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Päivän ohjelma

• Ajankohtaiset asiat / Anneli Renfors, Kansalliskirjasto

• Melindan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset / Kaija 
Kovanen, Kansalliskirjasto

• Uudet saavutettavuuskentät / Katri Riiheläinen, 
Kirjastopalvelu

• Vastauksia sarja-aineiston kuvailuun liittyviin Flinga-
kysymyksiin /Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto; 
Heidi Ronkainen, Kansalliskirjasto; Anne-Mari Salmela, 
Turun yliopiston kirjasto

https://edu.flinga.fi/s/EKFYJGD


Tapahtumat ja koulutukset

▪ 10.5. Kuvailun tiedotuspäivä

▪ Talonmiehen tuokio 32: 12.5.2022 klo 13:00-14:30
▪ Esitys muun muassa sisällönkuvailusta

▪ Syksyn Talonmiehen tuokioitten ja Extrojen ajankohtia ei ole 
vielä päätetty, seuraa Melindan Tapahtumat ja koulutukset 
2022-sivua
▪ Tulossa Sisällönkuvailu-Extra 

https://www.kiwi.fi/x/yALWDg


Tapahtumat ja koulutukset, tiedotukset

▪ Melinda-Aleph-koulutukset peruttu tältä vuodelta
▪ Tulossa pysyvä tallenne kevään 2021 koulutuksista, Melindan 

Tapahtumat ja koulutukset sivulle kohtaan Pysyvät videotallenteet

▪ Melindan kevätwebinaari peruttu

▪ Talonmiehen kirjeet
▪ Uusin lähetettiin 4.4. me-luetteloijat-listalle, asiaa muun muassa

▪ ylipitkistä kentistä Alephissa
▪ muistutus uusien kuvailuohjeitten sijainnista
▪ asiasanakorjauksista vanhoissa tietueissa
▪ YSO- ja SLM-asiasanojen muuttamisesta kaksikielisiksi

https://www.kiwi.fi/x/ZgBgDQ
https://www.kiwi.fi/x/xgGYCw
https://wiki.helsinki.fi/x/_S91Fw


Metatietosanaston termiehdotukset

▪Kuvailijat voivat ehdottaa uusia termejä 
Metatietosanaston palaute-lomakkeella tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen met-sanasto@helsinki.fi.

▪Termit tulevat Metatietosanastosta vielä KUMEAn
käsittelyyn ennen hyväksymistä.

https://finto.fi/mts/fi/feedback
mailto:met-sanasto@helsinki.fi


Videotallenteiden vastuullisuustietojen merkitseminen 
(Talonmiehen tuokio 3.2.) 

130 0# $a Jungle cruise (elokuva : 2021) 

245 10 $a Jungle cruise / $c *Walt Disney Pictures [ ja kolme muuta] ; 

directed by Jaume Collet-Serra ; screenplay by Michael Green and Glenn 

Ficarra & John Requa ; produced by John Davis [ ja kolme muuta].

Tai näin:

130 0# $a Jungle cruise (elokuva : 2021) 

245 10 $a Jungle cruise / $c *Walt Disney Pictures, Davis Entertainment, 
Flynn Picture Company, Seven Bucks Productions ; directed by Jaume
Collet-Serra ; screenplay by Michael Green and Glenn Ficarra & John 
Requa ; produced by John Davis, John Fox, Beau Flynn, Dwayne Johnson.

* Tiedot otetaan 245$c-kenttään alku- tai lopputeksteistä



Videotallenteiden 245$c

▪Videotallenteiden vastuullisuustiedot tallennetaan 245$c-
kenttään kuten ensisijaisessa tiedonlähteessä on, eli alku- ja 
lopputeksteissä. 

▪ Kansallisesti sovittua järjestystä noudatetaan vain 7XX-kenttien 
kohdalla.



Loppudia

Kiitos!

melinda-posti@helsinki.fi

Melinda-wiki: https://www.kiwi.fi/display/melinda

https://twitter.com/Melindapalvelu

https://www.kiwi.fi/display/melinda
https://twitter.com/Melindapalvelu

