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Aika   15.3.2017 klo 13-14.30 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Kokoustila 1 (Siriuksen yläkerta) 
Läsnä  Päivi Almgren Avi 

Anne Heino  Turun kaupunginkirjasto (pj., siht.) 
Viktoria Kulmala Mynämäen kirjasto  
Iida Manninen Kemiönsaaren kirjasto 
Ulla-Maija Maunu  Turun kaupunginkirjasto              
Leena Pylkkö  Turun kaupunginkirjasto 
Anni Rajala  Turun kaupunginkirjasto 
Tiina Salo  Raision kaupunginkirjasto 
Aino Stormi-Lunden Koski TL:n kirjasto 
Mikko Suhonen Turun kesäyliopisto 
Tommi Vuorinen Turun kesäyliopisto 
 

 
Poissa  Päivi Litmanen-Peitsala Kifi 

 
 

                       
  
ASIAT 
 

1. Seminaaritila & yhteistyökumppanit 
Seminaaritilasta on lähtenyt tiedustelu Tommi Kinnuselle, todennäköisesti järjestyy sama 
paikka ja aika kuin aiemmin, eli Jukola-Sali pe 6.10. klo 10-14 

a. Satakuntaa pyydettiin mukaan seminaarin järjestämiseen, he eivät ole mukana. 
 

2. Seminaarin teema- ja puhujaehdotukset 
 

Keskusteltiin aiheista seuraavin ideoin: 
Aihe: Juurien merkitys ja rajat, Juurien merkitys ja syvyys 

- juurien merkitys, kotiseutu 
- Varsinais-Suomen muisti -hankkeessa olevat kirjastot esittelevät hankkeita 
- tietosuojadirektiivi & tekijänoikeus: mitä tulee huomioida ”juurien kaivelussa”, ehdotus 

puhujaksi Päivikki Karhula 
- kuuluu ”sukupolvien ääniin” kirjamessujen isoissa teemoissa 
- tärkeää olla juuret ja tuntea kuuluvansa johonkin 
- miksi kotiseutukokoelmien digitointi ja ”juurien” tallennus on tärkeää 
- juurien kaivelu vastapainona verkon misinformaatioon ja häilyviin totuuksiin, ankkuroi 
- maahanmuuttajan näkökulmasta juuret ja kotiseutu aivan eri asioita 
- miten evakoiden tulo näkynyt kotiseutukokoelmissa 
- Aart deHeer avaamaan seminaarin 
- eri näkökulmia kotiseutuaineistoon: onko ”sopimatonta” aineistoa, muutakin kuin tan-

hua?  
- puheenvuoro Digiprojektista Varsinais-Suomen muisti: Kaisa Hypen tai Krisse Antell 
- kirjailijan puheenvuoro: esim. Sirpa Kähkönen puhunut kotiseudun merkityksestä tai 

diginatiivi kirjailija puhumaan. Ehdotettiin myös Juha Hurmetta 
- juureton nuori puhujaksi? 
- juurien luominen. Juuret erityyppisiä paikkakunnilla, joissa asuttu satoja vuosia vs. 

nuoret kunnat. 
- miten nykyajan nuoret ymmärtävät kotiseudun 
- 3 – 4 puheenvuoroa sopiva määrä 

o Filosofi? (Kesäyliopisto kartoittaa) 
o Päivikki Karhula (UMM kysyy) 45min  
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o Varsinais-Suomen muisti: Krissen & kirjastojen puheenvuorot + kirjailijan pu-
heenvuoro 

- Aikataulu 
o 10.00 -  10.15 Avaus 
o 10.15 – 11.00 filosofi 
o 11.00 – 12.00 Päivikki Karhula 
o 12.30 – 14.00 Varsinais-Suomen muisti –projektista & kirjailijan puheenvuoro? 

- Viktoria Kulmala päävastuussa seminaarista. 
 

Otsikko tarkentuu vielä. Jatketaan ideointia ja keskustelua sähköpostitse. 
 

Seminaarin otsikko ja hahmotelma sisällöstä pitää ilmoittaa viimeistään 3.4.  
  

3. Messuosasto - tila 
a. Varattu osasto A 50, joka on samassa paikassa kuin viime vuoden osasto: 

https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2017/02/messuosasto-a50-kartta.pdf 
b. Samat seinäkkeet kuin aiempina vuosina, kirjastokimppoihin ei ole tullut muutoksia 

i. Seinäkkeet ovat jo hieman nuhjaantuneet 
 

4. Terveiset toimikunnasta. Tommi Kinnusen ja Salla Simukan uudet ohjelmaideat: 
a. Messu-uutuuksia: 

i. Lasten alue: konkreettinen kirjojen ja kirjoittamisen kohtaamislava, ideoita Salla 
Simukalle 

ii. Tekstiretriitti: kirjailijat lukevat omia tekstejään 
iii. Cosplay-sunnuntai: kirjallisuushahmon rooliin pukeutuminen, ohjelmaan ujutet-

tuina. Ilmoittautuneet pukeutujat pääsevät ilmaiseksi 
iv. Koululaisperjantai: Anne Helttunen koordinaattori, ideoita ohjelmapäälliköille ja 

Helttuselle  
 

5. Messuosaston teemat ja miten ne toteutamme 
a. Kirjamessujen teemoihin voi tutustua täällä: http://www.kirjamessut.fi/teemat/ 

 
Keskustelua teemasta: 

- sama teema seminaarissa ja osastolla; juurien merkitys 
- esillä digitoitavaa aineistoa kotiseutukokoelmista, mm. valokuvia ja kirjoja 
- esille myös esim. Mynämäen kotiseutuversio Hullunkurisista perheistä 

 
Osaston ohjelmaehdotuksia: 

- Koululaisperjantai: osallistummeko, esim. ylimääräinen päivystäjä koululaisten va-
ralta. Anne kysyy, millaista ohjelmaa suunnitteilla. 

