FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto
Kokous 2021/3

Esityslista

Aika: 9.9.2021 klo 09.00–12.00
Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteys (Zoom): https://jyufi.zoom.us/j/61395481110
Osallistujat:
Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto
Anu Alaterä, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
Margareta Danielsson, Svenska handelshögskolans bibliotek
Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto
Anne Lehto, Tritonia
Riitta Lähdemäki, Tampereen yliopiston kirjasto
Ari Muhonen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (puheenjohtaja)
Yrsa Neuman, Åbo Akademis bibliotek
Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto
Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto
Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston oppimispalvelut
Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto
Irene Ylönen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus
Miia Willman, LUT-tiedekirjasto
Anu Keinänen (sihteeri)
1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.xx.
Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Esitys: Susanna Parikka ja Matti Raatikainen.
Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään.
Uusien henkilöiden esittäytyminen.

2.

FinELib (liite 1) (9.10–9.45)

3.

Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaamiset (9.45–10.00)

4.

EU:n ulkopuolelta tulevien toimitusten tullaus (liite 2) (10.00–10.15)
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5.

Ilmoitusasiat (10.15–10.35)
−

FUN 25-vuotisjuhlavuoden suunnittelun tilanne (liite 3).

−

Tieteellisten kirjastojen tilastoryhmän tilanne
CSC on laatinut esiselvityksen tieteellisten kirjastojen tilastojärjestelmästä. Tilastoryhmä
kokoontuu syyskuussa käsittelemään sitä ja laatimaan oman esityksensä jatkotoimista.
Tieteelliset kirjastot kutsutaan koolle syys-lokakuun vaihteen tietämillä.

−

Nimitykset
o Tutkijan vastuullisen arvioinnin ohjausryhmään työvaliokunta nimesi FT, johtava
tietoasiantuntija Johanna Lahikaisen
o

−

Avoimen tieteen ja tutkimuksen arkkitehtuurityöryhmään työvaliokunta nimesi
kirjastonjohtaja Riitta Lähdemäen

Varastokirjaston kysely kirjastoille
o Kyselyn saate:
Oikein hyvää alkanutta syyskautta! Varastokirjaston syksy on alkanut hyvissä
merkeissä: käsittelyä odottavaa aineistoa on varastossa mukavasti ja sen
käsittelyajan suhteen olemme ajantasaisia. Syksyn myötä katse kohdistuu myös
hieman pidemmälle tulevaisuuteen.
Toimitilamme vaativat peruskorjausta ja myös aineistohyllyt täyttyvät
muutaman vuoden sisällä, niinpä Varastokirjastossa on käynnistetty toimitilojen
remontoinnin suunnitteluhanke. Sen vetäjä on Senaatti-kiinteistöt ja
Varastokirjasto osallistuu erityisesti toiminnan ja aineiston varastoinnin tilojen
suunnitteluun. Uutta tilaa varten kaikki mahdollinen tulevaisuuden näkymistä
saatava tieto on tarpeen.
Tästä syystä lähestymme kirjastoja kyselyn merkeissä. Millaisia siirtotarpeita eri
aineistotyypeille arvioitte kirjastossanne olevan lähivuosina ja jopa
vuosikymmeninä? Onko tarve siirtää joitakin uusia aineistotyyppejä
Varastokirjastoon? Nämä asiat kiinnostavat meitä kovasti, että saisimme hyvin
toimivat tilat tulevien vuosien/vuosikymmenien käyttöön.
Toivomme, että lähetätte yhden organisaatiokohtaisen vastauksen 30.9.2021
mennessä oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn. Linkki suoraan kyselyyn:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e6bdfdc0-1b9a-4f5c98cc-8ab7eb46d54d?displayId=Fin2339670; linkki kirjaston kotisivuille:
https://varastokirjasto.fi/kysely-kirjastoille/

6.

Muut asiat (10.35–10.45)
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7.

Seuraavat kokoukset (10.45–10.50)
FUNin syksyn kokoukset pidetään seuraavasti
a. FUNin livekokous 4/2021 seminaarin yhteydessä Jyväskylässä 10.11. klo 9.00–15.00
(6 tuntia)
b. FUNin etäkokous 5/2021 9.12. klo 9.00–12.00 (3 tuntia)

Tauko klo 10.50–11.00

8.

Keskustelu Suomen Akatemian kanssa (11.00–12.00)
Suomen Akatemian tiedeasiantuntija Jussi Varkemaa on kutsuttu keskustelemaan avoimen
tieteen ja Plan S:n toteuttamisesta Suomessa.

9.

Kokouksen päättäminen (12.00)

Liitteet:
Liite 1
Liite 2
Liite 3

FUN ja FinELib
EU:n ulkopuolelta tulevien toimitusten tullaus
FUN näkyy -seminaarin ohjelmaluonnos
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