
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä  MUISTIO 
 
Aika: 21.8.2019 klo 9.30 – 12.00 
Paikka: Skype-kokous 
 
Paikalla: Tarja Turunen (pj.), Satu Niininen (siht.), Tarja Mäkinen, Ilkka Haataja, Outi Hintikka, Jaakko 
Tuohiniemi, Susanne Holmlund, Hannele Dahl, Liisa Hilander ja Maria Forsén 
 
Poissa: Taru Fröjdholm, Mari Ekman ja Mirja Anttila 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.35. 
  

2. Esityslistan hyväksyminen 
Muihin asioihin lisättiin kuvailuryhmien yhteiskokous. 

 
3. Kuvailun tiedotuspäivä syksyllä 

Outin ja Marjutin esittelevät kuvailun tiedotuspäivillä fiktioaineiston kuvailussa tapahtuneita 
muutoksia sisällönkuvailun näkökulmasta. Myös Celiasta on tiedusteltu esiintyjää pitämään 
mahdollisesti oman puheenvuoronsa aiheesta.  
 
Päivän ohjelmarunkoa täydennetään osoitteeseen https://www.kiwi.fi/x/tgrABg 
 

4. Sisällönkuvailuoppaan päivittäminen  
Jaakko kertoi päivittäneensä ohjeeseen sanastokoodien muutoksen ajantasalle (ysa  yso/fin ja 
yso/swe). Työn alla on yhä päivittää kohteena aika -luvun fast-esimerkit nykyohjeistuksen 
mukaiseksi, käydä läpi kiinteämittaisten kenttien käyttöä koskevasta kyselystä nousseet 
muutostarpeet koskien teoksen kohderyhmää ja muotoa sekä laatia erillinen liite 
asiasanaketjujen purkamisen vaikutuksesta elokuva-aineiston kuvailuun. Jaakko laatii tehdyistä 
muutoksista koosteen, joka välitetään myös kuvailulistoille. 
 

5. SLM-sanasto 
Keskusteltiin SLM-työryhmän laajuudesta ja kokoonpanosta. Ryhmällä on pohdittavanaan 
sanaston sisältöä ja rakennetta koskevia linjanvetoja (esim. sanaston hierarkisointi), joihin 
toivottaisiin nykyistä laajempaa keskustelua. Nykyinen työryhmä myös esitti toiveen jäsenyyden 
kierrättämisestä sisku-ryhmän sisällä, jotta lajityyppiä ja muotoa koskeva asiantuntijuus kattaisi 
kaikki siskulaiset. 
 

Tauko 
 

6. Siskulle tulleet kysymykset 
Kysymys: 
Samat termit asiasana-auktoriteettina ja yhteisöauktoriteettina 
Mistä löytyy nyt ohjeet sille, mihin asiasanakenttää ja miten luetteloidaan tietyn henkilön 
mukaan nimetty rakennus esim. Sofia Magdalenan kirkko tai miten luetteloidaan tietyllä nimellä 
tunnettu rakennus esim. Lakeuden risti. En oikein löytänyt sisällönkuvailuoppaasta kohtaa, jota 
olisin voinut käyttää. Kongressin kirjastonkaan ohjeista ei ollut oikein 
apua  https://www.loc.gov/aba/publications/FreeSHM/H1334.pdf 

Vastaus: 

https://www.kiwi.fi/x/tgrABg
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.loc.gov%2Faba%2Fpublications%2FFreeSHM%2FH1334.pdf&data=02%7C01%7C%7C4f9850bd47fc4600b3d008d70397c14e%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c34%7C0%7C1%7C636981822631118901&sdata=y5IRP2NPq8gmyMI8oDE5m6OlhZLPGd2Y0LMf8FIAeZc%3D&reserved=0


Tällä hetkellä rakennuksia on auktorisoitu YSOon, mutta formaatin mukaan niitä pitäisi käsitellä 
yhteisönä. Asia on käsittelyssä myös EURIG Editorial Committeessa. Odotetaan heidän 
kannanottoaan ennen kuin tehdään muutoksia nykykäytäntöön. 

 
7. Siskulaisten kuulumiset 

Käytiin kierros ryhmäläisten kuulumisia. 
 
8. Muut asiat 

 Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 15.8.2019 
o Kuvailuryhmien toimikaudet ovat lopuillaan ja jatkossa jäsenistössä halutaan 

painottaa laajan kirjastosektoriedustuksen lisäksi myös eri kirjastojärjestelmien 
edustusta. Nimeämispyynnöt lähtevät liikkeelle syyskuussa. 

o Muistio luettavissa osoitteessa https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2019-
08-15 

 Kuvailuryhmien yhteiskokous 19.11.2019 
o Sisku ehdottaa aiheiksi 3XX kentät m- ja n-osakenttien käytön ohjeistusta sekä SLM-

sanaston linjauksia ja kokoonpanoa. 
o Muita aiheita ainakin rda-linjausprosessi ja kuvailuohjeiden yhteismitallisuus. 

 
9. Tiedotusasiat 

Ei tiedotettavaa. 
 

10. Seuraava kokous 
Seuraava kokous 19.9.2019 (skype-kokous) klo 9.30 – 12.00. Syksyn muut kokousajat ovat 
10.10.2019 (skype-kokous), 14.11.2019 (skype-kokous) ja 11.12.2019 (lähikokous Helsingissä). 
 
Lähikokous järjestetään Oodissa. Pyydetään ryhmälle lyhyt esittely Oodin tiloista. 

 
11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.57. 
 

https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2019-08-15
https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2019-08-15

