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Suomen kirjastoseura ry on valtakunnallinen  

kansalaisjärjestö, joka edistää kirjastojen asemaa. 

Nostamme kirjastoa yhteiskunnalliseen keskuste-

luun, annamme lausuntoja ja kannanottoja,  

tarjoamme asiantuntijatietoa kirjastoista sekä  

kehitämme alan ammattilaisten osaamista. 

Kehitämme kirjastojen  
toimintaedellytyksiä
Vaikutamme Suomen yleisten kirjastojen toimin-

taedellytyksiin paikallisella ja valtakunnallisella 

tasolla. Toimimme kirjastojen edunvalvojana.  

Tuotamme tietoa ja tarinoita kirjastoista.  

Tavoitteena on syventää kunnallisten päättäjien ja 

kansanedustajien tietoisuutta kirjastopalvelujen 

merkityksestä lukutaidolle ja yhdenvertaisuudelle.

Mitä teemme? 

Vahvistamme kirjastoalan osaajien  
ammatillista identiteettiä
Olemme aktiivinen taustatuki kirjastoalan ammat-

tilaisille. Tunnistamme muuttuvat osaamistarpeet 

sekä muuttuvan asiakaskunnan tarpeet ja pidämme 

kirjastoammattilaiset ajan hermolla. Julkaisemme 

Kirjastolehteä ja järjestämme joka toinen vuosi 

alan suurimman ammattitapaamisen eli Kirjasto-

päivät. Tarjoamme työryhmätyöskentelyn kautta 

mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää omaa 

ammattitaitoa. 

Näymme ja kuulumme kansainvälisesti
Toimimme aktiivisesti kirjastoalan kansainvälisissä 

järjestöissä sekä pohjoismaisten kirjastoseurojen 

yhteistyössä. Tuemme viestinnällä, koulutuksella 

ja rahoituksella suomalaisten alan ammattilaisten 

näkymistä alan foorumeilla. Edistämme erityisesti 

nuorten ammattilaisten kansainvälistymistä.
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Tulin Kirjastoseuran puheenjohtajaksi tammikuus-

sa 2010 – varsinainen valinta oli tosin tehty Turun 

Kirjastopäivillä jo edellisenä kesänä.

Tuntuu että siitä on kohtalaisen pitkä aika. Seu-

ran toimistoa veti tuolloin Sinikka Sipilä, ja lehteä 

toimitti Seppo Verho. Molemmat jäivät eläkkeelle 

jo aikoja sitten. Toimistolla on itseasiassa enää yksi 

työntekijä, Titta Baer, joka oli tehtävässään ennen 

puheenjohtajuuttani. 

Seuran hallitus on vaihtunut moneen kertaan, ei-

vätkä taipaleeni alkupuolella aktivoituneen nuorkir-

jastolaisten ryhmän jäsenet ole enää kovin nuoria. 

Eivät sentään eläkkeelle ole jääneet vielä.  Oma 

partani on ihan eri värinen kuin aloittaessani. 

Paljon on myös ennallaan. Kun perehdyin tuoreena 

puheenjohtajana alan keskeisimpiin kysymyksiin, 

listan kärkeen nousivat sähkökirjat, kuntafuusiot 

ja kirjastojen rahoitus. En kovin isoja henkseleitä 

vetäisi noiden otsikoiden ylle vieläkään, olkoonkin, 

että paine kuntafuusioihin on hellittänyt mahdolli-

sesti toteutettavien maakunta- ja sote-uudistusten 

takia. Asiaan palattaneen, jos tasavaltamme halli-

tuksen ajamat uudistukset joskus toteutuvat. 

Kansainvälinen ulottuvuus on ollut tärkeä osa 

pestiäni, Sinikan kannustettua siihen suuntaan 

lempeästi mutta päättäväisesti. Sinikka avasi ovia 

ja tutustutti ihmisiin. Maksoin sitten potut pottuina 

lobbaamalla parhaani mukaan Sinikkaa Iflan presi-

dentiksi. Ja hyvinhän siinä kävi. 

Sinikan lämmittämät ovenkahvat mahdollistivat 

sen, että minut valittiin myös Eblidan puheenjoh-

tajaksi. Eblida, eli European Bureau of Library, 

Information and Documentation Asociations, on 

ensijaisesti Brysseliin suuntautunut lobbausjärjes-

tö, toissijaisesti Euroopan kirjastoseurojen kirjas-

toseura. 

Tuon aikaa vievän pestin takia olen ollut vähän 

huonompi Suomen kirjastoseuran puheenjohtaja, 

mutta vain vähän, koska avautuneiden kontaktien 

myötä olemme paljon paremmin perillä EU:n hank-

keista, jotka tavalla tai toisella sivuavat kirjastoja. 

Kannattaa muistaa, että noin puolet lainsäädän-

nöstämme tulee Brysselistä. Siellä pitää olla läsnä, 

jotta voimme vaikuttaa, ja olla kartalla siitä mitä 

tapahtuu. 

Henkilökohtaisesti on ollut sekä antoisaa että ku-

luttavaa matkustaa niin paljon, kuin kuluneen parin 

vuoden aikana olen matkustanut. Olen päässyt 

maihin ja paikkoihin, joihin en koskaan muuten olisi 

tullut menneeksi, ja samalla olen ollut enemmän 

pois kotoa kuin kohtuullista olisi. 

Puheenjohtajan terveiset: Jäähyväiset Kirjastoseuralle
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Toivon, että kansainvälinen työmme jatkuu. Ajat-

telemme usein, että meillä on maailman parhaat 

kirjastot, ja suhteessa muihin maihin meillä on 

enemmän annettavaa kuin saatavaa. On se näinkin, 

osittain. Mutta meillä on myös paljon enemmän 

opittavaa kuin osaamme ajatella.

Esimerkiksi Espanjan baskimaalla on saavutettu 

hämmästyttäviä kasvulukuja kävijätilaistoissa 

surkeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta, 

tanskalaisilla on pitkä kokemus avoimen lähdekoodin 

käytöstä kirjastojen tietojärjestelmissä, nykyisin lä-

hes normiksi muuttunut olohuone -kirjasto keksittiin 

Hollannissa ja Norjan ja Ruotsin kirjastojen avautu-

minen kansalaistoiminnalle toimi esikuvana omalle 

kirjastolaillemme. 

Jätän jäähyväiset seuralle vuoden vaihteessa. 

Toiminnanjohtajana jatkaa Rauha Maarno, uutena 

puheenjohtajana aloittaa Silvia Modig. Tuolla jouk-

kueella voi vain voittaa. 

Kiitos kuluneista. Tämä on ollut uskomattoman an-

toisa jakso elämässäni, ja olen varma, että lukuisat 

ihmiset, joihin olen näiden vuosien aikana tutustu-

nut, rikastuttavat elämääni myös jatkossa. 

