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Aika   23.3.2016 klo 14–16 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, uudisosan 3. kerros, pieni neuvottelutila 
Läsnä  Tiina Salo (pj) Raision kaupunginkirjasto 

Ulla-Maija Maunu  Turun kaupunginkirjasto               
Anne Heino (muistio) Turun kaupunginkirjasto 
Taina Ratia  Turun kaupunginkirjasto 
Minna Leinonen Pöytyän kunnankirjasto 
Iida-Maria Manninen Kemiönsaaren kirjasto 
Päivi Litmanen-Peitsala Kifi 
Päivi Almgren Avi 
Maisa Meritähti Kifi, TET-harjoittelija 
 

Poissa  Ritva Nurminoro Kaarinan kaupunginkirjasto 
   

                       
  
ASIAT 
 

1. Messuosaston varaus 
a. Varattu osasto A 75 

Messutilan pohjapiirros hieman muuttunut, samat seinäkkeet käytössä kuin v. 2015 
 
 

2. Seminaaritilan varaus 
Seminaaritilasta on lähtenyt tiedustelu Jenni Haukiolle, joka alustavasti suhtautui erittäin myöntei-
sesti seminaariasiaan. Sama aika (10-14) ja paikka todennäköisesti kuin v. 2015. 
 
 

3. Messuosaston teemat ja miten ne toteutamme? Keskusteltiin mm. näistä teemoista: 
a. Lapset & nuoret ja lukeminen 
b. Tulevaisuuden kirjasto 
c. Tehdään yhdessä? Osallistaminen. Mitä voimme tehdä yhdessä? 
d. Asiakaskysely: Mitä haluat tehdä kirjastossa (omatoimisesti)? 

i. Mitä teet vapaa-ajallasi? Mitä haluat tehdä kirjastossasi vapaa-ajallasi? 
e. Teemapuut?  

i. Mitä toivot kokoelmilta, mitä verkkopalveluilta, mitä tapahtumilta? 
f. Vastamelukuulokkeita? 
g. Himmeämpi tila?  
h. Black-out poetry? Vierailijat tekisivät samasta sivusta oman runon. 

 
Päätettiin alustavasti, että teemana ovat lapset ja nuoret. 

 
 
4. Seminaarin teema ja puhujaehdotukset. Otsaketasolla seminaarin teema pitäisi olla tiedossa vii-

meistään 4.4. 
 
Vuoden 2016 Turun kirjamessujen pääteemoina ovat Satakunta ja Saksa. 
Maakuntakokouksessa keskusteltiin alustavasti Suomi 100 –teemasta ja sen esiintuonnista kirjal-
lisuuden kautta. 
 
Keskusteltiin seuraavista aiheista ja kysymyksistä: 

 Onko seminaari tarkoitettu kirjastoalan ammattilaisille vai myös ulkopuolisille? 

 Suomi 100, mikä on kirjastojen rooli? Neuvoteltavana mm. Ylen kanssa Areenan ja video-
tallenteiden käyttö kirjastoissa. 



  MUISTIO 
 
Maakunnallinen kirjamessutyöryhmä  24.3.2016 

 Ylen kanssa on mahdollista tehdä yhteistyötä 101-kirjaa projektissa. KiFin sivuille tulee 
kokonaisuus 101 kirjaa. Projekti starttaa mahdollisesti vasta vuoden 2017 alusta, miten 
sitoutuu Kirjamessujen aikatauluun? 

 Suomen historia kirjallisuuden kautta itsenäisyyden alalta. 

 Kirjastolain uudistus, voisiko tätä avata ulkopuolisin silmin? 

 Kirjastoalan murros ja kirjastotyön muutos? 

 Sote-uudistus leikkaa kuntien budjetteja, millainen on kirjaston rooli ”sivistys-kunnassa”? 

 Hauska seminaari, uusia tapoja tehdä asioita, mm. black-out poetry. Miten tehdään uusia 
juttuja? Miten avata kirjallisuutta ja kulttuuria uusilla tavoilla? 

 Koodauksen yhteiskunnallinen merkitys ja miksi kouluissakin opetetaan koodausta? 

 Kustantajien kanssa keskustelu. Miksi joitain lastenkirjoja ei ilmesty suomeksi? 

 Kokoelmien avaaminen. 

 Luokkajako? Tietoyhteiskuntataidot jakavat kansaa, miten yhteiskunnan toimijat voivat 
lisätä tasa-arvoa? 

 Ammattietiikka ja kirjastoammattilaisen rooli nyky-yhteiskunnassa.  

 3 esiintyjää sopiva määrä, 4 maksimi. 
 

Päätettiin, että seminaari järjestetään ammattietiikasta. Mietitään puhujia ja lähetetään ehdotuk-
set kaikille työryhmän jäsenille. 
 

5. Osaston päivystäjät 
Viime vuoden päivystäjien palaute: https://report.webropolsurveys.com/reports/Re-
port.do?key=efee540f-7acc-422f-abae-4cb884b98495 

 
Jos osaston teemana on lasten lukeminen, voisivatko päivystäjät pukeutua? 

 
6. Kirjastojen ennakkonäyttelyt ja messulippujen myynti 

 
Samat hinnat messulipuissa kuin vuonna 2015. 
 
Ei ennakkonäyttelyitä, mutta mainostetaan omaa osastoa ja messulippuja kirjastoissa. 
 
 

7. Viestintä 
 

Tänä vuonna tiedotuksessa pitää petrata. Lehdistötiedotteeseen maininta, että kirjastoista saa 
ostaa edullisia lippuja. Tiedotteet myös ruotsiksi (ja englanniksi). 
 
 

8. Kustannukset 
 

Uusia seinäkkeitä ei tarvita. Seminaarikustannukset selviävät myöhemmin. Karkkeihin hyvä sat-
sata.  
 
 

9. Seuraavat kokoukset  
 

Sovitaan Doodlen kautta! Kutsutaan myös Asko Hursti ja Paula Kauppila Satakunnasta. 
 
 

10. Muita asioita 
 

Messutuote messuille? Hiirimatto/pudistusliina Varsinais-Suomen kirjastojen logolla varattuna? 
Lapsille putkihuivi tai paperinukke? 

https://report.webropolsurveys.com/reports/Report.do?key=efee540f-7acc-422f-abae-4cb884b98495
https://report.webropolsurveys.com/reports/Report.do?key=efee540f-7acc-422f-abae-4cb884b98495

