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Aika   6.8.2015 klo 14.00 – 16.00 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, pieni neuvottelutila, hallinto 3.krs 
 
Läsnä  Tiina Salo (puh. joht.) Raision kaupunginkirjasto 

Koskinen Kaarina (siht.) Turun kaupunginkirjasto 
Aart de Heer  Turun kaupunginkirjasto 
Paula Hyvärinen Auran kunnankirjasto 
Ulla-Maija Maunu  Turun kaupunginkirjasto               
Taina Ratia  Turun kaupunginkirjasto 

 Päivi Litmanen-Peitsala Kirjastot.fi (etänä) 
Matti Sarmela  Kirjastot.fi (etänä) 
 

 
Poissa  Nina Koskivaara Turun kaupunginkirjasto 

Ritva Nurminoro Kaarinan kaupunginkirjasto 
Jolanda Tirkkonen      Pargas stadsbibliotek 
Päivi Almgren  Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Mikko Suhonen Turun kesäyliopisto  
Tommi Vuorinen Turun kesäyliopisto  

 
 
 
ASIAT 
 

1. Kirjamessujen miniseminaari 
Seminaarin ohjelma on valmis ja julkaistu. Kari J. Kettula on lupautunut avaamaan seminaarin, loppukes-
kustelun puheenjohtajana toimii Tiina Salo. Matti Sarmela vahvisti, että Kifi osallistuu seminaarin kustan-
nuksiin. Seminaari myös ilmeisesti taltioidaan Kirjastokaistalle, Kesäyliopisto on saanut kaikilta esiintyjiltä 
kuvausluvan Kirjastokaistan taltiointia varten. 
 
Osallistujia on tällä hetkellä (3.8.) 10. Laitetaan mainos myös Kirjastot.fi ammattikalenteriin ja keskustel-
laan, miten muuten tehostamme mainontaa.  
 

Sovittiin, että 
Seminaari päätettiin lähettää suorana verkossa. Etäyhteydellä osallistuvat ilmoittautuvat oman linkin 
kautta. PLP lisää etäyhteystiedot Kifin ammattikalenteriin. PLP ja Riitta Tarasti ottaa yhteyttä Messukes-
kukseen ja selvittää tekniset asiat etälähetystä koskien. Tilaisuuden hästäg on tarkoitus julkaista jo etukä-
teen mahdollista keskustelua/kysymyksiä varten. Kaarina täydentää ekstranet-tiedotetta, kun PLP lähet-
tää ilmoittautumislinkin. Koko tilaisuus nauhoitetaan ja linkki lisätään ekstranettiin tilaisuuden jälkeen. 
 
Kifi maksaa seminaarikustannuksista puolet. 
 
Lisätään markkinointia oppilaitoksiin, yliopistoon, ammattikorkeakoulun kirjastolinjaan, Åbo Akademin in-
formaatiotieteisiin ja äidinkielenopettajille. PLP ottaa yhteyttä valtakunnalliseen äidinkielenopettajien jär-
jestöön. Kaarina selvittää, onko Turussa paikallista äidinkielenopettajien yhdistystä. Laitetaan tietoa se-
minaarista myös Turun tiedotuslistan kautta alueen toimittajille sekä verkkokirjaston nostoihin (kirjaston 
viestintä hoitaa). Mietitään myös muuta lisämarkkinointia luovasti.  
 
Heti perjantaina 2.10. aamulla olisi hyvä olla mainostusta seminaarista meidän osastollamme. 
 

https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2010/08/sana-on-vapaa-seminaarin-ohjelma-201510021.pdf
https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/2015/06/04/sana-on-vapaa-seminaari-kirjamessuilla-2-10-2015/
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2. Messuosasto 

Laitilasta tuleville kielletyille kirjoille tarvitaan vitriinit. Onko Turussa vapaita vitriinejä? Laitan tähän liit-
teeksi listauksen Laitilan kokoelmasta, voimme keskustella esille tulevan kokoelman laajuudesta. Levyt, 
lehdet? 
 
Kifin materiaalin tarvitaan screeni, tuleeko Turusta?  
 
Viimevuotisiin seinäkkeisiin tehdään tarvittavat korjaukset, Kaarina hoitaa.  
Messuosastolle on tilattu heijastimia, naakka-pinssejä ja kyniä jaettavaksi asiakkaille. 
 

Sovittiin, että 
Lasivitriinit saadaan Raisiosta ja screeni Turusta. Kaarina selvittää kiinteän yhteyden mahdollisuuden. Rai-
siosta saadaan tilateokset ”linnut” osaston somistukseen. 
 
Keskusteltiin osastolle tulevasta Kielletyt kirjat kokoelmasta. Päätettiin ottaa Laitilan listasta valikoidusti 
mukaan muutama teos. Ehdotetaan Kaisa Hypénille, että kokoelmaryhmä tekee kiellettyjen kirjojen listan 
(max 25 kirjaa, ei samoja kuin Banned Books-videoissa). Kirjoista tehdään lyhyt selostus, miksi kirjat ovat 
tai ovat olleet kiellettyjä. Screenillä pyörii Kirjastokaistan Banned Books, 24 kiellettyä kirjaa ja niiden esit-
telyvideot. Lisäksi PLP on yhteydessä Musiikkikirjastot.fi:hin, YLE:een ja Tuomas Pelttariin kielletyistä le-
vyistä ja tekee näistä listan. Selvitetään, mitä listalla olevista löytyy Vaskin kokoelmista. 
 
