FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto
Kokous 5/2021

Muistio

Aika: 9.12.2021 klo 09.00–12.00
Paikka: videoneuvottelu, Zoom
Osallistujat:
Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto
Tiina Järvinen, 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
Pekka Olsbo, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus
Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto
Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston oppimispalvelut
Pälvi Kaiponen Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto
Miia Willman, LUT-tiedekirjasto (liittyi kokoukseen klo 9.16)
Anu Keinänen (sihteeri)

Vierailijat:
kehittämispäällikkö Eeva Nyrövaara, UNIFI (klo 11.00–11.59)
toiminnanjohtaja Tanja Risikko, UNIFI (klo 11.00–11.59)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Minna Abrahamsson-Sipponen ja Tiina
Järvinen.
Esityslista hyväksyttiin.

2. Åbo Akademin kirjaston ajankohtaiset asiat
Yrsa Neuman kertoi Åbo Akademin ajankohtaisista asioista.
Miia Willman liittyi kokoukseen klo 9.16.

3. Toimintasuunnitelman 2021–2022 seuranta
Puheenjohtaja Ari Muhonen piti lyhyen alustuksen, jossa käytiin läpi toimintasuunnitelman
rakenteen (liite1) mukaan vuoden 2021 ajan tapahtumia. Vuoden 2022 alussa
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sopivat tapaamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön
kanssa. Puheenjohtaja totesi, että etäkokoukset ovat vaikuttaneet yhdessä ideointiin ja
vapaaseen keskusteluun, mitä oli enemmän kokouksissa ennen koronaa. Puheenjohtaja
nosti esiin avoimen tieteen edistämisen vuonna 2022.
Keskusteltiin toimintasuunnitelman toteutumisesta ja suunnitelmasta seuraavalle vuodelle.
Anne Lehto nosti esiin yhteistyösihteerin roolin miettimisen tuleville vuosille. Minna
Abrahamsson-Sipponen nosti esiin etäkokousten mahdollistamat sidosryhmätapaamiset,
joita muuten voisi olla haastavampaa toteuttaa, vaikka livetapaamisiakin kaivataan.
Todettiin, että suunta on hyvä, ja jatketaan keskustelua vuoden 2022 puolella.

4. Kokouskäytännöt ja etäkahvit vuonna 2022 sekä vuosikello 2022
Puheenjohtaja kävi alustuksessa läpi vuosikellon 2022 luonnoksen (liite 2). Todettiin
kohdassa 3 käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja nosti esiin avoimen tieteen
edistämisen ja kirjastojen roolit siinä. Todettiin, että TSV on olennainen yhteistyökumppani
avoimen tieteen asioissa.
Kokouskäytännöistä todettiin, että lyhyemmät kokoukset ovat toimineet, ja niitä jatketaan
seuraavana vuonna. Sidosryhmäkontakteja pidettiin tärkeinä. Anne Lehto ehdotti lyhyitä
alustuksia etäkahveille. Keskusteltiin mahdollisista kevyistä ja lyhyistä alustuksista, joita voisi
käydä läpi etäkahveilla. Todettiin, ettei etäkahveista haluta kuitenkaan liian raskaita
tapaamisia, vaan ne halutaan pitää vapaamuotoisina keskusteluhetkinä. Susanna Parikka
ehdotti lyhyitä tietoiskuja, joita voisi kokeilla etäkahvien yhteydessä vuonna 2022.
Työvaliokunta miettii tietoiskuasiaa vuoden 2022 alussa.
Yhteistyösihteeri lähettää kalenterikutsut etäkahveille jokaisen kuukauden ensimmäiselle
keskiviikolle klo 15.15–16.00.

5. FUNin linjaukset
Puheenjohtaja piti alustuksen FUNin linjauksia koskevista kysymyksistä (liite 3). FUN
keskusteli alustuksen pohjalta, kuinka FUNin linjauksia voidaan toteuttaa. Todettiin, että
asiamäärä ja -sisältö on suuri, ja vaatii erillisen keskustelutilaisuuden tai workshopin, jossa
esille nostettuja kysymyksiä voidaan käsitellä syvällisemmin. Alustuksessa mainittuja asioita
pidettiin tärkeinä. Pekka Olsbo nosti esille, että alustuksessa on mainittu hyviä ja tärkeitä
konkreettisia kysymyksiä, joihin pyritään vastaamaan sekä miettimään, mitä mainitut asiat
tarkoittavat ja mitä tavoitteiden toteuttaminen on käytännössä. Todettiin, että on hyvä

valita, millä kentillä ja millä tavoilla FUN voi yhdessä vaikuttaa. Puheenjohtaja nosti esille
myös asiantuntijoiden hyödyntämisen tärkeyden linjauksia miettiessä. Susanna Parikka
ehdotti faktojen keräämistä pohjatiedoksi, jotta tiedetään, missä tällä hetkellä ollaan.
Yhdessä tekemisen tärkeyttä korostettiin, ja workshop-ideaa kannatettiin. Todettiin, että
monella kirjastolla on vetovastuu oman yliopiston avoimen tieteen ohjausryhmässä. Tämä
nähtiin tärkeänä mahdollisuutena yliopistokirjastoille. Linjauksista ensimmäisenä
korostetaan avoimen tieteen edistämistä, tieteellisten kirjojen avoimuutta,
rinnakkaistallennusta, transformatiivisia sopimuksia ja APC-maksuja. Lisäksi nostettiin esille
Digivisio 2030 sekä digikampus-ajatusmalli, joka todettiin tärkeäksi osaksi sitä, miltä
kampustoiminta näyttää tulevaisuudessa.

