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KOULUKIRJASTOTIEDOTE 3/2020 
 
 

1. PÄÄKIRJASTON LAINAUSKÄYNNIT – VARAA AIKA ETUKÄTEEN 
 
Koronatilanteen takia rajoitamme nyt ryhmäkäyntejä, etteivät ryhmät kohtaa toisiaan. 
Otamme pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolle vain yhden ryhmän kerrallaan. Varaa 
luokkasi lainauskäynnille aika pääkirjastosta soittamalla lasten- ja nuortenosastolle  
p. 02 588 4403. 
 
2. VARAA AIKA EKALUOKKALAISTEN OPASTETULLE KIRJASTOKÄYNNILLE 

 
Tule ekaluokkasi kanssa käymään kirjastossa! Käynnillä tutustutaan kirjastoon ja 
tehdään kirjastokortti heille, joilla sitä ei vielä ole. Voit ennen käyntiä kehottaa 
vanhempia huolehtimaan kirjastokortin hankkimisesta tai palauttaa valmiiksi täytetyt 
lomakkeet (kaikki tiedot + huoltajan allekirjoitus!) hyvissä ajoin ennen käyntiä.  
Lomakkeita saa kirjastosta tai osoitteesta https://vaski.finna.fi/Content/asiakkaana 
 
3. ALA- JA YLÄKOULUN LUKUDIPLOMIT 
 
Viime keväänä Ketunkierros- kunniakirja ojennettiin 977 Kaarinan koululaiselle. Onhan 
sinunkin luokkasi jo mukana? Mukaan lähtevälle luokalle esitellään tarvittaessa 
lukudiplomia ja diplomilistan kirjoja omassa lähikirjastossa. Ekaluokkalaisille jaetaan 
hienot Ketunkierros-kansiot. 
 
Myös yläkoululaisille on oma lukudiplomi, jonka suorittamisesta vastaa 
äidinkielenopettaja. Listalta löytyy paljon hyviä ja ajankohtaisia lukuvinkkejä!  
 
https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/kirjaston-palvelut-
peruskouluille  
 
 
4. VARAA VINKKAUS LUOKALLESI! 

 
Varaa luokallesi aika kirjavinkkaukseen suoraan vinkkarilta. Vinkkari on kirjallisuuden 
asiantuntija, joka esittelee ikäryhmälle sopivia kirjauutuuksia ja houkuttelee 
lukemaan. 
 
-2. luokkalaiset: Heidi Heiniö, heidi.heinio@kaarina.fi 
-3. luokkalaiset: Piia Taponen, piia.taponen@kaarina.fi 
-5. luokkalaiset: Anu Lehtonen-Sonkki, anu.lehtonen-sonkki@kaarina.fi 
-8. luokkalaiset: Kaarina Sainio, kaarina.sainio@kaarina.fi 
 
5. LASTEN JA NUORTEN KIRJOJA MONELLA KIELELLÄ PÄÄKIRJASTOSTA 

 
Kirjasto on kuullut koulujen toiveita ja aikoo tulevaisuudessa kehittää S2- oppilaille 
suunnattuja palvelujaan. Olemme tilanneet Helsingin kaupunginkirjaston 
monikielisestä kirjastosta pienen kokoelman albanian, arabian, darin, somalin, 
ukrainan, venäjän ja wolofin kielistä lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Kysy lisää kirjoista 
kirjastosta! 
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Otamme myös mielellämme vastaan ideoita ja toiveita esimerkiksi tilattavista kirjoista 
ja muista palveluista! 
 
6. KIRJASARJOJA TURUN OPPIMATERIAALIKESKUKSESTA 
 
Turun oppimateriaalikeskus palvelee myös kaarinalaisia kouluja. Opettajilla on 
mahdollisuus tilata kirjasarjoja luokkiinsa. Opettaja hoitaa kirjojen tilauksen 
Oppimateriaalikeskuksen kanssa. Kirjat toimitetaan Kaarinan pääkirjastoon, josta ne 
voidaan toimittaa opettajan toiveen mukaan edelleen Littoisten ja Piikkiön kirjastoon 
tai Auranlaakson, Empolan, Kuusiston ja Piispanlähteen koulukirjastoihin. Kirjasto 
toimii asiassa vain kuljetusten hoitajana, joten kaikissa muissa asioissa on oltava 
yhteydessä suoraan Oppimateriaalikeskukseen. Ohje löytyy kirjaston nettisivuilta 
https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/kirjaston-palvelut-
peruskouluille tai Oppimateriaalikeskuksen sivuilta http://oppimateriaali.turku.fi/ 
 
 
7. KIRJASTOKORTTI 
 
Luokalle on mahdollista saada kirjastokortti, jossa opettaja toimii vastuuhenkilönä. 
Yhteisöasiakaslomakkeen saa kirjastosta ja siihen tarvitaan rehtorin allekirjoitus. 
Kirjastokorttia käytetään luokan lainoihin, ei opettajan henkilökohtaisiin lainoihin. 
Lainoista on mahdollista saada eräpäivämuistutus sähköpostiin. Lainoja voi uusia 
verkkokirjastossa, kirjautumiseen tarvitaan nelinumeroinen tunnusluku. 
https://vaski.finna.fi/ 

 
 
Kaarina-talossa on paljon erilaisia tapahtumia ja mielenkiintoisia näyttelyitä koko 
syksyn ajan. Tarkemmat tiedot näyttelyistä on koottu seuraavalle sinulle. Syksyn 
toiminnasta löydät tietoa myös kirjaston nettisivuilta www.kaarina.fi/kirjasto, sekä 
kirjaston Facebook- & Instagram- tileiltä @kaarinankulttuurijakirjastot  
 

 
Tavataan kirjastossa! 

 
  Ystävällisin terveisin  
  Kirjaston Lapaset-tiimi 
 
  Kaarinan kaupunginkirjasto 
  p.02-588 4403 
  heidi.heinio@kaarina.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/kirjaston-palvelut-peruskouluille
https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/kirjaston-palvelut-peruskouluille
http://oppimateriaali.turku.fi/
https://vaski.finna.fi/
http://www.kaarina.fi/kirjasto
mailto:heidi.heinio@kaarina.fi


    3 (3) 

    
    
  
 

 

 
KAARINA-TALON NÄYTTELYT SYKSYLLÄ 2020 
 
Tiesithän, että Kaarina-talossa on myös monipuolista ja laadukasta näyttelytoimintaa, 
joihin on kaikilla vapaa pääsy Kaarina-talon aukioloaikojen puitteissa. 
 
1.-30.9.2020  
Tuorlasta tähtiin, näyttelyn on koostanut Turun yliopiston Tiedekeskus 
 
1.-31.10.2020 
Elina Laine: Paratiisi 
Vilma Lindroos: Pitkäkorvia ja puuvillapitsiä 
Vesa-Matti Väärä: Blackout 1.3 
 
2.-30.11.2020  
Taivasalla-taiteilijaryhmä: Taivasallanäkymiä, 15-vuotisjuhlanäyttely 
Milla Karppinen: Lähellä mutta kaukana 
 
1.-30.12.2020  
Aino-Maija Halme-Vaaja: Lentoon lähtevät kahvikupit 
Kristiina Tarkiainen: Yllättäen siveltimen siivittämänä 
 
Katso kaikki näyttelyt: 
https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/nayttelyt-kaarinassa 


