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Suomen Kalakirjasto ry toimintakertomus 2017

Vuosi 2017 oli Suomen kalakirjasto ry toinen 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 Inarissa osoitteessa Saarikoskentie 8. Kirjoja on siirretty
Muonioon Kalakirjastolle 27.-28.12. Kirjoja siirretään lisää vuoden 2018 aikana.
1. Yhdistyksen kokoukset
Yhdisyksen puheenjohttajana jatkoi Ari Savikko, sihteerinä Anna Roos ja pöytäkirjantarkastajana
Jouko Kukka. Muita jäseniä ei yhdistyksessä ole. Jäsen hankintaa ei toistaiseksi yhdistyksellä ole.
Nimenkirjoitusoikeus annettiin puheenjohtajalle. Yhdistys piti vuoden 2017 aikana yhteensä 5
kokousta, jotka pidettiin puhelinkokouksina.
2. Aineistolahjoitukset
Erkki Tuominen lahjoitti Kalakirjastolle noin 300 exlibriksen kokoelman.
Luonnonvarakeskus lahjoitti Kalakirjastolle suomuprässin, mikkrolukulaitteen, Rutner
vedennoutimen ja palnktonhaavi. Lisäksi saatiin runsaasti aineistolahjoituksia.
Lahjoituksena tuli myös Eero Naskalin jäämistöä runsaasti.

3. Ex libris näyttelyitä
Kala exlibris 2017 näyttely pidettiin Muonion kirjastossa 5.4. - 30.6. ja Ivalon kirjastossa 1.7. 31.7.

4. Suomi100 ja juhlaseminaari
Suomen Kalakirjasto hyväksyttiin yhdeksi Suomi100 hankkeeksi jo vuonna 2015. Yhdistyksen
puheenjohtaja ja sihteeri olivat kutsuttuina Lapin maakuntajuhlaan Sodankylään ja
valtakunnalliseen Suomi100 tilaisuuteen Ouluun.
Yhdistys päätti hakea aluetukea Suomen Kalakirjaston juhlaseminaarin järjestämiseen. Avustusta
myönnettiin 2000 €.
Kalakirjaston juhlaseminaari pidettiin Muonio Oloksella 23.11. Tilaisuuteen osllistui n. 120 henkeä.
Tilaisuudessa luovutetiin Suomen Kalakirjastolle Suomen Vapaa-ajan Kalastajien Keskusliiton ja
Lapinpiirin viirit. Myös Wanhat Wehkeet ja Wieheet luovutti tilaisuudessa Suomen kalakirjastolle
viirin.
Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat 1.12. Lapin Suomi100 maakuntajuhlaan Sodankylässä, sekä
2.12. valtakunnalliseen Suomi100 tapahtumaan Oulussa

Kalakirjaston juhlaseminaarin yhteydessä luovutettiin Ari Savikolle kalatalouden keskusliiton
kultainen ansiomerkki

4. Kotisivut
Kotisivuja kehitettiin ja päivitettiin säännöllisesti. Puheenjohtaja toimi sivujen ylläpitäjänä. Vuonna
2017 oli sivuilla oli käyttäjiä 16 252 ja sivujen katselukertoja 47 477.

6. Suomen kalakirjasto rakentaminen

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. Kalakirjaston tontista tehtiin vuokrasopimus
Markus Roosin kanssa. Vuokra-aika on 25 vuotta ja vuokra 10 e/vuosi. Suomen
kalakirjastolle myönnettiin rakennuslupa 28.10.2016. Lupa on voimassa siten, että
työt on oltava valmiina 15.11.2021 mennessä.
Rahoitus ja vakuutukset
Maaseutuviraston päätös ennakosta 23 196,98 tuli 18.4.2017.
Suomen kalakirjasto ry on nostanut lyhytaikaisen lainan rakentamisen ajaksi siten,
että 60 000 e nostettiin 31.6. ja lainan toinen osa 24 000 e nostettiin Elokuussa.
Leander-hankeen ajan rahaliikenteen kirjanpidon hoitaa Tunturi-Lapin yrityspalvelu
Muoniossa.
1. maksatus haettiin ja sen lisäselvityspyyhtö tuli 21.7. Siihen vastattiin samantie ja
maksatukselle saatiin hyväksyntä siten, että kuntaraha 7031,16 tuli 24.7. Siitä oli
vähennetty 30% ennakosta. Maaseutuviraston maksu 28.124,62 kirjautui tilille
1.8.2017. Tästäkin oli vähennetty 30% ennakon osuutta.
2. maksatus
Talkootyövakuutus on otettu If-vakuutusyhtiöstä 5 henkilölle (68,54 e) Se on
voimassa 1.8.2018 asti. Myös rakennusajan palovakuutus otettiin If-vakuutusyhtiöstä
Toimenpiteet ja aikataulu
Ennakkoa haettiin 20% julkisestatuesta eli 29024, 60. Ennakkoa haettiin koska
yhdistys on vasta perustettu, eikä omaa varallisuutta vielä ole. Vaaraa siihen, että
hanke jäisi toteuttamatta ei ole, eikä ennakon maksaminen vaikeuta tuen käytön
tarkoituksenmukaista valvontaa.

