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• Valtioneuvoston 
kanslian keräämiä 
yhdessä tehtyjä 
tapahtumia 

• Valtakunnallisia, 
aloittaisia, 
teemoittaisia, 
kunnallisia, yksityisiä, 
tuotteita, 
palveluja….kirjoja 
riittää 

• http://suomifinland100
.fi/info/ 

 

 

Suomi 100 – tehdään yhdessä 
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Suomi 100 – kirjastoille valinnanvaraa 

yhteistyökumppaneista, joilla viralliset 

tunnukset – ohjema itse mietittävissä 

• Yle Kirjojen Suomi – 101 kirjaa ja muita ohjelmakokonaisuuksia, 

sivusto, tukea kirjastojen tapahtumatoiminnalle  

• Markkinointi alkaa marraskuussa, lähetykset alkavat 10.1. ohjelmat Areenaan 

(enimmäiset 50) 3.1. 

• Kansalliskirjasto on luomassa käsiteltävien kirjojen kokoelmaa, yksi linkki Ellibs-

kirjastoon 

• Kirjastoille omaa tiedotus- ja markkinointimateriaalia Kirjastot.fi:n kautta: 

julisteita, verkkobannerit, kirjalistoja ym.  

• Mahdollisuus kysyä jo nyt kirjalistaa, ohjelmien ulosajoaikataulu tarkentuu 

marraskuussa, ennakkotietoa kiinnostavasta kirjasta saa Kirjastot.fi:stä 

• Muistiin Kirjasampo.fi ja Kirjastokaista 
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Kirja-alan Kirja-Suomi 2017 

monimuotoisena 

• Kirja-ala Kirja Suomi 2017 – 
tietokirjaa, kuukausittaisia 
teemoja 

• Tammikuu hyvinvointi, helmikuu 
historia, maaliskuu 
yhteiskunnallinen kirja, huhtikuu 
harrasta kirjaa, toukokuu 
sankareita ja tulevaisuuden 
tekijöitä, kesäkuu dekkarit ym. 

• Kirjastoille näyttelyjä varten 
kirjalistoja, julisteita, muuta 
markkinointimateriaalia 
Kirjastot.fi:n kautta, avattu FB-sivu 
Kirja-Suomi 2017 
https://www.facebook.com/kirjasuo
mi/?notif_t=fbpage_fan_invite&noti
f_id=1477488811531041 

• Sivusto http://www.kirja-suomi.fi 
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Muita huomioitavia hankkeita 

 

• Lukukeskus Suuri Lukuseikkailu 2017 – sivusto, kiertue ym. 

hanke vastaa omasta tiedotuksestaan – palaveri ensi maanantaina 

• Suomen kirjastoseura Etkot – yhteinen juhla, tiedotus, ideointi, 

tulossa tietoa seuralta  

• Selkokeskus Minä luen sinulle –hanke, tiedotusyhteistyö luultavaa 

• SKS Muistikko – mahdollisuus laittaa muistoja kartalle, 

tiedotusyhteistyö alkamassa, lanseeraus joulukuussa 

Kirjastot. fi perustaa Suomi 100 –sivun, jonne keskitetään tietoa ja linkit 

markkinointimateriaaleihin ym. kirjastoille sopivista tapahtumista 
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Tehdään yhdessä – kirjasto mukaan 

• Suomi 100 –hankkeeksi anonut projekti on saanut oikeudet käyttää 

tunnusta -> Kirjastot.fi välittää materiaalia, jonka avulla ko. 

Hankkeen tapahtumat kirjastossa saavat Suomi 100 –tunnukset 

• Lukupiirit, vierailut, keskustelutilaisuudet, muisteluillat – kaikki 

mahdollisia kun pysyvät teemoissa – Kirjastokaista tuottaa 

kirjastojen historian dokumentin, syksyksi elokuvanäytöksiä? 

• Tiedotusta omista voi laittaa Kirjastot.fi:n Ajankohtaista  

tapahtumista tai Tapahtumapankki –sivuille muille vinkiksi jo nyt 

• Kirjastot.fi auttaa kontakteissa 

• HUOM! Juhlavuotta kestää koko vuosi! 
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Viestinnän välineitä 

• Mahdollinen kirjastopalvelutunnus käyttöön YKN:n kokouksen 

päätöksen mukaisesti -> yhteisten materiaalien tuotanto 

• Tapahtumien vuosikello tekeillä = tukimateriaalia Kirjastot.fi:stä 

oikeassa rytmissä, tiedotetaan kirjastoille kuukausittaisista 

suunnitelmista YKN:n kokouksen jälkeen 
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Kukaan ei poistu ennen kun…. 

Rekisteröidy 

Tilaa 

Seuraa 

 

Kirjastot.fi 

Kirjastot.fi FB 
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