Osaston seinillä olevat kartat uusitaan niin, että Salo mukana Vaski-kartassa. Uudet kartat tilataan 
KMG:ltä ja seinäkkeet toimitetaan heille suoraan Raisiosta. 
 

3. Asiakaskysely ja sen palkinnot 
Keskusteltiin kyselystä ja palkinnoista. Palkinnoksi hankitaan aktiivisuusranneke, UMM kysyy liikuntapal-
veluista mahdollisia lahjoittajia. Lohdutuspalkintoina ovat muistitikkurannekkeet. 
 
Kysymyksenä kilpailussa Mitä toivot kirjastolta. Tarkennetaan kohtaa Kirjastosi nimi ja kysytään, mitä kir-
jastoa käytät eniten. Kyselyyn voi vastata sekä verkossa että paperilipukkeella. 

 
4. Kirjastojen ennakkonäyttelyt 

Keskustellaan aiheista ja aikataulusta. 
 

Sovittiin, että 
Kirjastoissa ennakkonäyttelyjen aiheina ovat Kielletyt kirjat sekä tämän vuoden teemat Kustavi, Saamen-
maa ja Ruotsi. Kaisalta saadaan lista Kielletyistä kirjoista, PLP:ltä Kielletyistä levyistä ja Kaarina muokkaa 
kirjamessujen sivulta Kustavi-Saamenmaa-julkkaripohjan niin, että sitä voi käyttää kirjastojen ennakko-
näyttelyissä omalla tekstillä lisättynä. 
 

 
5. Viestintä 

Myytävien messulippujen suomenkielinen mainos on julkaistu Varsinais-Suomen kirjastojen ekstranetissä, 
mistä sen voi tulostaa. Onko ruotsinkielinen versio jo tehty? 
Kirjastojen ennakkonäyttelyiden mainokset tullee syyskuussa. 
Keskustellaan lehdistötiedotteesta. 
 

Sovittiin, että 
Pauliina Sandberg kääntää messulippujen mainoksen (ruotsi-englanti) syyskuun alussa (Päivi Aallolta saa 
suomenkielisen version mainoksesta). Maakunnan johtajia muistutetaan sähköpostilla kirjamessujen myy-
tävien lippujen FB-mainonnasta. 

http://www.kirjastokaista.fi/bannedbooks/
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Vaskin Askelmerkit -esitteet ovat loppu. UMM keskustelee Nina Koskivaaran kanssa uudesta Vaski-
esitteestä, voi olla esim. kirjanmerkki.  
 
PLP tuo osastolle Kirjastot.fi kirjanmerkkejä. 
 
PLP selvittää kirjastojen ennakkonäyttelyiden mainostuksen Musiikkikirjastot.fi:n kanssa kielletyistä le-
vyistä.  
 
Ehdotetaan, että Eeva Kiviniemi vastaa lehdistötiedotteesta ja konsultoi Päivi Almgreniä ja PLP:tä. 
 

6. Päivystäjät 
Käydään läpi päivystäjätilannetta. 
 

Sovittiin, että 
Päivystäjiä kuulutetaan lisää. Kifi mukana niin, että yksi paikalla joka tunti. Gunnar on mukana pystytyk-
sessä, Kaarina purussa. 
 
Päivystäjäinfo maanantaina 28.9. klo 13-15 Turun pääkirjaston Studiossa. PLP tulee esittelemään Kir-
jasampoa ja musiikkikirjastoa. Tuomas Pelttari ja Tuomas Aitonurmi pyydetään myös paikalle. 
 

7. Muut asiat 
- Suvi Lahdenmäeltä kysytään Finna-karkkeja (Kaarina hoitaa) 
- Koko kansa lukee –kampanjan (7.-27.9.) materiaalit tulevat jakoon 10.8. alkaen; asiakkaille tiedotusta 

kaksi viikkoa ennen kampanjan alkua, PLP lähettää lehdistötiedotteen viikkoa ennen kampanjan al-
kua. 

- Kirjastojen tilaamat asiakaskutsut ovat jo tulleet kirjastoihin, samoin myytävät liput. 
- Ennakkopressi kirjamessuista pääkirjaston Studiossa 1.9. 
- Lehdistöliite julkaistaan TS:ssä 22.9. 

 
8. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on 28.9. klo 15-16 päivystäjäinfon jälkeen. Sihteeri laittaa kokouskutsun. 
 
 
 

http://www.kirjastot.fi/fi/materiaalipankki/407#.VcRXz0YpoiJ
https://vsmaakuntakirjasto.wordpress.com/2015/05/27/ilmoittaudu-kirjamessujen-paivystajaksi/

