
Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen neuvoston kokous 2/2019  
 
Aika: 3.5.2019, klo 9.30-11 
Paikka: Celia, Iiris-keskus, Marjaniementie 74, kokoushuone Cely 
 
Paikalla: Paunonen Eeva (pj), Helamaa Tiina (siht) Karppinen Laura, Koivunen Katri, Siimes Tuija 
(paikalla klo 10.05 alkaen), Vesterinen Johanna (etänä) ja Vuorio Pirjo 
 
Poissa: Kärkkäinen Leena 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.40 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin pöytäkirja 
 

4. Jäsenasiat 
- Merimiespalvelutoimiston (MEPA) kirjasto liittyy verkoston jäseneksi 
 

5. Kuulumiset työryhmistä ja muista tapahtumista 
• Kansalliskirjaston Round table 22.3. 

- Aiemman sektorikokouksen korvasi tänä vuonna Round table -tilaisuus, joka koostui 
lyhyistä alustuksista eri aiheista (mm. Finna, FinElib, Koha, sektorikuulumiset ja 
Varastokirjasto) sekä pienryhmätyöskentelystä eri aiheiden tiimoilta. 
-Tulevaisuudessa Round table -keskustelut tulevat jatkumaan vuosittaisina helmi-
maaliskuussa ja lisäksi järjestetään johtajien webinaareja 2 krt/v, yhden tunnin 
mittaisina ja sisällöltään kohdennettuina tilaisuuksina. 
 

• Finna/PrettyLib/Koha/muut järjestelmäkuulumiset 
Lumikko Projekti 
- Tuija kertoi, että Lumikko-projektissa mukana olevat kirjastot (Helka-kirjastot ja suuri 
osa yo-kirjastoista) ottavat käyttöön Ex Libriksen Alma-kirjastojärjestelmän. 
- Ensimmäisessä aallossa mukana olevien kirjastojen on tarkoitus ottaa alusta käyttöön 
vuodenvaihteessa ja toisen aallon kirjastojen ensi vuoden heinäkuussa. 
- Luettelointi on tarkoitus hoitaa Almassa, josta tiedot siirretään eteenpäin mm. 
Melindaan. 
- Lumikko-kirjastot eivät näillä näkymin ole liittymässä Finnaan ainakaan heti. 
 
PrettyLib 
- PrettyLib-järjestelmän omistaja PrettyBit Software myytiin loppuvuonna 2017 Open 
Library Systemsille, joka myytiin vuoden 2019 alussa Axiellille. 



- Axiell järjestää erikoiskirjastonjohtajapäivät 20.5. jossa kuullaan Axiellin tuoreimpia 
kuulumisia, tuotteista ja palveluista. 
- Useat PrettyLib-kirjastot ovat saanet KOHA-tarjouksen Hypernova-nimiseltä 
yritykseltä. 
 
Koha ym. 
- Kansalliskirjasto ottaa käyttöön Kohan. 
- Koha-kirjastot liittymässä ilmeisesti Finnaan. 
- Aalto-yliopisto hankkii itse uuden kirjastojärjestelmänsä 
 

• Työryhmien kuulumiset 
Tiedonhallinnan ohjausryhmä (Katri): 
- Viime kokouksessa käytiin läpi viime vuoden aikaansaannoksia ja suunnitelmia tälle 
vuodelle sekä mm. Melindan sopimusuudistusta.  
- Esillä oli myös Annif-työkalu, joka tuottaa sisällönkuvailua tekstistä. Osoitteessa 
Annif.org voi testata työkalua.  
- Ohjausryhmän puheenjohtaja Tuula Haavisto on jäämässä eläkkeelle  
 

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
• Syksyn tapahtumat 

- Todettiin, että neuvosto ei ehdi järjestää syksylle muuta tilaisuutta kuin 
vuosikokouksen. 
- Mietittiin mahdollisuuksia järjestää kevyemmin keskustelua esim. uudessa Facebook-
ryhmässä tiettyyn aikaan tietystä aiheesta. 
- Todettiin, että Facebook-ryhmää voisi mainostaa vielä lisää esim. Kifi:ssä. 
- Päätettiin aloitetaan esittäytymisketju Facebookissa. 
- Päätettiin rajata Facebook-ryhmän sisältö, niin että vain jäsenet näkevät sisällön. 
 

• 2021 strategiatyöskentelyn aloittaminen? 
- Sovittiin, että siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen. 
- Tuija kertoi, että viimeksi strategian pohja oli tehty SWOT-analyysinä Kirjastopäivien 
yhteydessä, jonka sitten neuvosto muokkasi lopulliseen muotoonsa. 
 

7. Tulevat tapahtumat 
- Yhteiskunnallisen tiedon kirjastoverkoston työpaja 9.5. klo 13-16 
- Varastokirjaston juhlaseminaari 17.5. 
- Kirjastopäivät Helsingissä 5.-7.6. 
 

8. Muut asiat 
• Tiedoksi guides.stat.fi -osoitteesta löytyy erilaisia oppaita tilastotiedonlähteisiin 

(libguides) 
 
• Varastokirjastosta 

- Voivat ottaa vastaan myös musiikkiaineistoa, kun muu tilanne sen sallii. Mieluiten 
Melindaan luetteloivilta kirjastoilta, jolloin aineiston siirto on sujuvampaa.  

https://www.kiwi.fi/x/iIl8Aw
http://guides.stat.fi/?b=g&d=a


- Varastokirjasto siirtyy Kohaan 10.6. alkavalla viikolla konvertoimalla eli silloin 
tietokanta on kiinni. 
 

• Kirjastojärjestelmäkyselyn jatko 
- Päätettiin, että sihteeri koostaa vastauksista raportin verkkoon ja tiedoksi neuvostolle. 
 

9. Seuraava kokous 
13.9. klo 9.30–11 Celiassa 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous klo 11.15 

 


