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SUOMEN KIRJASTOSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2017  
 
Toiminta-ajatus: 
Suomen kirjastoseura on kaikille avoin sitoutumaton järjestö, joka tekee työtä Suomen yleisten kirjastojen 
toimintaedellytysten parantamiseksi. Kirjastoseura toimii valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 
Tavoitteemme on hyvin resursoitu ja kehittyvä kirjastolaitos, joka edistää suomalaisen yhteiskunnan 
demokraattista kehitystä ja kansalaisten sivistyksellisiä perusoikeuksia. 
 
VAIKUTTAMISTYÖ 
 

1. Määrittelemme proaktiivista vaikuttamistyötä varten seuran tärkeimmät kirjastopoliittiset 

tavoitteet. 

2. Seuraamme uuden kirjastolain toteutumista ja osallistumme laista käytävään keskusteluun. 

3. Seuraamme aluehallintouudistuksen vaikutuksia kirjastopalveluihin.  

4. Annamme lausuntoja viranomaisille ajankohtaisista kirjastoasioista ja tiedotamme niistä 

aktiivisesti myös tiedotusvälineille. 

5. Teemme yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. 

 

KOULUTUKSET JA KONFERENSSIT 
 

1. Järjestämme Kirjastopäivät Jyväskylässä ja samassa yhteydessä myös ammattimessut. 

2. Järjestämme Kirjastoseuran työryhmien ammattitapaamisia ja seminaareja ajankohtaisista 

kirjastoalan aiheista. 

 
VIESTINTÄ JA KAMPANJOINTI 
 

1. Julkaisemme Kirjastolehteä, joka ilmestyy painettuna viisi kertaa vuodessa. Lehden artikkelit 

julkaistaan myös kotisivuilla. 

2. Toteutamme yhteistyössä kirjastoalan muiden järjestöjen kanssa Kirjastopuolue-kampanjaan 

pohjautuvan kuntavaalikampanjan ja pilotoimme Kirjastoklubi-konseptia. 

3. Osallistumme Turun kirjamessuille omalla osastolla ja mahdollisesti Helsingin kirjamessuille 

yhdessä muiden alan järjestöjen kanssa. 

4. Koordinoimme kirjastoalan valtakunnallisia itsenäisyyden juhlavuoden kampanjoita ja 

järjestämme Suomi 100 – juhlat kirjastossa kansanjuhlan 5.12.2017.  

5. Tiedotamme monikanavaisesti toiminnastamme jäsenille, kirjastokentälle ja sidosryhmille. 
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JÄSEN- JA JÄRJESTÖTYÖ 
 
 

1. Hankimme jäseniä sosiaalisessa mediassa, oppilaitoskäynneillä, kirjamessuilla ja muissa 

tilaisuuksissa. 

2. Toteutamme jäsenkyselyn ja suuntaamme toimintaa ja jäsenetuja saadun palautteen perusteella. 

 
PROJEKTIT 
 

1. Kirjastot ja kehitys -hankkeen toiminnot kohdemaissa päätetään vuoden loppuun mennessä. 

Projektin loppuraportointi päättyy maaliskuun 2018 loppuun mennessä. 

2. Osaamisselvityksiä kirjastolain uudistamiseksi -hankkeessa järjestämme kirjastolain jalkauttamiseen 

liittyviä tilaisuuksia yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
 

1. Toimimme yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden (mm. IFLA, EBLIDA) kanssa erityisesti e-

aineistoihin ja tekijänoikeusasioihin liittyvissä asioissa. 

2. Kehitämme yhteistyötä pohjoismaisten kirjastoseurojen kanssa. 
 

3. Järjestämme jäsenmatkan IFLA-konferenssiin Puolaan. 

 


