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SUOMEN KIRJASTOSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 
 
Kirjastoseura vaikuttaa toiminnallaan aktiivisesti kirjastolaitoksen positiiviseen kehitykseen, tekee 
tunnetuksi kirjastojen yhteiskunnallista ja tieteellistä tehtävää ja kulttuurimerkitystä ja edistää 
Kirjastoseuran jäsenten ammatillista kehittymistä. 
 
 
KEHITTÄMISTÄ JA YHTEISTYÖTÄ 
 
Kirjastoseura 
 

1. jatkaa strategiatyöskentelyä ja taloushallinnon tehostamista (toiminnanjohtaja, hallitus, toimisto).  

2. seuraa vuonna 2015 voimaan tulleen valtionosuusuudistuksen vaikutusta kirjastojen 

rakentamiseen, korjaamiseen ja kirjastoautojen hankintaan (toiminnanjohtaja, hallitus, toimisto). 

3. seuraa kuntaliitosten vaikutusta kirjastojen toimipaikkojen ja henkilökunnan määrään ja laatuun 

(toiminnanjohtaja, hallitus, toimisto).  

4. osallistuu kirjastolain uudistukseen ja siitä käytävään keskusteluun (hallitus, nimetyt edustajat, 

toiminnanjohtaja). 

5. seuraa e-aineistojen käyttöönottoon ja tekijänoikeuksiin liittyvää kehitystä ja osallistuu niistä 

käytävään keskusteluun (hallitus, toiminnanjohtaja). 

6. tekee yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa ja syventää yhteistyötä etenkin Suomen 

tieteellisen kirjastoseuran kanssa (hallitus, toimisto). 

7. antaa lausuntoja viranomaisille ajankohtaisista kirjastoasioista ja tiedottaa niistä aktiivisesti myös 

tiedotusvälineille (toiminnanjohtaja, hallitus, toimisto). 

 

KOKOONTUMISET JA KONFERENSSIT 
 
Kirjastoseura 
 

1. järjestää Kirjastoautopäivät Rovaniemellä 11.–13.8.2016 (kirjastoautotyöryhmä, toimisto). 

2. järjestää ammattitapaamisia ja seminaareja ajankohtaisista kirjastoalan aiheista (työryhmät, 

toimisto). 

3. aloittaa vuoden 2017 Kirjastopäivien suunnittelun (hallitus, toimisto, tiedottaja-toimittaja). 
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VIESTINTÄ JA KAMPANJOINTI 
 
Kirjastoseura 
 

1. ideoi ja toteuttaa Lainanpäivää (tiedottaja-toimittaja, toiminnanjohtaja, toimisto, 

viestintäpäällikkö/päätoimittaja, hallitus).  

2. osallistuu lokakuussa Turun ja Helsingin kirjamessuille sekä mahdollisuuksien mukaan muihin 

tapahtumiin (toimisto, hallitus).  

3. jatkaa Suomen 100-vuotisjuhlien valmistelua kirjastoissa vuonna 2017 (toiminnanjohtaja, 

toimisto, valtakunnallinen työryhmä, hallitus).  

4. tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan kirjastokentälle ja ulospäin. 

5. julkaisee Kirjastolehteä, joka ilmestyy painettuna viisi kertaa vuodessa sekä myös osittain 

sähköisenä (viestintäpäällikkö/päätoimittaja, tiedottaja-toimittaja,). 

 

JÄSEN- JA JÄRJESTÖTYÖ 
 
Kirjastoseura 
 

1. hankkii jäseniä myös sosiaalisessa mediassa, oppilaitoskäynneillä ja muissa tilaisuuksissa 

(toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö, toimisto, hallitus). 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
Kirjastoseura 
 

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

ja tekijänoikeusasioihin liittyvissä asioissa. 

2. jatkaa Kirjastot &kehitys -hanketta, joka saa rahoituksen ulkoministeriöltä. 

3. kehittää yhteistyötä Pohjoismaiden ja lähialueiden kirjastoseurojen kanssa. 

4. lähettää edustajansa IFLA-konferenssiin Columbukseen, Ohio, USA. 

 
 
 


