
ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTO            PÖYTÄKIRJA 
TYÖVALIOKUNTA 
 
Aika: 11.1.2005 klo 13.30 - 15.40  
 
Paikka: Tilastokirjasto 
 
Läsnä:  Hellevi Yrjölä, Tilastokirjasto, puheenjohtaja 
  Maija Klapuri, Korkein oikeus 
  Timo Kovanen, Kepa 
  Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, kokouksen sihteeri 
  Armi Länkelin, Säteilyturvakeskus 
    Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus 
  Tommi Peuhkurinen, Eduskunnan kirjasto 
  Eila Vainikka, Suomen kuntaliitto 
 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2. Sihteeriksi valittiin Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. 
 
3. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutamin lisäyksin. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
5. Ilmoitusasiat 
Merkittiin tiedoksi liitteenä ollut Varastokirjaston kehittämisestä annettu lausunto. 
 
6. Menneet ja tulevat tilaisuudet 
 
EriK-neuvoston kokous 2.11.2004 SKS:ssä.  
- Kokouksesta keskusteltiin Elisa Paavilaisen tekemän pöytäkirjan perusteella. 
 
FinElib- ja erikoiskirjastotapaaminen STAKESissa 10.11.2004. 
- Elisa Paavilainen edusti tapaamisessa Erikoiskirjastojen neuvostoa ja kertoi työvaliokunnalle tapaamisesta. 
FinElibissä erikoiskirjastojen asioita hoitava Paula Mikkonen oli esitellyt FinElibin toimintaa. Tapaamisessa oli 
keskusteltu Nelli-konsortion suunnitteluryhmän perustamisesta. 
 
Erikoiskirjastopäivä STUKissa 3.2.2005 
- Erikoiskirjastopäivän maksullisuudesta on tullut kyselyjä puheenjohtajalle. STUKissa pidettävä 
erikoiskirjastopäivä on maksullinen, koska päivä on järjestetty yhdessä  STKS:n erikoiskirjastotyöryhmän 
kanssa. Seuran toiminnan linjauksiin kuuluu, että koulutuspäivät ovat maksullisia. 
 
7. EriK-neuvoston kokous 10.2.2005 
- Pirjo Sutela on toivottanut neuvoston tervetulleeksi VTT:lle. 
Kokouksen asiat ovat sääntömääräisiä: neuvoston toimintakertomus, annetut kannanotot, neuvostoa eri 
ulkopuolissa asiantuntijaryhmissä edustavien jäsenten raportit, neuvoston sisäisten ryhmien raportit, 
toimintasuunnitelma 2005, jäsenten valitseminen työvaliokuntaan erovuoroisten tilalle, puheenjohtajan 
valinta. 
- Keskusteltiin neuvoston työvaliokunnan erovuoroisista jäsenistä. Hellevi Yrjölä ilmoitti luopuvansa 
puheenjohtajuudesta. Jatkaa Kansalliskirjastotyöryhmässä sen päättymiseen eli 2005 loppuun. 
- Armi Länkelin jatkaa neuvoston tiedotusryhmän vetäjänä.  
 Lopuksi tutustutaan VTT:n tietopalvelun toimintaan. 
 
 
8. Kansalliskirjasto 2005 -asiat 
- Keskusteltiin yliopistolain (645/1997) 25 § kohtaan tulevasta tekstistä. 



     "…. Kansalliskirjaston tehtävänä on toimia yliopistokirjastojen, yleisten kirjastojen, 
ammattikorkeakoulukirjastojen ja erikoiskirjastojen valtakunnallisena palvelu- ja kehittämisyksikkönä sekä 
edistää alan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. …" Sanamuotoon oltiin tyytyväisiä. 
 
9. Uudet neuvoston jäsenet: 
- Paula Laurila, Vaasan keskussairaala, Lääketieteellinen kirjasto 
- Elisa Pääkkönen, Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen kirjasto 
- Silja Rekomaa, Rajavartiolaitoksen kirjasto 
 
Uudet jäsenet hyväksyttiin ja toivotettiin tervetulleiksi EriK:iin. 
 