Kalakirjaston tontilla on maarakennutyöt tehty siten, että tie ja rakennuksen pohjatyöt
ovat valmiit. Urakoinnista vastasi Napapiirinkuljetus, jonka tarjous oli edullisin ja
konaisvaltasin.
Sähköt on vedetty tontille 9.6. Siitä vastasi Muonion Sähköosuuskunta.
Maalämpäpumppukaivon ja poravesikaivon poraus tentiin 16.-17.6. Sen suoritti
tarjouspyyntöjen perusteella kokonaisvaltaisesti parhaan tarjouksen tehnyt.
Lämpöykkönen. Heidän tarjouksensa sisälsi myös koko lämmitysjärjestelmän, sekä
sen asennuksen, lukkunottamatta lattianlammitysputkia. Työ pystyttiin suorittamaan
joustavalla aikataululla siinä on 5 vuoden takuu.
Rakennuksen anturan ja sokkelin teko aloitettiin 12.6. alkavalla viikolla. Näiden
tekoon tuli määräaikaan mennessä 3 tarjousta. Ne olivat kuitenkin liian kalliita, joten
päätettiin, että tehdään talkoilla sekä antura, että sokkeli. Talkoisiin osallistui 6
henkilöä.

Sokkeli valmistui 16.6.
Putki- ja viemäröintiyyöt tehtiin talkoilla 19.-20.6. Talkoisiin osallistui 3 henkilöä.
Maalämpäpumppukaivon ja poravesikaivon poraus tentiin 16.-17.6. Sen suoritti
tarjouspyyntöjen perusteella kokonaisvaltaisesti parhaan tarjouksen tehnyt.
Lämpöykkönen. Heidän tarjouksensa sisälsi myös koko lämmitysjärjestelmän, sekä
sen asennuksen, lukkunottamatta lattianlammitysputkia. Työ pystyttiin suorittamaan
joustavalla aikataululla siinä on 5 vuoden takuu. Kokonaisuudesta pyydettiin
tarjouksia kahdelta muultakin toimittajalta, mutta he eivät siihen vastanneet.
13.6. tuli kauempaa 2 henkilöä tekemään perustuksia, he työskentelivät useamman
päivän. Lisäksi lähempää siihen osallistyi 3 henkilöä. 17.6. tuli yksi henkilö kauenpaa
päiväksi töihin. Perustustentekoon osallistui yhteensä 6 talkoolaista.

Hirsikehikon pystyttäminen tehtiin 10.-17.7. Pystytyksen suoritti Kontiotuotteen
omien pystyttäjien kiireiden vuoksi heidän järjestämä alihankkija, Lapin
rakennuspalvelu Mika Sieppi. Pystytyshinta oli sama kuin Kontiotuotteen
alkuperäisessä tarjouksessa. Talkoolaisia pystytystyössä oli auttamassa 2 henkilöä.
Talkoolaiset huolehtivat myös rakennussiivouksesta. Siihen osallistui 5 talkoolaista.

Katto tehtiin talkoilla ja se valmistui 28.7. 2017.

Lattianvalutalkoot olivat 15.8. Niihin osallistui 4 henkilöä. Työ vaativuuden vuoksi
ostettiin lattian lopullinen tasottaminen ja liippaus Lapin Rakennuspalvelu Mika
Siepiltä. Hän laskutti tästä työstä 8 h työn.

