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Palvelut verkossa:
www.lukki.finna.fi > Koulut ja yhteisöt
Yhteys kirjastoon:
vs. erikoiskirjastovirkailija Mila Hulsi-Heathfield
mila.hulsi-heathfield@karkkila.fi tai 044 7674643
Ilmoitathan etukäteen myös omatoimisesta vierailusta luokkasi kanssa
kirjastoon. Näin varmistat, ettei käynti ajoitu päällekkäin esimerkiksi kirjastokäytönopetuksen kanssa. Huomioithan vierailuilla myös muut kirjastonkäyttäjät antaen heille tarvittavan luku- ja työskentelyrauhan. Omatoimivierailun voi ilmoittaa: kirjasto@karkkila.fi

3

Tervehdys Karkkilan kirjastosta!
Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja Karkkilan kaupunginkirjasto tarjoaa päiväkodeille ja kouluille lukuvuonna 2020-2021. Ajankohtaisista asioista, kirjailijavierailuista sekä muista lapsia ja nuoria kiinnostavista tapahtumista tiedotetaan erikseen päiväkodeille ja kouluille.
Seurataan koronatilannetta: Kirjaston puolesta ryhmät ovat tervetulleita
kirjastoon, kunhan kaikki huolehtivat käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä henkilökuntaan ja muihin asiakkaisiin nähden.
Kirjastovierailut osana Elämyspolkua: Järjestämme ohjattuja kirjastovierailuja ensisijaisesti niille ryhmille ja luokille, joilla se on osana Elämyspolkua.
Seuraavalla aukeamalla olevasta kalenterista näet Elämyspolkuvierailujen
suunnitellut ajankohdat. Muista varata Elämyspolku-vierailu luokallesi hyvissä ajoin!
Omatoimivierailut: Ryhmät ja luokat ovat tervetulleita käyttämään kirjastoa
myös omatoimisesti. Arkisin omatoimiaika alkaa jo kello 7.00. Ilmoitattehan
vierailustanne viimeistään edellisenä päivänä kirjaston sähköpostiin kirjasto@karkkila.fi, niin varmistamme ettei kirjastoon tule ruuhkaa eli päällekkäisyyksiä muiden ryhmien kanssa. Nettiopastajat opastavat kirjastossa
jälleen 29.9.-17.11. tiistaisin kello 10-12, toivomme etteivät ryhmät/luokat
vierailisi kirjastossa opastuksen aikana.
Kirjastokortit oppilaille: Alle 15-vuotiaiden korttia tehdessä huoltajan on oltava paikalla, sillä huoltaja vastaa lapsen lainoista. Paperisen kirjastokorttihakemuksen voi lähettää oppilaan mukana kotiin ja ohjeistaa vanhempaa
tulemaan täytetyn hakemuksen ja huoltajan henkilöllisyystodistuksen
kanssa kirjastoon. Lapsen ei ole välttämätöntä olla itse mukana, toki toivottavaa, onhan oman kirjastokortin saaminen hieno juhlahetki!

Yhteistyöterveisin
Karkkilan kirjastolaiset
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Kirjastokalenteri
Tähän kalenteriin on kirjattu lastenkirjastotyön tapahtumia. Tarkempi ohjelma kirjastolla tiedotetaan myöhemmin.
Elämyspolkuvierailut on kohdennettu esikoululaisille sekä 1., 3. ja 5. luokille.
Varaa aika luokallesi käyttäen sivulta 16 löytyviä yhteystietoja. Voit kysellä
kirjavinkkausta myös muille kuin 3. luokkalaisille.

Syyskuu
 Elämyspolku: 5-vuotiaiden osallistavat Kettusatutunnit kirjastolla
 Tiistaina 8.9. YK:n kansainvälinen lukutaitopäivä ja Read Hour klo
14.00-15.00.

Lokakuu
 Elämyspolku: 3. luokkien kirjavinkkaus kirjastolla
 Satuviikko Sadun päivän 18.10. tienoilla

Marraskuu
 9.-15.11. Peliviikko [Tarkempi ohjelma kirjastolla tiedotetaan myöhemmin]

Joulukuu
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Tammikuu
 Elämyspolku: 1. luokkien tutustumiskierros kirjastossa.

