
 

 

Vaskin kirjamessupalaveri ti 13.8. klo 09.00-11.30 
Turun pääkirjasto, iso neuvotteluhuone 
 
Päivi Autere, Päivi Kettula, Ulla-Maija Maunu, Tiina Salo, Jan-Erik Ylitalo, Gunnar Högnäs (muistio)  
sekä  Kari Vainionpää ja Ella Mustamo (klo 9.00-9.45) 
 
 

1. Kari Vainionpää tulee palaverin alkuun keskustelemaan vinkkikioskin toteutuksesta ja lukuvinkkien ke-
räämisestä. 
Päivi K, Tiina ja Ulla-Maija kävivät Someron kirjastossa viime viikolla. Neuvottelivat Elina Rasan kanssa Ris-
to Rasan osallistumisesta messuosastolla sunnuntaina 6.10. Turun kaupunginkirjaston kirjavinkkauskios-
ki/-kärry tuodaan osastolle (takaseinän eteen, vasempaan kohtaan).  Haetaan vinkkaajia osallistuvista kir-
jastoista, teemojen mukaisesti: pe 4.10. pelit ja pelaaminen, la 5.10. U.S.A., su 6.10. Somero. Sekä lauan-
taina että sunnuntaina on sinänsä mahdollista tuoda musiikkia ja musastolaisia vahvemmin mukaan vink-
kaustoimintaan.  Gunnar kysyy sopisiko la 5.10. klo 12 ja 14 mahdolliselle U.S.A.:n suurlähetystön vinkki-
vieraalle. 
Lukuvinkit tehdään tänä vuonna myös. Someron kirjasto on luvannut koota Someroaiheisia lukuvinkkejä.  
Kari hoitaa U.S.A.-osion eteenpäin. Pääpaino suomenkielisessä aineistossa. Myös Overdrive-palvelua (joka 
sisältää englanninkielistä, amerikkalaista aineistoa) vinkataan.  
Lukuvinkkien aineisto Päivi A:lle ma 2.9. 
 

2. Miniseminaari. Ohjelma on valmis ja ilmoittautumiset käynnissä. Muuta? 
Mainostetaan Åbo Akademin opiskelijoille (informationsförvaltning) sekä AMK:in vastaaville alan opiskeli-
joille. Myös opettajille. Päivi A. tekee jutun Vaskiset-lehtiseen.   
Vaskisiin myös Yle-yhteistyöstä ja e-aineistoista. Ja messuosastokilpailusta. 
 

3. Messuosasto. Liitteenä tulee Päivin tekemä pohja osastosta. Käydään läpi osastolla tarvittavat 
a) kalusteet    b) laitteet    c) yhteydet    d) rakennus- ja purkutyöt    e) päivystäjät. 
Uusi kartta, muutama lähikirjasto poistunut takavasemmalle ja jokunen uusi  ilmestynyt. Raisio korjaa 
messukarttaan. Toimitus Päivi A:lle syyskuun viimeisellä viikolla.  
- Vaski-tiski  ottaa baaripöydän paikan (sitä jälkimmäistä ei siis tarvita), koska Turun vinkkauskärry korvaa 
Vaski-tiskin vinkkauspuuhissa. 

              - Yksi läppäri + oma verkkoyhteys?, yksi iPad Raisiosta, yksi Turusta (Päivi A. kokeilee yhteyksiä Turun  
              messuilla), JE tuo Ruskosta kolme peli konsolia; vinkataan yhtä peliä per pelikonsolityyppiä. 
              - Tavarat viedään torstaina, haetaan maanantaina. Tilataan kuljetus.  
              - Messukeskuksen siivouspalvelu perjantain ja lauantain päätteeksi.  
              - Päivystäjät. Extranettiin lomake johon voi merkata osallistumisensa sekä kiinnostuksensa (mm. vinkkaus 
              teemojen suhteen). 
              - Kilpailu lippulappu ja laatikko –systeemillä (ei virtuaaliversiota). Aiheena e-aineisto (Overdrive, Ellibs).  
              - Rajoitetusti esitteitä ja flyereita. Tänä vuonna 150-vuotiaan Turun kaupunginkirjaston tapahtumaesite,  
              Vaskikirjastojen e-aineistoflyeri ja muita Vaskiesitteitä.  
 

4. Messuosaston ohjelma. Teemat ovat siis pe pelit, la jenkit ja su somerolaisuus. Yle oli kiinnostunut ole-
maan mukana Somero – osuudessa, onko tästä kuulunut jotain? Entä mahdollinen jenkkivierailu lauantai-
na? 
Gunnar  on ollut yhteydessä U.S.A.:n suurlähetystöön, ei vielä vastausta. Kysyy vielä kulttuuripaketteja 
syyskuuksi kirjastoihin. 
Raisiosta kaksi telinetta jossa messuosaston koko viikonlopun ohjelma. 

 
5. Kirjamessulippujen myynti. Kirjastoilta on tiedustelu tilattavien lippujen määriä, liput postitetaan messu-

toimistosta syyskuun alussa. Mainokset? 
Päivi A. on tehnyt mainosluonnoksen/mainoksen jo. Kirjastot myyvät lippuja syyskuun alusta alkaen.  
 

6. Kustannusarvio. Liitteenä kustannusarvio, johon olen päivitellyt kuluja. Kuntakohtaiset osuudet eivät pidä 
paikkaansa. 



 

 

Tällä hetkellä 7.600 € (katso liite) ilman messuseminaarin yhteydessä jaettavia messulippuja.  
Ulla-Maija huolehtii Vaskikirjastojen asiakaskutsuista. 
 

 


