
Kirjastojen huomioimia tapahtumia / Valtakunnallinen viestintä 
Täydentyvä suunnitelma / plp 
Tulossa Kirjastot.fi:n sivuille täydennettynä ja tarkistettuna 
 
 
Vuoden 2016 lopun ja vuoden 2017 alkupuoliskon valtakunnallisesti toteutettavan viestinnän/markkinoinnin toimet 
on pyritty synkronoimaan kirjastojen tyypillisesti huomioimiin tapahtumiin sekä itsenäisyyden juhlavuoden 
hankkeisiin.  Suunnitelma on tehty oletuksella, että Yleisten kirjastojen neuvosto päättää marraskuun kokouksessaan 
kirjastopalvelujen tunnuksesta ja että kirjastolain uudistus tulee voimaan 1.1.2017. 
 
Valtakunnallista tiedotus/markkinointitukea välittää Kirjastot.fi ja materiaaleja tuotetaan yhteistyössä yleisten 
kirjastojen, Monikielisen kirjaston  ja Yleisten kirjastojen neuvoston viestintäryhmän kanssa. Myös Celia-kirjasto ja 
Viittomakielinen kirjasto huomioidaan välitystoiminnassa. 
 
 
Vuoden 2016 toimintaa 
 
MARRASKUU  
 
Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 10.-11.11. 

 mahdollinen kirjastopalvelujen tunnuksen hyväksyminen 
 viestintäketjun järjestäminen mahdollisesti maakuntakirjastojen kautta – materiaalin ja tiedon 

jakamisen varmistus 
 

- Kirjastot.fi valmistautuu ohjeistamaan yleisten kirjastojen palvelutunnuksen käytön ja merkistä riippuen 
hankkimaan sille rekisteröidyn tavaramerkin suojan. 

- Kirjastot.fi ohjeistaa kaikille yhteisten palvelujen näkymisen saavutettavasti kirjastojen sivuilla, tarjotaan 
htlm-koodi valmiina, neuvottelut Axiellin kanssa sujuvasta toteutuksesta, neuvottelut Finnan ja Kohan 
kanssa 



Selkotekstiksi käännetyt kirjastopalvelutekstit (Helmet ja Selkokeskus kumppaneina) käännätetään ruotsiksi ja 
englanniksi. Englanninkieliseen versioon otetaan mukaan Monikielisen kirjaston esittely. Tuotetaan 
esitemateriaali, joka on kaikkien tulostettavissa Kirjastot.fi:n materiaalipankissa. Valmistellaan 
selkotekstiversioiden käännökset maahanmuuttajien kielille (arabia, somali, dari, pashto ja kurdi) , tutkitaan 
painatusta varten vieraskielisten osuutta eri kunnissa, jotta voidaan tarvittaessa painaa ja jaella materiaali sitä 
tarvitseville kunnille. 
- Tutkitaan Venäjänkielisen kirjaston materiaalien levitystavat. 
- Kansallisen palveluväylän tarvitsemat kirjastopalvelujen kuvaustekstit odottavat uuden kirjastolain 

muotoilua kirjastojen tehtävistä. Valtakunnallisen kirjastohakemiston palveluvalikon termit yhtenäistetään 
ontologisointia varten (yhteistyö Helsingin kaupunginkirjasto ja Valtiokonttori). 

- Valmistaudutaan Educa-messuihin yhdessä Kansalliskirjaston kanssa. Tätä varten tuotetaan opettajia 
varten ideaesite kirjastopalvelujen hyödyntämisestä uuden opetussuunnitelman hengessä. Tavoite on 
painaa esitettä kaikkien kirjastojen käyttöön suomeksi ja ruotsiksi. 

- Neuvottelut Yln kanssa Kirja-Suomi-ohjelmien saamisesta yhden bannerin alle kirjastojen nettisivuja varten 
- Neuvottelut Kansalliskirjaston ja Ellibsin kanssa Kirja-Suomi-kokoelman tarjoamiseksi yleisten kirjastojen 

nettisivuilla (e-bubit yhden bannerin taakse) 
-  

 
JOULUKUU  
 
Seminaari turvapaikanhakijoiden toiveista kirjastoille 2.12.  

- Tutkimusjulkistus 
- Kirjastoesitteet usealla kielellä 
- Videoita maahanmuuttajien toiveista 

 
Kirjastotunnuksen käytön ohjeistuksen laadinta ja eri tarkoituksiin tarvittavien versioiden tuotanto 

- Verkkosivusovellukset 
- Kirjastojen merkkaaminen katutilassa 
- Siirtyminen kaikille yhteisissä materiaaleissa kirjastopalvelutunnuksen käyttöön 



 
 

 

VUOSI 2017 alustavasti 
 
KOKO VUODEN VOIMASSA: 

 Kirjastopalvelumerkin lanseeraus, markkinointimateriaalit, ohjeistukset ym. 
 Ylen Kirjojen Suomi -kirjallisuusohjelmiin liittyvät – tarkka tieto marraskuussa  
 Lukukeskuksen ja Lastenkirjainstituutin Suuri lukuseikkailu -hanke 
 Kirja-Suomi 2017 – kustannusalan yhteiskampanja 

 
 
 
TAMMIKUU  (Kirjan vuosi 2017 teema Hyvinvointi) 
 
Huomioitavat päivät: 
 
Suomen sanomalehdistön syntymäpäivä 15.1.  
    
