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Aika 6.4.2018 klo 13-14.50 
   
Paikka Turun pääkirjasto, Pieni neuvottelutila 
 
Läsnä Anne Heino  Turun kaupunginkirjasto 
 Anni Rajala  Turun kaupunginkirjasto  
 Sari Toivanen Turun kaupunginkirjasto (muistio) 
 Satu Soppela-Hyle Harjavallan kirjasto 
 Aino Stormi-Lunden Koski TL:n kirjasto 
 Asko Hursti  Porin kaupunginkirjasto (etä) 
 Tiina Salo  Raision kaupunginkirjasto  
 Jaakko Lind  Salon kaupunginkirjasto 

 
 
Poissa Rebekka Pilppula Turun kaupunginkirjasto  
 Päivi Litmanen-Peitsala Kifi  
 Tanja Puuri  Paraisten kaupunginkirjasto 
 Laura Tyysteri Someron kirjasto 
                     
  
ASIAT 
 

1. Kokouksen avaus ja esittelykierros 
Anne Heino avasi kokouksen ja pidettiin lyhyt esittelykierros.  
 

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 
i. koko n. 4x7 m (Kifi päädyssä) 
ii. screen yhteisesti Kifin ja meidän käytössä 

b. Tarvitaan uudet seinäkkeet ja otsalaudat: https://vsmaakuntakirjasto.fi-
les.wordpress.com/2016/01/wp_20161002_14_15_33_pro.jpg 

 
i. ehdotus: otsalautoihin yleisten kirjastojen logo ja teksti: KIRJASTO BIBLIOTEK 

LIBRARY. Päätetään ehdotuksen mukaisesti. Tilataan mainostoimistolta, tar-
jousta ei vielä pyydetty 

ii. ehdotus: seinäkkeisiin Varsinais-Suomen kirjastojen sekä Satakunnan kirjasto-
jen kartat. Päätetään ehdotuksen mukaisesti. Jätetään kimppakohtaiset listat 
pois ja niiden tilalle yleisten kirjastojen logo. Järjestys muuttuu, kartat ensin, logo 
viimeiseksi. Tämän perusteella voidaan tilata vedokset. 

iii. Keskusteltiin ehdotuksesta, että kartat olisivat ”interaktiivisia” (kävijät pystyisivät 
”tägäämään” oman kimppansa karttaan). Asia jäi vielä auki.   

c. Tarvitaan uusi kuva messutiskiin (samasta paikasta kuin seinäkkeet). ehdotus: yleisten 
kirjastojen logo tammenterhon tilalle. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Tiskin sijoittelua 
voidaan vielä miettiä.  

d. Kustannukset: 
i. kustannusten jakaminen otetaan vielä esille kokouksessa, jossa myös Rebekka 

on paikalla.  
ii. Kifin osuutta selviteltävä.  

e. messuliput: Turku tilaa keskitetysti henkilökunnan liput 
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3. Messuosaston teemat ja miten ne toteutamme 
a. Kirjamessujen isona teemana Viro. Lisätietoja mm. osoitteessa http://www.turunmessu-

keskus.fi/22484/ 
b. Osastomme teemaksi ehdotettu ”Kiva naapuri” 

i. Koska koko messujen pääteema on Viro, voisi kirjastojenkin teema liittyä naapu-
ruuteen. ”Kiva naapuri” -tyyppisellä teemalla olisi kätevää nostaa esiin esim. lähi- 
ja itsepalvelukirjastoja sekä kirjastojen olohuonemaisuutta. (Laura Tyysterin eh-
dotus).  

ii. Varsinais-Suomi ja Satakunta myös kivoja naapureita!  
iii. Ehdotus sai kannatusta, mutta aika abstrakti. Lähikirjastoja ja kirjastoautoja ei 

kaikissa kunnissa.  
iv. Päätettiin valita Kiva naapuri teemaksi. Toukokuussa seuraavassa kokouksessa 

mietitään tarkemmin käytännön toteutusta. Ideoita voi lähettää myös ennen ko-
kousta. 

v. Teeman olisi hyvä näkyä myös osastolla, esim. vitriineissä. 
vi. Kifi esittelee oletettavasti e-kirjastoa. Kimpat voivat myös esitellä omaa e-aineis-

toaan.  
 

4. Työpaja osastolla.  
a. Ehdotuksia työpajan aiheeksi: 

i. Origami-työpaja poistokirjoista (Rebekka) 
ii. Kuulokkeita / vastamelukuulokkeita 
iii. ”Tee itsellesi kirjanmerkki” 
iv. ”Tee itsellesi rintanappi poistokirjoista”.  

b. Päätettiin jatkaa työpajan aiheen pohtimista toukokuun kokouksessa. 
 

