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1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS  
 
Suomen kirjastoseuran näkökulmasta vuoden 2013 tärkein hetki oli toiminnanjohtaja  Sinikka 
Sipilän nousu IFLAn  puheenjohtajaksi Singaporen konferenssissa. Kansainvälinen näköalapaikka 
on hieno kruunu Sinikan uralle ja tuo näkyvyyttä myös meille muille. Suomalainen kirjastomaailma 
kiittää, onnittelee ja antaa tukensa. 
 
Seuran toimintakentän tärkeimmät asiat tapahtuvat kuitenkin vähän kauempana parrasvaloista ja 
ne ovat luonteeltaan hitaampia. Tärkeimmäksi otsikoisin hiipivän muutoksen, seuraavalla nimellä:   
”Kirjastot tietoyhteiskunta -hypestä rahoituskriisiin.” 
 
Seuran viettäessä satavuotisjuhliaan 2010 kirjastokenttä tuntui jakautuneen niihin, jotka kantoivat 
huolta kokoelmista, ja niihin, jotka innostuivat digitalisoitumisen avaamista mahdollisuuksista. Nyt 
jakolinja on menettänyt merkityksensä. Kuntien rahoituskriisi on yhdistänyt kirjastoväen, kaikki ovat 
huolissaan kirjastojen rahoituksesta ja tulevaisuudesta. 
 
Seurana tärkein tehtävämme on osallistua kirjastojen (lähi)tulevaisuudesta käytävään 
keskusteluun. Meidän on mietittävä, minkälaisia kirjastot tulevat olemaan viiden, kymmenen tai 
kahdenkymmenen vuoden kuluttua, ja sitä, miten kirjastot voivat taata riittävän palvelutason 
ihmisille asuinpaikasta riippumatta. 
 
Monet kuntapäättäjät jo odottelevat, että aineisto voitaisiin lähettää ihmisille ykkösinä ja nollina, 
jotta kirjastojen kalliista seinistä päästäisiin kokonaan eroon. Näin ajatellessaan kuntapäättäjämme 
syyllistyy kolmeen virheeseen: 1) printti pitää pintansa vielä pitkään siinäkin tapauksessa, että 
kustantajat saisivat sähkökirjat lopulta liikkeelle  2) kirjastojen toiminnasta noin puolet ei liity 
kirjoihin joten vain pienen osan kirjastosta voi ylipäätään korvata biteillä ja 
3) kirjastoihin käytetään alle prosentti kuntien menoista. Niitä lakkauttamalla ei säästä juuri mitään. 
 
Mikään ei viittaa siihen, että kuntatalous olisi kohenemassa. Työ kirjastojen ja niiden tarjoamien 
palveluiden puolesta jatkukoon entistä tarmokkaampana. 

 

 

2. TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ KRISTIINA KONTIAISEN KATSAUS  
 
Vuonna 2013 yleisten kirjastojen tulevaisuuteen todennäköisesti eniten vaikuttava kansallinen  
uudistusehdotus oli, että kirjastojen perustamishankkeiden korvamerkitty rahoitus poistuisi vuoden 
2015 valtionosuusuudistuksessa. Useissa julkisissa kannanotoissaan ja kirjeissään ministereille ja 
kansanedustajille  Kirjastoseura  kiinnitti huomiota uudistuksen vaikutuksiin kirjastorakentamiseen 
ja kirjastoautojen hankintaan. 
 
Kirjastoseura nosti esiin  eri yhteyksissä  myös kirjastojen lakkauttamisuhat, 
henkilöstövähennykset ja vapaaehtoistyön kirjastoissa.  
 
Kirjastoseura  työryhmineen ja  yhteistyökumppaneineen teki  vuonna 2013 edelleen merkittävää 
työtä kirjastojen ja kaikkien kirjastoissa työskentelevien hyväksi.  Kirjastopäiville ja muihin 
Kirjastoseuran  tilaisuuksiin  osallistui yhteensä yli 700 henkilöä.  Yhteistyö alan muiden toimijoiden 
kanssa etenkin täydennyskoulutuksen ja tapahtumien järjestämisessä on tullut entistäkin 
tärkeämmäksi.  
 
Jäsenten osallistumista ainakin IFLA-konferenssiin helpottaa kirjastoseurojen yhteinen IFLA- 
rahasto, josta jaetaan matka-apurahoja  jäsenille.  Työ IFLA:ssa on ollut keskeistä Kirjastoseuran 
toiminnassa, kun toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä aloitti varsinaisen IFLA-puheenjohtajakautensa ja 
seuran jäseniä on aktiivisesti mukana IFLA:n muussa toiminnassa. 
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Kirjastoautotyöryhmä päivitti kirjastoautoautojen laatusuositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittamassa kaksivuotisessa mediakasvatushankkeessa työstettiin myös laatusuosituksia.  
Kansainvälisessä työssä Kirjastot ja kehitys –hanke valmistaa  parempaa tulevaisuutta  myös 
Namibian ja Tansanian kirjastoille. Hanke lisää myös suomalaisten tietoa afrikkalaisesta 
kirjastotyöstä. 
 
Tiedonvälitys on edelleen Kirjastoseuran tärkeimpiä tehtäviä, koska päättäjille on kerrottava 
jatkuvasti kirjastotyöstä.  Kirjastoseuralta toimittajat ja muut alan ulkopuoliset tiedonvälittäjät saivat 
luotettavaa taustatietoa  kirjastojen toiminnasta.  Kirjastoille Kirjastoseura tarjosi  käyttöön ikioman 
tiedotuskanavan, Kirjastolehden, joka tekee kirjastotyötä näkyväksi kaikille  kansalaisille.   
 
 

3.  SUOMEN KIRJASTOSEURAN  TAVOITTEET JA TOIMINTASUUNNITELMAN 

TOTEUTUMINEN 
 
Suomen kirjastokirjastoseura on vuonna 1910 perustettu kaikille avoin aatteellinen ja ammatillinen 
yhdistys. Toiminnan tavoitteena on aktiivisesti edistää kirjastoalan näkyvyyttä ja valvoa alan etua, 
tehdä tunnetuksi kirjastojen merkitystä yhteiskunnassa, tukea alalla toimivien ammattitaidon 
kehittämistä sekä osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 
  
Vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaan Kirjastoseura seurasi erityisesti kuntaliitosten 
vaikutusta kirjastojen henkilökunnan ja toimipisteiden määrään ja laatuun sekä  
tekijänoikeusasioita ja e-aineistojen saatavuutta. Lisäksi toimintasuunnitelmaan kirjattiin seuraavat 
asiat. 
 

 Hallitus, työryhmät ja toimisto sitoutuvat aktiiviseen jäsenhankintaan. 

 Hallitus ja toimisto tukevat työryhmien työtä, jotka tekevät tunnetuksi ja kehittävät 
kirjastotyötä oman erityisosaamisensa osalta. 

 Hallitus, toimisto ja työryhmät tekevät yhteistyötä kirjastoalan muiden toimijoiden kanssa. 

 Kirjastoseura on kansainvälisesti aktiivinen, koska kirjastoalan haasteet ovat 
maailmanlaajuisia. 

 Kirjastoseuran viestintä luo Kirjastoseuran julkista kuvaa ja antaa jäsenille tietoa 
Kirjastoseuran toiminnasta. 

 Aloitetut ja suunnitellut hankkeet viedään loppuun, uusiin ryhdytään, jos saadaan rahoitus. 

 Tapahtumilla ja kampanjoilla tehdään näkyväksi kirjastoja ja lisätään kirjasto-osaamista. 

 Lausunnoilla ja kannanotoilla Kirjastoseura valvoo kirjastoalan etuja ja  tukee paikallista 
toimintaa. 

 Kirjastoseura ottaa käyttöön määrälliset mittarit kuvaamaan resurssien ja toiminnan 
määrää. 

 Tila- ja henkilökuntamuutokset huomioidaan Kirjastoseuran työssä. 

 Hallitustyöskentely tehostuu tiedotusta lisäämällä. 
 

 
Seuraavassa tarkastellaan strategisten päämäärien ja toimintasuunnitelman toteutumista 
konkreettisina tekoina vuoden 2013 aikana.  

 
     

4. LAUSUNNOT, KANNANOTOT JA ALOITTEET  
 
Kirjastoseura piti tiiviisti yhteyttä alan päättäjiin ja  virkamiehiin. Kirjastoseura otti vuoden aikana 
näkyvästi kantaa useisiin valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviin kirjastoalaa koskettaneisiin 
kysymyksiin. Lausuntopyyntöihin vastattiin ja kannanottoja tehtiin yhteensä 13 kertaa. 
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22.2. Kirjastoalan lausunto hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja 

laiksi orpoteosten käyttämisestä (yhteislausunto muiden kirjastoseurojen kanssa). 
 
26.2.  ” Licenses for Europe – A Stakeholder Dialogue” text and data mining for scientific 

research purposes working group (yhteislausunto muiden kirjastoseurojen kanssa). 
 
13.3. Esitys valtion taidetoimikunnan jäseniksi, kirjallisuus, kaudelle 2013-2014. 
 
26.3. Lausunto kirjastoasetuksesta opetus- ja kulttuuriministeriölle. 
 
13.5. Kannanotto: Kirjastoja kannattaa kehittää, ei kurjistaa. 
 
12.8. Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi aluehallintavirastosta annetun lain ja 

eräiden muiden lakien muuttamisesta.  
 
4.10. Kannanotto vapaaehtoistoiminnasta: Ammattilaiset tekevät kirjastotyön, vapaaehtoiset 

lisäävät yhteisöllisyyttä. 
 
15.10. Lausunto valtion talousarvioon 2013 eduskunnalle.  Suomen kirjastoseura esittää 

valtion talousarvioon tuntuvaa korotusta kirjastojen kehittämis- ja 
perustamishankeavustuksiin.  

