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1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS 
 
On täysin mahdollista, että Kirjastoseura vaikuttaa ulospäin huopatossutehtaalta, jossa 
tapahtumasta käy klemmarin putoaminen lattialle ja dramaattisesta käänteestä kirjahyllyn 
siirtäminen toiselle seinälle. 
 
Vähän lähempää katsottaessa kuvio näyttää kovin erilaiselta. Seurassa tehtiin 
kuntavaalikampanjaa, koordinoitiin kirjastot ja kehitys -hanketta, eli tehtiin kehitysyhteistyötä 
Tansanian ja Namibian kanssa. Samalla muutettiin uusiin toimitiloihin - niin ja ostettiin ne uudet 
toimitilat - palkattiin uusi toimistopäällikkö Kristiina Kontiainen, Sinikan aloitettua IFLA:n 
varapresidenttinä. 
 
Sitten oli vielä tuo IFLA Helsingissä, jossa seurallakin oli oma tärkeä  roolinsa. Lisäksi olimme aika 
aktiivisesti mukana Euroopan kirjastojen lobbausjärjestön EBLIDA:n toiminnassa, jatkoimme 
aktiivista skandinaavista yhteistyötä, ja olimme näkyvästi mukana myös IFLA:n muussa 
toiminnassa. 
 
Jäsenistön ei ole aina helppoa ymmärtää miksi toimistolla tehdään ylitöitä. Meidän pitäisi osata 
levittää tätä tohinaa vähän laajemmalle. Se on ajatuksena vähän passé, että pitäisi yrittää 
aktivoida jäsenistöä toimimaan. Toiminnan pitää lähteä jäsenistöstä.   
 
Seuran pitää olla entistä valmiimpi tarjoamaan alustan mille tahansa toiminnalle, jollaista sen 
liepeillä viriää. Seuran tehtävä ei ole toiminnan teettäminen, vaan sen mahdollistaminen. Ottakaa 
tästä koppi. 
 
Seuran tehtävä on myös vaikuttaa. Tärkeimmät kohteet ovat edelleen samoja kuin vuosi tai kaksi 
sitten: kirjastolaisten palkkaus, kuntafuusioiden vaikutukset kirjastoverkkoon ja informaation 
digitalisoitumisen asettamat haasteet. 
 
Kirjastolaisten palkat polkevat paikallaan, eikä hajanainen ammattiliittorakenne mahdollista edes 
keskustelun käynnistämistä aiheesta. Kuntafuusioiden karenssiajat ovat umpeutumassa, joten 
edessä on mahdollisia irtisanomisia. Saa nähdä, saavatko liitot edes avattua suutaan teemasta. 
 
Sähkökirjarintamalla ratkaisevat askeleet odottavat edelleen ottajaansa. Kirjastoilla on 
huomattavan hyvät valmiudet sähköisen aineiston lainaamiseen, mutta paha lainata, jos ei ole 
lainattavaa.  Kustantajien nihkeys on saavuttanut monumentaaliset mittasuhteet kautta maailman. 
Laajassa käytössä olevaa yleisten kirjastojen e-lainausjärjestelmää ei ole yhdessäkään Euroopan 
maassa. Otaksuttavasti kustantajat haluavat ensin myydä ihmisille heidän kotikirjastonsa toiseen 
kertaan sähköisessä muodossa, ja vasta sitten antaa kirjat myös lainattaviksi. 
 
Tärkeä askel sähkökirjasolmun aukaisemiseksi olisi niiden saattaminen samaan alv-kantaan 
muiden kirjojen kanssa. Sähkökirjan alv on 24, gutenbergilaisen tallennusmuodon 10 %. Koska 
paino- ja varastointikustannukset ovat vain alle 10 % kirjan myyntihinnasta, sähkökirjat ovat itse 
asiassa kalliimpia kuin perinteiset kirjat, vaikka kuluttajat odottavat saavansa niitä halvemmalla. 
Tästäkään syystä kustantajilla ei ole minkäänlainen kiire asiassa. 
 
Kustantamot alkavat olla yhä kansainvälisempiä. Tästä syystä myös kirjastoalan pitää käydä omat 
sähkökirjakeskustelunsa yli rajojen. On tärkeää, että sekä IFLA että EBLIDA ovat aktivoituneet 
asiassa, ja tavoitteena on, että voimme jatkossa kampanjoida asiassamme myös kansainvälisesti, 
yhtenäisenä kirjastorintamana. Tässä työssä seuramme on aktiivisesti mukana. 
 
Tärkein työmme on palvella omaa jäsenkuntaamme. Jos on hyviä vinkkejä tai ideoita, pistäkää 
tulemaan. Viritämme omia kuulolaitteitamme herkemmälle parast'aikaa. 
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2. TOIMINNANJOHTAJA SINIKKA SIPILÄN KATSAUS 
 
Vuosi 2012 oli Kirjastoseuran historiassa poikkeuksellinen monella tapaa. Elokuussa alan suurin 
konferenssi IFLA World Library and Information Congress pidettiin Helsingissä. Toimistossa 
tapahtui henkilöstömuutoksia ja toimisto muutti omiin tiloihin. Erityisen toimelias ja monivaiheinen 
vuosi edellytti paljon ylimääräistä työtä Kirjastoseuran toimintaan osallistuvilta kaikilta 
vapaaehtoisilta, hallituksen jäseniltä sekä toimiston henkilökunnalta. Tehty työ vaikuttaa pitkälle 
tulevaisuuteen, kiitos siitä kaikille.  
 
Lainan päivää vietettiin helmikuussa yhteisöllisen lukemisen teemalla. Kirjastoseura lanseerasi 
uuden Lainan päivän logon. Lainan päivän tapahtuma järjestettiin yhteistyössä alan toimijoiden 
kanssa teemalla Lue ja kerro. Kuntavaalikampanjaa käytiin syksyllä teemalla Kirjasto. Jokamiehen 
oikeus. Samaa teemaa tuotiin esiin myös Helsingin ja Turun kirjamessuilla, Kirjastolehti julkaisi 
vaalinumeron. 
 
Myytti lukukansasta? –hankkeen tarkoituksena oli edistää kirjailijoiden ja kirjastojen asemaa ja 
tehdä suomalaisen kirjallisuuden tilannetta tunnetuksi sekä vaikuttaa kirja-alan ja kirjastojen 
valtiolta saamaan tukeen. Kirja- ja kirjailijajärjestöjen edustajat luovuttivat  eduskunnalle 
toimenpide-ehdotuksia kirjailijoiden, kääntäjien, lukutaidon ja kirjastojen tilanteen parantamiseksi. 
 
Kirjastoseura toimi aktiivisesti Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen 
lakkauttamisesityksen kumoamiseksi. Esitys vedettiinkin takaisin ja koulutus sai jatkaa Turussa. 
 
Kirjastoseura kannusti alalla toimivia omilla palkinnoillaan ja apurahoillaan sekä mm. osallistumalla 
Kiitos kirjasta –tunnustuspalkinnon jakoon.  
 
Hanketoiminta on ollut edelleen vireää. Namibian ja Tansanian kanssa yhteistyössä tehtävä 
Kirjastot ja kehitys-hanke pääsi hyvään alkuun. Lisäksi käynnistettiin hanke mediakasvatuksen 
vakiinnuttamiseksi kirjastoissa. Myös muiden alan hankkeiden kanssa tehdään yhteistyötä ja 
haetaan synergioita. 
 
Kirjastoseuran työryhmät ansaitsevat suurkiitoksen aktiivisesta toiminnastaan. Viime vuonna lähes 
kaikki koulutuspäivät olivat työryhmien järjestämiä. Työryhmät kehittävät toiminnallaan alan 
kehitystä ja tarjoavat jäsenille monipuolisen mahdollisuuden osallistua Kirjastoseuran toimintaan 
omien intressiensä pohjalta. 
 
Ma. toimistopäällikkö Kristiina Kontiaisen katsahdus menneeseen vuoteen 
 
Aloitin kolmivuotisen pestini Kirjastoseurassa huhtikuun lopussa. Isoja asioita oli tapahtumassa. 
Jotkut olivat niin merkittäviä, että niitä voi kuvata ainutlaatuisiksi. Suomeen oli tulossa IFLA-
kokous, toiminnanjohtaja oli valittu koko IFLA:n puheenjohtajaksi ja Kirjastoseura oli ostanut oman 
huoneiston. 
 
Toimistossa tapahtui puolen vuoden aikana niin paljon, että jälkeenpäin ajatellen hirvittää. 
Huoneiston remontti kilpailutettiin ja tehtiin, toimisto muutti uusiin tiloihin, rekrytoitiin kaksi uutta 
työntekijää, henkilökunnan määrä väheni väliaikaisten työntekijöiden lopetettua ja 
eläkejärjestelyiden takia, taloushallintoa ulkoistettiin, kotisivujen uudistus saatettiin loppuun, kahta 
projektia vietiin eteenpäin.  
 
Tämä tehtiin Kirjastoseuran perustoimintojen ohessa, joista seuraavassa kerrotaan tarkemmin. 
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3.  SUOMEN KIRJASTOSEURAN TAVOITE JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT  

 
Suomen kirjastokirjastoseura on vuonna 1910 perustettu kaikille avoin aatteellinen ja ammatillinen 
yhdistys. Toiminnan tavoitteena on aktiivisesti edistää kirjastoalan näkyvyyttä ja valvoa alan etua, 
tehdä tunnetuksi kirjastojen merkitystä yhteiskunnassa, tukea alalla toimivien ammattitaidon 
kehittämistä sekä osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.  
 
Kirjastoseuran strategiset päämäärät:  
 

 Kirjastoalan äänen vahvistaminen 

 Kirjastoseuran jäsensuhteen molemminpuolinen aktivoiminen 

 Kirjastojen näkyvyyden ja painoarvon lisääminen 

 Kirjastoseuran tuen ja kirjastoyhteisön merkittävyyden kasvattaminen paikallistasolla 
 
Seuraavassa tarkastellaan näiden strategisten päämäärien toteutumista vuoden 2012 aikana.  
 
Kirjastoalan äänen vahvistaminen 
  
Kirjastoseura antoi lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisista kirjastoalaan liittyvistä asioista. 
Kirjastoseura piti tiiviisti yhteyttä päättäjiin ja alan valtionhallinnon virkamiehiin. Kirjastoseura 
tiedotti sekä kirjastokentälle, että suurelle yleisölle kirjastoalaa koskevista kysymyksistä.  
 
Kirjastoseuran eri työryhmät järjestivät tapahtumia ja ammattitapaamisia sekä pyrkivät 
vaikuttamaan omaa ammattialaansa koskeviin kysymyksiin.  
 
