
ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTO  PÖYTÄKIRJA 
TYÖVALIOKUNTA 
 
Aika: 10.11.2005 klo 9.00 – 11.00 
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Maija Miettinen    Suomen Akatemia 
Tommi Peuhkurinen   Eduskunnan kirjasto 
Vuokko Pärssinen-Tainio   Suomen Sukututkimusseura 

 
 
 
 
 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
2. Todettiin läsnäolijat. 
 
3. Sihteeriksi valittiin Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä. 
 
4. Esityslista hyväksyttiin lisäyksin. 
 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
6. Ilmoitusasiat 
 
Elisa Paavilainen, Hellevi Yrjölä ja Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä keskustelevat 8.12.2005 Kansalliskirjaston tulevan 
palvelupäällikön Kristiina Hormian kanssa siitä, mitä palveluita erikoiskirjastot haluavat Kansalliskirjastolta. Kristiina Hormia 
kehittää ja suunnittelee ja koordinoi Kansalliskirjaston yhteisiä palveluita. 
 
Elisa Paavilainen osallistuu 12.12.2005 klo 14 alkaen yhdessä eri kirjastosektorien puheenjohtajien kanssa keskustelutilaisuuteen,  
jonka aiheena on Kansallisten kirjastoverkkopalvelujen tavoitesopimus 2007 – 2009. Tilaisuus on Kai Ekholmin huoneessa. 
 
7. EriK-verkkosivujen pääsivun toiminta-ajatus 
http-www.varastokirjasto.fi/erikoiskirjastot/ 
 
Keskusteltiin EriK-verkkosivuille tulevasta tekstistä, josta pitäisi näkyä Erikoiskirjastojen neuvoston toiminta-ajatus. Elisa 
Paavilainen oli lähettänyt etukäteen tekstin, josta keskusteltiin. Päätettiin, että Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä kysyy Elisa 
Stenvallilta kielenhuoltajan kannan tekstipätkästä ja lähettää korjatun tekstin työvaliokuntalaisille. Päätettiin, että tekstin pitää olla 
Pasi Juttulalla 18.11.2005 mennessä. 
 
8. KK2005-asiat 
 
Keskusteltiin Kansalliskirjasto 2005 -seurantaryhmän muistion kappaleesta 6: Seurantaryhmän ehdotukset jatkotoimiksi. Siitä 
erikoiskirjastoja käsitteli kappale: Erikoiskirjastojen käyttämien kansalliskirjaston peruspalvelujen rahoittamiseksi selvitetään 
mahdollisuudet hallinnonalarajat ylittävän keskitetyn rahoituksen saamiseksi. Toimeenpano: opetusministeriö yhdessä 
erikoiskirjastojen, niiden kehysorganisaatioiden ja kansalliskirjaston kanssa; aikataulu? 
 
Hellevi Yrjölä on huomauttanut, että kuluvan vuoden marraskuun lopussa käsiteltävässä muistiossa erikoiskirjastot ovat jääneet 
vähemmälle huomiolle kuin aikaisemmassa versiossa.  
 
Päätettiin, että seurantaryhmän muistiosta voivat halukkaat lähettää kommentteja Hellevi Yrjölälle hyvissä ajoin ennen marraskuun 
loppua. 
 
9. Vuoden 2006 toimintaohjelma 
 
Vuoden 2006 toimintaohjelma tulee olemaan aika lailla samanlainen kuin vuoden 2005 toimintaohjelmakin tosin lisäyksin. 
Keskusteltiin koulutustilaisuuksista. STKS:n erikoiskirjastotyöryhmä on ehdottanut, että työvaliokunta järjestäisi sen kanssa 
yhteistyössä erikoiskirjastopäivän. Keskusteltiin laivaseminaarista, joka tulisi halvemmaksi osanottajille, jos työvaliokunta järjestäisi 
sen yksin. Korostettiin Erikoiskirjastojen neuvoston roolia. Myös omassa organisaatiossa on tehtävä selväksi, että kuulutaan 
valtakunnalliseen kirjastoverkkoon ja että ulkopuolella seurataan, mitä laitoksissa tapahtuu. Kirjasto-tietopalveluille ei voi tehdä, 
mitä vaan.   
 
Toimintasuunnitelmaan olisi saatava esille, miten työvaliokunta toimii.  



 
Elisa Paavilainen tekee keskustelujen pohjalta neuvoston syyskokouksen version toimintasuunnitelmasta. 
 
10. EriK-neuvoston syyskokouksen 15.11.2005 ohjelma 
 
Keskusteltiin syyskokouksen ohjelmasta. Kevätkokous on jäsenkokous. Kevätkokouksen ohjelmaan toivottiin eri työryhmissä 
olevien erikoiskirjastojen neuvoston edustajien pitävän omia katsauksiaan. Päätettiin ehdottaa kevätkokouksen ajaksi 13. helmikuuta 
alkavaa viikkoa. Alun perin kokouksen piti olla portaalikokous. 
 
11. Jäsenasiat 
 
Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Katja Mäkilä Viestintävirastosta ja Kirsti Lumiala Työväenliikkeen kirjastosta. 
 
12. Muut asiat: Kirjastonjohtajien neuvottelupäivien satoa. 
Neuvottelupäiville työvaliokunnasta osallistuivat Elisa Paavilainen, Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä ja Maija Miettinen. Elisa 
Paavilainen kertoi neuvottelupäivistä. Paneelissa Yhteistyötä yli rajojen oli tullut esille, että eri kirjastosektoreilla on yhteiset 
asiakkaat. Koska asiakkaat osaavat käyttää innovatiivisesti palveluja, palvelujen edellytykset voisivat olla homogeeniset.  
 
Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunnan vuoro on seuraavaksi kutsua koolle eri kirjastosektoreiden neuvostojen työvaliokunnat. 
Kokous voisi olla esimerkiksi kirjastoverkkoseminaarin yhteydessä.  
 
Kirjastot.fi suunnittelukalenteri.  
Kirjastot.fi-verkkopalvelut tarjoaa keskeisten kotimaisten kirjastoalan tapahtumajärjestäjien käyttöön yhteisen suunnittelukalenterin. 
Se on tarkoitettu auttamaan sopivan ajankohdan päättämisessä suunnitellulle tapahtumalle ja tarjoamaan myös mahdollisimman 
varhain tietoa tulevista tapahtumista muita tarpeita varten. Ainakin käynnistysvaiheessa suunnittelukalenteri on suljettu, sen käyttö 
edellyttää siis käyttäjätunnusta ja salasanaa. Anna-Liisa Kristiansson-Seppälällä on oikeudet päivittää suunnittelukalenteriin 
erikoiskirjastojen tapahtumia. Hän ottaa yhteyttä myös STKS:n erikoiskirjastotyöryhmään kalenteriasiassa. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11. 
 
Seuraava Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunnan kokous järjestetään 19.1.2005 klo. 9.00 alkaen Arassa Asunto- ja 
ympäristötalo. Asemapäällikönkatu 14. Helsinki. 
 
Kokouksen jälkeen työvaliokunta tutustui Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kirjastoon, Suomen murteiden sana-arkistoon, 
Nimiarkistoon ja Nimikirjastoon. 
 
 
Kokouksen sihteeri 
Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä 
 
 
 

 


