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Aika   21.8.2017 klo 13-15 
Paikka  Turun kaupunginkirjasto, Pikku neukkari 
Läsnä  Anne Heino  Turun kaupunginkirjasto (pj.) 
  Sari Toivanen Turun kaupunginkirjasto (muistio) 

Iida Manninen Kemiönsaaren kirjasto 
Ulla-Maija Maunu  Turun kaupunginkirjasto              
Tiina Salo  Raision kaupunginkirjasto 
Aino Stormi-Lunden Koski TL:n kirjasto 

 
Poissa  Päivi Almgren Avi  

Viktoria Kulmala Mynämäen kirjasto  
Leena Pylkkö  Turun kaupunginkirjasto 
Päivi Litmanen-Peitsala Kifi 
Ann-Christin Antell Turun kaupunginkirjasto 
 

 
                       

  
ASIAT 
 

1. Missä mennään? 
a. Anni Rajalan tilalle kirjamessutyöryhmään tulee Sari Toivanen 
b. Seminaari on vahvistettu, ohjelma alla 

Jukola-sali perjantaina 6.10.2017 klo 10.15-14.00 
Kulttuuriperinnön merkityksiä – digitalisoinnin rajat ja mahdollisuudet 

  10.15 - 10.20 Avaus. Kirjastopalvelujohtaja Aart De Heer, Turun kaupunginkirjasto  
10.20 – 11.20 Mobiili ja monipaikkainen kotiseutu. Helena Ruotsala, FT, professori, Turun 
yliopisto  
11.20 – 12.10 Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot – avautuvatko arkistot? Tuula Pääk-
könen, tietojärjestelmäasiantuntija, Kansalliskirjasto, Digitointi-ja konservointikeskus & 
Pirjo Karppinen, vt. johtaja, Kansalliskirjasto, Digitointi-ja konservointikeskus 
12.30 – 14.00 Varsinais-Suomen muisti – kirjastojen digitointiprojektin hedelmiä. Puheen-
vuoroja projektin vetäjältä ja osallistujakirjastoilta. Projektipäällikkö Ann-Christin Antell, 
Turun kaupunginkirjasto,. Osallistujakirjastojen puheenvuorot: Altti Koivisto, Raision kau-
punginkirjasto, Risto Rasa,  Someron kaupunginkirjasto, Tiina Viik, Uudenkaupungin kau-
punginkirjasto & Jukka Vehmas,  Laitilan kaupunginkirjasto. 

c. Messuliput tulleet ja jaettu kirjastoihin 
d. Messutuotteet, eli purkat ja heijastimet tilattu ja tulleet 
e. V-S muisti –postikortit tulleet (työpajassa) 
f. Kustannukset suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna 

 
2. 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. suljetussa päässä televisio (Kifin palvelut, diashow), keskellä pöytäryhmä (työpaja), 
avoimessa päässä/kulmassa tiski, purkat ja heijastimet, kilpailulomakkeet, taustalla V-S 
kirjastojen kartta 

c. Samat seinäkkeet kuin aiempina vuosina, kirjastokimppoihin ei ole tullut muutoksia 
i. tod.näk. viimeistä kertaa nämä seinäkkeet ja messupöytä 
ii. seuraavilla messuilla teemana mm. Oulu (mukaan ehkä miniseminaariin yms.) 

d. Messuosaston kalustus, suunnilleen samat kuin viime vuonna 
e. Näyttelykalusteet V-S Muisti aineistolle. Raision vitriinit soveltuvat tarkoitukseen. Tarvi-

taan 2 vitriiniä: toiseen Turun aineisto, toiseen nuottivihko. Ovat lukittavia. Miten kulje-
tus? Tästä täytyy vielä sopia. 

f. Anne ja Sari käyvät elokuun aikana läpi kalustetilanteen  

https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2017/02/messuosasto-a50-kartta.pdf
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3. Koululaisperjantai, eli Suunnista kirjaan. 
a. Suunnista kirjaan on kirjamessuilla koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille järjestet-

tävä kirjasuunnistus, jonka tarkoituksena on tehtävien kautta saada eri-ikäiset nuoret 
kiinnostumaan lukemisesta ja kirjallisuuden eri lajeista ja oppimaan etsimään tietoa. 