 
4.11. Vetoomus Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän jäsenille: Kirjastoille 

korvamerkitty määräraha säilytettävä . 
 
4.11.  Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koulukirjastoja koskevasta lausumasta.  
 
8.11.  Vetoomus Suomen UNESCO-toimikunnalle, että se tukisi IFLA:n laatimaan media- ja 

informaatiolukutaidon suositusta UNESCO:n kokouksesssa (yhteislausunto muiden 
kirjastoseurojen kanssa). 

 
20.11. Lausunto tutkinnon perusteiden uudistamistyöryhmälle tieto- ja kirjastopalvelujen 

ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. 
 
28.11.  Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajalle luovutettiin kansalaisadressin 

yhteydessä katsaus kirjastotilojen tilanteeseen valtionosuusuudistuksessa. 

 
  
 

5. EDUSTUKSET, PUHEENVUOROT JA TAPAAMISET 
 
 
 
25.1. Lappeenrannan maakuntakirjaston juhlaseminaarissa Jukka Relander piti esityksen 

ja Kristiina Kontiainen esitteli Kirjastoseuran toimintasuunnitelmaa ja Kirjastolehteä. 
Osallistuja n. 30. 

 
31.1. Ira Koivu ja Kristiina Kontiainen esittelivät Kirjastoseuraa ja –lehteä Turun 

ammattikorkeakoulussa alan opiskelijoille, osallistujia n. 50.  
 
20.3.  Turun kaupunginkirjaston henkilökuntatapaaminen, mukana toimistopäällikkö 

Kontiainen, varapj. Leenakaisa Haapaniemi ja Päivi Almgren, osallistujia 10. 
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 4.4.  Hämeenlinnan maakuntakirjastokokous, Kontiainen esitteli Kirjastoseuran toimintaa, 

osallistujia 15. 
 
20.4. Jokioisten kunnankirjaston uuden tilan vihkiäisjuhla ja kirjaston 140-vuotisjuhlassa  

juhlapuheen piti pj. Relander, hallituksen jäsen Ilkka Kononen ja toimistopäällikkö 
osallistuivat myös juhlaan.  

 
4.5.  Toimistopäällikkö esitteli Kirjastoseuraa ja Kirjastolehteä sekä piti luennon kirjastojen 

pedagogisista palveluista Helsingin yliopiston Palmenian   MATKa-pedagogiikan 
täydennyskoulutusohjelman opiskelijoille  Kirjasto 10:ssä, osallistujia 20.  

 
15.5.  Toimistopäällikkö esitteli Porin maakuntakirjastokokouksessa Kirjastoseuraa ja –

lehteä, osallistujia n. 20 
 
12.-13.9. Toimistopäällikkö osallistui Nordic-Baltic Library Meeting 2013 : New  challenges – new 

thinking –kokoukseen Säätytalolla. 
 
16.9. Toiminnanjohtaja ja toimistopäällikkö Hämeenlinnan Hätilän kombikirjaston avajaisissa.  
 
17.9.  Hallituksen jäsenet Viktoria Kulmala ja Juha Manninen osallistuivat Turun 

kaupunginkirjaston 150-vuotisjuhlallisuuksiin.  
 
18.9.  Puheenjohtaja Relander piti esityksen Kirjastot ja Suomen synty Savonlinnan 

kirjastonvihkiäisjuhlassa 
 
19.9.  Toimistopäällikkö Kulttuuria kaikille –palvelun 10-vuotisjuhlassa Kaapelitehtaalla. 
 
10.10.  Hallituksen jäsen Mervi Hietanen osallistui Kangasalan kirjaston 150-vuotishistoriikin 

julkistamistilaisuuteen. 
 
14.11.  Toiminnanjohtaja piti esityksen IFLA-puheenjohtajateemastaan Finlands svenska 

biblioteksföreningin 75-seminaarissa. Toimistopäällikkö osallistui myös iltajuhlaan.. 
 
15.11.  Toiminnanjohtaja piti juhlapuheen  Jyväskylän kaupunginkirjaston 150-vuotisjuhlassa.  
 
18.11.  Viestintäpäällikkö Pohjola Nordenin seminaarissa 
 
21.11. Toimistopäällikkö ja viestintäpäällikkö esittelivät Kirjastoseuraa ja –lehteä Oulun 

yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa alan opiskelijoille, osallistujia  45 
 
22.11. Viestintäpäällikkö esitteli Kirjastolehteä Iin kirjastossa. 
 
22.11. Toimistopäällikkö esitteli Kirjastoseuraa ja –lehteä Haapaveden opistossa alan 

opiskelijoille, osallistujia 20. 
 
27.-28.11 OKM:n Kirjastopäivillä toiminnanjohtaja piti esityksen IFLA-puheenjohtajateemastaan. 

Mika Mustikkamäki esitteli Mediakasvatushankkeen tuloksia. Toimistopäällikkö ja 
viestintäpäällikkö osallistuivat muuten. 

 
28.11. Toiminnanjohtaja ja toimistopäällikkö keskustelivat eduskunnan sivistysvaliokunnan 

puheenjohtajan Raija Vahasalon kanssa kirjastojen perustamishankkeista 
valtionosuusuudistuksessa. 
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29.11.  OKM:n, ELY:jen ja Kirjastot.fi:n edustajien yhteispalaveri koulutustilaisuuksista yms. 
ajankohtaisista, Kristiina Kontiainen 

 
29.11.  Kepan syyskokous, Riikka Rajala ja Minna Koskinen osallistuivat 
 
3.12.  Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi -seminaari 3.12.2013, toimistopäällikkö 

osallistui 
 
10.12.  OKM:n Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen seminaariin  ”Yhdessä enemmän - 

risteyksiä ja ratkaisuja”, toimistopäällikkö osallistui. 
 
18.12.  Uudenmaan maakuntakirjastokokous. Toimisto- ja viestintäpäällikkö kertoivat 

Kirjastoseuran ja -lehden ajankohtaisia kuulumisia, osallistujia 22. 
 

 
 

6. JÄSENYYDET JA EDUSTUKSET KOKOUKSISSA, JÄRJESTÖISSÄ JA 

TOIMIKUNNISSA 
 
Kirjastoseura osallistuu aktiivisesti kirjastoalan ja sitä lähellä olevien järjestöjen toimintaan. 

 
Kirjastoseura oli yhdessä muiden kulttuurijärjestöjen kanssa perustamassa syksyllä 2013 
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:tä, joka vastaa Kulttuuria kaikille –palvelusta. Kirjastoseuralla 
on edustus yhdistyksen hallituksessa. 
 
Kirjastoautotyöryhmästä Heli Itkonen-Vesa ja Teppo Seppinen osallistuivat Tieto- ja 
kirjastopalvelualan tutkintotoimikunnan työryhmään,  jonka tehtävänä oli tehdä ehdotus 
kirjastoautopalvelujen osaamisala  ammattitutkinnon rakenteesta. 
 
 

Järjestö, yhteisö  Aika Edustaja  Varajäsen 
 
Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi  Kristiina Kontiainen 
kansalaiseksi –kehittämisohjelman  
ohjausryhmää 
Aikakauslehtien liitto  2011- Ira Koivu 
BTJ Kirjastopalvelu Oy, yhtiökokous 2007- Jukka Relander 
BTJ Kirjastopalvelu Oy, hallitus   Päivi Jokitalo, Päivi Almgren 
IFLA-rahaston johtokunta  2013- Mervi Hietanen  Jukka Relander 
sihteeri Kristiina Kontiainen 
FinnOA (Finnish Open Access)  2008- Petri Tonteri 
Karl-Erik Henrikssonin rahasto 2012-14 Jyrki Tirronen  Ilkka Kononen 
    Kristiina Kontiainen 
Kehitysyhteistyön palvelukeskus 2013- Minna Koskinen  Sanna Sivonen

  
Kiitos kirjasta -palkintolautakunta 2013- Marika Helovuo  Jaana Märsynaho 
Kirjastoseurojen neuvottelukunta 2013 Kristiina Kontiainen  Jukka Relander 
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto 2011- Ira Koivu  
Kultti ry       
Lastenkirjainstituutti  2013- Katariina Ahtiainen   Mervi Hietanen 
Lukukeskus ry   2013- Anne Ojanperä   
Mediakasvatuskeskus METKA ry        2013-  Hallitus: Molla Toppari  (vk:Titta Baer)  
MINERVA-yhteistyöryhmä         3013-  Kristiina Kontiainen Jukka Relander   
Oikeus oppimiseen -kampanjan nk 2013- Mari Taneli   Pirjo Sallmén  
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Pohjola-Norden ry   edustaja valitaan kokouspaikkakunnalta 

Selkoasiain neuvottelukunta 2012-13 Leena Laakso 
Selkokirjatyöryhmä  2013- Maija Korhonen 
Suomen kirjasäätiön hallitus 2013-  Johanna Vesterinen 
Suomen musiikkikirjastoyhdistys -  2013-       Jarkko Rikkilä 
Suomen IAML-sektio ry       
Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys 2013- Ira Koivu 
Turun kirjamessutoimikunta 2009-  Päivi Almgren 
Valtion kirjallisuustoimikunta 2010-12 Olli Mäkinen 
Vuoden kauneimmat kirjat -valintaraati        2012-    Jyri-Petteri Volkoff 
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. 2012-14 Kristiina Kontiainen 
 
Suomen kirjastosäätiö 

 
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa Suomen kirjastoseuran hallituksen valitsema kuusijäseninen 
hallitus. Säätiön asiamiehenä toimi oik.kand. Ari-Pekka Kettunen. 
 