Helmikuu
 1.-5.2.2021 Sanomalehtiviikko uudistuu ja saa nimen Uutisten viikko.
 8.-12.2. Mediataitoviikko

Maaliskuu
 Elämyspolku: 5. luokkien Mediasuunnistus kirjastossa

Huhtikuu
 Elämyspolku: Esikoululaisten Kirjaleikki kirjastossa
 19.-25.4. Lukuviikko teemalla Lukemalla parempi maailma

Toukokuu
 Satu- & Lukudiplomien jako!
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Luokan oma yhteisökortti

Muistathan päivittää tietosi myös yhteisökortin osalta tarvittaessa! Jos lopetat
työsi, tuo yhteisökortti kirjastoon.

Päiväkotiryhmät, koululuokat ja aineenopettajat voivat hakea käyttöönsä ns. yhteisökortin, jolla voi lainata aineistoja lasten ja nuorten käyttöön. Lainoista ei tarvitse maksaa myöhästymismaksuja. Lainoja voi uusia verkkokirjastossa viisi kertaa, joten aineisto
voi olla päiväkodissa tai koululla vaikka koko lukukauden ajan. Yhteisökortin
käytön erityisohjeet löytyvät tämän esitteen lopusta.

Yhteisökortteihin sisältyy Karkkilan omatoimikirjaston käyttöoikeus. Kunhan
muistat korttiin liitetyn tunnusluvun, voit tuoda ryhmäsi omatoimiretkelle
kirjastoon jo aamulla! Ilmoitathan vierailustanne viimeistään edellisenä
päivänä (kirjasto@karkkila.fi), niin varmistamme ettei kirjastoon tule
ruuhkaa eli päällekkäisyyksiä muiden ryhmien kanssa. Huolehdithan, ettei
samalla ovenavauksella kirjastoon tule ketään ryhmään kuulumattomia!
Kirjapaketit
Kirjasto kokoaa päiväkodeille ja kouluille Voit tilata lomakkeella myös koulusarniiden tarpeiden mukaisia kirjapaketjoja tai tiettyä kirjaa useampia kappaleita esim. ryhmätöitä/lukupiiriä varten.
teja. Kirjapaketit ovat kätevä tapa hyödyntää kirjastoa: esimerkiksi laatikollinen eläinsatuja ja -runoja, tietokirjoja yhteistä projektia varten tai paketti lukudiplomin suorittamista varten. Merkitse tilaukseen, jos haluat samaa kirjaa useamman kappaleen. Aihetoiveita voi toki kysyä myös ryhmältä/luokalta etukäteen ja hankkia näin mielenkiintoista luettavaa!
Paketti kootaan noin viikon sisällä tilauksesta ja tilaajalle ilmoitetaan, kun
paketti on noudettavissa kirjastosta. Paketin voi noutaa myös omatoimiaikaan. Kirjat lainataan valmiiksi ryhmän/luokan yhteisökortille. Lainat voi uusia yhteensä viisi kertaa verkkokirjaston kautta, jolloin ne ovat tarvittaessa
käytettävissä koko lukukauden ajan. Kaikkein uusimpia ja suosituimpia kirjoja emme voi pakettiin luvata.
Tilauslomake löytyy Karkkilan kaupungin sivuilta:
https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Koulut-ja-paivakodit-kirjastossa
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Kirjastogalleria
Näyttelyitä, tapahtumia, esityksiä: järjestä itse tai nauti valmiista!
Kirjastogallerian näyttelyt tuovat lisäpiristettä kirjastoreissuille. Näyttely
vaihtuu pääsääntöisesti kuukausittain, tulevat näyttelyt löydät Lukki-Finnasta.
Koulut ja päiväkodit voivat itsekin järjestää kirjastossa maksutta esimerkiksi
erilaisia oppilastöiden näyttelyitä, joille on hyvin tilaa lasten- ja nuortenosastolla ja muuallakin ympäri kirjastoa. Laajempia näyttelykokonaisuuksia varten voi varata myös Kirjastogallerian, mutta silloin on hyvä olla ajoissa liikkeellä, sillä galleria on yleensä varattu useammaksi kuukaudeksi eteenpäin.
Jos ryhmän tai luokan valmistelemat musiikki- tai draamaesitykset yms. kaipaavat julkista esityspaikkaa, kirjastosta voidaan sopia sellaisillekin tilat ja
sopiva ajankohta.

