
 

Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunnan kokous 6/2008 

Pöytäkirja  
 

Aika: 16.10.2008 klo 14 

 

Paikka:  Suomen Urheilukirjasto  Olympiastadion    

 

Osallistujat  

Ritva Hänninen (pj.) 

 Kristiina Asp   

 Matti Hintikka 

 Marja Hirvikallio 

 Merja Mehtälä (siht.) 

 Maija Miettinen 

 Eila Vainikka 

 

  

 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Ritva Hänninen avasi kokouksen klo 14.00 

 

2. Sihteerin valinta 

 Kokouksen sihteeriksi valittiin Merja Mehtälä 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

 Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 Edellisen työvaliokunnan kokouksen (5/2008) pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Erikoiskirjastojen neuvosto on lähettänyt lausunnon Opetusministeriöön koskien 

Kansallikirjaston roolia uudessa lakiehdotuksessa. Tilastokirjastossa joulupuuro 

4.12.2008. Tutustumiskäynti Rakennustaiteen museon kirjastoon järjestetään 

10.11.2008 klo 14.00. Lisäksi ilmoitusasioina käytiin läpi tiedossa olevat 

koulutukset ja muuta ajankohtaiset tapahtumat 

 

6. Jäsenasiat 

Ei jäsenasioita. 

 

 

7. Tapahtumia 

- 19. 11. Erikoiskirjastojen koulutuspäivä - Julkaisujen digitointi ja säilytys nyt ja 

tulevaisuudessa. 



- 20.11. Featuring the Digital Future - seminar on mass digitization, scholar 

collaboration, and managing the content of digital collections. 

- Suomen tieteellisen kirjastoseuran Kirjastosihteerien työryhmä järjestämä 

Asiakaspalvelupäivä - teemana muutos -seminaarin 23.10.2008 Tieteiden talolla 

Helsingissä. 

- Opetusministeriön 2.-3.12. järjestämien kirjastopäivien teemana on "Kirjastot 

uuden kynnyksellä 

- Arviointi kirjaston kehittämisvälineenä -koulutus Tampereella 27.11. 

 

 

8. Syyskokouksen ohjelma 

 Syyskokouksen ohjelma on valmis. 

 

9. Syksyn toimintakatsausta 

- Pj. Ritva Hänninen oli tehnyt toimintakatsauksen, joka käytiin kokouksessa läpi, ja 

jota hiukan korjailtiin, lähinnä työryhmiä koskevan osion suhteen. Lisäksi 

keskusteltiin kirjastoverkosta ja sen tulevaisuudennäkymistä. 

  

 

10. Luettelo erikoiskirjastoista 

Janne Ranta on ollut yhteydessä Kansalliskirjastoon koskien tieteellisten 

kirjastojen oppaan tietokantaa erikoiskirjastojen osalta. Tietokannan tiedot ovat 

suurimmalta osaltaan vanhentuneet, mutta kirjastot voivat päivittää tietonsa 

sähköpostitse Eija Niemelälle Kansalliskirjastoon. KK:ssa on ollut myös puhetta 

tietokannan uudistamisesta, samoin kuin mahdollisuudesta osallistua 

kansainvälisiin hakemistoihin. Tällä hetkellä käytössä kuitenkin vielä vanha 

tietokanta. 

 

11.Tekijänoikeus strategiapäivä  

 Kirjastoalan tekijänoikeustyöryhmässä on keskusteltu 

muistiorganisaatioiden yhteisen tekijänoikeustyöryhmän perustamisesta. 

Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunta kannatti ajatusta ja ensimmäinen 

strategiapäivä on 4.11.2008. 

 

 

12. Muut asiat 

 Ei muita asioita. 

 

13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään tammikuussa 2009 Suomen Akatemian 

tiedepoliittisessa kirjastossa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30 

 

 


