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Suomen kirjastoseuran 

toimintakertomus 2021 

Rakkaudesta kulttuuriin ja sivistykseen. 

Mitä teemme? 

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. Kuka tahansa kirjastosta 

kiinnostunut henkilö tai yhteisö voi liittyä jäseneksemme.  

Vuonna 2025 Suomessa on koko kansan e-kirjasto, kirjastojen rooli ilmastonmuutoksen 

vastaisessa työssä on vahvistunut ja alan koulutus on elinvoimainen. 

Kirjastojen rooli Suomessa 

Kirjastoa käytetään Suomessa enemmän kuin missään muussa maassa. Haluamme, että 

kirjastot kehittyvät ja säilyttävät paikkansa suomalaisen sivistyksen peruskalliona.  

Kirjasto vahvistaa osallisuuden tunnetta ja pääsyä tietoon. Tällä tavoin kirjasto on tärkeä osa 

demokratian toteutumista.  

Kirjastojen työssä tärkeintä on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Nämä ovat 

kaikkia kirjastoalan ammattilaisia yhdistäviä arvoja. Koulutetut kirjastoammattilaiset kehittävät 

tulevaisuuden kirjastoa ja huomioivat erilaisten asiakasryhmien tarpeet.  

Kirjastot tukevat merkittävällä tavalla yhteiskunnallista muutosta. Kirjastojen työ luo perustan 

lukutaitojen ja digitaitojen kehittymiselle. 
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Toiminnanjohtajan tervehdys 

Vellova koronapandemia liikutti myös meitä Kirjastoseurassa vuoden 2021 aikana. Tärkeää oli 

vaikuttaa siihen, että vuoden 2020 isoa virhettä eli kirjastojen täyssulkua ei enää toteutettaisi.  

Kirjastot on pidettävä auki myös kriisiaikana. Tämä oli vaikuttamistyön ja viestinnän punainen 

lanka läpi vuoden. Onneksi yleiset kirjastot saatiin pidettyä auki, osin työläinkin 

erityisjärjestelyin.  

Kirjastoammattilaiset tekivät loistavaa työtä. Kirjastot mukautuivat aina uusiin rajoituksiin ja 

terveysturvallisuuden vaatimuksiin todella nopeasti ja numeroa tekemättä. Iso kiitos 

työstänne. 

Kuntien ja valtion päättäjien pitää jatkossakin muistaa, että kirjasto on välttämätön palvelu. 

Vähintään lainaustoiminnan ja tietokoneiden käyttömahdollisuuden on tärkeää jatkua kriisin 

läpi, jotta voimme varmistaa kaikkien pääsyn tietoon ja kulttuuriin myös poikkeusoloissa.  

Vuoden iloisia huippuhetkiä Kirjastoseurassa olivat onnistunut kuntavaalikampanja ja seuran 

visuaalisen ilmeen uudistaminen.  

Kuntavaalikampanjamme tavoitti aikaisempiin kampanjoihin verrattuna moninkertaisesti 

ihmisiä. Kampanja myös herätteli kuntavaaliehdokkaita jakamaan kirjastoihin liittyviä faktoja 

somessa.  

Seuran visuaalisen ilmeen uudistuksen yhteydessä uudistimme logosta alkaen kaiken, myös 

verkkosivut. Uusi raikas ilme viestii suomalaisen kirjaston ja kirjastoaatteen parhaista puolista.  

Uskon, että uudistuksen avulla pystymme entistä paremmin palvelemaan nykyisiä jäseniä ja 

samalla houkuttelemaan jäseneksi uusia ihmisiä. 

Oma työni Kirjastoseuran toiminnanjohtajana tulee nyt päätökseen ja siirryn uusiin haasteisiin. 

Kiitos kaikille Kirjastoseuran jäsenille, yhteistyökumppaneille ja mahtaville työntekijöille 

toimistolla, on ollut huippua tehdä työtä kanssanne.  

Toivotan lämpimästi tervetulleeksi uuden toiminnanjohtajan Juha Mannisen ja myös uuden 

puheenjohtajan Laura Rissasen.  

