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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. 

Strategiset tavoitteet  
vuosille 2016–2020 
Kehitämme kirjastojen toimintaedellytyksiä

Vaikutamme Suomen yleisten kirjastojen toiminta-

edellytyksiin paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. 

Toimimme kirjastojen edunvalvojana. Tuotamme tie-

toa ja tarinoita kirjastoista. Tavoitteena on syventää 

kunnallisten päättäjien ja kansanedustajien tietoi-

suutta kirjastopalvelujen merkityksestä lukutaidolle 

ja yhdenvertaisuudelle.

Kasvatamme jäsenmäärää ja  
laajennamme osallistumismahdollisuuksia

Kasvatamme jäsenmäärää 2300 henkilöön vuoteen 

2020 mennessä. Suurin jäsenryhmä seurassa ovat 

kirjastoalan ammattilaiset. Lisäämme organisaatio-

jäsenten määrää sekä tarjoamme jäsenyyttä aktiivi-

semmin kirjastojen ystäville. Olemme houkutteleva 

ja luotettava yhteistyökumppani.

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 Kirjastopäivät. 

Tarjoamme työryhmätyöskentelyn kautta mahdolli-

suuden 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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Olen toiminut Kirjastoseuran puheenjohtajana 

vuoden 2018 alusta. Matka on ollut opettavainen ja 

innostava. Sekä seuran hallitus että henkilökunta 

ovat täynnä osaavia ja innostuneita ammattilaisia, 

joiden kanssa on ollut suuri ilo työskennellä. 

Oma suhteeni kirjastoon on kaksitahoinen: olen ollut 

aktiivinen kirjaston käyttäjä lapsuudesta lähtien, 

mutta nykyään myös poliitikko, joka on aina puhunut 

kirjastojen puolesta. Tunnistan kirjaston arvon niin 

lukutaidon kuin yhteiskunnallisen osallisuudenkin 

näkökulmasta laajasti. Helsinkiläisenä kaupunginval-

tuutettuna olen ymmärtänyt kirjaston merkityksen 

myös eri asuinalueiden eriarvoisuuskehityksen torju-

misen kannalta. Kirjasto on syystäkin suomalaisten 

rakastama ja arvostama palvelu. 

Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajakaudelleni on osunut uuden keskusta-

kirjasto Oodin avautuminen. Oodi vie kirjaston vielä 

yhdelle uudelle tasolle tarjoamalla perinteisimpien 

kirjastopalveluiden rinnalla uutta. Oodi on paitsi 

kirjasto myös kohtaamispaikka – se tarjoaa epä-

kaupallista ajanviettotilaa niin nuorille kuin paikan 

työn tekemiseen tai opiskeluun. Keskustakirjastossa 

muutumme passiivisista kuluttajista aktiivisiksi 

tuottajiksi. 

Median murros asettaa myös kirjastolle uudenlaisia 

haasteita. Median digitalisaatio ja sosiaalisen median 

merkityksen kasvu asettavat aivan uudenlaisia vaa-

timuksia meidän kaikkien medialukutaidollemme. 

Sosiaalinen media on parhaimmillaan demokratisoi-

va yhteisen keskustelun paikka, mutta toimii samalla 

alustana myös disinformaatiolle ja vihapuheelle. 

Tieto onkin paras ase vihaa ja valeuutisia vastaan. 

Tässä kirjaston rooli on korvaamaton. Tämän lisäksi 

kirjasto on suurin digituen tarjoaja. Olemme iloisia, 

että valtio tämän vuoden budjetissa tunnisti tämän 

työn merkityksen. Yhteiskunnallisen tasa-arvon 

ja yhdenvertaisen osallisuuden kannalta on aivan 

olennaista, että aivan kaikilla on mahdollisuus pysyä 

mukana digitaalisessa muutoksessa. Tässä työssä 

kirjastoilla on merkittävä rooli.  

 

Kirjastoseuralla ja sen jäsenillä on tärkeä tehtävä. 

Miten luomme uutta samalla perinteitä vaalien.  

Miten saamme uudet sukupolvet löytämään kirjas-

ton ja miten huolehdimme henkilökunnan osaami-

sesta ja työhyvinvoinnista. Tätä työtä aiomme jatkaa 

yhdessä kaikkien jäsenten kanssa. 

Silvia Modig, puheenjohtaja vuodesta 2018  

KUVA: VILLE VAARNE
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Kirjastojen tulevaisuuden ja järjestömme vaikut-

tamistyön kannalta yksi tärkeä etappi vuonna 2018 

oli hallitusohjelmatavoitteiden valmistelu kaudelle 

2019–2023. Hallitusohjelmatavoitteiden mukaan  

Suomen yleisten kirjastojen resurssit täytyy tuoda 

ajan tasalle vastaamaan vuonna 2017 uudistetun 

kirjastolain asettamia tehtäviä. 

Nostimme esille tarpeen kehittää kirjastojen digival-

miuksia rahoituksen ja lainsäädännön avulla. Kirjas-

tot tekevät nyt päivittäin työtä, joka on jäänyt suu-

relta osin näkymättömäksi. Kirjastojen henkilökunta 

neuvoo asiakkaita jatkuvasti erilaisten älylaitteiden 

ja verkkopalvelujen käytössä. Henkilökunta antaa 

neuvoja muun työn ohessa, eikä heille ole annettu 

aiheesta riittävää koulutusta.

Asiakasvirtaa kirjastoihin riittää, sillä esimerkiksi 

laitteita hankkivia vanhuksia ohjataan kaupallisten 

palvelujen puolelta kirjastoihin saamaan käytön 

opastusta. Kirjastoissa kokoontuu myös säännöllises-

ti ryhmiä, joissa ikääntyvät ihmiset opettelevat digi-

taitoja. Opastusta tehdään usein vapaaehtoisvoimin.

