
ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON KOKOUS  
 
Aika Keskiviikko 11.2.2004 klo 13.00 – 15.20  
Paikka Suomen Urheilukirjasto ja tietopalvelu 
Läsnä Ks. Liite 
 
1. 
Kokouksen avaus 
Osastonjohtaja Matti Hintikka avasi kokouksen ja to ivotti neuvoston jäsenet 
tervetulleiksi kokoukseen. Hän kertoi avaussanoissa an Suomen Urheilukirjaston ja 
Urheilumuseon toiminnasta.  
Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja Hellevi Yrjölä avasi kokouksen. 
 
2. 
Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin. 
 
3. 
Ilmoitusasiat 
Hellevi Yrjölä kertoi kuulumisia Kansalliskirjasto 2005 –työryhmästä. Seuraavaan 
kokoukseen halutaan tietoja, millaisia odotuksia er ikoiskirjastoilla on 
Kansalliskirjaston toiminnasta. Tähän asiaan palata an kohdassa 7. 
 
4. 
Erikoiskirjastojen verkon strategia 
Hellevi Yrjölä esitteli erikoiskirjastojen verkon s trategian. Strategia oli 
ensimmäisen kerran esillä neuvoston kokouksessa 19. 11.2003 Eduskunnan 
kirjastossa ja sen jälkeen työvaliokunta on työstän yt sitä. Strategiasta 
keskusteltiin ja siihen tehtiin muutamia muutoksia.  Esille tuli myös, että 
erikoiskirjastojen pitäisi kertoa toiminnastaan nyk yistä enemmän myös 
kansainvälisesti. Hyvä aloitus voisi olla artikkeli en tekeminen pohjoismaisiin 
alan lehtiin.  
Strategia hyväksyttiin. (Liite). Henni Ilomäki lupa si selvittää, olisiko 
mahdollista tehdä strategian käännökset ruotsiksi j a englanniksi Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kirjastossa. 
 
5. 
Neuvoston ohjesäännön hyväksyminen 
Elisa Orrman esitteli luonnoksen erikoiskirjastojen  neuvoston ohjesäännöstä, 
jota työvaliokunta on valmistellut. Ohjesäännöstä k eskusteltiin ja se 
hyväksyttiin muutamin muutoksin. (Liite) Myöhemmin selvitetään, kuka voisi 
kääntää ohjesäännön ruotsiksi ja englanniksi. 
 
6. 
Neuvoston työvaliokunnan erovuoroiset jäsenet ja uu sien jäsenten valinta 
Elisa Paavilainen esitteli työvaliokunnan erovuoroi set jäsenet. Erovuoroisiksi 
olivat ilmoittautuneet seuraavat henkilöt: 
 
Sirpa Haapamäki 
Henni Ilomäki 
Elisa Orrman 
Kaarina Rantavaara 
Terttu Sarpiola 
Pirjo Sutela.  
 
Koska juuri hyväksytyssä ohjesäännössä määriteltiin , että työvaliokunnassa tulee 
olemaan puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi viisi v arsinaista jäsentä ja yksi 



varajäsen, voidaan uuteen työvaliokuntaan valita tä ten kaksi uutta jäsentä. 
Neuvosto keskusteli asiasta ja uuteen työvaliokunta an valittiin yksimielisesti 
varsinaiseksi jäseneksi Anna-Liisa Kristiansson-Sep pälä ja varajäseneksi Tommi 
Peuhkurinen.  
Uuden työvaliokunnan kokoonpano todettiin seuraavak si: 
 
Yrjölä, Hellevi (pj.)  Tilastokeskus 
Klapuri, Maija  Helsingin hovioikeus 
Kovanen, Timo  Kehitysyhteistyön palvelukeskus ( 31 .12.2004 saakka  
   UM:n kehityspoliittisen osaston kirjastossa) 
Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa Kotimaisten kielte n tutkimuskeskus 
Länkelin, Armi  Säteilyturvakeskus 
Paavilainen, Elisa (siht.)  Suomen ympäristökeskus  
Peuhkurinen, Tommi (varajäs.) Eduskunta  
Vainikka, Eila  Suomen Kuntaliitto. 
 
Lopuksi sihteeri kiitti koko neuvoston puolesta ero vuoroisia jäseniä, joka ovat 
aktiivisesti osallistuneet työvaliokunnan toimintaa n.  
 
7. 
Muut asiat 
Hellevi Yrjölä pyytää erikoiskirjastojen näkemyksiä  liittyen Kansalliskirjaston 
toimintaan. Kansalliskirjasto koordinoi maan kirjas toja ja tarjoaa niille 
keskitettyjä palveluja. Voidakseen vastata paremmin  kirjastoverkon tarpeisiin 
Kansalliskirjasto 2005 –työryhmä on pyytänyt eri ko nsortioilta ja neuvostoilta 
esityksiä/näkemyksiä palveluista ja niiden tarpeist a.  
Päätettiin jakaa tehtäviä oheisiin selvitysryhmiin:  
Verkkonäkyvyys: Sirpa Haapamäki, Matti Hintikka, Ar mi Länkelin, Sisko Puustinen 
PrettyLib: Eila Vainikka 
Helka: Henni Ilomäki, Sirkka Kannisto, Anna-Liisa K ristiansson 
TRIP: Elisa Paavilainen 
Jokainen neuvoston jäsen voi lähettää ajatuksiaan p uheenjohtajan tehtävälistan 
asioista joko työryhmän jäsenille tai Hellevi Yrjöl älle 19.3.2004 mennessä. 
Puheenjohtaja ja sihteeri informoivat tehtävistä my öhemmin sähköpostitse 
neuvoston ja myös stks:n listalla.  
 
8. 
Seuraava kokous 
Päätettiin pitää tiistaina 2.11.2004 klo 13.00 Suom alaisen Kirjallisuuden 
Seurassa (Henni Ilomäki). 
Uuden työvaliokunnan ensimmäinen kokous päätettiin pitää Tilastokeskuksessa 
23.3.2004 klo 14.00. 
 
9. 
Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20, jonka jäl keen oli vielä mahdollisuus 
tutustua Urheilumuseon ja Urheilukirjaston tiloihin . 
 
Puheenjohtaja Hellevi Yrjölä 
 
Sihteeri  Elisa Paavilainen 
 
Liitteet: 
- kokouksen osallistujalista 
- erikoiskirjastojen verkon strategia 
- neuvoston ohjesääntö 
  