Rauha Maarno, Kirjastoseuran toiminnanjohtaja 2015–21   
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Jäsenistö, vuosikokous ja työryhmät 

Vuoden 2021 lopussa Kirjastoseuralla oli jäseniä 1795, joista henkilöjäseniä oli 1764 ja 

yhteisöjäseniä 31.  

Vuosikokous pidettiin 30.9. Turussa panimoravintola Koulussa. Valtaosa osallistujista oli mukana 

etäyhteydellä. Kirjastoseuran hallituksen vaalissa käytettiin sähköistä äänestysmahdollisuutta 

ja lähes kaikki äänestäneistä käyttivät ääntään verkossa. 

Vaalivaliokunnassa toimivat puheenjohtajana Juha Manninen, jäseninä Saara Ihamäki, Riitta 

Kangas, Heidi Karhu ja järjestösihteeri Riikka Rajala. Vaalivaliokunnan tehtävänä on 

Kirjastoseuran äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti valmistella ja valvoa vaalit. Sähköisen 

äänestysjärjestelmän toimittaja oli eVaali.fi.  

Kirjastoseuran hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2022–23 valittiin Annamari Nikara-

Nummi, Anni Tormas, Jasmiina Sillanpää ja Mikko Paajala. Hallituksessa edelleen jatkavat Marita 

Ahola, Maria Bang, Minna Koistinen ja Jarkko Rikkilä. Varajäseniksi vuodelle 2022 valittiin Esko 

Nousiainen, Romana Mázerová ja Jan-Erik Ylitalo. Hallituksessa opiskelijaedustajana vuonna 

2022 toimii Susanna Kouva. 

Työryhmät 

Työryhmätyöskentely on Kirjastoseuran jäsenten ammattialakohtaista osaamisen 

kehittämistyötä. 

Työryhmät tarjoavat jäsenille mahdollisuuksia verkostoitua, oppia ja kehittää 

asiantuntijuuttaan. Kirjastoseurassa toimii tällä hetkellä seitsemän työryhmää. Ryhmiin 

haetaan uusia jäseniä vuosittain. 

Asiakaspalvelutyöryhmä 

Ryhmä työsti vuonna 2021 valmiiksi Yleiset kirjastot ja maksuttomuus -selvityksen ja esitteli sen 

hallitukselle. Ryhmä alkoi työstää teeman pohjalta Kirjastopäiville paneelikeskustelua aiheesta. 

Ryhmän jäsenet:  

Sanna-Mari Samu, Lieto, puheenjohtaja 

Maija Karvosenoja, Oulu 

Ulla-Mari Kivi, Ylivieska 

Anneli Outinen, Koria 

Elina Suikanen, Helsinki 

Johanna Vähätalo, Turku, opiskelijajäsen  
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Esteettömät kirjastopalvelut ESKO 

Työryhmä järjesti vuonna 2021 kahdet etäkahvit Teamsissa, 16.4. Kirjastopalveluja kotiin, hyviä 

käytäntöjä (noin 100 osallistujaa) ja 24.9 Selkokahvit (noin 50 osallistujaa). Etäkahvit saivat 

paljon positiivista palautetta ja niille toivottiin jatkoa. 

Työryhmä kirjoitti myös seuran blogiin aiheesta Ryhtiliikkeen paikka: ”saavutettava lukeminen” 

näkyvämmäksi kirjastoissa. 

Ryhmän jäsenet:  

Marja Heroja, Oulu, puheenjohtaja 

Karoline Berg, Helsinki 

Paula Haapanen, Seinäjoki, opiskelijajäsen 

Anna Heikkinen, Nurmes 

Ville-Pekka Nummi, Tampere 

Tarja Rajala, Turku 

Sari Saarela, Kaarina 

Fiktioryhmä 

Työryhmä järjesti 17.9. Fiktiopäivän Sekaisin genreissä Tampereella pääkirjasto Metsossa. 

Fiktiopäivässä tutustuttiin genrekirjallisuuteen ja sen kustantamiseen. Fiktiopäivään osallistui 

40 henkeä. 

Työryhmä kirjoitti myös seuran blogiin aiheesta Fiktiopäivä 2021 – romaanigenrejen moninaisuus 

ja asiakkaan palveleminen. 

