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Paikka: Yleisradio Iso Paja h. 4216 (tapaaminen Ison Pajan aulassa klo 13)  

Aika: klo 13-16  

Poissa: Jessica Parland von Essen ja Maria Söderholm. 

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta 
Puheenjohtaja Janne Ranta avasi kokouksen kello 13:25 Sihteeri vuorossa on Outi Hietanen. 

2. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksin. Muihin asioihin lisättiin Luetteloinnin 
Teemapäivä ja Lähetyskirjaston tilanne. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin pöytäkirja. 
http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Erik_tvk_24112009.pdf  

4. Strategiatyön tilannekatsaus 
Todettiin, että strategiatyön aikataulua on tiivistettävä ja valmista tekstiä tulisi saada paperille 
jotta työssä päästään eteenpäin. Kevätkokoukseen mennessä on oltava jokseenkin valmis 
versio esiteltäväksi kokouksessa. Tämänhetkinen versio löytyy Wikistä (luonnos v0.1). 
Sovittiin että pidetään aiheesta palaveri 3.2 klo 13-15 Kirjasto 10:n ryhmätyötilassa. Kaikki 
työvaliokunnan jäsenet ovat tervetulleita palaveriin. 

5. Kevätkokouksen suunnittelu 
Ajankohta ja ohjelma 
Puheenjohtaja ei ole vielä saanut varmistusta SKS:n puolesta päivämäärän ja ajankohdan 
suhteen. Puheenjohtaja selvittää asian mahdollisimman pian. Todettiin, että kokouksessa 
esiintulevat jäsenasiat tulee selvittää etukäteen: moniko on erovuorossa ja montako uutta 
jäsentä tullaan rekrytoimaan. Tässä vaiheessa näyttäisi että uusia jäseniä tarvitaan kaksi, 
viestiä laitetaan eteenpäin oikeille foorumeille. Keskusteltiin kevätkokouksen pituudesta ja 
aiheista. Todettiin, että kokouksen aiheet voisivat pyöriä strategian ja siihen liittyvien 
ajankohtaisten aiheiden ympärillä. 29.1.2010: Kevätkokouksen päivämäärä varmistui. Kokous 
pidetään 31.3.2010. /janne ranta  
Sovittiin että otetaan yhteyttä yliopistokirjastojen neuvoston puheenjohtajaan Arja-Riitta 
Haaralaan ja pyydetään puhujaksi, aiheena mahdolliset uudet yhteistyökuviot. 
Myös Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa on pohdittu uudenlaista yhteistyökulttuuria 
”kirjastoverkon yhteistyön, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisen 
infrastruktuurihankkeena”, lyhennettynä siis ”yhteistyön infrastruktuuri”. Hankkeen 
tarkoituksena on tuottaa pilotti ja kiinnittää ihmiset yhteistyöhön sen kautta. Lähtökohta on se, 
että KK on tämän infrastruktuurin ylläpitäjä ja koordinaattori, ja palvelu suunnitellaan ja 
pidetään sisällöllisesti yllä yhteistyönä. Todettiin että hanke kuulostaa mielenkiintoiselta ja että 
voisimme pyytää Kristiina Hormia-Poutasen kautta jonkun puhumaan tästä hankkeesta. 
Muina vaihtoehtoina esitettiin Sektoritutkimuslaitosten neuvottelukuntaa. 
Erikoiskirjastojen neuvoston strategiaan voisi tuoda näkemystä myös suurten 
erikoiskirjastojen edustajina Eduskunnan kirjaston Sari Pajula ja Tilastokirjaston Marja 
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Hirvikallio. Heitä voisi mahdollisesti pyytää kommentoimaan strategian luonnosta kun 
sellainen saadaan aikaiseksi. 

6. RAKE lausunto 
Deadline 1.2.2010. 
Varapuheenjohtaja Eila Vainikka totesi että RAKE -lausuntoon olisi hyvä ottaa kantaa. Yksi 
lausunto on jo laadittu ja tämän pohjalta voitaisiin siis lausua uudelleen. Eila Vainikka pyrkii 
saamaan Maria Söderholmin ja Jarmo Saarikon kanssa kannanoton aikaiseksi. Sovittiin että 
työvaliokunnalle laitetaan vielä sähköpostitse muistutus lausuntoasiasta ja että kommentteja 
lausuntoon otetaan vastaan.  

7. Ajankohtaiset asiat 
Eila Vainikka kertoi saaneensa yhteydenoton Lähetysseuran kirjastosta kirjastonhoitaja 
Hanna Rissaselta joka kertoi että kirjasto ollaan lakkauttamassa. Lähetysseuran kirjastosta 
toivottiin että saataisiin jonkinlainen adressi jolla lakkauttamista vastustetaan. Todettiin, että 
emme voi neuvostona ottaa kantaa asiaan, adressin alullepaneminen on yksittäisen henkilön 
asia. Sovittiin että Eila on yhteydessä Rissaseen ja kehottaa häntä etsimään esim. jonkun 
asiakkaan joka voisi viedä adressin internetiin, erikoiskirjastojen neuvostolle voidaan välittää 
tieto adressin olemassaolosta. 

