
 

  

 

 
 

 

     

Muistio 2/2019 

Kokous/Alueellinen kehittämistehtävä/Alueellisen lasten ja nuorten kirjastopalveluiden kehittämistyöryhmä 

23.09.2019. klo 10-15, Oulun kaupunginkirjasto, pääkirjasto, Maakuntakokoelma 3 krs. 

Osallistujat: Mervi Vaara (Oulu, pj), Laura Similä (Oulu, sihteeri), Mikko Paajala (Oulu, paikalla kohdassa 1), 

Elina Kauppila (Oulu, paikalla kohdassa 3, 4 ja 5), Aino Isojärvi (paikalla kohdassa 3), Paula Alaraasakka 

(Kajaani), Mervi Sauer (Kuhmo), Maija Niskanen (Hyrynsalmi), Salme Paloniemi (Taivalkoski), Elli Niinimäki 

(Reisjärvi), Maritta Similä (Ylivieska), Saija Satomaa (Oulainen), Päivi Hongisto (Utajärvi), Sirpa Salo (Liminka), 

Anna-Elina Häkkilä (Muhos), Lotta Hynninen (Kempele) 

 

 

Käsiteltävät asiat 

 

1. Työryhmän kokoonpano 2019-2020. Mervi Vaara ja Laura Similä. 

- Työryhmän kokoonpano 

Työryhmän jäsenet esittelivät itsensä. 

- Työryhmän viestintä. Mikko Paajala. 

Oulussa on otettu käyttöön Office365-ympäristössä toimiva Teams, jota voidaan käyttää myös Ake-

alueen eri työryhmien toiminnassa. Ake-lanu ottaa käyttöön. Lisätyökaluna sähköposti. 

- Työryhmän matkojen korvaaminen  

Ake Oulu korvaa työryhmän matkustamisen. Työryhmän kokoukseen voi matkustaa haluamallaan 

kulkuneuvolla, myös autolla, mutta matkoja korvataan halvimman mahdollisen julkisen kulkuneuvon 

mukaan. Eli kun olette Sirpa Mahlakaartoon yhteydessä, voitte ilmoittaa matkustusaikanne ja sen, että 

kyseessä on alueelliseen kehittämiseen liittyvä kokous. Lisätietoja saa Sirpa Mahlakaarrolta 

sirpa.mahlakaarto@ouka.fi. Avoimemman tiedonkulun varmistamiseksi työryhmän kokoukset on 

päätetty avata kaikille halukkaille Oulun Ake-alueen kirjastolaisille. Työryhmän kokouksiin voi siis tulla 

vierailemaan, vaikka ei kuuluisikaan sen vuoden työryhmään. Matkakuluja korvataan kuitenkin aina 

vain sen vuoden työryhmän jäsenille. 

- Ake-LaNu työryhmän 2018 videosarjan esittely 

Ake-LaNu 2018 työryhmän videosarja Kääk! – nuoret kirjastossa videosarja löytyy KiTa-sivuilta.  

 

2. Työryhmän jäsenten esittäytyminen ja kirjastojen esitykset kirjastotyöstä varhaiskasvatuksen 

parissa 

 

Haapaveden kirjasto 

Varhaiskasvatusikäisten parissa kirjastossa työskentelee yksi henkilö. Työssä pyritään 

systemaattisuuteen. Kirjasto tarjoaa kirjastonkäytönopetusta ja satutuokioita. Kaikilla ryhmillä on 

mahdollisuus käyttää kirjastoa aukiolojen ulkopuolella. Päiväkodeissa on siirtokokoelmat kirjastolta. 

Kirjastoauto tekee myös työtä varhaiskasvatusikäisten parissa. Päiväkodeilla on pitkä matka kirjastoon. 

Se on ongelma.  

 

Hyrynsalmi 

Kirjastossa on esillä näyttelyssä ryhmäperhepäiväkotien lasten töitä; piirustuksia, maalauksia, 

askartelua noin kerran vuodessa näyttelyssä. Eskarilaisille on kirjaston esittely koulun alkaessa, kun he 

tulevat hakemaan kirjastokortteja. Kirjasto osallistui tänä vuonna Kainuun Kultturan koordinoimaan 

Pehmojen yöhön. Ryhmäperhepäiväkodin työntekijät hakevat lainattavaa säännöllisesti, lapset eivät 

pääse mukaan, koska matkaa tulee yli 2 km, joka on harmillista. 