Jukka Relander, puheenjohtaja 2010–2017
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Tammikuussa 2017 Suomessa astui voimaan uudis-

tunut laki yleisistä kirjastoista. Laki on kirjastoille 

valtava mahdollisuus. Se määrittelee aikaisempaa 

lainsäädäntöä selkeämmin yleisen kirjaston yhteis-

kunnallisen tehtävän. Kokonaan uutta on muotoilu 

kirjaston tehtävästä edistää yhteiskunnallista ja 

kulttuurista vuoropuhelua. Tehtävä on haastava ja 

innostava.

Vuoden 2017 kuluessa toimme uudistunutta lakia 

esille Kirjastolehdessä ja Kirjastopäivillä. Tavoit-

teena oli herättää keskustelua kirjastolaista ja sen 

tuomista mahdollisuuksista. Kirjastopäiville Jyväs-

kylään onnistuimme tuottamaan terävän kattauk-

sen kirjastolakia ja muita ajankohtaisia teemoja 

koskevia sisältöjä. 

Panostimme vuoden aikana merkittävästi myös 

viestinnän kehittämiseen. Sosiaalisen median väli-

tyksellä sanomamme kirjastopalvelujen merkityk-

sestä tavoitti satojatuhansia ihmisiä. Myös verkko-

sivustojemme uudistaminen alkuvuodesta oli hyvä 

juttu. Nyt sisältömme toimivat entistä paremmin 

myös mobiililaitteissa. 

Olen iloinen myös siitä, että hallitustyöskentelyssä 

määrittelimme isot asiat, joihin haluamme vaikut-

taa. Kärkeen nousivat kansallisen e-kirjaston edis-

täminen, digitaidot, alan koulutus ja kansainvälinen 

työ. Näihin teemoihin keskitymme tulevina vuosina. 

Vuosi 2017 huipentui koko kansan yhteiseen Suo-

mi 100 Etkot-juhlaan itsenäisyyspäivän aattona 

kirjastoissa ympäri Suomen. Etkoilla oli mukana 

yhteensä yli 180 kirjastoa ja tapahtumien piiriin ta-

voitettiin kymmeniä tuhansia asiakkaita. Iso kiitos 

kaikille mukana olleille kirjastoille! Oli hienoa juhlia 

satavuotiasta Suomea ja kirjastoja yhdessä asiak-

kaiden kanssa.

Meillä, kuten kaikilla muillakin kansalaisjärjestöillä 

on jatkuva työsarka uusien jäsenten hankkimisessa. 

Vuoden 2017 aikana jäsenkuntamme on kasvanut 

hitaasti mutta varmasti. Uskon, että saavutamme 

lähivuosina strategiaamme kirjatun tavoitteen 2300 

jäsenestä. Haastan jokaisen jäsenen hankkimaan 

uuden kaverin mukaan, koska yhdessä olemme 

vahvempia.

Mikään ei onnistuisi ilman osaavaa ja lahjakasta 

tiimiä. Kiitos Minna, Riikka, Titta ja Ville loistavas-

ta työstä. Kiitokset menevät myös pitkäaikaiselle 

puheenjohtajallemme Jukalle, olen oppinut sinulta 

paljon. Tästä on hyvä jatkaa.

Rauha Maarno, toiminnanjohtaja vuodesta 2015

Toiminnanjohtajan katsaus
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Työ kirjastojen puolesta

Vaikuttavuustutkimus:  
Kirjastojen taloudelliset vaikutukset 
Suomen kirjastoseuran yhtenä strategisena tavoit-

teena on tuottaa kirjastoja koskevaa uutta tietoa. 

Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa ja 

Suomen kirjastoseuran teettämässä selvityksessä 

”Kirjastojen taloudelliset vaikutukset” (2017) tutkit-

tiin kirjastoa kolmen vaikutuskanavan, lukutaidon, 

digitaitojen ja tilojen kautta.

Selvitys vahvisti käsitystä siitä, että kirjasto on suo-

malaisen sivistyksen kivijalka. Kaksi kolmesta suo-

malaisesta käyttää kirjastoa, ja lasten ja nuorten 

kohdalla kirjaston käyttö on tiettyinä ikävuosina 

jopa 97 prosenttia. Hyvä lukutaito johtaa tutkitusti 

parempaan palkkaan myöhemmin työelämässä.

Selvityksen mukaan kirjasto on kunnalle edullinen 

palvelu. Kirjaston ylläpito vie kunnan menoista vuo-

sittain keskimäärin hieman yli prosentin.

Reilulla prosentin sijoituksella saa paljon hyötyä, 

sillä kirjasto on tärkeä digitalisaation edistäjä. Jopa 

350 000 suomalaista saa jonkinlaista koulutusta 

kirjastossa vuosittain. Kirjastoissa annetaan myös 

paljon tilastoissa näkymätöntä koulutusta. On 

tavallista, että uuden älylaitteen kanssa marssitaan 

ensimmäiseksi tutun kirjastonhoitajan juttusille. 

Suomeen saatiin vuoden alusta uusi kirjastolaki, 

joka näkyy jo nyt käytännön työssä. Lain tavoit-

teena on edistää demokratiaa. Se voi tarkoittaa 

esimerkiksi tapahtumien järjestämistä. Kirjastot 

ovatkin tarttuneet toimeen. Valeuutisten aikana 

kirjastoa tarvitaan paitsi oikean tiedon esille tuomi-

seen myös turvallisten ja rakentavien keskustelujen 

käymiseen.

Selvityksen toteutti Oxford Research Oy. Kunnal-

lisalan kehittämissäätiön lisäksi Axiell Finland, 

Suomen kirjastosäätiö ja Finlands svenska biblio-

teksförening tukivat selvityksen toteuttamista.

Raportti on auttanut tarkentamaan yleisiä kirjasto-

ja koskevaa keskustelua lukutaidon ja digitaitojen 

teemoihin. 

Tuloksista on raportoitu eri medioissa mm. Ylen 

verkko- ja tv-uutisissa sekä laajasti sosiaalisessa 

mediassa. Tulokset on myös levitetty kirjastojen 

käyttöön ja paikallisesti kirjastot ovat käyttäneet 

raporttia esimerkiksi oman budjettinsa peruste-

luissa. Selvitys on myös otettu lähdemateriaaliksi 

kirjastoalan opintoihin. 
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n    Kirjastopäivät Jyväskylässä 7.-9.6.
Valtakunnalliset Kirjastopäivät järjestettiin Jyväs-

kylän Paviljongissa. Teemana oli Uusi juoni – kirjas-

tolinjauksia. Päiville osallistui 521 henkilöä. Päivät 

aloitettiin aamukahveilla Kirjastoseuran hallituksen 

kanssa kirjastoalan koulutuslinjauksista keskustel-

len. Tutkimus- ja koulutustyöryhmä oli tuottanut 

keskustelun pohjaksi selvityksen kirjastoalan koulu-

tuksen nykyisestä tilanteesta Suomessa.

