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Suomen kirjastoseura 

 Vuonna 1910 perustettu 

kaikille avoin aatteellinen ja 

ammatillinen järjestö 

 Jäseniä noin 2000 

 Toiminnan suunnittelevat ja 

toteuttavat  aktiiviset jäsenet 

ja toimiston henkilökunta 

 Vuosikokouksessa jäsenet 

valitsevat hallituksen 

http://www.suomenkirjastoseura.fi/


Kirjastoseuran lyhyt historia 

 100 vuotta: perustettu 1910 
Kansanvalistusseuran piirissä, joka 
julkaisi Kirjastolehteä vuodesta 1908  

 Tavoitteet: kirjastoasian ajaminen, 
kirjastoalan yhteistyö, alan ammatti- 
koulutuksen tason kohottaminen, 
valtionavun lisääminen ja 
kansainväliset yhteydet 

 1910 Suomessa 2000 kuntien ja 
yhdistysten kirjastoa 

 Suomen kirjastoseura koordinoi 
kirjastotoimintaa ennen kuin 
valtionhallinto kehittyi 1920-luvulla 



Kirjastoseura tänään 

Suomen kirjastoseuran tarkoitus 

 Edistää kirjastoalan näkyvyyttä ja valvoa alan etua 

 Tehdä tunnetuksi kirjastojen yhteiskunnallista ja 

tieteellistä tehtävää ja kulttuurimerkitystä 

 Edistää kirjastolaitoksen kehitystä 

 Tukea alalla toimivien ammattitaitoa 

 Osallistua kansalliseen ja kansainväliseen 

yhteistyöhön 



Kirjastoseura tänään 

 Kirjastoväen 
keskustelufoorumi 

 Apurahat, ansiomerkit, 
palkinnot, materiaalit  

 Kouluttaja 

 Tiedottaja  

 Projektit, kampanjat, 
tapahtumat   

 Edunvalvonta ja 
vaikuttaminen 

 Kansainväliset yhteydet 



Kirjastoseura tänään 

 Jäsenten foorumi 

 Kirjastoalan ”äänitorvi” 

 Kirjastoalan edustaja 

työryhmissä ja 

toimikunnissa 

 Yhteistyökumppani 

erilaisissa hankkeissa 

 Toimija kansainvälisessä 

yhteistyössä 



Kirjastoseuran työryhmät 

 Fiktioryhmä 

 Kirjastoautotyöryhmä 

 Kirjastovirkailijatyöryhmä 

 Musiikkityöryhmä 

 Nuortenkirjastotyöryhmä 

 Kotipalvelu- ja 
laitoskirjastotyöryhmä 

 Kv-työryhmä 

 Koulun ja kirjaston yhteistyöryhmä  

 Palkka- ja imagotyöryhmä Minerva 

 Koulutus- ja tutkimustyöryhmä 

 Kirjastoseurojen neuvottelukunta 



Kansainvälistä yhteistyötä 

 IFLA (International Federation of Library Associations 
and Institutions)  

 EBLIDA (European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations)  

 Pohjoismaat – pohjoismaiset kirjastoseurat 

 Baltia, Venäjä, Karjala  

 Kehitysyhteistyö 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ulkoministeriö 
rahoittavat kokonaan seuran kansainvälisen toiminnan 



Kirjastolehti 

 Uusi konsepti vuonna 2011 

 Asiakas- ja ammattilaislehti  

 + vuosikirja  

 Ilmestyy 4 kertaa vuodessa 

 Alan yhteinen 
markkinointiväline: Kirjastot 
voivat tilata asiakaslehteä 
asiakkaille ja sidosryhmille 
jaettavaksi  

 www.kirjastolehti.fi 



Kirjastoseuran hallitus 

 Puheenjohtaja + 8 jäsentä + 

3 varajäsentä  

 Hallituksen valitsee Seuran 

vuosikokous 

 2010-2012 puheenjohtajana 

kolumnisti ja historioitsija 

Jukka Relander  

 Kaikki hallituksen jäsenet 

kirjastoalalta 



Hallitus 2012 

Pj. Jukka Relander (Helsinki) 

 

1. varapuheenjohtaja 

 Jukka Pennanen (Helsinki)  

2. varapuheenjohtaja 

 Anneli Ketonen (Vaasa)  

 

Varajäsenet: 

 Leenakaisa Haapaniemi (Salo)  

 Ilkka Kononen (Forssa) 

 Juha Manninen (Turku) 

Jäsenet:  

 Mervi Hietanen (Tampere) 

 Niina Honko (Iitti) 

 Viktoria Kulmala (Mynämäki) 

 Inkeri Kulpakko (Kemijärvi) 

