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Tervehdys Karkkilan kirjastosta! 
 

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja Karkkilan kaupunginkirjasto tar-
joaa päiväkodeille ja kouluille lukuvuonna 2016-2017. Tiedotamme ajankoh-
taisista asioista myös myöhemmin lukuvuoden aikana. 

 

Uusia alkuja: Kohentuneen henkilöstötilanteen ansiosta kirjastossa voidaan 
jälleen kunnolla keskittyä yhteistyöhön päiväkotien ja koulujen kanssa. Kir-
jastoyhteistyöstä vastaavat kirjastonhoitaja Eeva Nikander ja keväällä 
työnsä aloittanut erikoiskirjastovirkailija Saara Rikalainen. Kokoonnumme 
heti alkusyksyllä varhaiskasvatuksen palvelupäällikön ja koulujen rehtorien 
kanssa pohtimaan, miten keskinäistä yhteistyötämme voitaisiin edistää ja 
miten kirjasto voi tukea uusien opetussuunnitelmien toteuttamista.    
 

Huomioimme toiveet: Kirjastokettu mediametsässä -hankkeessa luodaan 
sujuvasti eri-ikäisille lapsille soveltuvia kirjastoseikkailuja tarinoiden ja tie-
don äärelle nykytekniikkaa unohtamatta. Ja unohtamatta myöskään teidän 
toiveitanne! Lue lisää hankkeesta sivulta 6. 
 

Tervetuloa kirjastoon: Ryhmät ovat erittäin tervetulleita tutustumaan kirjas-
toon ja sen käyttöön! Ryhmiä ottaa vastaan Saara, joka myös kirjavinkkaa. 
Lue lisää sivulta 6. 
 

Terveiset lapsille ja vanhemmille: Kesällä käyttöön otettu kirjaston omatoi-
miajan kulunvalvonta tarkoittaa sitä, että aikaisin koulusta pääsevät lapset 
tarvitsevat omatoimikirjaston käyttöoikeuden voidakseen käydä kirjastossa 
ennen klo 13. Alle 15-vuotiaan lapsen omatoimikirjaston käyttöoikeuden voi 
hakea kirjaston asiakaspalvelusta vain tämän huoltaja. (Luokkien korteille 
käyttöoikeus sen sijaan myönnetään oletuksena, ks. seuraava sivu.) 
 

Yhteistyöterveisin  
Eeva & Saara sekä muut kirjastolaiset
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KIRJASTO TARJOAA  
 

 Paljon hauskaa lainattavaa 
 
Yhteisökortti on luokan oma kortti – ja avain omatoimikirjastoon! 
Päiväkotiryhmät ja koululuokat voivat hakea käyttöönsä ns. yhteisökortin, 
jolla voi lainata aineistoja lasten ja nuorten käyttöön. Lainoista ei tarvitse 
maksaa myöhästymismaksuja. Lainoja voi uusia verkkokirjastossa viisi ker-
taa, joten aineisto voi olla päiväkodissa tai koululla vaikka koko lukukauden 
ajan. Yhteisökortin käytön erityisohjeet löytyvät tämän esitteen lopusta.  
 
UUTTA! Yhteisökortteihin sisältyy oletuksena Karkki-
lan omatoimikirjaston käyttöoikeus. Kunhan siis muis-
tat korttiin liitetyn tunnusluvun, voit edelleen tuoda 
ryhmäsi omatoimiretkelle kirjastoon jo aamuyhdek-
sältä! Omatoimivierailustakin kannattaa silti ilmoit-
taa etukäteen kirjastolle, jotta vältytään päällekkäi-
syyksiltä ohjattujen vierailujen kanssa. Huolehdithan 
myös, ettei samalla ovenavauksella kirjastoon tule ketään ryhmään kuulu-
mattomia!  
 
Kirjapaketit toiveiden mukaan 
Kirjasto kokoaa päiväkodeille ja kouluille niiden tarpeiden mukaisia kirjapa-
ketteja esim. eri teemoista. Kannattaa rohkeasti pyytää myös kirjapaketteja 
erilaisiin tietokirjoja hyödyntäviin projektitöihin tai lukudiplomien suoritta-
mista silmällä pitäen. Kirjapakettien tilauslomakkeet löytyvät kotisivuilta ja 
esimerkin vuoksi myös tästä vihkosesta (s. 8-9). 
 
