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Maakunnallinen kirjamessutyöryhmä  2.9.2016 
  
Aika   31.8.2016 klo 9–10.30 
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 
Päivi Litmanen-Peitsala Kifi 
Päivi Almgren Avi 
Tommi Vuorinen Turun kesäyliopisto 
Nina Huurrevaara Turun kaupunginkirjasto 
 

Poissa   
Ritva Nurminoro Kaarinan kaupunginkirjasto 
Matti Sarmela Kifi 
Mikko Suhonen Turun kesäyliopisto 
Asko Hursti  Porin kaupunginkirjasto 
Paula Kauppila Porin kaupunginkirjasto 
 

 
                       

  
ASIAT 
 

1. Miniseminaari: Eettisyys, ammatillisuus, hyvinvointi. 
Aikataulu: 
10.00 Avauspuheenvuoro 
10.15 Johanna Selkee 
11.15 Tauko 
11.45 Mari Huhtala 
13.00 Kari Mäkinen 

 
Keskustellaan miniseminaarin markkinoinnista. Ennakkoilmoittautuminen, kuten aiemminkin. 
 
Kirjastokaista striimaa seminaarin. Striimiä voi näyttää myös osastolla. Tiedote asiasta mm. oppi-
laitoksille. 
 
Luonnos seminaariohjelmasta liitteenä. Ilmoittautuminen on auki: https://www.lyyti.in/Kirjamessu-
seminaari_2016 
Ohjelma valmiiksi viikon loppuun mennessä! Nina Huurrevaara tekee ohjelman lopullisen version. 

 
2. 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. Osastolla & messuilla seuraa-
vaa: 

a. Tietokilpailu 
i. HUOM! Palkinto! Anne selvittää Pokemon Go –rannekkeen hankintaa. Aikuisille 

aktiivisuusranneke? Lohdutuspalkintoina varavirtalähteitä & lautapelit 
ii. Leena Pylkkö suunnittelee tietokilpailu-flyerin, Teija Neuvonen jelppii 

b. Black-out poetry 
i. Poistokirjat Turusta, ohjeistus tehtävä. Tarvitaan tusseja ja osastolle kunnon ros-

kis. 

https://www.lyyti.in/Kirjamessuseminaari_2016
https://www.lyyti.in/Kirjamessuseminaari_2016
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c. Puhekuplia 
i. Raisio tekee. 

d. Messuilla kiertää sisäänheittäjiä 
i. Sisäänheittäjien pukeutumistilat löytyvät B-hallista  
ii. Kirjakärry, hyvin kulkeva, jota voi tuunata. Taina selvittää. 

 
Mitä suunnitelmia Kifillä on? 

e. Screeni & läppäri (Turusta, Anne selvittää). 
f. Päivystäjät tulossa 
g. Kirjanmerkkejä jaossa, esitellään palveluja 

 
3. Messuosaston käytännön järjestelyt 

a. Messuosaston kalusteet? Kalusteiden kuljetus. Gunnar hoitanut aiemmin, ei ole nyt käy-
tettävissä. 

i. Mustat sohvat (taideosaston kahvihuoneesta). Kirkkaat pöydät. Lukittava kaappi. 
b. Seinäkkeet, otsalaudat ja messupöytä samat kuin v. 2015. Seinäkkeet & otsalaudat Tu-

russa, Teippi-Hessu kiinnittää?  
c. Messuosaston raamit, matto, sähköt & wifi, siivous jne. Anne lähettänyt kyselyn Leena 

Uutelalle. Kiinteä nettiyhteys? Anne selvittää. 
d. Siivous? Joka päivän jälkeen. Anne kysynyt. 
e. Screeni (tv) Turusta. Tieto-osaston tv. 
f. Puhekuplat etukäteen Raisiosta Turkuun 
g. Messutuotteet mukaan. 
h. Tietokilpailukupongin tulostusmahdollisuus kesken messujen. 
i. Sisäänheittäjäzombeilla kirjavinkkiflyereitä. Varsistolla kokous 9.9. jolloin sopivat tarkem-

min. 
j. Esiteteline(et) ja esitteet 
k. Mitä muuta? 

 
Rakentajakortteja 8 kpl torstaille ja sunnuntaille.  
 
Käytännön järjestelyt: Tiina, Anne & Anni palaveeraavat ja hoitavat. 
 
4. Messutuotteet.  

a. Vaski-hiirimatot (tulleet) 
i. jaossa la ja su 

b. Varsinais-Suomen kirjastojen logolla varustettu pehmoheijastin. (tilattu, toimitus viivästy-
nyt, toimittaja luvannut tuotteet 12.9. mennessä) 

i. perjantaina jaossa 1000 kpl, la & su 500 kpl/päivä 
c. Vaski-purkkaa 
d. Finna-karkit, kaikki pois 
e. Perjantaina jaetaan tuotteita vain tietokilpailuun vastaajille 
f. Päivystäjien perehdytyksessä jakoperusteet 

 
5. Osaston päivystäjät & sisäänheittäjät 

Varsisto rekrytoinut hyvin sisäänheittäjiä. 
Päivystäjiä tullut lähinnä Turusta, Vaskin ja maakunnan edustajia toivotaan lisää. Olisiko paikal-
laan, että maakunnan johtajia muistutettaisiin kaikkien osallistumisesta? 
Linkki kalenteriin: http://bit.ly/1TYkDLT 
Päivystäjille pyydetty näytteilleasettajakortteja.  
Kifin päivystäjä paikalla joka päivä. 
Ma 26.9. klo 13-15 päivystäjien perehdytys. Tiina, Anne & Anni suunnittelevat perehdytyksen
  
 

6. Messuliput 

http://bit.ly/1TYkDLT
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Messuliput tulleet ja jaettu kirjastoihin. Lipunmyyntimainos maakunnan extranetissä, Nina Huurre-
vaara tehnyt. 
 
 

7. Viestintä 
 

Edellisestä kokouksesta: Tänä vuonna tiedotuksessa pitää petrata. Lehdistötiedotteeseen mai-
ninta, että kirjastoista saa ostaa edullisia lippuja. Tiedotteet myös ruotsiksi (ja englanniksi). Tiina 
tekee lehdistötiedotteen, Turun viestintä kääntää ruotsiksi. Nina Huurrevaara lähettää. 
 
Seminaariin oma hashtag? 
 

8. Kustannukset 
 

Seminaarikustannukset selvillä. Tuotetilausten jyvittämisestä sovittu. Heijastimesta valittu edulli-
sempi malli, jolloin voitiin tilata enemmän tuotteita.  
 
Messuosaston kustannukset tarkentuvat vielä, kun selviää, mitä sähköt, lamput yms. messukes-
kukselta tilattavat maksavat. Siivous tilattava erikseen? 
 
Kuljetus ja Teippi-Hessu. 
 
Päivystäjien palkkakustannukset maksaa kukin kirjasto itse. 
 
 

9. Seuraavat kokoukset  
pe 16.9. klo 9 – 10.30 pienemmällä porukalla. Sovitaan päivystäjien & sisäänheittäjien perehdy-
tyksestä & käytännön järjestelyistä. 
ma 26.9. klo 13 – 15 päivystäjien perehdytys 

 
 

10. Muita asioita 
 

 


