SUOMEN TIETEELLINEN KIRJASTOSEURA, ERIKOISKIRJASTOJEN
TYÖRYHMÄ
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005
Työryhmän tehtävä
Erikoiskirjastojen työryhmä on toiminut erikoiskirjastojen yhdyssiteenä ja Suomen tieteellisen
kirjastoseuran STKS:n työryhmänä. Työryhmän eräs tavoite saavutettiin, kun 3.2.2003 perustettiin
erikoiskirjastojen neuvosto. Työryhmän rooli on ollut lähinnä kerätä ja viestiä erikoiskirjastojen
kentän näkemyksiä neuvostolle ja toisin päin tiedottaa neuvostoon tulleista asioista kentälle
Neuvosto puolestaan on edustanut erikoiskirjastoja lähinnä julkisissa työryhmissä ja antanut
lausuntoja päättäjille. Se on ollut monissa asioissa taho, johon on otettu yhteyttä erikoiskirjastoja
koskevissa asioissa.
Työryhmän kokoonpano
Työryhmä sai vuoden aikana viisi uutta jäsentä. Kaksi ryhmässä aiemmin aktiivisesti toiminutta
jäsentä jäi pois vuoden alusta.
Mukaan tulivat uusina Cecilia af Forselles-Riska, Hanna Hélen, Irma Helldan, Pirjo Honkavaara ja
Maija Klapuri.
Erikoiskirjastojen työryhmään ovat vuonna 2005 kuuluneet seuraavat henkilöt:
Hänninen, Ritva, pj, Ilmatieteen laitoksen kirjasto
Kannisto, Sirkka, siht., Museoviraston kirjasto
Forselles-Riska, Cecilia af, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto
Helén Hanna, Suomen lähetysseuran kirjasto
Helldan, Irma, KELA, Tietopalvelu
Honkavaara, Pirjo, Lastensuojelun Keskusliitto
Jalovaara Hannele, Pelastakaa Lapset ry:n kirjasto
Klapuri Maija, Helsingin hovioikeuden kirjasto
Kristiansson-Seppälä, Anna-Liisa, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
kirjasto
Mehtälä Merja, Geologian tutkimuskeskuksen kirjasto
Orrman, Elisa, Kansallisarkiston kirjasto (edustaja seuran hallituksessa)
Palosaari, Terttu, Kirkkohallituksen kirjasto
Parkkonen, Leena, Merentutkimuslaitoksen kirjasto
Pekkarinen, Helena, Metsähallituksen kirjasto
Ristikartano Veera, STAKES - Tietopalvelu
Turunen, Vappu, Nuorisotiedon kirjasto
Vainikka, Eila, Suomen kuntaliitto, Kirjastotietopalvelu
Elisa Orrman on toiminut STKS:n hallituksen edustajana työryhmässä. Hän erosi työryhmästä
joulukuussa 2005.
Työryhmän toiminta vuonna 2005
Työryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa seuraavasti:
13.1.2005 Kirkkohallitus (läsnä 7 jäsentä)
15.3.2005 Ilmatieteen laitos (läsnä 14 jäsentä)
24.5.2005 Suomen Lähetysseura (läsnä 12 jäsentä)

18.10.8.2005 Ilmatieteen laitos (läsnä 11 jäsentä)
15.12.2005 Stakes (läsnä 11 jäsentä)
Työryhmän valmisteli yhdessä erikoiskirjastojen neuvoston kanssa erikoiskirjastopäivää, joka
toteutettiin 3.2.2005 Säteilyturvakeskuksessa. Seminaarin teemana oli ”Tiedonhankintaa ja –
hallintaa: asiantuntijaorganisaation näkökulma”. Erikoiskirjastopäivään osallistujia oli kaikkiaan 55.
Koska kiinnostus tämäntyyppistä tapahtumaa kohtaan oli runsasta, on työryhmä alustavasti
suunnitellut vastaavan päivän järjestämistä säännöllisesti esim. joka toinen vuosi. Aiheena voisi olla
jokin ajankohtainen teema.
Työryhmä keskusteli kokouksissaan ajankohtaisista kysymyksistä ja välitti näkemyksiä useista
asioista erikoiskirjastojen neuvostolle.
Työryhmä seurasi Nelli - portaalin, Tietokartta-hankkeen ja muiden kirjastoalan hankkeiden
kehittymistä.