Rebekka Pilppula 2013-15 (2.kausi) 
Heli Roisko  2013-15 (1. kausi)  
Jukka Pennanen 2011-13 (2. kausi) 
Petri Tonteri  2011-13 (1. kausi) 
Jukka Mähönen 2012-14 (1.kausi) 
Johanna Vesterinen 2012-14 (1. kausi) 
 
Minerva-yhteistyöryhmä 
Minerva on kirjastoalan aatteellisten ja ammatillisten järjestöjen yhteistyötä, jonka ytimessä on alan 
palkkauksen parantaminen, ammatti-identiteetin ja kirjastotyön nykyaikaisen imagon tunnetuksi 
tekeminen. Minerva-ryhmä kokoontui seitsemän kertaa, aiheina mm. vapaaehtoistyö ja kirjastojen 
lakkauttamiset. Teetettiin kortti, jossa kerrottiin perusasiat kunnankirjastoista. Korttia jaettiin 
Kirjstopäivillä ja kuntavaalien jälkeen lähetettiin uusien lautakuntien jäsenille.  Kokoontumisissa on 
ideoitu ja toteutettu kuntapäättäjiin suunnattua yhteisvaikuttamista. 
KORTIN KUVA!? 
Akavan Erityisalat – Jaakko Korpisaari 
Akavan Erityisalat / Kuntien asiantuntijat KUMULA – Jussi Näri 
Finlands Svenska biblioteksförening FSBF – Disa Svenskberg 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL – Raija Pääkkönen 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL / Helsingin kaupunki – Riikka Aalto 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty – Mari Huuhtanen  
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty / Helsingin kaupunki – Antti Pajala 
Pardia – Satu Henttonen 
Suomen tieteellinen kirjastoseura Elisa Hyytiäinen 
Suomen kirjastoseura – Kristiina Kontiainen/Jukka Relander/Titta Baer 
Tieteentekijöiden liitto – Marketta Honkanen 
Tieteentekijöiden liitto / Informaatioalan Akateemiset INA – Raisa Iivonen  
 
 
Koulun ja kirjaston yhteistyöryhmä   
 
Työryhmä edistää koulun ja kirjaston yhteistyötä.  Työryhmä järjestää  yhteistyökumppanien 
kanssa seminaareja, joissa esitellään koulun ja kirjaston yhteistyömuotoja ja hyviä käytäntöjä, mm. 
valtakunnalliset Koulukirjastopäivät. Ryhmällä oli kaksi kokousta. 

 
Johanna Hirmasto , Suomen koulukirjastoyhdistys ry 
Pirjo Sinko, pj.  Opetushallitus 
Maisa Lovio, Kuntaliitto / vaihdos joulukuussa 2013 tilalle tuli Johanna Selkee  
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Hannele Frantsi, Suomen koulukirjastoyhdistys ry 
Katja Kononoff, Suomen kirjastoseura  
Kaija Fredrikson, Helsingin kaupunginkirjasto 
Pirjo Sallmén,  Kirjastot.fi 
Marja Rikaniemi, Äidinkielen opettajain liitto  
Mervi Hietanen (kirjastoseuran hallituksen edustaja), Tampereen kaupunginkirjasto 

 

 
7. KANSAINVÄLINEN  TOIMINTA  

 
Suomen kirjastoseura on aktiivisesti mukana vaikuttamassa alan kansainvälisillä foorumeilla.  
 
Suomen kirjastoseura on IFLA:n (International Federation of Library Associations and Institutions) 
jäsen. Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä aloitti Singaporessa elokuussa  varsinaisen IFLA- 
puheenjohtajuutensa, joka kestää elokuuhun 2015. Puheenjohtajuus on palkaton, kokoaikainen 
luottamustehtävä. Toiminnanjohtajan puheenjohtajuuden aikana Kirjastoseuran toiminnasta vastaa 
ma. toimistopäällikkö Kristiina Kontiainen. Seuraavassa IFLA-puheenjohtajan menot viime 
vuodelta: 
 
2.-10.3.  IFLA:n puheenjohtajan Ingrid Parentin President’s Meeting Meksiko Cityssä  
7.-10.4. IFLA:n hallituksen kokous 
13.-17.5.   Bulgarian kirjastoseuran Bulgarian Library Week-tapahtuman tilaisuudet Sofiassa. 
12.-31.8.   IFLA:n World Library and Information kongressiSingaporessa ja IASL:n (International 

Association of School Librarianship) koulukirjastokonferenssi  Balilla Indonesiassa 
7.-11.9.   UNESCO:n Information for All-konferenssi Juzno-Sahalinskissa Sahalinin saarella 

Venäjällä. 
28.9.-13.10.  Kirjastot ja kehitys-hankkeen matka Tansaniaan ja Namibiaan 
25.10.   Norjan kirjastoseuran 100-vuotisjuhlaseminaari Oslossa 
2.-4.12.  IFLA:n hallituksen kokous Haagissa 
 
 
Joensuun kirjastotoimenjohtaja Rebekka Pilppulan kausi IFLA:n Public Library -jaoston 
johtokunnassa loppui. Oulun kirjastotoimenjohtaja, Suomen kirjastoseuran hallituksen jäsen Pirkko 
Lindberg valittiin jaoston jäseneksi vuosille 2013-2017. Hallituksen puheenjohtaja Jukka Relander 
valittiin Management of Library Association Section (MLAS):n jäseneksi vuosille 2013-2015. 
  
Kirjastoseura on   EBLIDA:n (European Bureau of Library, Information and Documentation 
Associations) jäsen. Suomen tieteellisellä kirjastoseuran ja Kirjastoseuran yhteinen edustaja 
EBLIDA:n hallituksessa on Leena Toivonen. 
 
Kirjastoseura vaati yhdessä EBLIDA:n ja Civic Agendan kanssa, että Euroopan parlamentin 
jäsenet allekirjoittavat suomalaisen mepin Hannu Takkulan kirjallisen kannanoton julkisten 
kirjastojen yhteiskunnallisesta roolista http://www.wdpubliclibraries.eu/ . Kannanotto ei saanut 
tarpeeksi allekirjoittajia, joten asia ei edennyt komissioon. Kirjastoseura sai kuitenkin välitetyksi 
suomalaisille mepeille tietoa kirjastojen tilasta. 
 
Suomen kirjastoseura on Bibliotheca Baltica Networkin jäsen. 
 
 
IFLA WLIC 2013 –konferenssi 16.-23.8.2013 Singaporessa 
Kirjastoseuran toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä aloitti IFLA:n puheenjohtajakautensa Singaporen 
IFLA-konferenssissa, jossa järjestettiin myös kansainvälinen virkaanastujaistilaisuus.  

http://www.wdpubliclibraries.eu/
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Konferenssiin osallistui Kirjastoseurasta puheenjohtaja Jukka Relander ja toimistopäällikkö 
Kristiina Kontiainen.  Kirjastoseura osallistui myös hallituksen jäsenten Pirkko Lindbergin ja 
Leenakaisa Haapaniemen matkakustannuksiin. 
 

 
Kirjastoseuran osallistuminen ulkomaisiin tilaisuuksiin 

 
21.2. Jukka Relander osallistui Lontoossa E-Books in Libraries: A Global Question of 

Survival? MLAS-seminaariin.  
 
19.9.  Toimistopäällikkö osallistui Euroopan kansalliskirjastojen lakimiesten kokoukseen 

(CENL) Helsingin yliopiston kirjastossa 
 
25.10. Leenakaisa Haapaniemi osallistui Norjan kirjastoseuran 100-vuotisjuhlaan Oslossa  
 
 
Kirjastot ja kehitys –hanke Namibiassa ja Tansaniassa 
Yhteistyökumppanit: Suomen kirjastoseura ry, Namibia Library and Archives Service (NLAS), 
Tanzania Library Services Board (TLSB) 
Kirjastoseuran kehitysyhteistyöprojektille Kirjastot ja kehitys (2012-2014) toimintavuosi 2013 oli 
menestyksekäs. 
 
Namibiassa hankkeessa oli mukana jo 21 kirjastoa. Työntekijät saivat IT-koulutusta ja  he 
kouluttivat edelleen omien yhteisöjensä jäseniä. Namibian kirjastot antoivat  IT-koulutusta 1284 
asiakaalleen.  109:stä koulutustilaisuudesta 28 oli suunnattu hankkeen erityisryhmille, kuten 
työttömille nuorille ja pienyrittäjille. Valtaosa koulutusta saaneista oli naisia. 
 
Namibian hankkeen välievaluaation tulokset olivat rohkaisevia.  IT-koulutukseen osallistuneet 
henkilöt vastasivat lomakekyelyyn:  83 % vastajista piti saamaansa koulutusta erittäin hyödyllisenä, 
60 % koululaisista ja opiskelijoista oli paransi arvosanojaan, 40 % löysi itselleen koulutuspaikan 
opittuaan kirjastossa etsimään niistä tietoa, 51 % osallistujista oli koulutusten jälkeen käyttänyt 
kirjastojen tietokoneita ja nettiyhteyksiä etsiäkseen netistä töitä ja kirjoittaakseen hakemuksia. 
 

