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Aika   3.6.2015 klo 14.00 – 16.00 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Pieni Neuvottelutila, uudisosa 3. kerros 
 
Läsnä  Tiina Salo (puh. joht.) Raision kaupunginkirjasto 

Koskinen Kaarina (siht.) Turun kaupunginkirjasto 
Ulla-Maija Maunu  Turun kaupunginkirjasto               
Nina Koskivaara Turun kaupunginkirjasto 
Taina Ratia  Turun kaupunginkirjasto 
Ritva Nurminoro Kaarinan kaupunginkirjasto 
Päivi Almgren  Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Päivi Litmanen-Peitsala Kirjastot.fi 
 
 

Poissa  Paula Hyvärinen Auran kunnankirjasto 
Jolanda Tirkkonen      Pargas stadsbibliotek 
Matti Sarmela  Kirjastot.fi 
Mikko Suhonen Turun kesäyliopisto 
Tommi Vuorinen Turun kesäyliopisto 

 
 

 
 
ASIAT 
 

1. Messuseminaari.  
 
Viime kokouksemme jälkeen on varmistunut, että perjantai 2.10. on julistettu messujen ”sananvapauden 
päiväksi”, joten teemamme on siis onnistunut.  
 
Turun kesäyliopisto on ollut yhteydessä henkilöihin, joita suunnittelimme seminaarin puhujiksi. Viime ko-
kouksessa suunnittelemastamme kokoonpanosta on varmistunut Hanna Nikkanen, Kaisa Ilmonen ja Sirpa 
Kähkönen ovat olleet estyneitä. Kaisa Ilmosen tilalle on saatu Tuija Saresma, jonka otsikko on vielä tätä 
kirjoittaessani auki ja Sirpa Kähkösen tilalle tulee Ville Hänninen. Hännisen otsikko on Et sinä ole Charlie - 
Satiiristen pilapiirrosten historia ja suomalainen myöntyväisyysperinne. 
 
Tässä vielä tämän hetken varmistunut tilanne ja kustannukset: 
Imperiumin vastaisku - Sananvapauden tilat kaventuvat verkossa 
Vapaa toimittaja ja tietokirjailija Hanna Nikkanen 
Palkkio: 300 euroa + matkakulut 
 
Kuka saa puhua ja mitä? Populismi, sananvapaus ja sensuuri blogosfäärissä 
FT, nykykulttuurin tutkija Tuija Saresma, Jyväskylän yliopisto 
Palkkio: 300 euroa + matka- ja mahdolliset majoituskulut 
 
Et sinä ole Charlie - Satiiristen pilapiirrosten historia ja suomalainen myöntyväisyysperinne 
Toimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen 
Palkkio: 300 euroa + matkakulut 
 
Seminaariohjelma tulee ilmoittaa kirjamessuille viimeistään 4.6., joten ehdimme yhdessä katsoa kokous-
liitteissä olevan luonnoksen. 
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Seminaarin avaajaksi voisi pyytää esim. Kari J. Kettulaa (Aart de Heer on estynyt). Loppukeskustelu voi olla 
normaalia lyhyempi, sillä välittömästi seminaarin jälkeen alkaa samassa tilassa Kirjastoseuran paneelikes-
kustelu sananvapaudesta. Päivi Almgren kertoo tästä lisää kokouksessamme. 
 
Seminaarin kustannukset tulevat olemaan hieman päälle 1000 €. Liitteenä on alustava luonnos seminaa-
rin mainostekstiksi, palataan siihen kokouksessa. 
 

Sovittiin, että 
Kaarina on yhteydessä Kirjastokaistan Riitta Taarastiin esim. kuvausluvista ja muista yksityiskohdista kos-
kien esitysten nauhoittamista.  
 
Kifi maksaa seminaarikuluista puolet, varmistetaan Matti Sarmelalta. 
 

2. Messuosasto 
 

Teemana osastolla on sananvapaus. Laitilasta saamme heidän kiellettyjen kirjojen kokoelmaansa, Laitila 
tekee luettelon kokoelmasta. Kokoelma ei sisällä kovinkaan paljon esim. lainsäädännöllä kiellettyä kirjalli-
suutta, vaan kiellot ovat perustuneet enemmänkin paikallisiin linjauksiin. Tästä syystä tulee kartoittaa 
muissa kirjastoissa olevat esim. poliittisista syistä kielletyt kirjat. Kirjoille tarvitaan vitriinit. 
 
Kifin osuus ?  
 
