
 

KIRJASTON JA KOULUN YHTEISTYÖ 

KARSTULASSA LUKUVUONNA 2019–2020 

 

Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma koskee esikoululaisia ja vuosiluokkia 1–9. 

Suunnitelman tavoitteena on taata se, että kaikilla oppilailla olisi tasavertaiset 

mahdollisuudet perehtyä kirjaston käyttöön ja kokoelmiin sekä tiedonhallintataitoihin. 

Pyrkimyksenä on virittää lasten ja nuorten lukuinnostusta ja kehittää heidän lukutaitoaan 

monipuolisesti. Suunnitelmassa on huomioitu palaute, jonka kirjasto keräsi opettajilta 

huhti-toukokuussa 2019. 

Suunnitelma toimii ohjeena, jonka mukaan koulun ja kirjaston yhteistyötä pyritään 

toteuttamaan kirjaston kulloisetkin resurssit huomioon ottaen. Lasten- ja 

nuortenkirjastotyöstä vastaava informaatikko ottaa syys- ja kevätlukukauden alkaessa 

yhteyttä suunnitelmassa mainittujen luokkien opettajiin ja sopii yhteistyön 

aikataulutuksesta heidän kanssaan. Suunnitelma päivitetään vuosittain toukokuussa 

yhteistyössä koulun kanssa. 

Luokkien omatoimisia kirjastokäyntejä (lainaaminen/palauttaminen) ei merkitä 

yhteistyösuunnitelmaan. Kirjasto toivoo, että opettajat tuovat oppilaitaan aktiivisesti 

kirjastoon ja sopivat aukioloaikojen ulkopuolella tehtävistä käynneistä hyvissä ajoin 

kirjaston kanssa. Omatoimisopimuksen allekirjoittaneet opettajat voivat päästää luokkansa 

kirjastoon omalla kirjastokortillaan aamuisin klo 8:n jälkeen. Opettajan tulee olla luokan 

mukana valvomassa oppilaita. Tässäkin tapauksessa käynnistä pyydetään ilmoittamaan 

etukäteen kirjastoon. 

Opettajat voivat esittää kirjastolle toiveita esimerkiksi kirjavinkkauksesta, luokalle 

räätälöidystä satutuokiosta tai valmiiksi kootuista kirjapaketeista, vaikka niitä ei olisi 

merkitty suunnitelmaan. Rajallisten resurssien vuoksi kirjasto ei voi kuitenkaan taata, että 

kaikkiin suunnitelman ulkopuolisiin toiveisiin pystyttäisiin vastaamaan. Kirjavinkkaus- 

ym. pyynnöt tulee esittää vähintään kolmea viikkoa ennen toivottua 

ajankohtaa. 

Kirjaston ja koulun yhteistyöstä vastaa informaatikko Maria Saarnio, johon opettajat voivat 

olla yhteydessä kaikissa lasten- ja nuortenkirjastotyötä koskevissa asioissa. 

 

Yhteystiedot: 

maria.saarnio@karstula.fi 

Puh. 044 459 6662 / Maria 

 

mailto:maria.saarnio@karstula.fi


Yhteistyösuunnitelma eri luokka-asteille 

 

Esikoulu 

Esikoululaiset tutustuvat kirjastoon sadun ja leikin kautta. Opettaja voi valita joko 

sanataidepajan tai ryhmälle räätälöidyn satutuokion opettajan toivomasta 

aihepiiristä. 

