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Aika   19.4.2017 klo 14-15.30 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Pikku Neukkari 
Läsnä  Anne Heino  Turun kaupunginkirjasto (pj., siht.) 

Viktoria Kulmala Mynämäen 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 
Ann-Christin Antell Turun kaupunginkirjasto 
 

 
Poissa  Päivi Almgren Avi  

Iida Manninen Kemiönsaaren kirjasto 
Päivi Litmanen-Peitsala Kifi 
Mikko Suhonen Turun kesäyliopisto 
Tommi Vuorinen Turun kesäyliopisto 

 
                       

  
ASIAT 
 

1. Seminaaritila & aikataulu 
Olemme pyytäneet samaa aikaa ja paikkaa kuin aiempina vuosina, eli Jukola-Sali pe 6.10. klo 
10-14 

a. Vahvistusta aikataulusta ja paikasta ei ole vielä tullut. 
 

2. Seminaarin otsikko: Kulttuuriperinnön merkityksiä – digitalisoinnin rajat ja mahdollisuudet 
 
Alustava aikataulu ja puhujat (seminaarin ohjelma tarkentuu kevään aikana): 
10.00 - 10.15 Avaus: kirjastopalvelujohtaja Aart De Heer, Turun kaupunginkirjasto 
10.15 – 11.15 Kulttuuriperinnön merkitys: Helena Ruotsala, FT, professori, Turun yliopisto  
11.15 – 12.00 Historiallisen aineiston digitointi: Tuula Pääkkönen/Pirjo Karppinen, Kansalliskir-
jasto 
12.30 – 14.00 Varsinais-Suomen muisti – kirjastojen digitointiprojektin hedelmiä - puheenvuo-
roja niin projektin vetäjältä kun osallistujakirjastoltakin, projektipäällikkö Ann-Christin Antell ja 
projektiin osallistuneiden kirjastojen edustajat (tarkemmat tiedot puhujista 8.5.) 
 
Joko luentopalkkiot ovat tiedossa?  

 V-S muisti –projektin puhujat virkatyönä (matkakulut korvataan). 

 Kesäyliopiston viesti: Tiedoksi: Helena Ruotsala on vahvistanut tulonsa kirjamessuille, mutta 
hänen esityksensä tarkempi otsikko ja palkkio ovat vielä avoinna. Olemme olleet yhteydessä 
myös muihin puhujiin (Karppinen, Pääkkönen). Myös heidän tietonsa (palkkio, tittelit, esityksen 
otsikko) tarkentuvat vielä. Laitamme viestiä heti, kun saamme näihin vahvistuksen. 

 
Päävastuu seminaarista: Viktoria Kulmala 
 

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 
c. Messuosaston kalustus: suunnilleen samat kuin viime vuonna. 
d. Tarvitaanko näyttelykalusteita? Aiemmin ollut Raisiosta vitriinit. Selvitetään vitriinien so-

veltuvuutta tämän vuotisiin suunnitelmiin. 

https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2017/02/messuosasto-a50-kartta.pdf
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4. Messuosaston teemat ja miten ne toteutamme. 

Keskustelua teemasta: 
- sama teema seminaarissa ja osastolla; juurien merkitys, kulttuuriperintö 
- esillä digitoitavaa aineistoa kotiseutukokoelmista, mm. valokuvia ja kirjoja 
- mitä muuta? 

 
Osaston ohjelmaehdotuksia: 

- Koululaisperjantai: Anne Helttuselle on ilmoitettu, että olemme kiinnostuneita osallis-
tumaan. Koululaisperjantain ohjelmasta: ”Koululaisperjantain suunnistukseen kuuluu 
se, että oppilaat ohjataan joillekin osastolle, joissa on joku tiedonhakutehtävä. Se voi 
olla esimerkiksi yksi kysymys, johon osastolta löytyy vastaus.  
Kokoamme kaikkia toiveita vielä tämän kevään aikana, on ihan mahdollista päästä 
mukaan suunnistukseen. Osastolta se vaatii sen kysymyksen laatimista, sen varmis-
tamista, että vastaus löytyy osastolta ja valmiutta ottaa vastaa valtaisa joukko nuoria 
kyselijöitä. Koululaisille tilattu 4000 lippua.” 

- Koululaisperjantaita varten tarvitaan ylimääräiset päivystäjät kahteen ensimmäiseen 
vuoroon. 

- Tehtäväehdotuksia: 
o Kirjoita jokin Varsinais-Suomalainen sananlasku (puhekuplista): toteutamme 

tämän 
o Hae leima ”lainattu” tms. kirjastojen osastolta 

 
- Krisse Antell Varsinais-Suomen muisti –projektista kutsuttiin mukaan kokoukseen ker-

tomaan, miten projektia ja sen aineistoa voisi esitellä osastolla. 
- Puhekupliin Varsinais-Suomalaisia vanhoja sananlaskuja 

o Krisse selvittää sananlaskuja, kysytään Iidalta ruotsinkielistä 
o Tiina & Leena selvittävät, onko puhekuplia jossain tallella 

- Kirjavinkkiflyereita, aiheet mm.: 
o Historiallisia romaaneja, joissa tapahtumapaikkana Varsinais-Suomi 
o Paikallishistoriaa 
o Kotiseutuaineistoa  
o Lasten ja nuorten aineistoa? 
o Hembygdsmaterial på svenska, voidaan toteuttaa kaksikielisenä, jos ei saada 

kokonaista flyeria pelkästään ruotsiksi 
o Kirjavinkkiflyerit olisi kustannustehokkainta painattaa kirjapainossa 
o Leena selvittää kirjalistoja. 

