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Suomen kirjastoseuran toimintasuunnitelma ja talousarvio 

vuodelle 2021  

 

Suomen kirjastoseura edistää kirjastojen asemaa ja näkyvyyttä yhteiskunnassa. Kehitämme 

kirjastojen ammattilaisten osaamista ja teemme suomalaista kirjastoa tunnetuksi maailmalla. 

Kirjastoseuran strategia vuosille 2021–2025 määrittelee lähivuosien laajemmat 

kehittämistavoitteet. Toimintasuunnitelma rakentuu strategian päälle ja kuvaa vuoden 2021 työtä.  

 

1. Jäsentyö 

 
Teemme jäsenhankintaa somessa, oppilaitos- ja kirjastovierailuilla sekä kirjamessuilla. Tavoitteena 

on strategian mukaisesti kasvattaa jäsenmäärää.  
 

Tuemme nykyisiä aktiivisia vapaaehtoisia uusien jäsenten hankinnassa. Kehitämme jäsenhankintaa 

ja siihen liittyviä materiaaleja ja tuotteita. Lisäksi pyrimme voimistamaan jäsenten ja työryhmien 

ääntä seuran blogin kautta. 

 

2. Kampanjointi ja viestintä 
 

Toteutamme kuntavaaliehdokkaille suunnatun kuntavaalikampanjan. Kampanjaan innostetaan 

mukaan myös kirjastoja. Yhdistämme kuntavaalikampanjan Kirjaston päivään ja kampanja 

lanseerataan maaliskuussa. Tavoitteena on välittää kuntavaaliehdokkaille tietoa kirjastoista.  

 

Julkaisemme Kirjastolehteä painettuna viisi kertaa vuodessa ja verkossa. Vuonna 2021 teetämme 

lukijatutkimuksen, jonka tavoitteena on saada tietoa lehden sisällön mahdollisista muutostarpeista 

ja luoda parempaa lukijasuhdetta.   

 

Uudistamme Kirjastoseuran ja Kirjastolehden verkkosivualustan. Uudella sivustolla pyrimme 

käytettävyyden, ajankohtaisuuden ja saavutettavuuden parantamiseen. Tavoitteena on myös 

pystyä entistä paremmin hyödyntämään somekanavia, kertoa tapahtumista, seurata 

verkkoliikennettä ja luoda eri käyttöoikeustasoja. Sivustouudistuksen yhteydessä luomme 

Kirjastoseuralle graafisen ohjeiston. 

 

Kehitämme viestintää seuran viestintäsuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2021 pyrimme 

henkilökohtaisten kontaktien lisäämiseen tukemaan jäsenhankintaa ja parempaa 

vaikuttajaviestintää sekä uusien viestinnällisten kanavien avaamiseen esimerkiksi webinaarien 

kautta. 
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Tuotamme ohjelmasisältöä ja oman osaston Turun kirjamessuille. Lisäksi osallistumme omalla 

ohjelmakokonaisuudella Hanasaaren kulttuuripolitiikan päivään sekä olemme mukana 

Lukukeskuksen ja Lukulomatyöryhmän toiminnassa. Kehitämme seuran tapahtumia siten, että ne 

tukevat vaikuttamistyötä. 

 

 

3. Kansainvälinen työ  
 

Osallistumme jäseninä alan kansainvälisten järjestöjen (IFLA ja EBLIDA) toimintaan ja olemme 

aktiivisesti verkostoituneita pohjoismaisten kirjastoseurojen yhteistyössä. Edistämme kirjastoalan 

ammattilaisten mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan jakamalla apurahoja ja viestimällä 

kansainvälisistä mahdollisuuksista jäsenistölle sekä laajemmin alalle.  

 

Strategian mukaisesti ryhdymme linjaamaan seuran kansainvälistä työtä uudelleen. Vuoden 2021 

tavoitteena on käydä keskustelua eri sidosryhmien, kuten kirjastoammattilaisten, muiden 

järjestöjen ja rahoittajien, kanssa ja löytää uusia ideoita kansainväliseen työhön.  

 

 

4. Koulutustoiminta ja palkinnot 
 

Järjestämme Kirjastopäivät 9.-11.6.2021 Hämeenlinnassa Verkatehtaalla. Kirjastopäivillä tuodaan 

ajankohtaista tietoa alan ammattilaisille ja verkostoidutaan. Tavoitteena on tuottaa vetovoimainen 

ja iloa elämään tuova tapahtuma, jonka teemoina ovat digitaalisuus, tulevaisuus, empatia ja 

inhimilliset kohtaamiset. Odotamme tapahtumaan 500 kävijää. 

