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Suomen Kalakirjasto ry toimintakertomus 2019

Vuosi 2019 oli Suomen kalakirjasto ry neljäs 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 
karttuttaa kalakirja- ja pienpainatekokoelmaa siten, että niissä oleva tieto on kaikkien 
käytettävissä.

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 2019 aikana 
yhteensä 2 kokousta, jotka pidettiin puhelinkokouksina.

2. Aineistolahjoitukset

Mikael Himberg lahjoitti Kalakirjastolle kirjoja. Rovaniemeltä saatiin pieni kirjalahjoitus. 
Jouko Kukka lahjoitti tekemänsä puu atraimen, joka asennettiin Kalakirjaston seinään. Lapin
Kalamiespiirin arkisto lahjoitettiin Kalakirjastolle. Matti Myllykangas lahjoitti 2 kelaa, 
uistimia ja vavan kalakirjastolle. Heikki Känsälä lahjoitti Hardyn perhovavan ja kelan 
Kalakirjastolle. Erkki Tuominen lahjoitti kala-aiheisia postikortteja ja exlibriksiä.
Siidasta saatiin isohko kirjalahjoitus Lappi-aiheisia kirjoja. Kalatalouden Keskusliiton arkisto 
siirrettiin Kalakirjastolle.  Taivalkosken kalanviljelylaitoksen kirjasto siirretiin Kalakirjastolle. 
Sanna Mannermaa lahjoitti kalastustarvikkeita Kalakirjastolle. Sauli Kieksi lahjoitti Kaihuan 
kalanviljelylaitoksen arkiston ja kaksi vanhaa arkistokaappia.



                                                  Jouko Kukan tekemä atrain

3. Kotisivut

Kotisivuja kehitettiin ja päivitettiin säännöllisesti. Puheenjohtaja toimi sivujen ylläpitäjänä. 
Vuonna 2019 oli sivuilla oli käyttäjiä 26 796 ja sivujen katselukertoja 51 225. 
Kotisivuille tehtiin ruotsin-ja englanninkieliset versiot. Käännökset ostettiin Nomalux 
käännöspalvelulta. Myös tietokannoista tehtiin kieliversiot



4. Suomen kalakirjasto rakentaminen

Räystäs laudat laitettiin paikoilleen, ja räystäsvalot asennettin. Pihalle rakennetiin varasto  
3.6–6.6. Kehikko ostettiin Kannalan huviloilta. Sen veroton hinta oli 1971,71 €. Varasto 
pystytettiin talkoilla. Varastolle menevällä reitille rakennettiin portaat.  Makuuhuoneisiin 
tehtiin hyllyt.

Jouko Kukka ja Vesa Määttä varaston rakennustyömaalla





Portaat Kalakirjastolta varastolle

4. 1 Talkoolaiset

Talkoisiin on saatu hyvin tekijöitä, niin räystäiden laudotukseen, kuin varaston tekoon

5. avustukset ja apurahat

Kalatalouden ja merenkulun edistämissäätiöltä saatiin 2000 € avustus. Rapalasäätiöltä 
saatiin 450 € avustus. Rajavesikomissilta saatiin apuraha kotisivujen kieliversioiden 
tekemiseen. Eduskunnan budjettivaroista saatiin 40 000 € määräraha.  Apurahaa haettiin 
myös Wihuri-säätiöltä ja Erkon-säätiöltä, mutta kummastakaan sitä ei saatu.

6. Varainhankinta

Kalakirjasoton yöpyjistä saatiin n. 200 €. Ari Savikon ja Sulo Tiaisen kirjasta Pohjoiskalotin 
kalapaikkaopas Ari Savikon taattuennekko 2500 € lahjoitetiin Kalakirjastolle. 
Osallistuttiin Inarin kunnankirjaston hyllyjen tyhjentämiseen, siitä saatiin 500 € (alv.24%).

7. Aineiston luettelointi



Kalakirjastolle teettettiin uusi tietokanta. Luettelointia on jatkettu viikottain. Tällä hetkellä 
(2.1.2020) tietokannassa on 26 714 titteliä

8. Digitointi

 Digitointia kehitettään ja siihen haetaan avustusta. Digitoinissa otetaan huomioon 
tekijänoikeudelliset oikeudet.

