
Keväinen tervehdys Talonmiehen etätoimistolta! 
 
Kansalliskirjasto on suljettuna 13.5. asti, mutta pyrimme kuitenkin pitämään kaikki digitaaliset palvelumme 
normaalisti toiminnassa. Koko henkilökunta työskentelee pääsääntöisesti etänä tuonne toukokuun 
puoliväliin asti. Vaikka kaikki suuret yleisötilaisuudet on peruttu 31.5. asti, pyrimme järjestämään 
tilaisuuksia etäyhteyksin.  
 
Tässä kootusti tietoa kevään webinaareista Melindassa mukana oleville kirjastoille. Mukana myös listaus 
aiempien webinaarien ja muiden tapahtumien tallenteista ja materiaaleista, koska nyt poikkeustilanteessa 
saattaa olla aikaa hyödyntää niitä. 
 
Kevään 2020 webinaareja 
 
21.4. Talonmiehen tuokio 

-Aiheina esimerkiksi  

 Arscan auktoriteettien siirto Asteriin 

 Vanhojen e-kirja-tietueiden muokkaus Melindassa  

 Vinkkejä Aleph-hakuihin 
27.4. Merge-koulutus  

- Opastusta Merge-käyttöliittymän käyttöön. Merge-ohjelmalla voi yhdistää Melindan 
tuplatietueita. Webinaarissa käsitellään sekä ohjelman peruskäyttöä että yksityiskohtia. 
-Koulutus on ajankohtainen siksi, että joissakin kirjastoissa on nyt poikkeustilanteen vuoksi 
paremmin aikaa tehdä tuplien yhdistelyä. 

29.4. Arto-webinaari  
-Koulutusta uuden Artikkelien kuvailutyökalun käytöstä 
-Webinaari on suunnattu Melindan Artikkelien kuvailutyökalun käyttäjille ja käytöstä 
kiinnostuneille: erityisesti niille, jotka eivät ole aiemmin tallentaneet artikkeliviitteitä Artoon 
TAI eivät ole ennen toimineet Melinda-ympäristössä. 

 
Ilmoittautumiset näihin kaikkiin ovat käynnissä, tarkempaa tietoa ja ilmoittautumislinkit sivulla Tapahtumat 
ja koulutukset. 
 
Aiempien tilaisuuksien materiaaleja 
Melinda-wikistä löytyy myös aiempien webinaarien materiaalia katsottavaksi. Kaikki 2019 Melinda-
kirjastoille pidetyt koulutukset ja tilaisuudet löytyvät tältä sivulta Vuoden 2019 tapahtumat ja koulutukset 
 
Erityisesti Talonmies suosittelee vuoden 2019 Talonmies-Extra-tuokioita: 
Talonmies-Extra-tuokio 4 – Aiheena KUMEAn uudet ohjeet kuvailijoille ja Ajankohtaisia kuvailutapauksia 
(esitellään tuoreita muutoksia kuvailuun syksyltä 2019) 
Talonmies-Extra-tuokio 3  - Toimijakuvailu ja Asteri 
Talonmies-Extra-tuokio 2 - YSAsta YSOon 
Talonmies-Extra-tuokio 1 - Tekijyys ja hakutiedot käytännön RDA-kuvailussa 
 
Vuonna 2019 pidettiin useita webinaareja musiikin kuvailusta. Kaikkien niiden materiaalit löytyvät tuolta 
samalta sivulta Vuoden 2019 tapahtumat ja koulutukset. 
 
Kuvailusääntöpalvelun järjestämien RDA-koulutuksien materiaaleja on tallennettu Kuvailusääntöpalvelun 
sivuille, kaikki pidetyt RDA-koulutukset löytyvät sivulta RDA-webinaarit 
Nämä tuoreimmat tallenteet kannattaa katsoa: 
3.12.2019 RDA-perusteet SATAkirjastoille  
12.3.2019 RDA Toolkitin käyttö 

https://www.kiwi.fi/x/VYL9Ag
https://www.kiwi.fi/x/VYL9Ag
https://www.kiwi.fi/x/YZBjBg
https://www.kiwi.fi/x/YZBjBg
https://www.kiwi.fi/x/6wJCAw


Samalla sivulla on myös vuosilta 2016-2017 useita tallenteita RDA-kuvailusta, mutta niitä ei suositella enää 
katsottavaksi, koska ovat osittain vanhentuneita.  
 
Myös viime syksyn Kuvailun tiedotuspäivän esityksistä voi löytyä kiinnostavaa katsottavaa, tallenteet 
löytyvät täältä Kuvailun tiedotuspäivän ohjelma 
 
 
Aurinkoista huhtikuuta ja mukavaa pääsiäistä! 
 
toivoopi 
Talonmies 
 

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

