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TOIMINTASUUNNITELMA 2013 

 

 

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 2013 

 

Työryhmä pyrkii kokoontumaan neljä kertaa vuodessa esimerkiksi erilaisten kirjasto- ja 

näyttelyvierailujen ohessa.  

 

Työryhmän toimintaa vuonna 2013 leimaavat mm. seuraavat jäsenkirjastojen 

rakennemuutokset.  

- Aalto-yliopiston Arabian kampuskirjaston toimintaa leimaa tulevana vuonna uuden kirjaston 

suunnittelu Otaniemeen rakennettavaan uudisrakennukseen. Arabian kampuskirjaston ja 

Arkkitehtuurin kirjastot yhdistetään ja tälle kokonaisuudelle suunnitellaan uusi kirjasto. 

Samalla suunnitellaan mitä kirjaston aineistoja/toimintoja siirretään Otaniemeen 

suunniteltaviin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandiopetustiloihin ja Otaniemen 

oppimiskeskukseen. 

- Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät vuoden 2013 alussa 

Taideyliopistoksi. Tulevan yhdistyminen vaikuttaa myös akatemioiden kirjastojen toimintaan, 

joka on suunnitteilla. Akatemioiden kirjastojen fyysiseen sijaintiin ei ole tulossa muutoksia. 

- Kansallisen audiovisuaalisen arkiston sekä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen 

toimintojen yhdistämistä  yhteen virastoon valmistellaan vuoden 2013 aikana. 

- Valtion taidemuseon kirjaston toiminnasta keskustellaan osana museon tulevaa 

organisaatiomuutosta. Ateneumin ja Kiasman kirjastojen toiminnan suunnittelu on kesken. 

- Kulttuuripolitiikan kirjaston kokoelma on luovutettu uudelle omistajalle (Kulttuuripoliittisen 

tutkimuksen edistämissäätiö, Cupore) ja kirjaston toiminta jatkunee vuoden 2013 aikana. 

  

 

ARLIS/Norden 

 

ARLIS/Nordenin hallituksen kokoukset pidetään 8.2.2013 Oslossa sekä elokuussa yhdistyksen 

vuosikokouksen yhteydessä Tanskassa. 

 

Jäsenenä hallituksessa on Minna Meronen Kuvataideakatemian kirjastosta ja varajäsenenä Piia 

Pitkänen Kiasman tutkijakirjastosta. Vaalikomitean jäsen on Timo Matoniemi Kansallisen 

audiovisuaalisen arkiston kirjastosta.  

 

 

SUOMEN TIETEELLINEN KIRJASTOSEURA                
FINLANDS VETENSKAPLIGA BIBLIOTEKSSAMFUND RY 

 
Taidekirjastojen työryhmä 

http://pro.tsv.fi/stks/index.html


 

 

 

IFLA 

 

Eila Rämö on IFLAn Audiovisual & Multimedia –jaoston hallituksen jäsen. Tulevan Singaporen 

IFLA-konferenssin (17.-23.8.2013) aikana hallitus järjestää mm. 2 hallituksen kokousta, 

kaikille avoimen Open Session –luentosarjan, Workshop-päivän ja vierailun The Asian Film 

Archiven tiloihin. 

 

Tiedotus ryhmän toiminnasta 

 

Työryhmän tapahtumista ja kokouksista tiedotetaan Suomen tieteellisen kirjastoseuran ja 

taidekirjastojen työryhmän www-sivuilla, jotka toimivat ARLIS/Nordenin www-sivujen 

alaisuudessa. Sisäisesti asioista tiedotetaan ryhmän arlist-suomi sähköpostilistalla, jonka 

osoite on arlist-suomi@googlegroups.com.  

 

FinELib 

 

Eila Rämö Aalto-yliopiston Arabian kampuskirjastosta vastaa FinELibin ja Taidekirjastojen 

työryhmän välisestä viestinnästä ja toimii FinELibin kulttuurialan asiantuntijaryhmän vetäjänä. 

 

 

Kansainvälinen tietokantatuotanto  

 

IBA (International Bibliography of Art) 

Irmeli Isomäki toimi yhteyshenkilönä IBA:a ylläpitävään ProQuestiin ja jatkoi suomalaisten 

viitteiden toimittamista tietokantaan. 

 

FIAF (International Index to Film and Television Periodicals) 

Yhteyshenkilönä Timo Matoniemi (Kava). 

 

 

Toimintaresurssit 

 

Työryhmä ei tarvitse toimintaansa budjettia vuodelle 2013. 

 

 
 
 
 

 


