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Paikka: PRH 
 
Aika: alkaen klo 14 
 
Paikalla: Silja Rekomaa (puheenjohtaja), Eila Vainikka, Riitta Autere, Jarmo Saarikko, 
Maria Söderholm, Soile Hakola, Outi Hietanen (sihteeri) 
 
Poissa: Sari Palén, Jessica Parland von Essen 
 
1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta 
Puheenjohtaja avasi kokouksen, sihteeriksi valittiin Outi Hietanen. 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista. 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
4. Jäsenasiat 
Ei jäsenasioita. 
 
5. EriK:n edustaja nimetty Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmään 
Eila Vainikka jatkaa kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmässä. 
 
6. EriK:ltä pyydetty edustajaa sisällönkuvailun asiantuntijaverkostoon 
31.1 mennessä on sisällönkuvailun asiantuntijaverkostoon nimettävä 2 edustajaa. 
Kokoontumisia on tähän saakka ollut yleensä kaksi kertaa vuodessa. Todettiin että on 
tärkeää olla mukana ja on hyvä että saadaan erikoiskirjastojen näkökulmaa esiin. Eila 
Vainikka lupautui toiseksi edustajaksi. Sovittiin että Eila kysyy Kaupunkisuunnitteluviraston 
Leena Kärkkäistä toiseksi edustajaksi. Mikäli Kärkkäiselle ei sovi, seuraavat vaihtoehdot 
olisivat suurimmat erikoiskirjastot eli Tilastokirjasto ja Eduskunnan kirjasto. 
 
7. EriK:n edustaja Tietohuoltokomiteaan 
SFS vaatii tietohuoltokomiteaan rahoituksen, mikä on EriK:lle ongelma. Jarmo on 
kiinnostunut jäsenyydestä. Todettiin että PRH on todennäköisesti SFS:n jäsen ja pohdittiin 
voitaisiinko rahoitus saada mahdollisesti tätä kautta. Sovittiin että Riitta Autere selvittää 
asiaa ja jatketaan keskustelua seuraavassa kokouksessa. 
 
8. Toimintasuunnitelma 2011 käytäntöön, aikataulutus 
Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja sovittiin seuraavanlainen aikataulutus. 

1. Näkyvyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen erikoiskirjastojen keskuudessa ja 
jäsenmäärän kasvattaminen 

§ lista erikoiskirjastoista on laadittu (Jarmo Saarikko), jäsenhankinta 
§ sovittiin että jaetaan listasta kaikille työvaliokunnan jäsenille osa ja kukin ottaa 

yhteyttä omalla listallaan oleviin organisaatioihin. Voidaan laatia jonkinlainen 
mallisähköposti jossa kerrotaan jäsenmäärän kasvattamishankkeesta ja linkit 
strategiaan sekä EriKwikiin 

§ sovittiin että toteutetaan helmi-maaliskuun loppuun mennessä 
2. Näkyvyyden lisääminen ja verkostoituminen kirjastoverkon sisällä 
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§ toimitaan aina tarpeen ja tilanteiden mukaan: nimetään edustajia ohjaus- ja 
työryhmiin, annetaan lausuntoja jne. 

3. Vuorovaikutuksen lisääminen erikoiskirjastojen näkökulmasta keskeisten tahojen 
kanssa 

§ järjestetään työvaliokunnan kokouksia eri paikoissa joissa voidaan samalla tavata 
yhteistyökumppaneita, ennen kevätkokousta OKM:ssä, viimeistään viikolla 10 (ei 
8.3) 

§ sovittiin että otetaan yhteyttä OKM:ään 
§ on mietittävä etukäteen mitä meillä on agendalla 
§ osastojen väliseen kirjastoryhmään olisi kiinnostava tutustua 
§ sovittin että Silja Rekomaa ottaa yhteyttä Anne Luoto-Halvariin 
§ myös TEM on mahdollinen vierailukohde, voidaan tuoda esiin tietopalveluiden 

tärkeys organisaatioissa. 
4. Tunnettuuden lisääminen muualla yhteiskunnassa 
§ esim. jäsenyyden mainostaminen eri tilaisuuksissa 
§ sovittiin että pyritään saamaan juttu johonkin alan lehteen (Tietoasiantuntija tai 

Kirjasto) loppuvuodesta, voidaan katsoa onko jäsentenhankkimiskampanja 
onnistunut 

5. Kv-asiat 
§ IFLA 
§ esimerkkejä erikoiskirjastojen kansainvälisistä verkostoista pyritän keräämään 

wikiin kesään mennessä 
§ kukin työvaliokunnan jäsen lisää perustettavalle sivulle yhden linkin johonkin omaan 

kansainväliseen verkostoon, organisaatioon tms. 
 

9. Verkkosivujen tilanne, tietojen päivitys 
Sovittiin että lisätään strategia ja toimintasuunnitelma wikiin. Tavoite on edelleen se että 
saadaan jossain vaiheessa kaikki yhteen paikkaan, mahdollisesti Confluenceen. Tällä 
hetkellä Wiki toimii dokumenttivarastona. LinkedIn on jäsenistön tiedostuskanava, wiki on 
tiedotuskanava ei-jäsenille (tapahtumat täytyy olla myös wikissä), Confluence on tällä 
hetkellä ainoastaan työvaliokunnan koekäytössä. Jarmo Saarikko totesi että 
verkkopalvelulle on kolmenlaisia tarpeita: dokumenttiarkisto, tiedotuskanava (olisi kätevää 
jos lähettäisi automaattisesti s-postin) sekä keskustelukanava. Neljäs aspekti on 
avoimuus, olisiko sivusto siis kaikille julkinen vai julkinen vain jäsenille. Todettiin että 
kaikkia annettuja lausuntoja ei ole vielä viety kirjastowikiin, pyritään korjaamaan asia 
mahdollisimman pian. Jarmo Saarikko muistutti että liitetiedostot on vietävä kirjastowikiin 
siten että ne tulevat kirjasto -juureen eikä koko wikin juureen. Sovittiin että 
toimintakertomus laitetaan pdf -muodossa wikiin. 
 
10. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat (kirjastot.fi) 
Infoähky – luento 13.1.2011, ilmoittautuminen 11.1 mennessä (kirjastot.fi). Etelä-Suomen 
tilastotyöpaja 19.1.2011 (kirjastotilasto), Vallila. Erikoiskirjastopäivä torstaina 20.1.2011. 
 
11. Terveiset kirjastosektoreiden kokouksesta 9.12.2010 
Eila Vainikka lupasi lähettää työvaliokuntalaisille pöytäkirjan. Kirjastosektorien tulee ottaa 
kantaa yhteisluetteloon liittymisestä. Sovittiin että tehdään kannanotto kevätkokouksessa. 
Kysymys on siitä haluavako erikoiskirjastot luovuttaa tietonsa yhteisluetteloon. 
Yhtisluetteloon liittyminen tulee vaatimaan työpanosta ja mahdollisesti myös teknistä 
osaamista. Todettiin että on ehkä toteutettava kysely jäsenkunnalle. Kysely voitaisiin 
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laittaa myös liitetiedostona jäsenkeräykseen, voitaisiin samalla tiedustella kiinnostusta 
yhteisluetteloon liittyvästä asiasta. 
 
12. Muut asiat 
Ei muita asioita 
 
13. Seuraava kokous 
Sovitaan sähköpostitse seuraava kokous, mahdollisesti OKM. 
 
14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:50 


