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1. 
Kokouksen avaus 
Kirjastonjohtaja Henni Ilomäki Suomalaisen Kirjalli suuden Seurasta toivotti 
osallistujat tervetulleeksi. Samassa yhteydessä Eev a-Liisa Haanpää esitteli 
SKS:n toimintaa.  
Erikoiskirjastojen neuvoston puheenjohtaja Hellevi Yrjölä lausui avajaissanat. 
Alussa neuvosto muisti myös eläkkeelle siirtyvää He nni Ilomäkeä.  
 
2. 
Sihteerin valinta 
Sihteeriksi valittiin Elisa Paavilainen.  
 
3. 
Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin.  
 
4. 
Ilmoitusasiat 
Todettiin, että Erikoiskirjastojen seminaari ajanko htaisista asioista 
järjestetään alkuvuodesta 2005. Alun perin päivää s uunniteltiin 
laivaseminaarina, mutta saadun palautteen pohjalta on päädytty kuitenkin 
seminaarin järjestämiseen näillä näkymin Tieteiden talolla. 
  
EriK-neuvoston verkkosivut on siirretty Kansanterve yslaitokselta 
Varastokirjaston ylläpidettäviksi. Sivut ovat vielä  luonnosvaiheessa ja löytyvät 
osoitteesta  
http://www.varastokirjasto.fi/erikoiskirjastot/ 
 
5. 
Erikoiskirjastojen neuvoston toiminta 
Puheenjohtaja Hellevi Yrjölä loi katsauksen toimint avuoteen 2004. Tämän jälkeen 
käytiin keskustelua. Tärkeää olisi saada erikoiskir jastojen toiminnalle 
näkyvyyttä. Lähivuosina alueellistaminen voi tuoda laitosten toimintaan 
muutoksia. Ehdotettiin, että Jussi Huttusen ja Jarm o Rantasen tekemät 
selvitysraportit linkitetään EriK-sivulle. Minister iöiden hallinnonalakohtainen 
yhteistyö on tärkeää samoin kuin yhteistyö Kansalli skirjaston kanssa.  
Hallinnonalojen sisällä olevat tarpeet vaihtelevat ministeröittäin.  Päätettiin, 
että osallistujat lähettävät sihteerille ehdotuksia  EriK-toiminnan 
kehittämiseksi. Pöytäkirjan liitteenä puheenjohtaja n ppt-kalvot. 
 
6. 
Kansalliskirjasto 2005 –työryhmän toiminta 
Hellevi Yrjölä kertoi Kansalliskirjasto 2005 –työry hmän toiminnan etenemisestä. 
Hellevi on työryhmässä erikoiskirjastojen edustaja.  Syksyllä tehtiin kartoitus, 
mitä palveluja kirjastot odottavat Kansalliskirjast olta. Tämän jälkeen 
pyydettiin vielä palvelujen priorisointia. Tärkeimm iksi nähtiin tietokannat, 
verkkoaineistot, digitaalinen kirjasto, standardit ja yhteistilastointi. On myös 



selvitettävä, mitä säädösmuutoksia tarvitaan, että toimialan laajennus olisi 
mahdollista. Näyttää siltä, että Kansalliskirjaston  toiminnan laajeneminen ei 
tuo lisää rahaa erikoiskirjastoille, vaan kunkin la itoksen on rahoitettava 
palvelujen osto itse.  
 
7. 
Neuvoston toimintasuunnitelma 2005 
Elisa Paavilainen esitteli työvaliokunnan alustavan  toimintasuunnitelman 
vuodelle 2005. Toiminta-alueet ovat: 
Tiedottamisen ja viestinnän vahvistaminen 
Kansalliskirjasto 2005 –työryhmän toimintaan osalli stuminen 
Yhteydenotot ja lausunnot 
Mahdolliset kansalliset projektit. 
 
Tässä yhteydessä käytiin keskustelua mm. mahdollisu udesta kokemusten vaihtoon 
esim. omilla verkkosivuilla. Esillä oli myös neljän  kirjastoseuran yhteistyö ja 
niiden yhteinen neuvottelukunta. Annu Jylhä-Pyyköne n opetusministeriöstä on 
saanut tehtävän perustaa koordinaatioryhmä.  
  
8. 
Muut asiat 
Vuonna 2005 työvaliokunnan kokoonpanossa tapahtuu m uutoksia. On tärkeää saada 
kevätkokouksessa uusia jäseniä työvaliokunnan toimi kaudelle 2005 – 2007. Tässä 
yhteydessä keskusteltiin vilkkaasti jäsenhankinnast a ja siitä, millaisia jäseniä 
työryhmään olisi hyvä saada. Muistutettiin jälleen siitä, että neuvoston 
kokoonpanossa tärkeää on myös tasapainoinen edustus  eri hallinnonaloilta.  
 
9. 
Seuraava kokous 
Päätettiin pitää torstaina 10.2.2005 klo 13.00 alka en. Paikka jäi auki. 
Vaihtoehtoina olivat VTT ja SYKE. 
 
10. 
Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10, minkä jäl keen ohjelmassa oli 
tutustuminen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirj astoon. 
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