
KUMEA kuvailijan tukena 

Kuvailupäivät 26.3.2014 

Anne-Mari Salmela 

Turun yliopiston kirjasto 



KUMEAn synty 

Ensin oli VTLS-luettelointityöryhmä (1990-luvun 
alussa) 

  -> Voyager-luettelointityöryhmä 

 -> Hankinta- ja luettelointityöryhmä 

    -> Voyager-metatietotyöryhmä 

    -> 28.3.2013 nimeksi KUvailevan MEtatiedon 
Asiantuntijaryhmä 

 

 



KUMEAn jäsenet (1) 

• Ulla Ikäheimo, KK / Kirjastoverkkopalvelut 

• Katri Kananen, KK / Tutkimuskirjasto (Fennica) 

 (Katrin tilalle 1.5. alkaen Kiti Vilkki-Eriksson) 

• Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto 

• Mirja Lampola, Aalto-yliopiston kirjasto 

• Anne-Mari Salmela, Turun yliopiston kirjasto 

• Mervi Kivirinta, Diakonia 

• Taru Fröjdholm, Centria-amkin kirjasto 

 



KUMEAn jäsenet (2) 

• Anne Andersson, Åbo Akademis Bibliotek 

• Eeva-Riitta Peltonen, Tampereen 
kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto 

• Sirpa Tuomisto, Kokkolan kaupunginkirjasto-
maakuntakirjasto 

• Jaana Uurasjärvi, Eduskunnan kirjasto 

• Sirpa Janhonen, Varastokirjasto 

 

+ Minttu Hurme, KK – kutsuttu asiantuntija 

 



Päätehtävä 

• ohjeistaa Melindan kuvailua 

• antaa ohjeita formaatin soveltamiseen 

• vastata  käytännön kuvailukysymyksiin 

• toimia neuvonta- ja keskustelufoorumina 
kirjastojen kuvailevan metatiedon parissa 
työskenteleville 

 



KUMEAa lähellä olevat ryhmät 

• Tiedonhallinnan ohjausryhmä koordinoi 

• MusaMelinda KUMEAn ”alaisuudessa” 

• Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston kanssa 
yhteisiä kokouksia  (2 kertaa) 

• https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=12505
6549  pöytäkirja 1. yhteisestä kokouksesta 31.10.2014 

• Kansallinen kuvailun ohjausryhmä 

 

 

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=125056549
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=125056549


KUMEAn  viime vuosi 

• 12 kokousta, joista kaksi ACP-yhteydellä  

• Kokousten aiheita mm.:   

– MARC21-sovellusohje 

– Melindan uudet tallennusalustat 

– funktiotermien käyttöönottoon liittyvä ohjeistus 

–  e-aineistojen kuvailu 

–  metatietosanasto 

– yms. 

 

 



KUMEAn haasteet nyt 

• MARC21-sovellusohje 

 - päivitys hyvässä vauhdissa, vanhoja pöytäkirjoja 
käyty läpi ja päivitetty ohjeeseen 

   - seuraava kokonaan ohjeeseen keskittyvä ACP-
kokous ensi viikolla 

 - vaatii jatkuvaa työstämistä, päivittämistä, 
paikkaamista, tilkitsemistä 

 - metatietosanastoon linkittäminen 

    

 



KUMEAn uudet haasteet tänä vuonna 

• Suomalaisia esimerkkejä RDA-sääntötekstiin 

• Tapaussivuston  luominen sääntötekstin 
yhteyteen 

• RDA-linjausten ja lisäohjeiden teko  

• RDAn käyttöönoton päätösesitys 
loppuvuodesta 

 



KUMEAn tulevat haasteet 

• RDAn käyttöönotto tuo omat uudet haasteet 

• Melindan laajeneminen 

• Kansallisen metatietoasiantuntijaverkoston 
luominen 

• Asteri, UKJ, BIBFRAME? 

 

 



KUMEAn toiveet kuvailijoille 

• Kysymykset, kommentit pöytäkirjoihin ja 
MARC21 –sovellusohjeeseen tervetulleita  



Kuvailijoiden sähköpostilistat 

me-luetteloijat[at]helsinki.fi 

 - kaikille kuvailutyötä tekeville 

voy-cat[at]helsinki.fi 

 - Melinda-kuviossa mukana olevat 

kumea[at]helsinki.fi 

 - KUMEAn oma sähköpostilista 

• Pyrimme vastaamaan näillä listoilla esitettyihin 
kysymyksiin listoilla ja/tai myöhemmin 
kokouspöytäkirjoissa 



 
KUMEAN sivut 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?p
ageId=21759871 

 
 

KIITOS! 
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