Ryhmän jäsenet: 

Tuomas Aitonurmi, Helsinki, puheenjohtaja 

Marika Helovuo, Tuusula 

Hanna Huovinen, Lahti 

Henni Laihia, Turku 

Essi Löytynoja, Raasepori 

Maija-Kaisa Myllymäki, Lahti 
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Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmä 

Työryhmä järjesti 17.11. webinaarin Moninainen kirjasto. Koulutuksessa tuotiin esille Monikielisen 

kirjaston palveluita sekä monikulttuurisen kirjastotyön hyviä käytäntöjä. Webinaariin osallistui 

noin 70 henkilöä. 

Ryhmän jäsenet: 

Katherine Reunanen, Helsinki, puheenjohtaja 

Susanna Kolehmainen, Raisio 

Mari Lapinoja, Kalajoki, opiskelijajäsen 

Tuomo Mannonen, Kouvola 

Hanna Rissanen, Espoo 

Alexandra Stang, Helsinki 

Kirjastoautotyöryhmä 

Työryhmä valmisteli Kirjastoautopäiviä, jotka pandemian vuoksi jouduttiin siirtämään 

toistamiseen. Autopäivät järjestetään vuonna 2022 Kouvolassa. Työryhmän edustajat olivat 

myös mukana Suomen ensimmäisen kirjastoauton Vanha Ykkösen entisöintihankkeessa, joka 

jatkuu myös tulevina vuosina. 

Ryhmän jäsenet: 

Sanna Kuosa, Lahti, puheenjohtaja 

Marja Alatalo, Muonio 

Teemu Hiltunen, Turku 

Sari Snickeri, Pori 

Teppo Seppinen, Kouvola 

Jari Vainiomaa, Saarijärvi 
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Koulutus- ja tutkimustyöryhmä 

Ryhmä järjesti etäaamukahvit 19.5.2021 aiheena kielellinen ja kulttuurillinen monimuotoisuus 

kirjastotyössä, osallistujia yli 60. 

Työryhmä kirjoitti myös seuran blogiin aiheesta Yhteistyömuotoja kirjastoalan koulutuksessa. 

Ryhmän jäsenet: 

Heidi Enwald, Oulun yliopisto, puheenjohtaja 

Heli Aalto, Tampere 

Salla Erho, Keuda 

Inka Jousea (ake-kirjastot) 

Henri Pitkänen, Oulun yliopisto, opiskelijajäsen 

Satu Salmela, Seinäjoen AMK 

Heidi Tuikka, Kokkola 

Joonas Yliniemi, Turun AMK, opiskelijajäsen 

Nuortenkirjastotyöryhmä  

Työryhmä julkaisi 8.4. Kirjavinkkariyhdistys ry:n kanssa Suositukset kirjavinkkauksen 

järjestämiseksi yleisissä kirjastoissa, joka löytyy myös seuran julkaisuista verkkosivuilta. 

Vinkkaussuosituksia esiteltiin työryhmän järjestämillä etäkahveilla 21.9., osallistujia noin 90, ja 

Alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen järjestämissä tilaisuuksissa. Työryhmän 

Instragram-kanavaa ylläpidettiin säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. 

Ryhmän jäsenet: 

Raisa Laitala, Oulu, puheenjohtaja 

Lotta Autio, Turku, opiskelijajäsen 

Jaana Jauhiainen, Kuopio 

Merja Kauppinen, Helsinki 

Anna Missilä, Sastamala 

Kirsi Rouvali, Turku 

Sari Seitajärvi, Haapavesi 
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Tapahtumat ja kampanjat 

Kuntavaalikampanja 

Kirjastoseuran kuntavaalikampanjassa tuotiin esiin kuusi yllättävää faktaa kirjaston kunnalle 

tuottamasta hyödystä.  

Kampanjan sivuilla tärkeintäkirjastossa.fi jokaisella oli mahdollisuus tehdä helppo testi, jonka 

avulla selviää mikä itselle on tärkeintä kirjastossa. Tulos voi olla esimerkiksi lukutaito, 

demokratia tai digitaidot. Kampanja oli suunnattu erityisesti kuntavaaliehdokkaille. 

