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Helsinki Frankfurtin kirjamessuilla 7.–12.10.2014
Hallo Helsinki -osastolla esitellään suomalaista kirjastoa, kierrätysmateriaalituotteita ja
matkailua
Helsinki osallistuu omalla osastollaan Frankfurtin kirjamessuille lokakuussa 2014. Helsinki markkinoi
kansainvälistä osaamistaan kirjasto- ja matkailukärjellä.
”Osoitamme, että Helsinki on vireä, vauhdikas ja iskukykyinen kaupunki”, sanoo erityisasiantuntija Elina
Siltanen Helsingin elinkeino-osaston kaupunkimarkkinoinnista.
Hallo Helsinki -tapahtuma-alueella voi tutustua mm. lasten Skidi-kirjastoautoon, osallistua satutuokioon
tai puuhailla Uusix-verstaan vetäjien kanssa rintamerkkejä. Designkontti sisältää tietoa ja tunnelmia
Helsingistä matkakohteena ja myös Helsinki Helppi on paikalla. Vierailijoille esitellään myös Helsinkiaiheisin kirjoin varusteltu kirjastopyörä.
”Osastomme on hyvin näkyvällä paikalla, keskellä messualuetta ja helposti löydettävissä. Messuille
odotetaan 275 000 kävijää”, Elina Siltanen kertoo.
Kirjaston mallia maailmalle
Lastenkirjastoauto Skidi on jo etukäteen herättänyt kiinnostusta Saksassa. Kirjastoauto lähtee
Helsingistä kohti Frankfurtia lauantaina 4.10.
”Suomalainen kirjasto on ylpeydenaiheemme. Helsingissä kirjasto tarjoaa kattavan valikoiman kirjoja,
äänikirjoja, lehtiä, pelejä, elokuvia ja musiikkia. Valikoimaa täydentää e-kirjasto, jossa asiakkaille on
tarjolla e-kirjoja, e-lehtiä ja e-elokuvia. Perinteisen aineistotarjonnan lisäksi kirjastosta voi lainata erilaisia
esineitä urheiluvälineistä energiamittareihin ja ulkopeleistä lasten rooliasuihin. Helsingin
kaupunginkirjastosta löytyy aineistoa yli 120 eri kielellä”, kertoo kaupunginkirjaston markkinointipäällikkö
Roosa Kallio.
Kirjamessuilla ammattilaiset esittelevät kirjaston toimintaa. Lasten kirjastoautossa järjestetään myös
lukutuokioita kirjamessujen lapsivieraille.
Jätteeksi tuomittu materiaali saa uuden elämän Uusix-tuotteina
Yhden Hallo Helsinki -osaston designkontin sisustaa Uusix-verstaat ja sinne tulee kierrätysmateriaalista
valmistettuja, Helsinki-aiheisia kangaskasseja, penaaleja ja pussukoita. Uusix-verstailla kuntouttavassa
työtoiminnassa olevat henkilöt ovat valmistaneet tuotteet erilaisista kierrätysmateriaalista. Myös
messurakennusmateriaalia työstetään Uusix-verstailla messujen jälkeen.
”Uusix-verstaiden toiminnassa yhdistyvät kierrätys, kotimainen, ekologinen design ja uraauurtava
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kuntoutustoiminta. Esittelen ylpeänä laadukasta eettistä ja ekologista toimintaamme ja tuotantoamme,
jossa kaikilla esineillä ja tekstiileillä on oma tarinansa”, Uusix-verstaiden johtaja Vuokko Oikarinen
sanoo.
Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö vastaa Hallo Helsinki -tapahtuman järjestelyistä. Osaston
on suunnitellut Tytti Huhtaniska, Kiva Produtions.
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