
KUTSU YLEISTEN KIRJASTOJEN NEUVOSTON KOKOUKSEEN 

Tervetuloa yleisten kirjastojen neuvoston kokoukseen 17.-18.11.2021. Kokous järjestetään Joensuussa 

paikan päällä ja osallistua voi myös etänä. 

Ilmoittautumiset: Ilmoita oletko paikan päällä vai etänä sähköpostilla vesa.liminka@joensuu.fi 
Lisäksi ilmoita Vesalle osallistutko iltatilaisuuteen. 
Etäyhteys järjestetään Teamsilla ja Teams -kutsut lähetetään etäosallistujille lähempänä kokousta 
ilmoittautumisen perusteella. 
 
Majoitus: Huoneita varattuna Sokos-hotellit Kimmel ja Vaakuna, 16. - 18.11.2021. Huoneet ovat kahden 
hengen huoneita.  
https://www.sokoshotels.fi/fi/joensuu/sokos-hotel-kimmel  
https://www.sokoshotels.fi/fi/joensuu/sokos-hotel-vaakuna  
 
Lisäksi tärkeä asia: 

Yleisten kirjastojen suunta-asiakirja on voimassa vuoteen 2025 ja vain nyt vuonna 2021 on rahaa sen 
lisäpainatukseen? Ensimmäinen postitus on tehty alueille. 

Lisätilausten kokoaminen marraskuun loppuun mennessä sähköpostilla: paivi.litmanen-peitsala@hel.fi ja 
koskee suomi, ruotsi ja englanti -versioita. Versiot löytyvät: https://www.kirjastot.fi/neuvosto/suunta  

Neuvoston pysyvät jäsenet: Tarkistakaa sähköpostijakelusta, että alueenne jäsen on oikea henkilö ja jos ei 
ole, niin välittäkää kutsu oikealle jäsenelle. Päivitämme yhteistiedot kokouksessa. 
https://www.kirjastot.fi/neuvosto/jasenet?language_content_entity=fi  

 

ESITYSLISTA 2/2021    

Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 2/2021  

Kokousaika:   

keskiviikko 17.11.2021 kello 10:00 – 15:40 

torstai 18.11.2021 kello 10:00 – 14:10  

   

Kokouspaikka:   

Paikka: Joensuu (+etämahdollisuus), Pääkirjasto/Muikkusali, Koskikatu 25, 80100 Joensuu 

   

Keskiviikko 17.11.2021   

 

 9:30 – 10:00   

Yhteys avataan, yleistä keskustelua, tekniikan testausta ja käytännön asioita 

 

 10:00 – 10:15:    

1. Kokouksen avaus ja kaupungin tervehdys – kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 

mailto:vesa.liminka@joensuu.fi
https://www.sokoshotels.fi/fi/joensuu/sokos-hotel-kimmel
https://www.sokoshotels.fi/fi/joensuu/sokos-hotel-vaakuna
mailto:paivi.litmanen-peitsala@hel.fi
https://www.kirjastot.fi/neuvosto/suunta
https://www.kirjastot.fi/neuvosto/jasenet?language_content_entity=fi


 

10:15 – 10:20  

2. Läsnäolijoiden toteaminen  

Läsnä pysyvät edustajat:   

Läsnä maakunta-alueiden edustajat:  

Läsnä puheenjohtaja ja valmistelijat:   

Läsnä sihteerinä ja avustustehtävissä:   

Läsnä puhujina, esittäjinä (esiintymisjärjestyksessä):   

  

10:20 – 10:25  

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta   

  

10:25  

4. Esityslistan hyväksyminen  

   

10:25 – 10:40   

5. Edustusvalinnat kirjastoalan työryhmiin, yleisten kirjastojen neuvoston työvaliokuntaan, lausunnot ja 

muut asiat   

  

 10:40 – 11:30   

6.  Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro, kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, Opetus- ja 

kulttuuriministeriö   

  

11:30 – 15:30  

7. Puheenvuorokierros, Valtakunnallinen kehittämistehtävä, työryhmät, hankkeet   

  

11:30 – 12:10 Digimediapalvelu -hankkeen seuraava vaihe – yleisten kirjastojen yhteisen eKirjaston 

kehittäminen, kirjastoverkon yhteisten palvelujen päällikkö Virva Nousiainen-Hiiri, Helsingin 

kaupunginkirjasto 

  

12:10 – 13:00 Lounas    

  



13:00 – 13:30 Pohjoisen eKirjasto -hanke, hanketyöntekijä Raisa Laitala, Oulun kaupunginkirjasto – 

Rovaniemen kaupunginkirjasto 

  

13:30– 14:00 Finna-palveluympäristö, johtava suunnittelija Matti Sarmela, Helsingin kaupunginkirjasto, 

valtakunnallinen kehittämistehtävä 

  

14:00 – 14:30 Tekijäoikeustyöryhmä, viestinnänsuunnittelija Päivi Litmanen-Peitsala, Helsingin 

kaupunginkirjasto, valtakunnallinen kehittämistehtävä 

  

14:30 – 15:00 Metatietoryhmä, palvelupäällikkö Kaisa Hypén, Turun kaupunginkirjasto 

  

15:00 – 15:30 Musiikkiaineistojen varastointityöryhmä, kirjastonhoitaja Tuomas Pelttari, Turun 

kaupunginkirjasto 

 

15:30 Loppupuheenvuoro päivästä ja torstain ohjelman kertaus  

 

Iltatilaisuus - Joensuun pääkirjastossa klo 19:30 alkaen. Ruokailu ja musiikkiesitys 

  

Torstai 18.11.   

  

9:30 – 10:00  

Yleistä keskustelua, tekniikan testausta  

  

10:00 – 10:35   

8. Airut - Varastokirjaston kaukolainauksen kehittämishanke, kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen, 

Varastokirjasto 

  

10:35 -11:00  

9. Pandemia -tutkimuksen ja sen kirjastoja koskevien tulosten esittely, erikoistutkija Sari Puustinen, Turun 

yliopisto 

  

11:00 – 11:30  

10. Osaamisen kehittäminen kirjastoissa – haastattelututkimus, erityissuunnittelija Aija Laine, Helsingin 

kaupunginkirjasto, valtakunnallinen kehittämistehtävä 



  

 

11:30 – 12:30 Lounas  

  

12:30 – 13:00  

11. Yleisten kirjastojen konsortio, puheenjohtaja esittelee 

  

13:00 – 13:30  

12. Yleisten kirjastojen tilastotietokannan kehittäminen, kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki – 

Lapin aluehallintovirasto, kirjastotoimen ylitarkastaja Jonna Toukonen - Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirasto 

  

13:30 – 13:50    

13. Yhteinen oppimisalusta Liboppi , informaatikko Laura Tyysteri, Turun kaupunginkirjasto – alueellinen 

kehittämistehtävä 

 

13:50 – 14:00 

14. Ifla – yleisten kirjastojen (Suomi) valitut edustajat ja osastot, kirjastopalvelujohtaja Vänttinen Katri  

 

14:00 – 14:10   

15. Loppukeskustelu, seuraavan kokouspaikan ja -ajan päättäminen  

  

Kokouksen päättäminen   

 


