
Turun kirjamessut 2. – 4.10.2015  

Varsinais-Suomen kirjastot –osasto A57 
Turun Messukeskuksessa, Messukentänkatu 9 – 13, Turku, puh. (02) 337 11 

Messubussi n:ro 100 

- liikennöi messujen aikana klo 9.00 alkaen noin 10 min. välein. Kauppatorin lähtöpysäkki on Aurakadulla oleva T1. Aikataulu. 

Messujen aukioloajat 

pe 2.10. klo 10 – 18 

la 3.10. klo 10 – 18 

su 4.10. klo 10 – 17 

- Aamun päivystäjän tulee olla paikalla puoli tuntia ennen avaamista.  

- Illalla tulee huolehtia, että osasto on kunnossa seuraavaa päivää varten, laittaa iPadit lataukseen ja viedä osaston kaapin avain 

messutoimistoon päivystäjäkuoreen.  

- Sunnuntai-illan päivystäjät pakkaavat tavarat klo 17 jälkeen. 

- Osastolla on ns. päivystäjämappi, josta löytyy päivystysvuorolaisten yhteystiedot, iPadien pinkoodit  ja muuta infoa. Mukana on 

myös ”reissuvihko”, johon voi laittaa akuutteja huomioita. Päivystysvuoroon tullessa kannatta katsoa, onko reissuvihossa 

jotakin, mihin pitäisi omalla vuorolla reagoida. 

Samalla lipulla pääsee tutustumaan  

- Turun kirjamessut 

- Turun Ruoka- ja Viinimessut 

- Tiedemessut 

Kirjamessujen ohjelma (TS Opus-lehti) on jaossa veloituksetta messuilla. 

Messuhallit ja osastot 

Vaatesäilytys on tuloaulassa ja se on maksuton, kun näyttää näytteilleasettajakorttia. WC:t ovat tulo-aulassa ja 2. kerroksessa. 

Osastolla on oma laukku pidettävä koko ajan vartioituna (esim. pieni olkalaukku) tai osaston lukittavassa kaapissa (rajoitetusti 

tilaa!). 

Näytteilleasettajakahvio on C-hallissa lastenparkin vieressä. Kahviossa näytteilleasettajat saavat kahvia veloituksetta.  

Punainen Risti päivystää D-hallissa. Voi kutsua paikalle puhelimella tarvittaessa. Puhelinnumero selviää perjantaina messuilla. 

Sitä voi tiedustella messutoimistosta ja vahtimestareilta. 

 

Messujen ohjelmaa 

- Sana on vapaa? –seminaari pe klo 10-14 Kokoustila 3 (Jukola) 2.krs 

- Messujen avajaiset pe klo 13 – 14 auditorio 1 (avoin tilaisuus) 

- Koululaispäivä perjantaina n. klo 11 – 14 

Osaston päivystys ja päivystäjien pysäköintiluvat 

- Päivystäjä ei tarvitse messulippua. Vahtimestarille sanotaan sisääntuloaulassa, että toimii päivystäjänä ja että meidän 

näytteilleasettajakorttimme ovat messutoimistossa (aulassa oikealla). 

- Päivystäjä saa näytteilleasettajakortin toimistossa olevasta Varsinais-Suomen kirjastot – kuoresta. Kortissa lukee Varsinais-

Suomen -kirjastot, nimikenttä jätetään tyhjäksi.  

- Näytteilleasettajakortti palautetaan samaan paikkaan oman päivystysvuoron päätyttyä, samalla voi pyytää pysäköintilapun.  

- Omilla autoilla tulevia kehotetaan ajamaan Messukeskuksen taakse ns. näytteilleasettajien parkkipaikalle Artukaisten Kiitotien 

kautta. Sieltä pääsee sisään ja ulos B2-ovesta eikä sisäänpääsyyn tarvita kulkukorttia.  

Päivän ensimmäinen vuoro: 

- Päivän ensimmäinen vuoro tulee paikalle ½ tuntia ennen messujen alkamista ja laittaa osaston kuntoon.  Jaettava aineisto ym. 

ovat osaston harmaissa kaapeissa. 

- Päivystäjille varatut  iPadit ovat osaston kaapissa latautumassa 

 

HELP! 