Maaliskuussa 2019 lastenosastolla pääsi ihailemaan eskarilaisten lukuviikkojen aikana työstämiä teoksia. Kuvassa Ylipainoinen yksisarvinen –kirjan pohjalta tehtyjä töitä.
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PÄIVÄKODIT JA ESIKOULUT
Satudiplomi

Lukki-kirjastoilla (Karkkila, Lohja ja Vihti) on yhteinen satudiplomi, joka innostaa tutustumaan yhdessä kirjoihin. Satudiplomi auttaa varhaiskasvattajia
valitsemaan lapsille monipuolista luettavaa ja sillä voidaan kannustaa myös
vanhempia lukemaan lapselle kotona. Diplomilistat on päivitetty kesällä
2020!
Diplomi suoritetaan lukemalla yhdessä 8 kirjaa, joista 2 voi olla kuvakirjoja.
Tarkoituksena on lukea monenlaisia kirjoja saduista runoihin ja tarinoihin.
Äänikirjakin voidaan kuunnella. Vanhempien kanssa voi sopia suoritetaanko
osa kirjojen lukemisesta kotona.
Tavoitteen voi myös määrittää yhdessä, esimerkiksi koko päiväkoti lukee 100
kuvakirjaa sovitussa ajassa. Luetut kirjat merkitään lukulistaan. Päiväkodissa
ja eskarissa voidaan keksiä erilaisia tapoja tutustua satuihin: leikitään, piirretään, keskustellaan tai keksitään yhdessä kirjalle jatkoa.
Verkkokirjastosta löytyvät ohjeet diplomin suorittamiseen, kirjalistat ja tulostettava diplomipohja.

Satudiplomi löytyy Lukki-Finnasta
sekä Koulut ja yhteisöt että Lapset ja
nuoret -valikoiden takaa.
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Kettusatutunti

Kettusatutunti on suunniteltu 5-vuotiaiden omaksi osallistavaksi satutunniksi. Satutunnilla tutustutaan kettuun eläimenä satuilun lomassa. Jokainen
lapsi askartelee oman kartonkisen kirjastokettunsa kotiin viemisiksi. Kirjastoketun voi sijoittaa kotona esimerkiksi jääkaapin oveen, missä se pitää eräpäiväkuitit tallessa käpälissään. Ketulla kirjasto haluaakin muistuttaa vanhempia lapsille lukemisen tärkeydestä ja olemassa olostaan tarinoiden aarreaittana.
Satutunti kestää 60 minuuttia
ja se järjestetään kirjastolla.
Hööki-kyydiltä kannattaa tiedustella tarvittaessa kuljetuksista. Kettusatutunti ajoittuu
syksyyn.

Kirjaleikki

Kirjaleikki on eskari-ikäisille tarkoitettu
kirjastonkäytönopetustunti. Sen tarkoituksena on tutustuttaa lapsi kirjaston
käytön perusteisiin: kirjastokorttiin, lainaamiseen ja palauttamiseen. Samalla
mietitään tuttuja satuja ja päästään tutustumaan, kuinka palautettu kirja
päätyy palautuslaatikosta takaisin hyllyyn lainattavaksi.
Leikki kestää 45 minuuttia, noin 10 lapsen ryhmissä. Isompi eskariryhmä voi
käydä kahtena eri päivänä, puolikas ryhmä kerrallaan. Suosittelemme tutustumaan lasten kanssa perinteisiin satuihin ennen Kirjaleikkiin osallistumista.
Kirjasto lähettää kutsun Kirjaleikkiin keväällä 2021.
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ALAKOULUT
Lukudiplomit