Namibiassa järjestettiin lokakuussa 2013 korkean 
tason kirjasto-symposium, jonka järjestelyissä K&K -hanke oli mukana. K&K järjesti 
sen yhteydessä myös käytännöllisen IT-koulutusseminaarin projektissa mukana 
olevalle kirjastohenkilökunnalle. Kuvassa symposiumin avainhenkilöitä. (kuva: Minna 
Koskinen) 

 
 
Tansaniassa hankkeen piiriin kuuluu Dar es Salaamin ja Morogoron kirjastot, joiden henkilökunnat 
antoivat IT-koulutusta 1014 asiakkaalle.  Monet innostuivat tutustumaan kirjastoon ja kehittämään 
omaa osaamistaan. 
 

http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/4/324/324_1000x.jpg
http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/4/324/324_1000x.jpg
http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/4/324/324_1000x.jpg
http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/4/324/324_1000x.jpg
http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/4/324/324_1000x.jpg
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Sekä Namibiassa että Tansaniassa hankerahoituksella ostettiin tietokoneita ja muuta IT-kalustoa, 
kirjastojen IT-valmiuden parantamiseksi. Molemmissa maissa hankkeen kirjastohenkilökunnat 
kokoontuivat lokakuussa konferensseihin ja koulutustilaisuuksiin. Koulutuksista vastasivat Marjatta 
Lahti ja Minna Koskinen yhdessä Tapiolan kirjaston  lasten- ja nuortenosaston kirjastonhoitaja 
Marjukka Peltosen kanssa, joka oli mentorina mukana hankematkalla molemmissa maissa.  
Hanke tuki Etelä–etelä –vaihtoa siten, että kaksi Tansanian-yhteistyökumppanin TLSB:n edustajaa 
lähetettiin opintomatkalle Namibiaan. 
 
Kesäkuussa kolme namibialaista ja kolme tansanialaista kirjastolaista (Emily Meshcak, Edward 
Fungo, Liloty Mangweha, Tansania; Petrine Mutumbulwa, Magthe Hoeses, Namutenya 
Hamwaalwa, Namibia) tekivät opintomatkan Suomeen. Opintomatkan aikana he tutustuivat 
suomalaisten kirjastojen toimintaan. 
 
Syyskuussa Sinikka Sipilä, Marjatta Lahti ja Minna Koskinen sekä Marjukka Peltonen Espoon Tapiolan 
kirjastosta osallistuivat Kirjastoseuran edustajina Libraries for Development -seminaariin Tansanian 
Morogorossa. 7.-9.10. he osallistuivat  Namibia Library Symposiumiin Namibian Windhoekissa. 

 
 

 Morogoron maakuntakirjastonhoitaja Edward Fungo  
jalkautui kirjaston läppäreiden kanssa Morogoron kaduille ja antoi IT-koulutusta 
ompelijoille ja korumyyjille ym. pienyrittäjinä toimiville maasai-naisille. Kuvassa  
Kirjastot ja kehitys –hankehenkilökuntaa yhdessä  Fungon ja maasai-naisten kanssa.   
(kuva: Marjukka Peltonen)   

 
K&K –hanke on onnistunut vaikuttamaan päättäjiin ja rahoittajiin kirjastojen rahoituksen 
lisäämiseksi. Tansanian pääministeri on vaatinut koko maan kirjastojen kunnostusta. Aikaisemmin  
valtion budjettiin saatiin yleisten kirjastojen kehittämiseen 150 % enemmän kuin edellisvuonna. 
Namibiassa yhdysvaltalaisella rahoituksella rakennetaan kolme isoa maakuntakirjastoa, jotka 
aukeavat 2014. Hankkeen ”mallikirjasto” Greenwell Matongossa Windhoekin esikaupunkialueella 
oli ollut rohkaiseva esimerkki rahoittajille kirjastojen rakentamiseksi. 
 
Suomessa jatkettiin aktiivista hanketiedottamista mm. kiertämällä Namibian Greenwell Matongon 
kirjaston elämästä kertovan Portti maailmaan -dokumenttielokuvan kanssa ympäri Suomen 
kirjastoja. Elokuvan on tuottanut Kirjastokaista, ohjannut sekä käsikirjoittanut Tuomas Lipponen ja 
kuvannut Panu Somerma.  

http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/2/322/322_1000x.jpg
http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/2/322/322_1000x.jpg
http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/2/322/322_1000x.jpg
http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/2/322/322_1000x.jpg
http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/2/322/322_1000x.jpg
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Helsingissä Kuudes linja -ravintolassa järjestettiin 
syyskuussa  tiedotus-ja varainhankintatempaus Club Maktaba yhteistyössä HelMet- 
kirjstojen ja erityisesi Kirjasto 10:n kanssa. Hauskaa oli ja tunnelma oli katossa! 
Tässä taiteilee tansanialaistaustainen the Mpondas-yhtye. (kuva: Minna Koskinen)   

  
 
Hankkeen omavastuuosuuden kerääminen sujui vuonna 2013 ongelmitta. 
 
 
Astrid Lindgren Memorial Award ALMA –ehdokkaat  olivat David Almond, Mauri Kunnas, 
Sinikka ja Tiina Nopola. 
 
 
 

8. KIRJASTOPÄIVÄT JA  AMMATTITAPAAMISET 
 
Kirjastoseura ja sen työryhmät järjestivät koulutustapahtumia, joihin osallistui yhteensä 713 
henkilöä. Tapahtumia järjestettiin yhteistyössä paikkakuntien kirjaston kanssa. Jäsenten 
osallistumismaksu Kirjastoseuran ammattitapaamisiin oli 80 € yhden päivän, 130  € kahden päivän 
ja 185 € kolmen päivän kurssille. Kirjastopäivillä oli omat hintansa riippuen jäsenyydestä, 
ilmoittautumisajankohdasta ja osallistumisajasta. 
Työryhmien järjestämistä tapahtumista on kerrottu tarkemmin kunkin työryhmän kohdalla luvussa 
14. 
 
 
12.-14.6.  Kirjastopäivät  KUVA? 

Kirjastopäivät 2013 järjestettiin Mikkelissä teemalla ” Sähköä, sukupolvia ja 
selviytysmiskeinoja” yhteistyössä Mikkelin kaupunginkirjaston-maakuntakirjaston 
kanssa. Ohjelmassa oli luentoja, työpajoja, Kirjastoseuran työryhmien järjestämiä 
ammattitapaamisia, tutustumiskäyntejä, näyttelyitä. 
Kirjastopäivien tiedotustilaisuuteen osallistui paikallisia tiedotusvälineitä. 
Kirjastopäivistä uutisoivat mm. STT, Helsingin Sanomat, Yle Etelä-Savo, Maaseudun 
tulevaisuus, Länsi-Savo, Hämeen Sanomat, Demokraatti, Radio Mikkeli, Mikkelin 
kaupunkilehti. 
Kirjastopäivien yhteydessä julkistettiin Kirjastoseuran ja Kirjastot.fi:n yhteistyössä 
tekemän kyselyn tulokset kiristyvän taloustilanteen vaikutuksesta kirjastoihin. Aihe 
kiinnosti tiedotusvälineitä vielä Kirjastopäivien jälkeenkin. 
Kirjastoseuran osastolla esiteltiin Kirjasto ja kehitys –hanketta, jaettiin Kirjastolehteä, 
esitteitä sekä tehtiin pinssejä.  
Osallistujia oli 351. 

  

 
. 

http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/3/323/323_1000x.jpg
http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/3/323/323_1000x.jpg
http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/3/323/323_1000x.jpg
http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/images/3/2/3/323/323_1000x.jpg
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9. MUUT TAPAHTUMAT JA KAMPANJAT 
 
EDUCA-messut 25.-26.1. 
Kirjastoseuran viestintäpäällikkö ja toimistopäällikkö osallistuivat messuille yhdessä Kirjastot.fi:n, 
Kirjavinkkariyhdistyksen ja Helmet-kirjastojen kanssa. Teemana oli Elämysten kirjasto. Jaettiin 
Kirjastolehteä. 
 
 
Kiitos kirjasta -mitali 24.4. 
Kiitos kirjasta –mitali annettiin Aki Ollikaiselle  Nälkävuosi-kirjasta Kirjan ja Ruusun päivänä 
Akateemisessa kirjakaupassa Helsingissä. Suomen kirjastoseura jakaa palkinnon yhdessä 
Kirjakauppaliiton ja Libro ry:n kanssa. Kiitos kirjasta –palkintolautakunnassa Kirjastoseuran 
edustajana olivat Marika Helovuo ja Jaana Märsynaho. 
 
Maailma kylässä -festivaali 25. -26.5. 
Suomen kirjastoseura osallistui Maailma kylässä –festivaalille. Pienen pöydän ääressä esiteltiin 
erityisesti Kirjastot ja kehitys –hanketta sekä Kirjastolehteä. Työntekijöistä Minna Koskinen, Ira 
Koivu ja Marjatta Lahti osallistuivat. Lisäksi mukana oli iso joukko Kirjastot ja kehitys –hankkeen 
vapaaehtoisia.  
 
Turun kirjamessut 4.-6.10. 
Turun kirjamessuilla Kirjastoseuran ja Suomen kirjastomuseon yhteisellä messuosastolla 
päivystivät viestintäpäällikkö, toimistopäällikkö ja toimistosihteeri sekä  Anneli Ketonen,  
Leenakaisa Haapaniemi, Kaisa Inkeroinen, Juha Manninen ja Ilkka Kononen. Messujärjestelyissä 
olivat mukana myös Päivi Almgren ja Titta Baer.  
Osastolla jaettiin Kirjastolehteä ja messuvieraat saivat tehdä itselleen pinssejä.  Messuilla jaettiin 
myös Yhteys-hankkeen esitteitä.  
 
Messujen yhteydessä Kirjastoseuran Mediakasvatushanke järjesti yhdessä Vaski-kirjastojen ja 
Kirjastot.fi:n kanssa seminaarin peleistä otsikolla Pelataanko vai pelätäänkö? Kirjastoseuran 
paneelikeskustelussa pääteemaksi nousi vapaaehtoistyö kirjastoissa, joka oli myös messuilla 
julkaistun Kirjastoseuran kannanoton aihe. Puheenjohtajana toimi Ira Koivu, panelisteina Hannele 
Niemelä Jyväskylän kaupunginkirjastosta, Matti Karjalainen Tampereen kaupunginkirjastosta, 
Viktoria Kulmala Mynämäen kunnankirjastosta, Veikko Sonninen Lähikirjastojen puolesta ry:stä ja 
Kristiina Kontiainen Kirjastoseurasta. Kirjastoradio tallensi paneelin. 
 