Kirjasto järjestää satutuokioita satunnaisesti, joihin on ryhmiksistä kuljetus. Myös muille toimijoille 

tarjotaan mahdollisuutta kirjastovierailuun. Eskarilaiset käyvät kirjaston elämystila Koiramäessä 

lukemassa satuja. Viestintäkanavina käytetyt Facebook, kunnan kotisivut ja paikallislehto jakavat myös 

ajankohtaiset lasten tapahtumat. Kirjaston molemmat työntekijät tekevät lastenkirjastotyötä. 

 

 

https://kirjastossatavataan.fi/koulutuskalenteri/itseopiskelumateriaalit/kaak-nuoria-kirjastossa/


 

  

 

 
 

 

     

Kajaani 

Kajaanin kaupunginkirjastossa on pääkirjasto ja kolme lähikirjastoa, joista yksi toimii monitoimitalossa, 

alakoulun, yläkoulun ja päiväkodin yhteydessä. Kirjastoauton reittiin kuuluu 12 päiväkotipysäkkiä. 

Toimipisteiden läheisyydessä toimivien päiväkotien lapsiryhmät vierailevat kirjastossa ja lainaavat 

aineistoa. Ohjattuja ryhmäkäyntejä lähinnä viskareille ja eskareille riippuen päiväkotien kiinnostuksesta. 

Kirjapaketteja kerätään päiväkodeille heidän toivomustensa mukaan. Kaupunkialueen kirjastoissa 

pidetään satutunteja talviaikana yhteistyössä Kainuun ammattiopiston lähihoitajaopiskelijoiden kanssa. 

Otanmäen kirjastossa henkilökunnan pitämiä satutunteja. Kirjastohenkilökunnan vierailuja 

päiväkoteihin ja seurakunnan perhekerhoihin järjestetään pyynnöstä ja aikataulujen onnistuessa. 

Perhekerhoissa esitellään eri ikäkausiin liittyviä kirjoja ja esimerkiksi kasvatukseen liittyvää kirjallisuutta. 

Yhteistyössä leikkikerho Silmun kanssa järjestettävä Nallepäivä tarjoaa paljon tapahtumia ja toimintaa 

lapsille pääkirjastolla. Tänä vuonna Nallepäivä järjestetään pe 25.10.19 teemana värit. 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on huoli perheiden kiinnostuksesta lukemiseen.  

Hankkeet koko Kainuun alueella: 

Lukukummi - dialogisen lukemisen kehittäminen varhaiskasvatuksessa –hanke, raportointivaiheessa 

 Eetu, Iitu ja kertomattomat tarinat –kirja, on hyvä vuorovaikutteinen teos. 

Tarinankertojat –hanke tavoitteena tukea lukemisen edistämistä varhaiskasvatuksessa kirjaston ja 

varhaiskasvatuksen yhteistyössä 1.8.2019 – 31.12.2020, alkumetreillä. 

 

Kempele 

Eskarit ja lähialueen päiväkodit käyttävät kirjastoa eniten varhaiskasvatusikäisistä. Eskareille pidetään 

kirjasto-opastus/vinkkaus, eskareille on myös lukudiplomi. Suoritusmäärät kasvussa. Kirjastossa 

pidetään satutuokiot torstaisin. Lisäksi kerätään kirjapaketteja. Työ varhaiskasvatusikäisten parissa on 

systemaattista. Satutuokiot ja tapahtumat ovat kuukausittain toistuvia (konsertit ja näytelmäesitykset 

kirjastossa tai Kempele Akatemialla). Päiväkodeille ja muille toimijoille tarjotaan 

ryhmäkäyntimahdollisuuksia, mikäli he sellaista toivovat. Kolme työntekijää tekee työtä 

varhaiskasvatusikäisten parissa. 

 

Kuhmo 

Neuvolavierailut: 10kk ikäisten lasten vanhemmille kerrotaan lukemisen merkityksestä lapsen 

kielellisen kehityksen kannalta ja esitellään kirjaston tarjontaa. 