Kirjasarjoja koko luokalle 
Kirjasto tarjoaa myös ns. koulusarjoja, joissa on samaa kirjaa useammille op-
pilaille. Valikoimaa täydennetään ajan myötä. Tällä hetkellä koulujen lainat-
tavissa on neljä 25 kappaleen koulusarjaa: 

Bagge, Tapani: Kiljusen uusi herrasväki 2: kaupunkielämää  
Köngäs, Heidi: Henkselirouva ja sinivärinen pupu 
Tuomola, Johanna: Kadonneiden rahojen arvoitus 
Kökkö, Hanna: Kätkö  
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Lisäksi tarjolla on 5-6 kappaleen suppeampia sarjoja:  

Kallioniemi, Tuula: Pätkämäen tarzanit 
Laajarinne, Jukka: Jäiset jumalat 
Levola, Kari: Unisieppari 
Parvela, Timo: Tuliterä 
Trenter, Laura: Tuli on irti!  
Vuorio, Maria : Orava ja pääskynen 
Gahrton, Måns : Rosan elämää ja vähän Villenkin 
Sedgwik, Marcus: Mustat ratsastajat.  

 
Kirjasarjojen laina-aika on 4 viikkoa ja niitä voi tiedustella lainattavaksi kirjas-
ton henkilökunnalta. Niitä ei voi varata verkkokirjaston kautta. Sarjoja voi-
daan täydentää tarvittaessa joillakin lisäkappaleilla Karkkilan ja muiden 
Lukki-kirjastojen avokokoelmista. Koulusarjojen esite tarkempine kirjaesitte-
lyineen löytyy kirjaston verkkosivuilta (alasivulta Lapset ja nuoret).  

Kirjaston e-kirjat 
Lukki-kirjastoilla on lastenkirjoja myös e-kirjoina, joita voi lukea esimerkiksi 
tableteilla suoraan selaimessa, ilman sovellusten asentelua. Ne löytyvät mui-
den e-kirjojemme tavoin osoitteesta www.ellibslibrary.com/lukki. Joistakin 
e-kirjoistakin riittää lainausoikeuksia useammillekin yhtäaikaisille käyttäjille. 
E-kirjojen lainamäärärajoitusten takia (max. 5 yhtäaikaista lainaa/kortti) e-
kirjat pitää tosin lainata oppilaiden omilla kirjastokorteilla, joihin tulee olla 
liitettynä nelinumeroinen tunnusluku.  

KIRJASTO TARJOAA 

 Kirjastokoirat lukukavereiksi 

Kirjastokoirat Nelson ja Kemu ovat kaverikoiria, joille luke-
miseen harjoitusta tarvitsevat voivat käydä lukemassa ää-
neen: koira kuuntelee arvostelematta. Kannattaa rohkaista 
lukuharjoitusta tarvitsevia lapsia ja heidän vanhempiaan 
tiedustelemaan kirjastokoirien lukuaikoja kirjastosta. Mai-
nosmateriaaleja saa tarvittaessa kirjastosta. Koirat voisivat 
myös vierailla koulujen tapahtumissa! 

http://www.ellibslibrary.com/lukki
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KIRJASTO TARJOAA  
 

 Lukudiplomit lukuinnon kasvattamiseksi 
 
Lukin Satupuu ja Lukupuu -lukudiplomien tarkoituksena on herättää eskari-
laisten ja alakouluikäisten lukuharrastusta, perehdyttää lukijaa kirjallisuuden 
lajeihin sekä kartuttaa tietoa ja yleissivistystä. Kukin halukas lukudiplomin 
suorittaja valitsee tietyn määrän luettavia kirjoja oman luokka-asteen luku-
diplomilistalta. Luokka voi yhdessä opettajan kanssa sopia tavasta, jolla op-
pilaat osoittavat lukeneensa kirjat. Eskareissa ja päiväkodeissa lukudiplomin 
voi suorittaa esim. siten, että satuja luetaan yhdessä ääneen.  
 
Keväällä 2016 päivitetyt kirjalistat, ideoita lukutehtäviksi ja diplomipohjat 
löytyvät kirjaston kotisivuilta. 

 
 

KIRJASTO TARJOAA  
 

 Satutunteja pienimmille 
 
Karkkilan kaupunginkirjasto on järjestänyt MLL:n kanssa kymmenien vuosien 
ajan kaikille avoimia satutunteja. Satutunneille ovat tervetulleita erityisesti 
perhepäivähoidossa ja kotihoidossa olevat lapset. Syksyn 2016 satutunnit 
järjestetään aina perjantaisin klo 10.15-11.00. Syksyllä MLL:n satutädit luke-
vat satuja 9.9.-16.12.2016 (ei 16.9.). Kevätkauden aikataulu vahvistetaan 
myöhemmin.  
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KIRJASTO TARJOAA  

