
   
 
 
           
 
 

Jäsentiedote helmikuu 2023 
 
 
 
 
Tervehdys 
 
  
 
 
Kungliga Biblioteket 25 - 27.4.2023 
 
Espoon kirjansitojat tekee vierailun Tukholmaan kohteena Kungliga Biblioteket. 
 
Lähtö Helsingistä 25.4 klo 17:00 Silja Serenadella ja paluu Helsinkiin samalla laivalla 27.4 klo 
10.30.  
Laivalla on 2 illallista ja 2 aamiaista sekä majoituksena A-luokan hytti. Hinta 2 hengen hytissä 
on n. 200€/hlö. 
 
Matkalle on varattu 30 paikkaa. Pariskunnat voivat osallistua, mutta yhdistyksen jäsenillä on 
etuoikeus matkaan. 
Ilmoittautumisohjeet tiedotetaan 6.3. mennessä. 
 
 
Vuosikokous 2023 
 
Tervetuloa yhdistyksemme vuosikokoukseen maanantaina 6.3. 2023 klo 18 Olariin, kuunkehrä 2 B 
2.krs. Komeetta luokka. Myös etämahdollisuus Teamsin kautta. Mikäli haluat osallistua etänä, laita 
postia Ritvalle ritva.kurittu-kalaja@omnia.fi niin saat linkin kokoukseen.  
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.  
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2022  

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.3.2022 hybridikokouksena. Kokoukseen oli mahdollista osallistua 
sekä paikan päällä että etäyhteyksin. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Ritva-Kurittu-Kalaja ja 
hallituksen jäseninä olivat Sari Randén, Pii Topio, Jukka Männistö ja Hannu Laine. Hannu Laine toimi 
yhdistyksen varapuheenjohtajana ja kansainvälisten asioiden yhteyshenkilönä. Varajäseninä olivat Tuija 
Hietaniemi ja Hanna-Kaisa Hyvärinen. Maarit Pakkala toimi yhdistyksen sihteerinä. Rahastonhoitajana 
toimi Seppo Seppälä. Toiminnantarkastajina olivat Tapio Tuominen ja Eija-Leena Arponen sekä 
varatoiminnantarkastajina Tiina Myllys ja Tapani Talari. Yhdistys päätti vuosikokouksessaan, huomioiden 
varallisuustilanteen, olla perimättä jäsenmaksua vuodelle 2022. 
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa, pääosin hybridikokouksina edelleen jatkuneesta 
maailmanlaajuisesta koronaviruspandemiasta johtuen. Hallituksen illallinen järjestettiin lokakuussa 
24.10.2022. 
 
Tiedotteita ilmestyi viisi kertaa, pääasiallisena toimittajana Ritva Kurittu-Kalaja. Tiedote toimitettiin 
jäsenille ja yhteistyötahoille sähköisenä ja tiedote toimitetaan jatkossakin vain sähköisenä. Yhdistyksen 
kotisivujen ylläpidosta vastasivat Seppo Seppälä ja Maarit Pakkala. Yhdistyksen Facebook -sivujen 
ylläpitoa jatkoi Ritva Kurittu-Kalaja, ja yhdistyksen arkistoja on hoitanut Oiva Harjunpää. Yhdistyksen 
kirjaston hoitamisesta on vastannut Sari Randén. 
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Yhdistyksen edustajina Ritva Kurittu-Kalaja ja Pii Topio osallistuivat kesällä 2022 Pohjoismaisten 
kirjansitojien tapaamiseen Leksandissa, Ruotsissa, jossa puhuttiin laajemminkin 
kirjansidontakoulutuksen ja kirjansidonnan tilanteesta ja kehitysaskelista Pohjoismaissa. Leksandissa 
laitettiin vireille Pohjoismaisten Kirjansitojen Yhdistys (Nordic Bookbinding Society). Yhdistyksen 
tavoitteita ovat mm. lisätä kirjansidonnan koulutusta sekä näyttelyitä Pohjoismaissa. 
Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta  
https://nordicbookbindingsociety.com/ 
Jäsenillä oli myös halutessaan mahdollisuus osallistua omalla kustannuksellaan tapahtumaan.  
 
