


Mikä on Suomen 
kirjastoseura?

 Olemme järjestö, joka kokoaa 
yhteen kirjastojen ammattilaiset ja 
kirjastojen ystävät.
 

 Tuotamme tietoa kirjastoista ja 
viemme viestiä kuntien ja valtion 
päättäjille.

 Kehitämme alan ammattilaisten 
osaamista. Järjestämme joka toinen 
vuosi Kirjastopäivät.

 Lennätämme kirjastoalan ihmisiä 
maailmalle ottamaan oppia ja 
opettamaan.

 Julkaisemme Kirjastolehteä.

 Teemme inspiroivaa sisältöä 
sosiaaliseen mediaan.

 Jäsenemme ovat kirjastojen 
ammattilaisia ja asiakkaita. Seuraan 
voi liittyä kuka tahansa kirjastoista 
kiinnostunut. Useimmat ovat 
henkilöjäseniä, mutta myös yhteisöt 
ovat tervetulleita.
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Liity jäseneksi osoitteessa: 
http://suomenkirjastoseura.fi/liity 



Etuja 
jäsenille

 Saat viisi kertaa vuodessa 
ilmestyvän Kirjastolehden.

 Voit hakea meiltä apurahoja 
kirjastoalan opintomatkoja varten.

 Saat alennusta koulutuksista ja 
Kirjastopäivistä.

 Tarjoamme lippuja kirjamessuille.
Voit hakea mukaan seuran 
mentorointiohjelmaan.

 Pääset mukaan seuran työryhmiin, 
(mm. Fiktioryhmä, Kirjastoautoryhmä, 
Nuortenkirjastoryhmä jne.).

 Saat ajankohtaista tietoa 
kirjastoalan kehityksestä.

 Joukkovoimaa: mitä enemmän 
meitä on, sitä vaikuttavampia olemme.
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Miksi kirjastoja 
tarvitaan?

 Kirjastot kehittävät lukutaitoa. 
Kirjastot ovat koulun ohella kehittäneet 
suomalaisten lukutaidon yhdeksi 
maailman parhaista. Hyvä lukutaito 
on tutkitusti tärkeä tekijä opinnoissa 
ja työelämässä menestymiseen. 
Lukeminen kehittää lapsen kielen tajua 
ja ajattelua jo vauvasta.

 Kirjastot opettavat digitaitoja. 
Kirjastot kehittävät suomalaisten 
digitaitoja ja tarjoavat digitaalisia 
sisältöjä sekä laitteita ja opastuksia 
kaikille.

 Kirjasto on maksuton informaatio- 
ja kulttuurikeskus. Kirjaston käyttö on 
maksutonta ja myös tapahtumat ovat 
kaikille avoimia. Melkein joka viides 
suomalainen käy vuosittain kirjaston 
tapahtumissa, ja määrä kasvaa joka 
vuosi. Kirjasto tarjoaa myös työtilaa 
yhä useammalle freelancerille.

 Kirjasto on tasa-arvoinen. 
Kirjastojen avulla jokainen 
pääsee tiedon äärelle. Kaikissa 
Suomen kunnissa on ajantasainen 
kirjastopalvelu ja koulutettu 
henkilöstö.
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Suomen kirjastoseura
Runeberginkatu 15 A 6
00100 Helsinki

http://fb.com/kirjastoseura

@kirjastoseura

http://suomenkirjastoseura.fi/