 

1.  luokka 

Kirjastonkäytönopetus 2 kertaa / lukukausi, yhteensä 4 kertaa / lukuvuosi 

(opetustuokion kesto n. 30 min., lisäksi luokkien toivotaan varaavan lainausaikaa) 

Käsiteltäviä aihepiirejä: 

- kirjastotila, erityisesti lastenosasto ja sen kokoelmat (kirjavinkkejä lukemaan 

opetteleville ja juuri lukemaan oppineille) 

- kirjastokortti ja sen vastuullinen käyttö 

- lainaaminen ja palauttaminen  

- aineiston käsittely kirjastossa ja kotona 

- hyvä kirjastokäyttäytyminen 

- avun pyytäminen henkilökunnalta 

- lukudiplomi 

 

Ryhmälle räätälöity satutuokio, mikäli opettaja sitä toivoo 

 

2.  luokka 

Karstulan kirjaston ja Keski-kirjastojen lukudiplomien esittely ja minivinkkaus 

niille luokille, jotka päättävät alkaa suorittaa diplomia. Tuokion ohessa kertausta 

lainaamisesta, palauttamisesta ja aineiston käsittelystä. Esittelytuokio pidetään 

kirjastossa, ja sen yhteydessä on mahdollisuus lainata diplomikirjoja. Tuokion kesto n. 

45 min. 

Sanataidepaja tai vastaava Lukuviikolla, mikäli opettaja sitä toivoo. 

 

 

 



3.  luokka 

Syyslukukaudella kirjastoseikkailu, jonka ohessa opitaan mm. seuraavia asioita: 

- aakkostus ja hyllyjärjestys 

- aineiston käsittely kirjastossa ja kotona 

- aineiston elämänkaari 

- tiedonhaku 

- kirjastoluokitus 

 

Kirjamaistiaiset kevätlukukaudella, esim. Lukuviikolla, mikäli opettaja sitä toivoo 

 

4.  luokka  

Kirjavinkkaus, jonka yhteydessä on mahdollista lainata kirjoja. Vinkkaustuokion kesto 

n. 45–60 min. Mahdollista toteuttaa myös vertaisvinkkauksena. 

Kirjamaistiaiset kevätlukukaudella, mikäli opettaja sitä toivoo 

 

5.  luokka 

Kirjastonkäytönopetus 2 krt / lukuvuosi, esim. kerran syksyllä, kerran keväällä 

(opetustuokion kesto n. 45 min.) 

Käsiteltäviä aihepiirejä:  

- kirjastonkäytön perusperiaatteet tiiviisti 

- tutustuminen kirjaston nuorten- ja aikuistenosastoon soveltuvin osin 

- erilaiset aineistolajit, aakkostus, genret ja Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä 

YKL 

- verkkokirjaston käyttö ja tiedonhaku: nimeke-, tekijä- ja asiasanahaku, aineiston 

varaaminen, saatavuustietojen tulkinta asiakaspäätteeltä ja aineistojen 

paikantaminen hyllystä 

- lukudiplomi 

 

6.  luokka 

Kirjamaistiaiset TAI vinkkaus kirjastossa. Mahdollisuus lainata vinkkikirjoja. 

Vinkkaustuokion kesto n. 45–60 min.  

Mediapaja tai vastaava mediataitoviikolla, mikäli opettaja sitä toivoo 

 

 



7.  luokka 

Kirjastonkäytönopetus 1-2 krt / lukuvuosi, kesto n. 45 min. 

Käsiteltäviä aihepiirejä: 

- kirjastonkäytön perusperiaatteet tiiviisti 

- nuorten- ja aikuistenosastoon perehtyminen 

- YKL 

- tiedonhakuharjoitukset verkkokirjastosta (hakuharjoitukset voidaan integroida 

muihin opiskeltaviin aineisiin) 

- yläkoulun lukudiplomi 

 

9.  luokka 

Genrekattaus ja kirjaesittely suomalaisesta kaunokirjallisuudesta opettajan niin 

toivoessa. Tarkoituksena on helpottaa oppilaiden kirjavalintaa ja opettajan työtaakkaa 

jaksossa, jossa oppilaat tutustuvat suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Genrekattaus 

ajoitetaan kyseisen jakson alkuun. 

 

Lisäksi 

Kirjailijavieras jollekin Laaksolan koulun vuosiluokalle (joko seiska- kasi- tai 

ysiluokalle riippuen siitä, kenet kirjasto saa vieraaksi). 

 


