
Kaikille avoin kirjasto vahvistaa 
lukutaitoa, osallisuuden tunnetta  
ja pääsyä tietoon. Tällä tavoin 
kirjasto on tärkeä osa demokratian 
toteutumista.

Tiesitkö, että Sitran hankkeessa 
Kirjastoista kansanvallan foorumeita  
kokeillaan kansalaisten ja poliitikkojen 
kohtaamisia uusin tavoin kirjastoissa. 
Pilottikirjastoina ovat Oulu, Turku,  
Pietarsaari, Imatra, Inari ja Mäntyharju.

Kuntien kirjastot ovat tärkeitä 
kohtaamispaikkoja ja tiloja 
oppimiseen, etätyöskentelyyn  
ja harrastamiseen.

Tulevaisuuden kirjastoa kehitetään 
eri asiakasryhmille, kuten lapsille, 
senioreille ja uusille suomalaisille. 
Lähikirjastot luovat yhteisöllisyyttä 
myös kunnan keskustan ulkopuolelle.

Tiesitkö, että Espoon Otaniemen 
kirjaston suunnittelivat koululaiset 
itse. Tilan käyttöä ja toimintaa on 
suunniteltu kirjaston, lukiolaisten, 
opettajien ja alueella toimivan  
Aalto-yliopiston kanssa.

Kuntien kirjastoissa jokaisella 
on mahdollisuus sivistää itseään. 

Kirjastojen avulla kehitetään paikallista 
kulttuurielämää ja alueen elinvoimaa. 

Kirjasto tuottaa paikkakunnalle 
taloudellista hyötyä. Tutkimuksissa 
on havaittu, että hyvä lukutaito on 
yhteydessä parempaan palkkaan. 
Sivistyksen tuottajina kirjastojen 
rooli on korvaamaton.

Kuntien välisellä yhteistyöllä kirjojen 
hankinnassa ja kuljetuksessa 
voidaan saada merkittäviä säästöjä.

Tiesitkö, että eurooppalaisissa 
tutkimuksissa on arvioitu, että yksi 
euro kirjastolle hyödyttää yhteis- 
kuntaa kolmella – neljällä eurolla.  Kirjastoilla on sekä suoraa että epäsuoraa 

vaikutusta alueensa talouteen. 

Kuusi näkökulmaa,  
miksi kirjasto on tärkeä:MIN
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Asiakkaat tarvitsevat opastusta 
tietokoneiden ja mobiililaitteiden 
käytössä sekä tiedonhaussa ja 
verkkopalveluiden käytössä.

Kirjastojen digivalmiuksia täytyy 
kehittää. Tarvitsemme kirjastoihin 
lisää digitaalisia sisältöjä, kuten 
e-kirjoja. Kokoelmien lisäksi tilojen  
ja laitteiden täytyy olla ajan tasalla.

Tiesitkö, että jo nyt noin puoli mil-
joonaa kirjastojen asiakasta osallistuu 
vuosittain erilaisiin koulutuksiin,  
joissa opastetaan laitteiden ja verkko- 
palvelujen käytössä.Yhä useampi saa arjessa apua 

digipulmiin omasta kirjastosta.

Pojat ovat selvästi heikompia lukemaan 
kuin tytöt. Monilla aikuisilla on 
merkittäviä puutteita lukutaidossa.

Kirjastojen avulla lukuinto voidaan 
sytyttää uudelleen. Kunnissa tarvitaan 
laajaa panostusta lukutaitoon. 
Tarvitsemme lisää lukevia aikuisia ja 
koulujen ja kirjaston yhteistyötä.

Tiesitkö, että kirjoja lainattiin  
eniten vuosituhannen taitteessa, 
jolloin myös suomalaiset koululaiset 
pärjäsivät parhaiten lukutaitoa  
mittaavissa Pisa-kokeissa.

Kirjastot voivat merkittävästi 
lisätä tietoisuutta ympäristön ja 
yhteiskunnan muutoksista.  
Kirjastot vähentävät ahkerasti 
muovin käyttöä ja hillitsevät kirjojen 
kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.

Tiesitkö, että Turussa aloitti  
vuonna 2020 sähkökäyttöinen  
kirjastoauto, joka on ensimmäinen 
laatuaan koko maailmassa. 

Suomen kirjastoseura on järjestö, joka 
edistää kirjastojen asemaa. Jäsenemme 
ovat kirjastojen ammattilaisia ja kirjastojen 
ystäviä.

Suomalaisten lukutaidon heikkenemisestä  
on huolestuttavia merkkejä.

Kirjastojen ydin on kestävän elämäntavan 
tukeminen lainaamisen avulla. 
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Testaa, mikä sinulle on tärkeää kirjastossa: www.tärkeintäkirjastossa.fi


