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Päivän ohjelma

• Ajankohtaisia asioita Melindalta ja KUMEAlta / Anneli 
Renfors

• Uudet ohjesivut / Minna Kantanen

• Raamatun kirjat / Martin Engberg

• Nimeke- ja vastuullisuustiedot (MARC-kenttä 245) -
erilaisia tapauksia / Anneli Renfors

TAUKO (5 min)n. klo 14:00-14:05?

• Nimeke- ja vastuullisuustiedot (MARC-kenttä 245) -
erilaisia tapauksia / Anneli Renfors



Tapahtumat ja koulutukset Melindassa 2022

• 17.3.2022 Talonmies-Extra 9: Sarja-aineiston kuvailu / 
Ville Huhtala, Sirpa Janhonen, Heidi Ronkainen, Anne-
Mari Salmela

• 7.4.2022 Talonmiehen tuokio 31

• 20.4.2022 Melinda-Aleph-koulutus 1

• 27.4.2022 Melinda-Aleph-koulutus 2

• 4.5.2022 Melinda-Aleph-koulutus 3

• 12.5.2022 Talonmiehen tuokio 32

• Katso lisää Tapahtumat ja koulutukset 2022-
wikisivulta

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


Tapahtumista ja koulutuksista

▪Talonmiehen tuokioissa keskitymme kuvailun 
ohjeistuksiin niille, jotka kuvailevat työkseen

▪Pyrimme käytännön läheisiin esimerkkeihin

▪Perusasioita, ei alkeita

▪Kuvailun alkeita ei opeta parissa 
tunnissa/päivässä/viikossa

▪Erilaiset organisaatiot ja järjestelmät asettavat 
haasteita



Melindassa tapahtuu

• Joki- ja Kainet-kirjastojen liittymisprojektit 
Melindaan aloitetaan – mukaan vuoden 2022 
aikana?

https://joki.finna.fi/Content/kirjastot
https://kainet.finna.fi/


Alephin valmiit sisältövaihtoehdot (Ctrl+F8)

▪ Alephin sisältövaihtoehtotekstit löytyvät täältä ja Metatietosanastosta

▪ valmiin sisältövaihtoehdon maksimipituus Alephissa 100 merkkiä

▪ jotkut fraasit ylittävät tämän pituuden ja loppuosa tekstistä leikkaantuu pois 

ESIMERKKI

"Julkaisuun liittyy digitaalisia aineistoja, jotka ovat käytettävissä 

mobiililaitteeseen ladattavan sovelluksen avulla."

▪ Teksti vaihtoehtoikkunassa: "Julkaisuun liittyy digitaalisia aineistoja, jotka 

ovat käytettävissä mobiililaitteeseen ladattava". 

-> kopioi koko fraasi Metatietosanastosta tietueeseen

https://www.kiwi.fi/x/b4D9Ag
https://finto.fi/mts/fi/


KUMEAssa ajankohtaisia 1/2

▪KUMEAn kokoonpano 2022-23:

Pia Backman (Åbo Akademis Bibliotek), Martin Engberg 
(Kansalliskirjasto), Anne Holappa (HUMAK) – syksyyn 2022 tilalla 
Silja Saarikoski (SeAMK), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), 
Katja Hyvärinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto), Minna Kantanen 
(Kansalliskirjasto), Henriikka Kokki (Celia), Sirpa Korhonen-
Ritanen (Varastokirjasto), Jarmo Louet (Jyväskylän kaupungin 
kirjasto), Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto), Anne-Mari 
Salmela (Turun yliopiston kirjasto), Anna Viitanen (Turun 
kaupunginkirjasto), Irina Vikman (Hämeen ammattikorkeakoulun 
kirjasto)



KUMEAssa ajankohtaisia 2/2

▪Peli- ja videotallennetyöryhmä muuttanut nimensä AV-
aineistotyöryhmäksi

▪Myös äänikirjat kuuluvat ryhmän toimialaan

▪Ryhmän kokoonpano 2022-23: 
Eeva-Riitta Peltonen (Kansalliskirjasto), Katri Riiheläinen 
(Kirjastopalvelu), Anna Viitanen (Turun kaupunginkirjasto), Sini 
Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto), Jarmo Louet 
(Jyväskylän kaupunginkirjasto)



KYSYMYS

▪ Kirjassa Wollstonecraft: A vindication of the rights of 
woman, ISBN 9780241382622, kustantaja Penguin
Books, ei mainittu kustantamon kotipaikkaa Lontoota. 
Kun kuvailun kieli on suomi, merkitäänkö hakasulkuihin 
Lontoo vai London?

VASTAUS

▪ Kustannuspaikka kuuluu elementteihin, jotka merkitään 
tiedonlähteessä käytetyllä kielellä ja 
kirjoitusjärjestelmällä (RDA 1.4).

264 _1 $a [London] : $b Penguin Books, $c 2020.

Kuvailun kieli (040$b) ja kustannuspaikka (264$a)

http://original.rdatoolkit.org/rdachp1-fi_rda1-524.html


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