Päivittäisen digiopastamisen lisäksi kirjastot tar-

joavat tilojaan ja laitteitaan myös järjestöjen opas-

tuksiin. Esimerkiksi senioreiden vertaisopastuksia 

pääkaupunkiseudulla tuottavan Enter ry:n mukaan 

lähes kaikki järjestön tuottamat opastukset toteu-

tetaan kirjastoissa. Myös Vanhustyön keskusliiton 

Toiminnanjohtajan katsaus

organisoimasta SeniorSurf-tapahtumapäivässä lähes 

puolet järjestöjen antamasta opastuksesta tapahtuu 

kirjastoissa.

Suomi muuttuu kovaa vauhtia digitaaliseksi. Nykyi-

sen hallituksen visio on digitalisoida julkiset palvelut. 

Samaan aikaan maassa on satojatuhansia digitaidot-

tomia. Moni heistä on kirjastojen asiakas. Yhteis-

kunnan nopea digitalisaatio on johtanut siihen, että 

kirjastot ovat pulassa. Ne eivät selviydy valtavasta 

digitaitojen opettamisurakasta ilman tukea. Tilan-

ne on hankalin syrjäseutujen pienissä kirjastoissa, 

joissa töissä saattaa olla vain yksi kirjastonhoitaja. 

Pienen kirjaston digituki saattaa olla kiinni yhden 

ihmisen harrastuneisuudesta.

Kirjastoissa opastuksen tarve on valtava. Tyypilli-

sesti asiakkaat tarvitsevat opastusta tietokoneen ja 

mobiililaitteiden käytössä, sähköpostin käytössä, 

verkkotiedonhaussa ja eri verkkopalvelujen käytös-

sä. Myös ohjaaminen eteenpäin muille palveluntuot-

tajille on tärkeä osa opastusta. 

Kirjastoissa on vaihtelevasti autettu myös pankkien 

palvelujen käytössä. Kirjastot eivät kuitenkaan voi, 

eikä niiden pidä, opastaa pankkipalvelujen tai Kelan 

palvelujen käytössä. Pankkien ja viranomaisten 

pitäisi itse tarjota palveluilleen riittävää tukea. 

Kirjastojen ammattilaiset tarvitsevat lisää koulu-

tusta digitaidoista. Henkilökunnan ohjaustaitoja 

ja osaamista pitää parantaa. Lisäksi kirjastojen ja 

järjestöjen pitää tehdä yhteistyötä digitaitojen opas-

tamisessa. Järjestöissä on paljon digiosaamista, joka 

saataisiin parhaiten käyttöön kirjastojen tiloissa. 

Kun asiakas menee Espoossa kirjastoon, hän saa 

todennäköisesti loistavaa digitukea. Pienellä paikka-

kunnalla digituki voi jäädä saamatta. Tämä tarkoit-

taa, että Suomesta puuttuu alueellinen digitasa-arvo. 

Maassamme on poikkeuksellisen laaja kirjastoverk-

ko, sillä lain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava 

kirjasto. Siksi kirjastoja kehittämällä voisimme 

saada tasa-arvoisen digituen kaikkien saataville.

Vuoden 2018 lopussa saimme mainion joululahjan 

kirjastoille. Eduskunta päätti vuoden 2019 lisätalo-

usarviossaan rahoittaa yleisten kirjastojen digihan-

ketta. Nyt näyttää siltä, että ymmärrys kirjastojen 

ja digituen yhteydestä sekä rahoituksen tarpeesta 

on lisääntynyt. Odotamme innolla, millaista uutta 

osaamista hanke tuo mukanaan ja tuemme hanketta 

kaikin mahdollisin tavoin. Jatkamme lähivuosina 

kirjastojen digivalmiuksien kehittämistä hallitus- 

ohjelmatavoitteidemme mukaan.

Hallitusohjelmatavoitteet on julkaistu verkkosivuil-

lamme suomenkirjastoseura.fi.

Rauha Maarno, toiminnanjohtaja vuodesta 2015

KUVA: JOHANNA KOSKELA
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Nostoja vaikuttamistyöstä

Kirjastojen digivalmiuksien kehittäminen
Kannanotto: Koko kansan e-kirjasto

Suomen kirjastoseura valmisteli yhdessä kirjasto- 

alan edustajien kanssa kannanoton e-kirjojen  

tarjonnan kehittämiseksi kirjastoissa. Kannan- 

ottoa esiteltiin Lukemisen tasa-arvoa -seminaarissa 

toukokuussa 2018.

Tällä hetkellä e-kirjojen saatavuus vaihtelee ihmisen 

asuinkunnasta riippuen. Kuntien välillä on isoja eroja 

sähköisten kirjojen tarjonnassa. Digitaalisten sisäl-

töjen saatavuutta kirjastojen kautta pitää kehittää 

ja sen vuoksi ehdotimme pilottihankkeena kuntien 

yhteisen e-kirjaston kokeilemista. Olemme tukeneet 

yleisten kirjastojen konsortiota rahoituksen etsi-

misessä pilottihankkeelle. Mikäli rahoitus saadaan, 

pilotointi voi käynnistyä vuonna 2020.

Digituki kirjastoissa
Nostimme vuoden 2018 aikana eri kanavilla, Kirjas-

tolehdessä, lausunnoissa ja Digi arkeen -neuvottelu-

kunnassa, esille tarpeen kehittää kirjastojen digival-

miuksia.

Jäsenyys valtiovarainministeriön Digi arkeen -neu-

vottelukunnassa avasi dialogin järjestöjen ja valtio-

varainministeriön kanssa. Neuvottelukunnan ideana 

on koota järjestökentän näkemyksiä digitalisaatiosta 

ja viedä viestiä poliitikoille. Ryhmän perustaja on 

kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, jolle 

Kirjastoseuraa ryhmässä edustava viestintäpäällikkö 

Ville Vaarne sai marraskuussa tilaisuuden kertoa 

kirjastojen digituen kehittämisen tärkeydestä.

Asia on ajankohtainen, koska digitukea tarvitsevat 

monet eri väestöryhmät. Varovaistenkin arvioiden 

mukaan sadat tuhannet suomalaiset tarvitsevat 

tukea verkkopalvelujen ja laitteiden käytössä.  