Kaarina Koskinen puh. 040 350 2072 

Tiina Salo puh. 040 758 0130 

Päivi Litmanen-Peitsala puh. 040 334 9483 (Kifi asiat) 

http://www.foli.fi/sites/foli.prod-cms.tiera.fi/files/Turun%20Kirja-%2C%20Tiede-%2C%20Ruoka-%20ja%20Viinimessut%202.-4.10.15.pdf
http://www.kirjamessut.fi/
http://www.kirjamessut.fi/ruoka-ja-viinimessut/ohjelma-aikataulu/
http://turunmessukeskus.fi/messut-ja-tapahtumat/tiedemessut/etusivu


Vuoron vaihto ja päivän viimeinen vuoro:  

- Vuoron päätyttyä näytteilleasettajakortti palautetaan Varsinais-Suomen kirjastot -kuoreen messutoimistoon. Koska meillä on 

käytössä 6 kpl messuesittelijäkortteja, riittää että ne palautetaan viimeistään ennen sulkemisaikaa. 

- Päivän viimeinen vuoro laittaa iPadit lataukseen kaappiin ja vie kaapin avaimen messutoimiston kuoreen 

 

Osaston purku sunnuntaina 

- Osaston purkua ei saa aloittaa sunnuntaina ennen klo 17 (sopimuksen mukaisesti); tavarat pakataan laatikoihin, iPadit kaappiin 

ja avaimet Kaarinalle. 

- Gunnar hoitaa tavaroiden poiskuljetuksen maanantaina. 

Osaston design/kalusteet 

- Seinät: Varsinais-Suomen kirjastot –kartta, tammenterhotunnus 

- Sohvapöytäryhmä, lukittava kaappi, lasivitriinit, osaston nurkkapöytä, Kirjastot.fin screeni, kaksi  iPadia, palautelaatikko 

asiakaskilpailun vastauksille, kippoja jaettaville tavaroille, roskakori 

Osaston tarjonta 

Kirjastojen osastopäivystäjiä on kaksi kerrallaan Varsinais-Suomen kirjastoista ja lisäksi vähintään yksi edustaja Kifistä. 

Jokaiselle päivystäjälle on Varsinais-Suomen kirjastojen tunnuksella varustettu nimikyltti. Päivystysvuorojen pituus on 2,5 tai 3 

tuntia riippuen päivystysvuoron ajankohdasta. 

Päivystäjän tehtävät: 

1. ”sisäänheitto”, joka innostaa ihmisiä tulemaan osastolle ja osallistumaan kilpailuun. 

2. Kirjastojen e-aineistojen, kimppojen verkkokirjastojen ja Kirjasammon esittely.  

3. Asiakkaiden kirjastokysymyksiin vastaaminen, asiakkaiden  innostaminen osallistumaan asiakaskilpailuun, joka 
toteutetaan vain paperikyselynä. Palkintona on Polar-aktiivisuusranneke. Lisäksi arvotaan muistitikkurannekkeita ja 
näppishanskoja. Arvonta on maanantaina 5.10. 

Tarvittavat ohjeistukset ja puhelinnumerot löytyvät asiakastiskin alta. 

Jaettava materiaali 

- Kielletyt ja kiistellyt kirjat -esitteet 

- Finna karkit, heijastimet, naakkapinssit, näytönpyyhkijät 

- Vaski-kynät (saa ottaa halutessaan mukaan, kun on vastannut kilpailuun) 

- Vaski-muovikassit 

Lisäksi 
- Turun kirjastoauto messukeskuksen ulkopuolella la 10-18, su 10-17 (lainaus ja korttien teko, esillä myös messujen teemakirjoja) 
- Turun Vapaa-aikatoimialan osasto A 59; paikalla esittelijä Turun kaupunginkirjastosta 
- Vaskin verkkokirjastoa Finnaa voi esitellä Messu Kävijä kortilla. Sen numero on 853A42444820 ja tunnusluku 4321. Messu 
Kävijän kortilla voi näyttää lainojen uusimisen, aineiston varaamisen, oman suosikkilistan käytön ja tietojen päivittämisen. ÄLÄ 
muuta salasanaa!   
 

https://vaski.finna.fi/?lng=fi

