
Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 
 

Aika:    torstai 30.10.2008 kello 13 -16 

Paikka:    Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, 

   Vernissakatu 2A, 01301 Vantaa 

    Kokoushuone: täydennyskoulutusluokka 1., 3. kerros 

                         Osoitteessa: http://www.rskk.fi/kirjasto/kartta.htm 

 

Puheenjohtaja: Ritva Hänninen 

Sihteeri:            Kristiina Asp 

 

Osallistujat:      osallistujalista liitteenä 

 

 

Kuulimme aluksi yliopettaja Matti Laineen esityksen koulutuskeskuksen toiminnasta. Lisäksi 

Tuomo Silenti esitteli Kriminologisesta kirjastoa ja sen palveluita  

 

 

ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus   

Ritva Hänninen avasi kokouksen klo 14.30 

 

2.  Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Ritva Hänninen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, ja Kristiina Asp sihteeriksi. 

 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestyksen pohjaksi. 

 

4. Kevätkokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Kevätkokouksen (5.3. 2008 Dynamicumissa) pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitusasiat  

Erna Marttila Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutin kirjastosta kertoi, että instituutin kirjasto on 

suljettu tilapäisesti marras- joulukuun ajan, ja kirjasto avataan jälleen 7.1.2009. Kirjastoa 

uudistetaan ja otetaan mm. käyttöön atk-lainaus. Ideoitiin myös tutustumista instituuttiin ja sen 

kirjastoon ja mahdollisia yhteistyömuotoja.  

 

IFLA:n kokouksiin kannattaa osallistua; Seuraava kokous on Milanossa.Kannattaa pitää kiirettä, 

sillä hotellit alkavat jo täyttyä! 

 

6. Katsaus erikoiskirjastojen toimintaan vuonna 2008 ja vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan 

Ritva Hännisen tekemässä liitteessä (pdf) katsaus toimintaan.  

 

Keskusteltiin ensi vuoden toimintasuunnitelmasta. 

 

7. Keskustelua neuvoston jäsenten esittämistä ajankohtaisista aiheista 

Janne Ranta kertoi kirjastot.fi-sivuille suunniteltavasta kirjastojen listasta, jossa olisivat mukana 

tieteelliset ja erikoiskirjastot (vanhan tieteellisten kirjastojen oppaan pohjalta). Aluksi kannattaa 

käydä katsomassa Tieteellisten kirjastojen oppaasta http://www-db.helsinki.fi/kirjastot/, ovatko 



oman kirjaston tiedot ajan tasalla - näitä tietoja voidaan sitten käyttää pohjana uutta luetteloa 

luotaessa. Päivitettävät tiedot voi toimittaa Eija Niemelälle: Eija.Niemela@helsinki.fi 

   

Kaisi Hantula kertoi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kirjaston tilanteesta. Keskustelun 

pohjalta päätettiin aloittaa tietojen keruu esim. sähköpostilla kirjastojen tilanteesta liittyen 

tuottavuus- ja rakenteellisen kehittämisen hankkeisiin. Näitä tietoja kannattaa hyödyntää 

nimenomaan etukäteisvaikuttamiseen ja lobbaamiseen.   

  

8. Varapuheenjohtajan nimeäminen  neuvostolle 

Päätettiin ehdottaa Marja Hirvikalliota työvaliokunnan varapuheenjohtajaksi.  

   

9. Muut asiat     

        -  Erikoiskirjastopäivän 19.11. valmistelutilanne 

Todettiin päivän järjestelyjen olevan kunnossa, ilmoittautumisaikaa on 12.11. saakka 

 

Suunniteltiin, pitäisikö neuvoston säännöissä muuttaa kohta 3 (neljäs alakohta), missä mainitaan, 

että ”neuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä”. - Asia otetaan 

uudestaan esille kevätkokouksessa. 

 

10. Seuraava kokous 

Janne Ranta kutsui Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenet kevätkokoukseen Yleisradioon - 

päivämäärä ilmoitetaan ennakkotietona mahdollisimman pian sähköpostilistalla.  

 

Aiheiksi on ehdotettu mm: Mitä uutta internetissä? 

                                            "Lamaseminaari" - mitä tuottavuusohjelma merkitsee erikoiskirjastoille 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50. 

 

 

Kokouksen jälkeen tutustuminen Kriminologiseen kirjastoon Tuomo Silentin ja Kristiina Heinosen 

opastuksella. 

 

 

 

LIITTEET 

Osallistujalista 

Päivän esitykset e-versioina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


