
Erikoiskirjastojen	  neuvosto,	  katsaus	  toimintaan	  2009	  (26.3.2009	  -	  31.3.2010)	  
	  
Uusi	  ohjesääntö	  
Uudet	  säännöt	  ovat	  ainakin	  ensimmäisen	  vuoden	  kokemuksen	  perusteella	  onnistuneet	  
tavoitteissaan.	  	  

• Puheenjohtajan	  ja	  sihteerin	  valinta	  ei	  muodostunut	  ongelmaksi.	  	  
• Työnjako	  työvaliokunnan	  sisällä	  on	  toiminut.	  Päätöksenteko	  on	  ollut	  

kollektiivisempaa.	  	  
	  
Uusi	  työvaliokunta	  

• Puheenjohtajaksi	  työvaliokunta	  valitsi	  kokouksessaan	  23.4.2009	  Janne	  Rannan	  YLE	  
Kirjasto-‐tietopalvelusta.	  	  

• Sihteeriksi	  Kristiina	  Aspin	  Ulkoministeriöstä	  	  
• Kristiina	  Asp	  erosi	  työvaliokunnasta	  ja	  neuvostosta	  muuttuneiden	  työtehtävien	  takia	  

kesällä;	  uudeksi	  sihteeriksi	  1.9.2009	  valittiin	  Outi	  Hietanen	  Merenkulkulaitokselta	  
(nyk.	  Liikennevirasto).	  	  

• Syyskokouksessa	  ei	  työvaliokuntaa	  täydennetty	  (säännöissä	  kooksi	  määritelty	  8-‐10).	  	  
	  
Työvaliokunnan	  toiminta	  
Vuoden	  aikana	  työvaliokunta	  kokoontunut	  8	  kertaa.	  	  
	  
Uusi	  kotivu	  ja	  muut	  foorumit	  
	  
Erikoiskirjastojen	  neuvoston	  wiki	  
Otettiin	  käyttöön	  syksyllä.	  On	  ollut	  työvaliokunnan	  aktiivisessa	  käytössä	  ja	  hyväksi	  havaittu.	  
Erilaiset	  rutiinit	  ja	  tavat	  vielä	  etsivät	  omia	  uriaan,	  mutta	  vakiintuvat	  ajan	  myötä.	  Joitain	  
päätöksiä	  mitä	  foorumia	  käytetään	  mihinkin	  tarkoitukseen	  pitää	  vielä	  kokemusten	  
perusteella	  tarkentaa.	  	  
Tavoitteena	  on	  parempi	  tiedottamisen	  ajantasaisuus	  ja	  että	  myös	  jäsenistö	  voisi	  itse	  voisi	  
osallistua	  sisällön	  luomiseen.	  Ajantasaisuus	  onkin	  parantunut,	  mutta	  sivujen	  luomiseen	  on	  
osallistunut	  lähinnä	  työvaliokunta.	  	  
Sähköpostin	  käyttöä	  on	  tietoisesti	  pyritty	  vähentämään.	  	  
	  
Erikoiskirjastojen	  neuvoston	  keskustelufoorumi	  
Ning-‐sivusto	  toimii	  neuvoston	  keskustelufoorumina.	  Yksi	  tavoite	  olisi	  että	  neuvoston	  
edustajat	  eri	  työryhmissä	  voisivat	  olla	  tämän	  sivuston	  välityksellä	  vuorovaikutuksessa	  
neuvoston	  muihin	  jäseniin.	  Erikoiskirjastojen	  neuvoston	  avoimelle	  sivulla	  jäseniä	  77.	  
Suljetulla	  sivulla	  23	  jäsentä.	  Useita	  pienempiä	  ryhmiä.	  Toistaiseksi	  keskustelu	  ollut	  vielä	  aika	  
laimeaa,	  mutta	  piristymään	  päin!	  	  
Kokeilumielessä	  on	  perustettu	  myös	  Facebook-‐ryhmä.	  Tarvittaessa	  kokeillaan	  muitakin	  
välineitä.	  	  
	  