Lukki-kirjastoilla (Karkkila, Lohja ja Vihti) on yhteiset lukudiplomit ala- ja yläkouluille. Lukudiplomien kirjalistat on päivitetty kesällä 2020. Myös S2-oppilaille on
tarjolla omat kirjalistansa.
Alakoulun lukudiplomeissa lukuvuoden aikana on tarkoitus lukea iästä
riippuen 6-8 kirjaa. Näistä yhden
voi kuunnella äänikirjana. Valittavana on romaanien lisäksi myös
kuvakirjoja, tietokirjoja, runoja, sarjakuvia ja satuja. Opettaja voi oppilaan lukutaidon huomioiden hyväksyä luettavaksi myös listan ulkopuolisia kirjoja.
Kirjalistoja kannattaakin
Lisäsimme S2-kirjalistat LukkiFinnaan erillisiksi listoikseen.
hyödyntää lukemisen innostamiseen ja tapana löytää yksilöllisesti lukutaitoa vastaavaa luettavaa. Kirjavinkkejä voi
aina kysyä kirjastosta. Lukemisen hauskuus löytyy sopivan
haastavien kirjojen äärellä!
Luokka voi yhdessä opettajan kanssa sopia tavasta, jolla oppilaat osoittavat lukeneensa kirjat. Kun lukutavoite on täynnä,
lukijalle annetaan lukudiplomi. Lukemista voi myös jatkaa ja
tavoitella lukuahmatin diplomia!

Kirjalistat, diplomipohjat ja ohjeet:
Lukki-Finna -> Koulut ja yhteisöt
TAI Lapset ja nuoret.
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Kirjavinkkaus

Kirjavinkkaus on tarinan raottamista sen verran, että lukijalle syntyy tarve lukea kirja. Vinkkaus auttaa löytämään mielenkiintoista luettavaa ja lukemisen
hauskuuden!
Kirjavinkkausta järjestetään kirjastolla, mutta tarvittaessa vinkkarin saa koululle omaan luokkaan. Yhden oppitunnin kestävän vinkkauksen loppuun on
varattu aikaa, jotta oppilaat voivat lainata kirjoja omilla korteillaan. Lainaaminen onnistuu tarvittaessa myös koululla vinkatessa. Lainaaminen kannattaakin tehdä heti, kun lukuinto on yllä ja kirjat muistissa!
3. luokkalaisilla vinkkaus kirjastolla kuuluu osaksi Elämyspolkua. Muille
luokka-asteille vinkkausta on tarjolla mahdollisuuksien mukaan, kannattaa
kysyä hyvissä ajoin!

Varaa alakoulun kirjavinkkaus suoraan vinkkarilta, erikoiskirjastovirkailija
Mila Hulsi-Heathfieldilta. Varaathan ajan vähintään 3 viikkoa etukäteen,
jotta vinkattavan aineiston ehtii koota.
Kerro varatessasi seuraavat asiat:
• Toivottu päivä ja aika (mielellään useampi vaihtoehto)
• Tuleeko luokka kirjastoon vai toivotko vinkkaria luokkaan
• Luokka-aste, oppilaiden lukumäärä ja ryhmän tyttö- ja poikajakauma
• Oppilaiden lukutaidon taso
• Oppilaita kiinnostavia aiheita/harrastuksia (esim. avaruus, jalkapallo)
• Suorittaako luokka lukudiplomia
• Muut huomioitavat asiat (S2-oppilaat tms.)
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Koulusarjat

Kirjasto tarjoaa ns. koulusarjoja, joissa
on samaa kirjaa useita niteitä. Myös
osaan e-kirjoista on hankittu kouluja
ajatellen useampia lukulisenssejä.
Kirjasarjojen laina-aika on 4 viikkoa ja
niitä voi tarvittaessa uusia normaalisti.
Sarjoja voidaan täydentää tarvittaessa
joillakin lisäkappaleilla Karkkilan ja muiden Lukki-kirjastojen avokokoelmista.

Koulusarjojen luokka-astekohtaiset kirjalistat löytyvät
Lukki-Finnasta Koulut ja yhteisöt -linkin alta.

Celia – apua lukuvaikeuksiin

Celia on saavutettavan kirjallisuuden asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa muun muassa äänikirjoja ja pistekirjoja yhteistyössä kustantajien kanssa. Oppilaat, joilla on esimerkiksi lukivaikeus, oppimisvaikeus tai näkövamma ovat oikeutettuja hyödyntämään Celian aineistoja, kuten kauno- ja tietokirjallisuutta sekä perusopetuksen oppikirjoja.
Oppilas voi rekisteröityä Celian maksuttoman äänikirjapalvelun käyttäjäksi
käymällä huoltajansa kanssa kirjastossa. Rekisteröityessä ei tarvitse esittää
kirjallista todistusta tai lausuntoa lukuvaikeudesta.
Lasten ja nuortenosastollamme on myös lainattavissa Celian äänikirjoja CDlevyillä. Levyjä voi lainata normaalisti kirjastokortilla.
Voit tutustua Celian palveluihin osoitteessa www.celia.fi/opettajille. Koulu
voi halutessaan liittyä yhteisöasiakkaaksi, jolloin erityisopettaja hoitaa oppilaiden rekisteröimisen. Celiasta voi aina kysyä lisää myös meiltä kirjastosta!
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Kirjastokoirat