Kirjastopäivillä julkistettiin myös Kirjastoseuran 

teettämä vaikuttavuustutkimus kirjastoista, tutki-

muksen toteutti Oxford Research Finland. Päivistä 

ja vaikuttavuustutkimuksesta tiedotettiin viesti-

mille, uutisointia oli mm. Ylen verkkoaineistoissa ja 

paikallismedioissa.

Päivillä oli useita rinnakkaisohjelmia, ammattita-

paamisia, työpajoja, hanke-esittelyjä postereina 

ja tutustumiskäyntejä. Päivillä järjestettiin myös 

ammattimessut. 

Sisältöjä olivat mm. 

• uusi kirjastolaki, puhujana mm. kulttuuriminis-

teri Sampo Terho

• Ruotsin kirjastostrategia, josta kertoi selvitys-

mies, fil. tri Erik Fichtelius 

• avoin tieto ja avoin julkaiseminen, mm. Jyväs-

kylän Avoimen tiedon keskus

• kirjastot yhteisön osana, kokemuksia Suomesta 

ja Afrikasta

• esillä olivat myös lukutaito, nettilukeminen ja 

e-kirjat. 

Kirjastoseuran työryhmät järjestivät Kirjastopäivil-

lä kaikille avoimia ammattitapaamisia. 

Nuortenkirjastoryhmä: Lukuiloa, runokoodausta 

ja nuorten kohtaamista.

Asiakaspalvelutyöryhmän työpaja: Minne menet 

käyttäjä? Uusia, kadonneita ja vähälle huomiolle 

jääneitä asiakkaita. Palvelumuotoilun menetelmiä 

ja työkaluja.

Tapahtumat ja kampanjat

n    Lainan päivä 8.2.
Lainan päivän teema oli Tietoa & taitoa kirjastosta, 

aiheena tietokirjallisuus. Taustalla oli mm. itse-

näisyyden juhlavuoden kirja-alan yhteistyöhanke 

Kirja-Suomi 2017, jonka aiheena oli suomalainen 

tietokirjallisuus. Kirjastolehden Lainan päiväksi 

ilmestyvän numeron 1/17 teema oli myös Tietoa ja 

taitoa kirjastosta. Kirjastoseura oli mukana Kir-

ja-Suomi 2017 hankkeessa mm. tiedottamalla. 

Lainan päivänä mm. Ylen Kemin -toimitus ja 

Nelosen suoratoistoradio Supla haastatteli Kirjas-

toseuran edustajia (Titta Baer) ja otti esille teemaa. 

Useat kirjastot eri puolilla maata viettivät Lainan 

päivää (lukuisia tapahtumia Helmet-kirjastoissa, 

lisäksi mm. Lestijärvi, Hämeenlinna, Harjavalta, 

Lieto, Forssa, Merijärvi).

n    Kiitos kirjasta -palkinto 22.4.
Kiitos kirjasta -palkinnon perustajat ja jakajat ovat 

Kirjakauppaliitto ry, Libro ry ja Suomen kirjasto-

seura ry. Vuonna 2017 Kirjastoseura vastasi palkin-

non jakamisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä. 

Palkinto jaettiin 22.4.2017 Helsingissä Suomalaises-

sa kirjakaupassa Kirjan ja Ruusun päivän tapahtu-

massa. Kiitos kirjasta -mitali myönnettiin vuonna 

2017 Minna Rytisalolle romaanista Lempi. Palkinto 

luovutetaan kotimaiselle kirjailijalle, jonka edellise-

nä vuonna ilmestynyt suomen- tai ruotsinkielinen 

kaunokirjallinen teos on ollut erityisen virikkeitä 

antava. Palkintolautakunnassa Kirjastoseuran 

edustajina olivat Tuomas Aitokoski ja Marika 

Helovuo.
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Musiikki- ja mediatyöryhmä: Tapahtumatuotanto 

ja yhteistoiminta kirjastossa.

Fiktioryhmä ja KOLA-ryhmä: Sisältöjen avaami-

nen, näin me sen teemme: Tule muistojen aikaan, 

kirjastotuokio vanhusten ryhmätoimintaan. Juuri 

sinulle sopivia kirjoja. Lukuvalmennus henkilökoh-

taisena ja syvällisenä kirjavinkkauksena.

Kansainvälisyys & Monikulttuurisuustyöryh-

män työpaja: Viestintä monikulttuurisessa yhteis-

työssä, painopisteenä kehonkieli.

Hankekimarassa ja postereina esiteltiin 11 kirjasto-

jen hanketta. 

Ammattimessuilla oli mukana 32 näytteilleaset-

tajaa, joista 14 piti tietoiskun. Messusihteerinä 

työskenteli Leila Hampaala. Messujen uutuus olivat 

Kennelliiton Lukukoirat, jotka päivystivät omalla 

osastollaan.

Kirjastopäivien tuottajana oli Titta Baer. Yhteistyö-

kumppaneina olivat Jyväskylän kaupunginkirjasto 

- Keski-Suomen maakuntakirjasto, Avoimen tiedon 

keskus /Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammatti-

korkeakoulun kirjasto, Humakin Jyväskylän kirjas-

to ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. 

Suunnitteluryhmässä olivat Seija Laitinen-Kuisma 

/ Hanna Martikainen, Mielikki Matilainen /Leena 

Kruuti, Aapo Ruuttunen Jyväskylä kaupunginkir-

jasto, Teemu Makkonen, Birgitta Kurvinen, Jyväs-

kylän ammattikorkeakoulu, Auli Rossi Jyväskylän 

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Ari Muhonen 

Jyväskylän yliopiston kirjasto, Marjariitta Viiri 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Riitta 

Kangas Suomen kirjastoseuran hallitus, Rauha 

Maarno, Titta Baer Suomen kirjastoseura sekä 

messusihteeri  Leila Hampaala. Konferenssitoimis-

to oli Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, edustajina 

Marjo-Riitta Kaakinen ja Katri-Helena Hölsö. 
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n    Suomi Areena 11.7.2017:  
 Koko kansan kirjasto  
 – hyvää jatkoa vai hyvästi?
Heinäkuussa olimme mukana Porin Suomi Aree-

nassa Akavan Erityisalojen ja Kumula ry:n kanssa. 

Puheenjohtajamme Jukka Relanderin vetämä 

keskustelu ”Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai 

hyvästi?” veti tapahtumapaikan täyteen innostunei-

ta kuulijoita ja keskustelu myös televisioitiin. 