Kokoelmakarttahanketta on päätetty jatkaa kahdella vuodella. Hankkeeseen on tulossa 
hakemus ja sopimus. Sovittiin että Outi Hietanen laittaa vielä neuvostolle muistutuksen 
osallistumisesta sähköpostitse. 

Keskusteltiin kansallisen luetteloinnin ohjauksen ryhmästä. Kysymyksiä luettelointiin ja 
aineiston kuvailuun liittyen: 

• yhteisluettelo  
• pienten kokoelmien kokoelmatiedot näkyviin laajempiin hakuihin, OCLC-yhteistyö 

pienille kirjastoille (Kristian Laiho) 
• julkiset ja avoimet kokoelmat  
• kopiointiluetteloinnin edistäminen > Libris 

Keskusteltiin kansalliskirjaston aloitteesta kirjastosektoreiden yhteistyön parantamiseksi. 
Todettiin, että asia varmasti tarkentuu myöhemmin ja ryhmän tulevista jäsenistä 
keskustellaan sitten kun saadaan tarkempaa tietoa toiminnasta. 

FinElib –asiantuntijaryhmien valinta kaudelle 2010-2012: todettiin, että emme tarvitse 
neuvostona edustajia kaikkiin ryhmiin vaan neuvoston asia tulee ajetuksi ennen kaikkea 
ohjausryhmän, mutta myös organisaatiojäsenten kautta. Sovittiin että kun uusista jäsenistä 
tiedotetaan, tarkistetaan onko kaikissa ryhmissä erikoiskirjastojen edustaja. 

Kansalliseen käyttäjäkyselyyn on tullut ilmoittautumisia, lista organisaatioista lähetetään 
eteenpäin maanantaina 25.1.  

8. Jäsenasiat  
Ei jäsenasioita. 
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9. Muut asiat  

• Kokoelmakarttahankkeen jatko ja ilmoittautuminen (Soile)  
• Kansalliskirjaston aloite kirjastosektoreiden yhteistyön parantamiseksi  

Ote aloitteesta: 
Useissa kirjastojen tapaamisissa on peräänkuulutettu uusien yhteistyömuotojen 
kehittämisen tärkeyttä. Toimintaympäristömme muuttuu kiihtyvää vauhtia, työkaluja 
muutoksen seurantaan sekä ennakointiin ja reagointiin tarvitaan. Olemme 
Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa jo jonkin aikaa pohtineet, miten uutta 
yhteisyökulttuuria lähdettäisiin edistämään. Pohdinnan tässä vaiheessa ajatuksena on: 
"Kirjastoverkon yhteistyön, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisen 
infrastruktuurihanke", ja lyhennettynä siis ”yhteistyön infrastruktuuri”. 
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa pilotti ja kiinnittää ihmiset yhteistyöhön sen kautta. 
Lähtökohta on se, että KK on tämän infrastruktuurin ylläpitäjä ja koordinaattori, ja 
palvelu suunnitellaan ja pidetään sisällöllisesti yllä yhteistyönä.  

• FinELibin asiantuntijaryhmien valinta kaudelle 2010-2012 Erik:llä oikeus nimetä 
edustaja kaikkiin tieteenaloittaisiin ryhmiin. Ryhmät ovat: 

1. humanistiset tieteet  
2. kulttuuriala  
3. luonnonvara-ala  
4. teknillinen ala  
5. terveystieteet  
6. taloustieteet  
7. yhteiskuntatieteet  

 

Linkki asiantuntijaryhmien sääntöihin: 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/digiohjaus/taustaa/asiantuntijaryhmat_saannot.html 

Nykyiset jäsenlistat löytyvät: 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hallinto/asiantuntijaryhmat.ht
ml  

Deadline 12.2.2010  
Neuvostoon kuuluvista organisaatioista edustajia melkein jokaisessa ryhmässä vähintään 
yksi. 
Ehdotus: Kysytään kaikilta nykyisiltä jäseniltä jatkosta ja jos jatkavat hienoa, mutta jos ei niin 
pyritään löytämään edustaja jokaiseen ryhmään. Lisätään edustajat listaan Erikin 
työryhmäedustajista. [Janne Ranta 21.1.2010 kokouksen jälkeen: Keskustelin Terhi Mannisen 
kanssa puhelimitse. Olin tulkinnut viestiä jossain määrin virheellisesti. Organisaatioilla oikeus 
edustajiin ja FinELib "virkatyönä" pitää huolta että jokainen sektori on riittävästi edustettuna. 
Viesti ei ollut osoitettu niinkään Neuvostolle (kuten olin tulkinnut) vaan organisaatiolle YLE. 
Hoituu "automaattisesti" kuten kokouksessa toivoimmekin asian menevän. Neuvostolta 
erikseen pyydetään edustajaa asiantuntijaryhmään, jos siihen on tarvetta.]  

10. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 18.2.2010 Kriminologinen kirjasto, Tikkurila klo 13.  
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11. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:25 

	  