5. Osaston päivystäjät 
a. Viime vuoden päivystäjien palaute: https://link.webropolsur-

veys.com/short/d6cf020b4da74c258dc29c9655804d9d 
b. Huomioita palautteesta: 

i. osastolla runsaasti kävijöitä, paikoin ruuhkaa 
ii. positiivisia kohtaamisia paljon, asiakkaat kehuivat kirjastoa 
iii. osaston ilme toimiva ja hyvä 
iv. jaettavaa materiaalia oli tarpeeksi, joidenkin mielestä liikaa 

c. Päivystäjien ensimmäinen rekry ennen kesälomia 
d. Päivystäjien perehdytys Turun kaupunginkirjaston Studiossa maanantaina 1.10. 
e. päivystäjiä oli viime vuonna 18, lisäksi Kifiltä omat päivystäjät. 
f. Jos päivystysvuorossa on Satakunnan päivystäjä, pyritään toinen päivystäjä ottamaan 

Varsinais-Suomesta.  
g. Toinen päivystäjistä voisi olla ns. sisäänheittäjä 

 
6. Osallistummeko koululaisperjantaihin? 

a. Viime vuonna osallistuimme Suunnista kirjaan -tapahtumaan 
i. koululaiset vierailivat osastolla sankoin joukoin ja kysyivät paljon apua 
ii. Varsistosta oli ylimääräiset päivystäjät koululaisperjantain ajaksi 

b. Kiinnostusta osallistua löytyy myös tänä vuonna. Anne selvittää asiaa tarkemmin touko-
kuun kokoukseen. 

c. Viime vuonna meillä oli yksi kysymys, johon vastauksen piti löytyä osastolta. ”VarSat” 
voisi miettiä sopivaa kysymystä. 
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7. Messutuotteet 
a. Viime vuonna kirjastoheijastimet olivat mieluisia ja toimivat oivana sisäänheittäjänä 

osastolle. Messuille varattiin 1800 heijastinta, ne menivät kaikki. 
b. Ehdotus: Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteinen kirjanmerkki.  

i. Toinen puoli visuaalisesti houkutteleva.  
ii. Kääntöpuolella esim. kimppojen nimet ja verkkokirjastojen osoitteet.  
iii. Teemalla ”Kirjasto on kiva naapuri” 
iv. Jaakko kysyy alustavasti mahdollisuutta saada suunnitelmat oppilastyönä Muur-

lan opistosta ja mitä tämä kustantaisi.  
v. Materiaali esim. muovitettua kartonkia 

c. Ehdotetaan Kifille, että tulisivat tänä vuonna e-kirjasto kärkenä. 
d. Lisäksi tarjolle karkkia 

i. Ehdotus: yleisten kirjastojen logo ja hauska lause, esim. ”Kirjasto suojelee ham-
paitasi” 

ii. Olleet vapaasti jaettavana tiskillä.  
e. Ei ehkä monta jaettavaa tuotetta.  

8. Messuliput 
a. Jos haluamme lippuihin osaston numeron ja logon painatettuna, on liput tilattava hy-

vissä ajoin (toukokuussa). Sekä asiakkaille myytävät että henkilökunnan käyttöön tule-
vat liput tilataan samalla kertaa. Henkilökunnan liput ns. yhden päivän lippuja.  

b. Päätettiin painattaa lippuun osaston numero, yleisten kirjastojen logo ja Varsinais-Suo-
men kirjastot ja Satakunnan kirjastot. 

c. Anne selvittää messulippujen hintaa ja tilaamisen aikataulua 
d. Tehdään kysely kirjastoille, jotta osataan tilata oikea määrä lippuja per kirjasto. 

 
9. Kilpailu messuosastolla? 

a. Mielellään vain yksi kilpailulomake, ollut koko A6 (helpompi täyttää pienessä tilassa) 
b. Kirjastoaiheinen, teema huomioiden? Minitietokilpailu (monivalintakysymyksiä, n. 3 kpl) 
c. Ehdotuksia kysymyksiksi: 

i. Yhdistä Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan liittyvät asiat. 
ii. Montako kirjastoa on yhteensä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella? 

(muutama vastausvaihtoehto) 
iii. Maakunnan / vaakunnan eläimet? 
iv. Mitä kirjasto on viroksi? 

d. Palkinnot? Ehdotus: lahjakortti asiakkaan valitsemaan kirjakauppaan 
e. Jatketaan kysymys- ja palkintoideoiden työstämistä toukokuun kokouksessa. 

 
10. Kirjastot.fi mukana osastolla 

a. Palveluiden esittely, jotain erityistä? 
 

11. Viestintä  
a. markkinointia suunnitellaan toukokuun kokouksessa 

 
12. Kirjastojen ennakkonäyttelyt  

a. Edellisinä vuosina ei ole järjestetty ennakkonäyttelyitä. 
b. Pyritään elvyttämään perinnettä. Suositellaan kirjastoille näyttelyjen järjestämistä, tee-

mana esim. kirjamessut, Viro, e-kirjoja, marginaalinen kirjallisuus. Selvitellään myös kir-
jamessujen muita teemoja.  

c. Jatketaan aiheen työstämistä seuraavassa kokouksessa toukokuussa. 
 

13. Muita asioita 
a. Rebekka Pilppula mukana kirjamessujen toimikunnassa. 

 
14. Seuraava kokous: 17.5. klo 13-15 