Keskustelemassa kirjaston tulevaisuudesta olivat 

toimittaja Riku Rantala, uutisankkuri ja dekkaristi 

Matti Rönkä, kansanedustaja Timo Harakka, yrittä-

jä Ronja Salmi ja Akavan Erityisalojen hallituksen 

puheenjohtaja Maarit Helén.

n    Turun kirjamessut 6.-8.10.
Kirjastoseuralla oli osasto Turun kirjamessuilla. 

Osastolla jaettiin Kirjastolehtiä, ja yleisökilpailuna 

kysyttiin, kuinka monta kirjastoa Suomessa on nyt, 

kun niitä vuonna 1967 oli 3283. Kirjastoseuran jäse-

nille jaettiin messulippuja jäsenetuna (100 kpl). 

Kirjastoseura tuotti messujen Ääni-teemaan kaksi 

tapahtumaa:

Pe 6.10.2017 klo 15.20-16.00 

Kirjaston ääni. Meteli kirjastoissa kasvaa – ja se on 

demokratian kannalta hyvä asia. Vieraana kansan-

edustaja Silvia Modig ja Harri Sahavirta, Helsingin 

Vallilan kirjaston johtaja ja Kirjaston ääni -pro-

jektin jäsen. Haastattelijana Ville Vaarne Suomen 

kirjastoseurasta.

Su 8.10. klo 10.40-11.00 

Harhaile ja tee löytöjä kirjallisuuden viidakossa. 

Moniäänistä vinkkausta tarjosivat Tuomas Aito-

nurmi Kirjasammosta sekä kirjavinkkari Reetta 

Saine.

n    Suomi 100: Etkot 5.12.2017  
 Yhdessä kirjastossa
Suomen kirjastoseura ideoi ja koordinoi kirjastojen 

yhteistä Suomi 100 -tapahtumaa, itsenäisyyspäivän 

ennakkojuhlia etkoja. 180 kirjastoa vietti satavuo-

tiaan Suomen ennakkojuhlaa kirjastoissa, tapahtu-

mia järjestettiin ympäri maata itsenäisyyspäivän 

aattona tiistaina 5. joulukuuta. 

Kirjastojen palaute tapahtumasta oli positiivista – 

toivottiin lisää Etkojen kaltaisia yhteisiä kampanjoi-

ta, joihin kirjastojen on helppo kiinnittyä. Suomen 

kirjastoseura tuotti mukana oleville kirjastoille yh-

teiset viestintämateriaalit ja koordinoi kampanjan 

kokonaisuutta. Valtakunnallisesti Etkot kirjastossa 

-tapahtumat tavoittivat arviolta 50 000 asiakasta. 

Etkojen tuottaja oli Titta Baer. Etkojen taustaryh-

mässä oli mukana seitsemän kirjastoa eri puolilta 

maata ja lisäksi edustajat Kirjastokaistalta ja 

Kirjastot.fi:stä.  Kirjastot ja edustajat olivat: Mari 

Ekman, Rovaniemen kaupunginkirjasto, Saara 

Ihamäki, Helsingin kaupunginkirjasto ja Kirjasto-

seuran hallitus, Minna Koistinen, Kuopion kaupun-

ginkirjasto, Juha Manninen, Turun kaupunginkir-

jasto ja Kirjastoseuran hallitus, Taina Ratia, Turun 

kaupunginkirjasto ja Yleisten kirjastojen neuvosto, 

Kai Sormunen, Joensuun kaupunginkirjasto, Sylvia 

Stavén, Mikkelin kaupunginkirjasto-maakuntakir-

jasto, Mervi Vaara, Oulun kaupunginkirjasto, Riitta 

Taarasti, Kirjastokaista, Päivi Litmanen-Peitsala, 

Kirjastot.fi. Kirjastoseuran toimistosta ryhmässä 

olivat mukana Rauha Maarno ja Titta Baer.

Suomen kirjastoseura oli mukana järjestämässä 

ja toteuttamassa juhlaa kumppaninaan Helsingin 

kaupunginkirjaston Rikhardinkadun kirjasto. 

Kirjastoille tiedotettiin Etkojen suunnittelusta 

pitkin vuotta. Yhteensä noin 20-30 tiedotusvälinet-

tä eri puolilla maata uutisoi Etkoista ja kirjastojen 

tapahtumista, mm. HS Nyt-liite, YLE-uutiset, 

Ilta-Sanomat. 
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Mentorointiohjelman pilotti
Mentorointiohjelman pilotti käynnistettiin syksyllä  

2017. Mentorointiohjelmassa on mukana kuusi 

mentori-aktori -paria. Ohjelma päättyy toukokuus-

sa 2018 ja sen jälkeen teemme päätöksen ohjelman 

jatkosta.

Mentorointiohjelman teemaksi valittiin kansain- 

välisyys. Suomessa on kansainvälisellä mittapuulla 

hyvät kirjastot ja hyvät kirjastoammattilaiset.  

Me Kirjastoseurassa haluamme tukea ammattilai-

sia, että ihmiset saisivat lisää tietoa apurahoista, 

väylistä kansainväliseen työhön, uusia kontakteja ja 

rohkeutta lähteä maailmalle.

Pilotin käytännön tavoitteena on saada tietoa  

seuraavista:

1. Onko mentorointiohjelmalle kysyntää jäsenistöm-

me keskuudessa? 

2. Onko mentorointiohjelman teemoittaminen 

järkevää?

3. Mitä tulisi ottaa huomioon seuraavan mento- 

rointiohjelman suunnittelussa?

Kuntavaalikampanja: Kirjaston puolella
Toteutimme kuntavaalien 2017 alla maaliskuussa 

Kirjaston puolella -kampanjan sosiaalisessa medi-

assa. Tavoitteena oli lisätä ehdokkaiden tietoisuutta 

kirjastojen merkityksestä kunnissa. Ehdokkaiden 

lisäksi kampanjaan tavoiteltiin äänestäjiä. Yhteis-

työkumppaneina olivat Finlands svenska biblioteks-

förening, Kumula ry ja Jyty-liitto.

Visuaalisen ilmeen toteuttajaksi valittiin tarjousten 

perusteella viestintätoimisto Vapa Media. Vapa to-

teutti Kirjaston puolella -logon sekä lyhyet videosi-

sällöt. Tärkein kanava kampanjalle oli Facebook.

Aloitimme kampanjan julkaisemalla Kirjaston puo-

lella -logon Facebookissamme 7. maaliskuuta. Kuva 

tavoitti 42 500 ihmistä, joista alle puolet tavoitettiin 

maksetun mainonnan avulla. 

Kuntavaaliehdokkaita kampanjassa oli mukana 

noin sata. Ehdokkaiden lisäksi yli tuhat ihmistä otti 

logon käyttöönsä. Logo ja sen suosio olivat kampan-

jan suurimpia onnistumisia.

