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Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän kokous 15.9.2021 

Aika 15.9.2021 

Paikka Zoom-etäkokous 

  

 

Jäsenet Kaisa Hypén (pj) 

Tommi Harju 

 Nina Hyvönen 

 Heli Kautonen 

 Eeva Klinga-Hyöty 

Matti Sarmela 

Silja Saarikoski 

Anu Turunen 

Aija Vahtola 

Miia Willman  

 

Esittelijät Marja-Liisa Seppälä 

Minna Olkinuora-Tauru 

 

Asiantuntijat Lassi Lager 

                      Kristiina Hormia-Poutanen 

 

Sihteeri Kaija Kovanen 

 

 

 

MUISTIO 

  

1. Kokouksen avaus, kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan 

hyväksyminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00 ja totesi osallistujat. Edellisen kokouksen 

muistio ja tämän kokouksen esityslista hyväksyttiin. 

 

ILMOITUSASIAT 

 

2. Kuvailupolitiikka 

                 

                Marja-Liisa Seppälä esitteli Kansalliskirjaston kuvailupolitiikkaa. Aiheesta oli 

 ennakkotehtävä Flingassa, liite 1. 
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 Edellisessä Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän kokouksessa 11.6.2021 

 esiteltiin Kansalliskirjaston metatietovisiota. 

  

 Esitys: Keskustellaan ja merkitään tiedoksi. 

  

 Alustusta aiheesta pidettiin hyvänä ja sen koettiin avaavan aihetta hyvin. 

 Kansalliskirjastoa kiitettiin kuvailupolitiikan rakentamisesta. Pohdittiin, mikä on 

 kirjastojen rooli asiassa. Todettiin, että kaikkia kirjastoja tarvitaan kuvailupolitiikan 

 konkreettiseen toteutukseen.  

 Ennakkotehtävän vastauksia käsiteltiin lyhyesti. Asiassa riittää pohdittavaa ja toiveena 

 oli, että Flinga-kysymysten kanssa voitaisiin vielä jatkaa sekä käsitellä näitä 

 kysymyksia ensin oman verkoston kanssa ja sitten yhteisesti kaikkien 

 kirjastosektoreiden kesken. Keskusteltiin myös kysymysten käsittelystä ja 

 kommentoinnista asiantuntijaryhmissä, kirjastosektoreiden työpajoissa ja johtajien 

 kahveilla. Aiheen ja ennakkotehtävien vastauksien jatkokäsittelyn todettiin olevan 

 tarpeen Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmässä jatkossakin. Ehdotettiin myös, 

 että Flingat pidetään auki, jotta niihin voi kirjata asioita. 

 

 Päätös:  

 Jatketaan aiheen ja ennakkotehtävien käsittelyä myöhemmin seuraavissa 

 kokouksessa. Flingat pidetään auki kommentointia varten. Kommentit toivotaan 

 ennen seuraavaa ohjausryhmän kokousta. Päätetään seuraavassa ohjausryhmän 

 kokouksessa jatkosta kevättä varten. 

 

3. Melindan tilannekatsaus 

 

Minna Olkinuora-Tauru esitteli lyhyesti Melindan tilannekatsauksen, liite 2. 

 

Esitys: Keskustellaan ja merkitään tiedoksi. 

 

Keskusteltiin mm. Melinda-Alma-toimintamallityöryhmän jatkosta. Asiasta ollaan 

yhteydessä Alma-kirjastojen ohjausryhmään. 

 

Esille tuotiin, että prosessi Helmet-kirjastojen järjestelmävaihdosta käynnistymässä. 

 

Keskusteltiin myös Melindan alustan vaihdon vaatimusmäärittelystä. Aihealueittain 

jaettu viisi työryhmää: kuvailutyökalu, datan käsittely, linkitettyyn dataan siirtyminen, 

integraatiot ja rajapinnat sekä tekninen alusta. Kansalliskirjaston työryhmät selvittävät 

vaatimuslistoja. Alustan vaihdosta tullaan keskustelemaan yhdessä kirjastosektoreiden 

kanssa, kun tarpeeksi tietoa on ensin kerrytetty.  
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Vuonna 2022 kokouksissa käsiteltäviksi toivottavista kehittämisalueista toteutettiin 

Mentimeter-kysely, liite 5.  