Lukuja kuntavaalikampanjasta: 

Tärkeintäkirjastossa.fi -sivulla 16 720 kävijää, testin aloitti 13 000 kävijää 

Kuntavaaliehdokkaita testin tekijöistä 1515 hlöä 

Facebookissa kampanja tavoitti 305 000 ihmistä 

Kirjastoja kampanjassa oli mukana 150  

Onnistumisia kampanjassa olivat sisältötyöhön panostaminen, monikanavaisuus ja ajoitus. 

Myös kohdennettu mainonta sosiaalisen median kanavilla onnistui. Kumppaneina olivat 

kirjastot ympäri Suomen ja ruotsinkielisen sisällön tuottamisessa kumppani oli Finlands svenska 

biblioteksförening. 

Kirjaston päivä 

Kirjastoja juhlistettiin jo kolmatta kertaa viettämällä 19.3. valtakunnallista Kirjaston päivää. 

Kirjaston päivässä keskityttiin pitämään ääntä kirjastojen monipuolisista palveluista sekä 

arvokkaasta työstä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja lukutaidon edistämiseksi. Kampanjassa 

hyödynnettiin Minulle tärkeintä kirjastossa -kampanjan materiaaleja ja someaktivointeja. 

Kirjaston päivän tunnus somessa on #kirjastonpäivä ja #biblioteketsdag 

Webinaarisarja 

Kirjastoseura järjesti yhteistyössä Kirjastokaistan kanssa kolmen jakson mittaisen 

webinaarisarjan kevään 2021 aikana. Webinaarit olivat kaikille avoimia ja maksuttomia 

tapahtumia. Niiden tarkoituksena oli nostaa ajankohtaisia tai muuten hyödyllisiä teemoja esille 

ja tarjota näin inspiraatiota sekä työvälineitä kirjastoalan ammattilaisille.  

1. Kuntavaikuttaminen ja kirjastot -webinaari 10.2.2021 

Kirjastoseuran kuntavaalikampanja, Toiminnanjohtaja Rauha Maarno 

Kuinka tuoda viestejä päättäjille, Apulaispormestari Anni Sinnemäki 

Kirjasto – yhteiskunnan tuulikaappi, Espoon kirjastopalveluiden johtaja Jaana Tyrni 

Kirjastojen arvo kunnissa ja yhteiskunnassa, Demos Helsinki, konsultti Maria Malho 
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2. Sosiaalinen media ja kirjastot -webinaari 14.4.2021 

Sosiaalisen median viestinnän suunnittelu ja tavoitteellisuus, Pauliina Mäkelä, Viestintä-Piritta 

Kuinka tavoittaa nuoria somessa?, Minttu Luomala & Katja Pietilä, Oulun kaupunginkirjasto 

Tehokkaasti, saavutettavasti ja persoonallisesti somessa, Henriika Tulivirta, Sivupiiri 

3. Kansainvälisyys ja kirjastot -webinaari 16.6.2021 

IFLA as an international operator – how does it work and how can I get involved? Catharina 

Isberg Library Director at Helsingborg City Libraries 

Askeleen lähempänä kansainvälisyyttä - tietoa apurahoista ja rahoituskanavista, Rauha 

Maarno, Suomen kirjastoseura 

Henkilökohtaisella työmatkalla kansainvälisyyteen, Minna von Zansen, Celia 

Digital Travellers -hankekokemuksia, Tuomo Mannonen, Suomen kirjastoseura 

Muuta kumppaniyhteistyötä  

Solmimme Kuntaliiton kanssa yhteistyösopimuksen Vuoden kirjasto -palkinnon jakamisesta 

seuraavien Kirjastopäivien yhteydessä. Suomen kirjastoseura vastaa kilpailun operatiivisesta 

järjestämisestä ja Kuntaliitto toimii yhteistyökumppanina. Seuraava palkinto jaetaan 

kesäkuussa 2022 Hämeenlinnassa järjestettävillä Kirjastopäivillä. 

Lukulomatyöryhmä on ryhmä, jossa kirja-alan edustajat kokoontuvat ja yhdessä suunnittelevat 

joka syksy järjestettävää valtakunnallista Lukuloma-kampanjaa. Suomen kirjastoseura on 

työssä mukana niin ideoinnissa kuin kampanjan toteuttamisessa operatiivisella tasolla. 