10.  Muut asiat 
 
Nelli-ryhmän perustaminen.  
- Elisa Paavilainen laittaa viestin Paula Mikkoselle FinElibiin, jotta tämä tiedustelisi, ketkä haluavat olla 
mukana Nelli-ryhmässä. Toivottiin myös, että Paula Mikkonen kutsuisi ryhmän koolle. Ennakolta arvioitiin, 
että erikoiskirjastoista 6 - 7 kirjastoa on kiinnostunut  liittymään Nelli-portaaliin 
 
Opinnäytetöiden aiheet: 
- Johanna Lilja  on ilmoittanut, että opiskelija Niina Parkkonen tulee työhön kevääksi 2005 Museoviraston 
kirjastoon. Hän tekee myös opinnäytetyötään. EriK:n työvaliokunta ehdottaa opinnäytetyön aiheeksi 
jäsenluettelolistan tekemistä muodossa tai toisessa.  
 
- Henni Ilomäki on ilmoittanut myöskin opinnäytetyön tekijästä. Työvaliokunta ehdottaa, että Jaana Viston aihe 
liittyisi Erikoiskirjastojen WWW-sivuille tehtävään luetteloon, jossa erikoiskirjastot olisivat erikoisaloittain. 
Samalla kerättäisiin hallinnollinen riippuvuus, toimiala tai hallinnonala. Työhön liittyisi myös teoriaosuus. 
Armi Länkelin antaa lisätietoja. 
 
Selvitys Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen toiminnasta 
-  Keskusteltiin Kimmo Kuuselan raportista: Vaihtotoiminnan kehitysnäkymien selvitys ja 
kehittämissuunnitelma vaihtokeskukselle. 
 
Tampereen kirjastopäivät 16. - 18.6.2005 
- Neuvostolta on pyydetty edustajaa paneeliin ja osallistumista kirjastosektoreiden työvaliokuntien yhteiseen 
kokoukseen sekä halukkuutta pitää neuvoston kokous Tampereella samaan aikaan. Neuvoston puheenjohtaja on 
alustavasti  ilmoittanut, että sekä paneeliin että yhteiskokoukseen tulee edustajat, jotka nimetään myöhemmin. 
Työvaliokunta hyväksyi puheenjohtajan alustavan kannan ja päätti että neuvoston kokousta ei järjestetä. 
Kirjastopäivien ohjelma tulee tammikuussa ilmestyvään Kirjastolehteen. 
 
Helka-kirjastot ja Erkki-tietokanta 
Työvaliokunnan jäsen A-L. Kristiansson-Seppälä välitti tiedon Helkassa olevia erikoiskirjastoja 
huolestuttavasta kirjastojärjestelmäkehityksestä ja Erkki-tietokannan liikkeellelähdöstä. Hellevi Yrjölää 
pyydettiin kysymään Helsingin yliopiston kirjaston johtokunnan kokouksessa  17.1.2005, mitä on suunnitteilla. 
 
19.1.2005 on Valkeassa talossa Pienten suurten erikoiskirjastojen tapaaminen. 
 
Kirjastoseurojen yhdistyminen 
- Seurojen yhdistyminen on kesken, mutta myötätuulessa 
 
Esitys Suomen kirjastoverkon kaukopalvelujärjestelmän toiminnan selvittämisestä ja kehittämisehdotusten 
tekemisestä 
- Hyväksyttiin kirjastosektoreiden neuvostojen  työvaliokuntien yhteisessä kokouksessa Jyväskylässä päättämän 
esityksen asiakirjatekstit opetusministeriölle lähetettäviksi. 
 
11. Seuraava kokous 
- Seuraava kokous päätettiin pitää 10.3.2005 klo 13.30 Suomen ympäristökeskuksessa. 



 
12. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen. 