Kirjastoseura kampanjoi kirjastojen puolesta kuntavaalikampanjassaan syksyllä 2012. 
Kuntavaalikampanjan teemoina olivat Kirjasto. Jokamiehen oikeus sekä Kirjasto on lähipalvelu. 
Kirjastoille toimitettiin kuntavaalipaketti ja kampanjassa julkaistiin myös Kirjastoseuran 
vaalivetoomus kuntapäättäjille.  
 
Kirjastoseuran strategiaseminaari pidettiin 27.1. 
 
Kirjastoseuran puheenjohtajana jatkoi historioitsija MA Jukka Relander. Puheenjohtaja edusti 
Kirjastoseuraa aktiivisesti Suomessa ja ulkomailla. Huhtikuussa 2012 työnsä Kirjastoseurassa 
aloittanut toimistopäällikkö Kristiina Kontiainen edusti Kirjastoseuraa lähinnä kotimaisissa 
tilaisuuksissa. Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän keskittyi IFLA:n varapuheenjohtajan kansainvälisiin 
tehtäviin ja  Helsingin IFLA WLIC-konferenssin toteutukseen. 
 
Kirjastoseuran jäsensuhteen molemminpuolinen aktivoiminen 
 
Jäsensuhteen aktivoiminen ja jäsenhankinnan tehostaminen ovat Kirjastoseuran keskeisiä 
tavoitteita.  
 
Kirjastoseura tuki työryhmien aktiivista toimintaa. Kirjastoseura ja työryhmät järjestivät useita 
kokouksia ja ammattitapaamisia jäsenille.  
 
Kirjastoseuran jäsenet saivat edelleen Kirjastolehden vuosikerran sekä vuoden lopussa 
ilmestyneen Kirjastolehden vuosijulkaisun. 
 
Kirjastoseuran näkyvyyden ja painoarvon lisääminen 

 
Vuoden 2012 aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä kirjastoalan muiden toimijoiden, mm. Kirjastokaistan, 
Kirjastot.fi:n sekä  kirjastojen viestinnästä vastaavien kanssa.  
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Medialle lähetettiin useita tiedotteita ja kannanottoja kirjastoalaan liittyvissä asioissa. Monet 
Kirjastoseuran tekemät aloitteet ja Kirjastoseuran järjestämät tapahtumat pääsivät esiin 
valtakunnallisissa ja maakunnallisissa medioissa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi 
lokakuussa vaatimuksesta, jossa Kirjastoseura esitti lisärahoitusta kirjastoille valtion budjettiin. 
Lainan päivä 8.2. nousi esiin tiedotusvälineissä. 
  
Kirjastoseuran ja Kirjastolehden uudistuneet verkkosivut avautuivat helmikuun 2012 alussa. 
Verkkosivu-uudistus oli haasteellinen ja pitkä projekti, joka jatkui vielä seuraavana vuonna.  
Kirjastoseuran uutiskirje lähetetään tilaajille 3-4 kertaa kuukaudessa. 
 
Kirjastoseuran kansainvälinen toiminta oli edelleen hyvin aktiivista  ks. Kansainvälinen toiminta. 
Vuoden huippukohta oli IFLA WLIC –konferenssi, joka herätti  ympäri maailman kiinnostuksen 
suomalaisiin kirjastoihin. Kirjastoseura vastasi kymmeniin ulkomaisiin tiedusteluihin, jotka koskivat 
suomalaista kirjastolaitosta, alan koulutusta, palkkausta yms. 

 
Kirjastoseuran tuen ja kirjastoyhteisön merkittävyyden kasvattaminen paikallistasolla 

 
Kirjastoseuran toimijat osallistuivat vuoden aikana moniin kirjastojen järjestämiin paikallisiin 
tilaisuuksiin ympäri maata.  
 
Kirjastoseura otti vuoden aikana näkyvästi kantaa useisiin valtakunnallisesti ja paikallisesti 
merkittäviin kirjastoalaa koskettaneisiin kysymyksiin.  
 
Kirjastoseura ja sen työryhmät järjestivät koulutus- ja keskustelutilaisuuksia eri puolilla Suomea. 
Kirjastoseura oli mukana myös muiden tahojen järjestämissä kirjastoalan tapahtumissa vuoden 
mittaan. 
 
Kaikki Suomen kirjastot voivat tilata asiakkailleen ja sidosryhmilleen jaettavaksi Kirjastolehteä. 
 

4. LAUSUNNOT, KANNANOTOT JA ALOITTEET  
 
8.2.  Kirjastoseuran ja Tieteellisen kirjastoseuran kannanotto Turun ammattikorkeakoulun 

kirjasto- ja tietopalvelualan koulutuksen lakkauttamisesitykseen. 
 
21.2. Esitys kirjastoalan koulutustarvetta selvittävän työryhmän perustamisesta opetus- ja 

kulttuuriministeriöön. 
 
25.5. Myytti lukukansasta? –verkoston toimenpide-ehdotukset kansanedustajille kirjailijoiden, 

kääntäjien, lukutaidon ja kirjastojen tilanteen parantamiseksi. 
 
23.8. Ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriölle tekijänoikeusneuvoston jäseniksi kaudelle 

2012-2015. 
 
30.8.  Kirjastoalan yhteislausunto muistiosta Tekijänoikeuspolitiikka 2012. 
 
31.8. Lausunto direktiivistä, jossa käsitellään tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivista 

hallinnointia ja musiikkiteosten verkkokäytön lisensiointia. 
 
5.10. Lausunto aluehallintouudistuksen selontekoa valmistelleen työryhmän raporttiin 

Aluehallintouudistuksen toimeenpano ja toteutuminen. 
 
10.10.  Kuntavaalivetoomus. 
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12.10. Asiantuntijalausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosten 
kokoukseen eduskunnan valtionbudjetin valmistelussa. 

 
26.11. Ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriölle taideneuvoston jäseniksi. 
  
 

5. EDUSTUKSET, PUHEENVUOROT JA TAPAAMISET 
 
 
27. - 29.1.   Kirjastoseura ja Kirjastolehti mukana Educa-messuilla. 
 
23.2. Sinikka Sipilä edusti Kirjastoseuraa IFLA-vapaaehtoisten koulutustilaisuudessa 

Turussa. 
 
30.3. Sinikka Sipilä vieraili Hämeenlinnan yhteiskoulun uudistetussa koulukirjastossa. 
 
25.4. Jukka Relander piti puheen Pohjois-Karjalan maakuntakirjaston 50-

vuotisjuhlakokouksessa Joensuussa. 
 
24.5. Viktoria Kulmala kertoi Kirjastoseurasta Turun maakuntakirjastokokouksessa. 
 
11.9. Kristiina Kontiainen piti FCG Koulutus ja konsultoinnin koulutustilaisuudessa esityksen 

kirjastojen maahanmuuttajapalveluista. 
 
5.-7.10. Turun kirjamessuilla Kirjastoseuraa ja Kirjastolehteä edustivat Ira Koivu ja Kristiina 

Kontiainen. Lisäksi Kirjastoseurasta paikalla olivat Anneli Ketonen, Petri Tonteri, Mervi 
Hietanen ja Leena Aaltonen. Lisäksi Anneli Ketonen ja Kristiina Kontiainen osallistuivat 
Lähikirjastojen puolesta ry:n paneelikeskusteluun.  

 
12.10. Kristiina Kontiainen oli Kirjastoseuran asiantuntijana kuultavana eduskunnan 

valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa. 
  
25.-28.10. Kirjastolehti osallistui Kultin osastolla Helsingin kirjamessuille.  
 
18.12. Kristiina Kontiainen piti luennon Keski-Uudenmaan ammattiopiston  kahdelle 

kirjastoalan opiskelijaryhmälle. 
 

Lisäksi Kristiina Kontiainen kertoi Kirjastoseurasta ja -lehdestä 
maakuntakirjastokokouksissa Mikkelissä 19.9. Kajaanissa 16.10., Lahdessa 18.10., 
Kokkolassa 19.10, Vaasassa 7.11., Kuopiossa 14.11., Seinäjoella 27.11. ja Turussa 
29.11. 
 
Kirjastoseurasta osallistuttiin mm. Kuopion koulukirjastopäiville, Kallion kirjaston 100-
vuotisjuhliin, Lukukeskuksen 30-vuotisjuhlaseminaariin, Mediakasvatusseuran 
yhteistapaamiseen, vuoden mediakasvattajan palkinnonjakotilaisuuteen ja seminaariin, 
Tieken E-kirjaseminaariin. 
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6. JÄSENYYDET JA EDUSTUKSET KOKOUKSISSA, JÄRJESTÖISSÄ JA 

TOIMIKUNNISSA 
 
 

Järjestö, yhteisö  Aika Edustaja  Varajäsen 
 
Aikakauslehtien liitto  2011- Ira Koivu 
BTJ Kirjastopalvelu Oy, yhtiökokous 2007- Sinikka Sipilä 
BTJ Kirjastopalvelu Oy, hallitus   Päivi Jokitalo, Päivi Almgren 
FinnOA (Finnish Open Access)  2008- Petri Tonteri 
Informaatio-osuuskunta Katto-meny 2011- Ira Koivu 
Informaatio-osuuskunta Katto-meny, hallitus  Päivi Jokitalo 
Karl-Erik Henrikssonin rahasto 2012-14 Jyrki Tirronen  Ilkka Kononen 
    Sinikka Sipilä 
Kehitysyhteistyön palvelukeskus 2011-12 Sanna Sivonen  
Kiitos kirjasta -palkintolautakunta 2011-12 Marika Helovuo  Jaana Märsynaho 
Kirjastoalan koulutustyöryhmä 2010- Marjariitta Viiri 
Kirjastoseurojen neuvottelukunta 2012 Sinikka Sipilä  Jukka Relander 
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto 2011- Ira Koivu  
Kultti ry       
Kulttuuria kaikille palvelu tuki ry. 2012-15 Kristiina Kontiainen 
Lastenkirjainstituutti  2011-12 Katariina Ahtiainen   Mervi Hietanen 
Lukukeskus ry   2011-12 Anne Ojanperä  Leeni Hurskainen 
Mediakasvatusfoorumi, OKM        2008-   Petri Tonteri  
Mediakasvatuskeskus METKA ry        2011-12  Titta Baer      
Oikeus oppimiseen -kampanjan nk 2010- Rebekka Pilppula   Pirjo Sallmén  
Pohjola-Norden ry   edustaja valitaan kokouspaikkakunnalta 

Selkoasiain neuvottelukunta 2012-13 Leena Laakso 
Selkokirjatyöryhmä  2012 Maija Korhonen 
Suomen kirjasäätiön hallitus 2008-12  Anneli Ketonen 
Suomen musiikkikirjastoyhdistys -  2011-12 Markku Lehikoinen  Tuomas Pelttari 
Suomen IAML-sektio ry       
Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys 2011-12 Virva Nousiainen-Hiiri 
Turun kirjamessutoimikunta 2009-  Päivi Almgren 
Valtion kirjallisuustoimikunta 2010-12 Olli Mäkinen 
Vuoden kauneimmat kirjat -valintaraati        2012-    Jyri-Petteri Volkoff 
 
Kirjastoseura osallistui aktiivisesti Kulttuuria kaikille tuki ry:n valmistelutyöhön. Yhdistyksen 
perustamiskokous oli 12.12. 
 
