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KOULUKIRJASTOTIEDOTE 2/2020 

 
 
Hei opettajat ja koulujen muu henkilökunta! 
 

Muistattehan, että kirjastojen henkilökunta on valmiina auttamaan teitä työssänne 
myös kirjastojen ollessa kiinni. Olemme koonneet tähän alle muutamia Kaarinan 

kaupunginkirjaston palveluja, joista saattaisi olla apua etäopetuksessa. 
 
Lukudiplomit 
 
Kaarinan kirjastolla on omat kirjavinkkilistansa kaikille ikäryhmille. 
Lukudiplomeihin kuuluu myös tehtävälistoja, joilla kirjan lukemista voi tarkkailla ja 
joilla lukukokemusta voi kevyesti analysoida. Kaikki lukudiplomit löytyvä sekä 
Kaarinan kaupunginkirjaston että Vaski-kirjastojen internetsivuilta. Todella 
toivomme, että pääsemme jakamaan diplomeja ja arpomaan palkintoja ahkerille 

lukijoille myös tänä vuonna! 
 
Alakoulun lukudiplomit löytyvät 

https://www.kaarina.fi/kirjasto/lapsetjanuoret/fi_FI/lukudiplomi/  
 

Yläkoulun lukudiplomit löytyvät 
https://www.kaarina.fi/kirjasto/lapsetjanuoret/fi_FI/lukudiplomi_ylakoulu/ 
 
E-kirjat  
 

Vaski-kirjastoihin on hankittu kriisin vuoksi lisää e-kirjoja, mutta varsinkin Ellibs-
palvelun suomenkieliset kirjat vaikuttavat tällä hetkellä olevan kysyttyjä. Vaskilla on 
lisäksi Overdrive-palvelu, jossa on saatavilla paljon todella hyviä lasten- ja 

nuortenkirjoja vaikka kieltenopiskelun tueksi. Muistakaa, että e-kirjoja voi myös 
varata! 

 
suomen- ja ruotsinkieliset e-kirjat https://www.ellibslibrary.com/fi/vaski 
 
englannin- ja ruotsinkieliset e-kirjat https://vaski.overdrive.com/ 
 

Takeaway- kirjastokassit 
 

Tiedotimme juuri palvelusta, jossa keräämme ja lainaamme asiakkaan toiveiden 
mukaan kassillisen aineistoa, jonka asiakas voi käydä nappaamassa Kaarina-talon 
ovelta mukaansa. Vinkatkaa tästä myös oppilaillenne, joiden kotoa paperinen 
lukeminen on jo loppu tai käyttäkää itse. Voimme täyttää kassin myös esim. 3- 
luokan lukudiplomikirjoilla tai 8- luokan genrevinkkauksen suosikeilla, jos tarvetta 

on! 
 

Lisätietoja osoitteesta https://bit.ly/2QDRJD7 
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Celia- kirjasto 
 
Lukumisesteisille tarkoitettu Celia- äänikirjapalvelu toimii myös poikkeusoloissa. 
Voimme myös rekisteröidä uusia asiakkaita puhelimen avulla.  
Lisätietoja osoitteesta https://www.celia.fi/palvelut/ tai kirjastosta! 
 
Lukuliikkeen Lukutreenit 
 
Jos ikävä Kaarina-taloon on jo kova, voi sitä lievittää katsomalla Roope Lipastin 

johdolla tehtyjä Lukutreenejä. Lukutreeni- videot kuvattiin Kaarina- talossa ja niissä 
kaarinalaiset koululaiset tutustuvat jännityksen, kauhun, huumorin, fantasian, 
sarjakuvan ja tietokirjallisuuden saloihin. Lukuvinkeistä vastaa 5- luokkien 
vinkkarimme Anu Lehtonen-Sonkki. Videot löytyvät sekä Youtubesta, Yle Areenasta 
että osoitteesta lukutreenit.fi ja niitä voi hyvin jakaa esimerkiksi äidinkielen- ja 
kirjallisuuden tunneilla. 
 

Yhteystiedot 
 
Kaarinan pääkirjastoon saat sulkuaikana yhteyden ma-pe klo 9-16 soittamalla puh. 
02 588 4400 tai sähköpostilla paakirjasto@kaarina.fi  
 

Lisää hyviä vinkkejä ja tietoja ajankohtaisista palveluista saat facebookista ja 
instagramista @kaarinankulttuurijakirjastot 
 

Nuortenkirjastonhoitaja Kaarina Sainion tavoittaa Instagramista myös nimellä 
@kaarinankirjastonkaarina . Kaarina ottaa mielellään vastaan kysymyksiä, 
lukuvinkkitoiveita yms. kommentteja myös oppilailta! 
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