
EriEriEriErikoiskirjastojen neuvostokoiskirjastojen neuvostokoiskirjastojen neuvostokoiskirjastojen neuvosto    

SyySyySyySyyskokous 22.11.2010 klo 13:00skokous 22.11.2010 klo 13:00skokous 22.11.2010 klo 13:00skokous 22.11.2010 klo 13:00        

    

PaikkaPaikkaPaikkaPaikka:::: Eduskun Eduskun Eduskun Eduskunnan kirjasto, Aurorankatu 6nan kirjasto, Aurorankatu 6nan kirjasto, Aurorankatu 6nan kirjasto, Aurorankatu 6 

 

1.1.1.1. Kokouksen avausKokouksen avausKokouksen avausKokouksen avaus    

 

Neuvoston puheenjohtaja Silja Rekomaa avasi kokouksen. 

 

2.2.2.2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta ja kahden pöytäkirjantarkastajaKokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta ja kahden pöytäkirjantarkastajaKokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta ja kahden pöytäkirjantarkastajaKokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta ja kahden pöytäkirjantarkastajan valintan valintan valintan valinta    

 

Kokouksen Puheenjohtajaksi valittiin Sija Rekomaa, sihteeriksi valittiin Outi Hietanen. Pöy-

täkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Rissanen ja Ari Kotonen.  

 

3.3.3.3. Tervetuliaissanat / isäntien puheenvuoro: Sari Pajula Tervetuliaissanat / isäntien puheenvuoro: Sari Pajula Tervetuliaissanat / isäntien puheenvuoro: Sari Pajula Tervetuliaissanat / isäntien puheenvuoro: Sari Pajula     

 

Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula toivotti kokousväen tervetulleeksi ja kertoi ajan-

kohtaisia kuulumisia Eduskunnan kirjastosta.  

    

4.4.4.4. Kokouksen esityslistan hyväksyminenKokouksen esityslistan hyväksyminenKokouksen esityslistan hyväksyminenKokouksen esityslistan hyväksyminen    

 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

    

5.5.5.5. Kevätkokouksen pöytäkirjan hyväksyminenKevätkokouksen pöytäkirjan hyväksyminenKevätkokouksen pöytäkirjan hyväksyminenKevätkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen    

 

Hyväksyttiin kevätkokouksen pöytäkirja. 

    

6.6.6.6. Katsaus vuoden 2010 toimintaan, strategian ja toimintasuunnitelman 2011 esittelyKatsaus vuoden 2010 toimintaan, strategian ja toimintasuunnitelman 2011 esittelyKatsaus vuoden 2010 toimintaan, strategian ja toimintasuunnitelman 2011 esittelyKatsaus vuoden 2010 toimintaan, strategian ja toimintasuunnitelman 2011 esittely    

    

Puheenjohtaja esitteli neuvoston toimintaa kuluvan vuoden aikana (PowerPoint – esitys).     

 

Keskusteltiin toimintasuunnitelman toteutumisesta. Todettiin että suunniteltua raportointia 

työryhmistä on esiintynyt varsin vähän mikä johtuu osittain Ning – palvelun poistumisesta 

käytöstä. Esitettiin että voitaisiin jatkossa kartoittaa myös sellaisten erikoiskirjastojen neu-

voston jäsenten toimimista eri työryhmissä jotka eivät ole neuvoston nimeämiä ja pyytää 

heitä välittämään neuvostolle tietoa erikoiskirjastoja mahdollisesti koskevissa asioissa. Ensi 

vuoden aikana pyritään myös saamaan käyttöön toimiva kommunikointiväline. 

 

StrategiaStrategiaStrategiaStrategia    

 

Puheenjohtaja esitteli neuvoston strategian luonnoksen joka pyritään hyväksymään tässä 

kokouksessa sovittujen muutosten jälkeen. Strategia alkaa missiolla josta on johdettu visio. 

Strategia on jaettu jäsen- ja kirjastopoliittiseen strategiaan.  