Kokeilujen perusteella kirjasto on sopiva paikka 

digiopastusten tarjoamiseen. 

Kirjasto on lähes kaikille tuttu ja sieltä löytyy myös 

opastamisessa tarvittavia laitteita ja tiloja. Kirjas-

toilla on kuitenkin isoja haasteita digituen tuotta-

misessa. Laitteet, osaaminen ja henkilöstöresurssit 

vaihtelevat kunnissa.

Julkaisimme vuoden 2018 lopulla ehdotuksemme 

yleisten kirjastojen digiohjelmaksi. Tavoitteena on 

kehittää kirjastojen henkilöstön ohjaus- ja osaamis-

kompetenssia sekä vahvistaa järjestöjen ja kirjasto-

jen yhteistyötä. 

Viestiä digihankkeen tarpeesta vietiin aktiivisesti 

kansanedustajille ja erityisesti eduskunnan valtio-

varainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle. Edus-

kunta päätti vuoden 2019 lisätalousarviossa myöntää 

lisärahoitusta yleisten kirjastojen digivalmiuksien 

kehittämiseen. 

Nettiä ikä kaikki -digikiertue
Digi arkeen -ryhmä aloitti vuoden 2017 lopus-

sa suunnitella yhteistyötä Ylen kanssa. Tulok-

sena oli Nettiä ikä kaikki -digikiertue alku-

syksystä 2018. Kirjastoseura oli yksi viidestä 

tärkeimmästä yhteistyökumppanista. Kirjas-

toseura oli mukana vaikuttamassa siihen, että 

kiertue päätettiin toteuttaa kirjastoissa.  

Kampanjan yhteyshenkilönä Ville kyseli  

kirjastoja kiertueen tapahtumapaikoiksi.

Kiertueella opiskeltiin digitaitoja Ylen ja  

vapaaehtoisten voimin. Kymmenellä paikka- 

kunnalla oli vapaaehtoisia digineuvojia yli 

60:stä järjestöstä. Kirjastojen kannalta mer-

kittävää oli se, että kiertue vahvisti käsitystä 

siitä, että kirjasto on paikka, josta voi saada 

digitukea. Kiertueella vieraili yli 1400 ihmistä. 

Kiertue oli osa Ylen digitaito-kampanjaa,  

joka tavoitti televisiossa, netissä ja radiossa 

runsaasti suurta yleisöä.

KUVA: LAURI ROTKO
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Lainan päivä 8.2.
Kirjastojen valtakunnallista kampanjapäivää,  

Lainan päivää vietettiin teemalla Lukemalla kasvaa. 

Teemalla tuotiin esiin varhaisen lukemisen merkitys 

ja esiteltiin kirjastojen tarjontaa vauvoille ja heidän 

vanhemmilleen. 

Lainan päivää viettivät kymmenet kirjastot ja kirjasto- 

kimpat, kuten Espoo, Kokkola, Kouvola, Kyyti-kir-

jastot, Vaara-kirjastot, Louna-kirjastot, Viitasaari, 

Asikkala, Lappeenranta, Pieksämäki, Taivalkoski, 

Eura ja Hämeenlinna.

Suomen kirjastoseura järjesti Töölön kirjastossa 

Lainan päivän tapahtuman, jossa erityisesti vau-

vojen kielelliseen kehitykseen perehtyneet tutkijat 

puhuivat varhaisen lukemisen merkityksestä.

Psykologian tohtori Paula Virtala Helsingin yliopis-

tolta on mukana Lukivauva-hankkeessa, hän kertoi, 

miksi jo vauvallekin kannattaa lukea. Dosentti Sari 

Ylinen Oppiva vauva -hankkeesta selvitti, miten kieli 

opitaan. Kirjastojen palveluista vauvoille ja heidän 

vanhemmilleen kertoi erikoiskirjastonhoitaja Raija 

Heikkinen Töölön kirjastosta. Esillä oli myös Luku-

keskuksen pilottihanke, jossa Suomen neuvoloissa 

jaetaan vanhemmille tietoa varhaisen kielellisen 

vuorovaikutuksen tärkeydestä. Hankkeesta kertoi 

toiminnanjohtaja Ilmi Villacís.

Tapahtumaan kutsuttiin laajasti sidosryhmien edus-

tajia, myös varhaiskasvatuksen puolelta. Tilaisuu-

teen osallistui noin 50 henkilöä. 

Tapahtumat ja kampanjat

Lukemisen tasa-arvoa -seminaari 14.5.
Suomen kirjastoseura ja Helsingin kaupunginkir-

jasto järjestivät yhdessä lukemista ja digitalisaati-

ota käsittelevän seminaarin Hotelli Helkan tiloissa 

Helsingissä. Tilaisuuden striimasi ja tallensi Kirjas-

tokaista. Aamupäivän ohjelma keskittyi e-kirjaan ja 

digitaitoihin. Seminaarissa esiteltiin Kirjastoseuran 

kannanotto ”Koko kansan e-kirjasto” e-kirjojen tar-

jonnan kehittämiseksi kirjastoissa.

Seminaarin paneelikeskustelussa puhuttiin luku-

taidon yhteydestä syrjäytymiseen ja siitä, miten 

lukemisen avulla voidaan edistää tasa-arvoa. Panee-

lissa olivat mukana Kirjastoseuran puheenjohtaja, 

kansanedustaja Silvia Modig, kansanedustaja Sari 

Sarkomaa, Kontulan kirjaston johtaja Anu Satukan-

gas sekä toimittaja Aleksis Salusjärvi. Tilaisuuteen 

osallistui paikan päällä noin 75 henkilöä. 

Kirjastoseura tiedotti teemasta kirjastoille ja viesti-

mille. Seura tuotti kampanjapäivään aineistoja, jotka 

olivat saatavilla seuran sivuilta. Kirjastoille oli tar-

jolla Lukemalla kasvaa -juliste eri koossa (ruots. Du 

växer när du läser), lorukortteja ja Lukupolun alussa 

-esite (Kuopion kaupunginkirjastossa tehty, kirjaston 

luvalla). Julisteen suunnitteli graafikko Tiina Paju.

