
 

Turun kirjamessut 4.-6.10.2019 | Ohje päivystäjille 
 
Messujen aukioloajat:   Vastuuhenkilöt:   
Pe 4.10. klo 10 – 18   Pe 4.10. Rebekka Pilppula 050 590 7691 
La 5.10. klo 10 – 18   La 5.10. Asko Autio 050 577 1939 
Su 6.10. klo 10 – 17   Su 6.10. Anne Heino 044 907 2932 
      
Jos sairastut, ota yhteys ensisijaisesti vuoron varapäivystäjään. Päivystyskalenteri puhelinnumeroi-
neen löytyy täältä: https://bit.ly/2lw8oMr 
Jos varapäivystäjää ei ole, ota yhteyttä päivän vastuuhenkilöön (numerot yllä). Huomioi, että messuilla 
on paljon taustahälyä eikä puhelinta kuule. Jätä soittopyyntö tekstarilla, jos puheluusi ei vastata. 
 
Saapuminen messukeskukselle 

• Bussilla: messubussi nro 100 liikennöi messujen aikana klo 9.00 alkaen noin 10 min. välein ja 
lähtee pysäkiltä T87 Turun keskustasta Linnankadulta. 

• Autolla: navigaattoriin osoitteeksi Kirjaltajankatu. Parkkikortin voi pyytää esiintyjien oven infopis-
teeltä. Kortti on voimassa koko messujen ajan ja esitetään alueelta ulos ajettaessa. 

• Messuille tullaan sisään esiintyjien ovesta (ks. kartta). 

• Päivystäjä saa näytteilleasettajakortin ovella olevasta Lounais-Suomen kirjastot -kuoresta; kor-
tissa lukee Lounais-Suomen kirjastot, nimikenttä jätetään tyhjäksi. Näytteilleasettajakortti pa-
lautetaan samaan paikkaan oman päivystysvuoron päätyttyä.  

• Vaatenarikka löytyy tuloaulasta (ilmainen näytteilleasettajakorttia näyttämällä). Päällysvaatteet 
jätettävä narikkaan, osastolla ei tilaa. 

• Satakunnan ja Varsinais-Suomen kirjastojen osasto sijaitsee A-hallissa (A7, ks. kartta). 
 
Päivystysvuorot 

• Päivän ensimmäinen vuoro tulee paikalle hyvissä ajoin ennen messujen alkamista ja laittaa osas-
ton kuntoon. Esiintyjien ovesta pääsee sisälle jo ennen kymmentä. Jaettava aineisto ja ym. ovat 
osaston kaapeissa. Kaapin avain on esiintyjien sisäänkäynnillä messupäivystäjien kuoressa. 

• Osastolla on messukansio, josta löytyy tärkeimmät ohjeet ja yhteystiedot. Tutustuthan siihen vuo-
rosi alussa. 

• Läppäri ja iPad laitetaan päälle ja jaettava aineisto esille (ei jaettavaa aineistoa koululaisperjan-
tain aikana). 

• Vuoron päätyttyä näytteilleasettajakortti palautetaan Lounais-Suomen kirjastot -kuoreen esiinty-
jien ovelle. Meillä on 12 näytteilleasettajakorttia, muistathan siis palauttaa korttisi kirjekuoreen. 

• Päivän viimeinen vuoro lukitsee läppärin kaappiin & laittaa iPadin lataukseen. Kaapin avain vie-
dään kirjekuoreen esiintyjien ovelle. 

• Osaston purkua ei saa aloittaa sunnuntaina ennen klo 17 (sopimuksen mukaisesti); Anne ja 
Roosa mukana purussa. 

• Messuilla on D-hallissa näytteilleasettajakahvio, josta näytteilleasettajat saavat kahvia veloituk-
setta. 

• Messujen aikaan voi tulla tarve tiedottaa päivystäjille käytännöistä tms. Tiedotukseen käytetään 
ensisijaisesti tekstiviestejä (päivystäjien ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot messukansiossa). 

• Mukaan osastolle kannattaa ottaa oma vesipullo! Viethän pullon myös mennessäsi pois. 
 
Päivystäjien tehtävät 

• Kirjastojen aineistoista, tapahtumista ja verkkopalveluista kertominen. Vastataan asiakkaiden ky-
symyksiin omien kykyjen mukaan. 

• Työpajan opastaminen  

• Innostetaan asiakkaita osallistumaan kilpailuun. Palkintoina 3 kpl 50 € lahjakortteja kirjakaup-
paan, jotka arvotaan messujen jälkeen. 

• Jaetaan kiinnostuneille kirjanmerkkejä ja karkkia.  

• iPadia voi käyttää tarpeen mukaan. iPad pidetään kainalossa mukana eikä sitä anneta – valvo-
matta – asiakkaiden käsiin. 

• Osastolla tv ja läppäri, joita saa myös käyttää. Kun laitteita ei käytetä asiakasopastukseen, laite-
taan päälle kirjavinkit ilmastonmuutoksesta slide show. 

• Perjantaina koululaisperjantai – Suunnista kirjaan! Osastomme osallistuu, ja koululaiset vastaa-
vat kysymykseen mitä haluaisivat lainata kirjastosta.  

https://bit.ly/2lw8oMr


 

 
Messuosasto 
 
 
Osaston kalusteet 

• Seinät: Varsinais-Suomen ja Satakunnan kirjastojen kartat, yleisten kirjastojen tunnus 

• Esillä lainattavia esineita 

• Sohvapöytäryhmä työpajaa varten 

• Messutiski, satulatuoli 

• Ohjekansio (messutiskin alla) 

• 2 esite-/laukkukaappia 

• Info-tv, jolla slideshow liittyen osaston teemaan ”Kirjasto on ilmastoteko” 

• Läppäri 

• iPad (tunnukset ohjekansiossa) 

• Kulhot jaettaville tuotteille 

• Palautuslaatikko ja pusseja kilpailukupongeille 

• Lainattavat esineet ja hylly jossa ne ovat 
 
 
Työpaja 

• Messuvieraat voivat kertoa, miksi kirjasto on ilmastoteko 
 
 
Asiakaskilpailu 

• Palkintona kolme 50 €:n arvoista lahjakorttia kirjakauppaan (voittajat saavat valita tarjolla olevista 
vaihtoehdoista itselleen sopivimman – vaihtoehdoista ainakin yksi on verkkokauppa) 

• Arvonta suoritetaan messujen jälkeen 

• Kilpailulaatikot tyhjennetään tarvittaessa muovipusseihin 
 
 
Osaston jaettava materiaali 

• Huom! Jaettavia karkkeja ei esillä koululaistapahtuman ajan perjantaina klo 10-14. 

• Karkit 

• Kirjanmerkit 
o Jaettavat kirjanmerkit ja karkit on pussitettu päiväkohtaisesti 

• Valikoimaluettelot 

• Kilpailukupongit 
o Kilpailukupongit on niputettu valmiiksi. Jos laput uhkaavat loppua kesken, voi Turun pää-

kirjaston vahtimestareita (puh. 044 907 2942) pyytää kopioimaan ja leikkaamaan niitä li-
sää. Lappujen hakemisesta/tuomisesta sovitaan tapauskohtaisesti. 

 
 
Muuta 

• Turun kirjastoauto ei ole tänä vuonna messuilla 

• Turun Vapaa-aikatoimialan osasto löytyy myös messuilta 