Suomen kirjastosäätiö 

 
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa Suomen kirjastoseuran hallituksen valitsema kuusijäseninen 
hallitus. Säätiön asiamiehenä toimii oik.kand. Ari-Pekka Kettunen. 
 
Rebekka Pilppula 2012 (Ilkka Konosen 2.kauden viimeinen vuosi, Kononen erosi 2011) 
Maritta Naumanen  2010 – 2012 (2. kausi)  
Jukka Pennanen 2011 – 2013 (2. kausi) 
Petri Tonteri  2011 – 2013 (1. kausi) 
Päivi Almgren 2012 - 2014 (1. kausi) eronnut 1.9. alkaen-tilalle Jukka Mähönen 
Johanna Vesterinen 2012 - 2014 (1. kausi) 
 

 
   



 10 

 
7. KANSAINVÄLINEN  TOIMINTA  

 
Suomen kirjastoseura on IFLA:n (International Federation of Library Associations and Institutions) 
jäsen. Sinikka Sipilä valittiin kesäkuussa IFLA:n  varapuheenjohtajaksi elokuusta 2011 elokuuhun 
2013, jonka jälkeen hän on varsinainen puheenjohtaja elokuuhun 2015 asti. Sipilän valinta IFLA:n 
puheenjohtajaksi ja Suomen isännöimä IFLA-konferenssi ovat keskeisintä Kirjastoseuran 
kansainvälistä toimintaa sekä parina menneenä että tulevinakin vuosina. 
 
IFLA:n Public Library -jaoston johtokunnassa on ensimmäistä kauttaan 2009-2013 Joensuun 
kirjastotoimenjohtaja Rebekka Pilppula. 
  
Kirjastoseura on myös  EBLIDA:n (European Bureau of Library, Information and Documentation 
Associations) jäsen. EBLIDA:n hallituksen jäsen on Leena Toivonen Suomen tieteellisestä 
kirjastoseurasta. Suomen kirjastoseura rahoittaa hänen osallistumisensa EBLIDA:n toimintaan 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä kansainvälisen toiminnan avustuksella. 
 
Suomen kirjastoseura on Bibliotheca Baltica Networkin jäsen. 
 
Yhteistyötä tehdään myös pohjoismaisten kirjastoseurojen kesken. Kirjastoseura edustaa alaa 
kansainvälisesti ja mahdollisuuksien mukaan järjestää tutustumisohjelmia vierailuryhmille ja 
suomalaisille alan edustajille ulkomailla. Kirjastoseuran Kirjastot ja kehitys –hanke eteläisessä 
Afrikassa on merkittävää ruohonjuuritason kansalaisjärjestötoimintaa. 
 
IFLA WLIC 2012 -konferenssi 11.-17.8.2012   
 
Suomen IFLA 2012:n kansallisessa komiteassa Suomen kirjastoseuraa edustivat puheenjohtaja 
Jukka Relander ja toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä, joka toimi sekä koko komitean että 
työvaliokunnan varapuheenjohtajana. Sipilä järjesti konferenssissa President-elect’s Planning 
Session-tilaisuuden, jossa käsiteltiin hänen IFLA:n puheenjohtajateemaansa Strong Libraries, 
Strong Societies. Tilaisuuteen osallistui noin 120 henkeä. 
 
Suunnittelija Leena Kuivanen osallistui konferenssivalmistelijoiden kokouksiin ja toimi IFLA-
vapaaehtoisten koordinaattorina. Hallituksen jäsenistä Viktoria Kulmala, Mervi Hietanen ja 
Leenakaisa Haapaniemi osallistuivat IFLA:aan vapaaehtoisina työntekijöina. Myös monet muut 
Kirjastoseuran jäsenet ahkeroivat vapaaehtoisina IFLA-tapahtumassa. 
 
Konferenssiin osallistuivat Kirjastoseuran kustantamina Sinikka Sipilä, Jukka Relander, Rebekka 
Pilppula ja Kristiina Kontiainen. Kirjastoseuran saamasta OKM:n avustuksesta maksettiin myös 
botswanalaisen IFLA:n entisen puheenjohtajan Kay Raserokan ja kongolaisen WHO/AFRO –
kirjaston v.t. kirjastonjohtaja Pascal Mouhouelon matkat.  
 
Kirjastot ja kehitys -hankkeen saamasta OKM:n avustuksesta maksettiin tansanialaisten 
kirjastonhoitajan (TLSB:n johtaja) Alli Mcharazon ja kirjastonhoitaja Jacquiline Mshanan sekä 
namibialaisen kirjastonhoitajan Ritva Niskalan matkat. Hankkeen ulkoasiainministeriöltä saamasta 
erillisestä konferenssimatkatuesta maksettiin Veno Kauarian (NLAS:n johtaja, Namibia) Mamadou 
Diarran (École des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes -kirjasto-oppilaitoksen johtaja, 
Senegal) sekä namibialaisen kirjastonhoitajan Jakob Mulekan ja tansanialaisten kirjastonhoitajien  
Angela Mandaran ja Nancy Swain matkat. Kaikkien afrikkalaisten osallistumismaksut maksettiin 
OKM:n avustuksesta.  
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Muita Kirjastoseuran ulkomaisia vierailijoita 
 
20.2. Kian Liong Yap, Tainanin kaupunginkirjaston johtaja Taiwanista, vieraili 

Kirjastoseurassa. Hän oli kolme kuukautta Helsingin seudulla tutustumassa 
suomalaisiin kirjastoihin. 

 
28.-30.3.  IFLA:n puheenjohtaja Ingrid Parent vieraili Helsingissä. Hän vieraili opetus- ja 

kulttuuriministeriössä sekä joissakin kirjastoissa ja tapasi IFLA WLIC 2012 kansallisen 
komitean jäseniä. 

 
5.4.  Ellen Namhila, Namibian yliopiston kirjaston johtaja, vieraili Kirjastoseuran toimistolla  

toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän vieraana.  
 
28.5. Kirjastoseuran toimistossa vieraili kehitysyhteistyöhankkeen vieraita Tansaniasta ja 

Namibiasta. 
 
Kirjastoseuran osallistuminen ulkomaisiin tilaisuuksiin 

 
12.-14.4. Tuija Guttorm saamelaiskirjasto Sajoksesta edusti Vancouverissa Indigenous 

Knowledge-konferenssissa.Suomen kirjastoseuraa ja Saamenmaata. 
 
7.5. Sinikka Sipilä osallistui Ruotsin kirjastopäiville Norrköpingissä ja piti esityksen 

kirjastoalan ja  IFLA:n haasteista. 
 
12.5. Jukka Relander osallistui Kööpenhaminassa pidettyyn EBLIDA:n kokoukseen, jossa 

käsiteltiin e-kirjojen tekijänoikeuksia ja sopimusasioita. 
 
19.- 20.5. Rebekka Pilppula osallistui IFLA:n Public Libraries -osaston kokoukseen 

Barcelonassa, Espanjassa. 
 
24.- 25.5. Sinikka Sipilä osallistui Saksan kirjastopäiville ja kertoi Suomen kirjastoista 

esityksessään The Secret behind Success. 
 
14. - 15.6. Leena Laakso edusti Kirjastoseuraa Selkokeskuksen neuvottelukunnan Oslon 

matkalla. 
 
7. - 9.8. Kristiina Kontiainen edusti Kirjastoseuraa Haagissa Hollannin kirjastoseuran 100-

vuotiskokouksessa, joka oli samalla IFLA:n satelliittikokous. 
 
8. - 9.8. Pirkko Lindberg ja Rebekka Pilppula osallistuivat IFLA:n Public Libraries -osaston 

satelliittikokoukseen Klaipedassa 
 
20. - 22.9. Kristiina Kontiainen osallistui Jornadas Biblioteca 2029 -konferenssiin Jumilassa, 

Espanjassa ja piti esityksen Suomen kansallisesta kirjastostrategiasta. 
 
9.-10.10. Kristiina Kontiainen ja Jukka Pennanen osallistuivat pohjoismaisten kirjastoseurojen 

työkokoukseen Tukholmassa. Kokouksessa käytiin läpi e-aineistojen tilannetta eri 
pohjoismaissa. 

 
9.10. Marjatta Lahti ja Minna Koskinen osallistuivat Libraries for Development –seminaariin 

Windhoekissa Namibiassa. Lahti esitelmöi. 
 
16. – 17.10 Marjatta Lahti ja Minna Koskinen osallistuivat Libraries for Development –seminaariin 

Dar es Salaamissa Tansaniassa. Lahti esitelmöi. 
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Kirjastot ja kehitys –hanke Namibiassa ja Tansaniassa 
 
Kirjastoseuran kehitysyhteistyöprojekti Kirjastot ja kehitys aloitti ensimmäisen varsinaisen 
toimintavuotensa. Hanketta tuki UM:n  kansalaisjärjestöyksikkö, ja se sai avustusta myös OKM:ltä. 
Hankkeessa kohennetaan kirjastopalveluita Namibiassa ja Tansaniassa opettamalla IT- ja 
tietoyhteiskuntataitoja kirjastonhoitajille ja kirjastojen käyttäjille. Hankeyhteistyötä tekevät Suomen 
kirjastoseura, Namibian Library and Archives Service ja Tanzania Library Services Board. 
 
Toukokuussa  kirjastonhoitajat Comfort Komba ja Somo Mnubi  Tanzania Library Services 
Boardista ja IT – asiantuntijat Maria Ausiku ja Renza Siboliile Namibia Library and Archives 
Servicestä tulivat opintomatkalle Suomeen. He tutustuivat monipuolisesti useisiin kirjastoihin 
pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Kirjastoissa heille järjestettiin  luentotilaisuuksia, joissa 
kerrottiin kirjastoimintojen eri alueista. Vieraat kertoivat omista kirjastoistaan ja osallistuivat 
hankkeen varainkeräykseen.  
 