Mediassa päivä huomioitiin mm. Ylen Aamu-Tv:ssä, 

jossa Lainan päivä ja sen teema oli esillä ja tapahtu-

man esiintyjää dosentti Sari Ylistä haastateltiin. 
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Mentorointiohjelma 
Suomen kirjastoseuran mentorointiohjelma toteu-

tettiin pilottikokeiluna syksystä 2017 kevääseen 2018. 

Ohjelmaan otettiin mukaan avoimen haun perusteel-

la kuusi mentori-aktori -paria. Ohjelman teemaksi 

valikoitui kansainvälisyys. Teema tukee Kirjasto-

seuran strategisia tavoitteita, joista yksi on nuorten 

ammattilaisten kansainvälisyyden tukeminen. 

Ohjelma toi saadun palautteen mukaan osallistujille 

uusia kontakteja, rohkeutta lähteä maailmalle ja 

inspiraatiota arkisen työn oheen. Mentorointioh-

jelma on pilotin perusteella merkittävä jäsenetu, 

jota kannattaa jatkaa. Ohjelman teemoittaminen on 

järkevää ja luo yhteistä tekemistä. Seuraava mento-

rointiohjelma käynnistyy alkuvuodesta 2019.

Pilotin perusteella tulevien mentorointiohjelmien 

arvot ovat:

Olemme avoimia luovuudelle ja uusille ideoille.

Kokeilemme ja kehitämme uusia tapoja osallistujien 

välisen vuorovaikutuksen ja työskentelyn tueksi.

Mentorointiohjelmamme on inspiroiva, käytännönlä-

heinen ja tavoitteellinen.

Fasilitaattorina ohjelmassa toimi konsultti Torfinn 

Slåen, Kirjastoseuran toimistolta järjestösihteeri 

Riikka Rajala ja toiminnanjohtaja Rauha Maarno 

vastasivat ohjelman toteuttamisesta.

Koulutukset

Tapahtumien ja koulutusten  
tunnuslukukuja vuodelta 2018
Kirjastoseuran tuottamat koulutukset ja tapahtumat 

tavoittivat Suomessa vuoden aikana yhteensä 1300 

henkilöä. Lukuun sisältyvät työryhmien järjestä-

mät koulutukset, mentorointiohjelman osallistujat, 

messujen ja muiden edellä kuvattuja tapahtumien 

osallistujat sekä Kirjastoseuran järjestämien luen-

totilaisuuksien osallistujat. Tämän lisäksi Lainan 

päivän tapahtumat tavoittivat kirjastoihin tuhansia 

asiakkaita.

Turun kirjamessut 5.–7.10.
Suomen kirjastoseuralla oli Turun kirjamessuilla 

kaksi lavaohjelmaa ja oma messuosasto. Osaston ja 

ohjelmasisältöjen teemana oli lukutaito ja lukemaan 

houkutteleminen. Osastolla jaettiin Kirjastolehtiä ja 

tehtiin jäsenkampanjointia. 

Kirjastoseura osallistui myös Äidinkielen opetta-

jain liiton ja Suomen tietokirjailijoiden koululaisille 

suunnattuun Suunnista kirjaan -kyselyreittiin, jossa 

kysymyksenä oli Paljonko kirjastokortti maksaa. 

Ohjelmat tuotti vastaava tuottaja Titta Baer.

Varhaista lukemista esittelevässä ohjelmaosiossa 

”Lukemalla kasvaa” oli tutkijoiden ja kirjastoammat-

tilaisten puheenvuoroja. Vauvoillekin voi ja kannat-

taa lukea, viestitettiin ohjelmassa. Ohjelman toteutti-

vat yhteistyössä Suomen kirjastoseura, Lukukeskus 

ja Viro-instituutti Suomessa.

Lukevien miesten paneeli pohti, miten saisimme 

innostettua pojat lukemaan. Lauri Seudun vau-

valorutuksissa kielestä nauttivat niin tyttö- kuin 

poikavauvatkin. Kirjavinkkari Markku Kesti kertoi 

työstään ja erityisesti kirjavihjeistä pojille. Informaa-

tikko Tuomas Aitonurmi avasi kirjallisuuden verk-

kopalveluiden antia. Kirjailija Juha Itkonen, lukeva 

ja kirjoittava mies on edistänyt suomalaisten lasten 

lukutaitoa mm. Lukukeskuksen ja valtakunnallisen 

Lukutaitofoorumin puheenjohtajana. Lavaohjelma 

vetäjänä oli päätoimittaja Ville Vaarne.  

Vuoden kirjastokunta 2018 
Kunnalle ja sen kirjastotoiminnalle myönnettävä 

Vuoden kirjastokunta -palkinto jaettiin vuonna 

2018 ensimmäistä kertaa ja palkinnon voitti Espoo. 

Palkinto toi hyvää näkyvyyttä ja nostetta Suomen 

yleisille kirjastoille. 

Kuntaliiton yhteistyössä Suomen kirjastoseuran 

kanssa järjestämän kilpailun voittoa tavoitteli 56 

kuntaa, joista finaalin valittiin viisi hakijaa.  

Esiraadin valitsemat finalistit olivat Espoo, Iisalmi, 

Lieto, Salla ja Seinäjoki.

Raati painotti arvioissaan yhteistyön, uusien toimin-

tatapojen, kuntalaisten kuulemisen sekä eri-ikäisten 

ja taustaisten käyttäjien palvelemisen merkitystä. 

Lisäksi raati katsoi, että valintaperusteissa on 

otettava huomioon myös kuntakentän moninaisuus 

ja erikokokoisten kuntien erilaiset mahdollisuudet 

kehittää kirjastotoimintaansa. Loppukilpailun tuo-

marina toimi Duudsonien Jarppi Leppälä.

Suomen kirjastoseuran 5.10.- 26.10. järjestämän  

Yleisön suosikki -someäänestyksen voitti Salla.  

