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      Suomen Kalakirjasto  
 

    Ari Savikko 

 



 Sana kirjasto tuo nykypäivänä useimpien 
suomalaisten mieleen nimenomaan julkisin varoin 
ylläpidetyt, ”kaikelle kansalle” suunnatut yleiset 
kirjastot. 

 Tulevaisuudessa yksityisiä erikoiskirjastoja enemmän? 

 Lähikirjastojen sulkemiset ovat toistuvasti 
herättäneet eri puolilla maata poikkeuksellisen 
voimakasta vastustusta. 

Kirjastojen kohtalo 



 Kirjastojen kokoelmia ei turhaan verrata kansakunnan 
muistiin 

 Kai Ekholm: Kirjojen hävittäminen on rikos 
ihmisyyttä vastaan  

 Tutkimuslaitosten kirjastoista paljon menetetty 

 

 

 

Hävitetyt kirjastot 



 
Onko yhdenalan kirjallisuuden 

pelastaminen mahdollista? 
 



Suomen Kalakirjasto ry 



Kirjaston ideana on olla avoin kirjasto tutkijoille, keräilijöille ja 
muille asiasta kiinnostuneille. Kirjastorakennukseen tulee 
majoitus ja työskentelytila, joten kirjastossa voisi 
työskennellä lyhyitä jaksoja esim. väitöskirjan tekijä tai pieni 
työryhmä. Paikallisten toimijoiden kanssa tehdään kiinteää 
yhteistyötä mm. seminaarien järjestämisessä. 
Kaksoiskappalekokoelmasta tehdään kaukolaittavien kirjojen 
osalta sopimus Muonion kirjaston kanssa. Varsinaista 
lainaustoimintaa Suomen Kirjastolla itsellään ei ole 

Yhteinen tietopankki 



 Suomen Kalakirjasto ry merkittiin yhdistysrekisteriin 
23.11.2015. 

 Suomen Kalakirjasto hyväksyttiin yhdeksi Suomi100 
hankkeeksi  vuonna 2015 

 Verkkotunnus www.suomenkalakirjasto.fi myönnettiin 
11.12.2015 

 Yhdistyksen ensimmäinen kokous pidettiin 1.1.2016 

 Kyläkulttuuria tuntureiden maassa hallitus teki 7.4.2106 
myönteisen päätöksen Suomen Kalakirjaston rakentamisen 
tukemisesta 

Suomen Kalakirjaston alku 



 Kalakirjaston tontista tehtiin vuokrasopimus Markus 
Roosin kanssa. Vuokra-aika on 25 vuotta 

 Haettiin rakennuslupaa 127 neliön 
kirjastorakennukselle. 100 neliötä on varsinainen 
kirjastopuoli ja 27 neliötä asuintila, jossa on tupa 
keittiö ja 2 makuuhuonetta. Piirustukset 
rakennukseen teki Teemu Lehmikangas. 

 Suomen kalakirjastolle myönnettiin rakennuslupa 
28.10.2016 

Kirjastorakennus päätettiin rakentaa 



Suomen Kalakirjaston tontti 
 



Suomen Kalakirjasto 



Suomen Kalakirjasto  
 



 Lapin ELY-keskuksen päätös tuesta yleishyödylliseen 
investointihankkeeksi saatiin 21.3.2017 

 

 

Tukipäätös 



 Ohjausryhmän 1.kokous pidettiin 6.4.2017 

 Ennakkoa haettiin 20% julkisestatuesta eli 29 024, 60 € 

 27.5. puuston poistettiin tontilta 

 5.6.2017 aloitettiin maanrakennustyöt 

 9.6.2017  saatiin sähköt rakennustyömaalle 

 

Rakentaminen alkaa 
 



Puusto poistettu tontilta 



Perustukset valmistui 16.6.2017 



28.6. saatiin maiden sisätäyttö tehtyä 



Kehikon pystytys alkoi 10.7. 



12.7. oli kehikko pystyssä  



26.7. näytti tältä 



Katto valmistui 28.7. 



Lattia valettiin 15.8. 



Ikkunat laitettiin paikoilleen 26.8. 



Sisäkatto valmis 1.10. 



Kaikki ei malta odottaa 
 



Kirjahyllyt pystytettiin 11.-13.1.2018 



Valmistuu elokuuhun 2018 mennessä 



  www.suomenkalakirjasto.fi 

 

 1.vuonna käyttäjiä 9290 ja sivun katselukertoja 29 185 

 2017 käyttäjiä 14 380 ja sivun katselukertoja 41 380 

Kotisivut avattiin 29.1.2016 

http://www.suomenkalakirjasto.fi/


Tietokannassa n. 22 500 titteliä 



Suomen kalabibliografia 1-3 
tietokannan perusta 



Juhani Ahon kirjoitukset 



Lohilastuista useita eri painoksia 



Mukana myös aikakausilehtien kala-
aiheisia kirjoituksia 



Mielenkiintoisia kuvia ja juttuja 



Mitä taloudellista hyötyä on 
urheilukalastuksesta. Juhani  Aho 29.5.1920  



Kalastusaiheiset postikortit 



Kala-aiheiset postimerkit 



Ensipäivä kuoret 



Erkki Tuomisen Exlibris lahjoitus 



Kala exlibris 2017 



Suomen Kalakirjaston ensimmäinen 
julkaisu 



 Suomen tietokirjailijat ry antoi tekijöillä apurahaa 

    kirjan tekemiseen 

 Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö Ja Kalevi 
Kuitusen säätiö tuki kirjan taittoa ja painatusta 

 Kirjan myyntitulot suoraan Suomen Kalakirjasto ry:n 

    toiminnan tukemiseen (hinta 25 €) 

Julkaisun tekemisen mahdollisti 



Kiitos 