IFLA-konferenssiin osallistui neljä henkilöä Namibiasta ja neljä Tansaniasta. Tansanian 
kirjastolaitoksen johtaja Alli Mcharazo, Namibian kirjastolaitoksen johtaja Veno Kauaria ja 
hankkeen projektikoordinaattori Marjatta Lahti pitivät konferenssissa luennon hankkeesta.  
 
Marjatta Lahti, hankkeen projektisuunnittelija Minna Koskinen, IT-asiantuntija Petteri Ponsimaa ja 
kirjasto-ja tietopalveluasiantuntija Anu Hakari tekivät lokakuussa kahden viikon suunnittelu- ja 
mentorointimatkan Namibiaan ja Tansaniaan. Kummassakin maassa järjestettiin pääkaupungeissa 
korkean tason seminaarit, joihin osallistui sekä ministeritason päättäjiä että kirjasto-, terveys-, 
pienyrittäjyys- ja aikuiskasvatusalan asiantuntijoita luennoitsijoina ja osanottajina. Seminaarit saivat 
laajaa mediahuomiota kummassakin maassa. Kirjastojen henkilökunnalle annettiin kummassakin 
maassa IT- ja tiedonhaun koulutusta sekä keskusteltiin Kirjastot ja kehitys - hankkeen 
toteutuksesta ja hallinnosta.  
 
Etelän kirjastojen yhteistyön tukemiseksi namibialaiset kirjastonhoitajat Beverley van Wyk ja 
Clementine Yakeya matkustivat joulukuussa opintomatkalle Tansaniaan, jossa tansanialaiset 
järjestivät heille viikon ajan monipuolista ohjelmaa useissa kirjastoissa.   

 
Sekä Namibiassa että Tansaniassa järjestettiin kirjastojen henkilökunnalle IT-kursseja. Kirjastojen 
henkilökunta puolestaan järjesti opastuksia asiakkaille sekä tietokoneiden käytössä että 
tiedonhaussa. Erityiskohderyhmiä olivat naiset, syrjäytyneet nuoret ja pienyrittäjät.  
 
Ensimmäisenä vuonna hankkeen määrälliset ja laadulliset tavoitteet  saavutettiin ja joitain jopa 
ylitettiin selvästi. Kirjastojen järjestämät opastustilaisuudet ovat olleet täynnä, kysyntä on ollut 
tarjontaa suurempaa joka puolella. Henkilökunta on ollut innolla toteuttamassa hanketta. 
Tietoyhteiskunnan palveluiden vieminen ruohonjuuritasolle on ollut hankeen tärkeimpiä päämääriä. 
Se on nyt saanut hyvän alun.  
 
Hankkeen rahallisen omavastuun kerääminen Suomessa on ollut työlästä, mutta loppuvuoteen 
mennessä tarvittavat varat saatiin kokoon.  
 
Suomalaisten koulutuslaitosten yhteistyö Afrikassa 
 
Kirjastoseuran aloitteesta alkanut suomalaisten ja afrikkalaisten kirjastoalan koulutuslaitosten 
North-South-South Library and Information Studies Network -yhteistyö jatkui vuonna 2012. Oulun 
yliopisto koordinoi ja CIMO (Center of International Mobility) rahoittaa projektia.  
 
Yhteistyötä tekevät Oulun yliopisto,  Åbo Akademi ja Turun AMK, Namibian yliopisto, Western 
Capen yliopisto Etelä-Afrikasta ja Dakarin yliopisto Senegalista. Tansanialainen Tumaini yliopiston 
Dar es Salaamin kampuksen kirjasto- ja informaatioalan koulutusyksikkö (BA-taso) ja School of 
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Library, Archives and Documentation Studies (SLADS) (ammattikorkeakoulutaso/ammatillinen 
koulutus) hyväksyttiin mukaan verkostoon vuonna 2012.  
 
Verkostokokous järjestettiin Turun ammattikorkeakoulussa  8.-10.8.2012. Kaikki partnerit 
osallistuivat kokoukseen ja osa heistä osallistui myös Helsingin IFLA-kokoukseen. 
 
Astrid Lindgren Memorial Award ALMA –ehdokkaat  
 
olivat edellisten vuosien tapaan Mauri Kunnas, Tuula Kallioniemi ja Ilon Wikland. 
 
 

8. KOULUTUS, SEMINAARIT JA NEUVOTTELUPÄIVÄT  
 

Jäsenten osallistumismaksu Kirjastoseuran ammattitapaamisiin oli 70  (80) € yhden päivän, 120 
(130)  € kahden päivän ja 175 (185) € kolmen päivän kurssille. Suluissa hinnat korotuksen jälkeen. 
Osa tilaisuuksista oli maksuttomia.  
 
30.3. Nuortenkirjastotyöryhmän koulutus- ja verkostoitumispäivä Jyväskylässä keräsi 

osanottajia noin 50. 
 
13.4. Fiktioryhmä järjesti järjestyksessään kahdeksannen fiktiopäivän Keravan kirjastossa. 

Päivän teema oli Faktaa fiktion kokoelmatyöstä. Päivään osallistui noin 70 henkilöä. 
 
25.4. Koulutus- ja tutkimustyöryhmä järjesti yhteistyössä Kirjastoalan koulutustyöryhmän 

kanssa seminaarin kirjastoalan koulutuksen tilasta Seinäjoella. 
  
25.5. Kirjastoseura tuki Nuorkirjastolaisten epäseminaaria Rovaniemellä kustantamalla 

yhden luennoitsijan matkakulut ja tiedottamalla asiasta. 
 
7.-8.6. Kirjastovirkailijapäivät Tampereella keräsivät yli 80 osanottajaa. 
 
26.10. Vuosikokouksen yhteydessä Helsingissä pidettiin seminaari alan koulutuksen 

arvioinnista. 
 
8.11. Kansainvälisen työryhmän järjestämä Kieli on kotimaani -ammattitapahtuma 

Tampereella keräsi yli 20 osanottajaa. 

 
9. KAMPANJAT JA JÄRJESTÖTYÖ 

 
Lainan päivä 8.2.    
 
8. helmikuuta vietettävä Lainan päivä on kirjastojen teemallinen PR- ja kampanjapäivä, jota on 
vietetty Suomen kirjastoseuran aloitteesta jo vuodesta 1984. Lainan päivällä tuomme kirjastoa 
näkyväksi asiakkaille, medialle ja päättäjille. Vuoden 2012 Lainan päivän tapahtumia ja aineistoja 
Kirjastoseura toteutti yhteistyössä Helsingin kaupunginkirjaston ja BTJ Finlandin kanssa.           
 

 Teema & tunnus. Yhteisöllinen lukeminen. Lue & kerro. 
Vuoden 2012 Lainan päivän teema oli lukemisharrastus, yhteisöllinen lukeminen. Lainan päivä sai 
samalla ensimmäistä kertaa oman visuaalisen tunnuksen. Tunnuksen suunnitteli graafinen 
suunnittelija Erkki Tuomi.  
 

 Lukupäiväkirja kirjaston asiakkaille 
Kirjastoseura ja BTJ tarjosivat Lainan päiväksi Lukupäiväkirjan, johon voi merkitä muistiin 
esimerkiksi kirjat jotka aikoo lukea, lainattavat kirjat ja luetut kirjat. Lukupäiväkirja sopii niin 



 14 

aikuisille kuin lapsillekin, ja sitä voi jakaa Lainan päivän PR-tuotteena tai käyttää 
kouluyhteistyössä. Kirjastot saivat näytekappaleen, lisäkappaleita sai tilata BTJ:ltä. Lukupäiväkirja 
sai suuren suosion, siitä otettiin kaksi painosta.  
 

 Lainan päivän Lue & kerro –tapahtuma 8.2.  Kirjasto 10:ssä Helsingissä 
 
Kirjasto 10, BTJ Finland ja Avain sekä Kirjastoseura järjestivät tilaisuuden, jossa jaettiin palkintoja, 
luettiin ja kerrottiin kirjoista. Tilaisuuden avasivat Suomen kirjastoseuran puheenjohtaja Jukka 
Relander ja Helsingin kirjastotoimenjohtaja Maija Berndtson. Helsingin kaupunginkirjasto jakoi 
uuden kirjallisuuspalkintonsa 12 osumaa. Jukka Relander veti kirjallisuusaiheista keskustelun, 
johon osallistuvat kirjallisuusbloggaajat Salla Brunou  ja Hanna Pudas, kirjastoammattilaiset Matti 
Järvinen ja Laura Norris Helsingin kaupunginkirjastosta sekä yllätysvieraina kaksi kirjailijaa 12 
osumaa -voittajista. Keskustelun lomassa osallistujat lukivat ääneen otteita suosikeistaan.  
 

 Lainan päivä 8.2. kirjastoissa ympäri Suomen 
Kalajoella downshiftattiin, Kouvolassa tutustuttiin lukulaitteisiin, Oulussa oltiin rakkauden pauloissa 
koko viikko ja Joensuussa kukoisti luovuus. Lappeenrannassa oli nuorille tuunauspaja 
poistokirjoista. Kirjavinkkausta mm. Kuopiossa ja Kurikassa ja kirjailijavierailuja mm. Espoossa, 
Jyväskylässä, Kotkassa ja Tampereella. Kirjastojen tapahtumista kerrottiin Kirjastoseuran www-
sivuilla. 
 
Lainan päivästä 2012 uutisoitiin valtakunnallisesti  mm. Ylen radiossa sekä tv-uutisissa, FST:n Min 
Morgon –ohjelmassa (vieraana kirjastonjohtaja Solveig Stormbom, Helsinki, Me Naisissa 
paikallisesti Aamulehdessä,  Raahen Seudussa, Raahelaisessa, Kainuun Sanomissaa 
(Kirjastoseuran tiedottajan Titta Baerin haastattelu), Radio Helsingissä, Radiorexissä 
Pyhäjokiseudussa ja Satakunnan kansassa. 
 
Lainan päivästä vastasi toimistossa Titta Baer, mukana ideoimassa olivat  Heli Roisko (hallitus, 
Hattulan kunnankirjasto), Sari Lehikoinen, Laura Norris, Päivi Tossavainen (Helsingin 
kaupunginkirjasto) Sari Seitajärvi (Haapaveden kaupunginkirjasto), Tuija Hanski (Kouvolan 
kaupunginkirjasto) ja Ira Koivu (Suomen kirjastoseura). 

Kuntavaalit 28.10.                        

Kirjastoseuran vaaliteemat olivat: Kirjasto, jokamiehen oikeus ja Kirjasto on lähipalvelu. 

