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Aika   31.5.2016 klo 9–11 
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 
Anni Rajala  Turun kaupunginkirjasto 
Minna Leinonen Pöytyän kunnankirjasto 
Iida-Maria Manninen Kemiönsaaren kirjasto 
Mikko Suhonen Turun kesäyliopisto 
Paula Kauppila Porin kaupunginkirjasto 
 

Poissa  Päivi Litmanen-Peitsala Kifi 
Tommi Vuorinen Turun kesäyliopisto 
Asko Hursti  Porin kaupunginkirjasto 
Matti Sarmela Kifi 
Päivi Almgren Avi 
Ritva Nurminoro Kaarinan kaupunginkirjasto 

 
   

                       
  
ASIAT 
 

1. Miniseminaarin puhujat. Aiheena kirjastoalan ammattietiikka, puhujiksi kutsuttu Johanna Selkee 
kuntaliitosta ja Arkkipiispa Kari Mäkinen sekä Kesäyliopisto ehdottaa kolmanneksi puhujaksi psy-
kologian tohtori Mari Huhtalaa. Varalla Kai Ekholm.  

 
Kuullaan puhujien rekrytoinnin tilanteesta ja keskustellaan puheenvuorojen näkökulmista. 
 
Miniseminaari klo 10-14 
Johanna Selkee on lupautunut, pitää aihetta hyvänä, ottaa lakinäkökulman. 
Mari Huhtala väitellyt eettisestä organisaatiokulttuurista. Aiheena eettinen työyhteisö, työhyvin-
vointi. Mari Huhtala tulee Jyväskylästä. 
Arkkipiispa Kari Mäkinen pääsee myös puhujaksi. Arkkipiispan osuus klo 13. Aikataulua selvitel-
lään vielä. 
 
Aikataulu alustavasti: 
10.00 Avauspuheenvuoro 
10.15 Johanna Selkee 
11.15 Tauko 
11.45 Mari Huhtala 
13.00 Kari Mäkinen 
 

2. Miniseminaarin otsikko. Ideointia ja ehdotuksia. 
 
Ehdotuksia: 
Etiikka ja ammatillisuus.  
Ammattietiikan haasteet.  
Ammattietiikka kirjaston strategiassa. 
Ammatillisuus, eettisyys, hyvinvointi. 
Eettisyys, ammatillisuus, hyvinvointi. Sovitaan alustavasti tämä, voidaan miettiä vielä alaotsik-
koa. 
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3. Satakunnan kirjastojen suunnitelmat 
a. Satakuntaliiton messuosasto; elämyksellinen ote, oma lava, jossa mm. satakuntalaisia 

kirjailijoita. Tehtäväratana geokätköilyä? Kirjasto mukana tuottamassa ohjelmaa lavalle 
b. Kulttuuritoimella oma osasto, jossa kirjaston henkilökuntaa päivystää. 
c. Kirjastoauto paikalla; vinkkausta, askartelua 

  
4. Messuosaston teemat ja toteutus. Varattu osasto A 75, teemana lapset ja nuoret. Messuosastolla 

mm. puhekuplia, joissa lainauksia lasten- ja nuortenkirjoista. Black-out poetry –työpaja. Varsisto 
(maakunnallinen lasten ja nuorten ryhmä) mukana suunnittelussa. 

 
Suunnitelmat messuosastolle: 

a. Osastolla tietokilpailu? Johon helppo saada vastaukset? Houkutteleva palkinto?  
i. Monivalintakysymyksiä, 3 kysymystä ehkä riittävä määrä 

b. Osastolla myös black out poetry: vaatii tilaa, poistokirjoja, tusseja 
i. Poistokirjat Turusta; mahd. huonokuntoisia kirjoja 
ii. Mustia tusseja ostetaan messubudjetista? 
iii. hashtag näkyviin 

c. Osastolle ripustetaan puhekuplia – sitaatteja lasten ja nuorten kirjahahmojen suusta (joi-
den alla voi valokuvata itsensä) 

i. puhekuplien pohjat viime vuodelta 
ii. tilaan mahtuu max. 5 
iii. hashtag mukaan puhekuplaan? 