 

Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. 

 

 

4. Melinda ja erikoiskirjastot -tilaisuuden tulokset 

 

Heli Kautonen ja Anu Turunen esittelivät Melindan ja erikoiskirjastojen tapaamisen 

26.8.2021 antia sekä erikoiskirjastojen kuulumisia, liite 3. 

 

Esitys: Keskustellaan ja merkitään tiedoksi. 

 

Keskustelussa nousi esille, että erikoiskirjastojen kenttä on moninainen ja kirjava ja 

siten myös haastava. Keskustelussa ja selvityksessä on kuitenkin päästy käyntiin. 

Kaikilla erikoiskirjastoilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia liittyä mukaan Melindaan 

eivätkä liittymisen edellytykset täyty.  

Kansallisen tason metatiedon tuottamista kannatetaan. Yhteistyö metadatan 

tuotannossa nähdään tärkeänä.  

 

Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. 

 

 

PÄÄTÖSASIAT 

 

5. Seuraavan vuoden suunnittelu 

 

Suunniteltiin ohjausryhmän toimintaa ja käsiteltäviä aiheita seuraavalle vuodelle. 

Aiheita, joille ei ole vielä sovittu ajankohtaa, on merkittynä Melindan ja 

kuvailuyhteistyön ohjausryhmän vuosikelloon, liite 4.  

 

Esitys: Vuosikelloon 2021 kirjataan aiheita tuleviin kokouksiin. 

 

Seuraavalle vuodelle automaattinen kuvailu / kuvailun ekosysteemi, mutta tätä aihetta 

vielä määriteltävä tarkemmin. Lisäksi sektorikohtaisista kuulumisista on vielä 

yliopistokirjastojen kuulumiset käymättä läpi. 

 

Päätös:  

Jatketaan seuraavassa kokouksessa kuvailupolitiikan ja sen ennakkotehtävien 

käsittelemistä, tilannekatsaus asiaan. 
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Seuraavalle vuodelle käsiteltäväksi kirjattiin ONIX-(ennakko)tietojen saaminen 

Melindaan.  

 

MUUT ASIAT 

  

6. Kansalliskirjaston Uutiskirje 

 

 Esittely: Kansalliskirjaston Missä mennään -katsauksen sijasta 15.9.2021 alkaen 

 julkaistaan jälleen Uutiskirjettä.  

  

 Asia siirtyi seuraavaan kokoukseen. 

 

 

7. Seuraavat kokoukset 

 

Ohjausryhmän seuraava kokous esitettiin järjestettäväksi alustavasti 1.12. klo 10. 

Tarvittaessa kokousajankohdasta tehdään Doodle-kysely. Seuraavan kokouksen 

aiheina mm. Melindan tilannekatsaus ja nostoja vuoden 2022 projektisuunnitelmasta, 

AMK-sektorin kuulumiset ja tilannekatsaus kuvailupolitiikkaan ja edellisen kokouksen 

ennakkotehtävän vastauksiin. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02. 

 

 

LIITTEET 

 

Liite 1. Kansalliskirjaston kuvailupolitiikka 2021-2030 

Liite 2. Melindan tilannekatsaus 

Liite 3. Melinda ja erikoiskirjastot 

Liite 4. Ohjausryhmän vuosikello 2021 

Liite 5. Mentimeter-kysymys 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=224953108&preview=/224953108/234980140/Kuvailupolitiikka2021_2030_MjaKYohry20210915.pdf
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=224953108&preview=/224953108/235930370/Melindan%20tilannekatsaus%2020210915%20Melinda%20ja%20kuv%20ory.pptx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=224953108&preview=/224953108/236879877/EriK-esittely%20Kautonen%20Melinda-ohry%2020210915.pdf
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=215483318
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=224953108&preview=/224953108/236879960/Menti_Melinda_ohry_20210915.jpg

