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Suomen kirjastoseuran 

toimintasuunnitelma ja talousarvio 

vuodelle 2022 

"Rakkaudesta kulttuuriin ja sivistykseen" 

Suomen kirjastoseura edistää kirjastojen asemaa ja näkyvyyttä 

yhteiskunnassa. Kehitämme kirjastojen ammattilaisten osaamista ja teemme 

suomalaista kirjastoa tunnetuksi maailmalla. Jäsenemme ovat kirjastoalan 

ammattilaisia ja kirjastojen ystäviä.  

Jäsenet ja työryhmät 

Jatkamme jäsentyön kehittämistä jäsenkyselyn, jäsenkirjeen, mentorointiohjelman ja seuran 

blogin avulla. Kerromme Kirjastoseuran jäsenyyden eduista kirjastoissa, alan oppilaitoksissa, 

somessa ja kirjamessuilla. Jaamme apurahoja jäsenille ja kirjastoalan opiskelijoille.  

Tuemme ammattialakohtaisten työryhmiemme toimintaa. Työryhmät keskittyvät oman 

erityisalansa, esimerkiksi kirjastoautot ja nuortenkirjastotyö, kehittämiseen. 

Kirjastoautotyöryhmämme järjestää Kirjastoautopäivät Kouvolassa elokuussa 2022.  

Kampanjointi ja viestintä 

Julkaisemme Kirjastolehteä viisi numeroa vuodessa ja verkossa. Hyödynnämme vuonna 2021 

teetetyn lukijatutkimuksen tuloksia lehden sisällön ja lukijasuhteen kehittämiseksi.  

Kehitämme viestintää seuran viestintäsuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2022 panostamme 

Kirjastopäivien viestintään ja markkinointiin.  

Kansainvälinen työ 

Tuemme jäsenten kansainvälistä työtä apurahoilla. Lähetämme edustajat kansainvälisten 

järjestöjen Iflan ja Eblidan työryhmiin. Olemme mukana pohjoismaisen ministerineuvoston 

kestävän kehityksen kansalaisjärjestöjen työryhmässä.  
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Seuraamme erityisesti pohjoismaiden kirjastojen kehittymistä ja teemme yhteistyötä 

pohjoismaisten kirjastoseurojen kanssa. 

Projektit 

Haemme rahoitusta tutkimukselle teemasta Demokratia ja kirjastot.  

Tapahtumat 

Järjestämme Kirjastopäivät ja alan messut kesäkuussa Hämeenlinnan Verkatehtaalla. 

Tavoitteena on tuottaa vetovoimainen ja iloa elämään tuova tapahtuma. Pilotoimme myös 

kuntapäättäjien kutsumista Kirjastopäiville.  

Järjestämme yhteistyössä Kuntaliiton kanssa Vuoden kirjasto -kilpailun, joka huipentuu 

palkinnon jakamiseen Kirjastopäivillä. Samassa tapahtumassa jaamme uudistetut 

henkilöpalkintomme, jotka ovat Vuoden kirjastoammattilainen ja Kirjaston kehittäjä. 

Kehitämme Kirjaston päivän konseptia edelleen. Tavoitteena on tukea asiakkaiden palaamista 

kirjastoihin pitkän koronakurimuksen jälkeen. 

Olemme mukana myös muissa keskeisissä alan tapahtumissa, kuten kirjamessuilla ja 

Lukulomatyöryhmässä. 

Vaikuttamistyö 

Teemme vaikuttamistyötä seuran hallitusohjelmatavoitteiden ja strategian mukaisesti. 

Tuemme jäsenistön paikallista vaikuttamista kuntatasolla.  

Terävöitämme kirjastojen merkitystä uudessa sivistyskunnassa viestimällä aktiivisesti 

aluevaalien aikaan. 

Valmistaudumme eduskuntavaaleihin 2023 ja uuteen hallituskauteen. Teemme 

edunvalvonnassa yhteistyötä Kulta ry:n, kulttuurialan järjestöjen sekä kirjastoalan Minerva-

ryhmän kanssa. 
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