Helsingin kirjamessut 24.-27.10. 
Kirjastolehti oli mukana Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n messuosastolla 
Helsingin kirjamessuilla. Osastolla jaettiin messuyleisölle Kirjastolehteä.  
 
Kirjastoseura jakoi jäsenilleen 180+100 vapaalippua (yht 280) molemmille kirjamessuille. 
 
Yleiset kirjastot valtionosuusuudistuksessa  
Vuoden lopussa Kirjastoseura selvitti ja tiedotti, mitä tapahtuu kirjastojen perustamishankkeiden 
korvamerkitylle määrärahalle  valtionosuusuudistuksessa, joka tulee eduskunnan käsittelyyn 
vuoden 2014 lopussa. Uhkana on, että erillinen määräraha  kirjastojen rakentamiseen, 
korjaamiseen ja kirjastoautojen hankintaan poistetaan ja osuus liitetään kuntien 
valtionosuuskokonaisuuteen, jolloin kunta voi käyttää sen haluamallaan tavalla.  
 
Kirjastoseura otti ensin yhteyttä hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän jäseniin, 
myöhemmin kaikkiin ministereihin, kansanedustajiin ja heidän avustajiinsa. Erikseen lähetettiin 
vielä tietoa niille kansanedustajalle, joiden vaalipiirissä on kirjastohankkeita OKM:n 
rahoitussuunnitelmassa 2015-2017. Tiedotettiin myös erikseen rahoitussuunnitelmassa olevien 
kuntien päättäjille ja kirjastoille. Nettiin perustettiin myös adressi, johon vuoden loppuun mennessä 
oli kertynyt 2556 nimeä. Toiminnanjohtaja ja toimistopäällikkö tapasivat eduskunnan 
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sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Raija Vahasalon, jolle luovutettiin adressi ja kerrottiin 
Kirjastoseuran huolenaiheet asiassa.  
Tiedotusvälineet käyttivät laajasti Kirjastoseurasta saamaansa aineistoa. 
Kampanjointi rahoituksen puolesta jatkuu vielä vuonna 2014. 
 
IFLA Trend Reportin rikastaminen Suomessa 
Suomen kirjastoseura, FSBF, STKS, Kansalliskirjasto ja Helsingin kaupunginkirjasto-yleisten 
kirjastojen keskuskirjasto aloittivat Singaporessa julkistetun IFLA:n Trend Reportin jalkauttamisen 
suunnittelutyön, jonka hedelmät poimitaan vuonna 2014. 
 
                                                             

10. KIRJASTOLEHTI JA TIEDOTUS 
 
Viestintäpäällikkö Ira Koivu ja toimittaja-tiedottaja Titta Baer vastaavat Kirjastoseuran 
tiedotuksesta.   
Kirjastoseura tiedotti sekä kirjastokentälle, että suurelle yleisölle kirjastoalaa koskevista 
kysymyksistä. Kirjastoseuran toimisto vastaa viikoittain toimittajien, muiden järjestöjen ja tavallisten 
kansalaisten kyselyihin mitä erilaisimmista kirjastoasioista. 
 
Kirjastolehti 
Päätoimittaja on  Ira Koivu  ja Titta Baer (toimittaja-tiedottaja). Lehden taittoi graafikko Kari 
Långsjö.  
Prolehteä teki yhdessä Koivun ja Baerin kanssa  toimituskunta:  Leena Elenius, Marja Haapaniemi, 
Pirkko Lindberg, Jarkko Rikkilä, Päivi Litmanen-Peitsala ja Jarmo Saarti ja loppuvuodesta  myös 
Kaija Fredriksson. 
 
Kirjastolehti ilmestyi vuonna 2013 tuttuun tapaan viisi kertaa:  
 

 1/13 Rakkaus-teema ilmestyi Lainanpäiväksi 7.2. Asiakasnumeroa tilattiin 2840 kpl, 
liitteellistä lehteä n. 3070 kpl 
 

 2/13 Mies-teema ilmestyi 22.5. Asiakasnumeroa tilattiin 2570 kpl, Liitteellistä lehteä n. 
3070 kpl 

 

 3/13 Lapsi & Nuori -mediakasvatusnumero ilmestyi 19.9. Asiakasnumeroa tilattiin 
3385 kpl, liitteellistä lehteä n. 3100 kpl 

 

 4/13 Kirja & Ruoka -teema ilmestyi 22.10. Asiakasnumeroa tilattiin 2660 kpl, 
liitteellistä lehteä n. 3100 kpl 
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  5/13 Vuosijulkaisu ilmestyi 18.12, sitä tilattiin n. 3400 kpl 
 
 
Asiakaslehden sivumäärä oli keskimäärin 32-sivua, poikkeuksena 40-sivuinen numero 3, jonka 
tekemiseen saatiin Wihuri-säätiöltä  5000 euroa. Ammattilehdessä oli edellisten vuosien tapaan 16 
sivua.  Keskimääräinen painosmäärä oli n. 6500 kpl/numero, vuosijulkaisun 3600 kpl.  
 
Kirjastolehti painetaan edelleen Forssaprintissä. Lehden ilmoitusmyyjä oli Leila Hampaala. 
 
Kirjastolehden taloudellinen tulos oli parempi kuin edellisvuonna, koska kuluja on saatu 
vähennettyä. Tulokehitys on kuitenkin negatiivinen. Lehteä tilattiin ja ostettiin irtonumeroina 80 264 
(83 161) euron edestä. Ilmoitusmyyntituloja oli 43 820 (48 992) €. Kulut olivat 189 103 (219 760) 
euroa. Suluissa on vuoden 2012 luvut. 
 
Kirjastolehti käytti edellisvuonna samansa Wihuri-säätiön myöntämän 5000 euron avustuksen 
mediakasvatuksen teemanumeroon  3/2013. 
 
Kirjastolehden ja -seuran kotisivuja kehitettiin edelleen. Päivitys tehdään Content-järjestelmällä, 
sivujen tekninen toteutus Feature / Jari Lehtinen.  
Kirjastolehden verkkosivuilla käytiin vuoden aikana 21 271 kertaa (vrt. 2012/16 500). 76 % 
kävijöistä palasi sivuille. Sivukatseluita oli yhteensä 45 783 (vrt. 2012/33 600).  
Lehden Twitter-tilillä (https://twitter.com/Kirjastolehti) oli  500 seuraajaa (vuoden 2012 lopussa niitä 
oli 67). Lehden Facebook-sivuilla tykkääjiä oli n. 850 (vuoden 2012 lopussa n. 600). 
 
Kirjastolehden sähköinen arkisto vuoteen 2010 asti on siirretty Kirjastot.fi:n palvelimelle, 
Kirjastolehti omistaa edelleen aineiston.  Lehden entinen toimituspäällikkö Seppo Verho avusti 
siirrossa. Toistaiseksi arkisto ei ole vielä kokonaan vapaassa käytössä tekijänoikeudellisista syistä.  
Käyttöön  tarvitsee salasanan, jonka saa Kirjastolehdestä. 
 
Kirjastolehti osallistui Aikakausmedian mediataitoviikkoon lahjoittamalla lehtiä kouluun jaettaviksi. 
Kirjastolehti osallistui myös Aikakausmedian Edit-kilpailuun useissa sarjoissa. 
  
Kirjastoseuran muu tiedotus   
Kirjastoseuran uusi esitteensä. Se on tarkoitettu erityisesti kirjastoalalla toimiville, jotka eivät vielä 
kuulu Kirjastoseuraan. Painos 2000 kpl, taitto Kari Långsjö. 

 
 

 
 
 
 
Kirjastoseuran perusviestintään kuluu tiedotteiden lähettäminen noin 300 viestimelle (sanoma- ja 
paikallislehtiä, aikakaus- ja ammattilehtiä, internet, TV- ja radiotoimitukset) 4-10 kertaa vuodessa. 

https://twitter.com/Kirjastolehti
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Vuonna 2013 niitä lähetettiin 9.Tiedotteita lähetetään muun muassa seuran kannanotoista, 
tilaisuuksista, palkinnoista ja muista ajankohtaisista asioista. Tiedotteet julkaistiin myös 
Kirjastoseuran verkkosivuilla. 
 
13.5. Kirjastoja kannattaa kehittää, ei kurjistaa. Mm. Hollola-Kärkölän kirjastotoimen alasajosta 
(mm. Yle uutiset 14.5.2013) 
11.6. Kirjastopäivät: Sähköä, sukupolvia ja selviytymiskeinoja. Suomi jäljessä e-aineistoissa? 
11.6. Kirjastopäivät: Mitä kirjastoille kuuluu? Suomen kirjastoseuran Kirjastot.fi:n kanssa tekemä 
kysely kirjastojen tilanteista säästöpaineissa (mm. Yle 12.6., HS 12.6.2013) 
12.6. Kirjastolehden Jyvä-palkinnot vuoden 2012 parhaista artikkeleista 
12.6. Jukka Relander jatkaa Kirjastoseuran puheenjohtajana 
  8.8. Kirjastoautopäivät Joensuussa: Kirjastoautojen palvelut laajenevat, valtakunnallinen 
kirjastoautokartoitus (mm. Karjalainen 9.8.) 
22.8. Kirjastoseuran toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä aloittaa IFLAn puheenjohtajana (23.8. Hämeen 
Sanomat) 
4.10. Ammattilaiset tekevät kirjastotyön, vapaaehtoiset lisäävät yhteisöllisyyttä (mm. 4.10. Yle 
Keski-Suomi   http://yle.fi/uutiset/kirjastontateja_ei_voi_korvata_talkoilla/6864246 ) 
4.11. Kirjastoille korvamerkitty määräraha säilytettävä. Perustamishankkeiden valtionavusta (mm.    
4.11. Talouselämä, 5.11. Kulttuurivihkot, 6.11. Savon Sanomat)  
 
Kirjastoseuran verkkosivujen kehittämistä jatkettiin. Päivitystä siirryttiin tekemään Content-
järjestelmällä, sivujen tekninen toteutus Feature / Jari Lehtinen. 
Verkkosivuilla tarjotaan ajantasaista tietoa Kirjastoseuran toiminnasta. Ajankohtaista – uutisia 
Kirjastoseuran toiminnasta ja siihen liittyvistä aihepiireistä tehtiin vuoden aikana 77 kappaletta.  
Uutiskirjeitä alettiin teknisen toteutuksen viimeistelyn jälkeen lähettää huhtikuussa. Uutiskirjeitä 
lähetettiin vuoden aikana 22, noin 2-4 kuukaudessa. Tilaajia oli n. 350.  
 