Logon suosion lisäksi toinen merkittävä onnistumi-

nen oli vaalikoneista käyty keskustelu. Otimme yh-

teyttä medioihin ja ehdotimme vaalikoneisiin kirjas-

toaiheisia kysymyksiä. Monissa vaalikoneissa olikin 

kirjastoaiheinen kysymys, josta emme toki voi ottaa 

kunniaa, mutta olimme osaltamme muistuttamassa 

vaalikoneen tekijöitä aiheesta. 

Onnistuimme jalostamaan ja ohjaamaan vaaliko-

neista käytävää keskustelua somessa, kun huomau-

timme some-videolla, että Ylen kysymys kirjastojen 

mahdollisesta maksullisuudesta oli hölmö. Videom-

me tavoitti ilman mainosrahaa 262 000 ihmistä ja 

se katsottiin 161 000 kertaa.

Jatkossa kampanjoinnissa on tärkeää vuorovaiku-

tuksen kehittäminen ehdokkaiden kanssa. Kam-

panjamateriaalin pitäisi tarjota ehdokkaille mah-

dollisuus profiloitua vahvasti sivistykseen. Lisäksi 

aiomme kampanjoinnissa kiinnittää huomiota 

erityisesti vahvaan, tunteita herättävään sisältöön, 

jota ihmiset haluavat itse jakaa.
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Päätoimittajan vaihtumisen jälkeen Kirjastolehti oli 

nyt ensimmäisen kokonaisen vuoden uuden päätoi-

mittajan Ville Vaarnen vastuulla.

Lehdessä on toimituskunta, jossa on seitsemän 

kirjastoalan ammattilaista. Heistä kaksi vaihtui 

vuoden alussa. Uudet kirjoittajat ovat Eeva Kiviemi 

Raisiosta ja Miika Miettunen Espoosta.

Eräs lukijalle näkyvä uudistus oli lehden visuaali-

suuden korostaminen. Lehteen tehtiin linjaus, että 

valokuvina käytetään pääsääntöisesti vain järjestel-

mäkameralla otettuja kuvia. Pokkari- ja kännykkä-

kuvat vain hätätilanteessa. Tavoitteena on nostaa 

kuvien avulla lehden laatuvaikutelmaa.

Kirjastolehden nettisivut uudistettiin. Lukijan 

kannalta merkittävin uudistus oli se, että nyt sivut 

toimivat järkevästi myös mobiilissa.

Juttutyyppeinä alettiin suosia ihmisläheistä tai toi-

saalta kirjaston ja yhteiskunnan suhdetta pohtivia 

teemoja.

Lehden levikki pysyi vuoden aikana ennallaan noin 

6000:ssa. Sen sijaan mainosmäärät vähenivät 

loppuvuodesta merkittävästi. Lehden mainosmyy-

jänä toimiva freelancer Marianne Lohilahti kertoi, 

että samanlainen kehitys oli nähtävissä muissakin 

pienlehdissä. Mainosrahat ovat siirtyneet merkittä-

västi nettiin. 

Kirjastolehti

Vuodelle 2018 tuleekin iso haaste siitä, miten mai-

nosmyyntiä voitaisiin kehittää. Yksi vuoden 2017 

kokeiluista oli printti- ja nettimainonnan yhdistämi-

nen. Nyt nettisivulle voi laittaa mainosbannereita. 

Ensimmäinen banneri tuli Kirjastolehden sivuille 

loppuvuodesta.

Loppuvuodesta 2017 Kirjastolehden taitto ja paino 

kilpailutettiin. Painon osalta päätös oli helppo 

tehdä. Entinen kumppanimme Forssa Print tarjosi 

edullisinta hintaa. Lehden painotekninen laatu on 

ollut moitteetonta, joten valinta oli selkeä. Taiton 

kilpailutuksen jälkeen valitsimme uudeksi taittajak-

si helsinkiläisen freelancerin Marko Ylitalon.

Toimitus
Leena Elenius

Kaisa Inkeroinen

Miika Miettunen

Eeva Kiviniemi

Pia Rask-Jussila

Ilkka Kononen

Jarkko Rikkilä

Titta Baer

Ville Vaarne
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Suomen kirjastoseuran verkkosivuilla (suomen-

kirjastoseura.fi ja kirjastolehti.fi) käytiin 104 469 

kertaa (v. 2016 / 93 820 kertaa). Verkkosivujen 

käytettävyys mobiililaitteilla parani huomattavas-

ti vuoden alussa toteutetun sivujen uudistuksen 

myötä. 

Sosiaalisen median seuraajat 2017
Facebook 4523 (1900)

Twitter 1550 (1100)

Instagram 1076 (750)

Suluissa edellisen vuoden luvut.

Uutiskirjeet
Vuoden aikana huhtikuussa siirryttiin uutiskirjeissä 

ja kyselyissä käyttämään Creamailer- järjestelmää.

Vuoden aikana lähetettiin 23 uutiskirjettä. Uutiskir-

jeen tilaajia oli 783. Uutiskirjeen avaa keskimäärin 

40-50%. Viestimille lähetettiin vuoden aikana 8 

tiedotetta. 

Some-näkyvyyden kehitys
Kirjastoseuran näkyvin viestintäkanava sosiaalises-

sa mediassa oli Facebook. Kirjastoseura ja Kirjasto-

lehti yhdistettiin vuodenvaihteessa Kirjastoseuran 

facebookiksi. Sen kävijämäärän kasvu selittyy 

erityisesti muutaman videosisällön hyvällä näkyvyy-

dellä. Trump-video keräsi 200 000 näyttökertaa, Ei 

maksuja kirjastoon keräsi 160 000 näyttökertaa ja 

Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon keräsi 60 000 

näyttöä.

Facebookin ohella muita kanaviamme ovat Insta-

gram ja Twitter. 

Somessa tavoitteemme on näkyä mahdollisimman 

usein myös kirjastokuplan ulkopuolella. Pyrimme 

myös nostamaan kirjastoasioita esiin räväkämmäl-

lä, someen sopivalla tyylillä. 

Nostamme kirjaston brändiä uudella tavalla niin, 

että kirjasto osallistuu aktiivisesti yhteiskunnal-

liseen keskusteluun ja puolustaa kirjastolaisille 

tärkeitä arvoja. 

Netissä vuoden luetuin juttu Kirjastolehden osalta 

oli otsikko: “Työtön nousi viidessä vuodessa ison 

kirjaston johtajaksi - Näin Mikko Paajalasta tuli 

pikku-ukoilla leikkivä pomo” Juttu tavoitti Faceboo-

kissa lähes 20 000 ihmistä. Juttu oli samalla osoitus 

siitä, että somessa kiinnostavat oman alan poikke-

ukselliset henkilöt.

