
Pöytäkirja 

 

Erikoiskirjastojen neuvosto 

Työvaliokunta    
 

Aika: 23.8.2005 klo 9 

Paikka: Suomen Akatemia 

 

Paikalla: Elisa Paavilainen (pj) Suomen ympäristökeskus 

 Anna-Liisa Kristiansson Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

 Cecilia af Forselles-Riska Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

 Matti Hintikka (siht.) Suomen Urheilukirjasto 

 Maija Miettinen Suomen Akatemia 

 Tommi Peuhkurinen Eduskunnan kirjasto 

 Vuokko Pärssinen-Tainio Suomen Sukututkimusseura 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2. Todettiin läsnäolijat, sihteeriksi valittiin Matti Hintikka. 

 

3. Esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

4. Ilmoitusasiat 

- FinELib ilmoittaa, että ”vakavat ilmoittautumiset” Nelli-portaaliin tehtävä 9.9.2005 

mennessä. Keskustelussa todettiin Nelli-portaalin rahoitusongelma ja pidettiin 

aiheellisena virittää asiasta keskustelua. 

 

5. Missä mennään: katsaus viime kevään hankkeisiin ja tulevaan syksyyn. 

- ERKKI-tietokannan erillisen tiedotustilaisuuden todettiin olevan aiheellinen, kun 

asiasta saadaan lähiaikoina lisätietoa. 

- Kansalliskirjaston strategiaryhmässä jatkaa Erikoiskirjastojen neuvoston edustajana 

Raili Aumo. Työryhmän edistymistä seurataan. Todettiin, että Kansalliskirjaston 

strategiassa on huomioitava koko kirjastoverkon palveleminen. 

- Kansalliskirjasto 2005 -seurantaryhmässä Erikoiskirjastojen neuvostoa edustaa Hellevi 

Yrjölä. 

- Tampereen kirjastopäivillä 16–18.6.2005 Erikoiskirjastojen neuvostoa edustivat 

puheenjohtaja ja sihteeri. 

- Käytiin läpi Kuopiossa 25.4.2005 järjestetyn, aineistojen digitointia käsittelevän 

kokouksen sisältöä. 

 

6. Jäsenasiat 

- Tuija Siimes on palannut Museoviraston kirjastonjohtajaksi ja jäsenluetteloa korjataan 

tältä osin.  

 

7. Muut ilmoitusasiat 

- PrettyLib-erikoiskirjastojen portaalista pääsee tekemään hakuja 13 erikoiskirjaston 

kokoelmista. Esitettiin idea kysyä muiden kirjastojärjestelmien halukkuutta vastaavaan 

järjestelmään tai yhteistyöhön PrettyLib:n kanssa. 

 



- Tietokartta-hankkeen yhteyshenkilöiden kokoontuminen 26.8.2005. Koettiin 

ongelmalliseksi, ettei Erikoiskirjastojen neuvostolla ole hankkeessa koordinaattoria. 

Esitettiin, että hankkeen rahoitusta Opetusministeriöstä olisi selvitettävä. 

 

8. Muut asiat 

- Erikoiskirjastojen neuvoston näkyvyyden parantamiseksi päätettiin pyytää neuvoston 

verkkosivuille linkki kirjastot.fi-sivulle. Vuokko Pärssinen-Tainio pyytää linkityksen. 

 

- Työvaliokunnan puheenjohtajan ja Sirpa Haapamäen vierailu opetusministeriön 

ylijohtaja Arvo Jäppisen luona osoitti, ettei Erikoiskirjastojen neuvoston toivomiin 

hankkeisiin ole näkyvissä rahoitusta opetusministeriön kautta. 

Vilkkaassa keskustelussa todettiin, että kunkin erikoiskirjaston tulisi pyrkiä omalla 

hallinnonalallaan käynnistämään keskustelua Nelli-portaalin ja vastaavien hankkeiden 

saamiseksi mahdollisimman laajalle pohjalle.  

 

- Erikoiskirjastojen edustajaa selvitetään Varastokirjaston syysseminaariin 7.9.2005. 

Joka tapauksessa seminaariin lähetetään lausunto Varastokirjaston strategiasta. 

 

- Kirjastonjohtajien neuvottelupäiville 13.–14.10.2005 Kouvolassa ovat osallistumassa 

ainakin puheenjohtaja ja sihteeri. 

 

- Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous pidetään 15.11.2005 Geologisen 

tutkimuskeskuksen tiloissa. Esitettiin ajatus kutsua paikalle portaalipalveluiden tarjoajia 

paneelikeskusteluun. 

 

- IFLA:n kongressiin 14.–18.8.2005 olivat työvaliokunnan jäsenistä osallistuneet 

Cecilia af Forselles-Riska sekä Elisa Paavilainen.  

 

9. Seuraava kokous: 

keskiviikkona 28.9.2005 klo 9.00 Sukututkimusseuran tiloissa. 

 

kokouksen sihteeri 

 

Matti Hintikka 