Päiväkotivierailut: vähintään 2 kertaa vuodessa käydään päiväkodeissa pitämässä satutuokio 

toivotuista aiheista ja samalla esitellään kirjaston tapahtumia ja näyttelyjä. 

Päiväkotien, tms. ryhmien vierailut kirjastossa: pyynnöstä järjestetään satutuokio, lastenosaston 

esittely, aineistonäyttely, jne. kirjastossa. 

Esikoululaiset ja kirjastossa lapsien kanssa vierailevat perhepäivähoitajat kutsutaan Tarinajunan kyytiin 

– kierrokselle, jossa lapset tutustutetaan lastenosastoon leikin keinoin. Tämän lisäksi järjestetään pieni 

satuhetki. Kirjaston kotisivuilla on lastenosaston ja satusopen (tila, jossa vähintään 4 kertaa vuodessa 

vaihtuva aineistonäyttely sitä tukevine sisustuksineen) esittely, lukuvinkkejä ja muuta materiaalia 

lapsille. 

Syyskuusta toukokuuhun kirjastossa järjestetään kuukausittain kaikille avoimia Kaverikoira-

satutuokioita sekä kesäkautena Hilpeä heinäkuu – lastentapahtuman yhteydessä kaksi tilaisuutta 

lapsille. Esimerkiksi taaperokinoa, nukketeatteria, ja laululeikkejä. Kirjaston varhaiskasvatussisällöstä 

vastaa lastenkirjastotyötä tekevä kirjastovirkailija. 

 

Liminka 

Päiväkotiryhmiä käy viikoittain lainaamassa kirjoja.  

Satutuokioita ei tällä hetkellä tarjota niukan henkilöstöresurssin vuoksi. Virkailijoita on kaksi ja 

yksinomaan kirjastotyöhön keskittyviä kirjastonhoitajia yksi. Lisäksi on kirjastonjohtaja, sekä tällä 

hetkellä hanketyöntekijänä työskentelevä kirjastonhoitaja. Erityisesti varhaiskasvatusikäisten 

palveluihin keskittyvää työntekijää ei ole. Satutuokioita ja nukketeatteria on suunniteltu jatkettavan. 



 

  

 

 
 

 

     

Lastenkirjastotyössä keskitytään tällä hetkellä lähinnä koululaisten palveluihin ja niitäkin on jouduttu 

supistamaan.  

Kirjastonjohtaja toimii myös kunnan kulttuurijohtajana ja on yhdessä toisen kirjastonhoitajan kanssa 

järjestänyt useita lapsille suunnattuja tapahtumia vuosien varrella. Syksyllä järjestettiin ensimmäinen 

lastenkirjallisuuteen keskittyvä festivaali Limmi-fest, jossa teemana oli lastenkirjojen kuvitus. 

Vuosittaiseksi tapahtumaksi suunnitellun festivaalin ohjelmassa oli monenlaista puuhaa myös 

varhaiskasvatusikäisille lapsille.  

 

Muhos 

Kirjastossa pidetään satutuokioita, mediasatutuokioita, satujunaa ja teemasatutuokioita. Kirjastoauto 

vierailee päiväkodeilla, jossa myös joulupukki on ollut mukana ennen joulua. Satudiplomi on 

suunnitteilla. Satutuokioita pidetään syys-toukokuussa joka maanantai. Lisäksi teema- ja 

mediasatutuokioita, satupiknik touko- tai elokuussa. Innostus vauvojen lorutuokioihin on hiipunut. 

Tilalle aloitetut värileikkituokiot jäävät myös tauolle. Korvaajaksi on suunnitteilla taidemusiikkituokio 

taaperoille. Eskarit käyvät keväällä mediasatutuokiossa, 3-4-vuotiaille syksyllä satujuna ja keväällä 

vieraillaan päiväkodissa 3-5-vuotiaiden ryhmässä kertomassa johonkin teemaan liittyvistä kirjoista. 

Kirjaston kotisivuilla on kerrottu satutuokioiden ajankohdat ja kirjastoauton reitit. 

Varhaiskasvatusikäisten parissa työskentelee kaksi työtekijää. Tapahtumina Pehmolelujen yö. 

Halloweeniksi on suunniteltu iltakirjastoa. 