Koska vuonna 2022 oli jälleen mahdollisuus järjestää kirjansidontakursseja lähiopetuksena 
pandemiatilanteen salliessa, kursseja varten hankittiin materiaaleja tarvittavissa määrin. 
Työväenopistojen kanssa toteutettavat kurssit järjestyivät pääsääntöisesti jälleen lähiopetuksena. Lisäksi 
vuotta työllisti Omnian työväenopiston tilamuutokset, josta syystä kirjansidontaan saatiin uusi luokkatila 
Omnian Olarin toimipisteestä ja kirjansidontaluokan muutto toteutettiin yhteistyössä heidän kanssa.  
 
Yhdistys vastaanotti vuonna 2022 lahjoituksena kirjansidontavälineitä, joista osa pidettiin yhdistyksellä ja 
loput myytiin huutokaupalla halukkaille. 
 
Avoimet ovet ja vuosittainen retki jäivät järjestämättä koronaviruspandemiasta johtuen. Syksyllä 2022 
saatiin järjestettyä jälleen Hetki kirjansidonnan parissa -tapahtuma, jossa paperikonservaattori Sanna 
Sinervo esitteli työtään. Tilaisuuteen pystyi osallistumaan etänä. 
 
Jäseniä yhdistyksessä oli vuoden vaihtuessa 120 henkilöä. Yhdistyksen Facebook -ryhmässä on 80 
jäsentä. 
 
 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
Espoon Kirjansitojat ry – Esbo Bokbindare rf on kirjansidonnan harrastajien ja kirjansidonnasta 
kiinnostuneiden muodostama yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kirjansidontakulttuuria. 

Tapahtumia vuodelle 2023 

Koronavirustilanteen parannuttua yhdistyksen toiminta on jälleen aktivoitunut. Kirjansidontakurssit 
toteutetaan pääosin jälleen lähiopetuksena. Osa kursseista ja tapahtumista saatetaan järjestää myös 
joko etäyhteyksin tai hybridinä pidettäviksi, mistä ilmoitetaan erikseen. Yhdistys varaa kuitenkin 
muutosoikeuden tapahtumiin osallistumiseen ja niiden järjestämiseen, mikäli koronavirustilanteessa ja 
viranomaismääräyksissä tapahtuu muutoksia nykyiseen.  

Yhdistyksen tavoitteena on vuoden 2023 aikana osallistua erinäisiin muiden järjestämiin näyttelyihin. 
Suunnitelmissa on osallistua esim. Espoon työväenopiston kädentaitojen kevätnäyttelyyn tuomalla sinne 
itse sidottuja kirjoja näytille. Yhdistys pyrkii esittelemään toimintaansa vuoden aikana osallistumalla 
mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin. Tarkoituksena olisi houkutella uusia aiheesta 
kiinnostuneita jäseniä mukaan toimintaan. Mikäli työväenopisto/Omnia järjestää joululahjavalvojaiset ym. 
tapahtumia, yhdistys pyrkii mahdollisuuksien mukaan osallistumaan tapahtumiin.  

Tavanomaisia avoimia ovia ja työpajoja voidaan suunnitella pidettäväksi tilanteen mukaan. Päätöksia 
työpajoista tai avoimista ovista tehdään myöhemmin. Kurssien ollessa meneillään, voivat jäsenet 
keskiviikkoisin klo 17-17:30 käydä tekemässä materiaalihankintoja Kuunkehrä 2, Espoo 4. krs A-rapun 
kirjansidontatiloista. 

Yhdistys järjestää myös retken Kungliga Biblioteketiin Tukholmaan 25.4-27.4.2023. Tarkemmat 
ilmoittautumisohjeet ja ohjelma julkaistaan 6.3.2023. 

Yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ja aktivoimiseksi entisestään hallitus kaavailee työryhmän 
perustamista, jossa on tarkoitus kartoittaa toiveita ja palautetta jäsenistöltä ja niiden perusteella miettiä 
toimenpiteitä. 
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Tiedotus 

Tiedotus jäsenille tapahtuu pääosin internetsivujen ja sähköisen tiedotteen välityksellä. Yhteydenpitoa 
ylläpidetään myös Facebook -sivujen välityksellä. Yhdistys pyrkii myös järjestämään taas Hetki 
kirjansidonnan parissa -etätapaamisia ja tiedottamaan niistä jäsenistölleen. 

Jäsenmaksu 

Hallitus tulee ehdottamaan vuosikokoukselle, että jäsenmaksu olisi 20 €/vuosi. 

 
Muista myös seurata yhdistyksemme kotisivuja: https://www.espoonkirjansitojat.net  
 
 
kevätterveisin, 
 
Ritva Kurittu-Kalaja 
 
 
 
 
 
  