Osaston sisäänheittokysymys? Ulla-Maija selvittää, antaako Btj palkinnon. 
 
Osaston seinäkkeistä tarkistetaan nimet ja korjataan mahdolliset virheet, ovat tällä hetkellä varastoitu 
Raisioon, miten hoidamme korjaukset? 

 
Sovittiin, että 

Laitilan kirjat pitää olla vitriinissä. 
 
Kifillä screeni, jossa pyörii kielletyt kirjat ja syy, miksi kielletty (haastatteluja, suomi-ruotsi-englanti). Sa-
malla screenillä materiaalia Kirjastojen vaikuttavuudesta esim. suomalaisten tasa-arvoisuus kirjastopalve-
luissa powerpointtina. Docventuresin hahmot Riku ja Tunna joko pahvijätkinä tai pieninä videopätkinä. 
Helmet tekee kirjalistoja, jotka liittyvät Docventuresin dokumentteihin. Screeni Turusta, selvitetään Nina 
H:n ja Jannen kanssa. 
 
Samat kalusteet kuin viimeksi. 
 
Jos ei saada Btj:ltä palkintoa, päätettiin ostaa iPadi. 
 
Seinäkkeistä neljä menee kokonaan uusiksi. Laitetaan Salo jo mukaan ja Lietoon Tarvasjoki. Lisätään Tai-
vassalo Vaskin listaan. Nina K. ja Kaarina hoitavat tilauksen. 

 
3. Kirjamessujen kustannusarvio 

 
Käydään kustannusarviota läpi tarpeen mukaan. Kuljetuskustannukset saattavat kasvaa, kun osastolle 
viedään vitriineitä, toisaalta puhujakustannukset ovat viimevuotista pienemmät. 
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4. Osastolla jaettava materiaali 

 
Tuleeko kaikilta kimpoilta esitteitä? 
 

Sovittiin, että 
Loistolla ei ole materiaalia, Blankalla on omaa materiaalia, Someroa ei ole selvitetty. Kifiltä kirjanmerkke-
jä. 

 
5. Kirjastojen ennakkonäyttelyt ja messulippujen myynti 

 
Kaarina Koskinen on lähettänyt kirjastonjohtajille kyselyt asiakaskutsuista ja myyntiin otettavista lipuista. 
Tiedot tulee lähettää Kaarinalla jo 5.6. mennessä. 
 

Sovittiin että 
lähetetään vielä muistutus ennen 5.6. 
 

6. Viestintä 

Mainos myytävistä lipuista tulisi olla kirjastoissa heti kesän jälkeen, viimeistään elokuun lopussa. Kuka te-
kee? 
 

Sovittiin, että 
Nina hoitaa lippujen myyntimainoksen teon ennen lomia ja Pauliina kääntää sen. Päivi Aalto tekee ennak-
konäyttelyistä julisteen A3. 
 
Laaditaan elokuussa lehdistötiedote yhdessä Kirjastoseuran ja Pennin kanssa. PLP, Päivi A. ja Tiina hoita-
vat. Kirjastot tekevät myös oman lehdistötiedotteen. Lehdistötiedotteet lähetetään syyskuussa, Turku 
hoitaa. 
 

7. Päivystäjät 
 

Kaarina Koskinen on jo laittanut Varsinais-Suomen kirjastojen extranettiin päivystysvuoro-
jen ilmoittautumislomakkeen.  
 

8. Muut asiat 
 

Kirjastoseuran paneelikeskustelu on heti miniseminaarin jälkeen. Kirjastoseuran kirjamessujen paneelin-
keskustelun vetää Jukka Relander, keskustelijoina mm. Päivikki Karhula eduskunnan kirjastosta, Anna-
Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjastosta, Janne Palander Kallion kirjastosta ja Heikki Poroila. 
 
”Tätä en lapselleni lue” Lastenkirjainstituutin näyttely. Voisi olla esim. näyttely näistä kirjoista kirjastoissa. 
Tätä suunnitellaan lisää kirjastopäivillä Seinäjoella. 
 
”Koko kansa lukee”-kampanjan (7.-27.9.) materiaali tulee jaettavaksi eri maakuntakirjastojen kautta kaik-
kiin kuntiin. PLP lähettää A3-julisteita ja kirjanmerkkejä, myös ladattavat versiot ja FB-taustakuva elokuus-
sa. Tekstit suomi-ruotsi. Turku hoitaa jakelun. 
 

9. Seuraava kokous 
Elokuun alussa 6.8. klo 14. Sihteeri laittaa kutsun. 