Kirjastoseuran vaalivetoomuksessa korostettiin  OKM:n laatusuosituksia sekä kirjaston 
tarpeellisuutta lähipalveluna ja jokamiehen oikeutena. Vaalivetoomus oli Kirjastoseuran sivuilla 
tulostettavissa.  

Tuotettiin yhteistyössä Kirjastokaistan kanssa vaalivideo Kirjasto, jokamiehen oikeus. Video oli 
jaettavissa Kirjastoseuran ja Kirjastokaistan sivuilla. 

Kaikille pääkirjastoille toimitettiin kuntavaalien aineistopaketti. Maakuntakirjastoille lähetettiin 20 
julistetta, muille 2/kirjasto. Painos oli yhteensä 1500. Pakettiin kuului myös 26 500 kirjanmerkkiä, 
joista maakuntakirjastot saivat 500 kappaleen nipun, muut kirjastot  50 kappaleen nipun. 
Ilmapalloja oli 5 000, joista maakuntakirjastoille meni  90, muille kirjastoille 10 kpl. 

 Juliste tekstillä: Kirjasto. Jokamiehen oikeus.  Bibliotek. Allemansrätt. 

 Kirjanmerkki  kaksipuolinen kirjanmerkkipohja oli myös tulostettavissa nettisivuilta.  

 Ilmapalloja, teksti Kirjasto. Jokamiehen oikeus.  Bibliotek. Allemansrätt. 

 Kirjasto. Jokamiehen oikeus –rintanappipohjat, kolme eri kokoa ja pohjavärivaihtoehtoina 
valkoinen ja musta, tulostettavissa nettisivuilta. 

Kuntakampanja-aineistot suunnitteli graafikko Tiina Paju. 
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Kuntavaaleihin koottiin kirjastojen ja jäsenten käyttöön idealistaa, jossa oli mm. seuraavat asiat: 
ehdokkaiden lempikirjoista näyttely, ehdokkaita vaalipaneeliin, ehdokkaita esittelemään kirjastoon 
lempikirjojaan, ehdokkaille lähetetään Kirjastolehden vaaliteemanumeroa  4/2012, kirjastoissa 
jaetaan Kirjastolehteä,  jäsenet tekevät kysymysehdotuksia vaalikoneisiin paikkakunnan 
kirjastotilannetta peilaten  

Kampanjalle perustettiin Facebook-sivu Tykkää kirjastosta  
www.facebook.com/kirjastojokamiehenoikeus 

Kuntavaaliryhmässä ideoivat  Viktoria Kulmala, Rebekka Pilppula, Heli Roisko, Kristiina 
Kontiainen, Ira Koivu, Titta Baer. 

Kiitos kirjasta -mitali  
  
Palkinto myönnettiin yhdessä Kirjakauppaliiton ja Libro ry:n kanssa Katja Ketulle teoksesta Kätilö 
23.4. Akateemisen kirjakaupan Kirjan ja Ruusun päivän tilaisuudessa Helsingissä.  Kiitos kirjasta -
palkintolautakunnassa Kirjastoseuraa edustivat Marika Helovuo Vantaalta ja Jaana Märsynaho 
Oulusta.  
 
Turun ja Helsingin kirjamessut  
 
Turun kirjamessujen osastolla 4-5.10. oli Kirjastoseuran hallituksen jäseniä sekä toimiston 
henkilökuntaa.  Osastolla jaettiin Kirjastolehteä ja messuvieraat saivat myös tehdä itselleen 
Kirjasto. Jokamiehen oikeus  -rintamerkkejä.. Kirjastoseura jakoi jäsenilleen lippuja Turun 
kirjamessuille. Anneli Ketonen ja Kristiina Kontiainen osallistuivat Lähikirjastojen puolesta ry:n 
järjestämään paneelikeskusteluun messuilla. Paneeli antoi julkilausuman ”Kirjaston 
vaikuttavuudelle tarvitaan mittarit”. 
Ira Koivu Kirjastolehdestä oli mukana Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n 
messuosastolla Helsingin kirjamessuilla 25.-28.10. Osastolla jaettiin messuyleisölle Kirjastolehteä.  
Kirjastoseura jakoi jäsenilleen yhteensä 200 vapaalippua molemmille kirjamessuille.  
 
Myytti lukukansasta 
 
Kirjastoseura oli mukana Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Lukukeskus, Kirjallisuuden 
tekijänoikeusjärjestö Sanasto, Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen tietokirjailijat ry, Finlands svenska 
författareförening rf sekä Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n käynnistämässä Myytti 
lukukansasta –kampanjassa, jonka tarkoituksena on vahvistaa lukemisen sekä kirjallisuuden ja sen 
tekijöiden asemaa Suomessa 
 
Kampanjalle teetettiin tunnus ja avattiin verkkosivut blogeineen  http://www.myyttilukukansasta.fi/  
 
Järjestöjen edustajat luovuttivat 29.5. eduskunnan sivistysvaliokunnalle vetoomuksen 
poikkihallinnollisen toimenpideohjelman laatimiseksi kirjailijoiden, kääntäjien ja kirjastojen työn 
sekä lukutaidon edistämiseksi. Tilaisuudessa Kirjastoseuraa edusti Kristiina Kontiainen. Myytti 
lukukansasta ryhmässä olivat mukana Jukka Relander, Jukka Pennanen, Ira Koivu ja Titta Baer.   
 
                                                              

10. KIRJASTOLEHTI JA TIEDOTUS 
 
Viestintäpäällikkö Ira Koivu ja toimittaja-tiedottaja Titta Baer vastaavat Kirjastoseuran 
tiedotuksesta.  
 
 

 

http://www.facebook.com/kirjastojokamiehenoikeus
http://www.myyttilukukansasta.fi/


 16 

Kirjastolehti  
 
Lehden päätoimittaja on Ira Koivu ja Titta Baer kirjoittaa myös lehteen. Numerot 1-2  taittoi 
graafikko Mirkka Hietanen, loppuvuoden lehdet Kari Långsjö. Asiakaslehdessä avustivat 
freelancertoimittajat ja -kuvaajat. Ammattilehden osuutta ideoi yhdessä Koivun ja Baerin kanssa 
vapaaehtoinen toimituskunta: Leena Elenius, Päivi Jokitalo, Sari Lehikoinen, Pirkko Lindberg, 
Päivi-Litmanen Peitsala ja Jarmo Saarti. 
 
Kilpailutuksen jälkeen Kirjastolehti painetaan edelleen Forssaprintissä. Lehden ilmoitusmyyjä oli 
Leila Hampaala. 
 
Kirjastolehti ilmestyi viisi kertaa.  Asiakaslehden ja  ammattilehden yhdistelmänä Kirjastolehti 
ilmestyi neljä kertaa. Asiakaslehden sivumäärää vähennettiin kustannussyistä 32-sivuiseksi. 
Ammattilehdessä oli edelleen 16 sivua. Lisäksi vuoden lopussa ilmestyi kirjastoammattilaisille ja 
Kirjastoseuran jäsenille suunnattu 48-sivuinen vuosijulkaisu.   
Peruslehden keskimääräinen painosmäärä oli 7000 kpl/numero, vuosijulkaisun 3400 kpl. 
 
Kirjastolehden taloudellinen tulos oli hiukan parempi kuin edellisvuonna, alijäämä oli n. 10 000 
euroa pienempi kuin edellisvuonna. Lehteä tilattiin ja ostettiin irtonumeroina 83 161 (82 802) euron 
edestä. Ilmoitusmyyntituloja oli 48 992 (52 813) euroa.vuonna. Suluissa on vuoden 2011 luvut. 
 
Vuoden alussa Kirjastolehdelle teetettiin taiteltava pöytäteline ja juliste. Kirjastot, jotka tilasivat 
kerralla vuoden jokaista asiakaslehteä, saivat telineen ja julisteen kaupan päälle. Telinettä ja 
julistetta myös myytiin 35 euron kappalehintaan.  
 
Kirjastoilta kysyttiin mielipiteitä lehdestä ja sen tilaamisesta. Palaute oli pääosin positiivista: 
lehdestä pidettiin ja tilaaminen koettiin helpoksi. Vastauksia saatiin 104.  Tuloksen luotettavuutta 
heikentää se, että kyselyyn ei voinut vastata anonyymisti. 
 
Kirjastolehti oli mukana  mm.  Lainan päivän tapahtumassa Kirjasto 10:ssä, 
maakuntakirjastokokouksissa, Helmetin uusien sivujen lanseeraustilaisuudessa, Lasipalatsin 
Kokeilupisteessä, IFLA-konferenssissa, Maailma kylässä -festivaaleilla, Kultin yhteislehtipisteessä, 
Turun ja Helsingin kirjamessuilla.  
 
Kirjastolehden verkkosivuilla käytiin vuoden aikana 16 500 kertaa. Sivun katseluita oli yhteensä 33 
600 kappaletta. 
 
Lehden Facebook-sivuilla tykkääjiä oli vuoden lopussa n. 600 ja suosituimmilla statuspäivityksillä 
oli 2000-3000 näkijää. Lehdelle perustettiin alkusyksystä myös Twitter-tili 
(https://twitter.com/Kirjastolehti) , jolla vuoden lopussa oli 67 seuraajaa.  
 
Wihuri-säätiö myönsi 9.10.2012 Kirjastolehdelle  5000 euroa käytettäväksi syksyn 2013 
mediakasvatusnumeroon. 
 
Kirjastoseuran tiedotteet tiedotusvälineille  
 
12.1.  Lue ja kerro Lainan päivänä 8.2.  
 
23.4.   Kiitos kirjasta -mitali Katja Ketulle teoksesta Kätilö 
 
29.7.    Mikko Mäkelä -palkinto kirjastonhoitaja Hilkka Nuopposelle 
 
16.10.  Suomen kirjastoseura vaatii lisää rahoitusta valtion budjettiin 
 
26.10. Hilkka M. Kauppi -palkinto palvelupäällikkö Kaisa Hypénille 
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Kirjastoseuran tiedottaa 300 viestimelle 4-10 kertaa vuodessa, vuonna 2012 niitä lähetettiin 7. 
Tiedotteita lähetetään muun muassa Seuran kannanotoista, tilaisuuksista, palkinnoista ja muista 
ajankohtaisista asioista. Tiedotteet julkaistiin myös Kirjastoseuran verkkosivuilla. 
 
Kirjastoseuran ulkoinen viestintä keskittyi vuonna 2012 Lainan päivään, kuntavaalikampanjaan 
sekä kannanottoihin kirjastoalan koulutuksesta ja lähikirjastojen asemasta. 
 