Kirjastolehti ja viestintä 

Kirjastolehden vuosi 2021 

Kirjastolehteä julkaistiin vuoden aikana viisi numeroa. Kansijuttuja olivat Kirkkonummen 

kansainvälistä mainetta saanut Fyyri, tuore vähemmistöistä kirjoittava nuortenkirjailija Dess 

Terentejeva, uutta luonnonpuistoa kannattava toimittaja Juha Kauppinen, nokialaisen 

naapuruston kirjakaappi ja digilukemista tutkiva Matti Kangaskoski. Muita aiheita olivat muun 

muassa kirjastojen merkitys kriisin aikana, ekologinen paperi, turvapaikan saanut kirjailija, 

kullankaivajien kirjasto, äänikirjojen suosio, koronapassi ja Euroopan kirjastot koronan aikana 

sekä ilmastokriisin haastamat kirjailijat.  

Lehden suppeamman asiakasversion tilaukset kirjastoihin olivat koronatilanteen takia vuoden 

alussa vähäisiä. Ensimmäistä numeroa tilattiin kirjastoihin vain noin 300 kappaletta. Vuoden 

loppua kohti tilanne kuitenkin merkittävästi parani, ja vuoden viimeistä numeroa tilattiin 

asiakaslehtiversiona jo noin 1300 kappaletta. Lehden ammattiliitteellä varustettua versiota 
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toimitettiin Kirjastoseuran jäsenetuna jäsenille normaaliin tapaan. Luvut olivat 2000 ja 2500 

kappaleen välillä.  

Lehden toimituskuntaan kuuluivat vuonna 2021 Eeva Kiviniemi, Hanna Kaisti, Pirjo Kangas, Mika 

Kähkönen, Heikki Lahnaoja, Lotta Muurinen ja Pirjo Soininen. Lehden päätoimittaja oli Ville 

Vaarne. 

Viestinnän tunnuslukuja 

Some-seuraajien määrät. Suluissa edellisen vuoden luvut. 

Facebook 7265 (6927)  

Twitter 2742 (2508) 

Instagram 2138 (1871)  

Vuoden suosituin somepostaus oli 27. lokakuuta Facebookissa julkaistu ”Huonoja uutisia”, jossa 

otimme kantaa opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmiin leikata vähälevikkisen 

kirjallisuuden ostotukea ja kulttuurilehtien tilaustukea. Postaus sai 460 tykkäystä ja 115 jakoa. 

Myöhemmin hallitus päätti perua leikkaukset. 

Suomen kirjastoseura mainittiin Mediatum-seurantapalvelun mukaan mediassa yhteensä 10 

kertaa. Näistä useimmat maininnat tulivat lokakuussa, jolloin uutisoitiin taiteen ja kulttuurin 

leikkaussuunnitelmista. Tuolloin Kirjastoseura mainittiin muun muassa Kalevassa, Lapin 

kansassa, Ylellä ja MTV3:lla. Näissä jutuissa toiminnanjohtaja Rauha Maarno kommentoi 

hallituksen leikkaussuunnitelmia kirjastojen osalta. 

Uutiskirjeet  

Vuoden 2021 aikana lähetimme 40 uutiskirjettä. 

Ajankohtaisia aiheita kokoavia uutiskirjeitä lähetettiin 1–2 kirjettä kuukaudessa. Tämän lisäksi 

kampanja- ja tapahtumaviestintää toteutettiin uutiskirjeiden kautta. 

Uutiskirjeiden tilaajamäärä nousi vuoden 2020 aikana 1 223:een edellisvuoden 1 067:stä. 

Uutiskirjetilaajalistan alin avausprosentti oli 40,23 % ja korkein avausprosentti 55,28 %. 

Blogi 

Suomen kirjastoseuran blogi tarjoaa väylän työryhmille, kirjastoalan ammattilaisille sekä muille 

sidosryhmille tuoda oma äänensä kuuluviin. Vuoden 2021 aikana julkaisimme seitsemän 

blogikirjoitusta. 

