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Uusia jäseniä hyväksyttiin 21 kpl, eronneita 6. 
Myönnettiin kolme kultaista ansiomerkkiä. 
Selkokirjatyöryhmään päätettiin esittää Marjut Puomista ja Marianne Trastia ja Vuoden Kaunein Kirja –raatiin 
Tuula Luomaa. 
Keskusteltiin seuraavien Kirjastopäivien pitopaikasta. 
Merkittiin tiedoksi Kirjastoseuran antamat lausunnot: 

- Eduskunnan sivistysvaliokunnalle koulukirjastoja koskeva lausunto 
- HALKE-ministereille vetoomus kirjastojen perustamishankkeiden rahoituksen säilyttämiseksi 

korvamerkittynä valtionosuusuudistuksessa  
- Suomen Unesco-toimikunnalle pyyntö kannattaa IFLA:n n laatimaa media- ja informaatiolukutaidon 

suositusta  UNESCO: n kokouksessa 
- Tutkinnon perusteiden uudistamistyöryhmälle lausunto tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon 

perusteiden luonnoksesta (kirjastoautoja koskeva). Autotyöryhmältä ja Koulutus- ja 
tutkimustyöryhmältä on pyydetty kommentit.  

- Puoltavat lausunnot Lukukeskuksen Virtuaalisen kirjailijakäynnin apurahahankkeelle ja Kirjalinna-
hankkeelle 

Mediakasvatushankkeen rahoitukselle on haettu jatkoaikaa. 
Kirjastoseura osallistuu Educa-messuille 24.-25.1.2014. 
Kirjastot & Kehitys suunnittelee opintomatkaa Namibiaan. 
Toimintasuunnitelmaseminaari pidetään 31.1.2014. 
Euroopan parlamentin  jäsen Hannu Takkula ja kahdeksan muuta EU-parlamentaarikkoa ovat tehneet 
komissiolle  kannanoton, jossa haetaan tunnustusta kirjastojen yhteiskunnalliselle roolille  erityisesti 
syrjäytymisen ehkäisijänä.  Jos kannanoton  allekirjoittaa vähintään puolet  parlamentin 766 jäsenistä 
7.1.2014 mennessä, komissio on velvoitettu jatkotoimiin.Takkulan lisäksi yhdeksän  suomalaismeppiä  on jo 
allekirjoittanut tai aikoo allekirjoittaa kannanoton. Nämä tiedot on lähetetty myös EBLIDA:lle ja Civic Agenda 
-lobbausjärjestölle, jotka pyysivät kansallisia kirjastojärjestöjä muistuttamaan omia meppejään. 
Lainanpäivänä julkaistaan American Library Associationin kirjasto-oikeuksien julistus 
http://www.ala.org/advocacy/declaration-right-libraries   käännöstyö edistyy. Julkaistaan 7.2. ilmestyvässä 
Kirjastolehdessä, teemana Lukeminen. Mahdollisesti yhteistyötä Lukuinnon kanssa ja Trend Reportin 
samanaikainen julkistaminen. 7.2. lanseerataan Lainan päivän kunniaksi käännös Oikeus kirjastoon. 
Siirrettiin päätös Kannilan rahaston ja Tutkimus- ja palkintorahaston myönnöistä sekä Mikko Mäkelä- ja 
Hilkka M.Kauppi –palkintojen jaosta vuodelle 2014. Päätettiin laittaa Kirjastolehteen 1/2014 ilmoitus, jolla 
etsitään ansioituneita kirjastoalan ihmisiä palkintojen saajaksi. 
Kirjastolehden koulujen tilaushinta vuodelle 2014 on 48 €.  Aikakausmedialle on toimitettu 100 kpl 
Kirjastolehteä teemoitettuihin lehtipaketteihin koululuille. Kirjastolehden arkisto on siirretty Kirjastot.fi:n 
palvelimelle. Käyttö on jatkossa salasanan takana, koska tekijänoikeuksista ei ole varmuutta. Kirjastoseura 
päättää salasanojen myönnöstä. Sopimus Kirjastoseuran ja Kirjastot.fi:n välillä on vielä työn alla. 
IFLA:n Trend reportin käännös http://trends.ifla.org/  on tarkistettavana. Lanseeraus 7.2. yhtä aikaa 
Lainanpäivän  kirjasto-oikeuksien julkaisun kanssa. . Kaksi muuta tilaisuutta toukokuussa Helsingissä 
Eduskunnan lisärakennuksessa. Suunnitteilla vierailut OKM:ssä ja Eduskunnan sivistysvaliokunnassa. 
Syksyllä ELY:jen  ja maakuntakirjastojen koulutustilaisuuksien yhteydessä tietoa maakuntiin. 
Seuraava kokous pidetään 14.1.2014. 
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