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Työryhmän toiminnan tavoite 
 
Taidekirjastojen työryhmän tavoitteena on koota yhteen Suomessa toimivia taidekirjastoja, 
jotka ovat erikoistuneet visuaalisiin taiteisiin. Sen pyrkimyksenä on koordinoida alan 
kehitystä, tehdä alaa tunnetuksi ja kohottaa toimijoidensa ammatti-identiteettiä. Työryhmä 
käsittelee alalle yhteisiä ajankohtaisia kysymyksiä, keskustelee edustamiensa alojen 
aineistoista ja antaa vertaistukea. Työryhmä järjestää koulutusta. 
 
Työryhmä on aktiivisesti mukana pohjoismaisessa taidekirjastojen ARLIS/Norden-
järjestössä, mikä merkitsee mm. pohjoismaisen konferenssin järjestämistä viiden vuoden 
välein. Kansainvälisiä taidekirjastosuhteita ylläpidetään myös muihin ARLIS-järjestöihin.  
  
Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 
 
Kokoontumiset 
Ryhmä kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa ja eri asioita valmistelevat ryhmät 
tarvittaessa useammin. 
 
Tiedotus ryhmän toiminnasta 
Työryhmä tiedottaa toiminnastaan seuran ja ARLIS/Nordenin web-sivuilla, sisäinen tiedotus 
tapahtuu sähköpostilistalla. 
 
Taiteen tiedonlähteet-seminaari  
Työryhmä alkaa valmistella vuodelle 2008 suunniteltua taiteen tiedonlähteet -seminaaria, 
joka on tällä kertaa maksullinen. Budjetti esitetään seuraavassa toimintasuunnitelmassa. 
 
Kevätretki Pietariin 
Työryhmä suunnittelee retkeä Pietariin huhti-toukokuusa 2007, yhteyshenkilö Marita 
Turpeinen (TAIK). 
 
Taiteen asiasanoitus 
Asiasanaryhmässä ovat STKS:n jäsenistä: Kalle Hakkola, Virpi Huhtala, Minna Meronen, 
Anne Mikkanen, Timo Matoniemi ja Tellervo Yli-Hallila. Reijo Sarmaja HY:n taidehistorian 
kirjastosta ei ole STKS:n jäsen.  Ellen Kotanen TAIKista (STKS:n jäsen) toimii ryhmän 
asiantuntijana. 
 
 Ellen koordinoi TAIKin osalta FinnONTO-hankkeen seuraavaa vaihetta, jota ollaan 
parhaillaan käynnistämässä. TAIKin tehtävänä on kehittää taideteollisen ja muotoilualan 
ontologiaa (Kuopion taitemian sanaston pohjalta) ja tutkia ontologian yhdistymistä muihin 
ontologioihin. Taiteen asiasana-ryhmä konsultoi Elleniä ja ottaa oppia TAIKin 
kokemuksista. 
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Eila Rämö toimii kulttuurialan asiantuntijaryhmän koollekutsujana. Hän huolehtii 
aineistoehdotusten koordinoinnin ja tiedotuksen taidekirjastojen osalta. 
  
 
 
BHA 
Irmeli Isomäki Valtion taidemuseon kirjastosta toimittaa suomalaisten taidejulkaisujen 
tietoja BHA (Bibliography of the History of Art) -tietokantaan. 
  
ARLIS/Norden 
Vuosikokous ja konferenssi järjestetään 7.-9.6.2007 Århusissa Tanskassa. 
 
TYÖRYHMÄN JÄSENET 
Virpi Huhtala, virpi.huhtala@helsinki.fi Helsingin yliopisto, Hum. tdk. kirjasto / taidehistoria 
Irmeli Isomäki, irmeli.isomaki@fng.fi Valtion taidemuseon kirjasto 
Ellen Kotanen, ellen.kotanen@uiah.fi Taideteollisen korkeakoulun kirjasto 
Satu Lindberg, satu.lindberg@minedu.fi Kulttuuripolitiikan kirjasto 
Timo Matoniemi, timo.matoniemi@sea.fi Elokuva-arkiston kirjasto 
Minna Meronen, minna.meronen@kuva.fi Kuvataideakatemian kirjasto 
Anne Mikkanen, anne.mikkanen@savonia-amk.fi Kuopion muotoiluakatemia, kirjasto 
Eila Rämö, eila.ramo@uiah.fi Taideteollisen korkeakoulun kirjasto 
Marita Turpeinen, marita.turpeinen@uiah.fi Taideteollisen korkeakoulu kirjasto 
Tellervo Yli-Hallila, tellervo.yli-hallila@kiasma.fi Valtion taidemuseon kirjasto, Kiasma 
  


