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Kirjastokaistan tekemät suoralähetystaltioinnit tilaisuuksittain

§ Kirjakutsut 2019, Vuoden 2018 lasten- ja nuortenkirjasatoa (31.1.2019, Tampereen pääkirjasto Metso, Tampere)
§ Aikuisten kirjareppu 2018 -koulutuspäivä (13.2.2019, Keskustakirjasto Oodi, Helsinki)
§ Nuorten kirjareppu 2018 -koulutuspäivä (14.2.2019, Keskustakirjasto Oodi, Helsinki)
§ Sääntöviidakosta kansalaistoimintaan? Kirjaston todellisuus ja kirjastolain tavoitteet -koulutus (19.2.2019, Pasilan virastotalo, Helsinki)
§ The Marrakesh Treaty in Action (12.3.2019, Keskustakirjasto Oodi, Helsinki)
§ Lukuliike koulussa -tilaisuus (28.3.2019, Feeniks-urheilutalo, Forssa)
§ Lukuliike koulussa -tilaisuus (4.4.2019, Kaupungintalo, Kouvola)
§ Lastenkirjat esiin! -seminaari (11.4.2019, Keskustakirjasto Oodi, Helsinki)
§ Kuuluuko asiakkaan ääni musiikkikirjastossa? -paneelikeskustelu (26.4.2019, Tampereen pääkirjasto Metso, Tampere)
§ RESHAPE – Reshaping lives and libraries (6.-7.5.2019, Keskustakirjasto Oodi, Helsinki)
§ Helsingin kulttuurijohtaja Tuula Haaviston läksiäisluento (22.5.2019, Keskustakirjasto Oodi, Helsinki)
§ Haastetteluja Suomen Kirjastoseuran Kirjastopäiviltä (5.6.2019, Kulttuuritalo, Helsinki)

Tulossa syyskaudella
§ 28. tai 29.8.: Haastatteluja Tietokirja.fi-tietokirjallisuusfestivaaleilta, Tieteiden talo, Helsinki
§ 27.8. 24.9., 29.10., 26.11. ja 17.12. klo 17-19: Pelin paikka LIVE
§ 30.8. klo 9.00-11.45: Erityisesti sinun hankkeen seminaari, Tikkurilan kirjasto, Vantaa
§ 5.9. klo 13-16 tai 14-17: Digitukijoiden valtakunnallinen tapaaminen, Tampereen pääkirjasto Metso, Tampere
§ 18.9.: Konsortion koulutuspäivä, Pasilan kirjaston auditorio, Helsinki
§ 4.10.: Lukuliike-seminaari Turun kirjamessuilta, Turku
§ 22.-24.10.: Teemu Kokkosen apuna Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopäivien striimeissä
§ 15.-16.11. (alustava): Kirjailijahaastatteluja Kuopion Kirjakantti-tapahtumasta

Suoralähetykset 2019

https://www.kirjastokaista.fi/tag/kirjakutsut-2019/
https://www.kirjastokaista.fi/tag/aikuisten-kirjareppu-2018/
https://www.kirjastokaista.fi/tag/nuorten-kirjareppu-2018/
https://www.kirjastokaista.fi/tag/saantoviidakosta-kansalaistoimintaan-koulutus/
https://www.kirjastokaista.fi/en/tag/the-marrakesh-treaty-seminar-en/
https://www.kirjastokaista.fi/sanni-grahn-laasonen-tuukka-kotti-ja-magdalena-hai-lukuliike-tapahtumassa/
https://www.kirjastokaista.fi/tuure-boelius-ja-tuija-lehtinen-lukuliike-tapahtumassa/
https://www.kirjastokaista.fi/tag/lastenkirjat-esiin-seminaari/
https://www.kirjastokaista.fi/kuuluuko-asiakkaan-aani-musiikkikirjastossa-paneelikeskustelu/
https://www.kirjastokaista.fi/en/tag/reshape2019-conference-en/
https://www.kirjastokaista.fi/lahto-ja-loitsu-luento/
https://www.kirjastokaista.fi/tag/kirjastopaivat2019/


Kirjastokaista ja Musiikkikirjastot.fi tuottavat vuonna 2019 yhteistyössä sarjan, 
jossa nostetaan esiin musiikkikirjastotoimintaa ja musiikkia osana kirjastoja. 
Sarjan osat tuotetaan ”spontaaneina” muusikoiden kirjastokäynteinä ilman tarkkaa käsikirjoitusta. 
Sarjaan tuotetaan osia pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. 
Sarjan ohjelmat ovat lyhyitä videoita ja ne julkaistaan Kirjastokaistalla ja Facebookissa,
josta niin kirjastot kuin kaikki muutkin voivat jakaa ja upottaa niitä vapaasti sivuilleen. 
Julkaisu on syyskaudella 2019.

Kuvattu:
§ Kauko Röyhkä, kuvattu Turun pääkirjaston musiikkiosastolla ti 9.4. 
§ Aija Puurtinen, kuvattu Töölön musiikkiosastolla ma 15.4. 
§ Jukka Nousiainen, kuvattu Tampereen Metson musiikkiosastolla ke 24.4. 
§ Marko Annala, kuvattu Tampereen Metson musiikkiosastolla to 16.5. 

