
TAIDEKIRJASTOJEN TYÖRYHMÄN SYYSKOKOUS 2010 
PÖYTÄKIRJA 
 
Keskiviikko 8.12.2010, klo 13.00 – 14.45 
Paikka Kiasman neuvotteluhuone, Helsinki 
 

Läsnä: Leena Kärkkäinen, Suvi Juvonen, Piia Pitkänen, Irmeli Isomäki, Tellervo Yli- 
Hallila, Kari Tiainen, Marja Paakkanen, Kristiina Aunesluoma, Brita Hovi, Timo  

Matoniemi, Virpi Huhtala, Eila Rämö, Satu Lindberg, Ann-Christine Erkkilä. 
 
1. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, 

 
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suvi Juvonen, sihteeriksi Timo Matoniemi ja 

pöytäkirjantarkastajaksi Piia Pitkänen. 
 
3. Esityslista hyväksyttiin. 

 
4. Vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan tehtiin muutamia muutoksia ja se 

hyväksyttiin. Ks. Liite. 
 

5. Toimintasuunnitelmasta vuodelle 2011 keskusteltiin. Painopisteenä on 2012 IFLA-
konferenssin suunnittelu. ARLIS/Norden –seminaarin teemana 9.12.8.20112 on ART 
NOW: How to deal with contemporary art resources in library context. 

 
6. Puheenjohtajiksi valittiin Suvi Juvonen ja Satu Lindberg sekä sihteeriksi Timo 

Matoniemi. 
 
7. ARLIS/Nordenin hallituksen jäsenyydet 

Eila Rämön lopettaessa asiaa kysytään Minna Meroselta, Piia Pitänen harkitsee asiaa 
tulevaisuudessa. Anja Lehtokari jatkaa varajäsenenä. 

 
8. Muut asiat 
ARLIS/Norden –konferenssista keskusteltiin, järjestelyihin tulee mukaan IFLAn 

audiovisuaalinen jaosto.  Rahoituksen hakemisesta keskusteltiin. 
21.1.2011 IFLA-forum tieteiden talolla. Vapaaehtoiset ilmoittautuvat tammikuun 

loppuun mennessä. 
 
Eila Rämö ei jatka Stks:n hallituksessa, joten sieltä tulee hallituksen edustaja 

kokouksiin. Stks:n hallituksen ja työryhmän välillä on oltava yhdyshenkilö. 
Irmeli Isomäki kertoi terveisiä Lissabonista artlibraries.net –tietokannan tapaamisesta. 

 
9. Kokous päätettiin kello 14.45. 
 

 
Suvi Juvonen    Timo Matoniemi 

pj.    sihteeri 
 
 

 
 

Piia Pitkänen 
pöytäkirjantarkastaja 



Liite. 

 
TAIDEKIRJASTOJEN TYÖRYHMÄ 
TOIMINTASUUNNITELMA 2011 
 
 
Työryhmän toiminnan tavoite 
 
Taidekirjastojen työryhmän tavoitteena on koota yhteen Suomessa toimivia 
taidekirjastoja, jotka ovat erikoistuneet visuaalisiin taiteisiin. Ryhmän pyrkimyksenä 
on koordinoida alan kehitystä, tehdä alaa tunnetuksi ja kohottaa toimijoidensa 

ammatti-identiteettiä. Työryhmä käsittelee taidekirjastojen yhteisiä ajankohtaisia 
kysymyksiä, keskustelee edustamiensa alojen aineistoista ja antaa vertaistukea.  

 
Työryhmä on aktiivisesti mukana pohjoismaisessa taidekirjastojen ARLIS/Norden-
järjestössä, mikä merkitsee muun muassa pohjoismaisen konferenssin järjestämistä 

viiden vuoden välein. Kansainvälisiä taidekirjastosuhteita ylläpidetään myös muihin 
ARLIS-järjestöihin  

 
Toimintasuunnitelma vuonna 2011 
 
Kokoontuminen 
 

Työryhmä pyrkii kokoontumaan vähintään kaksi kertaa vuonna 2011, tarvittaessa 
useamminkin ja mahdollisesti jonkin yhteisen teeman puitteissa 

 
Toiminnan painopisteenä tulee olemaan valmistautuminen IFLA 2012:n ja siihen 
liittyvään ARLIS/Norden satelliittikonferenssiin. Konferenssin suunniteltu ajankohta on 

9.-11.8.2012 ja työnimi on ART now! How to deal with contemporary art resources in 
library context. 

 
Tulevana toimintavuotena työryhmä tulee myös tekemään tutustumiskäyntejä eri 
taidekirjastoihin ja vierailuja taidenäyttelyihin. 

 
Tiedotus ryhmän toiminnasta 

 
Työryhmän tapahtumista ja kokouksista tiedotetaan Suomen tieteellisen 

kirjastoseuran ja taidekirjastojen työryhmän www-sivuilla, jotka toimivat 

ARLIS/Nordenin www-sivujen alaisuudessa. Suvi Juvonen päivittää sivustoja. 

Sisäisesti asioista tiedotetaan ryhmän arlist-suomi sähköpostilistalla, jonka uusi osoite 

on arlist-suomi@googlegroups.com. Listan ylläpitäjänä toimii Suvi Juvonen. 

 
FinELib 

 
Eila Rämö Aalto yliopiston Aalto-yliopiston Arabian kampuskirjastosta vastaa FinELibin 

ja Taidekirjastojen työryhmän välisestä viestinnästä ja toimii FinELibin kulttuurialan 
asiantuntijaryhmän vetäjänä. 
 

 
BHA (Bibliography of the History of Art) ja IBA (International Bibliography of Art) 



 

The Getty Research Institute luopui BHA- bibliografian sisällöntuotannosta, mutta 
julkaisi sen ja tietokannan edeltäjän RILA:n vapaasti internetissä  käytettäväksi. 

BHA:n, jota Proquest on jatkanut IBA:na, sisällöntuotannon tilanne on toistaiseksi 
vielä avoin. Mikäli IBA:n tuotantoon tarvitaan suomalainen avustaja BHA:n mallin 
mukaan, tehtävään on lupautunut Tellervo Yli-Hallila Aalto-yliopiston Arabian 

kampuskirjastosta. 
 

ARLIS/Norden 
 
ARLIS/Nordenin vuosikokous järjestetään vuonna 2011 Tukholmassa.  

 
Leena Kärkkäinen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kirjastosta  ja Suvi Juvonen 

Suomen rakennustaiteen museon kirjastosta osallistuvat pohjoismaisten 
arkkitehtuurikirjastojen yhteistyöhön.  
 

 
 

     


