
Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 3/2019 + jäseneksi hyväksyminen 
liitteenä 
 

Aika: 20.9.2019, klo 13–14.30. 
Paikka: Celia, Iiris-keskus, Marjaniementie 74, Projektitila 
Paikalla: Eeva Paunonen (pj), Tiina Helamaa (siht.), Katri Koivunen, Leena Kärkkäinen, Pirjo Vuorio, 
Laura Karppinen, Johanna Vesterinen, Hannu Kylkisalo (varajäsen) 

Poissa: Tuija Siimes 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.12. 

2. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se. 
- Todettiin, että erikoiskirjastojen Facebook-ryhmä on saatu perustettua ja ryhmää on aktivoitu 
mm. aloittamalla esittelyketju jäsenistä. 
- Kirjastojärjestelmäkysely on koostettu ja lisätty verkkoon ja  lähetetty tiedoksi koko verkostolle. 

4. Kuulumiset kokouksen osallistujilta ja työryhmistä 

IFLA:n kokous Ateenassa 24.–30.8. 
- Johanna kertoi helteisestä 3600 vieraan Ateenasta, jossa paljon esillä oli open access. 
- Eeva lisäsi, että IFLAn ja Suomen yhteistyötä sekä viestintää halutaan parantaa ja sitä varten on 
perusteilla Facebook-ryhmä. Asiasta saa lisää tietoa Minna von Zansenilta. 

Finna/PrettyLib/Koha/muut järjestelmäkuulumiset 
- Aamulla oli ollut Missä mennään -seminaari, jossa kerrottiin mm. KOHAsta ja Finnan 
käyttöliittymän käytettävyydestä. 
- PrettyLibin tilanteesta ei mitään lisätietoa. 
- Keskusteltiin myös Axielllin Quria-järjestelmä. 

Työryhmien kuulumiset: 
- Katri kertoi lyhyesti Tiedonhallinnan ohjausryhmän kuulumisia. 
- Eeva kertoi KUMEAn kuulumisia. Keskusteltiin PDF:n saavutettavuudesta ja pohdittiin olisiko 
kirjastoilla mahdollisuutta seurata luetteloimiensa pdf-tiedostojen saavutettavuutta. 
- Tiina kertoi, että Kirjasto.fi-koordinaatioryhmän kokous oli kesäkuussa ja pöytäkirja löytyy 
verkosta. 

5. Vuosikokouksen aikataulu ja ohjelma 

- Sovittiin kokous alustavasti pidettäväksi iltapäivällä Braille-Salissa Iiris-keskuksessa 26.11. 
(varapäivä 28.11.). 
- Pohdittiin, että teema voisi löyhästi olla ”erikoiskirjastojen tulevaisuus”. 

https://www.kiwi.fi/display/missamennaan/Aiemmat+webinaarit
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=58493320
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=21759871
https://www.kirjastot.fi/koordinaatioryhma?language_content_entity=fi


- Eeva lupasi kysellä ulkopuolista puheenvuoroa sekä olla yhteydessä Kansalliskirjastoon ja 
Kirjastoseuraan. Laura voisi esitellä Yhteiskunnallisen tiedon kirjastojen verkoston työpajan 
aikaansaannoksia ja Tiina kyselee puheenvuoroa LIBERistä.  

- Varsinainen vuosikokous on tilaisuuden lopussa. Pohdittiin olisiko tarvetta Prettylib-kirjastojen 
omalle osuudelle. 

- Tiina hoitaa kutsun ja mainostamisen ja sovittiin, että kutsuun lisätään kohta ilmoittaa 
kiinnostuksesta liittyä neuvoston jäseneksi.  

6. Strategiatyöskentely 2021 

- Siirretään seuraavaan kokoukseen 

7. Tulevat tapahtumat 

- Johanna kertoi NordILL 2020 -konferenssista, joka pidetään Helsingissä lokakuussa 2020. 

8. Muut asiat 

Tiedotettavaa: 

- Uusia jäseniä: Kuurosokeiden toimintakeskukselle ollaan perustamassa kirjastoa. Lähteneitä 
jäseniä: Raittiuskirjasto ja Pohjois-Karjalan keskussairaala. 

- SKS:n kirjastonjohtaja Heli Kautonen valittiin kesäkuussa Euroopan tieteellisten kirjastojen 
järjestö LIBER:in hallitukseen ja Heliin saa olla yhteydessä, jos mieleen nousee Euroopan tasolla 
esiin nostettavia tai edistettäviä erikoiskirjastojen asioita: heli.kautonen@finlit.fi. 

LIBERiin liittyviä uutisvinkkejä Erikoiskirjastojen jäsenille: 

 1) Tekijänoikeuslainsäädäntö kirjastojen ja tutkimuksen kannalta. Kansallisia lakeja 
 sorvataan parhaillaan ympäri Eurooppaa ja kirjastojen olisi hyvä varmistaa, ettei 
 kansallisiin lakeihin tehdä huonoja tulkintoja. Sivulla ohjedokumentti, joka auttaa 
 myös ymmärtämään uuden tekijänoikeuslain pykäliä. 

 2) Webinaaritallenne avoimen tieteen mittaamisesta. Vaikka esityksissä puhutaan 
 enemmän tieteen tulosten kuin kirjastojen kannalta ajankohtaisemmin avointen 
 julkaisujen käytön mittaamisesta, esittävät puhujat hyviä havaintoja avoimen 
 mittaamisen haasteista. 

 3) Kuusi tapausesimerkkiä avoimen tieteen valmiuksien ja osaamisen 
 kasvattamisesta eri puolilta Eurooppaa. Kollegat mm. Luxemburgista, Norjasta ja 
 Tanskasta kertovat, millaisin konkreettisin keinoin ovat alkaneet kehittää kirjastonsa 
 avoimen tieteen taitovalikoimaa. Yhteenvetosivu ja tapausraportit. 

9. Seuraava kokous 

- Seuraava kokous on vuosikokous. 

10. Kokouksen päättäminen 

- Päätettiin kokous klo 14.29. 

https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordill-2020
https://libereurope.eu/board/
mailto:heli.kautonen@finlit.fi
https://libereurope.eu/blog/2019/07/30/librarians-your-profession-needs-you-to-advocate-for-libraries-research/
https://libereurope.eu/blog/2019/09/10/webinar-video-innovating-the-ways-metrics-are-applied-responsible-metrics-measuring-openness/
https://libereurope.eu/blog/2019/06/24/case-studies-on-european-open-science-skilling-and-training-initiatives/
https://zenodo.org/record/3251731#.XYN5gWaU9Pa


LIITE 

Erikoiskirjastojen neuvosto 

Aihe: Sähköpostikokous 

Aika: 18.–21.10.19 

Paikalla: Helamaa Tiina, (siht.) Karppinen Laura, Koivunen Katri, Kylkisalo Hannu, Kärkkäinen 
Leena, Paunonen Eeva, Siimes Tuija Vesterinen, Johanna, Vuorio Pirjo 

 

Aihe 

Neuvosto hyväksyi sähköpostitse Kansallisen kuurosokeusalan kirjaston Erikoiskirjastojen verkoston 
jäseneksi.  

 

 


	Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 3/2019 + jäseneksi hyväksyminen liitteenä