 

Oulainen 

Säännöllisiä tapahtumia kirjastossa ovat satuhetket, päiväkoti-ikäisten ryhmäkäynnit ja uutena 

lastenaamut. Kirjastossa järjestetään muun muassa Lukuleikkikuu, Luetaan yhdessä sekä Pehmolelujen 

yö kirjastossa –tapahtumat. Lukuleikkikuu toteutetaan yhteistyössä SOTE:n aikuisopiskelijoiden kanssa. 

Luetaan yhdessä, on OPS:an kirjattu avoin tapahtuma, joka järjestetään lokakuussa kirjastossa. 

Perusasteen neljäsluokkalaiset (1–2 opettajaa ja 14–20 oppilasta) lukevat kirjastossa alle kouluikäisille 

lapsille. Pehmolelujen yö, on OPS:an kirjattu esikouluikäisille järjestettävä kirjasto tutuksi –tapahtuma. 

Sen tavoitteena on leikin keinoin oppia kirjastonkäyttäjäksi näyttäen, mitä kaikkea kirjastossa voi tehdä. 

Tiedottaminen tapahtuu kaupungin kotisivuilta. TIEKKÖ-kirjastojen verkkosivuilta löytyy tietoa 

säännöllisestä toiminnasta (mm. satuhetket ja OPS). Lisäksi tapahtumista tiedotetaan Facebookissa. 

Kohdeyleisölle lähetetään myös kutsukirjeet. 

 

Oulu 

Yleisiä satutuokioita järjestetään 15 kirjastossa. Lisäksi pääkirjastossa vauvojen lorutuokioita ja 

tukiviitottuja satutuokioita. Lisäksi pidetään Lukuhöperö-diplomiin liittyviä satutunteja. Päiväkodit ja 

esikoulut varata satutunteja kirjastoon tai kirjastokierroksia. Muskari pidetään viikoittain Kaukovainion 

ja Karjasillan kirjastoissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lukumummoja ja pappoja vierailee 

kirjastoissa. Kirjaston järjestämiä erikokoisia tapahtumia ympäri verkkoa on myös paljon. Lukukoira- ja 

lemmikki on tavattavissa kuukausittain (ei kesäisin) neljässä kirjastossa. Kirjastoauto vierailee 

säännöllisesti päiväkodeilla ja auton henkilökunta pitää toisinaan satutunnin. Päiväkoteja on 101. 

Pääkirjasto saa joka vuosi kummipäiväkodin, jonka kanssa suunnitellaan kummivuoden ohjelma. 

Ohjelmaan kuuluu esimerkiksi satutunteja, pöytäteatteria, kirjastoseikkailua tai päiväkodin tekemä 

näyttely. Nukketeatteriesityksiä pidetään päiväkodeille pari kertaa vuodessa pääkirjastossa, ja osassa 

lähikirjastoja. Lisäksi tehdään lukuvinkkilistoja alle kouluikäisille, kirjapaketteja eri aiheista 

päiväkodeille. Esikoulun lukuhöperö–diplomi on kehitetty Lukuinto-hankkeessa kirjallisuuskasvatuksen 

työkaluksi. Lukupassin tavoite on lasten ja vanhempien yhteisen lukuinnostuksen syntyminen ja 

tukeminen. Pääkirjastolla on nimetty vastuuhenkilö varhaiskasvatukseen. Lähikirjastoissa ei, mutta 

tietyt henkilöt osallistuvat varhaiskasvatusikäisten kanssa tehtävään kirjastotyöhön. Oulun 

kaupunginkirjaston sivuilla on kaikkien tapahtumien aikataulut kuvauksineen, sekä linkki Kirjastoreitti-

sivustolle. Sivustolla on kattavasti tietoa palveluista ja sisällöistä. Esimerkiksi varhaiskasvatus ja esikoulu 

sivulla kerrotaan Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmasta ja ikäryhmälle suunnatuista 

hankkeista ja toiminnasta. Lisäksi sivustolla on kirjavinkkejä, vinkkejä mediakasvatukseen ja hyödyllisiä 



 

  

 

 
 

 

     

lomakkeita. Meidän perhe lukee- hanke alkoi Oulussa heinäkuussa. Hankkeen tavoitteena on lisätä 

systemaattisuutta työhön varhaiskasvatusikäisten parissa.  