 

 Opastusta kirjaston käyttöön ja kokoelmiin 
 
Ryhmät ovat tervetulleita tutustumaan kirjastoon ja samalla lainaamaan. 
Ohjatun vierailun voi varata erikoiskirjastovirkailija Saara Rikalaiselta, 
saara.rikalainen(a)karkkila.fi tai p. 044 767 4643. Saara järjestää myös kirja-
vinkkauksia, aluksi lähinnä alakoulujen alemmille luokille. Vanhemmille oppi-
laille suunnattuja vinkkauksia ja erilaisia teemavinkkauksiakin voi tiedustella, 
mutta ne edellyttävät aina reilusti valmisteluaikaa, eikä kaikkia välttämättä 
pystytä toteuttamaan. 
 
Kirjastovierailujen sisällöt hakevat otollisinta muotoaan tämän lukuvuoden 
ajan, joten toiveita kannattaa esittää! Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt kirjastolle hankeavustusta Kirjastokettu mediametsässä -projek-
tiin, jonka puitteissa luomme uusia sisältöjä kirjastonkäytön ja tiedonhaun 
opetukseen. Tavoitteena on luoda kaikenikäisille kirjastoketuille innostavia 
suunnistuspolkuja mediametsään: kirjojen, lehtien, pelien, elokuvien, musii-
kin ja internetin käyttöön koulussa ja vapaa-ajalla. Kirjastoon hankitaan 
myös useampia tabletteja elävöittämään rastitehtävien tekemistä.  
 
Kivat, yllätykselliset kirjastokokemukset innostavat lapsia tulemaan kirjas-
toon vapaa-ajallakin. Meillä kirjastolaisilla on hallussa kirjallisuus ja tiedon-
hakutaidot, teillä opettajilla puolestaan pedagogiikka – yhdistetään voi-
mamme, niin saamme lapset innostumaan itsenäisestäkin kirjastonkäytöstä! 
 
Lukuvuoden ajan kestävässä 
hankkeessa tullaan kartoitta-
maan koulujen ja opettajien toi-
veita kirjastoyhteistyön suhteen 
systemaattisemminkin. Toiveita 
ja ideoita saa esittää aina muul-
loinkin, vaikka heti! Kirjastokettu 
-hankkeesta vastaa kirjastonhoi-
taja Eeva Nikander. 
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KIRJASTO TARJOAA  
 

 Näyttelyitä, tapahtumia, esityksiä:  
järjestä itse tai nauti valmiista! 
 

Kirjaston kirjailijavierailuista sekä muista lapsia ja nuoria kiinnostavista ta-
pahtumista tiedotetaan erikseen päiväkodeille ja kouluille.  
 
Kirjastossa käydessä kannattaa muistaa myös Kirjastogallerian näyttelyt lisä-
piristeenä kirjastoreissuille.  
 
Koulut ja päiväkodit voivat itsekin järjestää kirjastossa maksutta esimerkiksi 
erilaisia oppilastöiden näyttelyitä, joille on hyvin tilaa lasten- ja nuortenosas-
tolla ja muuallakin ympäri kirjastoa. Laajempia näyttelykokonaisuuksia var-
ten voi varata myös Kirjastogallerian, mutta silloin on hyvä olla ajoissa liik-
keellä, sillä galleria on yleensä varattu muutamiksi kuukausiksi eteenpäin, 
joskus pidemmällekin.  
 
Jos ryhmän tai luokan valmistelemat musiikki- tai draamaesitykset yms. kai-
paavat julkista esityspaikkaa, kirjastosta voidaan sopia sellaisillekin tilat ja 
sopiva ajankohta. 
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PÄIVÄKOTIEN JA ESKARIEN KIRJAPAKETTITILAUS KIRJASTOSTA  
 

Kirjasto kokoaa tilauksesta kirjapaketteja päiväkoti- ja esikouluryhmille. Voit tilata ryhmällesi kirjapake-
tin täyttämällä tämän lomakkeen ja palauttamalla sen kirjastoon esim. sähköpostilla. Päiväkotiyhteis-
työtä hoitavat Eeva Nikander ja Saara Rikalainen, p. 044 767 4643, etunimi.sukunimi@karkkila.fi. 
 
Kirjasto huomioi tilaajan toiveet mahdollisimman pitkälle. Pakettiin ei voida kuitenkaan luvata uutuus-
kirjoja tai kaikkein suosituimpia kirjoja. Paketti kootaan n. viikon sisällä tilauksesta ja tilaajalle ilmoite-

taan, kun se on noudettavissa kirjastosta. Kirjat lainataan ryhmän yhteisökortille, ja lainat voi uusia 5 kertaa verkkokirjas-
ton kautta. Yhteisökortin ja siihen liitetyn tunnusluvun saa tarvittaessa kirjastosta.   
 

