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KOULUKIRJASTOTIEDOTE 1/2022 
 
 

1. PÄÄKIRJASTON LAINAUSKÄYNNIT – VARAA AIKA ETUKÄTEEN 
 
Otamme pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolle vain yhden ryhmän kerrallaan. Varaa 
luokkasi lainauskäynnille aika pääkirjastosta soittamalla lasten- ja nuortenosastolle  
p. 02 588 4403. 

 
2. KAVERIKIRJA KIRJASTOKAVEREILLE –KIRJANEN KOLMASLUOKKALAISILLE 
 
Kirjasto kutsuu kolmasluokkalaiset lainauskäynnille kirjastoon! Lainauskäynnin                   
yhteydessä oppilaille jaetaan Kaverikirja kirjastokavereille –kirjanen. Täytettävän 
kirjasen avulla lapset voivat jakaa lukukokemuksiaan sekä vinkata suosikkitarinoita 
toisilleen piirtäen ja kirjoittaen.  Kaverikirja on osa Opetusministeriön rahoittamaa 
Sanojen sinfoniaa Lounais-Suomessa –hanketta. Jos lainauskäynti ei ole mahdollinen, 
toimitamme kirjaset luokkaasi sisäisessä postissa. Ota yhteyttä lähimpään kirjastoosi! 
 
3. VIRTUAALISET KIRJAILIJAVIERAILUT JA KIRJAVINKIT 
 
Turun lukutaitoprojekti tuottaa virtuaalisia kirjailijavierailuita maaliskuusta 
toukokuuhun. Kirjailijavierailuja toteutetaan suomeksi keskiviikkoisin 
(kirjailijakeskiviikko) ja ruotsiksi perjantaisin (författarfredag). Kirjailijavierailut 
järjestetään Turun pääkirjaston lastenosasto Saagan Facebookissa livelähetyksenä. 
Lähetykset tallennetaan ja ovat katseltavissa myös jälkikäteen.  
Lisätietoa kirjailijakeskiviikoista 

 
Kirjavinkkejä vuoden 2021 kirjoista - Lahden AKE 

 
     Draamavinkkauksilla nuoret tarinoiden ja kirjojen pariin - Kirjastokaista 

     Nuortenkirjavinkkejä: Scifiä, jännitystä... ja myös romantiikkaa! - Kirjastokaista 

     Lukuvinkit nuorille - Kirjastokaista 

4. ALA- JA YLÄKOULUN LUKUDIPLOMIT 
 
Onhan sinunkin luokkasi jo mukana Ketunkierroksella? 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 monipuolisesti erilaisia lukuvinkkejä!  
https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/ala-ja-ylakoulun-lukudiplomit  
 
 
 
 
 
 

https://blog.edu.turku.fi/lukutaito/materiaalia/lapsille-ja-lapsiperheille/kirjailijakeskiviikot/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYVYnO6Ewlm37ckJ-PowPXF9C_Z6GjCxL
https://www.kirjastokaista.fi/draamavinkkauksilla-nuoret-tarinoiden-ja-kirjojen-pariin/
https://www.kirjastokaista.fi/nuortenkirjavinkkeja-scifia-jannitysta-ja-myos-romantiikkaa/
https://www.kirjastokaista.fi/lukuvinkit-nuorille/
https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/ala-ja-ylakoulun-lukudiplomit
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5. VARAA VINKKAUS LUOKALLESI! 
 

Varaa luokallesi aika kirjavinkkaukseen suoraan vinkkarilta. Vinkkari on kirjallisuuden 
asiantuntija, joka esittelee ikäryhmälle sopivia kirjauutuuksia ja houkuttelee lapset 
lukemaan. 

 3. luokkalaiset: Piia Taponen, piia.taponen@kaarina.fi 
 5. luokkalaiset: Anu Lehtonen-Sonkki, anu.lehtonen-sonkki@kaarina.fi 
 8. luokkalaiset: Heidi Heiniö, heidi.heinio@kaarina.fi  

(Huom. Kaarina Sainio on poissa 30.4.2022 asti, mutta hoitaa vinkkauksia 
tarvittaessa. Otathan yhteyttä hyvissä ajoin, jotta ajat saadaan sovittua!) 

    
6. KIRJASTOKORTTI 

 
Luokalle on mahdollista saada kirjastokortti, jossa opettaja toimii vastuuhenkilönä. 
Yhteisöasiakaslomakkeen saa kirjastosta ja siihen tarvitaan rehtorin allekirjoitus. 
Yhteisökortin käyttöönotto hoituu myös yhdellä allekirjoituksella, kun rehtori 
toimittaa kirjastoon allekirjoittamansa listan koulunsa henkilökunnasta, joille 
kirjastokortti voidaan tehdä. Yhteisöasiakkaan kirjastokortin voimassaoloaika on yksi 
vuosi. 
 
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/ 

 
7. LUKEVA KOULU – LUKULIIKE 
 
Onko koulusi jo mukana luomassa lukevaa kulttuuria kouluun?       
Lukeva koulu –mallin tavoitteet ovat:  

 Vahvistaa lukevaa kulttuuria koulun arjessa.  
 Kehittää lukutaidon tukea eri tiedonalojen yhteistyönä. 
 Luoda pysyviä lukemista tukevia rakenteita koulun toimintakulttuuriin. 
 Innostaa ja kannustaa kouluja lukutaidon parantamiseen systemaattisesti 

yhdessä koko kouluyhteisön kanssa. 
     Lisätietoa ja ilmoittautumiset Lukeva koulu -malliin 
 

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

 
     Tavataan kirjastossa!  
 
  Ystävällisin terveisin  
  Kirjaston Lapaset-tiimi, Kaarinan kaupunginkirjasto 
 
  p.02-588 4403 
  paakirjasto@kaarina.fi 
  Kirjastojen yhteystiedot 
 

mailto:piia.taponen@kaarina.fi
mailto:anu.lehtonen-sonkki@kaarina.fi
mailto:heidi.heinio@kaarina.fi
https://vaski.finna.fi/
https://lukuliike.fi/lukevakoulu/
http://www.kaarina.fi/kirjasto
mailto:paakirjasto@kaarina.fi
https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/aukioloajat-ja-yhteystiedot
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KAARINA-TALON NÄYTTELYT KEVÄÄLLÄ 2022 
 
Tiesithän, että Kaarina-talossa on myös monipuolista ja laadukasta näyttelytoimintaa, 
joihin on kaikilla vapaa pääsy Kaarina-talon aukioloaikojen puitteissa. 

2.-30.3.2022 
Kaisa-Leena Kaarlonen, Ulla Lehtinen ja Arja Honka: Kolme Akvarellistia 
Kaarina-talo 1 krs., Lautakunnankatu 1, Kaarina 

2.-30.3.2022 
Niemenkulman koulun oppilaat 
Kaarina-talo 2 krs., Lautakunnankatu 1, Kaarina 

2.-29.4.2022 
Kaarinan Taideyhdistys: 40-vuotisjuhlanäyttely 
Kaarina-talo 1 ja 2 krs., Lautakunnankatu 1, Kaarina 

3.-30.5.2022 
Hymyhuulet: Mitä näin? Mitä koin? Mitä tein? 
Kaarina-talo 1 krs., Lautakunnankatu 1, Kaarina 

3.-30.5.2022 
Mia-Catarina Rantala: Ilolla ja rakkaudella 
Kaarina-talo 2 krs., Lautakunnankatu 1, Kaarina 

Lisätietoa Kaarinan näyttelyistä  

 

 
 
 

http://www.kaarina.fi/nayttelyt