Kirjastoseuran verkkosivut 

 
Kirjastoseuran ja Kirjastolehden verkkosivu-uudistus aloitettiin 2011. Uudet sivut avattiin vuoden 
2012 alussa, mutta työtä jatkettiin vielä vuoden 2012 loppuun asti. Sivut suunnitteli Janne 
Räikkönen Origins Media Oy:stä, työn viimeisteli Jari Lehtinen Featuresta.  
 
Verkkosivuilla tarjotaan ajantasaista tietoa Kirjastoseuran toiminnasta. Uudistuksen tarkoituksena 
oli, että seuran toiminta näkyy selkeästi ja visuaalisesti hahmotettavasti jo etusivulla, eri aiheet 
löytyvät helposti ja sivut ovat selkeät ja yksinkertaiset käyttää.  Sivustolla on omat osionsa 
esimerkiksi tiedotteille medialle, kampanjoille, tapahtumille ja työryhmille. Etusivulla on 
Ajankohtaista osio sekä Uutisosio, jossa Kirjastot.fi:n ja Kirjastoseuran tuottamia uutisia sekä linkki 
Kirjastolehden sivuille.  
 
Sivukäyntien määriä seurataan Google Analytics-analysointiohjelman avulla ja keskimäärin 
Kirjastoseuran uusilla sivuilla on ollut n.1300 käyntiä kuukaudessa. Käyntejä oli määrällisesti eniten 
sivujen avauduttua helmikuussa (2308) sekä lokakuussa (2022). Vähiten kävijöitä oli kesän 
lomakauden aikaan. Sivut ovat houkutelleet tehokkaasti uusia kävijöitä, joiden osuus 
sivukäynneistä on ollut karkeasti noin puolet.  
 
Kirjastoseura sosiaalisessa mediassa  
Kirjastoseuralle vuonna 2011 perustetulla Facebook-fanisivulla oli tykkääjiä lähes 500. 
Kirjastoseuran Facebook-tiedotus oli aktiivista ja päivityksiä tehtiin huomattavasti aiempaa 
useammin. Facebook-sivun ylläpitäjinä toimivat Ira Koivu ja Titta Baer. Facebook-sivuilta linkataan 
Kirjastoseuran omille sivuille, josta jutut voi lukea kokonaisuudessaan. Elokuussa perustettiin 
kuntavaalikampanjaa tukeva Kirjasto. Jokamiehen oikeus -Facebook-sivu, jolla tiedotettiin 
kampanjasta ja vaalitapahtumista. Tämäkin sivu sai noin 500 tykkääjää. 
 
Kirjastolehdellä on oma Facebook-sivu, jolta vinkataan uusista jutuista Kirjastolehden sivuilla ja 
muista ajankohtaisista Kirjastoseuran asioista. 

 
11. HANKKEET 

 
Kirjastoseuralla oli vuoden aikana kaksi ministeriöiden rahoittamaa hanketta. 

 
Kirjastot ja kehitys –hankkeesta on kerrottu kansainvälisen toiminnan yhteydessä. 

 
Mediakasvatuksen vakiinnuttaminen yleisiin kirjastoihin –hankkeeseen opetus- ja 
kulttuuriministeriö myönsi  kesällä 30 000 €.  Avustuksella sovittiin tehtäväksi toimintasuunnitelma, 
jota teki tuntityönä KM, FM Mika Mustikkamäki. Ohjausryhmässä toimivat Pirjo Sinko 
Opetushallituksesta,  Ritva-Sini Merilampi Mediakasvatusseurasta, Pirjo Sallmén Kirjastot.fi:stä,  
Mervi Hietanen Kirjastoseurasta ja Leena Rantala opetus- ja kulttuuriministeriöstä. OKM myönsi 
syksyllä hankkeelle jatkorahoitusta, jolloin päätettiin, että varsinainen hanke toteutetaan vuoden 
2013 aikana.  

 



 18 

Lisäksi Kirjastoseura on ilmoittanut kiinnostuksena osallistua kansalliseen OKM:n rahoittamaan 
Lukuinto-ohjelmaan, jota hallinnoi Oulun yliopisto. Seura on mukana myös Lapin yliopiston ESR-
rahoitteisessa Yhteisöt-hankkeessa. 

 
12. JÄSENISTÖ JA VUOSIKOKOUS 

 
Vuoden 2012 lopussa Kirjastoseuralla oli jäseniä 2045, joista  2005 perusjäsentä,  
40 yhteisöjäsentä. Kirjastoseuran kunniajäsen on Oili Kokkonen. 
 
Kirjastoseuran vuosikokous pidettiin Helsingissä 26.10.2012. Kirjastoseuran hallitukseen valittiin 
varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2013-2015 Leenakaisa Haapaniemi, Ilkka Kononen, Riitta Kangas 
ja Kaisa Inkeroinen. Varajäseniksi vuodelle 2013 valittiin Sami Varjo, Saara Ihamäki ja Juha 
Manninen. Kirjastoseuran puheenjohtajana jatkaa Jukka Relander. 
 

13. HALLITUS 
 
Hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jukka Relander (6), ensimmäisenä 
varapuheenjohtajana Jukka Pennanen (5) ja toisena varapuheenjohtajana Anneli Ketonen (7). 
Muut hallituksen jäsenet olivat Mervi Hietanen (6), Niina Honko (0, erosi 10.5.2012), Viktoria 
Kulmala (5), Inkeri Kulpakko (4), Pirkko Lindberg (5) ja Heli Roisko (5) sekä varajäsenet 
Leenakaisa Haapaniemi (5), Ilkka Kononen (6) ja Juha Manninen (4). Suluissa on hallituksen 
jäsenen osallistumiskerrat. 
 
Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimivat Marja Sivonen (1.kokous), Birit Hokkanen (2. ja 
3.kokous) sekä Minttu Rosenholm (4.-7.kokous).  
 
Hallituksen strategiaseminaari järjestettiin 27.1.2012. Paikalla oli hallitus, työryhmien 
puheenjohtajat ja toimiston henkilökunta. 
 
Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, toiminnanjohtaja ja 
toimistopäällikkö.  
 
Hallituksen viestintäryhmä kokoontui 8.3. Ryhmä keskusteli viestintästrategiasta, Kirjastolehden ja 
Kirjastoseuran osallistumisista tapahtumiin vuonna 2012 ja keinoista lehden levikin 
kasvattamiseksi. 
  

14. TYÖRYHMÄT 
    
Kirjastoseurassa toimii kahdeksan työryhmää: fiktioryhmä, kansainvälisten asioiden työryhmä, 
kirjastoautotyöryhmä, kirjastovirkailijatyöryhmä, kotipalvelu- ja laitoskirjastotyöryhmä, koulutus- ja 
tutkimustyöryhmä, musiikkityöryhmä ja nuortenkirjastotyöryhmä. Vaalitoimikunta toimii omana 
ryhmänään. Vuoden aikana työryhmät järjestivät  tapahtumia omaan erikoisalaansa liittyen. 
Työryhmät ovat tiedottaneet toiminnastaan Kirjastoseuran www-sivujen lisäksi myös Kirjastot.fi –
sivuilla. Työryhmistä on osallistuttu Kirjastoseuran strategiaseminaariin. 
 
Lisäksi kirjastoseuran edustajia on mukana koulun ja kirjaston yhteistyöryhmässä sekä kirjastoalan 
palkka- ja imagotyöryhmä Minervassa. 
 
Fiktioryhmä  
 
Pirjo Tuomi (puheenjohtaja), Oulu 
Marjut Puominen (sihteeri), Helsinki 
Marika Helovuo, Vantaa 
Tuula Luoma, Forssa 
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Tuula Rautio, Kerava 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja: Heli Roisko, Hattula 
 
Fiktioryhmä kehittää fiktiivisen aineiston tietotaitoa kirjastoissa järjestämällä koulutusta ja 
osallistumalla asiasta käytävään keskusteluun. 
 
Fiktiotyöryhmä kokoontui kaksi kertaa. 
 
Fiktiopäivä järjestettiin Keravan kirjastossa 13.4. Teemana oli faktaa fiktion kokoelmatyöstä. 
Esiintyjinä Avain-kustantamon kustannuspäällikkö Anna-Riikka Carlson, kirjailija Hannu 
Kankaanpää ja kirjastonjohtaja Jari Paavonheimo. Puheenvuorojen lisäksi kaunokirjallisuuden 
kokoelmatyöstä keskusteltiin paneelissa, johon osallistui kirjastoalan ammattilaisia eri kirjastoista.  
Päivään osallistui noin 80 kirjastoalan ammattilaista ja opiskelijaa eri puolilta Suomea.  
 
Pirjo Tuomi ja Marjut Puominen kuuluvat Kirjasammon toimituskuntaan.  Marika Helovuo edustaa 
fiktioryhmää Lukukeskuksen johtokunnassa. 
 
Fiktioryhmä toimi tilaajana Oulun ammattikorkeakoulun kirjastoalan opiskelijan Maria Piltosen 
opinnäytetyössä, jonka aiheena oli kirjallisuuden erilainen tarjonta kirjastojen verkkosivuilla. 
 
Kansainvälisten ja monikulttuurisuusasioiden työryhmä 
 
Leena Aaltonen (puheenjohtaja). Uudenmaan ELY-keskus 
Ali Abdirahman, Espoo 
Eila Ainali, Kalajoki 
Elina Harju (sihteeri), Tampere 
Marjatta Lahti, Suomen kirjastoseura, Kirjastot ja kehitys –hanke 
Maisa Lovio, Suomen kuntaliitto  
Kristina Virtanen, Helsinki 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja: Viktoria Kulmala, Mynämäki 
 
Työryhmän ympärille on koottu laajempi asiantuntijarinki, jonka jäsenet voivat tarvittaessa olla 
avuksi työryhmän toiminnassa. Laajempaan asiantuntijarinkiin kuuluvat Riitta Hämäläinen 
Helsingin kaupunginkirjastosta, Lotta Jansson, Sanna Näätänen Haapaveden opistosta, Hanna 
Rissanen Suomen lähetysseuran kirjastosta, Tiina Tarvonen Helsingin kaupunginkirjastosta, 
Tatiana Vasilyeva Loviisan kaupunginkirjastosta ja Eva Wilenius Espoon kaupunginkirjastosta. 
 
