
Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen neuvoston kokous 

 

Aika: tiistai 7.11.2017 klo 13 - 15 

Paikka: Työväenliikkeen kirjasto, Sörnäisten rantatie 25 A 1 

 

Paikalla: Soile Manninen (pj), Tuija Siimes, Tiina Helamaa (siht.)  

Poissa: Soile Hakonen, Erkka Rautio, Eeva Paunonen, Cecilia af Forselles, Riitta Autere 

  

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous klo 13.22 

  

2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista 

  

3. Edellisen neuvoston kokouksen 3/2017 (20.9.2017) pöytäkirjan hyväksyminen: 

https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/cont ent/ErikN_3_2017_pk_lopullinen.pdf 

Hyväksyttiin pöytäkirja 

 

4. Työryhmänimitykset 

 

Finnan konsortioryhmän edustajista odotetaan vielä vahvistusta.  

Lisäys 9.11.2017: Hyväksyttiin ehdokkaat sähköpostikokouksella.  

Erikoiskirjastojen neuvosto esitti Finnan konsortioryhmään seuraavia edustajia toimikaudelle 

2018 - 2019: 

Varsinainen jäsen: tietopalvelupäällikkö Sari Palén/Tilastokeskus 

Varajäsen: yksikön päällikkö Outi Örn/ Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö 

 

Kansalliskirjaston koordinoimien kuvailuryhmien toimikaudet ovat myös päättymässä ja niihin 

haetaan kiinnostuneita henkilöitä syksyn aikana. 

- Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA-ryhmä) 

- Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä 

 

Uutta varaedustajaa Kansalliskirjaston johtokuntaan ei tarvitse nimittää, koska nykyisen 

johtokunnan kausi on pian päättymässä. OKM avannee haun myöhemmin. 

 

Kirjastot.fi-ohjausryhmä todennäköisesti lopettaa toimintansa nykyisessä muodossaan ja 

kehittämiskeskusteluja jatketaan toisin. Viimeinen kokous nykyisellä kokoonpanolla on 

marraskuun lopussa.  

 

5. Kuulumiset työryhmistä ja tapahtumista 

 

Vaikuta tai kuole – arvoa vaikuttavuudesta -seminaari (25.9.2017) 

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/vaikuta-tai-kuole-arvoa-vaikuttavuudesta-seminaari 

https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/ErikN_3_2017_pk_lopullinen.pdf
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=21759871
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=50170398
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/vaikuta-tai-kuole-arvoa-vaikuttavuudesta-seminaari


Seminaari katsottavissa Kirjastokaistalta: http://www.kirjastokaista.fi/tag/vaikuta-tai-kuole-

seminaari/ 

 

Kuvailun tiedotuspäivä (27.9.2017) 

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/kuvailun-tiedotuspaiva-2792017.  

  

Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät Turussa (19.-20.10.2017) 

https://kineturku2017.wordpress.com/ 

Esitykset: https://kineturku2017.wordpress.com/esitykset/ 

Ensi vuoden KINE-päivät pidetään Vaasassa.  

 

Kirjastoverkkopäivät (24-26.10.2017) 

https://www.kansalliskirjasto.fi/ftapahtumati//kirjastoverkkopaivat-2017 

Esitykset löytyvät KIVEPA-sivuilta. Twitterissä keskustelua #Kivepa2017 

 

EU:n tietosuoja-asetus – tietosuojalainsäädännön muutokset tutkimuksessa ja arkistoinnissa 

(31.10.2017) 

http://www.fsd.uta.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/eun_tietosuoja_asetus_2017/ 

 

6. Vuosikokous 30.11.2017 

 

Paikkana Väestöliitto, Kalevankatu 16 A (5. krs.) 

klo 13.00-14.00 Varsinainen vuosikokous 

 

Kahvitauko 

Ohjelma klo 14.30 - 16.00 

- Varastokirjaston ja Kansalliskirjaston yhdistyminen - Johanna Vesterinen, Varastokirjasto 

- Tietosuojauudistus ja kirjastot - Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto (Pekka toivoi kysymyksiä 

etukäteen) 

- Faktantarkistajan käsikirja ja Faktabaarin kuulumiset - Kristiina Hakala, Eduskunnan kirjasto ja 

Soile Manninen. 

Käytännön järjestelyt: 

- Soile muokkaa vielä ohjelmaa ja kysyy puhujien aikataulut. 

- Vuosikokouskutsu pitää lähettää viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Tiina tekee 

Webropol-ilmoittautumislomakkeen. Kaikki erikoiskirjastolaiset ovat tervetulleita kokoukseen.  

- Pohdittiin ensi vuoden neuvoston kokoonpanoa ja kartoitetaan toiminnasta kiinnostuneita 

uusia jäseniä. 

 

7.  Tulevat tapahtumat 

 

Saavutettavuus koulutus kirjastoille Helsingissä 14.11.2017: 

https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/koulutus/saavutettavuuskoulutus-helsingissa-691aa 

 

http://www.kirjastokaista.fi/tag/vaikuta-tai-kuole-seminaari/
http://www.kirjastokaista.fi/tag/vaikuta-tai-kuole-seminaari/
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/kuvailun-tiedotuspaiva-2792017.
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/kuvailun-tiedotuspaiva-2792017.
https://kineturku2017.wordpress.com/
https://kineturku2017.wordpress.com/
https://kineturku2017.wordpress.com/esitykset/
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/kirjastoverkkopaivat-2017
http://www.fsd.uta.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/eun_tietosuoja_asetus_2017/
https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/koulutus/saavutettavuuskoulutus-helsingissa-691aa


Tieto, avoimuus ja kirjastot – jatkuuko menestystarina? Suomen tieteellisen kirjastoseuran 

Suomi 100 -juhlaseminaari torstaina 23.11.2017 klo 10–16 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 

104: http://www.stks.fi/news/2158 

 

8.  Muut asiat 

 

Soile M. piti luennon erikoiskirjastoista Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun 

tutkinto-ohjelman opiskelijoille maanantaina 9.10.2017. Ensi vuonna mahdollisesti pyytävät 

luentoa samalla teemalla. 

 

Kansalliskirjasto on toteuttanut kyselyn Melinda-metatietovarantoon liittymisestä 

erikoiskirjastoille. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Kansalliskirjaston järjestämä puolen 

päivän mittainen koulutus joko RDA-kuvailusäännöistä tai MARC 21 -formaatista. 

 

Tiedoksi: 

 

- KDK-hanke arvioitu onnistuneeksi ja vaikuttavaksi 

https://www.kirjastot.fi/uutiset/ajankohtaista/kdk-hanke-arvioitu-onnistuneeksi-ja-vaikuttavaksi-

e2b08?language_content_entity=fi 

 

- Jarkko Reittu: Kuinka valmistautua yleiseen tietosuoja-asetukseen? -esitys 

http://www.doria.fi/handle/10024/144142 

 

9. Seuraava kokous 

 

Pidetään sähköpostikokous, jos tarvitaan esim. hyväksyntä nimityksiä varten ennen uuden 

neuvoston kokoontumista. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 14.35 
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