Viestinnän tunnuslukuja

2016                         2017

Facebook

Twitter

Instagram
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Jäsenistö ja vuosikokous  
Vuoden 2017 lopussa Kirjastoseuralla oli jäseniä 

1934, joista henkilöjäseniä oli 1904 ja 

yhteisöjäseniä 30.

Vuosikokous pidettiin messukeskus Paviljongissa 

Jyväskylässä 7.6. Kirjastopäivien yhteydessä.

Kirjastoseuran hallitukseen valittiin varsinaisiksi 

jäseniksi kaudelle 2018–19 Nina Sipola, Heidi Karhu, 

Juha Manninen ja Sirpa Mikkonen. Varajäseniksi 

vuodelle 2018 valittiin Pirkko Lindberg, Hanna Mar-

tikainen ja Maria Bang.

Työryhmät
Kirjastoseuralla oli yhdeksän työryhmää, vuoden 

alussa aloitti uutena Yhteisötyön työryhmä ja 

kahdeksan toiminnassa ollutta jatkoivat edelleen. 

Vuonna 2017 työryhmät toimivat siltana alan eri 

toimijoiden ja seuran välillä sekä toivat keskuste-

luun oman toimialueensa hyviä käytäntöjä ja on-

gelmakohtia. Ryhmät myös toteuttivat hallituksen 

antamia toimeksiantoja tarpeen mukaan.

Työryhmät järjestivät ammattitapaamisia ja työ-

pajoja Kirjastopäivillä kirjastoalan ammattilaisille 

sekä Fiktioryhmä keväällä Fiktiopäivän Lahdessa. 

Työryhmät kokoontuivat keskimäärin neljä kertaa 

vuoden aikana. Työryhmien kokoonpanot ja järjes-

tetyt koulutukset löydät vuosikertomuksen lopusta.

Jäsenistö, vuosikokous ja työryhmät

Asiakaspalvelutyöryhmä v. 2017
pj Liisa Saavalainen, Kuopio           

Saila Haikonen, Kemijärvi  

Anneli Outinen, Vantaa  

Katariina Aalto, Turku 

Nina Siven, Pornainen 

Anni Tormas, Eura  

Hanna Ikonen, Joensuu  

•  Kirjastopäivillä työpaja ”Minne menet käyttäjä?”

Fiktioryhmä v. 2017
pj Marjut Puominen, Espoo 

Marika Helovuo

Tuula Luoma, Forssa

Tuula Rautio, Kerava 

Tuomas Aitonurmi, Turku 

sihteeri, opiskelijajäsen, Katja Seppä, Oulu

•  Fiktiopäivä 7.4.2017 Lahdessa, osallistujia 30

•  Kirjastopäivillä yhdessä Ko-Lan kanssa  

 ammattitapaaminen ”Sisältöjen avaaminen  

 – näin me sen teemme”

Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmä 
v. 2017
Ulla Pötsönen, Joensuu

Sanna Näätänen, Liminka

Katya Shklyar, Espoo

Jarno Laakso. Oulu

Kaisa Palomäki, Valkeakoski

Sari Piironen, Hyvinkää

opiskelijajäsen Sini Katves 

•  Kirjastopäivillä työpaja ”Viestintä  

 monikulttuurisessa yhteistyössä”
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Kirjastoautotyöryhmä v. 2017
pj Heli Itkonen-Vesa, Joensuu

Teppo Seppinen, Kouvola 

Sanna Kuosa, Lahti

Teemu Hiltunen, Turku

Johanna Anetjärvi, Rovaniemi 

Riitta Kärkkäinen, Jyväskylä 

Pirjo-Riitta Viitajylhä, Muhos

opiskelijajäsen Aki Nieminen, Mäntsälä

Kotipalvelu- ja laitoskirjastotyöryhmä v. 2017
pj Jaana Savela, Seinäjoki

sihteeri Marja Heroja, Oulu

Johanna Oosi-Villikka, Kuopio 

Leena Laakso, Helsinki 

Jaakko Tiinanen, Espoo 

•  Kirjastopäivillä yhdessä Fiktioryhmän kanssa  

 ammattitapaaminen ”Sisältöjen avaaminen  

 – näin me sen teemme”

Koulutus- ja tutkimustyöryhmä v. 2017
puheenjohtaja Ritva Hyttinen,  

Turun ammattikorkeakoulu 

Susanna Lampola-Autio,  

Tampereen kaupunginkirjasto 

Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto 

Sami Serola, Tampereen yliopisto 

Outi Stenholm, Keudan ammattiopisto

opiskelijajäsen Anette Karjalainen, Tampere

•  Työryhmä toteutti Kirjastoseuran hallituksen   

 toimeksiannosta selvityksen kirjastoalan  

 koulutuksen tilanteesta.

 

Musiikki- ja mediatyöryhmä v. 2017
pj Antti Impivaara, Turku 

pj Lea Salo, Kotka

Heli Roisko, Helsinki

Lasse Pekkarinen, Vantaa

•  Kirjastopäivillä ammattitapaaminen  

 ”Tapahtumatuotanto ja yhteistoiminta  

 kirjastossa.”

Nuortenkirjastotyöryhmä v. 2017
puheenjohtaja Liisa Hopia, Tampere  

(liisa.hopia(at)tampere.fi)

Merja Lundén, Turku

Anna Pöyhönen, Espoo

Marjo Mannila, Vantaa

Siina Vieri, Loppi

opiskelijaedustaja Kukka Olsoni, Turku

•  Kirjastopäivillä ammattitapaaminen  

 ”Lukuiloa, runokoodausta ja nuorten  

 kohtaamista”

Yhteisötyön työryhmä perustettiin v. 2017
Heini Oikkonen-Kerman, Helsinki

Jouni Pääkkölä, Oulu

Milla Helminen, Hyvinkää

Laura Salo, Helsinki

Essi Gruborovics, Raasepori

opiskelijaedustaja Milla Bergström
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Hallitus
Hallitus kokoontui seitsemän kertaa, joista yksi 

kokous oli sähköpostikokous. Hallituksen puheen-

johtajana toimi Jukka Relander, ensimmäisenä 

varapuheenjohtajana Pirkko Lindberg ja toisena 

varapuheenjohtajana Juha Manninen. 

Muut hallituksen jäsenet olivat Laura From, Irmeli 

Isokivijärvi, Riitta Kangas, Mika Mustikkamäki, 

Sylvia Stavén ja Minna von Zansen. Varajäsenet 

olivat Kaisa Inkeroinen, Viktoria Kulmala ja Maria 

Bang. Lisäksi informaatiotutkimuksen opiskelija 

Jasmiina Sillanpää oli hallituksessa opiskelijaedus-

tajana puhe- ja läsnäolo-oikeudella. 

