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ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON  JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 
 
 
 
Aika:      3.2.2003 klo 15.00 – 16.15 
Paikka:  Kansallisarkisto, luentosali 
               Rauhankatu 17, 00170 Helsinki  
 
Läsnä:   Autio-Tuuli, Marjatta (Kaupunkisuunnitteluvirasto), Dahlbom, Pirjo 
(Korkein oikeus), Haapamäki, Pirjo (Tiehallinto), Ijäs, Orvokki (Raittiuden ystävät 
ry), Ilomäki, Henni (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), Isomäki, Irmeli (Valtion 
taidemuseo), Juntunen, Merja (Suomen Pankki), Kivelä, Irma (Kansaneläkelaitos), 
Klapuri, Maija (Helsingin hovioikeus), Kovanen, Timo (Kehitysyhteistyön 
palvelukeskus), Lilja, Johanna (Museovirasto), Länkelin, Armi (Säteilyturvakeskus), 
Majuri, Ansa (Valtiovarainministeriö), Määttä, Päivi (Suomen Pankki), Orrman, Elisa 
(Kansallisarkisto), Paavilainen, Elisa (Suomen ympäristökeskus), Palosaari, Terttu 
(Kirkkohallitus), Parkkonen, Leena (Merentutkimuslaitos), Puustinen, Sisko  
(Kehitysvammaliitto), Rantavaara, Kaarina (Saksalainen kirjasto), Sarpiola, Terttu 
(Kuluttajatutkimuskeskus), Vainikka, Eila (Suomen Kuntaliitto), Yrjölä, Hellevi 
(Tilastokeskus). 
Lisäksi seuraavat henkilöt olivat ilmoittautuneet tilaisuuteen: Dahla, Björn 
(Donnerska institut), Jalovaara, Hannele (Pelastakaa Lapset ry), Lankinen, Leila 
(Helsingin kaupungin tietokeskus), Nuuttila, Liisa (Helsingin kaupungin tietokeskus) 
 
 
 
 Kokouksen avaaminen 
 
Elisa Paavilainen avasi kokouksen ja jakoi osallistujille esityslistan. 
 
 
1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hellevi Yrjölä ja sihteeriksi Leena Parkkonen. 
 
 
2. Johdatus  iltapäivän aiheeseen 
 
Elisa Paavilainen pohjusti keskustelua esittelemällä laatimansa paperit, joihin oli 
koottu perusteluja sille, miksi erikoiskirjastojen neuvostoa tarvitaan ja hahmoteltu 
erikoiskirjastojenneuvoston tehtävät ja kokoonpano ( paperit liitteenä). 
 
 
 
 
 
 



3. Yleiskeskustelu                                                                                                   2(3) 
 
 Yleiskeskustelua käytiin aluksi erikoiskirjastojen neuvoston perustamiseen 
johtaneista syistä.Todettiin mm.,että  erikoiskirjastot ovat olleet hajanainen ja osin 
näkymätön kenttä, jonka kantaa on ollut hankala saada selville yhteistyöelimen                                                                                                                    
puuttumisen takia. Erikoiskirjastot ovat kokeneet kuitenkin, että niillä olisi paljon 
annettavana sekä erikoisosaamisensa että monipuolisten tietovarantojensa vuoksi, 
minkä vuoksi ne haluavat olla mukana kansallisissa hankkeissa. 
Tuotiin esille, että erikoiskirjastojen neuvosto tulee olemaan yhteistyöverkosto, ei  
”virallinen” elin. 
Todettiin myös, että uusi neuvosto tulee kattamaan paljon laajemman piirin kuin 
nykyisin STKS:n erikoiskirjastojen työryhmänä toimivat kirjastot. 
 
Seuraavaksi käytiin yleiskeskustelua erikoiskirjastojen neuvoston määritelmästä, 
tehtävistä ja kokoonpanosta. Keskustelussa tuotiin esille toivomus, että neuvostoon 
kuuluisi edustaja joka hallinonalalta, joka tiedottaisi neuvostossa käsitellyistä asioista 
omalla hallinnonalallaan. Esille nousi kysymys, mitkä kirjastot muodostavat 
erikoiskirjastojen neuvoston. Päätettiin, että nyt perustettavaan neuvostoon kuuluvat 
ne kirjastot, joiden edustaja on paikalla tai on ilmoittautunut määräajassa. Neuvostoon 
voi liittyä kesken toimikautta jättämällä kirjallisen viestin työvaliokunnalle. 
Neuvoston järjestämät tilaisuudet ovat avoimia kaikille erikoiskirjastoille. 
 
Perustettavan neuvoston tehtävistä todettiin, että valtakunnallinen kirjastopoliittinen 
ohjelma kattaa myös erikoiskirjastojen toiminnan. Neuvoston tehtäviin tulevat 
alkuvaiheessa kuulumaan: 

-     tiedottaminen erikoiskirjastojen neuvoston olemassaolosta 
- strategian laatiminen erikoiskirjastoille 
- osallistuminen kirjastojen yhteiseen portaalihankkeeseen 
- valmius ottaa kantaa asioihin nopealla aikataululla. 

 
 

4. Neuvoston ja työvaliokunnan perustaminen 
 
Päätettiin perustaa erikoiskirjastojen neuvosto. Ensimmäisen neuvoston muodostavat 
nyt paikalla olevien kirjastojen edustajat sekä ne henkilöt, jotka ovat ilmaisseet 
kiinnostuksensa ilmoittautumalla kutsujana toimineelle Elisa Paavilaiselle.  
Päätettiin  perustaa erikoiskirjastojen neuvostolle työvaliokunta. Työvaliokunta voi 
perustaa tarpeen mukaan ad hoc –ryhmiä. 
 
Työvaliokuntaan valittiin jäseniksi seuraavat henkilöt: Sirpa Haapamäki,Henni 
Ilomäki, Maija Klapuri, Armi Länkelin, Elisa Orrman, Elisa Paavilainen, Kaarina 
Rantavaara, Terttu Sarpiola, Eila Vainikka ja Hellevi Yrjölä. Työvaliokunnan 
asiantuntijajäseneksi valittiin Timo Kovanen.  
Työvaliokunnan ensimmäisen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hellevi Yrjölä ja 
sihteeriksi Elisa Paavilainen. 
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Päätettiin tiedottaa erikoiskirjaston neuvoston perustamisesta STKS:n listalla  
jäsenille ja laatia asiasta lyhyt juttu Signumiin. Toivottiin myös, että neuvoston 
jäsenet levittävät tietoa uudesta yhteistyöelimestä kukin omissa verkostoissaan. 
Ehdotettiin, että järjestetään syksyllä erikoiskirjastojen teemapäivä. 
Päätettiin pitää neuvoston seuraava kokous Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 
tiistaina 4.3.2003 klo 14.00 alkaen. 
 
 
Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15. 
 
 
 
 
 
 
 