1. Ryhmän taustatiedot 

Esikoulun / päiväkodin nimi  

Ryhmän nimi  

Vastuuhenkilön nimi  

Puhelinnumero                           Sähköposti 

Lasten määrä  joista tyttöjä poikia 
Maahanmuuttajien kansalaisuudet ja määrä 
 

 
2. Kirjapaketin toivottu koko (kirjamäärä vaihtelee kirjojen koon mukaan, 30-50/kpl laatikko) 

 Pieni = 1 laatikko  

 Iso = 2 laatikkoa  

 
3. Toiveet kirjojen aiheista, esim. tunteet, perhe, talvi, autot  

 
 
 

       
4.  Minkätyyppisiä aineistoja haluat kirjapakettiin? Voit kirjoittaa aineiston perään määrä- yms. toiveita, esim. 
jos haluat paketin painottuvan kyseiseen aineistolajiin, tai jos haluat jotakin aineistoa vain muutaman kappa-
leen. 

 Aapisia 

 Suuraakkosin kirjoitettuja 

 Tavutettuja  

 Helppolukuisia (lyhyitä, vähän tekstiä) 

 Selkosuomeksi kirjoitettuja 

 Ensikirjoja (pahvisivuisia) 

 Kuvakirjoja  

 Satuja  

 Runoja ja loruja 

 Sarjakuvia  

 Äänikirjoja  

 Tietokirjoja  

 Kertomakirjallisuutta (romaaneja, novelleja)  

 
Koulusarja (=monta kpl samaa romaania, ks. lista saatavilla olevista sarjoista esim. kirjaston kotisivuilta) 
 

 
5. Onko joitakin aineistoja, joita et halua mukaan kirjapakettiin, esim. läppäkirjat? 

 
 

 
6. Muut toiveet  

 
 

mailto:etunimi.sukunimi@karkkila.fi
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KOULUJEN KIRJAPAKETTITILAUS KIRJASTOSTA  
 

Kirjasto kokoaa tilauksesta kirjapaketteja koululuokille. Voit tilata luokkaasi kirjapaketin täyttämällä tä-
män lomakkeen ja palauttamalla sen kirjastoon esim. sähköpostilla. Kirjaston kouluyhteistyötä hoitavat 

Eeva Nikander ja Saara Rikalainen, p. 044 767 4643, etunimi.sukunimi@karkkila.fi. 
 
Kirjasto huomioi opettajien ja oppilaiden toiveet mahdollisimman pitkälle. Pakettiin ei voida kuitenkaan 
luvata uutuuskirjoja tai kaikkein suosituimpia kirjoja. Paketti kootaan n. viikon sisällä tilauksesta ja tilaa-

jalle ilmoitetaan, kun se on noudettavissa kirjastosta. Kirjat lainataan luokan yhteisökortille, ja lainat voi uusia 5 kertaa 
verkkokirjaston kautta. Yhteisökortin ja siihen liitetyn tunnusluvun saa tarvittaessa kirjastosta.   
 

1. Luokan taustatiedot 

Koulun nimi  

Opettajan nimi  

Puhelinnumero                           Sähköposti 

Luokka   Oppilaiden määrä               joista tyttöjä poikia 

Maahanmuuttajien kansalaisuudet ja määrä 
 

Oppilaista lukee sujuvasti Välttävästi Heikosti 
 

2. Kirjapaketin toivottu koko (kirjamäärä vaihtelee kirjojen koon mukaan, 30-50/kpl laatikko) 

 Pieni = 1 laatikko  

 Keskikokoinen = 2 laatikkoa  

 Iso = 3 laatikkoa  
 

3. Toiveet kirjojen aiheista, esim. hevoset, kauhu, fantasia, merirosvot, aikuistuminen  

 
 
 

       
4.  Minkä tyyppisiä aineistoja haluat kirjapakettiin? Voit kirjoittaa aineiston perään määrä- yms. toiveita, esim. 
jos haluat paketin painottuvan kyseiseen aineistolajiin, tai jos haluat jotakin aineistoa vain muutaman kappa-
leen.  