Hallinto ja talous

Toimiston henkilökunta
Vakituista henkilökuntaa oli vuoden aikana viisi 

henkilöä. Kirjastoseurassa työskentelevät toimin-

nanjohtaja Rauha Maarno, viestintäpäällikkö Ville 

Vaarne, tiedottaja-toimittaja Titta Baer, järjestösih-

teeri Riikka Rajala ja projektisuunnittelija Minna 

Koskinen. Lisäksi Kirjastot ja kehitys -hankkeessa 

työskenteli toimeksiantosopimuksella projektikoor-

dinaattori Marjatta Lahti. 



17

Talous
Varsinaisen toimintamme kulut olivat vuonna 2017 

noin 731 000 euroa. Merkittävin osuus kuluista oli 

aikaisempien vuosien tapaan henkilöstökuluja. 

Tuotot muodostuivat opetus- ja kulttuuriministeri-

ön yleisavustuksesta, jäsenmaksuista, Kirjastopäi-

vien 2017 tuotoista ja omasta varainhankinnasta. 

Kirjastot ja kehitys -hanke rahoitettiin ulkoasiain-

ministeriön tuella ja hanke teki myös omaa varain-

hankintaa. Seuran tulos oli ylijäämäinen noin 48 

000 euroa. 

Kirjastoseuran tilintarkastajana toimii KHT, JHT 

Ari Lehto, varalla tilintarkastusyhteisö BDO Oy. 

Saadut avustukset ja apurahat 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 Yleisavustus 280 000 euroa

 Avustuksesta sai käyttää kansainväliseen 

toimintaan enintään 25 000 euroa.

Kehitysyhteistyöseminaarin järjestämiseen 7500 € 

euroa

Ulkoministeriö

 Kirjastot ja kehitys -hanke 155 000 €

Muut tuet
Vaikuttavuustutkimukseen myönnettiin Kunnalli-

salan kehittämissäätiöstä 10 000 euroa ja Suomen 

kirjastosäätiöstä 5 000 euroa. Lisäksi Axiell Fin-

land tuki tutkimuksen toteuttamista 3 000 eurolla.

Lisäksi LM Tietopalvelut tuki Kirjastoseuran pj. 

Jukka Relanderin Eblida-puheenjohtajuuden mat-

kakuluja.

Myönnetyt apurahat ja palkinnot 
Helle Kannila -rahastosta myönnettiin apurahoja 

kirjastoalan opintomatkoihin 13 kpl, yhteensä 10 

000 euroa.

Tutkimus- ja palkintorahastosta jaettiin Mikko 

Mäkelä ja Hilkka M. Kauppi -palkinnot, arvoltaan 

425 euroa. 

Mäkelä -palkinnon sai Helsingin kaupunginkirjas-

ton johtava suunnittelija Kristina Virtanen kirjas-

toalan kansainvälistymisen edistäjänä, kouluttajana 

ja Monikielisen kirjaston käynnistäjänä.

Hilkka M. Kauppi -palkinto myönnettiin Oulun 

kirjastotoimen apulaisjohtaja Maija Sarasteelle 

tunnustuksena kansainvälisestä, valtakunnallisesta 

ja paikallisesta kirjastojen kehittämistyöstä.
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Suomen kirjastoseura tekee kansainvälistä työtä 

alan järjestöjen, International Federation of Libary 

Associations and Institutions (IFLA) ja European 

Bureau of Library, Information and Documentation 

Associations (Eblida) puitteissa. Myös pohjoismais-

ten kirjastoseurojen tapaaminen kerran vuodessa 

on merkittävä toiminnan kehittämisen ja tiedon-

vaihdon kannalta.

Vuonna 2017 kansainvälinen työ kytkeytyi IFLAn 

Global Vision -projektiin. Global Vision -projektin 

tavoitteena on luoda kirjastoille yhteisiä palvelujen 

kehittämisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

työkaluja. 

Kirjastoseura järjesti Suomen Global Vision -työpa-

jan Kaisa-kirjastossa 21.9.2017. Työpajassa hahmo-

timme IFLAn luoman konseptin puitteissa yhteis-

kuntamme ajankohtaisia haasteita sekä kirjastojen 

mahdollisuuksia vastata haasteisiin. Global Vision 

työ jatkuu vuonna 2018.

Kirjastoseuran hallituksen puheenjohtaja Jukka 

Relander toimii Eblidan puheenjohtajana toukokuu-

hun 2018. Varapuheenjohtaja Pirkko Lindberg on 

mukana IFLAn Public Library -jaostossa. Mana-

gement of Library Associations -jaostoon valittiin 

elokuussa 2017 Jukka Relanderin seuraajaksi 

toiminnanjohtaja Rauha Maarno. Kirjastoseuran 

jäsen Ulla Pötsönen edustaa seuraa IFLAn lasten- 

ja nuortenkirjastojaostossa kauden 2015–2019.

Generation Code: Born at the Library
Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja ja puheen- 

johtaja olivat mukana Euroopan parlamentissa 

17.–18.10.2017 järjestetyssä näyttelyssä Generation 

Code: Born at the Library.  Näyttely avasi kirjasto-

jen muuttuvaa roolia eurokansanedustajille ja  

esillä oli digitaalisia palveluja eurooppalaisista 

kirjastoista.  

Näyttelyn järjesti Public Libraries 2020, joka 

on Bill ja Melinda Gatesin säätiön rahoittama ja 

hollantilaisen Reading and Writing Foundationin 

alla toimiva liike. Suomen mepeistä paikalle tulivat 

Sirpa Pietikäinen, Merja Kyllönen ja Nils Torvalds 

sekä Henna Virkkusen avustaja Emma Hannonen.

Kirjastoseuran kärkinä meppikeskusteluissa olivat 

tekijänoikeuspoikkeukset digitaalisen aineiston 

lainaukseen sekä kirjastojen työ digitaitojen  

edistämiseksi. 

Kansainvälinen työ
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Kirjastot ja kehitys -hanke
Kirjastot ja kehitys -hanke sai ulkoasiainministe- 

riöltä tukea vielä vuonna 2017.  Vuoden aikana  

hanke saatettiin onnistuneeseen päätökseen. 

Vielä viimeisenä vuonna projekti laajentui Tansa-

niassa siten, että kolme uutta maakuntakirjastoa 

(Mbeya, Mwanza ja Sumbawanga) otettiin mukaan 

projektiin. Näihin kirjastoihin asennettiin interne-

tyhteydet ja niiden henkilökunta osallistui ICT-täy-

dennyskoulutukseen, jonka jälkeen asiakkaille 

suunnatut tietokoneen käytön ja tiedonhankinnan 

koulutukset pääsivät alkamaan.

Namibiassa hanke jatkoi 22 projektikirjaston  

voimin.