Kirjastoseuran tiedotteita Kirjastot.fin ammattikalenteriin päivitettiin 25 tiedotetta, lisäksi Kirjastot.fin 
uutisiin välitettiin aineistoa.   
 
Kirjastoseuran Facebook-sivuilla on noin 700 tykkääjää. Sivuja ylläpitävät viestintäpäällikkö ja 
tiedottaja-toimittaja, päivityksiä tekevät myös seuran hallitus ja muut toimiston työntekijät. Twitter 
tili https://twitter.com/Kirjastoseura . 
 

11. HANKKEET 
 
Kirjastoseuralla oli vuoden aikana kaksi ministeriöiden rahoittamaa hanketta. 

 
Kirjastot ja kehitys –hankkeesta on kerrottu kansainvälisen toiminnan yhteydessä. 

 
Mediakasvatuksen vakiinnuttaminen yleisiin kirjastoihin –hanke sai jatkoaikaa ja –rahoitusta 
toimintasuunnitelman toteutukseen. Varsinainen hanke toteutettiin  vuoden 2013 aikana. FM Mika 
Mustikkamäki työsti teemaa kahdeksassa maakuntakirjastossa yhteensä 126 kirjastoammattilaisen 
kanssa ja näiden keskustelujen pohjalta laati julkaisun Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: 
suuntaviivoja ja suosituksia. Hanke jatkuu vielä osittain vuoden 2014 puolella. 

 
Lisäksi Kirjastoseura on ilmoittanut kiinnostuksena osallistua kansalliseen OKM:n rahoittamaan 
Lukuinto-ohjelmaan, jota hallinnoi Oulun yliopisto. Seura on mukana myös Lapin yliopiston ESR-
rahoitteisessa Yhteys-hankkeessa. 

 
12. JÄSENISTÖ JA VUOSIKOKOUS 

 
Vuoden 2013 lopussa Kirjastoseuralla oli jäseniä 1952,joista  1918 oli henkilöjäseniä,  
34 yhteisöjäseniä. Kirjastoseuran kunniajäsen on Oili Kokkonen. 

http://yle.fi/uutiset/kirjastontateja_ei_voi_korvata_talkoilla/6864246
https://twitter.com/Kirjastoseura
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Ylimääräinen jäsenkokous pidettiin 22.3.2013. Aiheena Kirjastoseuran omistus ja pääomitus BTJ 
Finlandissa. 
 
Kirjastoseuran vuosikokous pidettiin Mikkelissä Kirjastopäivien yhteydessä 12.6. Seuran 
puheenjohtajana jatkamaan valittiin Jukka Relander ja hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi 
kaudelle 2014 - 2015 Pirkko Lindberg, Juha Manninen, Saara Ihamäki ja Mervi Hietanen. 
Varajäseniksi vuodelle 2014 valittiin Viktoria Kulmala, Inkeri Kulpakko ja Sylvia Stavén. 
 

13. HALLITUS 
 
Hallitus kokoontui 8 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jukka Relander (6), ensimmäisenä 
varapuheenjohtajana Pirkko Lindberg (6, kahdesti myös pj) ja toisena varapuheenjohtajana 
Leenakaisa Haapaniemi (7, kerran myös pj). Muut hallituksen jäsenet olivat Mervi Hietanen (5), 
Kaisa Inkeroinen (6), Ilkka Kononen (7), Riitta Kangas (7), Viktoria Kulmala (4), Inkeri Kulpakko (5) 
sekä varajäsenet Saara Ihamäki (5), Juha Manninen (4) ja Sami Varjo (0). Suluissa on hallituksen 
jäsenen kokouksiin osallistumiskerrat. 
 
Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimivat Minttu Rosenholm (1.-4.kokous), Kristiina Kontiainen 
(5.kokous) ja Riikka Rajala (6.-8.kokous).  
 
Hallituksen strategiaseminaari järjestettiin 30.1.2013. Paikalla oli hallitus, työryhmien 
puheenjohtajat ja toimiston henkilökunta. 
 
Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, toiminnanjohtaja ja 
toimistopäällikkö. Hallituksen kokousten asialistat julkaistaan Kirjastoseuran www-sivuilla, 
pöytäkirjoista julkaistaan tiivistelmät. 
 
 

14. KIRJASTOSEURAN TYÖRYHMÄT  
    
Kirjastoseurassa toimii kahdeksan työryhmää: fiktioryhmä, kansainvälisten asioiden työryhmä, 
kirjastoautotyöryhmä, kirjastovirkailijatyöryhmä, kotipalvelu- ja laitoskirjastotyöryhmä, koulutus- ja 
tutkimustyöryhmä, musiikkityöryhmä ja nuortenkirjastotyöryhmä. Vaalitoimikunta toimii omana 
ryhmänään. 
 
Kirjastoseuran eri työryhmät järjestivät tapahtumia ja ammattitapaamisia sekä pyrkivät 
vaikuttamaan omaa ammattialaansa koskeviin kysymyksiin. Työryhmät ovat tiedottaneet 
toiminnastaan Kirjastoseuran www-sivujen lisäksi myös Kirjastot.fi –sivuilla. Työryhmistä on 
osallistuttu Kirjastoseuran strategiaseminaariin.  
 
Kirjastoseuran edustajia on mukana koulun ja kirjaston yhteistyöryhmässä sekä kirjastoalan 
palkka- ja imagotyöryhmä Minervassa. 
 
Fiktioryhmä  
 
Pirjo Tuomi pj., Oulu 
Marjut Puominen sihteeri, Helsinki 
Marika Helovuo, Vantaa 
Tuula Luoma, Forssa 
Tuula Rautio, Kerava 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja Kaisa Inkeroinen, Pori 
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Fiktioryhmä kehittää fiktiivisen aineiston tietotaitoa kirjastoissa järjestämällä koulutusta ja 
osallistumalla asiasta käytävään keskusteluun. 
 
Fiktiotyöryhmä kokoontui kaksi kertaa ja Kirjastopäivillä Mikkelissä järjestettiin ammattitapaaminen 
”Onks tietoo – kaunokirjallisuuden tietopalvelu”. 
 
Fiktiopäivä ”Lukemisen erilaiset tavat ja muodot” järjestettiin Celia kirjastossa 12.4. Teemana oli 
moniääninen lukeminen. Esiintyjinä Kirjallisuusterapiayhdistyksestä Karoliina Kähmi, PISA-tutkja 
Sari Sulkunen ja Jyväskylän yliopistosta Tuija Saresma. Puheenvuoroja oli lisäksi Celia-kirjastolta 
ja Celian asiakkaalta. 
Päivään osallistui noin 35 kirjastoalan ammattilaista ja opiskelijaa eri puolilta Suomea.  
 
Kansainvälisten ja monikulttuurisuusasioiden työryhmä 
 
Ali Abdirahman, pj., Espoo 
Anu Hakari, Tamperet 
Riitta Hämäläinen, Helsinki, Monikielinen kirjasto   
Marjatta Lahti, Kirjastot & kehitys –hanke 
Sanna Näätänen, sihteeri,Liminka 
Tatiana Vasilyeva, Loviisa 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja Viktoria Kulmala, Mynämäki 
 
Työryhmän ympärille on koottu laajempi asiantuntijarinki, jonka jäsenet voivat olla 
mahdollisuuksiensa mukaan  työryhmän apuna. Laajempaan asiantuntijarinkiin kuuluvat Lotta 
Jansson, Hanna Rissanen Suomen lähetysseuran kirjastosta, Tiina Tarvonen Helsingin 
kaupunginkirjastosta ja Eva Wilenius Espoon kaupunginkirjastosta. 
 
Kansainvälisten asioiden työryhmän kokoonpano on vaihtunut vuoden 2013 aikana. Työryhmästä 
on eronnut Leena Aaltonen, Eila Ainali, Elina Harju, Maisa Lovio sekä Kristiina Virtanen. 
Työryhmään uusina jäseninä ovat liittyneet: Anu Hakari, Riitta Hämäläinen, Sanna Näätänen ja 
Tatiana Vasilyeva. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ali Abdirahman ja sihteeriksi Sanna 
Näätänen.  
Työryhmä kokoontui kolme kertaa vuonna 2013. 
Työryhmä on toiminut Kirjastot ja kehitys –hankkeen ohjausryhmänä ja osallistunut sitä kautta mm. 
Maailmat kylässä –tapahtumaan. 
Kesäkuussa Kirjastopäivien yhteydessä työryhmä järjesti ammattitapaamiseen teemalla Kirjastot 
köyhyyden poistajina. 
 