- Päivystäjille pieni tietopaketti digitointiprojektista, Krisse tekee? 
- Diashow (V-S muistin valokuvia) osaston telkkariin osaksi aikaa? Anne ottaa yhteyttä 

Kifiin, ja kysyy, mitä suunnitelmia heillä on.  
- Vitriineissä digitoitua aineistoa 

o Esim. Turun kansankirjaston lainaajaluettelo, kuvia kirjastonhoitajista 
o Ukista Crusellin aineistoa? 
o Tiina selvittää vitriinejä, Krisse aineistoa & esillepanoa 

- Työpajaksi V-S muisti –projektin postikortteja ja kirjepaperia, joihin voi kirjoittaa sulka-
kynällä. Esille kalligrafiaa opastava posteri tms. kalligrafia-kirjallisuutta? 

o Mustetta 
o Sulkakynä 
o Työpaja ei esillä koululaisperjantain aikana, koululaiset käyttävät pöytää tieto-

kilpailuun vastaamisen yms. 
o Leima kortteihin, Viktoria selvittää 

- Osastolle jakoon V-S kirjastojen strategiaa 
 

Päävastuu osastosta: Anne Heino & Anni Rajala 
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5. Kilpailu messuosastolla? 
a. Mielellään vain yksi kilpailulomake. 
b. Palkinnot? 

i. Kysytään Postilta palkintoa, esim. postimerkkivihko, parkkikiekko. Ulla-Maija ky-
syy Postin Raine Kienokoskelta. 

ii. Palkinnoksi Museokortteja (á 64€) 
c. ideoita kilpailukysymyksistä: 

i. Mitä kotiseutu merkitsee sinulle? 
ii. Kirjasto ennen ja nyt kuvavisa 
iii. Mietitään kilpailulomaketta vielä 

 
6. 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), purkkaa jäljellä 1200 
i. tilataan 2000-3000 kpl, Anni selvittää hintaa 
ii. viime vuonna ollut jaossa 800/päivä 

c. Yksi tuote, mutta mikä? 
i. päätettiin, että tuotteemme on heijastin 
ii. käytetään V-S kirjastojen logoa 
iii. tilataan heijastimia n. 2000 kirjamessuille 
iv. kysytään maakunnan kirjastoilta, haluavatko he tilata heijastinta omaan käyttöön 

1. Anne selvittää tilauskäytäntöjä & kustannusten jakoa 
 

7. 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 

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.  
 

8. Messuliput 
a. Anne lähettää kyselyn Varsinais-Suomen kirjastoille messulippujen yhteistilauksesta 

heti, kun kirjastoissa myytävien lippujen hinta on selvillä. 
b. Tässä infoa messukeskuksen Leena Uutelalta: 

i. Hoidan lipputilaukset tänä vuonna alkuun ja siinä vaiheessa kun tehtävä siirtyy 
projektikoordinaattorille hoidettavaksi, niin infoan teitä. 

ii. Tänä vuonna on edelleen henkilökunnan/yhteistyökumppaneiden lippujen hinta 
sama, eli 5 €/kpl, minimitilaus 50 kpl ja kaikki tilatut laskutetaan. Em. tilaukset 
kaikkiin kirjastoihin tulevat Annen kautta. 

iii. Voitte tilata asiakkaille myyntiin lippuja samaan tapaan kuin aiemminkin. Liput 
toimitetaan suoraan kirjastoihin ja laskutetaan messujen jälkeen kirjastoilta. En-
sitilauksesta toivomme jälleen exceliä viime vuosien tapaan. Mahdolliset lisäti-
laukset kirjastot voivat tehdä suoraan meille. Hinta-asia on vielä auki, palaan sii-
hen heti kun saan vahvistuksen asiaan. 

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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iv. Tarkistan vielä tuon myymättömien lippujen palautusmahdollisuuden kuluitta. 
Palaan tähän. 

v. Logo- ja osastopainatus lippuihin onnistuu. Toivon mukaan saamme liput pai-
noon toukokuun aikana. Pyydän teiltä logoaineistoa hyvissä ajoin. (Lippuihin pai-
natetaan messuosaston numero ja V-S kirjastojen logo) 

 
9. Viestintä 

a. Messulippujen myyntimainos elokuussa (Turku aloittanee myynnin pe 1.9.) 
i. Verkkokirjastoihin, kirjastojen kotisivuille, Facebookiin, paperijuliste kirjastoihin 

b. Kulttuurikortti-kirjeeseen mainos lipunmyynnistä? Etu esim. 100:lle ensimmäiselle 
(vaski-kassi) 

c. Mainos seminaarista hyvä saada ajoissa (sekin elokuussa?) 
d. Lehdistötiedote, Ulla-Maija & Tiina työstävät  

i. lähtee syyskuussa 
e. Turun viestintä tehnyt aiempina vuosina mainokset ja lehdistötiedotteen. Lehdistötiedot-

teen jakelu ei ehkä mennyt tarpeeksi laajalle? 
f. Viime vuoden messuilta paljon kuvia. Sovitaan, että kuvissa olevilta päivystäjiltä kysy-

tään lupa kuvan käyttöön markkinoinnista. Anne kysyy  
g. Messujen seminaarista Facebook-tapahtuma 

 
10. 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 
 

11. Seuraavat kokoukset  
Seuraava kokous elokuussa, Anne kutsuu koolle 

 
 

 
 


