.fi/toiminta/kokoukset/


Yhteistyösihteeri lähettää syksylle kutsut etäkahvitapaamisiin. Etäkahvit on tarkoitettu vapaa-

muotoisiksi kahvihetkiksi, joissa ei pidetä esityksiä. Etäkahvitapaamisiin ei kutsuta myöskään asi-

antuntijoita, vaan tapaamiset on tarkoitettu kirjastojen johtajille vapaamuotoiseen keskuste-

luun. Syksyllä 2021 etäkahvit järjestetään jokaisen kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 

15.15–16.00 syyskuusta lähtien: 

- 1.9. klo 15.15–16.00 

- 6.10. klo 15.15–16.00 

- 3.11. klo 15.15–16.00 

- 1.12. klo 15.15–16.00 

Etäkahvien toimivuudesta keskustellaan 9.12. kokouksessa, jossa päätetään, jatkuuko käytäntö 

2022 vuoden puolella. 

 

5. FUNin linjaukset 

FUNin linjauksia koskeva keskustelu käytiin asiakohdassa 3. 

 

6. FUN 25-vuotisjuhlavuoden suunnittelu 

Susanna Parikka kertoi seminaarin suunnittelun tilanteesta (liite 2). Työvaliokunta keskusteli se-

minaarin ohjelmasta.  

Tilaisuuden avaa Unifin puheenjohtaja Keijo Hämäläinen. 

Seminaarin alkuun pyydetään tervehdykset (esim. 15 min + 5 min) sidosryhmien edustajilta. Pu-

hujiksi ehdotettiin tutkijaa, opiskelijaa ja europarlamentaarikkoa. 

Lisäksi työvaliokunta totesi, että seminaaritilaan voidaan teettää posteri tai roll up -teline, jossa 

esitellään FUNia ja FUNin historiaa.  

 

7. FUNin ja Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaamisen valmistelu 

Työvaliokunta keskusteli pyöreän pöydän tapaamisten valmistelusta.  

 

8. Seuraavat kokoukset 

Työvaliokunta kokoontuu syksyllä 

- 20.8.2021 klo 12.00–14.00 

- 12.10.2021 klo 13.00–15.00 

- to 25.11.2021 klo 13.00–15.00 

Yhteistyösihteeri lähettää kalenterikutsut.  

 

9. Ilmoitusasiat 

- Puheenjohtaja kertoi tilastotyöryhmän palaverista CSC:n kanssa. CSC:n esiselvitys pyritään 

saamaan valmiiksi 30.6.2021 mennessä. 



 

- DMPTuulin tueksi perustetaan konsortio. Kaikki tutkimusta tekevät organisaatiot kutsutaan 

jäseniksi. 

 

- FUN pyysi työvaliokuntaa tarkistamaan 18.2. kokouksessaan, tarvitaanko sääntöjen sana-

muotoihin muutoksia. Työvaliokunta ei havainnut muutostarpeita FUNin sääntöjen sana-

muodoissa.  

 

10. Muut asiat 

- Ratkaisumallit kotimaisten tiedejulkaisujen avoimelle saatavuudelle 

Kommentointipyyntöön Ratkaisumallit kotimaisten tiedejulkaisujen avoimelle saatavuudelle 

pyritään muodostamaan FUNin yhteinen linja. FUNin johtajilta pyydetään kommentteja 

eduunin keskustelupalstalla 2.6. mennessä, jonka jälkeen puheenjohtaja ja yhteistyösihteeri 

koostavat kommentit 3.–4.6. aikana työvaliokunnalle. Työvaliokunta kommentoi 7.–8.6. Tä-

män jälkeen kootut kommentit lähetetään nähtäväksi ja kommentoitavaksi koko FUNille. 

Tarkoituksena on rakentaa FUNin yhteinen linja.  

 

 

- Kansallinen bibliometriikkaseminaari 2021 tai 2022 

Otto Auranen tiedusteli bibliometriikkaseminaarin järjestämisestä loppuvuonna 2021 tai al-

kuvuonna 2022. Viime vuosina järjestäjinä ovat olleet FUNin lisäksi OKM ja CSC. Yhteistyösih-

teeri pyytää johtajia ilmoittamaan järjestämiseen halukkaista henkilöistä viikolla 21.  

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.57. 

 

Liitteet 

Liite 1 FUN toimintasuunnitelma 2021 

Liite 2 FUN näkyy -seminaarin suunnittelu 

 