 

Osa Kirjastoseuran koulutuksista jouduttiin siirtämään vuodelta 2020 eteenpäin koronapandemian 

takia. Tämän vuoksi Kirjastoautotyöryhmämme järjestää Kirjastoautopäivät 5.-7.8. Kouvolassa. 

Lisäksi johtamiseen keskittyvä mentorointiohjelma toteutetaan kevätkaudella 2021. 

 

Järjestämme yhteistyössä Kuntaliiton kanssa Vuoden kirjasto -kilpailun, joka huipentuu palkinnon 

jakamiseen Kirjastopäivillä. Kilpailun keskeisenä tavoitteena on nostaa esille kirjaston keskeistä 

asemaa kunnan peruspalveluna ja kuntalaisten käyttämänä sekä arvostamana palveluna. Jaamme 

Kirjastopäivien yhteydessä myös uudistetut Kirjastoseuran henkilöpalkinnot, jotka ovat Vuoden 

kirjastoammattilainen ja Kirjaston kehittäjä.  

 

Ojennamme vuosittain Kiitos kirjasta -palkinnon edellisenä vuonna julkaistulle kaunokirjalliselle 

teokselle yhteistyössä Kirjakauppaliiton ja Libro ry:n kanssa.  
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5. Projektit 

Libraries for All -hankkeemme kehittää v. 2019–2022 kirjastopalveluja näkövammaisille ja muille 

lukemisesteisille käyttäjille Tansaniassa yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. Vuoden 

2021 suunnitelmissa on aloittaa näkövammaisten käyttäjien opastukset kirjastoissa. Myös tähän 

projektiin on vaikuttanut koronapandemia ja osa hankkeen toiminnoista on jouduttu siirtämään 

vuodelta 2020 vuoteen 2021.  

Olemme mukana eurooppalaisessa yhteistyöprojektissa Digital Travellers. Projekti on käynnistynyt 

vuonna 2020 ja päättyy vuoden 2021 lopussa. Projektin avulla saamme tietoa, miten Suomen 

kirjastojen digiopastus vertautuu muihin EU-maihin. Voimme omaksua muiden maiden hyviä 

käytäntöjä ja jakaa omiamme eteenpäin. Lisäksi projekti voi onnistuessaan parantaa kirjastojen 

antaman digituen rahoitusta. Projektin tuloksia esittelemme Kirjastopäivillä kesäkuussa ja vuoden 

lopussa Generation Code -tapahtumassa Brysselissä. 

 

6. Vaikuttaminen ja edunvalvonta 
 

Teemme vaikuttamistyötä seuran hallitusohjelmatavoitteiden ja strategian pohjalta. Tärkeimpänä 

asiana jatkamme edelleen kirjastojen digivalmiuksien edistämistä ja tuemme kuntien yhteisen e-

kirjaston kehittymistä. 

 

Teemme edunvalvonnassa yhteistyötä kulttuurialan järjestöjen sekä kirjastoalan Minerva-ryhmän 

kanssa. Tuemme Kulta ry:n tavoitteita kulttuurin kokonaisrahoituksen nostamiseksi. Olemme 

mukana Valtiovarainministeriön asettamassa Digi arkeen -neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnan 

avulla voimme tuoda kirjastojen näkökulmaa esiin virkamiehille, poliitikoille ja muille 

järjestötoimijoille. 
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Talousarvio 2021 

 

28.8.2020 Budjetti 2021

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan tuotot

Kohdeavustukset 112 459                    

Osanottomaksutuotot 112 500                    

Näyttelytuotot 28 000                      

Ilmoitustuotot 25 000                      

Tilausmaksutuotot 32 000                      

Irtonumeromyynti 17 500                      

Illanvietto- ja retkituotot 10 700                      

Ansiomerkkimyynti 1 500                        

Muut tuotot 6 000                        

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 345 659

Varsinaisen toiminnan kulut

Henkilöstökulut -354 318

Poistot -600

Muut kulut -379 589

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -734 507

Tuotto-/ Kulujäämä -388 848

Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot

Jäsenmaksutuotot 76 000

Avustukset 32 000                      

Varainhankinnan tuotot yhteensä 108 000

Varainhankinnan kulut

Muut kulut 0

Varainhankinnan kulut yhteensä 0

Tuotto-/Kulujäämä 81 000

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 2 200

Kulut 0

Tuotto-/Kulujäämä 2 200

Yleisavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö 275 000

Avustukset yhteensä 275 000

Tilikauden voitto/tappio -3 648