Karkkilan kirjastossa lukuvastaanottoa pitää kolme iloista pystykorvaa: Nelson, Ukko ja Emmi. Kennelliiton Kaverikoira-koulutuksen käyneet koirat ovat
saavuttaneet lasten suosion pörröisinä lukukavereina.
Kirjastokoiralle varataan 20 minuuttia kestävä lukuaika kirjaston asiakaspalvelusta. Lukuvastaanotolla lapsi saa lukea valitsemaansa kirjaa/kirjoja koiralle
omaan tahtiinsa kirjaston kotiseutuhuoneessa. Koiranomistaja on lukuhetkissä mukana. Kirjastokoirat ottavat mielellään silityksiä ja rapsutuksia vastaan, joten lukemisesta voi pitää rapsutustaukoja.
Kirjasto järjestää kirjastokoirille aikoja muutaman kerran kuussa, hieman kysynnänkin mukaan, joten kannattaa rohkaista lukuharjoitusta tarvitsevia lapsia ja heidän vanhempiaan tiedustelemaan kirjastokoirien lukuaikoja kirjastosta. Mainosmateriaaleja saa tarvittaessa kirjastolta. Koiria voi tiedustella
myös koulun tapahtumiin/teemapäiviin mukaan.

Lukuvastaanotto sopii myös lukutaidon kynnyksellä olevalle lapselle. Koira ei välitä eteneekö kirjan tarina oikeasti niin kuin lapsi
”lukee”, mutta lukuleikin lomassa kirjaimet ja äänteet voivat löytää paikkansa.
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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 noudattamaan 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 yhteyshenkilön on todistettava henkilöllisyytensä.
Yhteisön sekä yhteyshenkilön yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava
aina kirjastoon. Yhteyshenkilön on palautettava kortti kirjastoon lopettaessaan työt kyseisessä yhteisössä.
Yhteisökorttiin liittyy oletuksena Karkkilan omatoimikirjaston käyttöoikeus. Yhteisökortin yhteyshenkilön on ehdottomasti huolehdittava, ettei
omatoimikirjastoon tule samalla oven avauksella muita kuin omaan ryhmään
kuuluvia asiakkaita ja että ovet menevät kunnolla lukkoon.
Yhteisökortilla lainatun aineiston laina-ajat ovat Lukki-kirjastojen käyttösääntöjen mukaiset. Lainoja voi uusia verkkokirjastossa 5 kertaa. Yhteisökortilla lainatusta aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja, mutta myöhässä
olevasta aineistosta kirjasto lähettää kuitenkin muistutukset yhteyshenkilön
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kadonneista aineistoista tulee sopia
kirjaston kanssa heti katoamisen ilmettyä. Yhteisökortilla ei saa lainata kirjastoaineistoa henkilökunnan omaan käyttöön, vaan ainoastaan ryhmän
käyttöön.
Kirjastokorttiin liitettävä tunnusluku, jolla kirjaudutaan mm. verkkokirjastoon
ja omatoimikirjastoon, 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 hankkimiseen kaupungin ulkopuoliselle yhteisölle – otathan tällöin myös henkilöllisyystodistuksen mukaan kirjastoon!
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KARKKILAN KAUPUNGINKIRJASTO
Tarkistathan ajantasaiset aukioloajat verkkokirjastostamme!

lukki.finna.fi
Lisätietoa palveluistamme, lukudiplomilistat, yms.:

lukki.finna.fi > Koulut ja yhteisöt
Lukki-kirjastojen verkkokirjastossa
voi selailla kirjaston aineistoja ja varata teoksia sekä uusia lainat.
Kirjautumiseen tarvittavan tunnusluvun saa kirjaston asiakaspalvelusta.
Yhteyshenkilö
Erikoiskirjastovirkailija Mila Hulsi-Heathfield
mila.hulsi-heathfield@karkkila.fi
p. 044 767 4643

Facebook: Karkkilan kaupunginkirjasto
Instagram: @karkkilankirjasto