Ääniä annettiin kaikkiaan 3400.

Kuntaliiton tavoitteena on, että Vuoden kirjasto-

kunta -palkinto on toistuva vuosittainen palkinto. 

Kirjastoseura jatkaa kumppanina. 

Vuoden kirjastokunnan esiraadissa 2018  
olivat mukana: 

Suomen Kuntaliitto ry, Esa Nieminen (pj.)  

viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Suomen Kuntaliitto ry, Mariam Rguibi,  

viestintäkoordinaattori

Suomen Kuntaliitto ry, Johanna Selkee,  

erityisasiantuntija,

Suomen kirjastoseura, Rauha Maarno,  

toiminnanjohtaja

Suomen Kustannusyhdistys Sakari Laiho,  

johtaja

Helsingin kirjamessut, Maaret Ropponen,  

ohjelmatuottaja

Yle, kulttuuritoimitus, Minna Joenniemi,  

kulttuuritoimittaja
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Sosiaalisen median seuraajat 2018
Facebook  5619 (4523) (2016: 1900)

Twitter  1967 (1550) (2016: 1100)

Instagram  1326 (1076) (2016: 750)

Suluissa edellisen vuoden luvut.

Viestinnän tunnuslukuja Jäsenistö, vuosikokous ja työryhmät

Jäsenistö ja vuosikokous  
Vuoden 2018 lopussa Kirjastoseuralla oli  

jäseniä 1908, joista henkilöjäseniä oli 1879 ja  

yhteisöjäseniä 29.

Vuosikokous pidettiin Lappeenrannan kaupungin- 

talolla 7.9. Kirjastoseuran hallitukseen valittiin  

varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2019–2020 Maria 

Bang, Laura From, Jukka Räisänen ja Minna von 

Zansen. Varajäseniksi vuodelle 2019 valittiin Riitta 

Kangas, Virpi Lahdensuo ja Anni Tormas.

Työryhmät
Asiakaspalvelutyöryhmä v. 2018

pj Liisa Saavalainen, Kuopio           

Saila Haikonen, Kemijärvi  

Anneli Outinen, Vantaa  

Katariina Aalto, Turku 

Nina Siven, Pornainen 

Anni Tormas, Eura  

Hanna Ikonen, Joensuu  

Koulutuspäivä ”Asiakaspalvelija kirjastotyön etu- 

linjassa” 20.4.2018 Kouvolassa, osallistujia 25

Esteettömät kirjastopalvelut Esko v. 2018

pj Jaana Savela, Seinäjoki

sihteeri Marja Heroja, Oulu

Johanna Oosi-Villikka, Kuopio 

Karoline Berg, Helsinki 

Jaakko Tiinanen, Espoo 

opiskelijajäsen Taru Siira, Seinäjoki

Koulutuspäivät ”Maailma muuttuu Eskoni”  

3.-4.5.2018 Oulussa, osallistujia 60

Kirjastolehden vuosi 2018 alkoi uuden taittajan,  

freelancer Marko Ylitalon kanssa. Valinta oli onnis-

tunut, sillä lähes yksimielisesti palaute kertoi, että 

lehden uudesta visuaalisesta ilmeestä pidettiin.  

Marko laittoi normaalin taittotyön ohessa myös  

lehden visuaalisuutta uusiksi. Lehti näyttää nyt 

hyvältä ja sen sisältöä on otollista kehittää jälleen 

vuonna 2019.

Kirjastolehti

Kirjastolehden toimitus

Kirjastolehden toimitus säilyi melkein ennallaan. 

Ville Vaarnen ja Titta Baerin ohella toimituskun-

nassa olivat vakituisina jäseninä Leena Elenius, 

Eeva Kiviniemi, Ilkka Kononen, Pia Rask-Jussila, 

Miika Miettunen ja Kaisa Inkeroinen. Vuonna 2019 

toimituskuntaan etsitään ainakin yhtä uutta jäsentä, 

mikäli sopiva henkilö löytyy.

Uutiskirjeet
Vuonna 2018 uutiskirjeiden tilaajien lukumäärä  

nousi 836:een (edellisenä vuonna 783). 

Videot kehittävät some-näkyvyyttä
Kirjastoseuran tärkein somekanava oli Facebook, 

jossa seuraajamäärä kasvoi. Kasvua selittivät muun 

muassa onnistuneet videot, jotka laajensivat näky-

vyyttä kirjastoalan ulkopuolella. Suosituin video 

”Trump ja Putin -  tavatkaa kirjastossa” sai 217 000 

näyttökertaa. Seuraavaksi suosituimmat videot ke-

räsivät parhaimmillaan noin 10 000 näyttökertaa. 

Vuoden 2018 alussa aloimme kiinnittää entistä 

enemmän huomiota somepostausten visuaalisuu-

teen. 

Aloimme pohtia yhteistuumin, miten Facebook- 

postauksia kuvitetaan. Lisäksi kansikuviin ja  

kuvauksiin on kiinnitetty huomiota.

Suomen kirjastoseuran Facebook-sivuille on linki-

tetty myös ammattialakohtaisia keskusteluryhmiä 

(mm. Nuortenkirjastotyö, Monikulttuurinen kirjas-

totyö). Ryhmissä on yhteensä 1092 jäsentä ja niissä 

välitetään tietoa sekä käydään keskustelua alan 

ajankohtaisista aiheista. 
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Hallitus
Hallitus kokoontui seitsemän kertaa, joista yksi 

kokous oli sähköpostikokous. Hallituksen puheen- 

johtajana toimi Silvia Modig, ensimmäisenä  

varapuheenjohtajana Juha Manninen ja toisena  

varapuheenjohtajana Riitta Kangas.

Hallinto ja talous

Muut hallituksen jäsenet olivat Laura From, Heidi 

Karhu, Sirpa Manner, Mika Mustikkamäki, Nina  

Sipola ja Minna von Zansen. Varajäsenet olivat 

Pirkko Lindberg, Hanna Martikainen ja Maria Bang. 