Hankkeelle asetetut määrälliset koulutustavoitteet 

tulivat hankkeen loppuessa ylitetyksi reilusti. Vuo-

sien 2012-2017 aikana hankekirjastojen ICT-koulu-

tukseen osallistui yhteensä yli 20 000 namibialaista 

ja tansanialaista kirjastojen käyttäjää. Koulutuksiin 

osallistuneet ovat raportoineet sittemmin löytä-

neensä töitä, kehittäneensä pienyritystoimintaansa 

tai muulla tavoin parantaneensa elämäänsä. 

Positiivisia tarinoita kuultiin kirjastojen käyttä-

jiltä myös hankkeen loppuseminaareissa, jollaiset 

järjestettiin sekä Namibiassa että Tansaniassa loka 

– marraskuussa 2017, yhtä aikaa, kun projektikoor-

dinaattori Marjatta Lahti ja projektisuunnittelija 

Minna Koskinen vierailivat kohdemaissa viimeisillä 

hankematkoilla. Tansaniassa mukana matkusti 

mentorina viikon verran myös kehittämispäällikkö 

Ritva Nyberg Vantaan kaupunginkirjastosta.

Hanke päättyi vuoden 2017 lopussa suunnitellusti. 

Projektin päättyessä on hyvät syyt luottaa siihen, 

että hankevuosien aikana kohdemaiden kirjastoihin 

juurrutettu ICT-toiminta tulee jatkumaan myös 

Kirjastoseuran tuen päättymisen jälkeen.
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Järjestö, yhteisö  Aika Edustaja Varajäsen
AIKAKAUSLEHTIEN LIITTO  2017– Ville Vaarne 
BTJ FINLAND OY  2017– Riikka Rajala, varalla Rauha Maarno
   hallitus: Jukka Relander & Rauha Maarno
FinnOA  2008– Petri Tonteri
KARL-ERIK HENRIKSSONIN RAHASTO 2015– 17 Jyrki Tirronen Ilkka Kononen
KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUS 2013– Minna Koskinen 
KIITOS KIRJASTA-palkintolautakunta 2011– Marika Helovuo Tuomas Aitonurmi
KIRJASTOSEUROJEN NEUVOTTELUKUNTA 2015– Rauha Maarno Jukka Relander 
KULTTUURI-, MIELIPIDE- JA TIEDELEHTIEN  2017– Ville Vaarne
LIITTO KULTTI ry

KULTTUURIA KAIKILLE RY  2015– Rauha Maarno
LASTENKIRJAINSTITUUTTI  2013 Irmeli Isokivijärvi
LUKUKESKUS ry  2011– Anne Ojanperä
	 	 	 hallitus:	Titta	Baer	(2016-)	 	 	
MEDIAKASVATUSKESKUS METKA RY	 2011–	 Titta	Baer																	
   hallitus: Anne Heinonen 
MINERVA-yhteistyöryhmä  2013– Rauha Maarno Jukka Relander 
OIKEUS OPPIMISEEN -NEUVOTTELUKUNTA 2017- Minna von Zansen
POHJOLA-NORDEN ry   edustaja valitaan kokouspaikkakunnalta
SELKOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA	 2016–17	 Tuulikki	Kuurne
SELKOKIRJATYÖRYHMÄ	 	 2016–17	 Marjut	Puominen	
SUOMEN KIRJASÄÄTIÖN hallitus 2013–18  Johanna Vesterinen
SUOMEN MUSIIKKIKIRJASTOYHDISTYS -  2013–  Yhdyshenkilö Jarkko Rikkilä  
SUOMEN TEKIJÄNOIKEUDELLINEN YHDISTYS 2017– Ville Vaarne
TURUN KIRJAMESSUTOIMIKUNTA 2009–17 Päivi Almgren
VUODEN KAUNEIMMAT KIRJAT 2014–17 Tuula Luoma
    
SUOMEN KIRJASTOSÄÄTIÖ 
Rebekka	Pilppula,	pj.		 	 2016–18	(2.	kausi)
Heli	Roisko	 	 2016–18	(2.	kausi)
Mervi	Hietanen	 	 2017–19	(1.	kausi)
Jukka	Mähönen	 	 2015–17	(2.	kausi)
Johanna	Vesterinen	 	 2015–17	(2.	kausi)
Kaisa	Hypén	 	 2017–19	(2.kausi)
Anneli Ketonen                asiamies  18.1.2017 alkaen

Jäsenyydet ja edustukset kokouksissa ja järjestöissä
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31.8.2017 Lausunto selvityksestä lainsäädännön 

muutostarpeista rinnakkaistallentamisen  

edistämiseksi

26.10.2017 Lausunto eduskunnan valtiovarainvalio-

kunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talous- 

arvioon 2018

Lausuntomme löytyvät verkkosivuiltamme  

www.suomenkirjastoseura.fi

Lausunnot ja kannanotot
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Suomen kirjastoseuran kultainen  
ansiomerkki myönnettiin seuraaville 
henkilöille:

KIRJASTOTYÖSTÄ 11 kpl:
Helena Nikkilä, Tampere

Marjut Laurila, Tampere

Katariina Ahtiainen, Tampere

Riitta-Liisa Kivi, Tampere

Tuula Polso, Tampere

Helinä Keisala, Alajärvi

Maritta Turunen, Lohja

Anne Laaksonen, Uusikaupunki

Irma Raatikainen, Juva

Liisa Tervo-Koskinen, Tampere

Kalle Varila, Turku

LUOTTAMUSTOIMESTA 1 kpl:
Leena Laakso, Helsinki

Ansiomerkit

Suomen kirjastoseuran hopeinen  
ansiomerkki myönnettiin  
vuonna 2017:

LUOTTAMUSTOIMESTA 1 kpl:
Jukka Relander, Helsinki
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Kansi:  Kirjastopäivät 2017. Kuva: Ville Vaarne

Sivu 5:  Jukka Relander. Kuva: Rio Gandara

Sivu 7:  Rauha Maarno. Kuva: Johanna Koskela

Sivu 9:  Kirjastopäivät – livekuvitus Kuva: Linda Saukko-Rauta

Sivu 11:  Suomi 100 etkot -kakku. Kuva: Titta Baer

Sivu 16:  Kirjastoseuran hallitus. Kuva: Ville Vaarne

Sivu 19:  Kansainvälinen työ. Kuva: Minna Koskinen

Toimintakertomuksen kuvat



24

Suomen Kirjastoseura ry
Runeberginkatu 15 A 6

00100 Helsinki

+358 44 522 2941

info@fla.fi

suomenkirjastoseura.fi
Facebook: http://fb.com/kirjastoseura
Twitter: @kirjastoseura

Osoita tukesi kirjastolle, liity jäseneksi:  
http://suomenkirjastoseura.fi/liity