Työryhmä kokoontui 3 kertaa.  
Se järjesti 8.11.2012 Tampereella yhteistyössä Tampereen kaupunginkirjaston kanssa ”Kieli on 
kotimaani” koulutuspäivän, johon osallistui 22 kirjastoammattilaista. 
Ryhmä  jatkoi Suomen kirjastoseuran Kirjastot ja kehitys –hankkeen ohjausryhmänä. Työryhmä 
osallistui yhdessä hankkeen toteuttajien kanssa Maailma kylässä -festivaaleille Helsingissä 26.-
27.5.2012. 
 
Kirjastoautotyöryhmä 
 
Heli Itkonen-Vesa (puheenjohtaja), Joensuu 
Juha Manninen (sihteeri), Turku 
Gisela Eckert, Vantaa 
Teppo Seppinen, Kouvola  
Evan Seppä, Pyhtää 
Pasi Sivenius, Hollola 
Jorma Sormunen, Rantasalmi 
Kati Yoshizawa, Kolari 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja: Juha Manninen, Turku 
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Kirjastoautotyöryhmä kokoontui yhteensä neljä kertaa eri kokoonpanoilla. 
 
IFLA-kongressin ajaksi ryhmä suunnitteli ja järjesti kirjastoautonäyttelyn Messukeskuksen pihaan. 
Suomalaisten autojen lisäksi näytteillä oli Ruotsista Falkenbergin ja Upsalan sekä Virosta Tallinnan 
kirjastoautot. Viimeisenä kokouspäivänä autot parkkeerattiin Rautatietorille. Autoihin tutustui 
yhteensä n. 3000 henkilöä. Heli Itkonen-Vesa esitteli IFLA:ssa työryhmän posteria, jonka aiheena 
oli Suomen kirjastoautotoiminta. 
 
Kirjastoautotyöryhmä on selvittänyt yhteistyössä Kuntaliiton ja Opetushallituksen kanssa 
kirjastoautokuljettajille suunnattua keskiasteen kirjastoalan opintokokonaisuutta, jonka tutkinto 
pätevöittäisi suoraan kirjastovirkailija-kuljettajaksi. 
 
Kirjastoautotyöryhmä on ollut myös mukana suunnittelemassa valtakunnallista 
kirjastoautotoiminnan kartoitusta, jonka ELY-keskukset tekevät. 
 
Kirjastoautojen tekninen laatuvaatimus/suosituspaperia työstetään edelleen. Osa ryhmästä kävi 
tutustumassa Vähämaan koritehtaalla kuorma-automallisten kirjastoautojen suunnitteluun ja 
ominaisuuksiin. 
 

Kirjastovirkailijatyöryhmä 

 
Leenakaisa Haapaniemi, puheenjohtaja, Salo 
Jaana Kakkonen, sihteeri, Nokia 
Mace Ojala, Helsinki 
Taina Ojanpää-Heiskanen, Helsinki 
Tiina Skogberg, Riihimäki 
Katariina Tenhunen, Siikalatva 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja: Leenakaisa Haapaniemi 
 
Kirjastovirkailijatyöryhmä kokoontui 4 kertaa. 
 
Kirjastovirkailijapäivät järjestettiin Tampereella 7.-8.6.2012 otsikolla ”Vähänkö hyvä”.  
Luennoitsijat olivat  runoilija J. K. Ihalainen, Marjatta Lahti (Kirjastot ja kehitys -hanke) sekä Anu 
Hakari ja Anu Virtanen (Metso lentoon -projekti), Päivi Litmanen-Peitsala (IFLA WLIC 2012 
Helsinki), Petri Tonteri (Kokemuksia e-kirjojen lukulaitteista Tampereella), Katariina Ahtiainen 
(Vähänkö hyviä! -kirjavinkkaus) sekä Markku Ojanen (Voiko työssäkin olla onnellinen?).  Tuula 
Haavisto avasi päivät. Kirjastovirkailijatyöryhmä esitteli toimintaansa sekä kertoi Kirjastoseuran 
jäsenyyden hyödyistä. Osallistujia oli noin 80 ja kaupunginkirjaston illanvietossa noin 33. 
 
Kirjastovirkailijatyöryhmä osallistui Helsingin  IFLA-konferenssissa Poster Sessioniin omalla 
posterilla. Esittelijöinä paikalla olivat Leenakaisa Haapaniemi ja Jaana Kakkonen.   
He toimivat myös konferenssin vapaaehtoisina työntekijöinä. 
 
Mace Ojala oli mukana Cycling for Libraries 2012 –kiertueella heinä-elokuussa. 
Kirjastovirkailijatyöryhmä esiteltiin Kirjastokaistalla: 
http://www.kirjastokaista.fi/2011/11/11/kirjastovirkailijatyoryhma_esittelyssa/  
 
Kirjastovirkailijoiden Facebook-ryhmässä oli lähes 100 jäsentä. 
 
Kotipalvelu- ja laitoskirjastotyöryhmä  
 
Leena Laakso (puheenjohtaja), Helsinki 
Miia Ourama (sihteeri), Lahti                                                                                        
Johanna Oosi-Villikka, Kuopio 

http://www.kirjastokaista.fi/2011/11/11/kirjastovirkailijatyoryhma_esittelyssa/
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Jaana Savela, Seinäjoki 
Marjatta Toivonen, Kouvola 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja: Leenakaisa Haapaniemi, Salo 
 
Ko-La piti kaksi kokousta. 
 
Verkko haltuun – koulutustilaisuudessa 4.5. Helsingissä Ko-Lasta  esiintyi Johanna Oosi-Villikka 
”On hyvä käydä ulkopuolella oman pään” – kirjasto Niuvaniemen sairaalassa, Jaana Savela 
”Kotikirjastopalvelua ja ubuntua!” ja Leena Laakso ”Ko-Lan myötä- ja vastamäet”. 
 
Kirjastot.fi-sivuille perustetaan Laitoskirjasto-osio.  
 
Suunniteltiin vuoden 2013 kotipalvelu- ja laitoskirjastopäiviä ja Mikkelin Kirjastopäivien 
ammattitapaamisia. 
 
Leena Laakso oli Kirjastoseuran edustaja Selkokeskuksen neuvottelukunnassa, joka teki matkan 
Osloon ja Tukholmaan. 
 
Leenakaisa Haapaniemi ja Leena Laakso osallistuivat vapaaehtoistyöntekijöinä  Helsingin 
IFLA:aan 2012. 
 

Koulutus- ja tutkimustyöryhmä   
 
Vesa Suominen (puheenjohtaja), Oulu 
Susanna Lampola-Autio, Tampere 
Olli Mäkinen, Turku 
Jarmo Saarti, Kuopio 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja: Mervi Hietanen 
 
Työryhmä järjesti 25.4. Kirjasto, sivistys, koulutus ja ammatti -seminaarin yhteistyössä 
valtakunnallisen kirjastoalan koulutustyöryhmän kanssa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, jolloin 
työryhmä myös piti vuoden ainoan varsinaisen kokouksen. Muutoin työryhmä käsitteli asioita 
sähköpostitse. 
Vesa Suominen piti Kirjastoseuran vuosikokouksen seminaarissa 26.10.2012 esitelmän 
Näkökulmia koulutuksen sisältöihin ja koulutuksen arviointiin. 
 
Musiikkityöryhmä  
 
Lea Salo, puheenjohtaja, Kotka 
Markku Lehikoinen, sihteeri, Espoo 
Antti Impivaara, jäsen, Turku 
Jussi Harismaa, jäsen, Turku 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja: Jukka Pennanen, Helsinki 
 
Musiikkityöryhmä kokoontui kolme kertaa. Kokoukset pidettiin Espoossa Entressen kirjastossa, 
koska samalla seurattiin Entressen kirjaston yhteyteen tulevan Musiikkikahvilan edistymistä. 
Musiikkikahvilasta on tarkoitus hyödyntää ideoita muihin musiikkikirjastoihin. Kokouksissaan 
musiikkityöryhmä on keskustellut ja ideoinut musiikkikirjastojen tulevaisuutta. Musiikkiaiheisten 
koulutusten ja tapahtumien suunnittelu on myös ollut tärkeänä aiheena.  
 
Ammattitapaamisia oli Jyväskylän kaupunginkirjastossa 5.10.2012 ja Kotkan kaupunginkirjastossa 
9.11.2012. Jyväskylässä aiheina olivat yleisten kirjastojen musiikkikirjastojen kokoelman 
näkökulmasta, Mupe-vinkkaus sekä kirjasto verkossa ja fyysisessä tilassa. Kotkassa vietettiin 
musiikkikirjaston 40-vuotisjuhlaa. Samalla järjestettiin puolen päivän pituinen ammattitapaaminen, 
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jossa muisteltiin Kotkan musiikkikirjastotoimintaa menneiltä vuosikymmeniltä, tutustuttiin Junnu 
Vainion elämään ja päivitettiin tilannetta verkkomusiikin ja kirjaston osalta.  
 
Nuortenkirjastotyöryhmä  

 
Tuija Seppänen (puheenjohtaja),, Seinäjoen kaupunginkirjasto 
Merja Marjamäki,  Turun kaupunginkirjasto 
Greta Hansén-Haug, Lempäälän kunnankirjasto 
Ulla Pötsönen,  Joensuun seutukirjasto 
Hanna Aaltonen,  Vantaan kaupunginkirjasto 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja: Inkeri Kulpakko, Kemijärvi 
 
Nuortenkirjastotyöryhmä piti kaksi kokousta ja oli muuten sähköpostiyhteydessä. 
 
Koulutustilaisuuteen  ”Nuori tulee kirjastoon” Jyväskylän kaupunginkirjastossa  osallistui n. 60 
henkilöä.) Tilaisuudessa esiteltiin mm. nuortenkirjastotyöstä tehtyjä opinnäytetöitä sekä työryhmän 
tilaama webropol –kysely kirjastojen nuortenkirjastotyöstä. Kyselyn laati mediakasvattaja Hanne 
Korpelainen Lapin yliopistosta.  Kooste kyselystä toimitettiin tiedoksi Kirjastoseuralle. 
 
Nuortenkirjastotyöryhmä osallistui IFLA 2012 Joensuun satelliittikonferenssin ”Breaking through 
Boundaries – Libraries for Young People” puheenvuorojen valitsemisprosessiin ja käytännön 
järjestelyihin Ulla Pötsösen toimiessa pääkoordinaattorina kokouksessa. Kaksipäiväisessä 
tapahtumassa oli n. 100 osallistujaa 16 maasta ja konferenssista saatu palaute oli erittäin 
myönteistä.  
 