6. Toimintakertomuksen 2021 luonnos (liite 4)
Yhteistyösihteeri esitteli toimintakertomuksen 2021 luonnoksen ja pyysi alustavia
kommentteja (liite 4). Todettiin, että rakenne on hyvä. Korjataan seuraavat kohdat:
bibliometriikkaseminaari siirtyi vuodelle 2022 ja Yrsa Neuman aloitti tehtävässään
16.8.2021.
7. Puheenjohtajan palkkio
FUNin sääntöjen mukaan työvaliokunta ilman puheenjohtajaa tekee esityksen
puheenjohtajan kuluvan vuoden vuosipalkkiosta. FUNin varapuheenjohtaja Tommi Harju
esitteli työvaliokunnan esityksen puheenjohtajan kuluvan vuoden vuosipalkkiosta.
Puheenjohtaja Ari Muhonen poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi. Työvaliokunta esitti, ettei
puheenjohtajalle makseta palkkiota hänen toiveensa mukaisesti. Keskusteltiin
mahdollisuudesta tarjota puheenjohtajalle seminaari- tai konferenssiosallistuminen FUNin
kustantamana.
Päätettiin, että puheenjohtajalle varataan mahdollisuus osallistua seminaariin tai
konferenssiin FUNin kustantamana vuoden 2022 aikana. Erillistä palkkiota ei makseta. FUN
lausui lämpimän kiitoksen puheenjohtajalle kuluneesta vuodesta.
8. Ilmoitusasiat
− FUNin työvaliokunta nimesi jäsenehdokkaiksi Varastokirjaston johtokuntaan
kolmivuotiskaudeksi 1.3.2022–28.2.2025 Anne Lehdon ja Ari Muhosen.
Muhonen jääväsi itsensä asian käsittelystä ja työvaliokunta käsitteli asian
varapuheenjohtaja Tommi Harjun johdolla.

− Anne Lehto kertoi lyhyesti Kansalliskirjaston johtokunnan toiminnasta.
Kansalliskirjaston sivuilla on nähtävissä listaus johtajahausta ja hakijoista.
− FUNia on pyydetty kommentoimaan Toimintakulttuurin avoimuuden
linjausluonnosta (liitteet 6, 7, 8, 9). Kommentointi on avoinna 9.11.20.12.2021. Kommentit kerätään verkkolomakkeella:
https://tsv.gruppo.fi/online-applications/index.php/246739/lang-fi.
− Yhteistyösihteeri on pyytänyt työryhmien edustajilta koontia työryhmien
toiminnasta vuoden 2021 aikana 20.12. mennessä.
− STKS:n puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023 on valittu Anne Lehto.
− Anne Lehto muistutti Sigmun-lehden tarjoamasta julkaisumahdollisuudesta.
9. Muut asiat
− Ei muita asioita.

10. Seuraava kokous
FUNin seuraavat kokoukset pidetään
-

4.2.2022 etäkokouksena klo 9.00–12.00 (3 tuntia)
7.4.2022 etäkokouksena klo 9.00–12.00 (3 tuntia)
2.6.2022 livekokouksena pääkaupunkiseudulla klo 10.00–15.00 (5 tuntia)

Mahdolliset workshop-tapaamiset sovitaan keväällä erikseen.

Tauko klo 10.48–11.00

11. Keskustelu Unifin kanssa
FUN ja Unifin kehittämispäällikkö Eeva Nyrövaara ja toiminnanjohtaja Tanja Risikko
keskustelivat yhteisistä ajankohtaisista asioista ja jakoivat kuulumiset. Unifille ajankohtaista
vuonna 2022 on eduskuntavaalien vaalin alusvuosi, ja mahdollisuus ottaa kantaa isoihin
yliopistoja koskeviin asioihin. Risikko kertoi, että Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut
vuonna 2021 kestävän kasvun tiekartan. Nyrövaara kertoi Unifin uudesta
hallituskokoonpanosta kaudelle 2022–2023. Unifin puheenjohtajaksi tulevalle kaudelle on

valittu Turun yliopiston rehtori Jukka Kola. Keskusteltiin tutkitun tiedon tärkeyden
korostamisesta myös tulevaisuudessa, ja korostettiin verkostojen tärkeyttä. Nyrövaara
muistutti ottamaan yhteyttä pienellä kynnyksellä.
Puheenjohtaja Ari Muhonen kertoi FUNin kuulumisista ja ensi vuonna priorisoitavista
teemoista: aineiston saatavuus, rinnakkaistallennuksen tilannekatsaus, transformatiiviset
sopimukset, digikampus ja kirjastojen palvelun kehittäminen sekä Digivisio 2030 ja
tieteellisten kotimaisten julkaisujen avoimuuden edistäminen. Todettiin, että
Kansalliskirjaston ja FUNin yhteistä tapaamista suunnitellaan vuoden 2022 alkuun.
Lopuksi keskusteltiin tekijänoikeuslain muutosten lausuntokierroksesta ja tämänhetkisestä
tilanteesta.
Pekka Olsbo poistui kokouksesta klo 11.58.
Tanja Risikko ja Eeva Nyrövaara poistuivat kokouksesta klo 11.59.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.
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