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EriK-toiminnan tarkoitus

 Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen 
toimintaa.

 On mukana rakentamassa 
valtakunnallista kirjastoverkkoa yli 
hallintorajojen.

 Toimii yhteydenottotahona ja 
neuvottelukumppanina.



Kirjastoverkko ja EriK

 Kirjastoverkkoa tulisi kehittää kokonaisuutena ja 
yhteisessä ohjauksessa. Julkishallinnon laitokset 
toimivat yhä enemmän verkostomaisesti, mutta 
kirjasto- ja tietopalvelut eivät ole niissä 
tasalaatuisia. Meillä on myös yhä enemmän 
yhteisiä asiakkaita, jotka käyttävät innovatiivisesti 
erilaisten kirjastojen palveluja erityisesti 
verkossa.



EriK-toiminnan vaikuttavuus

 Vaikuttavimmin EriK toimii jäsenistönsä 
kautta alan hankkeissa ja työryhmissä – 
kotimaassa ja kansainvälisesti. 



EriK -työvaliokunta

 Elisa Paavilainen, pj (SYKE)
 Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä, siht. (Kotus)
 Cecilia af Forselles-Riska (SKS)
 Matti Hintikka (Suomen Urheilukirjasto)
 Teemu Karvinen (ARA)
 Maija Miettinen (Suomen Akatemia)
 Tommi Peuhkurinen (Eduskunta)
 Vuokko Pärssinen-Tainio (Suomen 

Sukututkimusseura)



 
30

.0
9.

09

Toimintasuunnitelma 2005

 Tiedottamisen ja viestinnän 
vahvistaminen

 Kansalliskirjasto 2005 –työryhmän 
toimintaan osallistuminen

 Yhteydenotot ja lausunnot
 Kansallisiin projekteihin, hankkeisiin ja 

työryhmiin osallistuminen
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Tiedottamisen ja viestinnän 
vahvistaminen
 Verkkosivut ja niiden kehittäminen
www.varastokirjasto.fi/erikoiskirjastot/
(tulevaisuudessa: www.erik.fi ?)
 Erikoiskirjastojen päivä 3.2.2005 

yhteistyössä STKS:n 
erikoiskirjastotyöryhmän kanssa. 

 Artikkelit, esitelmät

http://www.varastokirjasto.fi/erikoiskirjastot/
http://www.erik.fi/
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Tiedotus ja viestintä

 Toimiminen yhteydenottotahona ”kentälle” ja 
yhteistyökumppaneihin. Edustajien etsiminen 
työryhmiin. 

 Osallistuminen kirjastoverkon tilaisuuksiin ja 
niissä EriK –asioiden edistäminen, esim. 26.8 
Kokoelmakarttapäivä Treella

 Käynti ylijohtaja Jäppisen luona opm:ssä 
15.6.2005 (Sirpa Haapamäki, Tielaitos ja pj).



Kansalliskirjasto 2005 
-työryhmä
 Edustajanamme Hellevi Yrjölä 

Tilastokeskuksesta
 Työryhmän toiminnan eri vaiheissa EriK 

on kommentoinut muistioita.
 Kansalliskirjaston palvelut kirjastoverkolle; 

5 palvelukokonaisuutta
 Kansalliskirjaston strategia



Yhteydenotot ja lausunnot

 Lausuntopyyntö Varastokirjaston 
toiminnan arvioinnista. Kuulemis- ja 
keskustelutilaisuus opm:ssä 11.3.2005

 ISO 2789 lausuntopyyntö.
 Lausunto Yliopistolain 25 § 

Kansalliskirjaston tehtävistä
 Lausunto Varastokirjaston strategiasta



Kirjastoverkon yhteiset 
kokoukset
 Kirjastoverkkopäivä 7.4.2005 (+ paneeli)
 Valtakunnalliset kirjastopäivät 16.-18.6.2005 

Tampereella (+ paneeli). Myös sektoreiden 
työvaliokuntien yhteinen kokous.

 Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 13.-
14.10.2004 Kouvolassa (+ paneeli). Myös 
sektoreiden yhteinen kokous. 

 Seuraava tapaaminen keväällä 2006 
kirjastoverkkopäivän yhteydessä. 
Kokoonkutsujana EriK.



EriK –työvaliokunnan 
kokoukset
 Työvaliokunta kokoontunut 6 kertaa, joista 

tammikuun kokous edellisen työvaliokunnan 
kokoonpanolla.

 Käsitelty kulloinkin ajankohtaisia asioita, joiden 
työstämistä jatkettu myös verkossa.

 Tulevat tilaisuudet, koulutuspäivät ja seminaarit
 Todettu uudet jäsenet.



Muuta

 Kirjastosektoreiden sihteerien yhteistyö ja 
siihen liittyvät aloitteet, esim. 
kaukopalveluselvitys ja koulutuskalenteri-
asia. Yhteisien tilaisuuksien valmistelu.

 Vaikinaisen EriK-sihteerin hankkiminen 
edelleen avoinna. 


