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Toimintakertomus 2005  
 
Suomen tieteellinen kirjastoseura – Taidekirjastojen työryhmä 
ARLIS/Nordenin Suomen osasto 
 
 
 Hyvin toimeliaan vuoden 2004 jälkeen vuosi 2005 oli rauhallinen sisältäen vähemmän 

yhteisiä aktiviteettejä. Taidekirjastojen työryhmän toiminta kanavoitui lähinnä taiteen 
asiasanatyöryhmän ja Suomessa pidettävän, vuoden 2006 ARLIS/Norden konferenssia 
valmistelevan ryhmän kautta. Yhteisiä kokouksia oli vuosikokous mukaan luettuna neljä, 
asiasanatyöryhmä kokoontui kaksi kertaa ja seminaari 2006 -ryhmä lukuisia kertoja. 
Taidekirjastojen työryhmän puheenjohtajana ja samalla STKS:n hallituksen jäsenenä toimi 
Virpi Huhtala ja sihteerinä Timo Matoniemi. 

 
Kansallinen toiminta 
 
Taiteen asiasanoitus 

 
Sanasto päätettiin rakentaan YSA:n mallin mukaan. Työryhmä jakoi keskenään aihealueet: 
Reijo Sarmaja = maalaus, grafiikka, Timo Matoniemi = elokuva, Anne Mikkanen = 
taideteollisuus, Kalle Hakkola = sarjakuva, Virpi Huhtala = arkkitehtuuri. Eila Kupiaksen 
alueena oli nykytaide, mutta hän jäi pois ryhmän toiminnasta vaihdettuaan työpaikkaa. 
Ryhmän jäsenet kokosivat aihealueensa sanastoja työn pohjaksi. Kalle Hakkola esitteli 
sarjakuvan tekeillä olevaa asiasanastoa. Pohdittiin alustavasti mahdollisuuksia saada työhön 
apurahaa.  

 
FinELib  
 

Eila Rämö Taideteollisen korkeakoulun kirjastosta jatkoi Kulttuurialan asiantuntijaryhmän 
koollekutsujana ja hoiti sekä aineistoehdotusten koordinoinnin että tiedotuksen 
taidekirjastojen osalta.  
 

Kansainvälinen toiminta 
 
Irmeli Isomäki Valtion taidemuseon kirjastosta jatkoi Suomen taiteen tietojen toimittamista 
BHA (Bibliography of the History of Art) -tietokantaan.  
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ARLIS/Norden 
 

ARLIS/Nordenin vuosikokous ja seminaari pidettiin Oslossa 12.-13.8.2005 yhdessä IFLAn 
Art Libaries Sectionin kanssa. Seminaarin teemana oli "Organizations in change: effects on 
art libraries". Suomesta tilaisuuteen osallistuivat Eila Rämö, Satu Lindberg, Irmeli Isomäki ja 
Virpi Huhtala. Eila ja Virpi esittelivät omat kirjastonsa otsikolla ”Joint Libraries – Finnish 
Models. 
 
ARLIS/Nordenin vuoden 2006 seminaaria on valmisteltu useissa tapaamisissa (Eila Rämö, 
Satu Lindberg, Virpi Huhtala). Se pidetään Turussa 8.-9.6.2006 Åbo akademin tiloissa ja 
osittain sen rahoittamana. Myös muuta rahoitusta on haettu. Seminaarin teemana on 
”Konstbibliotekarie idag och i morgon – nya utmaningar för undervisningen”. Kokous on 
samalla ARLIS/Nordenin 20-vuostisjuhlakokous. 
 
Emmi Martin Helsingin on jatkanut toimintaa ARLIS/Nordenin taiteilijakirja –projektissa 
eläkkeelle jäätyäänkin.  
 
ARLIS/Nordenin hallituksessa Suomea edustivat Eila Rämö (varsinainen jäsen, 
Taideteollisen korkeakoulun kirjasto) ja Satu Lindberg (varajäsen, Kulttuuripolitiikan kirjasto, 
Taiteen keskustoimikunta).  
 
 

 
IFLA 

 
Taidekirjastojen työryhmän jäsen Eila Rämö toimi ARLIS/Nordenin edustajana IFLAn 
taidekirjastojaoston (Art Libraries Section) hallituksessa (Standing Committee). 
Hän toimi IFLAn vuoden 2005 Oslon konferenssin taidekirjastojen sektion ohjelman 
suunnittelukomiteassa. Sektion ohjelma järjestettiin yhteistyössä ARLIS/Norden Norjan 
kanssa. Eila Rämö toimi myös IFLAn Suomessa järjestettävien satelliittikokousten 
suunnittelutyöryhmässä. 
 

 