Seuran uusi ilme ja verkkosivut 

Kirjastoseuran visuaalinen ilme uudistettiin vuonna 2021. Uuden visuaalisen ilmeen mukana 

seuralle tulivat uudet verkkosivut, uusi tunnus ja esite sekä uusia jäsentuotteita. Lisäksi 

somekanaviin ja uutiskirjeeseen tuotettiin uutta, raikasta sisältöä.   
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Visuaalisen uudistuksen taustalla on ajatus tulevaisuuden kirjastosta. Se on paikka, jossa 

monipuoliset ja erilaisista taustoista tulevat ammattilaiset tekevät työtä sivistyneemmän 

Suomen puolesta.   

Uusia ovat esimerkiksi kuvittaja Eija Vehviläisen hienot, kasviaiheiset kuvitukset. Niitä nähdään 

myös Kirjastoseuran kangaskasseissa.  

Uudistuksen projektipäällikkönä Kirjastoseurassa toimi tuottaja Pirjo Soininen ja 

yhteistyökumppaneina olivat Days Agency ja La&La.  

Hallinto ja talous 

Hallitus 

Hallitus kokoontui vuonna 2021 seitsemän kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous. Hallituksen 

puheenjohtajana toimi Silvia Modig, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Maria Bang ja toisena 

varapuheenjohtajana Jarkko Rikkilä. 

Muut hallituksen jäsenet olivat Marita Ahola, Minna Koistinen, Sirpa Manner, Mikko Paajala, Nina 

Sipola ja Anni Tormas. Lisäksi informaatiotutkimuksen opiskelija Susanna Kouva oli hallituksessa 

opiskelijaedustajana puhe- ja läsnäolo-oikeudella. 

Henkilökunta 

Henkilökuntaa oli vuoden aikana neljä vakituisessa työsuhteessa, yksi osa-aikainen 

projektisuunnittelija ja määräaikainen järjestösihteerin sijainen. 

Kirjastoseuran vakituisena henkilöstönä työskenteli toiminnanjohtaja Rauha Maarno, 

järjestösihteeri Riikka Rajala, tuottaja Pirjo Soininen ja viestintäpäällikkö Ville Vaarne.  

Määräaikaisena osa-aikaisena projektikoordinaattorina Digital Travellers -hankkeessa 

työskenteli Tuomo Mannonen, jonka työsuhde päättyi syyskuun lopussa projektin valmistuttua. 

Järjestösihteeri Rajalan opintovapaan aikana sijaisena työskenteli Mari Ojala.  

Talous  

Varsinaisen toiminnan kulut olivat vuonna 2021 noin 532 000 euroa. 

Vuoden 2021 tuotot olivat noin 497 900 euroa. Tuotot muodostuivat opetus- ja 

kulttuuriministeriön yleisavustuksesta, jäsenmaksuista ja omasta varainhankinnasta. Lisäksi 

EU-rahoitusta saatiin Digital Travellers -hankkeeseen. 

Kirjastoseuran vuoden 2021 tulos on alijäämäinen noin 36 000. 

Kirjastoseuran tilintarkastajana toimii KHT, JHT Ari Lehto, varalla tilintarkastusyhteisö BDO Oy. 

Saadut avustukset ja apurahat 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö: 



 

Suomen kirjastoseura Runeberginkatu 15 A 6, 00100 Helsinki, puh. 044 522 2941 

11 

Toiminta-avustus 260 000 euroa 

Avustuksesta sai käyttää kansainväliseen toimintaan enintään 17 000 euroa. 

• Bibliothèques Sans Frontières: 

Avustus Digital Travellers -hankkeeseen 25 968 euroa  

Apurahat ja palkinnot 

Kirjastoseuran hallitus myönsi syyskuun kokouksessaan jäsenille apurahoja ammatillisen 

osaamisen kehittämiseen ja kansainväliseen työhön. 

Lisäksi myönnettiin uutena avauksena neljä stipendiä kirjastoalan opiskelijoille ansiokkaista 

opinnäytetöistä. Palkitut työt tukevat Kirjastoseuran tavoitetta kehittää kirjastoalaa ja tehdä 

siitä moninaisempaa.  

Töissä nousee esille tärkeitä teemoja, kuten kirjastojen sateenkaarihyllyt ja osallistuminen 

Pride-tapahtumiin. Lisäksi ne tuovat kirjastoille ideoita ja työkaluja palvelujen kehittämiseksi.   