 

Puheenjohtaja kertoi että etukäteen on saatu yksi kommentti jossa toivottiin että strategias-

sa näkyisi selvemmin että  

 

� ” Erikoiskirjastojen neuvosto valvoo ja ajaa erikoiskirjastojen etua. Nyt teksti jää aika 

löysiksi aikeiksi ja ikään kuin maailman menon seuraamiseksi ilman varsinaisia toi-

menpiteitä. Varsinkin pienissä erikoiskirjastoissa ei olla aina selvillä, mitä niitä kos-

kevia asioita on esillä ja päätettävänä eri tahoilla. Erik todennäköisimmin saa katta-

vasti tiedon ajankohtaisista aikeista. Edunvalvonta on kyllä tavallaan tekstissä sisäl-



lä, mutta jos sitä ei selvästi kirjoita näkyviin, ei jää oikein mitään motivaatioita kuu-

lua neuvostoon.” 

� sovittiin että etujen valvominen ja ajaminen lisätään missioon 

 

Kokousväki esitti seuraavia korjauksia ja parannusehdotuksia strategiatekstin kohtiin 

 

� Visio: ”neuvosto on arvostettu yhteistyökumppani” on kulunut fraasi, toivottiin että 

se muotoiltaisiin toisin. 

� Neuvoston tehtävät, 3. kohta: kansalliskirjasto tulisi mainita erikseen sidosryhmänä. 

� Neuvoston tehtävät: kansainvälinen näkökulma tulisi lisätä strategiaan, yksinäiset 

pienet erikoiskirjastot voivat hakea tukea samaa substanssia edustavilta kirjastoilta 

ulkomailta. Kansainvälinen, erityisesti pohjoismainen yhteistyö on koettu tärkeäksi. 

Ehdotettiin että kansainvälisyys lisätään kohtaan 3, todettiin että asia on lisättävä 

myös toimintasuunnitelmaan. 

� Toimintaympäristön muutokset: jätetään kokonaan pois kohta ”ei pelkästään nega-

tiivisia”. 

� Toimintaympäristön muutokset: esitettiin että kohta ”henkilökunnan ikääntyminen 

edellyttää jatkossa rekrytoimista supistuvilta markkinoilta” joko poistetaan koko-

naan tai sitä muutetaan. Lauseen tarkoitus koettiin epäselväksi. 

� Jäsenstrategia: kohta ”oman profiilin nostamisessa” muotoiltaisiin toisin ja avattai-

siin siten että korostetaan erikoiskirjastojen kokoelmien ja aineistojen sekä sub-

stanssin ainutlaatuisuutta ja merkitystä nimenomaan tutkimuskirjastoina, tulee esiin 

myös se että tarvitaan ihmisiä jotka osaavat käyttää kokoelmia. 

� Jäsenstrategia: kohta ”kansallisen tietoverkon osana” korjataan muotoon ”Osana 

kansallista tietohuoltoa”. 

� Yleinen kommentti: yhteisten asioiden ajamisessa, erityisesti rahoituksen saamises-

sa ongelmia tuottaa se että erikoiskirjastot ovat eri ministeriöiden hallinnonalalla. 

Erikoiskirjastojen (tutkimus)kokoelmat tulisi kirjasta osaksi kansallista tietohuoltoa. 

Ehdotettiin että asia lisättäisiin neuvoston tehtävien toiseksi viimeiseen kohtaan. 

� Kielenhuolto: tekstissä tulee kiinnittää huomiota monikon genetiivimuodon johdon-

mukaisuuteen 

 

Sovittiin että strategia hyväksytään tässä kokouksessa ja neuvosto valtuuttaa työvaliokun-

nan muotoilemaan tekstin lopulliseen asuunsa ottamalla huomioon kokouksessa sovitut 

muutokset.  

