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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.



VUOSIEN 2016–2020 STRATEGISET TAVOITTEET 
  KEHITÄMME SUOMEN YLEISTEN KIRJASTOJEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ  Vaikutamme posi-

tiivisesti kirjastojen toimintaedellytyksiin sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla ja 

toimimme kirjastojen edunvalvojana. Syvennämme kunnallisten päättäjien ja kansanedusta-

jien tietoisuutta kirjastopalvelujen merkityksestä suhteessa lukutaitoon, kansalaistaitoihin 

ja yhdenvertaisuuteen. Teemme työtä sen eteen, että kuntien väliset erot kirjastopalveluiden 

rahoituksessa kaventuvat.

Miten?  Aktiivisella ja ammattitaitoisella viestinnällä ja vaikuttamistyöllä. Työkaluina ovat 

Kirjastolehti, kotisivut, uutiskirjeet, sosiaalisen median kanavat, suora vaikuttajaviestintä, 

kannanotot, lausunnot, tietopaketit ja kampanjat.

  KASVATAMME JÄSENMÄÄRÄÄ JA LAAJENNAMME OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIA    Kasva-

tamme jäsenmäärää 2300 henkilöön vuoteen 2020 mennessä. Suurin jäsenryhmä seurassa ovat 

kirjastoalan ammattilaiset. Lisäämme organisaatiojäsenten määrää sekä tarjoamme jäsenyyttä 

aktiivisemmin kirjastojen ystäville.  Olemme houkutteleva ja luotettava yhteistyökumppani.

Miten?  Teemme Kirjastoseuraa tunnetuksi viestinnän ja kampanjoiden avulla. Kehitämme 

jäsenetuja ja mahdollistamme osallistumisen ja sitoutumisen toimintaan eri tasoilla. Lisäämme 

avoimuutta ja mahdollisuuksia hakeutua mukaan seuran työryhmiin. Toteutamme isommat 

projektit yhteistyössä kumppaneiden kanssa. 

  VAHVISTAMME KIRJASTOALAN OSAAJIEN AMMATILLISTA IDENTITEETTIÄ   Olemme aktiivinen 

taustatuki kirjastoalan ammattilaisille. Tunnistamme muuttuvat osaamistarpeet sekä muuttu-

van asiakaskunnan tarpeet ja pidämme kirjastoammattilaiset ajan hermolla. 

Miten?   Julkaisemme Kirjastolehteä, joka on alan ainoa kotimainen ammattilehti. Järjes-

tämme joka toinen vuosi alan suurimman ammattitapaamisen Kirjastopäivät. Luomme työ-

ryhmille selkeän toimintaohjeen ja tuemme ryhmien työtä aktiivisesti. Panostamme seuran 

koulutustoiminnan kehittämiseen.

  NÄYMME JA KUULUMME KANSAINVÄLISESTI    Osallistumme alan kansainvälisten järjestöjen 

toimintaan ja olemme aktiivisesti verkostoituneita kirjastoseurojen yhteistyössä. Edistämme 

kirjastoalan ammattilaisten mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. Hyödynnämme  

seuran projekteista saatuja kokemuksia ja kontakteja kirjastoalan kehittymisen ja kansain- 

välistymisen edistämiseksi.

Miten?   Tuemme viestinnällä, koulutuksella ja rahoituksella suomalaisten alan ammatti-

laisten ja Suomen yleisten kirjastojen näkymistä alan foorumeilla. Edistämme alan nuorten am-

mattilaisten kansainvälistymistä. Toimimme aktiivisesti IFLAssa (International Federation of 

Library Associations and Institutions) ja EBLIDAssa (European Bureau of Library Information  

and Documentation Associations) sekä pohjoismaisten kirjastoseurojen yhteistyössä. 