Kirjastoautotyöryhmä 
 
Heli Itkonen-Vesa pj., Joensuu 
Juha Manninen sihteeri, Turku 
Gisela Eckert, Vantaa 
Teppo Seppinen, Kouvola  
Evan Seppä, Pyhtää 
Pasi Sivenius, Hollola 
Jorma Sormunen, Rantasalmi 
Kati Yoshizawa, Kolari 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja Juha Manninen, Turku 

 
Kirjastoautotyöryhmä kokoontui  viisi kerta. Mikkelin kirjastopäivillä pidettiin ammattitapaaminen 
12.6.2013 nimellä Muuttuvat ympäristöt ja ammattitaitovaatimukset – ennakointi 
kirjastoautotoiminnassa. 
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Valtakunnalliset kirjastoautopäivät pidettiin 8.-10.8.2013 Joensuussa. Päiville osallistui 162 henkeä 
ja 20 kirjastoautoa. Päivät onnistuivat hyvin. Sovittiin, että seuraavien kirjastoautopäivien ajankohta 
on vasta 2016, jotta autopäivät eivät ole samana vuonna kuin kirjastopäivät. Kirjastopäivillä 
keskusteltiin  kirjastoautojen ja palveluiden tulevaisuudesta, koulutuksesta, tekniikasta. Mukana oli 
kirjastoautoväkeä myös Tallinnasta ja Petroskoista. Taitoajojen parhaat olivat Mika Varneslahti 
Hankasalmelta, Matti Levaniemi Jämsästä ja Esa Turunen Kotkasta. Paras auto -äänestyksen 
voittajat olivat Pudasjärvi, Salo ja Oulu.  

Kirjastoautotyöryhmä laati  uuden laatusuosituksen, joka julkaistiin lokakuussa Kirjastoseuran 
sivuilla. 
http://suomenkirjastoseura.fi/files/Tyoryhmat/autoryhma/Kirjastoautojen_laatusuositus_30%209%2
02013.pdf  

Valtakunnallisen tieto- ja kirjastopalvelualan tutkintotoimikunnan työryhmässä oli jäseniä myös 
Kirjastoautotyöryhmästä. Opetushallitus käsittelee esityksen. 
 
Kirjastovirkailijatyöryhmä 

 
Jaana Kakkonen, pj., Nokia 
Eeva-Liisa Kuusisto, sihteeri, Helsinki 
Taina Ojanpää-Heiskanen, Helsinki 
Tiina Skogberg, Riihimäki 
Tarja Katajamäki, Jyväskylä 
Pilvi Uusitalo, Oulu 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja: Leenakaisa Haapaniemi 
 
Kirjastovirkailijatyöryhmä kokoontui 4 kertaa ja Kirjastopäivillä ammattitapaaminen ”Työhyvinvointi”. 
 
Kirjastovirkailijapäivät  Turussa 3. – 4.10. otsikolla ”Lähellä – miten käy lähikirjastojen”.  
Esiintyjinä olivat Viktoria Kulmala Mynämäeltä, Hannele Niemelä Jyväskylästä, Veikko Sonninen 
Lähikirjastojen puolesta ry:stä ja Wilson Kirwa. Päivät avasi Inkeri Näätsaari, Turun 
kaupunginkirjastosta. Kirjastovirkailijatyöryhmä esitteli toimintaansa sekä kertoi Kirjastoseuran 
jäsenyyden hyödyistä. Osallistujia oli  51 ja seminaarin päätteeksi Kirjastoseura tarjosi halukkaille 
pääsyliput Turun kirjamessuille. 
 
Kirjastovirkailijoiden Facebook-ryhmässä oli lähes 140 jäsentä. 
 
Kotipalvelu- ja laitoskirjastotyöryhmä  
Leena Laakso pj., Helsinki 
Jaana Savela, Seinäjoki 
Johanna Oosi-Villikka, Kuopio 
Marja Heroja, Oulu 
Marjatta Toivonen, Kouvola 
Kirjastoseuran edustaja Leenakaisa Haapaniemi 
 
Kotipalvelu- ja laitoskirjastotyöryhmä eli Ko-La edistää tasa-arvoisia kirjastopalveluita kaikille, myös 
niille kansalaisille jotka eivät terveydentilansa vuoksi pääse itse kirjastoon. Ko-La korostaa 
vertailukelpoisen tiedon saamisen tärkeyttä palveluiden kehittämisessä. Se yhdistää kirjastojen 
kotipalveluissa ja laitoskirjastoissa työskentelevät ammattilaiset järjestämällä heille ammattitaitoa 
tukevia koulutuspäiviä ja yhteisiä ammattitapaamisia. 
 
Ryhmä kokoontui kahdesti vuonna 2013. Muu yhteydenpito hoidettiin sähköpostitse. 
Ryhmä järjesti 16.-17.5. koulutuspäivät Seinäjoella otsikolla Tapaamisia – kotona ja kirjastossa. 
Koulutuspäiviin osallistui yhteensä 55 henkilöä. Palaute päivistä oli runsasta ja erittäin mukavaa 
luettavaa: päiviin oltiin tyytyväisiä päiviin ja yhteenkuuluvaisuuden tunne oli päällimmäisenä. 

http://suomenkirjastoseura.fi/files/Tyoryhmat/autoryhma/Kirjastoautojen_laatusuositus_30%209%202013.pdf
http://suomenkirjastoseura.fi/files/Tyoryhmat/autoryhma/Kirjastoautojen_laatusuositus_30%209%202013.pdf
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Kirjastopäivillä Mikkelissä ammattitapaamisen aiheena oli Toiset meistä. Leena Laakso esitteli 
tapaamiseen osallistuneille koostamiaan laitoskirjastosivuja, jotka julkaistaan Kirjastot.fi-sivustolla. 
  
Tammikuussa 2013 oli Kotiliedessä juttu Seinäjoen kirjaston kotipalvelusta ja sanomalehti Ilkassa 
samasta aiheesta juttu syyskuussa 2013. 
 
Koulutus- ja tutkimustyöryhmä   
 
Vesa Suominen pj., Oulu 
Susanna Lampola-Autio, Tampere 
Olli Mäkinen, Turku 
Jarmo Saarti, Kuopio 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja Mervi Hietanen 
 
Työryhmä käsitteli asioita sähköpostitse eikä pitänyt vuonna 2013 virallisia kokouksia. 
Kirjastopäivillä Mikkelissä ryhmä järjesti ammattitapaamisen teemalla ”Koulutuksen markkinat 
kirjastoalalla”. 
 
Musiikkityöryhmä  
 
Lea Salo, pj., Kotka 
Markku Lehikoinen, sihteeri, Espoo 
Antti Impivaara, Turku 
Jussi Harismaa, Turku 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja: Ilkka Kononen, Forssa 
 
Musiikkityöryhmä kokoontui vuonna 2013  kerran 21.3. Entressen kirjastossa Espoossa. 
Yhteistyötä Musiikkikirjastoyhdistyksen kanssa lisätään ja järjestetään yhteisiä tapahtumia ja 
koulutuksia musiikkikirjastojen henkilökunnalle.  
 
19.2.2014 musiikkityöryhmä järjesti retken Helsingin uuteen Musiikkitaloon, Sibelius Akatemian 
uuteen kirjastoon ja Helsingin yliopiston uuteen pääkirjastoon Kaisa-talossa. Retkelle osallistui 15 
henkilöä.  
 
12.6.2013 musiikkityöryhmä järjesti ammattitapaamisen Mikkelin kirjastopäivillä. Tapaamisen 
aiheena oli ”Kokoelmatyön tulevaisuus” ja tilaisuuden vetäjänä toimi musiikkikirjastovirkailija Antti 
Impivaara Turun kaupunginkirjastosta. Tapaamiseen osallistui 8 henkilöä.  
 
Nuortenkirjastotyöryhmä  

 
Merja Marjamäki, pj., Turku 
Tuija Seppänen, Seinäjoki 
Greta Hansén-Haug, Lempäälä 
Ulla Pötsönen,  Joensuu 
Hanna Aaltonen,  Vantaa 
Kirjastoseuran hallituksen edustaja Inkeri Kulpakko, Kemijärvi 
 
Nuortenkirjastotyöryhmä piti neljä kokousta. 
 
Työryhmä järjesti ammattitapaamisen Mikkelin kirjastopäivillä 12.6.: Laadukasta 
nuortenkirjastotyötä - mitä on laatu ja onko sitä?   (Greta Hansen-Haug). Nuortenkirjastotyö 
maailmalla - ideoita ja käytäntöjä (Merja Marjamäki). Katsaus nuorille suunniteltuihin kirjastotiloihin 
(Tuija Seppänen ja Salla Erho). 
Merja Marjamäki osallistui epäkonferenssiin Cycling for Libraries Amsterdam-Bryssel 18.-26.6.  

http://www.kirjastopaivat2013.fi/datastore/media/kirjastopaivienesityksetke1206/Laadukasta_nuorten_kirjastotyo%C2%A6%C3%AAta%C2%A6%C3%AA_Greta_Hansen_Haug.pdf
http://www.kirjastopaivat2013.fi/datastore/media/kirjastopaivienesityksetke1206/Laadukasta_nuorten_kirjastotyo%C2%A6%C3%AAta%C2%A6%C3%AA_Greta_Hansen_Haug.pdf
http://www.kirjastopaivat2013.fi/datastore/media/kirjastopaivienesityksetke1206/Nuortenkirjastotyo%C2%A6%C3%AA_maailmalla_Merja_Marjamaki.pdf
http://www.kirjastopaivat2013.fi/datastore/media/kirjastopaivienesityksetke1206/Nuortenkirjastotyo%C2%A6%C3%AA_maailmalla_Merja_Marjamaki.pdf
http://www.kirjastopaivat2013.fi/datastore/media/kirjastopaivienesityksetke1206/Katsasus_nuorille_ssuunniteltuihin_kirjastotiloihin_Salla_Erho.pdf
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Ulla Pötsönen luennoi nuortenkirjastotyöstä IFLAn konferenssissa Singaporessa  Ladder of 
participation – a tool for evaluating young people's involvement to library services, actions and 
plans. http://library.ifla.org/109/1/140-potsonen-en.pdf 
Työryhmä järjesti Seinäjoen kaupunginkirjastossa 9.10. koulutuspäivän Standardeista 
estradiesiintymisiin – nuortenkirjastotyö panostaa laatuun yhdessä Kirjavinkkariyhdistyksen, Etelä-
Pohjanmaan Ely -keskuksen ja Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kanssa.Osallistujia 
oli 44. 
Greta Hansen-Haugin TaY:n pro gradu Laadukasta nuortenkirjastotyötä – mitä on laatu ja onko 
sitä?  valmistui loppuvuonna 2013  ja työryhmä laatii sen pohjalta nuortenkirjastotyölle kansallisia 
laatusuosituksia, joita pyritään jatkotyöstämään yhteistyössä OKM:n kanssa.   
 