 Pirkko Lindberg (Oulu) 

 Heli Roisko (Hattula)  

 



Toimiston henkilökunta 

 

 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä (1997-) 

 Toimistopäällikkö ma. Kristiina Kontiainen –

kesä 2015 

 Viestintäpäällikkö Ira Koivu 

 Tiedottaja-toimittaja Titta Baer 

 Toimistonhoitaja Merja Menna 

 Toimistosihteeri Minttu Rosenholm 



Kirjastoseuran toiminnan rahoitus 

 Budjetti n. 600 000 euroa  

 50 % omaa rahoitusta:  

jäsenmaksut, tilaisuudet 20 % 

 Kirjastolehden ilmoitus- ja 

tilausmaksutulot 30 % 

 50 % ulkopuolista rahoitusta: 

 valtion avustukset ja muu 

julkinen tuki (projektit) 40 % 

 Muut apurahat 10 % 



Ajankohtaista Kirjastoseurassa 

 

 Nettisivujen kehittäminen 

 Kirjastopäivien valmistelu 

 Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa kotimaassa 
ja ulkomailla 

 Sinikka Sipilän IFLA-puheenjohtajuus 

 Kirjastot ja kehitys -projekti 

 Työryhmien tilaisuudet 

 Uudet hallituksen jäsenet 

 Maakuntakäynnit 

 Kannanotot, vetoomukset 



Tulevia tapahtumia 

 Työryhmien tapaamisia 

 Fiktiopäivä 12.4.2013 

 Kirjastopäivät Mikkelissä 12.-14.6.2013 

 Kirjastoautopäivät Joensuussa 

 Kirjastovirkailijapäivä Turussa 



Ajankohtaista: 
Liity jäseneksi ja tilaa Kirjastolehti! 

 Suomen kirjastoseura ja Kirjastolehti tarvitsevat 
kirjastokentän tukea toiminnalleen kirjastoalan hyväksi  

 Toivotamme kaikki kirjastolaiset tervetulleiksi mukaan 
toimintaan – liity sinäkin Kirjastoseuran jäseneksi! 

 Kannustamme kirjastoja tilaamaan Kirjastolehden 
asiakaslehteä päättäjille ja kirjastonkäyttäjille 
jaettavaksi 

 Kirjastojen kannattaa tilata Kirjastolehti myös 
lehtihyllyyn yleisön luettavaksi. Kirjastolehti jakaa 
tärkeää tietoa alastamme ja toimii kirjastojen apuna 
markkinoinnissa 



Jäsenmaksut 

 

 Perusjäsen 45 € /vuosi 

 Eläkeläinen 25 € /vuosi 

 Opiskelija 21 € /vuosi 

 Yhteisö 100 € /vuosi 

 



Seura tarjoaa jäsenetuja 

 Kirjastolehden vuosikerta  

 Apurahoja opintomatkoihin ja tutkimuksiin 

 Pääsy jäsenmatkoille ja jäsentilaisuuksiin 

 Pääsy jäsenhintaan Kirjastoseuran kursseille, 
Kirjastopäiville ja Kirjastoautopäiville 

 Pääsylippuja Turun ja Helsingin kirjamessuille 

 Mahdollisuus toimia Kirjastoseuran työryhmissä tai 
hallituksessa ja olla vaikuttamassa kirjastoalaan ja 
sen tulevaisuuteen  



Tervetuloa hyvään Seuraan! 

 Kirjastoseura on tehnyt työtä kirjastojen ja kirjastoammattilaisten 
hyväksi jo 100 vuotta 

 Kirjastoseura kokoaa yhteen kirjastoammattilaiset hyödyn ja huvin 
merkeissä 

 Foorumi keskustelulle, uusille ajatuksille, ammattilaisten 
yhteistyölle, kirjastoaatteelle 

 Eri ammattiryhmille omia työryhmiä, koulutustilaisuuksia, 
tapaamisia 

 Jäseniä tarvitaan toimintaan kirjastopalvelujen kehittämiseksi ja 
kirjastoalan toiminnan turvaamiseksi 

 Mitä vahvempi seura, sitä paremmin se edustaa koko 
kirjastokenttää ja voi sitä tehokkaammin vaikuttaa 

 Jäsenet tekevät Kirjastoseuran – keino olla mukana rakentamassa 
tulevaisuuden kirjastoa kansallisesti ja kansainvälisesti 

 



Tervetuloa hyvään Seuraan! 

 

 

 Sähköposti: info@fla.fi 

 Lisätietoa ja liittymiskaavake: 

 www.suomenkirjastoseura.fi 

 

 

 

http://www.suomenkirjastoseura.fi/

