
 

 

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous   MUISTIO 

 

Aika: 1.11.2018 klo 10.00–12.00 

Paikka: Skype-kokous 

Osallistujat: Tarja Turunen (pj.), Satu Niininen (siht.), Mirja Anttila, Hannele Dahl, Ilkka Haataja, 

Susanne Holmlund, Maria Forsén, Liisa Hilander, Jaakko Tuohiniemi 

Poissa: Katri Riiheläinen, Mari Ekman, Taru Fröjdholm, Tarja Mäkinen 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksyttiin. 

 

3. Kuvailuryhmien roolit ja suhteet (ks. mm. Marja-Liisa Seppälän sähköposti 17.10.2018) 

 

Ryhmä kävi läpi Kustin laatimaa esitystä kuvailuryhmistä ja muista kuvailuun vaikuttavista 

tahoista kuvailun ekosysteemissä. 

 

4. Kuvailun tiedotuspäivät 23. – 24.10.2018 

Ryhmä keskusteli tiedotuspäivien tunnelmista. Ohjelman rakenne sai laajalti kiitosta. 

Aamupäivän teoriapitoisemmat esitykset loivat hyvän pohjan iltapäivällä esitetyille 

käytännön esimerkeille. 

Toivottiin, että kuvailupäiville saataisiin mukaan enemmän järjestelmäpuolen ihmisiä, sillä 

kuvailu on edelleen paljolti sidoksissa käytettyyn järjestelmään. Hakujärjestelmien ja 

kuvailun välistä suhdetta kannatettiin seuraavien kuvailupäivien teemaksi. 

Kuvailun yleinen epätasalaatuisuus herätti huolta. Esimerkiksi asiasanojen ketjuttamista 

jatketaan yhä, vaikka suositus puoltaa niistä luopumista. Toimivia hakujärjestelmiä on 

haastavaa rakentaa epäyhtenäiselle aineistolle. 

 

5. Työryhmien kuulumiset 

Fiktioaineistotyöryhmä 

 Työryhmä kokousti Kirjasammon edustajien kanssa 26.10. Pöytäkirja on luettavissa 

osoitteessa: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473 

 

https://meet.lync.com/studentuef-uef/tarja-liisa.turunen/Y5Z6752G
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=85464897
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473


 

 

Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä 

 Ei kokouksia edellisen sisku-kokouksen jälkeen. 

 SLM-sanastoa ollaan viemässä Asteriin hyvin pian. 

 

UDK-työryhmä 

 Valmis UDK-käännös on julkaistu fintossa. 

 Työryhmän jatkosta ei vielä ole päätetty. 

 Viimeisimmän kokouksen muistio lisätään pian sisku-ryhmän wiki-alueelle.  

 

6. Tiedotusasiat 

Seuraava kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 15.11. 

 

7. Seuraava kokous 4.12.2018 Fabianian auditoriossa, Helsinki 

 

 klo 12–13 Huomioita uudesta RDA:sta (Marja-Liisa Seppälä) 

 klo 13–15 YSAsta YSOon siirtymä (Mikko Lappalainen, konversioryhmässä olevat 

siskulaiset Mirja Anttila, Jaakko Tuohiniemi, Maria Forsen, Tarja Mäkinen) 

o Koversioryhmän aineistot ja kokousmuistiinpanot löytyvät täältä: 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=79331934 

Aamupäivän aikana ryhmä käy läpi alustavia tuloksia kiinteämittaisten kenttien kyselystä. 

Muita aiheita ovat toimintasuunnitelma ja -kertomus sekä ajan ilmaisu 648 kentässä. Näistä 

viimeisin liittyy siinä mielessä myös konversioon, että tällä hetkellä kenttään on viety paljon 

YSAan merkittyjä ajan ilmaisuja. 

8. Muut asiat 

Ville Huhtalan kuvailun tiedotuspäivillä esittelemät teosauktoriteetit linkitetään 

sisällönkuvailuoppaaseen. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.28. 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=79331934

