
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous                                      MUISTIO

Aika: 21.4.2021 klo 12.00-15-00

Paikka: Zoom-etäyhteys

Paikalla: Mirja Anttila, Maria Forsén, Taru Fröjdholm, Ilkka Haataja, Liisa Hilander
(puheenjohtaja), Outi Hintikka, Ilona Lindfors (sihteeri), Katriina Tiainen (klo 13 asti), Jaakko
Tuohiniemi, Tarja Turunen

Poissa: Mari Ekman

1. Kokouksen avaus

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:02.

2. Esityslistan hyväksyminen

  Hyväksyttiin esityslista.

3. Kokous- ja tapahtumakuulumisia

 yleisten kirjastojen henkilökunnan koulutuspäivä, Lahti, 31.3. / Outi
o webinaarin ohjelma verkossa: Miten tunnistaa ja torjua valheellista ja

virheellistä tietoa?
o Outi osallistui paneelikeskusteluun ”Kirjasto luotettavan tiedon puolella”

Sisku-ryhmän edustajana.  Paneelikeskustelussa oli hyvä tilaisuus päästä
avaamaan Sisku-ryhmän Metatietosanastoon muotoileman fraasin taustoja
eli esimerkiksi sitä, että fraasin tarkoituksena ei ollut olla arvottava

 SLM-ryhmän kokous 12.4.
o Käytiin läpi elokuvien hierarkiaa, mitkä elokuvan lajityyppi-/muototermit

menevät fiktioelokuvat -termin alle ja mitkä termit elokuvat –termin alle
o elokuvat-hierarkia ehdotusjärjestelmässä

 Kuvailuryhmien työpaja 13.4.
o https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=206405890
o keskusteltiin Muusan esityksen 045-kenttää koskevasta kohdasta, ja siitä.

tarvitseeko Sisällönkuvailuopasta päivittää tämän kentän osalta -> ei
muutosta

https://akeuutiset.wordpress.com/2021/02/15/miten-tunnistaa-ja-torjua-valheellista-ja-virheellista-tietoa-webinaari-31-3/
https://akeuutiset.wordpress.com/2021/02/15/miten-tunnistaa-ja-torjua-valheellista-ja-virheellista-tietoa-webinaari-31-3/
https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/8652
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=206405890


4. Uuden RDA:n kuvailutasojen kommentointi Kustille (ks. Marja-Liisa Seppälän viesti 22.1.)

 käytiin läpi Kuvailustandardiryhmän (Kusti) lähettämä taulukko RDA-kuvailutasoista,
ja lisättiin taulukkoon Sisku-ryhmän kommentit

 kuvailun asiantuntijaryhmien kuvailutasojen kommentit on koottu Kiwiin

5. Aikaontologiaan liittyvät kysymykset

 https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=206405890
 miten pitäisi merkitä vuosituhannen ensimmäiset vuosikymmenet?

o 70-luku voi mahdollisesti sekoittua 1970-lukuun
o merkintätapaa 070-luku ei pidetty hyvänä
o voisiko ensimmäiset vuosikymmenet & –sadat olla jaa. merkinnällä, vaikka

pääsääntöisesti ajanlaskun alun jälkeiset ajanjaksot eivät saakaan jaa.
merkintää?

o Wikipedia: https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_vuosikymmenist%C3%A4
o EHDOTUS:

 kaikki ajanjaksot ennen ajanlaskua merkitään eaa. ja tämän lisäksi
ajan laskun alun jälkeiset ensimmäiset vuosikymmenet saavat
merkinnän jaa. vuoteen 100 jaa. asti

 ensimmäinen vuosikymmen eaa.
 ensimmäinen vuosikymmen jaa.
 ensimmäinen vuosisata eaa.
 ensimmäinen vuosisata jaa.

 vuosisatojen ensimmäiset vuosikymmenten merkintä?
o EHDOTUS:

1000-luku (vuosisata)
1000-luku (vuosikymmen)
200-luku
200-luku (vuosikymmen)

 paljonko ennen ajanlaskun alkua olevia ajanjaksoja pitäisi lisätä aikaontologiaan
o keskusteltiin ennen ajanlaskun alkua olevien ajanjaksojen tarpeista
o esille nousi tarve saada vuosituhannet ainakin 3000 eaa. asti. Lisäksi

pohdittiin, riittäisikö, jos vuosisadat lisättäisiin aikaontologiaan vuoteen 2000
eaa. asti

6. Teos kohteena (sisällönkuvailuohje 630 07 vai 630 04)

 Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7.  yso/eng, englanninkieliset asiasanat sisällönkuvailussa

https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/Kuvailutasot
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=206405890
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_vuosikymmenist%C3%A4


Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8. Muut asiat

Alma-kirjastoissa on tullut käyttöön AutoHotKey-työkalu uuteen metadataeditoriin.

9. Tiedotusasiat

 Talonmiehen tuokio 22.4.2021
 seuraava Siskun kokous 20.5.2021

10. Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:55