Ylen Kirja-Suomi-ohjelmat alkavat 10.1. 
 
Educa-messut 27.-28.1.  
   
 
Yhteisten materiaalien tuotanto 
 

 Kirjaston palvelut –esite 
 Kirjaston palvelut roll-up 



 Monikielisen kirjaston materiaalituotanto useammalla kielellä 
 Kirjastolain uudistuksen pohjalta päättäjävideo 
 Kirjastot.fi:n kirjanmerkit palvelutunnuksella 
 Opettajaesite suomi-ruotsi, painatus kaikille 
 Suomi 100 –sivun perustaminen Kirjastot.fi:n emoon, kootaan yhteen pääkampanjoitten tiedot ja linkit kirjastojen 

käytettävissä oleviin materiaaleihin 
 
Kansallisen palveluväylän (Suomi.fi:n) kirjastotekstien tuotanto ja kirjastojen ohjeistus kuntakohtaisten tietojen 
liittämiseksi yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. 
 
 
 
HELMIKUU  (Kirjan vuosi 2017 – teema Historian kirjoissa) 
 
Huomioitavat päivät: 
 
Runebergin päivä 5.2.  
Mediataitoviikko 6.-12.2017   
Saamelaisten kansallispäivä 6.2.  
Lainan päivä 8.2. 
Viittomakielen päivä 12.2. 
Ystävän päivä 14.2. 
Kalevalanpäivä 28.2. 
 
Yhteisten materiaalien tuotanto 
 
Pyritään yhdistämään Koko kansa lukee, Lainan päivä , historia ja lastenkirjallisuus materiaalituotannossa, siten, että 
kirjasto voi halutessaan esimerkiksi Lainan päivänä esitellä lastenkirjojen historiaa päätyen e-kirjaan, jota kaikki voivat 
lukea.  



  
- Koko kansa lukee – lastenkirjat: videot, kirjanmerkki, juliste – su + ru 
- Koko kansa lukee aikuisten kirjat – video, juliste su + ru 
- Lista lasten tietokirjoita aineistonäyttelyitä varten (Kirja-Suomi 2017 yhteistyö) 
- E-materiaalin uudistaminen (esite? kirjanmerkki? roll-up ?) 
-  

Viittomakielinen kirjasto valmistaa viittomakieliset esittelyt yleisten kirjastojen käytöstä.  
- Videoiden jako kirjastojen sivuja varten 
- Materiaalia viittomakielisestä kirjastosta materiaalipankkiin 

 
Neuvottelut Infopankki.fi:n sivujen tekijöiden kanssa kirjastoesittelyn uusimisesta sivustolla ja tavasta, miten kirjastot 
saavat erikieliset esittelyt Infopankista omille sivuilleen liitettäväksi. 
 
Monikielisen kirjaston sivujen uudistus Kirjastot.fi:n sivuilla. Infopankin sivujen liittäminen. 
 
 
 
MAALISKUU  (Kirjan vuosi 2017 – teema Yhteiskunnallisesta kirjallisuudesta jotain?) 
 
Rasismin vastainen viikko 
Kansainvälinen naisten päivä 8.3. 
Minna Canthin ja tasa-arvon päivä 19.3.  
Maailman runoudenpäivä 21.3. 
Kirjan ja ruusun päivä 23.4. ? 
 
 
HUHTIKUU  (Kirjan vuosi 2017 – teema Harrasta kirjaa) 
 
Romanien kansallispäivä 8.4. 



Mikael Agricolan päivä 9.4. 
Kansallinen veteraanipäivä 27.4.   
Lukuviikko      
Nuukuusvikko, viikko 16 
 
 
TOUKOKUU  (Kirjan vuosi 2017 - teema Sankareita ja tulevaisuuden tekijöitä) 
 
Kansainvälinen lehdistövapauden päivä 3.5. 
Eurooppa-päivä 9.5. 
J.V. Snellmanin päivä 12.5. 
 
 
KESÄKUU (Kirjan vuosi 2017 – Dekkariviikko) 
 
Mahdollisesti Koko kansa lukee ? 
 
 
HEINÄKUU  (Kirjan vuosi 2017 – teema Oman kylän kirjat) 
 
Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä 6.7. 
 
 
ELOKUU  
 
SYYSKUU  
 
Kansainvälinen lukutaitopäivä 8.9.  
 



 
LOKAKUU  
 
SeniorSurf 
Suomalaisen kirjallisuuden / Aleksis Kiven päivä / Mielikirjapäivä 10.10 
Satupäivä 18.10  
Kansainvälinen YK:n päivä 24.10. 
Kansainvälinen Nallepäivä 27.10. 
Nenäpäivä  
 
 
MARRASKUU  
 
Pohjoismainen kirjastoviikko 
Ruotsalaisuuden päivä 6.11. 
Peliviikko + Pelipäivä ? 
Lapsen oikeuksien päivä 20.11. 
 
 
JOULUKUU 
 
Itsenäisyyspäivän etkot 5.12 
Itsenäisyyspäivä 6.12.  
Suomalaisen musiikin päivä 8.12.   