 
Vaalitoimikunta 

 
Seija Ålander, Rovaniemi (koollekutsuja) 
Jaana Käki, Hämeenlinna 
Merja Marjamäki, Turku 
Hanna Pitkänen, Joensuu 
Marja-Leena Vaarala, Kemijärvi. 
 
Vaalitoimikunta hankki ehdokkaat Kirjastoseuran hallitusvaaliin 2013. Hallitusehdokkaita oli 
seitsemän. Puheenjohtajaehdokkaita oli yksi. 
 

15. TOIMISTO 
 
Henkilökuntaa oli vuoden aikana keskimäärin 8 henkilöä. Henkilökunta kouluttautui pääasiassa 
ilmaisissa tilaisuuksissa, joita järjestivät järjestöt, joihin Kirjastoseura kuuluu. Toimiston 
henkilökunta edusti Kirjastoseuraa monissa yhteistyökumppaneiden kokouksissa. 
 
Määräaikaisena toimistopäällikkönä toiminnanjohtajan tehtävissä jatkoi YTM Kristiina Kontiainen. 
Toiminnanjohtaja YTM, kh Sinikka Sipilä työskenteli päätoimisesti  IFLA:n varapuheenjohtajana ja 
elokuusta lähtien varsinaisena puheenjohtajana. Toimistopäällikkö vastaa Kirjastoseuran 
kotimaisesta toiminnasta.  
 
Viestintäpäällikkönä jatkoi VTM Ira Koivu ja tiedottaja-toimittajana FK, Medianomi AMK  Titta Baer. 
Toimistosihteeri Minttu Rosenholm irtisanoutui kesäkuussa. Tradenomi Riikka Rajala aloitti 
elokuussa toimistosihteerin tehtävässä.  
 
Toimistonhoitaja merkonomi Merja Menna jatkoi osa-aikaisena. Palkat, palkkiot, matkalaskut ja 
laskutus on ulkoistettu tilitoimisto Greenstepille. Netvisor-ohjelmaa hyödynnetään edellisvuotta 
paremmin asiakastietojen hallinnassa 
 
Linda Bäckström työskenteli kaksi viikkoa toimistossa kesäkuussa. Jarmo Tiittanen oli 
työkokeilussa puoli vuotta  5.8.2013 alkaen. Elsa Huovinen teki taksvärkkipäivänsä Kirjastoseuran 
toimistolla 16.10. 
 
Kirjastoseuran toimistossa aloitettiin putkiremontti lokakuussa. Henkilökunta teki tämän vuoksi 
tavallista enemmän etätöitä ja hallituksen ym. kokoukset jouduttiin pitämään muualla. 
 
Toimisto on ottanut käyttöön määrällisiä mittareita kuvaamaan Kirjastoseuran toimintaa. Vuoden 
2013 luvut ovat toimintakertomuksen liitteenä. 
 
 

http://library.ifla.org/109/
http://library.ifla.org/109/
http://library.ifla.org/109/
http://library.ifla.org/109/
http://library.ifla.org/109/1/140-potsonen-en.pdf
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16. TALOUS 
 
Suomen kirjastoseuran talous on ollut toimintakaudella vakaa. Poistoja tehtiin 2.179,55 eurolla 
kalustosta ja aineettomista oikeuksista. Poistojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 26.503,99 euroa.  
 
Projektien suoranaisesti aiheuttamat kulut rahoitettiin pääosin projektikohtaisin ulkopuolisin 
avustuksin. 
 
Kirjastolehti ja muu julkaisutoiminta sekä osoitteistojen myynti ovat Kirjastoseurassa olleet 
arvonlisäverollisia, mutta pääosin jäsenille tarkoitettu koulutus ei. 
 
Jäsenkokous päätti 22.3. kokouksessaan, että Kirjastoseura pääomittaa BTJ Finlandia 27 000 
eurolla. Kirjastoseuran omistus BTJ Finlandista on nyt 10,75 %. 
 
Kirjastoseuran tilintarkastajana toimi KHT Eeva Rauman, varalla  KHT-yhteisö SVH 
PricewaterhouseCoopers Oy. 
 

17. SAADUT AVUSTUKSET JA APURAHAT  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: 

  Yleisavustus    332.000 € 
Avustuksesta sai käyttää enintään 
60 000 € kansainväliseen toimintaan. 
Avustus sisältää ma. toimistopäällikön palkan. 

       
Kirjastolehti, kulttuurilehtituki   16.000 €  
Mediakasvatushanke   75.000 € 
OKM-kehitysyhteistyöhanke   19.000 € 
 

Ulkoasiainministeriö: 
Kirjastot ja kehitys -hanke   201.550 € 
 

Jenny ja Antti Wihurin säätiö: 
          Kirjastolehden mediakasvatusnumeroon                         5.000 € 
 

 
18. MYÖNNETYT APURAHAT JA PALKINNOT   

 

Karl-Erik Henrikssonin, Helle Kannilan ja Kirjastoseuran tutkimus- ja palkintorahastoista  ei 
myönnetty apurahoja.  
 
Uusi rahasto IFLA-matkoja varten 
Suomen kirjastoseura, Suomen tieteellinen kirjastoseura ja Finlands svenska biblioteksförening  
perustivat IFLA WLIC 2012 -konferenssin tuotoista saaduilla rahoilla IFLA-rahaston. Peruspääoma 
on 78 484,85 euroa. Kirjastoseura hallinnoi rahastoa. 
 
Rahastosta myönnetään  apurahoja vuosina 2013-2015 IFLA WLIC-konferenssin ja IFLA-
satelliittikokousten osallistumiskustannuksiin. Apurahat myöntää johtokunta, johon kuuluvat edellä 
mainittujen seurojen edustajat Mervi Hietanen, Hanna Lahtinen, Lisbet Muurinen. Toimistopäällikkö 
Kristiina Kontiainen on johtokunnan sihteeri. 
Apurahoja voivat hakea Suomen kirjastoseuran, Suomen tieteellisen kirjastoseuran, Finlands 
svenska biblioteksföreningin, Bibliothecarii Medicinae Fenniaen, Suomen koulukirjastoyhdistyksen, 
Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen ja Tietoasiantuntijat ry:n  jäsenet. 
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27.3.2013 avustuksia myönnettiin Singaporen IFLA-konferenssiin 23 henkilölle, yhteensä 25 000 
euroa. Kaikki hakijat saivat avustuksen. Avustuksen hakijoista 6 oli Tieteellisen kirjastoseuran 
jäseniä, 17 Suomen kirjastoseuran jäseniä, lisäksi yhdellä oli myös Finlands svenska 
biblioteksföreningin jäsenyys. Etusija annettiin seurojen aktiivisille jäsenille, jotka pitivät 
konferenssissa esitelmän tai esittelivät posterin. 
  
Mikko Mäkelä -palkinto 
Mikko Mäkelä -palkinto myönnettiin kulttuuriasiainneuvos Barbro Wigell-Ryynäselle. 
 
Hilkka M. Kauppi -palkinto 
Hilkka M. Kauppi -palkinto myönnettiin Helsingin kaupungin kirjastotoimenjohtajalle Maija 
Berndtsonille.  
 
Kirjastolehden Jyvä –palkinto 
Kirjastolehden Jyvä-palkinto vuoden parhaasta Kirjastolehden artikkelista myönnettiin  
poikkeuksellisesti kahdelle toimittajalle, Janne Kaulaselle ja Päivi Toloselle. Kaulasen artikkeli oli 
Kirjoja kolmeen valtakuntaan (Kirjastolehti 2/2012) ja Tolosen  Seikkailijatar  Vivi-Ann Sjögren 
(Kirjastolehti 3/2012).Raadin jäsenet olivat Helena Laine Satakunnan kansan 
kulttuuritoimituksesta, muusikko Jussi Lehtisalo ja lainauspalvelujohtaja Kaisa Inkeroinen Porin 
kaupunginkirjastosta. 
 

19. ANSIOMERKIT 
 
Suomen kirjastoseuran kultainen ansiomerkki kirjastotyöstä myönnettiin 17 henkilölle. Hopeinen 
ansiomerkki myönnettiin kirjastotyöstä kahdelle ja luottamustyöstä yhdelle henkilölle. 
Kirjastoseuran juhlavuoden ansiomerkki myönnettiin yhdelle henkilölle.   
 
Kirjastoseura myönsi Tiedon lamppu -tunnustukset Kristina Virtaselle, Päivi Litmanen-Peitsalalle ja 
Matti Sarmelalle Helsingin kaupunginkirjastosta Suomen Ifla-kokouksen hyväksi tehdystä työstä. 
. 

 

20. MAINOKSET JA TUET 
 
Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median ainejärjestö UDK:n ja Oulun 
yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestöön Indexin opiskelijoiden 
haalarihankintoja tuettiin yhteensä 300 eurolla, jolla saatiin Kirjastoseuran logo hihoihin. 
Kirjastoseura lahjoitti Norjan Kirjastoseuran 100-vuotisjuhlakeräykseen 100 euroa Malawin 
tietokonehankkeeseen. 


