
ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTO  PÖYTÄKIRJA 
TYÖVALIOKUNTA 
 
 
Aika: 25.5.2005 klo 9.00-11.00 
Paikka: Urheilukirjasto, Stadion 
 
Läsnä: Elisa Paavilainen (pj)    Suomen ympäristökeskus 
                      Cecilia af Forselles-Riska                        Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
                      Teemu Karvinen                                      Valtion asuntorahasto 
 Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
 Matti Hintikka    Suomen Urheilukirjasto 
 Maija Miettinen  Suomen Akatemia 
 Tommi Peuhkurinen  Eduskunnan kirjasto 
 Vuokko Pärssinen-Tainio (siht.)              Suomen Sukututkimusseura 
 
 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2. Todettiin läsnäolijat. 
 
3. Sihteeriksi valittiin Vuokko Pärssinen-Tainio. 
 
4. Esityslista hyväksyttiin lisäyksin. 
 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
6. Ilmoitusasiat 
 

- Irma Reijonen siirtyy Anne Luoto-Halvarin sijaiseksi 2.5.2005-11.2.2006 Opetusministeriön 
Tiedepolitiikan yksikköön. Yliopistokirjastojen neuvoston sihteerin tehtäviä HYK:ssa hoitaa 
Maria Forsman. 

- Suomen Akatemia järjestää  Kohti kansallista tutkimusinfrastruktuuripolitiikkaa -seminaarin 
3.6.2005 Helsingissä. 

- Helsingin Kauppakorkeakoulun kirjaston koulutuspäivän 9.6.2005 teemana on "Uusia 
näkökulmia kirjasto- ja tietopalvelujohtamiseen”. 

- Varastokirjaston toiminnan arviointi on valmis ja luettavissa verkossa osoitteessa 
http://www.minedu.fi/julkaisut/tiede/2005/tr14/tr14.pdf 

- Elisa Paavilainen on lähettänyt Erikoiskirjastojen neuvoston lausunnon yliopistolain 
muutoksesta Opetusministeriölle.  
 

7.  Erikoiskirjastojen yhteistietokantakyselyn tulokset  
 

  Keskusteltiin Nina Parkkosen opinnäytetyöstä, jossa selvitettiin erikoiskirjastojen nykyisiä     
  tietojärjestelmiä ja kirjastojen halukkuutta liittyä ERKKI-tietokantaan. Museoviraston  
  koordinoima kartoitus on hyvä lähtökohta. Erikoiskirjastojen yhteistietokannasta ollaan  
  kiinnostuneita, mutta ERKKI-hankkeen nopea aikataulu, korkeat kustannukset, HELKAn  
  liitännäiskirjastojen asema ja tietokannan toimiminen Voyager-järjestelmässä herättävät 
  kysymyksiä. Kartoituksen vastauksissa kritisoitiin myös hankkeesta tiedottamista. Elisa Orrman   
  on esittänyt STKS:n Erikoiskirjastojen työryhmässä, että Kansalliskirjasto järjestäisi 



  ERKKI-tietokannasta tiedotustilaisuuden ja tekisi oman kartoituksen. 
 
8. PrettyLib-portaali 
     
    Keskusteltiin PrettyLib-portaalin domainista www.erikoiskirjastot.fi. Portaaliin oli   
    työvaliokunnan kokoukseen mennessä liittynyt kymmenen PrettyLib-kirjastoa. Aiheesta on  
    keskusteltu portaalin postituslistalla ja keskusteluun osallistuneet PrettyLib-kirjastot ovat    
    halunneet pitää kiinni domainista. Erikoiskirjastojen neuvoston kotisivujen pitäisi toimia 
    kaikkien erikoiskirjastojen etusivuna. Työvaliokunta selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön  
    domain www.erik.fi. 
 
9.  Hyväksyttiin uudet jäsenet: 
 
     Katja Mäkilä                       Liikenneturva 
     Birgitta Järvinen                 UKK-instituutti 
     Timo Matoniemi                 Suomen elokuva-arkisto 
 
     Todettiin että jäsenten hankintaa tulee edelleen jatkaa. On ilahduttavaa että jäseniä on saatu   
     myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisista erikoiskirjastoista. 
 
10. Muut asiat 
 

Tampereen kirjastopäivien yhteydessä järjestetään Kirjastoverkon kokous 16.6.2005 klo 10-12 
Tampereen yliopiston päärakennuksessa (B-siipi, kokoushuone 3). Kokoukseen on lähdössä 
Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunnan jäseniä.  
 
Neuvoston tekemän yhteistyön terävöittämiseksi toivotaan, että jäsenet ilmoittaisivat  
työvaliokunnalle, missä alan elimissä he toimivat ja minkä tahon edustajina. 
 
Henni Ilomäki tiedustelee yhteistyökumppaneita Tuglas-seuralle Helsingin kirjamessuilla  
27.10.-30.10.2005. 
 
Hellevi Yrjölä, joka on erikoiskirjastojen edustaja Kansalliskirjasto 2005 -työryhmässä, on 
viestittänyt työvaliokunnalle KK2005-ryhmän kuulumisia.Raili Aumo edustaa erikoiskirjastoja  
kansalliskirjastostrategian valmisteluryhmässä. Työvaliokunta voi viestittää strategiaan liittyviä 
ajatuksiaan Elisalle. 
 
Nelli-portaalista vakavasti kiinnostuneet erikoiskirjastot ovat kokoontuneet 6.4.2005. Kirjastojen 
odotetaan ilmoittautuvan mukaan Nelliin elokuussa. 
 
Elisa Paavilainen ja Sirpa Haapamäki Tielaitoksen kirjastosta vierailevat opetusministeriön 
ylijohtajan Arvo Jäppisen puheilla 15.6.2005. Opetusministeriölle esitetään, että se tekisi 
selvityksen erikoiskirjastojen tilanteesta. Erikoiskirjastojen rahoitus, palvelut ja tietovarannot 
olisi syytä kartoittaa. 
 
Teemu Karvinen esitteli Kysy kirjastonhoitajalta -palvelua. Lisää erikoiskirjastoja toivotaan  
vastaajiksi.Osallistuminen palveluun on suositeltavaa, mm. erikoiskirjastojen näkyvyyden 
lisäämiseksi. 
 

11. Seuraava kokous  



 
on tiistaina 23.8.2005 Suomen Akatemiassa Vilhonvuorenkatu 6 klo 9-11.30. 
 
 
 
kokouksen sihteeri 
Vuokko Pärssinen-Tainio 
 


