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Suomen Kalakirjasto ry toimintakertomus 2016

Vuosi 2016 oli Suomen kalakirjasto ry ensimmäinen täysi toimintavuosi.
Suomen kalakirjaston ry on yleishyödyllinen yhdistys jonka tarkoituksena on ylläpitää ja tukea
kirjallisuuden harrastusta, edistää kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä uudistaa ja
kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä. Tärkeimpänä tehtävänä on säilytää ja karttuuttaa kalakirjaja pienpainatekokoelmaa siten, että niissä oleva tieto on kaikkien käytettävissä.
Kirjat ja muu aineisto (n. 300 m) ovat toistaiseksi Inarissa osoitteessa Saarikoskentie 8. Nämä
tullaan siirtämään Muonioon, heti kun niille saadaan nille oma tila.
Suomen Kalakirjasto ry merkittiin yhdistysrekisteriin 23.11.2015.
1. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen ensimmäinen kokous pidettiin 1.1.2016. Yhdisyksen puheenjohtajaksi valittiin Ari
Savikko, sihteeriksi Anna Roos ja pöytäkirjantarkastajaksi Jouko Kukka. Muita jäseniä ei
yhdistyksessä ole. Jäsen hankintaa ei toistaiseksi yhdistyksellä ole.
Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen säännöt. Nimenkirjoitusoikeus annettiin puheenjohtajalle.
Yhdistys piti vuoden 2016 aikana yhteensä 3 kokousta, jotka pidettiin puhelinkokouksina.
2. Aineistolahjoitukset
28.2. Suomen Kalakirjasto sai aineistolahjoituksen Perniön kotisutuyhdistykseltä. Se luovutti
Suomen Kalastuslehden 1903 vuosikerran Suomen Kalakirjastolle säilytettäväksi edelleen.
Luononvarakeskuksen eläköityviltä tutkijoilta saatiin merkittäviä määriä kirjallisuutta ja
kirjeenvaihtoa lahjoituksena.
Evon koeasema suljettiin vuonna 2016, täältä siirrettiin suuri määrä kirjallisuutta ja muita
painotuotteita Suomen kalakirjaston kokoelmiin.
Enonkosken RKTL:n aikainen myyntikirjasto siirrettiin kokonaisuudessa Suomen Kalakirjaston
kokoelmiin.

3. Suomi100
Suomen Kalakirjasto hyväksyttiin yhdeksi Suomi100 hankkeeksi jo vuonna 2015. Yhdistys päätti
hakea aluetukea Suomen Kalakirjaston juhlaseminaarin järjestämiseen, Avustusta myönnettiin 2000
e.
4. Kotisivut

Yhdistykselle tehtiin omat kotisivut. Kotisivujen teossa auttoi Markku Virtanen. Verkkotunnus
suomenkalakirjasto.fi myönnettiin 11.12.2015. Webbihotelliksi valittiin Suncomet. Sivuja
kehitettiin ja päivitettiin säännöllisesti. Puheenjohtaja toimi sivujen ylläpitäjänä. Ensimmäisenä
vuonna sivuilla oli käyttäjiä 9290 ja sivujen katselukertoja 25 185.
5. Pankkitili
Oma pankkitili avattiin Nordeasta mahdollisia avustuksia varten.

6. Suomen kalakirjasto Leader-hankkeeksi
Yhdistys päätti hakea avustusta Suomen Kalakirjaston rakentamiseen Leader toimintaryhmä
Kyläkulttuuria tuntureiden maassa ry:llä (myöhemmin Tunturi Lapin leader).
Kyläkulttuuria tuntureiden maassa hallitus teki 7.4.2106 myönteisen päätöksen Suomen
Kalakirjaston rakentamisen tukemisesta. Kustannusarvioksi hyväksyttiin 257 076, 93 e, josta EU
osuus 42%, Valtio 38 %, kunnat 20%. Oma rahoitusosuus on 35 %, joka katetaan talkootyönä.

7. Suomen kalakirjasto rakentaminen
Päätettiin rakentaa hakemuksen mukainen 127 neliön kirjastorakennus. 100 neliötä on varsinainen
kirjastopuoli ja 27 neliötä asuintila, jossa on tupa keittiö ja 2 makuuhuonetta (liite 1). Piirustukset
rakennukseen teki Teemu Lehmikangas.
7.1. Tontin vuokrasopimus
Kalakirjaston tontista tehtiin vuokrasopimus Markus Roosin kanssa. Vuokra-aika on 25 vuotta ja
vuokra 10 e/vuosi.
7.2. Rakennuslupa
Suomen kalakirjastolle myönnettiin rakennuslupa 28.10.2016. Lupa on voimassa siten, että työt on
oltava valmiina 15.11.2021 mennessä.
8. Rapalarahaston avustus
Suomen kalakirjasto ry sai Rapalarahastolata 1000 e apurahaa kirja- ja lehtiartikkelikokoelman
toiminnan tukemimiseen, aineiston digitalisoimiseen ja tietokannan päivittämiseen. Rahat käytetiin
tähän tarkoitukseen ja puheenjohtaja raportoi tästä apurahan myöntäneelle taholle.
9. Aineiston luettelointi
Aineiston luettelointi on aloitettu tietokantaan, joka löytyy Suomen kalakirjaston kotisivulla.
Vuoden 2016 loppuunmennessä sinne on luetteloitu noin 18 000 kirjaa tai kirjoitusta.
Luettelointityö on jatkuva prosessi, jota tehdään toistaiseksi talkootyönä. Nykyinen ohjelma, johon

tietokanta on tallennuttu ei ole hyvä. Parempaa tietokantaa haetaan aktiivisesti. On mahdollista, että
se joudutaan ostamaan, sillä hyviä ilmaisia tietokantoja ei ole toistaiseksi löytynyt.
10. Digitointi
Suomen kalakirjaston kotisivuille pyritään digitoimaan hankalasti saatavia kirjoituksia.
Ensimmäisennä sivuille on digitoitu kaikki Suomessa vaikuttaneet kalastuslait ja kaikki Tenon
säännöt. Tämä tulee olemaan tietokannan lisäksi yksi merkittävistä tiedonvälityskeinosta.
Digitointia kehitettään ja siihen haetaan avustusta. Digitoinissa otetaan huomioon
tekijänoikeudelliset oikeudet.

11. Tiedottaminen
Suomen kalakirjasto sai vuoden 2016 aikana paljon julkisuutta. Hankkeesta tiedotettiin niin
sosiaalisen, kuin perinteisen median kautta. Suomi100 juhlavuodessa Suomen kalakirjasto oli
näkyvästi esillä. Hanke oli mukan tv-mainoksessa, joka pyöri Ylen kanavilta pitkään.
Puheenjohta valittiin Vuoden kirjatoukaksi Vammalan vanhankirjanpäivillä. Tämä toi myös Suomen
kalakirjastolle näkyvyyttä.
Liite 1 Suomen kalakirjaston piirustukset
Liite 2 Tilinpäätös ja tase