Lisäksi informaatiotutkimuksen opiskelija Essi 

Mäyrä oli hallituksessa opiskelijaedustajana puhe- ja 

läsnäolo-oikeudella. 

Fiktioryhmä v. 2018

pj Marjut Puominen, Helsinki 

Marika Helovuo

Tuula Luoma, Forssa

Tuula Rautio, Kerava 

Tuomas Aitonurmi, Turku 

Fiktiopäivä ”Kerrankin lyhyttä – novelleista ja niiden 

lukemisesta” 13.4.2018 Tampereella, osallistujia 80  

Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmä v. 2018

pj Ulla Pötsönen, Joensuu

Katya Shklyar, Espoo

Jarno Laakso, Oulu

Kaisa Palomäki, Valkeakoski

Sari Piironen, Hyvinkää

opiskelijajäsen Emilia Melasuo, Turku

Koulutuspäivä ”Kirjasto suomen kielen oppimisen  

tukena” 2.10.2018 Tampereella. osallistujia 40  

Kirjastoautotyöryhmä v. 2018

pj Heli Itkonen-Vesa, Joensuu

Teppo Seppinen, Kouvola 

Sanna Kuosa, Lahti

Teemu Hiltunen, Turku

Johanna Anetjärvi, Rovaniemi 

Riitta Kärkkäinen, Jyväskylä 

Pirjo-Riitta Viitajylhä, Muhos

Kirjastoautopäivät 9.-11.8.2018 Jyväskylässä,  

osallistujia 160 

Koulutus- ja tutkimustyöryhmä v. 2018

pj Ritva Hyttinen, Turun ammattikorkeakoulu 

Jukka Räisänen, Helsinki

Johanna Vesterinen, Varastokirjasto

Heidi Enwald, Oulun yliopisto

Outi Stenholm, Keudan ammattiopisto

opiskelijajäsen Tiina Kolehmainen, Oulun ammatti-

korkeakoulu

opiskelijajäsen Antti Nyqvist, Turun ammattikorkea-

koulu

Vuosikokouksen yhteydessä Tulevaisuus on meidän 

-seminaari 7.9.2018 Lappeenrannassa, osallistujia 30

 

Musiikki- ja mediatyöryhmä v. 2018

pj Antti Impivaara, Turku 

Lea Salo, Kotka

Heli Roisko, Helsinki

Lasse Pekkarinen, Vantaa

Nuortenkirjastotyöryhmä v. 2018

pj Anna Pöyhönen, Espoo

Marjo Mannila, Vantaa

Siina Vieri, Loppi

Emma Vartianen, Turku

Roosa Immonen, Joensuu

opiskelijaedustaja Jenni Ahvenainen, Turku

Koulutuspäivä ”Nuoren moni(puolinen) lukutaito 

23.11.2018 Tampereella, osallistujia 90

Yhteisötyön työryhmä perustettiin v. 2018

pj Heini Oikkonen-Kerman, Helsinki

Jouni Pääkkölä, Oulu

Milla Helminen, Hyvinkää

Laura Salo, Helsinki

Essi Gruborovics, Raasepori

opiskelijaedustaja Milla Bergström

SUOMEN KIRJASTOSEURAN HALLITUS KOOLLA. ETURIVISSÄ VASEMMALTA: MINNA VON ZANSEN, ESSI  MÄYRÄ,  
RI ITTA KANGAS, SILVIA MODIG, MARIA BANG, SIRPA MANNER, TAKARIVISSÄ VASEMMALTA: MIKA MUSTIKKAMÄKI,  
JUHA MANNINEN.
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Talous
Varsinaisen toimintamme kulut olivat vuonna 2018 

noin 497 000 euroa. Merkittävin osuus kuluista oli 

aikaisempien vuosien tapaan henkilöstökuluja. 

Tuotot muodostuivat opetus- ja kulttuuriministeriön 

yleisavustuksesta, jäsenmaksuista ja omasta varain-

hankinnasta. 

Seuran tulos oli alijäämäinen noin 15 500 euroa

Kirjastoseuran tilintarkastajana toimii KHT, JHT 

Ari Lehto, varalla tilintarkastusyhteisö BDO Oy. 

Myönnetyt apurahat ja palkinnot 
Helle Kannila -rahastoon tuli hakemuksia määrä-

aikaan mennessä yhteensä 19 kpl. Haettujen avus-

tusten yhteissumma oli 21 668 €. Apurahoja jaettiin 

yhteensä 8 200 €. Kirjasto- ja informaatioalan amma-

tillisen esitelmän pitäjille 500-600 €, opintomatkoille 

300 € apurahaa. 

Apurahat myönnettiin seuraaville:

Työryhmä: Anni Aalto, Maria Bang, Pirjo Kangas, 

Jarno Laakso, Siina Vieri 500 €/hlö

Karoline Berg 300 €

Maija Berndtson 300 €

Camilla Böök   300 €

Mikko Helander 300 €

Ville Karinen    600 €

Teemu Kide      600 €

Tommi Koivula 600 €

Hanne Korpelainen 300 €

Pirkko Lindberg 600 €

Marko Mäkinen 300 €

Kaisa Palomäki 300 €

Maria Poikonen 300 €

Johanna Ponsimo 600 €

Panu Somerma 300 €

Saadut avustukset ja apurahat 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Toiminta-avustus 268 500 euroa

Avustuksesta sai käyttää kansainväliseen toimintaan 

enintään 18 000 euroa.

Ulkoministeriö

Kirjastot ja kehitys -hanke 17 593 euroa  

(siirtyi vuodelta 2017)

Abilis  

Uuden kehitysyhteistyön hankkeen valmistelu  

2532 euroa

Lisäksi aiempina vuosina saatuja lahjoituksia kehi-

tysyhteistyöhankkeeseen käytettiin uuden kehitys- 

yhteistyöhankkeen valmisteluun noin 15 750 euroa.