 

Paltamo 

Järjestetään viikoittaisia satutuokioita. Lastenkirjastotyötä tekevät kaikki, myös johtaja, joka on 

vastuuhenkilö. Aamupäivällä työvuorossa on usein yksi työntekijä. Omatoimikirjaston mahdollisuuksia 

on opittu hyödyntämään ja aukioloaikoja on muutettu säännöllisyyttä tavoitellen.   

Ryhmäkäynneille on tarjottu mahdollisuuksia ja lastenosastoa on käytetty ahkerasti myös 

näyttelytilana. Esimerkkinä varhaiskasvatusyhteistyöstä on AIKOPAN organisoima lukukummi – 

hanke. Sen seuraajaksi suunnitellun ”Tarinan kertojat” hankkeen tavoitteena on 

varhaiskasvatusikäisen lasten lukutaidon edistäminen sekä kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyön 

vahvistaminen. Hankkeista on saatu hyviä vinkkejä esimerkiksi satutuokion pitämiseen.  

Syksyllä satutuokioiden pitäjinä kävi myös kunnan johtoryhmän jäseniä, jopa 

kunnanjohtaja.  Käytäntö ei jatku, mutta sillä saavutettiin huomiota paikallislehdessä. 

Markkinointikeinona se oli hyvä idea. 

 

Reisjärvi 

Esikoululaisille ja peruskoulun alaluokkalaisille viedään kirjoja suoraan koululle. Päiväkoti- ja 

perhepäivähoitoryhmät vierailevat pääsääntöisesti omatoimisesti kirjastossa aineistoa lainaten. 

Erityisesti juhlapyhien lähellä, tiedonhaun ja aineiston kokoamispyyntöjä tulee etukäteen.  

Tapahtumat ja vierailijat kirjastossa tuovat varhaiskasvatusväkeä lapsien kanssa kirjastoon. Esimerkiksi 

lastenlaulukonsertteja ja nukketeatteria on järjestetty. Ilman aluehallintoviraston hankerahoitusta 

tällaiset vierailut eivät olisi mahdollisia pienen kirjaston budjetilla. Satu- ja musiikkituokioita pidetään 

viikoittain. Yksittäisiä tempauksia ovat myös vaikkapa pehmolelujen yökylä kirjastossa. 

Tiedotus tapahtuu Facebookissa, paikallislehdessä ja mainoksissa, joita jaetaan esimerkiksi kauppojen 

seinille.  

Kirjastonjohtaja hoitaa kouluyhteistyön sekä vetää satu- ja musiikkituokiot ja niissä hänellä on apuna 

soittotaitoinen tukityöllistetty. Kirjastovirkailijat auttavat tarpeen vaatiessa. 

 

Taivalkoski 

Satutuntien tahtia on tihennetty, joka viikolle suuren osallistujamäärän vuoksi. Satutunneille 

osallistuvat pääsääntöisesti ryhmikset. Satutunteja pidetään myös pyydettäessä esimerkiksi IP-kerholle 

ja eskarille, noin kerran viikossa. Kirjaston lastenosastolla kokoontuu, joka toinen keskiviikko 

perhekerho, jota ohjaa neuvolan perhetyöntekijä. Kerhoa varten kirjaston väki järjestää tilan uudelleen, 

perhetyöntekijä taas tuo mukanaan kahvi- ym. tarjoilutarvikkeet ja huolehtii tarjoilusta. Perhekerho on 

toiminut jo ainakin seitsemän vuoden ajan ja ollut koko ajan todella suosittu. Siihen osallistuu yleensä 

noin 15-25 lasta ja 10-15 aikuista. Perhekerhoille pyritään pitämään satutuokio. Taivalkoskella vietetään 

joka syksy lokakuussa Naperoviikkoa, johon kirjasto osallistuu järjestämällä nukketeatteriesityksiä 

viikon aikana alle kouluikäisille. Tätä varten kirjastoon on hankittu rekvisiittaa. Naperoviikolla on pyritty 

järjestämään myös jotain muuta ohjelmaa. Viime vuonna järjestettiin Nalle-tohtorin vastaanotto ja tänä 

vuonna suunnitelmissa on iltakirjasto, jolloin ohjelmassa nukketeatteri ja/tai satutunti. Myös 

”pehmojen yötä” on kaavailtu osaksi tämän vuoden ohjelmaa. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan 

kirjaston Facebookissa ja Instagramissa. Kirjasto lahjoittaa kaikille Taivalkoskelle syntyville vauvoille 

kirjalahjan. Neuvolassa tiedotetaan asiasta vanhempia ja toisen vanhemman tulee noutaa lahja 

kirjastolta.  

