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Paikka: Patentti ja rekisterihallitus, Arkadiankatu 6 A 
 
Aika: alkaen klo 13 
 
Paikalla: Silja Rekomaa (puheenjohtaja), Maria Söderholm, Eila Vainikka, Riitta Autere, 
Soile Hakonen, Sari Pajula, Jessica Parland von Essen, Jarmo Saarikko, Outi Hietanen 
(sihteeri), Juha Hakala (kohta 3) 
 
 
1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta 
Puheenjohtaja avasi kokouksen, sihteeriksi valittiin Outi Hietanen. 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista. 
 
3. Tietohuoltokomitean toiminnan esittely / Juha Hakala 
Juha Hakala esitteli tietohuoltokomitean toimintaa. Keskusteltiin jäsenen nimeämisestä 
tietohuoltokomiteaan. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
5. Jäsenasiat 
Ei jäsenasioita. 
 
6. Confluencen kokeilu 
Erikoiskirjastojen neuvostolle on tehty työtila Confluenceen (http://wiki-
kk.lib.helsinki.fi/login.action?os_destination=%2Fdisplay%2Feriktvk%2FEtusivu). Työtila 
on tällä hetkellä testikäytössä. Todettiin että ohjelmistona Confluence vaikuttaa 
näppärämmältä kuin mediawiki ja tekstejä on helpompi muokata. Sovittiin että jokainen 
käy tekemässä oman profiilinsa ja merkitsee seurattaviksi tvk:n jäsenet. Tunnukset ja 
salasanat kukin on saanut sähköpostitse. Sovittiin että opetellaan Confluencen käyttöä 
strategiaa työstämällä. Keskusteltiin palvelun tulevasta nimestä joka on vielä työn alla. 
 
7. Lausunto Kirjastot.fi -kirjastotietokannan kehittämisestä 
Todettiin että voimme käydä lausuntoa läpi Confluencessa. Pyritään siihen että 
lausunnossa otetaan huomioon myös erikoiskirjastosektori. Lausunnossa on yritetty 
kiinnittää huomiota tietokannan helppokäyttöisyyteen. Lausunto tulee saada valmiiksi 
19.10 mennessä. Sovittiin että kommentoidaan suoraa confluenceen, Jarmo Saarikko 
kokoaa kommentit lausunnoksi ensi viikon loppupuolella. 
 
8. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat 

§ Kirjastoverkkopäivät 27 - 29.10. – erikoiskirjastojen näkemys yhteisistä 
verkkopalveluista. (Jarmo Saarikko) ohjelma 
(http://kirjastoverkkopaivat.kansalliskirjasto.fi/ohjelma/)  

§ Erikoiskirjastojen neuvoston vuosikokous 22.11 
 

9. Strategiatyön tilanne ja jatkosuunnitelma 
Sovittiin että työstetään strategiaa Confluencessa. 
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10. Kirjastosektoreiden kokous 
Edelliseen kirjastosektoreiden kokoukseen oli poikkeuksellisesti kutsuttu vain 
puheenjohtajat. Silja Rekomaan ja Eila Vainikan ollessa estyneitä erikoiskirjastojen 
neuvostolla ei ollut edustusta. Kansalliskirjastosta on luvattu että erikoiskirjastojen 
neuvoston kanssa voidaan sopia oma erillinen tapaaminen. Lisäksi 15.10 on luvassa 
erillinen briiffaus budjettiasioissa, Silja Rekomaa osallistuu tähän. Sovittiin että katsotaan 
mitä em. briiffauksessa selviää ja katsotaan sitten kuinka toimitaan tapaamisen suhteen. 
 
11. Muut asiat 

§ IFLA: sovittiin että Cecilia kutsutaan kertomaan IFLA-kuulumisia seuraavaan tvk:n 
tavalliseen kokoukseen 

§ LM tietopalvelu on järjestämässä tilaisuuden erikoiskirjastoille 28.10. Todettiin että 
päivämäärä pitäisi vielä muuttaa mahdollisimman pian, koska menee päällekkäin 
kirjastoverkkopäivien kanssa 

§ Jarmo Saarikko kertoi hiljattain keskustelleensa arkistolaitoksen johtajan Jussi 
Nuortevan kanssa mm. raketti-hankkeesta sekä erikoiskirjastojen ja opm:n 
yhteistyöstä yleisemmin ja Nuorteva oli kutsunut työvaliokunnan pitämään 
kokouksen kansallisarkiston tiloissa jolloin keskustelua voitaisiin jatkaa. Sovittiin 
että Outi Hietanen ottaa yhteyttä Nuortevan sihteeriin ja pyrkii sopimaan kokouksen 
viikolle 44 

§ Puheenjohtaja kertoi Päivikki Karhulalta saapuneesta viestistä jossa Signum – 
lehteen halutaan juttuja nuorilta kirjastoammattilaisilta. Puheenojohtaja välittää 
viestin työvaliokunnan jäsenille jotka voivat harkinnan mukaan jakaa sitä eteenpäin. 

§ Eila Vainikka kertoi prettyLib-järjestelmän RSS-mahdollisuuksista. Asia oli tullut 
esiin Eduskunnan kirjaston järjestämässä koulutuksessa artikkeli asiasta 
(http://www.prettybit.fi/plserver/article.asp?ID=6032&app=2)  

§ kansainvälinen arviointiryhmä (Anne Lehto, OPM) haastattelee 
kirjastoverkkopäivillä 27.10 klo 14.15–15 eri kirjastosektorien edustajia, 
työvaliokunnan edustaja kaivattaisiin vastaamaan kysymyksiin 
erikoiskirjastosektorin puolesta. Jarmo Saarikko lupautui. 

§ keskusteltiin mahdollisuudesta laatia sellainen jäsenluettelo wikiin jossa kirjastot 
olisivat ryhmiteltynä: valtionhallinto/julkishallinto, kunnat, yksityinen sektori 

 
12. Seuraava kokous 
Seuraavan kokous pyritään järjestämään Kansallisarkistossa viikolla 44, sihteeri ilmoittaa 
tarkemman ajankohdan myöhemmin. Lisäksi sovittiin kokous 18.11 klo 14-16, PRH 
 
13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen. 