Ajatuksia?

Tulossa musiikkisarja
Ideoita sarjan 

nimeksi 
kaivataan!



Tuotamme Kirjastot.fi:ssä sisältöjä kaikkien yhteiseen käyttöön. Jotta sisältöjen hyödyntäminen verkkokirjastoissa, kotisivuilla ja blogeissa olisi 
mahdollisimman vaivatonta, kokoamme myös ajankohtaisia sisältöjä upokkeisiin. Kun lisäätte kerran upokkeen koodin sivuillenne, päivittyvät 
uudet sisällöt sivuillenne automaattisesti.

Tällä hetkellä automaattisesti päivittyvinä upokkeina saatavilla
§ Kirjallisuusupoke
§ Kolme kysymystä kirjastosta -upoke
§ Tre frågor om bibliotek -upoke
§ Sivupiiri vinkkaa -upoke
§ Sidospår boktrailers -upoke
Lisätietoja: https://www.kirjastokaista.fi/usein-kysytyt-kysymykset

Esimerkiksi kirjallisuusupoke löytyy ainakin näiltä sivuilta:
Eepos-kirjastot, Heili-kirjastot, Kirkes-kirjastot, Kuopion kaupunginkirjasto,
Lapin kirjastot, Lastu-kirjastot, Oulun kaupunginkirjasto, Piki-kirjastot,
Rutakko-kirjastot, Sata-kirjastot, Vaara-kirjastot ja Vaski-kirjastot.

Upokkeet sivustoille

https://www.kirjastokaista.fi/usein-kysytyt-kysymykset
https://eepos.finna.fi/Content/kirjallisuus
https://heili.finna.fi/Content/kirjallisuus
https://kirkes.finna.fi/Content/kirjallisuus
https://kuopio.finna.fi/Content/kirjallisuus
https://lapinkirjasto.finna.fi/
https://lastu.finna.fi/Content/kirjallisuus
https://www.ouka.fi/oulu/kirjasto
https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/lue-katso-kuuntele
https://rutakko.verkkokirjasto.fi/web/arena
https://satakirjastot.finna.fi/Content/kirjallisuus
https://vaara.finna.fi/Content/kirjallisuus
https://vaski.finna.fi/Content/kirjallisuus


Valokeilassa NYT -artikkeliosio
Valokeilassa NYT -artikkelipaikalla julkaistaan
§ Ajankohtaisia artikkeleita
§ Kirjan jäljillä -blogi
§ Tekniikkablogi



Muuta uutta 
§ Kirjasammon ja Kirjastokaistan kirjallisuuskirje
§ React & Share -painikkeet
§ Saavutettavuuskorjauksia tehty



Kirjastokaistalla on toimituskunta, jossa on mukana edustajia eri sektoreilta ja eri puolilta maata. Kokoonnumme kaksi kertaa
vuodessa. Toiminnan ideana on lisätä synergiaa ja saada palautetta.

Mikko Helander, kuvaaja, Kirjastokaista – Kirjastot.fi
Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija, Eduskunnan kirjasto > Heikki Rajala
Päivi Karhumetsä, informaatikko / viestintäkoordinaattori, Metropolia amk
Anneli Ketonen, kirjastotoimen ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Teemu Kokkonen, tietotekniikkasuunnittelija, Kansalliskirjasto
Riikka Kulmala, lehtori, Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma, Turun amk
Tiina Lehmikoski-Pessa, viestintäpäällikkö, Kansalliskirjasto
Vesa Liminka, kirjastonjohtaja, ake-yhteyshenkilö, Vaara-kirjastot
Päivi Litmanen-Peitsala, viestinnän suunnittelija, Kirjastot.fi
Tutta Periviita, kirjastovirkailija, Kittilän kunnankirjasto
Riikka Rajala, järjestösihteeri, Kirjastoseura
Sari Siekkinen, tuottaja, Yle Kulttuuri ja viihde
Panu Somerma, kuvaaja, Kirjastokaista – Kirjastot.fi
Minna Suikka, tietoasiantuntija, Helsingin yliopiston kirjasto
Riitta Taarasti, toimittaja, Kirjastokaista – Kirjastot.fi, toimituskunnan vetäjä
Riitta Vivolin-Karén, tuottaja, Viittomakielinen kirjasto

Kirjastokaistan toimituskunta



www.kirjastokaista.fi
www.facebook.com/kirjastokaista
twitter.com/kirjastokaista
vimeo.com/kirjastokaista
www.youtube.com/Kirjastokaista
soundcloud.com/kirjastokaista
www.kirjastot.fi

http://www.kirjastokaista.fi/
http://www.facebook.com/kirjastokaista
http://twitter.com/kirjastokaista
http://vimeo.com/kirjastokaista
http://www.youtube.com/Kirjastokaista
http://soundcloud.com/kirjastokaista
http://www.kirjastot.fi/