 

Utajärvi 

Kirjastossa järjestetään satutuokiot päiväkodin, seurakunnan ja perhekerhon lapsille. Lisäksi satutuokio 

kerran vuodessa päiväkodilla (neljä eri ryhmää). Seurakunnan kerhoille (kaksi ryhmää) tuokiot ovat sekä 

syksyisin että keväisin kerran. Esikouluille käydään lukemassa myös. Syksyllä eskarit kutsutaan 

kirjastoon, ja käynnillä pidetään kirjastonkäytönopetus. Perhekerhojen tuokiot ovat seurakuntatalolla. 



 

  

 

 
 

 

     

Kevään uutena tapahtumana satuja luettiin lapsiperheille tarkoitetussa avoimessa kohtaamispaikassa.  

Satutunnit eivät ole säännöllisiä, mutta niitä on järjestetty teemallisina. Kaikki järjestettävät tuokiot ovat 

usein joko nukke- tai välineteatteria tai musiikilla höystetty satu. Ryhmillä on mahdollisuus käydä joko 

sovitusti tai itsepalveluajalla kirjastossa. Päiväkotiryhmät vierailevat mielellään itsepalveluajalla. 

Teemaviikkoihin/päiviin kuten satupäivä tai pohjoismainen kirjallisuusviikko osallistutaan yleensä. Tänä 

vuonna perhepäivä järjestettiin tammikuussa. Mukana oli liikkuva laulureppu, askartelua ja lukukoira. 

Syksyllä järjestetään toinen vastaavanlainen päivä, jonka teemana on liikenne. Paikalla on poliisi sekä 

liikennepuistokonstaapelit Maltti ja Valtti. Kirjasto tukee lasten lukutaidon kehitystä lahjoittamalla 

jokaiselle Utajärvellä syntyvälle vauvalle kirjan. Valikoima vaihtelee vuosittain. Kirjaston kotisivuilla on 

ilmoitus vastasyntyneille annettavista kirjoista. Alle kouluikäisten kanssa tehtävä kirjastotyö on 

vastuutettu yhdelle kirjastovirkailijalle. Syksyisin palkitaan aktiiviset lukijat (sekä perhe, että yksittäinen 

lukija). 

Ylivieska 

Kirjastossa pidetään satutuokioita säännöllisesti. Aktiivisesti kirjastossa käyvät perhepäivähoitolapset, 

joille järjestetään säännöllisesti toimintaa kerran kuukaudessa (satu, askartelua ja kirjojen lainausta). 

Satutuokioita pidetään satunnaisesti myös kirjaston ulkopuolella, esim. MLL:n perhekahvilassa, 

liikennepuistossa jne. 

Päiväkodit voivat varata lastenosaston kirjastonhoitajalta satutuokion ja kirjaston esittelyn. Myös 

seurakunnan kerhot (viisi ryhmää) käyvät kerran vuodessa.  

Eskareille tarjotaan mahdollisuus tulla kirjastokäynnille, johon sisältyy satutuokio, kirjaston esittely ja 

kirjastonkäytön ja kirjojen käsittelyn opetusta.  

Kirjastoauto käy kaikilla päiväkodeilla ja tuo kirjat niidenkin lasten ulottuville, joilla muuten olisi liian 

pitkä matka kirjastoon. Päiväkodit tilaavat usein kirjastonhoitajalta jotakin tiettyä aihetta käsittelevää 

materiaalia. 

Jos kirjastossa on lapsille sopiva taidenäyttely, siitä ilmoitetaan päiväkodeille. Päiväkodeilla on myös 

mahdollisuus järjestää omia taidenäyttelyitä kirjastossa. 

Lisäksi järjestetään satunnaisesti erilaisia tapahtumia kuten lastenteatteria tai satupiknik. Eläkeläisten 

sanataideryhmä käy silloin tällöin esiintymässä. Kotisivuilla on tieto avoimista satutunneista. Muusta 

tiedotetaan sähköpostitse suoraan päiväkodeille, esikoulun opettajille ja perhepäivähoidolle. 

