
Pöytäkirja 
 
 
ERIKOISKIRJASTOJEN NEUVOSTON TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 
4.9.2007 Ilmatieteen laitos 
 

 
Läsnä: 
Ritva Hänninen (pj) 

Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä 

Matti Hintikka 

Marja Hirvikallio (siht.) 

Merja Mehtälä 

Maija Miettinen 

Tuula Ronumäki (ent. Kettunen) 
 

 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi 

 

2. Kokouksen sihteerin valinta 
  

Kokouksen sihteeriksi valittiin Marja Hirvikallio. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 
 
 Hyväksyttiin kokouskutsun mukana tullut esityslista. 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin muutoksitta. 

 

5.  Ilmoitusasiat 
  

 Ilmoistusasioina merkittiin: 

 

- Pirjo Dahlbom / Korkein oikeus on jäänyt 1.8.2007 eläkkeelle. Hänen tilalleen neuvoston 

jäseneksi tulee Marjut Kokko 

- Tuula Kettusen nimi on muuttunut, nyt Tuula Ronumäki 

- Anne Holapan viransijaisuus on päättynyt TKK:n Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 

koulutuskeskuksessa. Viran varsinainen hoitaja Maria Söderholm palaa neuvoston 

jäseneksi. 

 

 

6. Jäsenasiat 
 
 - Uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Eija Tammisalpa, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 

 
7. Tulevia tapahtumia 
 
 Merkittiin seuraavat tiedossa olevat kirjasto- ja tietopalvelualan tilaisuudet: 

- Kausijulkaisupäivä 2007 : Verkko kiristyy 14.9.2007 

- Kokoelmat, julkisuus ja tietosuoja 21.9.2007 



- Kirjasto- ja informaatioalan oppimispolut 5.10.2007 

- LIBER-EBLIDA workshop on the digitization of library material in Europe, 

Kööpenhamina, 24.10 - 26.10.2007 

- Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Mikkeli, 24.10 - 25.10.2007. Päivien 

yhteydessä pidetään todennäköisesti kirjastosektoreiden työvaliokuntien 

tapaaminen. 

- The Challenge of the Electronic Environment to the Organization of Knowledge, 

Helsinki, 29.11 - 30.11.2007 

 

8. Uusi sihteeri erikoiskirjastojen neuvostolle 

Neuvoston sihteeri Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä on ilmoittanut, ettei enää ensi vuonna 

ole käytettävissä sihteerin tehtävään. Sovittiin, että työvaliokunnan jäsenet miettivät sopivaa 

henkilöä tehtävään. Selvitetään myös, voiko sihteerinä toimia neuvostoon kuulumaton 

henkilö. 

 
9.  Erikoiskirjastojen toiveita Kansalliskirjastolle  
 

Erikoiskirjastot pitävät tärkeänä, että myös ne saavat Kansalliskirjaston kirjastoverkolle 

tarjoamat kehittämispalvelut OPM:n tai muun tahon yhteisesti rahoittamana kuten muutkin 

sektorit saavat. 

 
10.  Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien edustajien kokouksen 29.8. asioita 

 

Puheenjohtaja kertoi kokouksessa käsitellyistä asioista. Merkittiin: 

- Linda todennäköisesti  uudistetaan 

- Primo-hakujärjestelmän hankkimista selvitetään 

- Kirjastopoliittisen ohjelman laatiminen aloitetaan talven aikana, mikäli OPM tulee 

hankkeeseen mukaan. Todettiin, että erikoiskirjastojen osallistuminen ohjelman laatimiseen 

on hyvin tärkeää. 

- Kirjastonjohtaja muutoksessa -ohjelma käynnistettäneen kirjastopoliittisen ohjelman 

valmistuttua 

 
11.  Syksyn toimintaa  

 

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous järjestetään 26.11.2007 Työväenliikkeen 

kirjastossa. 

Keskusteltiin kokouksen ohjelmasta. Todettiin, että ainakin työryhmät raportoivat 

toiminnastaan. Kokouksen ohjelmaan palataan seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa. 

 

12.  Ensi vuoden suunnittelua 
 

Ritva Hänninen kertoi vetäytyvänsä puheenjohtajan tehtävästä keväällä 2008. 

Kevätkokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja. Puheenjohtajaehdokkaita tulisi etsiä 

hyvissä ajoin.  

 

Keskusteltiin erikoiskirjastopäivän järjestämisestä vuonna 2008. 

 
13. Muut asiat 

 

Kirjastojen yhteisen asiakaskyselyn järjestäminen 

Tuija Siimes Museovirastosta ja Marja Hirvikallio Tilastokirjastosta ovat erikoiskirjastojen 

edustajina Kansalliskirjaston työryhmässä, joka suunnittelee kaikki kirjastosektorit kattavan 



asiakaskyselyn järjestämistä vuoden 2008 kevään aikana. Keskusteltiin erikoiskirjastojen 

kannalta tärkeistä kysyttävistä asioista.  Edustajat informoivat työvaliokuntaa työn 

etenemisestä. 

 

Kokoelmakarttahanke 

Maija Miettinen kertoi kokoelmakarttahankekokemuksista. Kokoelman läpikäynti on ollut 

hyödyllistä. Sen myötä on paljastunut kokoelmissa olevat mahdolliset aukkopaikat ja 

puutteellisuudet ja käsitys omista kokoelmista on siten täsmentynyt. 

Hankkeeseen ilmoittautumisen määräaikaa on jatkettu. Asiasta on tulossa lisätietoa. 

 

14. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous päätettiin pitää 30.10.2007 klo 13.00 Merenkulkulaitoksen kirjastossa, 

Porkkalankatu 5. 

 

15. Kokouksen päättäminen 
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00 ja kiitti aktiivisesta osanotosta. 

 