b. Osallistumme 7.-10- luokkalaisten sarjaan, kysymyksemme on seuraava: 
Varsinais-Suomen kirjastojen osastolla on esillä vanhoja varsinais-suomalaisia sanan-
laskuja. Etsi sananlasku, jossa kerrotaan uusikaupunkilaisten tavoista.  
a) Mitä uusikaupunkilainen sanoo sananlaskun mukaan anteeksipyytäessään?  
b) Kuinka vanha kaupunki Uusikaupunki on? 
 
Vastaukset: sananlasku on seuraava: ”Ohoh!” sanos uuskaupunkilaine, ku anteks pyys 
& Uusikaupunki täytti tänä vuonna 400 vuotta. (tämä teksti puhekuplaan lisäksi) 
 

c. Saammeko Varsistolta ylimääräiset päivystäjät tapahtuman ajaksi? Leena luvannut rek-
rytoida. Tapahtuma on perjantaina kahden ensimmäisen päivystysvuoron aikana, eli klo 
10 – 15, joista viimeinen tunti lienee jo hiljaisempi. Perehdytyksessä hyvä muistuttaa 
tästä. 
 

 
4. Messuosaston teemat ja miten ne toteutamme. 

- sama teema seminaarissa ja osastolla; juurien merkitys, kulttuuriperintö 
- Varsinais-Suomen muisti –projektia ja sen aineistoa esitellään osastolla 
- Puhekupliin Varsinais-Suomalaisia vanhoja sananlaskuja 

o Krisse selvittänyt suomenkielisiä sananlaskuja ja Iida ruotsinkielistä 
o Tiina selvittää, toimivatko vanhat puhekuplat vai tehdäänkö uusia 
o Valittiin seuraavat 6: 

 ”Ohoh!” sanos uuskaupunkilaine, ku anteks pyys (kilpailu) 
 Paremp kerra ylt kylli, ko ain nirku narku 
 Ku on ain koria, ei ol koskan kaunis 
 Nii renk kuakki, ku isänt ruakki 
 Paremp piän perun, ku tyhi fati 
 Alla kan int va mitt i smuööryööga = Alla kan inte vara mitt i smörögat 

- 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 (suomi), Iida koonnut ruotsinkielisiä (yksi ruotsiksi) 
o Leenalla ei taitto-ohjelmaa  pyydetään Satua tekemään yhdessä Leenan 

kanssa, myös ruotsinkieliset. Leena ohjeistaa Satua, millaiset halutaan.  
- Diashow (V-S muistin valokuvia) osaston telkkariin osaksi aikaa (kun Kifi ei osastolla) 

o telkkarissa läppäri kiinni 
o Kifi esittelee palvelujaan ym. telkkarissa 
o kun Kifi ei osastolla, voi diashown laittaa pyörimään 

- Vitriineissä digitoitua aineistoa (2 kpl vitriinejä, saadaan Raisiosta) 
o Esim. Turun kansankirjaston lainaajaluettelo, kuvia kirjastonhoitajista 
o Ukista Crusellin aineistoa, ovat jo Krissellä 

- Työpajaksi V-S muisti –projektin postikortteja ja kirjepaperia, joihin voi kirjoittaa sulka-
kynällä. Esille yksinkertainen ohje (ei kalligrafia-aihetta) 

o Mustetta, sulkakyniä, kirjepaperia ja postikortteja 
o Työpaja ei esillä koululaisperjantain aikana, koululaiset käyttävät pöytää tieto-

kilpailuun vastaamisen yms. 
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o Päivystäjän kannattaa mennä itse pöydän ääreen kirjoittamaan sulkakynällä 
 houkuttelee messuvieraita tutustumaan osastoon ja kokeilemaan kirjoitta-
mista itsekin.  

o vain yksi mustepullo kerrallaan paikalle (värit sekoittuvat). Musta riittää 
tod.näk. koko messujen ajaksi. Päivystäjien täytyy hiukan katsoa sulkien ja 
musteen perään. Vesilasi ja paperia pyyhkimiseen. 

o roskis viereen (kirjastolta mukaan) 
- Heijastimet ja purkat pussitetaan per messupäivä valmiiksi.  
- Kifin tuo kirjanmerkkejä jakoon. 

