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SUOMEN TIETEELLINEN KIRJASTOSEURA – TAIDEKIRJASTOJEN TYÖRYHMÄ 
ARLIS/NORDENIN SUOMEN OSASTO 
 
 

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. Lisäksi ryhmä järjestää koulutusta.  

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 VUODELLE 2009  

Kokoontuminen 

Työryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tapahtumia sekä muuta 
toimintaa valmistelevat sisäiset ryhmät tarvittaessa useammin. Työryhmän 
tulevan vuoden ohjelmaan tulevat kuulumaan muun muassa taidenäyttelykäynnit 
ja tutustumismatkat eri taidekirjastoihin. 

Tiedotus ryhmän toiminnasta  

Työryhmä tiedottaa tapahtumista ja kokouksista seuran ja ARLIS/Nordenin www-
sivuilla. Sisäisesti asioista tiedotetaan ryhmän arlist-sähköpostilistalla.  

Digitaalisten kuva-aineistojen teemaluentoja 

Työryhmä suunnittelee vuoden 2009 aikana järjestettäväksi vierailusarjan, jonka 
puitteissa perehdytään taidekirjastojen ja -museoiden omiin digitaalisiin kuva-
aineistoihin. Vierailusarja on ensisijaisesti suunnattu taidekirjastojen työryhmän 
jäsenille ja pääjärjestäjänä toimii aina kohteena oleva taho. 

FinELib 

Eila Rämö Taideteollisesta korkeakoulusta toimii FinELibin kulttuurialan 
asiantuntijaryhmän vetäjänä ja hoitaa FinELibin ja Taidekirjastojen työryhmän 
välistä viestintää.  

BHA 

BHA (Bibliography of the History of Art) -tietokantaan suomalaisten 
taidehistoriallisten julkaisujen tietoja toimittaa vastaava tietoasiantuntija Irmeli 
Isomäki Valtion taidemuseon kirjastosta. 
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ARLIS/Norden  

ARLIS/Nordenin vuosikokous ja konferenssi järjestetään Tukholmassa 11-
13.6.2009. Konferenssin teemana on "Fotografi- och videokonst i ett 
konstbiblioteksperspektiv". 

 

TYÖRYHMÄN JÄSENET 
 
Ann-Christine Erkkilä, ann-christine.erkkila@abo.fi Åbo Akademi, Humanistiska biblioteket 
Hellevi Hakala, hellevi.hakala@teak.fi Teatterikorkeakoulun kirjasto 
Brita Hovi, Brita.Hovi@hel.fi Rikhardinkadun kirjasto 
Virpi Huhtala, virpi.huhtala@helsinki.fi Helsingin yliopisto, Hum. tdk. kirjasto / taidehistoria  
Irmeli Isomäki, irmeli.isomaki@fng.fi Valtion taidemuseon kirjasto  
Aila Kettunen, aila.kettunen@teak.fi Teatterikorkeakoulun kirjasto 
Satu Lindberg, satu.lindberg@minedu.fi Kulttuuripolitiikan kirjasto  
Timo Matoniemi, timo.matoniemi@kava.fi Kansallinen audiovisuaalinen arkisto  
Minna Meronen, minna.meronen@kuva.fi Kuvataideakatemian kirjasto  
Marja Paakkanen, marja.paakkanen@taik.fi Taideteollisen korkeakoulun kirjasto 
Eila Rämö, eila.ramo@taik.fi Taideteollisen korkeakoulun kirjasto  
Marita Turpeinen, marita.turpeinen@taik.fi Taideteollisen korkeakoulu kirjasto 
Tellervo Yli-Hallila, tellervo.yli-hallila@kiasma.fi Valtion taidemuseon kirjasto, Kiasma 
 
 