Tutkimus- ja palkintorahastosta jaettiin Mikko 

Mäkelä -palkinto.  Mäkelä -palkinto myönnettiin 

Länsimäen kirjaston palveluesimies Margarita Vidi-

novskalle. Vidinovska on tehnyt merkittävää työtä 

Vantaan kirjastoissa. Hän on kehittänyt kirjaston 

palveluita monipuolisiksi asukkaiden näkemyksiä 

kuunnellen, parantanut maahanmuuttajien palvelua 

sekä lisännyt yhteistyötä koulun ja kirjaston välillä. 

Hilkka M. Kauppi -palkintoa ei jaettu vuonna 2018.

Kiitos kirjasta -palkinto 

Kiitos kirjasta -mitali myönnettiin vuonna 2018 Heidi 

Könkäälle romaanista Sandra. Palkinto luovutetaan 

kotimaiselle kirjailijalle, jonka edellisenä vuonna 

ilmestynyt suomen- tai ruotsinkielinen kaunokirjalli-

nen teos on ollut erityisen virikkeitä antava. Palkinto 

jaettiin 23.4.2018 Helsingissä Akateemisessa kirja-

kaupassa, Kirjan ja Ruusun päivänä. Palkintolauta-

kunnassa Kirjastoseuran edustajina olivat Tuomas 

Aitokoski ja Marika Helovuo. 

Kiitos kirjasta -palkinnon perustajat ja jakajat ovat 

Kirjakauppaliitto ry, Libro ry ja Suomen kirjastoseu-

ra ry. 

Toimiston henkilökunta
Henkilökuntaa oli vuoden aikana neljä vakituisessa 

työsuhteessa ja yksi määräaikainen projektisuunnit-

telija.  Kirjastoseurassa työskentelivät vakituisina 

toiminnanjohtaja Rauha Maarno, viestintäpäällikkö 

Ville Vaarne, vastaava tuottaja, toimittaja Titta Baer 

ja järjestösihteeri Riikka Rajala. Määräaikaisena 

projektisuunnittelijana työskenteli Minna Koskinen, 

jonka työsuhde päättyi 31.5.2018.

VUONNA 2017 HILKKA M. KAUPPI PALKINNON SAI MAIJA SARASTE.
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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 tiedonvaihdon 

kannalta.

Kirjastoseuran hallituksen puheenjohtaja Jukka 

Relander toimi Eblidan puheenjohtajana toukokuu-

hun 2018. Iflan Management of Library Associations 

-jaostossa tiedotusvastaavana työskentelee toimin-

nanjohtaja Rauha Maarno elokuusta 2017 alkaen. 

Kirjastoseuran jäsen Ulla Pötsönen edustaa seuraa 

Iflan lasten- ja nuortenkirjastojaostossa kauden 

2015–2019. Lisäksi hallituksen varajäsen Pirkko Lin-

dberg on Iflan Public Library -jaostossa Tampereen 

kaupunginkirjaston edustajana. 

Iflan vuosittaisessa konferenssissa Malesiassa 

Kirjastoseuran puheenjohtaja Silvia Modig puhui ot-

sikolla ”Mindset Change for the Future of Library”. 

Puheen sisältönä olivat kirjaston merkitys Suomes-

sa ja Helsingin uusi keskustakirjasto Oodi. Lisäksi 

Kirjastoseuran mentorointiohjelman osallistujat 

esittelivät mentorointia ammatillisen kehittymisen 

työkaluna. Suomen kirjastot ja kirjastoammattilaiset 

saivat tapahtumassa hyvin näkyvyyttä edellä mainit-

tujen puheenvuorojen sekä ammattilaisten itsensä 

aktiivisen verkostoitumisen ansiosta.

Uuden kehitysyhteistyöhankkeen  
valmistelu: Kirjasto kaikille Tansania
Keväällä 2018 Kirjastoseura valmisteli yhteistyössä 

tansanialaisten kumppaneiden kanssa hankeha-

kemuksen ulkoministeriön kansalaisjärjestöille 

suunnattuun hakuun. Hankehakemuksen valmisteli 

projektisuunnittelija Minna Koskinen, joka palkattiin 

tehtävää varten. Ennen hankehakemuksen valmiste-

lua, Koskinen saattoi päätökseen Kirjastot ja kehitys 

-hankkeen. 

Tansanialaiset kumppanit matkustivat Suomeen 

keväällä viikoksi valmistelemaan hankehakemusta. 

Matkakuluja tuki kehitysmaiden vammaisten henki-

löiden omia hankkeita tukeva Abilis-säätiö.

Hankkeen tavoitteena on kehittää saavutettavia 

kirjastopalveluja Tansaniassa ja näin parantaa vam-

maisten henkilöiden mahdollisuuksia tiedonsaantiin 

ja lukemiseen. Kirjastoihin suunnitellaan palveluja 

yhdessä kumppaneiden kanssa, hankitaan luke-

misesteille käyttäjille soveltuvia kirjoja ja laitteita 

(äänikirjat, apuvälineet mm. netin käyttöön) sekä 

kehitetään henkilökunnan osaamista vammaisten 

asiakasryhmien palvelemiseksi. 

Kumppanina ja toteuttajina hankkeessa Tansaniassa 

ovat Tanzania League of the Blind sekä Tanzania 

Library Services Board (TLSB). Suomesta asiantun-

temusta hankkeelle ovat antamassa Vammaiskump-

panuus ry sekä Celia. TLSB on Kirjastoseuralle tuttu 

kumppani jo vuosina 2012-2017 toteutetusta Libra-

ries for Development -hankkeesta. Ulkoministeriö 

myönsi hankkeelle rahoituksen joulukuussa 2018 ja 

hanke pääsee käynnistymään kevään 2019 aikana. 

Kansainvälinen työ

Generation Code: Born at the Library
Syyskuussa 2018 järjestettiin Brysselissä kolman-

nen kerran peräkkäin Generation Code -tapahtu-

ma. Public Libraries 2020 -liikkeen koordinoiman 

tapahtuman ideana on esitellä eurokansanedustajille 

kirjastoalan viimeisimpiä innovaatioita ja teemoja, ja 

samalla keskustella heidän kanssaan kirjastoja kos-

kevista haasteista ja lainsäädännöllisistä tarpeista.

