Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston toimintakertomus 2011
Toiminta vuonna 2011
Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston kokouksessa 9.12.2010 päätettiin
asiantuntijaverkoston kokoonpanoa laajentaa niin, että AMKITkonsortion (2 henkilöä) edustajien lisäksi myös sekä erikoiskirjastojen
(kaksi henkilöä) että yleisten kirjastojen edustajat (kaksi henkilöä) tulivat
mukaan vuoden 2011 alkupuolella.
Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokouksessa (5.11.2010) esitettiin,
että sisällönkuvailua ei jatkossa sisällytetä Sys-OPAC-työryhmän
toimenkuvaan, vaan pyritään keskittämään nämä asiat sisällönkuvailun
asiantuntijaverkostolle
Ohjausryhmän kokouksessa päätettiin järjestää seminaari, johon
kutsutaan Linnea2-konsortion ohjausryhmä, AMKIT-konsortion
johtoryhmä ja Linnea-työryhmät keskustelemaan työryhmien
toimenkuvasta, toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä
keskinäisestä työnjaosta ja yhteistyöstä. Seminaarin (15.2.2011)
tavoitteena oli saada luoduksi ohjeistus työryhmien toimintaa varten.
Verkostomme jäsenistä mukana olivat Arne Hedman, Eeva Kärki ja Esko
Siirala.
Linnea2-konsortion ohjausryhmän kokouksessa (21.10.2011) esitettiin,
että sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto ottaa koordinoivan roolin
sisällönkuvailuasioissa, mutta olisi näissä asioissa yhteydessä
luettelointityöryhmään. Uusien työryhmien ja sisällönkuvailun
asiantuntijaverkoston edustajat kutsutaan yhteiseen, alustavasti
tammikuun loppupuolella pidettävään seminaariin, jossa määritellään
tarkemmin uusien työryhmien tehtävät.
Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 päätti, että SYNin
sisällönkuvailun asiantuntijaverkostoa hyödynnetään edelleen
sisällönkuvailuasioissa ja verkoston edustaja kutsutaan myös
alkuvuoden saatepalaveriin edelliskerran tapaan.

Keväällä 2010 toteutetun koulutustarvekyselyn palautteen perusteella
suunniteltiin sisällönkuvailun verkoston ensimmäinen alakohtainen
koulutus, Lääke- ja hoitotieteen koulutus 18.5.2011. Koulutus toteutettiin
yhteistyössä Meilahden kampuskirjasto Terkon kanssa.

Syksyllä 25.11.2011 järjestettiin Sisällönkuvailupäivä. Järjestäjinä olivat
asiantuntijaverkosto, Kansalliskirjasto ja Helsingin yliopiston kirjasto.
Koulutuspäivän aiheita olivat mm. sisällönkuvailun tulevaisuus,
tutkijoiden tiedonhankintatavat, ontologiat, metatietovaranto
(yhteisluettelo) ja KDK.
On keskusteltu kirjastoluetteloiden käytettävyyteen aiheenmukaisessa
tiedonhaussa liittyvän tutkimuksen lisäämisestä. Sopivaksi
tutkimusaiheeksi muotoutui tiedonhakujen tutkiminen Lindassa ja jossain
toisessa kirjastotietokannassa erilaisten käyttäjäryhmien osalta.
Opinnäyteyhteistyön koordinoinnin osalta verkosto muotoili syksyn
aikana yleisellä tasolla aiheita, joista toivoo opinnäytetöitä. Yksittäisiä
opinnäytetyöaiheita voi lähettää verkostolle, joka lähettää aiheita
eteenpäin yhteistyötahoille. Yhteistyötahot ovat tällä hetkellä Oulun
yliopiston Informaatiotutkimus, Oulun seudun ammattikorkeakoulun
Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelma, Tampereen yliopiston
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos, Turun
ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan koulutusohjelma ja Åbo
Akademi Institutionen för informationsförvaltning.
Oulun seudun ammattikorkeakoulusta on ilmoittautunut opiskelija, joka
voisi kartoittaa aiheenmukaista tiedonhakua kirjastotietokannoissa.
Viestintäsuunnitelman mukaisesti päivitettiin Sisällönkuvailun
asiantuntijaverkoston kotisivu. Sivulla kerrotaan verkostosta ja sivulle
tallennettiin sisällönkuvailusuositukset suomeksi ja ruotsiksi,
toimintakertomukset vuosilta 2009 ja 2010 sekä kokousmuistiot.
Perustettiin sisällönkuvailijoille sähköpostilista, joka on
tarkoitettu sisällönkuvailuasioista tiedottamiseen ja keskusteluun.
Keväällä tehtiin UDK-kysely, jossa selvitettiin, missä kirjastoissa UDK:ta
hyödynnetään sisällönkuvailussa, tiedonhaussa tai tiedonhallinnan
koulutuksessa. Samalla kysyttiin halukkuutta osallistua UDK:n
suomalaisen version kehittämiseen. Kuusi kirjastoa ilmoittautui
halukkaiksi osallistumaan tähän työhön: Helsingin yliopiston kirjasto
(Viikin kampuskirjasto), Hämeen ammattikorkeakoulu (kirjasto- ja
tietopalvelut), Kansalliskirjasto (Fennica), Lapin korkeakoulukirjasto
(Yliopistoyksikkö), Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen
teknillinen yliopisto.

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto on kokoontunut vuoden aikana viisi
(5) kertaa: 16.2.2011, 30.3.2011, 31.5.2011, 15.9.2011 ja 8.12.2011.

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston kokoonpano
vuonna 2011
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Hannele Fabritius (Helsingin yliopiston kirjasto, Kumpulan
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Merja Hyödynmaa (Tampereen yliopiston kirjasto)
Esa Hämäläinen (Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto)
Samuli Kerola (Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö)
Birgitta Kurvinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto,
Lutakon kampuskirjasto)
Eeva Kärki (Kansalliskirjasto)
Maria Lassén-Seger (Åbo Akademis bibliotek)
Anja Lehtokari (Aalto-yliopiston kirjasto, Arabia)
Kirsi Lepistö (Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto)
Marlene Lundin (Svenska handelshögskolan, Biblioteket)
Raija Löytölä (Tritonia, Humanistiset kirjastopalvelut)
Tarja Mäkinen (Kansalliskirjasto) -15.9.2011-

Timo Mäntyvaara (Oulun yliopiston kirjasto)
Kristiina Näyhö (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto)
Ulla Ohvo (Lappeenrannan tiedekirjasto) -1.9.2011
Marja Puntalo (Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kirjasto)
Ilkka Päiväläinen (Helsingin yliopiston kirjasto,
Keskustakampuksen kirjasto) 15.9.2011Mirja Raivio (Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto)
Pirjo Rieskjärvi (Jyväskylän yliopiston kirjasto)
Marja-Leena Räty (Itä-Suomen yliopiston Joensuun
kampuskirjasto)
Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)
Anja Seppänen (Lappeenrannan tiedekirjasto) 2.9.2011Esko Siirala (Helsingin yliopiston kirjasto, Viikin kampuskirjasto)
puheenjohtaja vuonna 2011
Marjatta Suokari (Turun kauppakorkeakoulun kirjastotietopalvelu)
Lea Tastula (Tampereen kaupunginkirjasto, pääkirjasto,
musiikkiosasto)
Tuulikki Telenius (Salon kaupunginkirjasto)
Tarja Turunen (Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuskirjasto)
Eila Vainikka (Suomen Kuntaliitto, kirjastotietopalvelu)
Johanna Viitanen (Turun yliopiston kirjasto) sihteeri vuonna 2011
-31.12.2011