Kiitos kirjasta -palkinto 

Kirjakauppaliitto ry, Libro ry ja Suomen kirjastoseura ry jakavat vuosittain Kiitos kirjasta -

palkinnon kotimaiselle kirjailijalle, jonka edellisenä vuonna ilmestynyt suomen- tai 

ruotsinkielinen kaunokirjallinen teos on ollut erityisen virikkeitä antava.  

Vuonna 2021 palkinnon järjestelyistä vastasi Libro ry. Palkinnon sai Selja Ahavan romaani Nainen 

joka rakasti hyönteisiä (Gummerus).  

Kansainvälinen työ 

Digital Travellers -hanke kehitti kirjastoammattilaisten digiosaamista 

Digital Travellers -hankkeen tavoitteena oli kouluttaa digitaitoja viiden maan 

kirjastoammattilaisille, jotka vievät saamaansa oppia eteenpäin asiakkailleen. Mukana olivat 

Puola, Hollanti, Belgia ja Suomi sekä hankkeen emomaa Ranska. Hankkeen päärahoittaja oli EU:n 

Erasmus-ohjelma. 

Hankkeen EU:lle asettamia tavoitelukuja asiakaskohtaamisista ei saavutettu missään maassa.  

Pandemian takia hankesuunnitelmaa muutettiin. Hanke suuntautui enemmän 

kirjastoammattilaisten osaamisen kehittämiseen sekä paikallisesti että kansainvälisesti. 

Suomen tehtävänä vuonna 2021 oli järjestää viiden maan kansainväliset tapaamiset verkossa. 

Kansainvälisiin tapaamisiin kokoontui kuukausittain kirjastotyöntekijöitä viidestä maasta. 

Hankkeen parasta antia suomalaisille kirjastoammattilaisille olivat kansainvälinen 

verkostoituminen Teamsin kautta sekä Kirjastoseuran järjestämät digikoulutukset, jotka 

pidettiin etänä Teamsin kautta. 
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Hankkeen Suomen loppuseminaarissa syyskuussa esiteltiin kirjastoille ja muille sidosryhmille 

hankkeen keskeisiä oppeja. Hanke päättyi marraskuussa 2021. 

Lausunnot, kannanotot ja selvitykset 

• 12.1.2021 

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle tartuntatautilakiin esitetyistä muutoksista. 

• 1.3.2021 

Välttämätön asiointi on turvattava kuntien kirjastoissa 

• 29.3.2021 

Rajattu asiointi kirjastoissa turvattava liikkumisrajoituksista huolimatta 

• 8.4.2021 

Korona koetteli kirjastoja yllättävän vähän 

• 3.6.2021 

Kirjastot palaavat vihdoinkin takaisin arkeen 

• 12.10.2021 

Kulttuuribudjetin leikkaukset ovat tyrmäys kirjastoalalle 

• 14.10.2021 

Suomen kirjastoseuran lausunto kansalliseen lukutaitostrategiaan 2030. 

• 14.10.2021 

Suomen kirjastoseuran lausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle koskien 

hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022. 

• 28.10.2021 

Suomen kirjastoseuran lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi 

tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §n muuttamisesta. 

• 29.10.2021 

Kirjastoseuran lausunto Turun vanhan kirjastoauton entisöimishankkeesta. 

Lausunnot ja kannanotot löydät verkkosivuiltamme suomenkirjastoseura.fi 

Ansiomerkit 

Vuonna 2021 myönnettiin seuraaville viidelletoista henkilölle ansiomerkit: 

Kultainen ansiomerkki 14 kpl: 

Sirpa Heinonen, Jyväskylä 

Heli Joensuu, Jyväskylä 

Sirpa Leskinen, Jyväskylä 

Mirja Louhelainen, Jyväskylä 

Airi Rautalampi, Jyväskylä 
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Tuula Tuohinen, Jyväskylä  

Mika Viitarinne, Jyväskylä 

Marketta Niemi, Nivala 

Marja-Leena Eteläniemi, Tampere 

Päivi Saari, Tampere 

Maija Saarivirta, Tampere 

Arja Kangaspunta, Nokia 

Elina Paavola- Eskola, Tampere 

 Marjut Pohjalainen, Tampere 

Hopeinen ansiomerkki 1 kpl:  

Sirkka Alèn, Jyväskylä 