 
5. Kilpailu messuosastolla 

a. Vain yksi kilpailulomake, 2-kielinen (suomi/ruotsi). Saman tyyppinen kuin viime vuonna. 
Kysymys: Mikä on parasta e-kirjoissa ja e-äänikirjoissa? Mitä toivoisit lisää?  

b. Sari ja Anne katsovat, miten paljon viime vuonna lomakkeita meni ja painattavat sen 
mukaisen määrän. 

c. Lomakkeet jaetaan valmiiksi 100 kpl nippuihin, jolloin on helpompi seurata menekkiä.  
d. Palkinnot 

i. Ulla-Maija kysynyt Postin Raine Kienokoskelta palkintoa (postimerkkivihko, park-
kikiekko). Vielä ei tullut vastausta. Ostetaan ehkä itse muutama postimerkkivihko 
ja valitaan sopivia aiheita (Muumit, kirjallisuus jne.) 

ii. Pääpalkintona Museokortti (á 64 €) – ehkä useampi, budjetista riippuen 
iii. Palkinnot arvotaan messujen jälkeisellä viikolla. Voittajasta voisi olla kiva saada 

juttu myös kirjaston Facebookiin.  
 

6. Osaston päivystäjät 
a. Päivystäjien kalenteri: http://bit.ly/2qWBLck 
b. 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.  

i. jonkun verran päivystäjiä tullut, vielä tarvitaan erityisesti lauantaille porukkaa.  
c. Anne ja Sari eivät lauantaina messuilla. Tiina vastuuhenkilönä lauantaina.  
d. Äkilliset sairastapaukset  ilmoita osastolle, joka pyrkii rekrytoimaan varapäivystäjän ja 

jo tämä ei pääse, on yhteydessä vastuuhenkilöön 
e. Päivystäjien perehdytys Studiossa maanantaina 2.10. klo 13 – 16. 
f. Krisse tehnyt pienen tietopaketin digitointiprojektista  

 
 

7. Viestintä 
a. Messulippujen myyntimainos nyt valmis. Kahdella kielellä, sopii käytettäväksi koko V-s 

alueella. Anne laittaa ekstranettiin lähipäivinä.  (Turku aloittanee myynnin pe 1.9.) 
i. kysytään viestinnältä vielä sähköisesti jaettavaa versiota (esim. facebook) 

b. Mainos seminaarista. Mietittävä kanavat, joissa mainostetaan: 
i. extranet 
ii. kirjastot.fi ammattikalenteri 
iii. oppilaitokset 
iv. museologian laitos? 
v. kotiseutuyhdistykset yms.? Tiina ollut yhteydessä Raisioon. Turku-seura? 
vi. Kaupunginmuseon maakuntaverkostoon yhteys 
vii. Facebook-tapahtuma 

c. Lehdistötiedote; Tiina ja Ulla-Maija tekevät 
 

8. Tänä vuonna ei ennakkoilmoittautumista. Seminaarissa osallistujalista kiertoon. Listaan val-
miiksi sarake, johon merkitään osallistujan kirjasto/yhdistys jne. Osallistujalista voitaisiin koota 
myös sähköisesti esim. tabletilla (Webropol / Lyyti). Mietitään vaihtoehtoja.  
 

http://bit.ly/2qWBLck
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9. Seuraavat kokoukset  
keskiviikon 13.9. kokous peruttu. Ei tarvita enää uutta kokousta tilalle.  
Anne ja Sari tekevät päivystäjien infon valmiiksi. 
päivystäjien perehdytys ma 2.10. klo 13-16 Studiossa 
kokoonnutaan tarvittaessa pienemmällä porukalla 

 
 

 
 