Kunkin maan kirjastoammattilainen kutsuu kan-

salliset parlamentin jäsenet lyhyeen tapaamiseen ja 

tutustumaan samalla näyttelyyn.

Suomen kirjastoseuran varapuheenjohtaja Riitta 

Kangas tapasi paikan päällä suomalaisista mepeistä 

mm. Miapetra Kumpula-Natrin ja Anneli Jäätteen-

mäen. Keskustelujen aiheina olivat kirjastojen  

tuottaman digituen rahoitus sekä kansallinen  

e-kirjastomalli.

Kansainvälisyys kotimaassa
Kotimaassa kansainvälistä toimintaa kirjastoalalla 

edistettiin ja esiteltiin Kenelle kansainvälisyys kir-

jastossa kuuluu -seminaarissa Helsingissä 25.10.2018. 

Seminaari ideoitiin mentorointiohjelmasta saadun 

palautteen perusteella ja siihen osallistujia oli 25. Se-

minaarin ohjelmasta vastasi järjestösihteeri Riikka 

Rajala, yhteistyökumppanina Etelä-Suomen aluehal-

lintovirasto ja ylitarkastaja Kristiina Kontiainen. 
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19.11.2018 Kirjastoseuran digiohjelmaehdotus: 

Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisyä kirjastojen ja 

järjestöjen yhteistyöllä

16.10.2018 Lausunto eduskunnan sivistys- ja tiede-

jaostolle koskien hallituksen esitystä HE 123/2018 

eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

14.9.2018 Lausunto eduskunnan sivistysvalio- 

kunnalle koskien hallituksen esitystä HE 92/2018 

tekijänoikeuslain muuttamisesta (ns. lukemis- 

estedirektiivin voimaansaattaminen)

14.5.2018 Kannanotto: Koko kansan e-kirjasto

5.3.2018 Lausunto valtiovarainministeriön digituen 

toimintamalliehdotuksesta

2.3.2018 Kannanotto: Pohjoismaisten kirjasto- 

seurojen yhteinen kannanotto koskien Malesian  

valintaa World Library and Information Congress 

2018 tapahtumapaikaksi. 

15.1.2018 Lausunto hallituksen esityksestä Varasto-

kirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon.

Lausuntomme löytyvät verkkosivuiltamme  

www.suomenkirjastoseura.fi

Lausunnot ja kannanotot

Suomen kirjastoseuran  
kultainen ansiomerkki
 
KIRJASTOTYÖSTÄ 10 kpl:

Aino Kivinen, Tampere

Ulla-Maija Maunu, Turku

Tuija Venäläinen, Jyväskylä

Sinikka Jokiniemi, Jyväskylä

Ulla Kunttu, Jyväskylä

Ritva Patomäelle, Tampere

Ulla-Maija Vanha-aho, Tampere

Ritva Alanen, Alajärvi

Pirkko Sipilä, Mynämäki

Tuulikki Haapaniemi, Reisjärvi

Suomen kirjastoseuran  
hopeinen ansiomerkki 

LUOTTAMUSTOIMESTA 1 kpl:

Heli itkonen-Vesa, Joensuu

Ansiomerkit

Järjestö, yhteisö Aika  Edustaja Varajäsen

AIKAKAUSLEHTIEN LIITTO 2017-  Ville Vaarne 

BTJ FINLAND OY  2018-  Riikka Rajala hallitus: Silvia Modig &  

     Rauha Maarno

Digi arkeen -neuvottelukunta 2017 - Ville Vaarne Minna von Zansen

FinnOA  2008-  Petri Tonteri,

KARL-ERIK HENRIKSSONIN RAHASTO 2018-20 Jyrki Tirronen, Rauha Maarno,  

    Kirsi Salminen

KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUS 2013-18 Minna Koskinen

KIITOS KIRJASTA-palkintolautakunta 2011-  Marika Helovuo, Tuomas Aitonurmi

KULTTUURI-, MIELIPIDE- JA TIEDELEHTIEN  2017-  Ville Vaarne

LIITTO KULTTI ry

KULTTUURIA KAIKILLE RY 2015-  Riikka Rajala

LASTENKIRJAINSTITUUTTI 2013-  Irmeli Isokivijärvi

LUKUKESKUS ry  2011-  Anne Ojanperä

    hallitus: Titta Baer (2016-)   

MEDIAKASVATUSKESKUS METKA RY 2011-  Titta Baer                 

    hallitus: Anne Heinonen 

MINERVA-yhteistyöryhmä 2015-  Rauha Maarno, Titta Baer  

OIKEUS OPPIMISEEN -NEUVOTTELUKUNTA 2017-  Minna von Zansen  

POHJOLA-NORDEN ry   edustaja valitaan kokouspaikkakunnalta

SELKOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 2017-18 Tuulikki Kuurne  

SELKOKIRJATYÖRYHMÄ 2018-19 Eeva Paunonen

SUOMEN MUSIIKKIKIRJASTOYHDISTYS -  2013-  Yhdyshenkilö Jarkko Rikkilä  

SUOMEN TEKIJÄNOIKEUDELLINEN YHDISTYS 2017-  Ville Vaarne

TURUN KIRJAMESSUTOIMIKUNTA 2018-  Titta Baer

 VUODEN KAUNEIMMAT KIRJAT 2018-  Eila Rämö

    

SUOMEN KIRJASTOSÄÄTIÖ 

Rebekka Pilppula, pj.  2016-2018 (2. kausi)

Heli Roisko  2016-2018 (2. kausi)

Mervi Hietanen  2017-2019 (1. kausi)

Pirkko Lindberg  2018-2019 (1. kausi)

Ulla Virranniemi  2018-2019 (1. kausi)

Kaisa Hypén  2017-2019 (2.kausi)

Anneli Ketonen  asiamies 18.1.2017 alkaen

Jäsenyydet ja edustukset kokouksissa ja järjestöissä
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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