Greta Hansén-Haug esitteli työryhmän toimintaa mm. Kouvolassa maakuntakirjastossa sekä Piki-
kirjastojen nuortenkirjastotyön foorumissa. 
Ulla Pötsönen osallistui IFLAn lasten- ja nuortenkirjastojaoston johtokunnan kokouksiin New 
Yorkissa 31.3.-3.4.2012 ja Helsingissä IFLA-kokouksen yhteydessä elokuussa. 
Tuija Seppänen, Merja Marjamäki ja Ulla Pötsönen osallistuivat IFLAn Joensuun ja Helsingin 
konferensseihin. 
 
 
Vaalitoimikunta 

 
Seija Ålander, Rovaniemi (koollekutsuja) 
Jaana Käki, Hämeenlinna 
Merja Marjamäki, Turku 
Hanna Pitkänen, Joensuu 
Marja-Leena Vaarala, Kemijärvi. 
 
Vaalitoimikunta hankki ehdokkaat Kirjastoseuran hallituksen vaaleihin 2012. Hallitusehdokkaita oli 
yhdeksän.  
 
Minerva-yhteistyöryhmä  
  
Satu Henttonen, puheenjohtaja, Pardia 
Jaana Kivilahti, Kuntien asiantuntijat Kumula 
Mari Huuhtanen, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty     
Sinikka Sipilä / Kristiina Kontiainen, Suomen kirjastoseura 
Disa Svenskberg, Finlands svenska biblioteksförening  
Marketta Honkanen, Tieteentekijöiden liitto/Informaatioalan akateemiset  
Raija Pääkkönen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
Marjasirkka Paaso, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
Jaakko Korpisaari, Akavan Erityisalat 
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Elisa Hyytiäinen, Suomen tieteellinen kirjastoseura 
Tuulevi Ovaska, Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF) 

 
Minerva on kirjastoalan aatteellisten ja ammatillisten järjestöjen yhteistyötä, jonka ytimessä on alan 
palkkauksen parantaminen, ammatti-identiteetin ja kirjastotyön nykyaikaisen imagon tunnetuksi 
tekeminen. Minerva-ryhmä kokoontui neljä kertaa. IFLA:ssa ryhmällä oli roll up ja tietoisku. 
Kokoontumisissa on ideoitu ja toteutettu kuntapäättäjiin suunnattua yhteisvaikuttamista. 
 
Koulun ja kirjaston yhteistyöryhmä   

 
Johanna Hirmasto , Suomen koulukirjastoyhdistys ry 
Pirjo Sinko, pj.  Opetushallitus 
Maisa Lovio, Kuntaliitto 
Hannele Frantsi, Suomen koulukirjastoyhdistys ry 
Katja Kononoff  
Kaija Fredrikson, Helsingin kaupunginkirjasto 
Pirjo Sallmén,  Kirjastot.fi 
Mervi Hietanen (kirjastoseuran hallituksen edustaja), Tampereen kaupunginkirjasto 
 
Työryhmä edistää koulun ja kirjaston yhteistyötä.  Työryhmä järjestää  yhteistyökumppanien 
kanssa seminaareja, joissa esitellään koulun ja kirjaston yhteistyömuotoja ja hyviä käytäntöjä.  
 
Ryhmällä oli  kaksi kokousta. Vuoden aikana on ollut esillä mm. seuraavat asiat:  Frankfurtin 
kirjamessujen  2014 teema Suomi lukijamaana,  IV valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 
25.-26.4 teemana Koulukirjastot ja oppiminen 2010-luvulla, Oulun yliopiston koordinoima Lukuinto-
ohjelma, Hyvä koulukirjasto –julkaisun päivitys, Katja Kononoffin lopputyö (Seamk) Suomen 
koulukirjastoyhdistykselle koskien koulukirjastojen määrää ja laatua Suomessa sekä esiopetuksen, 
perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistuminen vuonna 2014. 

 
15. TOIMISTO 

 
Henkilökuntaa oli vuoden aikana keskimäärin 8 henkilöä. 
 
Toiminnanjohtajana jatkoi YTM, kh Sinikka Sipilä. Määräaikaisena toimistopäällikkönä aloitti 26.4. 
YTM Kristiina Kontiainen toiminnanjohtajan sijaisena  IFLA- puheenjohtajakauden aikana 2013-
2015. Toimistopäällikkö vastaa Kirjastoseuran kotimaisesta toiminnasta.  
 
Viestintäpäällikkönä jatkoi VTM Ira Koivu ja tiedottaja-toimittajana FK Titta Baer. Toimistosihteeri 
Marja Sivonen irtisanoutui koeajan jälkeen helmikuussa. Toimistosihteerin tehtäviä hoiti 
kesäkuuhun asti edellisvuonna eläköitynyt  toimistosihteeri kirjastomerkonomi Birit Hokkanen. 
Toukokuussa toimistosihteerin tehtävässä aloitti tradenomi Minttu Rosenholm.  
 
Toimistonhoitaja merkonomi Merja Menna siirtyi osa-aikatyöhön syyskuussa. Palkat, palkkiot, 
matkalaskut ja laskutus ulkoistettiin tilitoimisto Greenstepille. 
 
Osa-aikaisena suunnittelijana elokuun  loppuun toimi FM Leena Kuivanen. FM Annina Voutilainen 
jatkoi harjoittelijana toukokuuhun asti ja siitä edelleen työelämävalmennettavana marraskuun 
loppuun. 
 
Kirjastoseuran toimisto muutti 11.9. uuteen, omaan toimitilaan Runeberginkatu 15 A 6. Ennen 
muuttoa Rakmasterilla teetettiin tiloissa remontti, jossa uusittiin keittiökaapit, lattiat ja maalattiin 
seinät. Tupaantuliaisia ja avoimia ovia vietettiin joulukuussa. Toimistossa tehtiin lakisääteinen 
toimipaikkaselvitys ja työsuojelutarkastus. 
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16. TALOUS 
 
Suomen kirjastoseuran talous on ollut toimintakaudella vakaa. Poistoja tehtiin 2660,39 eurolla 
kalustosta ja aineettomista oikeuksista. Poistojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 5632,06 euroa.  
 
Tilinpäätöksen ylijäämä johtuu siitä, että IFLA palautti WLIC-konferenssin tuloja kansalliselle 
järjestelykomitealle 10 000 euroa Kirjastoseuran tilille. Tämä raha on myöhemmin siirretty IFLA-
rahastoon, josta myönnetään matka-apurahoja kirjastoseurojen jäsenille. 
 
Projektien suoranaisesti aiheuttamat kulut rahoitettiin pääosin projektikohtaisin ulkopuolisin 
avustuksin. 
 
Kirjastolehti ja muu julkaisutoiminta sekä osoitteistojen myynti ovat Kirjastoseurassa olleet 
arvonlisäverollisia, mutta pääosin jäsenille tarkoitettu koulutus ei. 
 
Kirjastoseuran tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö SVH PricewaterhouseCoopers Oy, varalla KHT 
Eeva Rauman Helsingistä. 
 

17. SAADUT AVUSTUKSET JA APURAHAT  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: 

   
Yleisavustus    355.000 € 

Avustuksesta sai käyttää enintään 
105 000 € kansainväliseen toimintaan. 
Avustus sisältää ma. toimistopäällikön palkan. 

       
 
Kirjastolehti, kulttuurilehtituki   18.000 €  
  
Mediakasvatushanke   30.000 € 
      
 
OKM-kehitysyhteistyöhanke   32.000 € 
 

 
Ulkoasiainministeriö: 
 

Kirjastot ja kehitys -hanke   195.800 € 
 
Konferenssimatkatuki    13.120 € 

 
Suomen kirjastosäätiö: 
IFLA-konferenssin näyttelyosasto ja Library Avenue    7.000 € 

 
18. MYÖNNETYT APURAHAT JA PALKINNOT   

 

Helle Kannilan rahasto 
13 henkilöä haki Helle Kannilan rahaston matka-apurahaa Helsingin IFLA WLIC-konferenssin 
osallistumiskuluihin. Apuraha myönnettiin kaikille hakijoille. Apurahan saivat Sari Kanniainen, Antti 
Karhos, Markku Kesti, Heikki Lahnaoja, Pälvi Lepoluoto, Vesa Liminka, Ritva Niemeläinen, Airi 
Nummelin, Marjo Perälä, Katri Piepponen, Ulla Pötsönen, Pekka Termonen ja Kirsti Tuominen. 
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Tutkimus- ja palkintorahastosta ei myönnetty apurahoja  
 
Karl-Erik Henrikssonin rahastosta myönnettiin kaksi matka-avustusta 700 euron edestä  
  
Mikko Mäkelä -palkinto 
Mikko Mäkelä -palkinto myönnettiin Savonlinnan kaupunginkirjaston kirjastonhoitajalle Hilkka 
Nuopposelle. 
 
Hilkka M. Kauppi -palkinto 
Hilkka M. Kauppi -palkinto myönnettiin Turun kaupunginkirjaston palvelupäällikkö Kaisa Hypénille.  
 
Kirjastolehden Jyvä -palkinto 
Kirjastolehden Jyvä-palkintoa ei jaettu vuonna 2012. Päätös perustui Jyvä-raadin päätökseen. 
Raadin jäsenet olivat Ann-Mari Rannikko, toimittaja, tuottaja, Turun Sanomat, Sari Honkasalo, 
toimittaja, Vakka-Suomen Sanomat, kirjaston vakioasiakas ja Viktoria Kulmala, kulttuuri- ja 
kirjastopalveluvastaava, Mynämäki. Palkintoraadin mielestä Titta Baerin artikkeli Kirjasto- 
kulttuuria, kävelysauvoja vai köyhäinapua? (Kirjastolehti 2/2011) oli kunniamaininnan arvoinen 
 

19. ANSIOMERKIT 
 
Suomen kirjastoseuran kultainen ansiomerkki kirjastotyöstä myönnettiin 8 henkilölle. Hopeinen 
ansiomerkki myönnettiin kirjastotyöstä yhdelle henkilölle. Kirjastoseuran juhlavuoden 
ansiomerkkejä myönnettiin 14 henkilölle.   
 
Kirjastoseura myönsi Tiedon lamppu -tunnustuksen Leenakaisa Haapaniemelle pitkäaikaisesta ja 
ansiokkaasta työstä Kirjastoseuran kirjastovirkailijatyöryhmässä. 

 

20. MAINOKSET JA TUET 
 
Kirjastoseura maksoi Namibian kirjastoseuran NIWA:n vuoden 2012 IFLA-jäsenmaksun, joka oli 
kolmas ja viimeinen. 
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median ainejärjestö UDK:n ja Oulun 
yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestöön Indexin opiskelijoiden 
haalarihankintoja tuettiin yhteensä 300 eurolla, jolla saatiin Kirjastoseuran logo hihoihin. 

 