Strategiatyö	  
Neuvoston	  kokouksessa	  5.6.2009	  päätettiin	  ryhtyä	  uudistamaan	  neuvoston	  strategiaa.	  
Syyskokouksessa	  asiaa	  sivuttiin	  ja	  nyt	  kevätkokouksessa	  on	  tarkoitus	  käydä	  keskustelua	  
jäsenistön	  kanssa	  ja	  saada	  heidän	  näkemyksiään	  työhön.	  Syksyllä	  2010	  järjestetään	  strategian	  
tiimoilta	  erillinen	  seminaari.	  Strategiaa	  on	  työstetty	  pienemmällä	  porukalla,	  jossa	  keskeisinä	  
henkilöinä	  ovat	  olleet	  Eila	  Vainikka,	  Maria	  Söderholm	  ja	  Elisa	  Paavilainen.	  Strategiaa	  on	  
työstetty	  myös	  wikisivuilla.	  	  



	  
Edustukset	  työryhmissä	  
Edustajat	  eri	  työryhmissä,	  johtukunnissa	  jne.	  Vuoden	  2009	  syyskokouksessa	  esiteltiin	  ajatus	  
vuorovaikutuksen	  lisäämiseksi	  neuvoston	  ja	  sen	  edustajien	  välillä.	  Ajatus	  sai	  kannatusta	  ja	  
ensimmäiset	  askeleet	  on	  otettu.	  Välineeksi	  on	  valittu	  erikoiskirjastojen	  ning-‐ryhmistä	  vain	  
neuvoston	  jäsenille	  tarkoitettu.	  	  
Työryhmien	  edustajilla	  puheenvuoro.	  Kansalliskirjaston	  johtokunta	  Elisa	  Paavilainen.	  	  
IFLA	  2012	  -‐järjestelytoimikunta	  Cecilia	  af	  Forselles.	  	  
	  
Jäsenasiat	  
Neuvostossa	  on	  73	  jäsentä.	  Uusia	  jäseniä:	  	  

1. Suomen	  Metsästyskirjasto	  	  
2. Helsingin	  Palvelualojen	  oppilaitoksen	  kirjasto	  	  
3. Rakennustaiteen	  museo	  	  
4. Kansainvälisen	  henkilövaihdon	  keskus	  CIMO	  	  

Eronneita	  ei	  ollut.	  	  
	  
Annetut	  lausunnot	  
Erikoiskirjastojen	  neuvosto	  on	  antanut	  seuraavat	  lausunnot:	  	  

• Rake-‐työryhmän	  raporttiluonnokseen	  12.6.2009	  	  
• Rake-‐työryhmän	  lopulliseen	  raporttiin	  5.2.2010	  	  

Löytyvät	  asiakirjoista.	  	  
	  
Yhteistoiminta	  muiden	  sektoreiden	  ja	  Kansalliskirjaston	  kanssa	  
Kolme	  yhteistä	  kokoontumista	  8.4.2009,	  17.11.2009	  ja	  23.3.2010	  Kansalliskirjaston	  kutsusta.	  
Kokoukset	  olleet	  informatiivisia	  ja	  mielenkiintoisia.	  Niissä	  on	  käyty	  läpi	  Kansalliskirjaston	  
kirjastoverkkopalveluiden	  keskeisimmät	  hankkeet	  ja	  saatu	  selvitys	  sektorirahoituksesta.	  	  

• KDK	  ehdottomasti	  keskeisin	  hanke	  	  
• Erikoiskirjastot	  on	  hyväksytty	  olennaiseksi	  osaksi	  kirjastoverkkoa	  ja	  sen	  asema	  on	  

vakaa.	  	  
• Rahoitus	  jatkuvasti	  herättää	  keskustelua.	  Neuvoston	  kannalta	  on	  hyvä	  että	  

Kansalliskirjasto	  näyttäisi	  hyväksyvän	  tosiasian	  että	  Erikoiskirjastosektorin	  keskitetty	  
rahoitus	  jää	  13t€	  ainakin	  toistaiseksi	  (+	  maksamme	  saaduista	  palveluista	  käytön	  
mukaan).	  	  

• Yhteistyötarjous	  Yliopistokirjastojen	  neuvostolta	  esitetty.	  	  
	  


