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Suomen kirjastoseuran 

toimintasuunnitelma ja talousarvio 

vuodelle 2023 

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, seuran blogin ja 

mentorointiohjelman avulla. Jatkamme mentorointiohjelman järjestämistä. 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 tutkimus & koulutus, esteettömät kirjastopalvelut, kehittämiseen. 

Työryhmämme järjestävät koulutuspäiviä, esim. Fiktiopäivän. 

Jäsenhankinnan ja paikallisen näkyvyyden tehostamiseksi perustamme alueellisia verkostoja.  

Kampanjointi ja viestintä 

Julkaisemme Kirjastolehteä viisi numeroa vuodessa, myös verkossa. Seuraamme 

lukijapalautetta ja etsimme jatkuvasti uusia kiinnostavia teemoja. Vuonna 2023 panostamme 

viestinnässämme uuden sivistyskunnan tehtäviin ja keväällä valittavan uuden eduskunnan 

informoimiseen.  

Jäsenviestinnässä välineemme ovat verkkosivut, uutiskirjeet, jäsenkirjeet ja sosiaalinen media. 

Kansainvälinen työ 

Tuemme jäsenten kansainvälistä työtä apurahoilla. Lähetämme edustajamme alan 

kansainvälisen järjestön IFLAn työryhmiin. Pidämme kiinteästi yhteyttä IFLAn hallitukseen 

järjestön hyvän johtamisen varmistamiseksi. Olemme mukana pohjoismaisen 

ministerineuvoston kestävän kehityksen kansalaisjärjestöjen työryhmässä. 
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Seuraamme Pohjoismaiden ja Euroopan kirjastojen kehittymistä. Teemme yhteistyötä 

Pohjoismaisten kirjastoseurojen, EBLIDAN, Public Libraries 2030 -järjestön ja IFLAn kanssa.  

Tapahtumat 

Osallistumme Turun ja Helsingin kirjamessuille, ensin mainittuun järjestämme ohjelmaa ja 

keskustelemme messuosastolla kävijöiden kanssa. Suunnittelemme sekä vuosien 2024 ja 2026 

Kirjastopäiviä.  

Kehitämme Vuoden kirjasto -kilpailun konseptia 2022 saadun palautteen perusteella. 

Vaikuttamistyö  

Teemme vaikuttamistyötä seuran hallitusohjelmatavoitteiden ja strategian mukaisesti.  

Tuemme jäsenistön paikallista vaikuttamista kuntatasolla.  

Rakennamme yhteydet uuden eduskunnan kirjastojen kannalta keskeisiin vaikuttajiin, 

sivistysvaliokuntaan ja valtiovarainvaliokunnan sivistysjaostoon. 

Käytämme Kirjastosäätiöltä saadun tuen kampanjamateriaaleihin ja viestinnän suunnitteluun. 

Teetämme tutkimuksen kirjastojen hyvinvointivaikutuksista kunnassa tukemaan kirjastojen 

työtä. 

Selvitämme mahdollisuutta yhteistyöprojektiin alustavalla teemalla ”kulttuuri kuuluu jokaisen 

kuntaan”. 

Edunvalvonnassa teemme yhteistyötä mm. Kulta ry:n, kulttuurialan järjestöjen sekä kirjastoalan 

Minerva-ryhmän kanssa. 

  