 Aapisia 

 Suuraakkosin kirjoitettuja 

 Tavutettuja  

 Helppolukuisia   

 Selkosuomeksi kirjoitettuja 

 Kuvakirjoja  

 Satuja  

 Runoja  

 Sarjakuvia  

 Aikakauslehtiä  

 Äänikirjoja  

 Tietokirjoja  

 Kaunokirjallisuutta (romaaneja, novelleja)  

 
Koulusarja (=monta kpl samaa romaania, ks. lista saatavilla olevista sarjoista esim. kirjaston kotisivuilta) 
 

 

5. Onko joitakin aineistoja, joita et halua mukaan kirjapakettiin, esim. Goosebumps- kirjat? 

 
 

 

6. Muut toiveet  

 

                                  

mailto:etunimi.sukunimi@karkkila.fi
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Karkkilan kaupunginkirjaston  
yhteisökortin käytön erityisohjeet 

 
Päiväkoti, koulu tai muu yhteisö voi hankkia yhteisen kirjastokortin, ns. yhteisökortin. 
Yhteisökortilla on oltava aina nimetty yhteyshenkilö, jonka tiedot tallennetaan kortin 
asiakastietoihin. Kortin saadessaan yhteisö ja sen yhteyshenkilö sitoutuvat noudatta-
maan Lukki-kirjastojen käyttösääntöjä, Karkkilan omatoimikirjaston käyttösääntöjä sekä 
näitä yhteisökortin käytön erityisohjeita. 
 
Jos yhteisökorttia hakeva yhteisö ei kuulu Karkkilan kaupungin organisaatioon, kortti on 
haettava kirjallisesti henkilöasiakkaan kirjastokorttihakemusta soveltaen ja yhteyshenki-
lön on todistettava henkilöllisyytensä.  
 
Yhteisön sekä yhteyshenkilön yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava aina kirjas-
toon. Yhteyshenkilön on palautettava kortti kirjastoon lopettaessaan työt kyseisessä yh-
teisössä. 
 
Yhteisökorttiin liittyy oletuksena Karkkilan omatoimikirjaston käyttöoikeus. Yhtei-
sökortin yhteyshenkilön on ehdottomasti huolehdittava, ettei omatoimikirjastoon tule 
samalla oven avauksella muita kuin omaan ryhmään kuuluvia asiakkaita ja että ovet me-
nevät kunnolla lukkoon. 
 
Yhteisökortilla lainatun aineiston laina-ajat ovat Lukki-kirjastojen käyttösääntöjen mu-
kaiset. Lainoja voi uusia verkkokirjastossa 5 kertaa. Yhteisökortilla lainatusta aineistosta 
ei peritä myöhästymismaksuja, mutta myöhässä olevasta aineistosta kirjasto lähettää 
kuitenkin muistutukset yhteyshenkilön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kadon-
neista aineistoista tulee sopia kirjaston kanssa heti katoamisen ilmettyä. Yhteisökortilla 
ei saa lainata kirjastoaineistoa henkilökunnan omaan käyttöön, vaan ainoastaan ryh-
män käyttöön. 
 
Kirjastokorttiin liitettävä tunnusluku, jolla kirjaudutaan mm. verkkokirjastoon ja omatoi-
mikirjastoon, annetaan korttia myönnettäessä.  
 
Kirjastonjohtaja 11.7.2016 
Karkkilan kaupunginkirjasto          
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HUOM! Kaupungin omien yksiköiden yhteisökortit voidaan tehdä ilman kirjallista hakemusta: ota vain yhteys kirjaston 
henkilökuntaan. Tätä korttihakemusta voit käyttää henkilökohtaisen kirjastokortin hankkimiseen tai yhteisökortin hank-
kimiseen kaupungin ulkopuoliselle yhteisölle – otathan tällöin myös henkilöllisyystodistuksen mukaan kirjastoon!
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KARKKILAN KAUPUNGINKIRJASTO 
 

Tarkistathan ajantasaiset aukioloaikamme esim. kotisivuiltamme: 

www.karkkila.fi > Palvelut > Kirjasto  

 
Sivuilla on myös lisätietoa palveluistamme,  

uutuuslistat, lukudiplomilistat, linkkivinkkejä yms. 

  
 

lukki.verkkokirjasto.fi 
 

Lukki-kirjastojen verkkokirjastossa 
voi selailla kirjaston aineistoja ja varata teoksia sekä uusia lainat. 

Kirjautumiseen tarvittavan tunnusluvun saa kirjaston asiakaspalvelusta. 
 
 

Yhteyshenkilöt 
Kirjastonhoitaja Eeva Nikander 

Erikoiskirjastovirkailija Saara Rikalainen 
 

etunimi.sukunimi@karkkila.fi  
p. 044 767 4643 

 
 

 

http://www.karkkila.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=29&alasivu=29
https://lukki.verkkokirjasto.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@karkkila.fi

