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STRATEGIA 2020–2023

VISIO

KIRJAVASTI
NÄKYVIN
TAVOITTEET

PAIKALLINEN KUMPPANI
SAAVUTETTAVA

KIRJAKULTTUURIN VAALIJA
SAAVUTETTAVA

Kokoelmat monipuolisesti esillä
ja käytössä

Kokoelmat monipuolisesti esillä
ja käytössä

Paikallisesti merkittävät ja
puhuttelevat näyttelyt

Inspiroiva oppimisympäristö

Inspiroiva oppimisympäristö
Kiinnostavat ja saavutettavat
palvelut ja tapahtumat

Kiinnostavat ja saavutettavat
palvelut ja tapahtumat

VALTAKUNNALLINEN
Näkyy ja kuuluu
Haluttu kumppani
Kirjallisuuskasvatusaineistot
esillä ja käytössä

Näkyy ja löytyy

VAKUUTTAVA

Näkyy ja löytyy

KIRJALLISUUSKENTÄN INNOSTAJA

VAKUUTTAVA

Osaava ja motivoitunut henkilökunta

Osaava ja motivoitunut henkilökunta

Osaava ja motivoitunut henkilökunta

Tärkeä paikallinen
ja valtakunnallinen voimavara

Tärkeä yhteiskunnallinen voimavara

Tärkeä paikallinen voimavara

Innovatiiviset rahoitusmuodot

Innovatiiviset rahoitusmuodot

Ajankohtainen

Ajankohtainen

Rohkea ja avoin

Rohkea ja avoin

VAIKUTTAJA

VAKUUTTAVA

KUMPPANI
Osallistava ja yhteisöllinen
Tekee yhdessä

Elämykselliset ja osallistavat
näyttelyt
Tekee yhdessä
Kirjallisen kulttuurin avaukset

Innovatiiviset rahoitusmuodot
Ajankohtainen
Rohkea ja avoin

LUKUMOOTTORI
Edistää lukemista ja kirjoittamista
Edistää lukemisen tasa-arvoa
Kiinnostavat tapahtumat

ARVOT

Keskusteleva ja kuunteleva • Tasa-arvoinen, sivistystä ja hyvinvointia edistävä

MISSIO

Suomalaisen kirjakulttuurin vahvistaja, lukemisen edistäjä sekä kulttuuriperinnön vaalija

MISSIO, VISIO JA ARVOT
MISSIO

ARVOT

Suomen kirjainstituutin säätiö on suomalaisen
kirjakulttuurin vahvistaja, lukemisen edistäjä
sekä kulttuuriperinnön vaalija.

Keskusteleva ja kuunteleva: Teemme asioita
yhdessä, olemme läsnä, kuuntelemme aktiivisesti ympäristöämme, uskallamme ajatella
isosti ja avoimesti, toimintamme on osallistavaa
ja yhteisöllistä, olemme haluttu ja luotettava
kumppani.

VISIO
Vuonna 2023 säätiössä tehtävä työ kirjakulttuurin ja kirjallisuuden parissa on valtakunnallisesti tunnistettua: säätiö on kirjavasti
näkyvin.
Säätiö ja sen yksiköt tunnetaan asiantuntevasta,
näkyvästä ja laadukkaasta toiminnasta ja palveluista. Palvelut ovat saavutettavia ja ne toimivat
osana paikallista, maakunnallista ja valtakunnallista kirjakulttuuri- ja museokenttää.

Tasa-arvoinen, sivistystä ja hyvinvointia edistävä: Olemme oikeudenmukainen toimija,
huomioimme erilaiset yleisöt ja monipuoliset
palvelumme ovat saavutettavia ja esteettömiä,
toimimme aktiivisesti myös seiniemme ulkopuolella. Toimintamme on suunnitelmallista ja
pitkäjänteistä ja tähtää yhteiskunnan sivistys
perustan vahvistamiseen.

Säätiö toimii aktiivisesti osana Sastamalan kirjapääkaupunkia ja vie eteenpäin Kirjakorttelin
kehittämistä. Säätiön yksiköt ovat näkyvä osa
kulttuurimatkailua.
Säätiö tarjoaa työntekijöilleen inspiroivan ja
kehittävän työympäristön.

SÄÄTIÖ TOIMII KOLMEN YKSIKÖN KAUTTA
SASTAMALAN SEUDUN MUSEO – PAIKALLINEN KUMPPANI
Vuonna 2023 museo on saavutettava ja luotettava paikallinen kumppani. Museolla on uusi perusnäyttely ja museo tarjoaa monipuolista ohjelmaa erilaisille kohderyhmille. Museolla on museopedagoginen
ohjelma. Museo on osallistava ja yhteisöllinen toimija. Museon kokoelmatyö on aktiivista ja aineistoa
hyödynnetään monipuolisesti. Kokoelmien digitointiin panostetaan.
SUOMALAISEN KIRJAN MUSEO PUKSTAAVI – KIRJAKULTTUURIN VAALIJA
Vuonna 2023 museo on vakuuttava valtakunnallinen kirjakulttuurin vaalija. Museon tallennusvastuu
on selkeä ja kokoelmatyötä tehdään suunnitelmallisesti keskittyen aineettoman kulttuuriperinnön
tallentamiseen. Kokoelmat ovat saavutettavia osittain myös digitaalisesti. Museo on inspiroiva oppimisympäristö avaten suomalaisen kirjan ja kirjakulttuurin tarinaa erilaiselle kohderyhmille. Museolla on
museopedagoginen ohjelma. Museo tarjoaa kiinnostavia ja laadukkaita palveluja. Museolla on elämyksellisiä ja kiinnostusta herättäviä näyttelyitä. Museo tunnetaan (uusista avauksistaan) ja se koordinoi
valtakunnallista kirjamuseoiden yhteistyötä.
SUOMEN KIRJAINSTITUUTTI – KIRJALLISUUSKENTÄN INNOSTAJA
Vuonna 2023 Kirjainstituutti on vahva kirjallisuuskentän innostaja. Kirjainstituutin toiminta on valtakunnallista ja tavoitteellista. Kirjainstituutti tekee yhteistyötä erilaisten kirja-alan toimijoiden kanssa
ja koordinoi maakunnallista kirja-alan yhteistyötä. Kirjainstituutti tarjoaa kirjallisuuskasvatukseen
toimintamalleja. Kirjainstituutti on ajankohtainen ja ottaa kantaa tehden avauksia. Kirjainstituutti on
lukumoottori, joka toimii aktiivisesti lukemisen edistämiseksi huomioiden lukemisen tasa-arvon.

