
                 
Kaarinan kaupunginkirjaston 
PALVELUT PÄIVÄKODEILLE JA PERHEPÄIVÄHOITAJILLE 
keväällä 2022 

 
 

LAINAUSKÄYNNIT  
Toivomme yli viiden hengen ryhmältä ennakkoilmoittautumista lainauskäynnistä. Otamme kirjastoon 
vain yhden ryhmän kerrallaan. 
 
 
KIRJASTOKORTTI 
Päiväkodeilla ja perhepäivähoitajilla on mahdollisuus saada kirjastokortti työkäyttöön. Kortin saa 
täyttämällä yhteisöasiakaslomakkeen palvelutiskillä. Laina-ajat ovat normaalit laina-ajat. 
 

 
KIRJASTON KETUN SATUHETKET  
 

 Kirjaston Ketun satuhetket pääkirjastossa klo 9.30 & 10: 
ke 23.3. ja ke 20.4. 

 

 Kirjaston Ketun satuhetket Piikkiön kirjastossa klo 9.30: 
               to 24.3. ja to 21.4.  
 

 Kirjaston Ketun satuhetket Littoisten kirjastossa klo 9.30 & 10: 
               to 24.3. ja to 21.4. 

 
Satuhetket kestävät noin puoli tuntia. Pyydämme yli viiden hengen ryhmiä ilmoittautumaan 
ennakkoon. Satuhetkiä järjestetään pääkirjastossa myös ruotsiksi iltaisin.  
 
 

KIRJASTON KETUN ELOKUVAHETKET  
 

Elokuvahetket pääkirjaston satutilassa klo 9.30 ja klo 10:  

 ke 2.3. Puuha-Pete 

 ke 6.4. My Little Pony 

 ke 4.5. Autot 
 
Elokuvahetket Piikkiön kirjastossa klo 9.30 :  

 to 3.3. Smurffit 

 to 7.4. Keksijäkylän Lotan seikkailut 

 to 5.5. Niko ja ystävät puutarhassa 
 

Elokuvahetket kestävät noin puoli tuntia. Pyydämme yli viiden hengen ryhmiä ilmoittautumaan 
ennakkoon.  
 
 
ESKARIKIERROKSET 
Pikku Ketun KIR-JA-O-PIS-TO 
Eskarilaisten ensimmäisellä kirjastokäynnillä hiivitään kirjaston takahuoneessa ja tutustutaan 
• kirjastokortin käyttöön ja kirjojen käsittelyyn 
• lastenosaston tiloihin 
• lainausautomaattiin 
Kirjastokäynti kestää noin 45 minuuttia. Varaa aika kirjastosta! 
 



 
PERHEPÄIVÄHOITAJIEN JA PÄIVÄKOTIEN TORSTAIT LITTOISTEN KIRJASTOSSA 
Littoisten kirjasto on auki perhepäivähoitajille ja päiväkodeille torstaisin klo 9-10.30. 
 
 
KIRJA- JA TEEMAKASSIT 
Kirjastonhoitajat kaikissa kirjastoissa kokoavat mielellään kirja- ja teemakasseja erilaisista aiheista. 
Kassin kokoamisesta on hyvä sopia noin viikkoa ennen noutoaikaa, koska aineistoa saatetaan joutua 
varaamaan. 
 
 

 PIKKUKETUN LUKUSEIKKAILU  
Pikkuketun lukuseikkailu on alle kouluikäisen lukudiplomi. Lukuseikkailun tarkoituksena on tallettaa 
lukemiseen liittyvät mukavat hetket ja lapsen ajatukset. Sen voi suorittaa kotona, perhepäivähoitajan 
kanssa tai päiväkodissa. 
 
Näin aloitat lukuseikkailun, kaikki lukuseikkailumateriaali löytyy Kaarinan kirjaston kotisivuilta: 
-Tulosta Kaarinan kirjaston kotisivuilta kirjalista- ja lukumuistolomake. Ryhmässä jokainen lapsi saa 
joko oman tai ryhmän yhteisen lukumuistolomakkeen. 
-Lukekaa lasten kanssa kuusi yhdessä valittua kirjaa. 
-Kirjoita lukumuistolomakkeeseen luetun kirjan nimi ja mukava muisto, joka liittyi lukemishetkeen. Se 
voi olla lapsen ajatuksia kirjasta, jännittävä lukupaikka tai voit vaikka pyytää lasta piirtämään kuvan 
kirjan tapahtumista.  
- Tulosta lukuseikkailudiplomi, kun olette yhdessä lukeneet kuusi kirjaa, ja viettäkää yhteinen 
juhlahetki. 
 

  
Kaarinan kaupunginkirjastojen tapahtumia ja kuulumisia voi seurata myös Kaarinan kulttuuri ja 
kirjastot facebook-sivuilla sekä Instagramissa ja Twitterissä @Kaarinankulttuurijakirjastot. 

 
 
 
 
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT 
 

Kaarinan pääkirjastossa: 
p. 02 588 4403, paakirjasto@kaarina.fi 

 
Piikkiön kirjastossa: 
p. 02 588 4410, piikkion.kirjasto@kaarina.fi  
 
Littoisten kirjastossa: 
p. 02 588 4408, littoisten.kirjasto@kaarina.fi 

 
Ystävällisin terveisin 
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