Lämpöpumppu asennettiin Heinäkuussa

Sisäkatto valmistui 1.10.

Kirjastonpuolen laminaatit asennettiin 15. - 17.12

1. isoerä kirjoja siirrettiin Inarista Muonioon 27. - 28.12.2017

Talkoolaisia
Talkoisiin on saatu hyvin tekijöitä. Kokoaikaisesti on ollut 2-3 henkilöä ja
suuremmissa talkoissa, kuten valu ja lattianteossa on ollut 5-7 henkilöä. Tarkemmin
nämä käy ilmi talkootyölistoista, jotka ovat toimitettu Ely-keskukselle maksatushakemusten
yhteydessä.
Ohjausryhmä
Ohjausryhmä on kokoontunut 3 kertaa, 6.4.2017 , 9.6.2017 , 4.10.2017 ja
21.12.2017

8. avustukset ja apurahat
Suomen kalakirjasto ry sai Suomen Kulttuurirahaston Lapinrahastolta 12 000 e apurahaa digitointi,
kopiolaitteisto ja tietokoneen ostoon, sekä aineiston digitalisoimiseen ja tietokannan päivittämiseen.
Rahat käytetiin tähän tarkoitukseen ja puheenjohtaja raportoi tästä apurahan myöntäneelle taholle.
Lapin Suomi100 myönsi 2000 € Suomen Kalakirjaston juhlaseminaarin järjestämiseen. Rahat
käytettiin siihen tarkoitukseen ja puheenjohtaja raportoi tästä apurahan myöntäneelle taholle.
Muonion kunnan sivistystoimi myönsi 400 € Kalakirjaston juhlaseminaarin järjestämiseen. Rahat
käytettiin siihen tarkoitukseen.
Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö myönsi 3000 € avustuksen digitointiin
(kirjaskanneri, kopiokone ja tietokone). Raha käytettiin siihen tarkoitukseen ja puheenjohtaja
raportoi myöntävälle taholle.
Suomen Vapaa-ajan kalastajien keskusliitolta 2000 € Sata merkittävään kalakirjan paino- ja
taittokustannuksiin. Myös Kalevi Kuituinen Säätiö myönsi 2000 € samaan tarkoitukseen.

9. Aineiston luettelointi
Aineiston luettelointi on aloitettu tietokantaan, joka löytyy Suomen kalakirjaston kotisivulla.
Vuoden 2016 loppuunmennessä sinne on luetteloitu noin 22 575 kirjaa tai kirjoitusta.
Luettelointityö on jatkuva prosessi, jota tehdään toistaiseksi talkootyönä.
Luettelointiin tehti uusi parempi tietokanta. Tietokantaa uudistettiin kahteen eri otteeseen.
Tietokannan koodaus ostettiin ulkopuoliselta koodarilta.
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. Hankintoja
Suomen Kalakirjastolle hankkittin Nordean pankkikortti
Suomen Kalakirjaston kokoelmaa on täydennytty kirjaostoilla. Kalakirjastolle ostettiin oma lippu ja
5 viiriä.
Suomen Kalakirjastolle ostettii ammattitason Konica Minolta Bizhup 224e monitoimilaite
digitointiin ja kopioitiin.
Ostettiin kannettava tietokone ja wlan-laite
Ostettiin skannauslaite diakuville ja negatiiveille

11. Tiedottaminen
Suomen kalakirjaston rakentamisesta tiedotetaan Suomen kalakirjaston omilla
kotisivuilla http://www.suomenkalakirjasto.fi/kalakirjaston-rakentaminen-edistyy/
sekä sosiaalisessa mediassa
.
25.7.2017 Ari Savikko kävi kertomassa Jerisjärven Apaja-kalatapahtumassa Suomen
Kalakirjaston kuulumisia. 2018 Apajan teemana on Suomen Kalakirjasto.
15.8.2017 Helsingin Sanomien numerossa N:o 218 oli 2 sivun juttu Suomen
Kalakirjastossa. http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005325516.html
6.9. tehtii Radio Suomeen haastattelu Suomen Kalakirjaston rakentamisesta.6.10.
Valitut Palat teki juttua Suomen Kalakirjastosta heidän Tammikuun 2018
Meidän Suomi Lappi-numeroon
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