d. pukeutuminen? yhteinen teema? mistä asut? 
e. Kysellään KiFiltä, mitä heillä aikomuksena esitellä. 
f. Vaskin ja muiden kirjastojen verkkosivuja voisi näyttää tabletilta kiinnostuneille, mutta kir-

jastoesitteitä ei oteta pisteelle. 
g. Osastolle jaettavaksi tuotteita tietokilpailuun vastaajille. Mitä? Purkkaa, karkkia 
h. Tietokilpailulomakkeen loppuun kysymys kotikirjastosta ja terveiset kirjastolle/lempikirjasi? 
i. Messuosaston kalusteet: sohvaryhmä, korkea lasipöytä. Mietitään, mitä tarvitaan. Anne/i 

selvittää, montako korkeaa lasipöytää kirjastolla on. 
j. Keksitään osastolle oma hashtag, slogan? 
k. Kuvaa itsesi zombien/puhekuplan kanssa? Kisa nuorille; instagram, snapchat 

 
Muut suunnitelmat, osaston näkyvyys: 

a. Zombie/vampyyri/noitia kulkee messuilla kirjakärryn kanssa ja mainostaa osastoa. Zom-
bie jakaa myös tietokilpailulappuja? Lapuissa tieto osaston sijainnista. 

b. zombieksi haluavia tullut jo tusinan verran, Leena Pylkkö rekrytoi 
c. Somenäkyvyys: #?? Anne selvittää Nina Huurrevaaran kanssa eri vaihtoehtoja. 

 
 

5. Messutuote. Aikuisille hiirimatto/näytönpuhdistusliina, lapsille pehmoheijastin?  
a. Hiirimaton/näytönpuhdistimen hinta 500 kpl tilauksessa à 3,90, 1000 kpl tilauksessa à 

3,20 
b. Vaski-hiirimatto paras vaihtoehto. Varsinais-Suomen kirjastoilla ei esim. yhteistä nettisi-

vua. Mainoskäytössä toimivin, kun hiirimatossa on verkkokirjaston (Vaski) osoite. 
c. pehmoheijastin: Näyttävällä tekstillä KIRJASTO BIBLIOTEK. Tammenlehvän muotoinen? 
d. Vuonna 2015 tilattu 1000 kpl pehmoheijastimia à 1,85€ 
e. Turun kaupunginkirjaston viestintä ja Anne selvittävät messutuotteiden graafista ilmettä. 

Pyritään tekemään tilaus vielä ennen lomia 
 

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

 

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
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Päivystäjien 1. rekrytointi jo kesän aluksi. 2. rekrytointikierros ja päivystäjien perehdytykset syk-
syllä. Perehdytetään myös Black-out poetryyn. 
 
 

7. Messuliput 
 

Samat hinnat messulipuissa kuin vuonna 2015. Maakunnan kirjastoille on lähetetty kysely li-
puista, ja kirjastot ovat tilanneet liput. Nyt tilattuihin lippuihin saadaan Varsinais-Suomen kirjasto-
jen logo ja osaston numero valmiiksi painettuna. 
 
Satakuntaliitto myy lippuja ja matkoja kirjamessuille. 
 
Ei ennakkonäyttelyitä, mutta mainostetaan omaa osastoa ja messulippuja kirjastoissa. 
 
 

8. Viestintä 
 

Tänä vuonna tiedotuksessa pitää petrata. Lehdistötiedotteeseen maininta, että kirjastoista saa 
ostaa edullisia lippuja. Tiedotteet myös ruotsiksi (ja englanniksi). 
 
Aartin ehdotus: kirjastoissa näyttelyitä Saksan ja hansakaupan vaikutuksesta maakuntaan. Yh-
teistyökumppanit? Aiemmin päätetty, ettei tehdä ennakkonäyttelyitä. Kirjastot saavat toteuttaa 
halutessaan ennakkonäyttelyitä. 
 
Satakunnassa kirjojen yö syyskuun alussa, siellä markkinoidaan kirjamessuja. Seminaaria mai-
nostetaan myös Satakunnassa.  
 
Anne selvittää somenäkyvyyttä Nina Huurrevaaran kanssa. 
 
 

9. Kustannukset 
 

Uusia seinäkkeitä ei tarvita. Seminaarikustannukset selviävät myöhemmin. Karkkeihin hyvä sat-
sata. Messutuotteet tilataan suunnitelmien mukaan. Vaski-tuotteen hinta jyvitetään Vaski-kirjas-
toille, heijastimen kustannukset koko maakunnan kesken. Selvitetään vielä karkkien ja purkan 
hankintaa & hintaa.  
 
 

10. Seuraavat kokoukset  
 

ke 31.8. klo 9 – 10.30 
pe 16.9. klo 9 – 10.30 
ma 26.9. klo 13 – 15 päivystäjien perehdytys 
 
Sovitaan kesän aikana sähköpostiringissä akuutit asiat. 
 

11. Muita asioita 
 

 


