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Erikoiskirjastot ja Melinda 
– tapaaminen 26.8.2021 

• Erikoiskirjastojen edustajat: Heli Kautonen (SKS) pj,  

Anu Turunen (Työväenliikkeen kirjasto), Pirjo Vuorio (THL) ja 

Johanna Vesterinen (Varastokirjasto) 

• Melindan edustajat: Minna Olkinuora-Tauru, Lassi Lager,  

Eeva-Riitta Peltonen ja Kaija Kovanen (sihteeri) 

• Tilannekatsausten ja esittelyjen jälkeen todettiin, että  

neuvosto keskustelee erillisistä keskustelutilaisuuksista: 

• Melindassa mukana oleville 

• mukaantulosta mahdollisesti kiinnostuneille 



Erikoiskirjastojen ja 
tietopalveluiden verkosto 

69 jäsen-

organisaatiota 

6 kirjasto-

järjestelmää 

9/69 

mukana 
Finnassa 

Taustaorganisaationa 

• yliopisto/korkeakoulu 

• eduskunta 

• ministeriö 

• oikeuslaitos 

• kaupunki/kunta 

• valtion erillislaitos 

• kulttuuri-instituutti 

• kulttuurialan keskusliitto 

• tieteellinen seura 

• yksityinen arkisto 

• yksityinen museo 

• yksityinen tutkimuslaitos 

• yksityinen yritys 

• Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

• Suomen ortodoksinen kirkko 

• … 

13/69 

mukana 
Melindassa 



Erikoiskirjastojen neuvosto 

9 jäsentä 2021 

• Kirjastonjohtaja Heli Kautonen, puheenjohtaja 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

• Kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen, varapuheenjohtaja 
Varastokirjasto 

• Erityisasiantuntija Ulriikka Puura, sihteeri 
Kotimaisten kielten keskus (Kotus) 

• Tietoasiantuntija Tiina Helamaa 
Väestöliitto 

• Tietopalvelupäällikkö Katja Hilska-Keinänen 
Suomen ympäristökeskus 

• Tietoasiantuntija Katri Koivunen 
Lastensuojelun Keskusliitto 

• Kirjastonhoitaja Hannu Kylkisalo 
Kriminologinen kirjasto 

• Tietoasiantuntija Maija Maronen 
Tilastokeskus 

• Tietopalvelusuunnittelija Pirjo Vuorio 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

• 2 vararajäsentä 

• Kirjastonhoitaja Suvi Juvonen 
Arkkitehtuurimuseon kirjasto 

• Kirjastonjohtaja Tuija Siimes 
Työväenliikkeen kirjasto 

Tehtävä:  

• erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden 
edunvalvonta  

• verkoston edustaminen eri yhteyksissä 

• jäsenten näkemysten kartoitus 

• verkoston toimeenpaneva elin 

• 2021 iskuryhmät:  
• Yhteistyö 

• Viestintä  

• Vaikuttavuus 

 



Keskustelutilaisuus Melindassa mukana oleville  
– Mahdollisia keskustelunaiheita mm. 

• Miten voisimme yhdessä auttaa toimijoita, joilla ei ole 

resursseja kaiken uuden opetteluun tai joilla ”perinteet 

velvoittavat”?  

• Miten voisimme yhdessä edistää edes kansallisia metatiedon 

tuotantoprosessejamme? (Esim. Journal.fi–Arto–Melinda–

Finna…) 

• Miten erikoiskirjastojen palvelujen monimuotoisuus voisi  

näkyä kansallisissa laatutasomalleissa tai 

luotettavuusindikaattoreissa? 



Laajempaan keskusteluun, mm.:  
Mitä lisäarvoa kirjastoalan kansallinen 
kuvailuyhteistyö tuo toimijoille, jotka 

• eivät syystä tai toisesta voi liittyä Melindaan? 

• eivät itse luetteloi tai kuvaile tarjoamiaan tietoaineistoja? 

• toimivat myös julkaisijoina/kustantajina? 

• ovat mukana tutkimassa ja kehittämässä tieteen tai muun 

yhteiskunnan tarvitsemaa metatietoa? 

 