 

Puheenjohtaja esitteli neuvoston toimintasuunnitelma ensi vuodelle (PowerPoint)) 

� Tarkoitus on mm. koota listaa erikoiskirjastoista ja kutsua jäseniksi sellaisia jotka ei-

vät vielä kuulu neuvostoon 

� on tehty esite jota voi jakaa tilaisuuksissa, tarkoitus on laatia myös verkkoilmoittau-

tumislomake 

� sovittiin että kansainvälinen yhteistyö lisätään toimintasuunnitelmaan 

� ehdotettiin että toimintasuunnitelmaan lisätään IFLA  

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. 

 

    

7.7.7.7. Keskustelua neuvoston jäsenten esitKeskustelua neuvoston jäsenten esitKeskustelua neuvoston jäsenten esitKeskustelua neuvoston jäsenten esittämistä ajankohtaisista asioistatämistä ajankohtaisista asioistatämistä ajankohtaisista asioistatämistä ajankohtaisista asioista    

    

Ei etukäteen ilmoitettuja aiheita. KAVAn edustaja tiedusteli ovatko kaikki muut erikoiskirjas-

tot mukana kansallisessa kirjastotilastossa. Todettiin että oletus on että erikoiskirjastosta 

vain suurimmat ovat osallistuneet. On kyseenalaista onko kirjastotilastosta nykyisellään 

hyötyä. Olisi tärkeää että erikoiskirjastotkin olisivat mukana, mutta tilastotietojen keräämi-



nen on nykyisellään aivan liian työlästä. Tilastoa kehitellään parhaillaan myös erikoiskirjas-

tojen tarpeita ajatellen.  

    

8.8.8.8. IlmoitusasiatIlmoitusasiatIlmoitusasiatIlmoitusasiat    

    

Ei ilmoitusasioita.  

    

9.9.9.9. Muut asiatMuut asiatMuut asiatMuut asiat    

� Varapuheenjohtaja Eila Vainikka kertoi uusien ISDS -kuvailusääntöjen käyttöönoton 

koulutuksesta. Kysymys on ensimmäisestä yhteisluettelohankkeesta ja sen koulutus-

suunnittelusta. Suunnittelukokous pidetään 15.12 Kansalliskirjastossa. Suunnittelu-

ryhmään etsitään Lindassa olevan erikoiskirjaston edustajaa. Tilastokirjasto on il-

moittanut kiinnostuksesta osallistua. Sovittiin että asiaan palataan työvaliokunnan 

kokouksessa.  

� Varapuheenjohtaja jatkoi kertomalla että erikoiskirjastojen kirjastojärjestelmien kar-

toitus ollaan aloittamassa, tämä on ajankohtainen tulevan yhteisluetteloympäristön 

takia. Jarmo Saarikko totesi että käytössä olevia kirjastojärjestelmiä voidaan tiedus-

tella suunnitellun jäsenkartoituksen yhteydessä. 

� Tiedusteltiin neuvoston jäsenten suhdetta KDK:hon, onko joku jo mukana? 

o Elisa Orrman kertoi kansallisarkiston olevan mukana ensimmäisessä vaiheessa 

ministeriön päätöksellä. Seuraavan sektorin odotetaan käynnistyvän pian ja olisi 

toivottavaa että myös pienet erikoiskirjastot seuraisivat aktiivisesti hankkeen to-

teutumista. 

o Mikäli tietokannan luettelointitiedot on mahdollista saada ulos MARC21-

muodossa ulos, ne otetaan vastaan. Sovittiin että laitetaan asiasta tiedote verk-

kosivuille.  

    

10.10.10.10. Seuraava kokousSeuraava kokousSeuraava kokousSeuraava kokous    

    

Puheenjohtaja kertoi että Tilastokirjasto on tarjoutunut isännöimään seuraavaa kokousta. 

Myös Helsingin Hovioikeuden kirjasto tarjoutui järjestämään kokoustilat. Sovittiin että kokoon-

numme seuraavaksi Helsingin hovioikeuden kirjaston tiloissa maaliskuussa viikoilla 12 tai 13.  

    

11.11.11.11. Kokouksen päättäminenKokouksen päättäminenKokouksen päättäminenKokouksen päättäminen    

    

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15.  

    

 
LIITTEET 

 
Liite 1 Osallistujalista 