Varhaiskasvatusikäisten kanssa työskentelevät lastenosaston hoitaja ja virkailija. 

 

3. Ideasta tarinalliseksi lukuvinkkaukseksi. Aino Isojärvi. 

Aino Isojärvi esiitti työryhmälle Merten gorilla –lukuvinkkauspaketin ja kertoi meille, kuinka 

lukuvinkkauksiin valmistaudutaan. 

 

4. Kita-sivujen materiaalipankki. Elina Kauppila. 

KiTa-sivujen materiaalipankista löytyy erilaisia opetusmateriaaleja ja tuntisuunnitelmia kirjastojen 

käyttöön. Aiheina digiopastukset, kouluyhteistyö sekä markkinointi- ja viestintämateriaalit. Sivustolla 

jaetaan mielellään alueen kirjastojen materiaaleja ja tuntisuunnitelmia, myös raakileita voi lähettää 

jatkotyöstettäväksi. Yhteydenotot elina.kauppila(at)ouka.fi. Kouluyhteistyön materiaaleja on tällä 

hetkellä useassa paikassa, KiTa-sivuille rakentuu koonti siitä, mistä mitäkin löytyy. Kirjastojen 

käyttöön olevat materiaalit löytyvät pääsääntöisesti KiTa-sivuilta. Kirjastoreitti-sivusto säilyy edelleen, 

suunnattu opettajille, mutta sisältöjä voi hyödyntää myös kirjastoissa. Eväitä opiskeluun –sivusto on 

opiskelijoille ja yläkouluun suunnattu itseopiskelumateriaali. Vinkkaamon kanava YouTubessa kaipaa 

videosisältöjä alueen kirjastoista. 

 

5. Työryhmän seuraava toimikausi ja kehitettävän asian päättäminen sekä työnjako. 

Vaihtoehtoina: 

- tapahtumakonsepti/ Oulu 

o vapaat kädet suunnitella, Avilta tullut pyyntö, Lukuliikkeen kampanja keväälle 

https://kirjastossatavataan.fi/materiaalipankki/kouluyhteistyo/mista-mitakin-loytyy/
https://www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti
https://evaitaopiskeluun.fi/


 

  

 

 
 

 

     

o aihe: lukemisen edistäminen 

o toteutus: muokattavat sisällöt 

o ideoita: video, kirjanmerkki, messuille materiaalia, lukuhaaste, liikunta ja lukeminen, 

painotuote, perheet ja vanhempien tavoittaminen 

o Lukuliikekokous Kajaanissa torstaina 26.9., Oulussa 30.9.  

o lukuhaasteen yhdistäminen tähän, palkinto? 

o Kirjastot voivat itse päättää laajuuden, tapahtumat suunnilleen samaan aikaan 

o Nimi: Lukuhurmos, Lukuilo, Villit viikot, Lukuhuuma 

- Ahmatti-kampanjan toistaminen 

- kesälukuhaaste 

- yhteinen kampanja 

- yhteistä materiaalia, kiertävä tarpeisto (esitteet, käsikirjoituksia nukketeattereihin yms.)  

- kirjanmerkki, jossa olisi tietoiskutyylisiä infopläjäyksiä lukemisen tärkeyteen liittyen 

 

Keskusteltiin esitetyistä vaihtoehdoista. Tapahtumakonsepti valittiin työryhmän toimikauden 

kehitettäväksi asiaksi ja sitä ehdittiin suunnitella jo hieman. Kajaanin ja Oulun Lukuliikekokouksista 

saadaan lisätietoa. Keskustelu tapahtumakonseptista jatkuu Teamssissa. 

 

6. Muut esille tulevat asiat 

Nukketeatteriesitysten jako. Marita Turtinen, Ii nukketeatteriesitykset KiTa-sivuille. Selvitettän voiko 

jakaa. Teamssiin iso kanava, johon alakanavat eri tarpeisiin. Jatketaan pohdintaa mikä on oikea kanava. 

 

7. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Aloitus klo 09.00. Koulutus myöhemmin, iltapäivästä. 

 

 

 