9. Hankintoja

Kalakirjaston nettiliittymä vaihdettiin DNA-yhteyteen. Ostettiin valvontakamera. Boknäsiltä 
osetetaan työskentelytaso, joka sopii yhteen hyllyjen kanssa. Näin saadaan yksi työskentely 
paikka lisää. 
Ostettiin kalaveistos Juha Reponiemeltä.  Tietokannan päivitys ostettiin Ville Valpasvuolta. 
Kalakirjastolle ostettiin kirjavaunu. Boknäsiltä ostetiin nojatuoli lukunurkkausta varten.  
Myös kirjoja hankittiin jonkin verran. Kalakirjastolle ostettiin puhelin työntekijän käyttöön.
Lipputanko on pystytetty pihalle.

10. työntekijät

Kalakirjastolla aloitti työt 1.3. 2019 Erkki Lounasvuori. Paikkaa haki 52 hakijaa, joiden 
joukosta Erkki Lounasvuorella oli parhaat edellytykset tehtävään. Hänelle vuokratiin asun 
Muonion kirkolta Auto-tarvikkeen yläkerrasta. Hän työskenteli Koneensäätiön apurahan 
turvin. Eduskunnan myöntämän määrärahan turvin hänen työsopimusta jatkettiin 10 
kuukaudella, alkaen 1.1.2020 ja päättyen 31.10.2020.
Sanna Ronkainen oli harjoittelijana 13.5.–7.6. ja 12.8.–23.8. Sari Hongisto aloitti 
harjoittelijana 10.6. ja jakso päättyi 19.7.
Hannu Korjonen oli viikon töissä skannaamassa aineistoa. Toisen viikon hän kävi 
talkoilemassa.
Kalakirjasto oli auki arkipäivisin klo 9:00-16:00

11. Tiedottaminen

Tiedottaminen on hoidettu pääasiassa kotisivujen ja sosiaalisen median kautta.
Kalakirjaston on ollut useissa mediossa. Televisiossa yhtä Eränkävijä-ohjelman jaksoa 
kuvattiin Kalakirjastolla, radiossa Metsäradio vieraili Kalakirjastolla, myös luontoillassa oli 
Kalakirjastosta kahdessa eri jaksossa. Lapin radiossa oli pitkä haastttelu Kalakirjaston 
toiminnasta.
Kalakirjastosta oli  juttua mm. Kirjasto lehdessä, Metsästys ja Kalastus lehdessä, sekä 
useissa sanomalehdissä. Facebookiin päivitettiin viikoittain Kalakirjaston kuulumisia.
Valtakunnallisilla Kine 2019 päivillä Rovaniemellä esiteltiin Kalakirjaston toimintaa Suomen 
kirjastojen johtajille.



12. Kalakirjastolla pidetyty kokoukset ja tapahtumat

Muonion uudet kalastusoppaat saivat todistuksensa Kalakirjastolla. Kokouksia ovat pitäneet
Luonnonvarakeskuksen työsuojeluvaltuutetut, Tunturi Lapin leaderin johtokunta ja 
Muonion matkailu ry.
Atso Romakkaniemi oli tavattavissa Kalakirjastola Jerisjärven Apajan ajan.

12.6. kuvattiin Kalakirjastolla Eränkävijöiden kansainväliseen levitykseen menevään jakso.



13.  vierailijat

Kalakirjastolla kävi vieräilijoita 340 henkilöä. Mikään massaturistipaikka Kalakirjasto ei 
halua olla. Vieräilijoita kävi viikottain 5-30 henkilöä. Myös valtakunnan poliittikoita 
Kalakirjasto kiinnosti. Kalakirjastolla vieraili mm. eduskunnanpuhemies Matti Vanhanen ja 
maa-ja metsätalousministeri Jari leppä.

Maa-ja metsätalousministeri Jari Leppä vieraili Kalakirjastolla 

14. Ukkosvahinko

Ukkonen särki Kalakirjastolta vesipumpun. Sen uusiminen ja korjaaminen maksoi 1600 €. 
Omavastuu oli 1000 €

Liite 1 Tilinpäätös ja tase