- mietitään, onko resursseja osallistua cosplay-sunnuntaihin. Osallistummeko Cosplay-
sunnuntaihin siten, että päivystäjät pukeutuvat kirjallisiksi hahmoiksi? Tämä tulee 
huomioida jo päivystäjien rekryssä. 

- työpaja? 
 

6. Osaston päivystäjät 
a. Viime vuoden päivystäjien palaute: https://report.webropolsurveys.com/reports/Re-

port.do?key=45418a99-0698-4dac-b46a-9a3af3a40f57 
b. Huomioita palautteesta: 

i. osastolla runsaasti kävijöitä, paikoin ruuhkaa 
ii. positiivisia kohtaamisia paljon, asiakkaat kehuivat kirjastoa 
iii. sisäänheittäjät herättivät positiivista huomiota 
iv. osaston ilme toimiva ja hyvä 
v. jaettavaa materiaalia oli tarpeeksi, joidenkin mielestä liikaa 
vi. osastolle toivottiin lisää kaappitilaa ja vesipulloja päivystäjille 

https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2017/02/messuosasto-a50-kartta.pdf
http://www.kirjamessut.fi/teemat/
https://report.webropolsurveys.com/reports/Report.do?key=45418a99-0698-4dac-b46a-9a3af3a40f57
https://report.webropolsurveys.com/reports/Report.do?key=45418a99-0698-4dac-b46a-9a3af3a40f57
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c. Tänä vuonna on sovittu, että kirjastokimpat rekrytoivat päivystäjiä asukaslukujen mukai-
sessa suhteessa. Pienillä kunnilla ei ole vuosittaista päivystysvelvoitetta, mutta seura-
taan, että päivystäjät jakautuvat tasaisesti. Asiaan palataan MKK-kokouksessa touko-
kuussa. Päivystäjien ensimmäinen rekry ennen kesälomia. 

d. Päivystäjien perehdytys maanantaina 2.10. 
 

7. Kilpailu messuosastolla? 
a. Mielellään vain yksi kilpailulomake. 
b. Palkinnot? 
c. ideoidaan kilpailua tulevissa kokouksissa 

 
8. Messutuotteet 

a. Viime vuonna kirjastoheijastimet olivat mieluisia ja toimivat oivana sisäänheittäjänä 
osastolle. Messuille varattiin 1800 heijastinta, ne menivät kaikki. 

b. Purkkaa tilataan lisää (Vaski-tuote) 
c. Yksi tuote, mutta mikä? 

i. ideoidaan tuotetta seuraavissa kokouksissa 
ii. heijastin, jääkaappimagneetti, kertakäyttösadetakki 

 
9. Messuliput 

a. Jos haluamme lippuihin osaston numeron ja logon painatettuna, pitää liput tilata hyvissä 
ajoin (toukokuussa). Sekä asiakkaille myytävät että henkilökunnan käyttöön tulevat liput 
tilataan samalla kertaa. 

b. Mikä logo? Varsinais-Suomen kirjastojen logo tai uusi kirjastotunnus? 
i. Tänä vuonna vielä V-S kirjastojen logo 

 
10. Viestintä 

a. Messulippujen myyntimainos elokuussa (Turku aloittanee myynnin pe 1.9.) 
b. Kulttuurikortti-kirjeeseen mainos lipunmyynnistä? Etu esim. 100:lle ensimmäiselle 

(vaski-kassi) 
c. Mainos seminaarista hyvä saada ajoissa (sekin elokuussa?) 

 
11. Kirjastojen ennakkonäyttelyt  

a. Viime vuonna ei järjestetty ennakkonäyttelyitä. Ei tänäkään vuonna! Suomi100- näytte-
lyitä on tarpeeksi. 

 
12. Kustannukset 

a. Viime vuoden seminaarikustannukset 632,35 euroa, aiempina vuosina seminaari ollut 
kalliimpi 

b. Huomioitavaa kustannuksissa: 
i. osaston tekniikka yms. kustannukset nousevat vuosittain.  
ii. tänä vuonna ei tarvita uusia seinäkkeitä, rahaa messutuotteeseen jää enemmän 

c. Messutuotteen kustannukset? Messutuotetta syytä olla kunnon määrät jaossa joka 
päivä. 

d. katsotaan, mitä seminaarikustannuksiksi tulee, mietitään sen jälkeen messutuotetta 
 

13. Seuraavat kokoukset  
ke 19.4. klo 14.00 – 15.30, pikku neukkari, Turun pääkirjaston 3. kerros 

 
 

 
 


