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Palvelut verkossa:  
www.lukki.finna.fi > Koulut ja yhteisöt 
 
Yhteys kirjastoon: 
Sini Peltola 
sini.peltola@karkkila.fi / 044 7674643 
Sini on pääsääntöisesti maanantaisin vapaalla.  

 
Ilmoitathan etukäteen myös omatoimisesta vierailusta luokkasi kanssa 
kirjastoon. Huomioithan vierailuilla myös muut kirjastonkäyttäjät antaen 
heille tarvittavan luku- ja työskentelyrauhan. Omatoimivierailun voi il-
moittaa: kirjasto@karkkila.fi  

http://www.lukki.finna.fi/
mailto:sini.peltola@karkkila.fi
mailto:kirjasto@karkkila.fi


 

 

Tervehdys Karkkilan kirjastosta! 
 

Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja Karkkilan kaupunginkirjasto tar-
joaa päiväkodeille ja kouluille lukuvuonna 2022-2023.  Ajankohtaisista asi-
oista, kirjailijavierailuista sekä muista lapsia ja nuoria kiinnostavista tapahtu-
mista tiedotetaan erikseen päiväkodeille ja kouluille.  
 
Seurataan koronatilannetta: Kirjaston puolesta ryhmät ovat tervetulleita 
kirjastoon, kunhan kaikki huolehtivat käsi- ja yskimishygieniasta sekä turva-
väleistä henkilökuntaan ja muihin asiakkaisiin nähden. Vierailuaika on varat-
tava etukäteen. 
 
Kirjastovierailut osana Elämyspolkua: Järjestämme ohjattuja kirjastovierai-
luja ensisijaisesti niille ryhmille ja luokille, joilla se on osana Elämyspolkua. 
Seuraavalla sivulla olevasta kalenterista näet Elämyspolkuvierailujen suunni-
tellut 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 kir-
jasto@karkkila.fi, kirjastossa voi vierailla ainoastaan yksi luokka kerral-
laan. Nettiopastajat opastavat kirjastossa jälleen 27.9. alkaen tiistaisin kello 
10-12, toivomme etteivät ryhmät/luokat vierailisi kirjastossa opastuksen ai-
kana. 
 
Kirjastokortit oppilaille: Alle 15-vuotiaiden korttia tehdessä huoltajan on ol-
tava paikalla, sillä huoltaja vastaa lapsen lainoista. Paperisen kirjastokortti-
hakemuksen voi lähettää oppilaan mukana kotiin ja ohjeistaa vanhempaa 
tulemaan täytetyn hakemuksen ja huoltajan henkilöllisyystodistuksen 
kanssa kirjastoon. Lapsen ei ole välttämätöntä olla itse mukana, toki toivot-
tavaa, onhan oman kirjastokortin saaminen hieno juhlahetki!  
 
 

Yhteistyöterveisin  
Karkkilan kirjastolaiset 
 

mailto:kirjasto@karkkila.fi
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Kirjastokalenteri 
 

Tähän kalenteriin on kirjattu lastenkirjastotyön tapahtumia.  
Tarkempi ohjelma kirjastolla tiedotetaan myöhemmin. 

 
Elämyspolkuvierailut on kohdennettu 5-vuotiaille, esikoululaisille  

sekä 1., 3. ja 5. luokille. Varaa aika luokallesi käyttäen  
sivulta 16 löytyviä yhteystietoja. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elokuu 

 Lukujengi ja kultaisen kirjan 
metsästys –kesälukukampanja 
päättyy 31.8. Pelaa peli ja 
osallistu Kino Laikan lahjakor-
tin arvontaan! Pelilautoja ja 
arvontalomakkeita saa kirjas-
tolta. 
-> Lukujengi.fi 

 
Syyskuu 

 Elämyspolku: 5-vuotiaiden 
osallistavat Kettusatutunnit 
kirjastolla [Pitkin syksyä mahd. 

mukaan] 
 Torstaina 8.9. YK:n kansainvä-

linen lukutaitopäivä ja Read 
Hour klo 19.00-20.00. 

 
Lokakuu 

 Ruskakirjasto syyslomaviikolla 
kirjastolla ma-to klo 10-13 [Tar-

kempi ohjelma kirjastolla tiedote-
taan myöhemmin] 

 
Marraskuu 

 Elämyspolku: 3. luokkien kirja-
vinkkaus kirjastolla 

 7.-13.11. Peliviikko 
 
 

Tammikuu 

 Elämyspolku: 1. luokkien tutus-
tumiskierros kirjastossa.  
 

Helmikuu 

 Uutisten viikko 

 6.-12.2. Mediataitoviikko 
 
Maaliskuu 

 Elämyspolku: 5. luokkien Me-
diasuunnistus kirjastossa 

 
Huhtikuu  

 Elämyspolku: Esikoululaisten 
Kirjaleikki kirjastossa 

 17.-23.4. Lukuviikko & Aikakaus-
lehtiviikko 

 
Toukokuu 

 Satu- & Lukudiplomien jako!  
 



 

 

Luokan oma yhteisökortti 

 
 
 
Päiväkotiryhmät, koululuokat ja aineenopettajat voivat hakea käyttöönsä ns. 
yhteisökortin, jolla voi lainata aineistoja lasten ja nuorten käyttöön. Lai-
noista ei tarvitse maksaa myöhästymismaksuja. Lainoja voi uusia verkkokir-
jastossa 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 niiden tarpeiden mukaisia kirjapa-
ketteja. Kirjapaketit ovat kätevä tapa hyödyntää kirjastoa: esimerkiksi laati-
kollinen tietokirjoja yhteistä projektia varten tai paketti lukudiplomin suorit-
tamista varten. Merkitse tilaukseen, jos haluat samaa kirjaa useamman kap-
paleen.  
 
 
 
 
Tilaukset toimitetaan kouluille ja päiväkodeille etukäteen ilmoitettuina päi-
vinä, jolloin myös lainassa olevat kirjat voi jättää toimitettavaksi kirjastolle.  
Kirjat lainataan valmiiksi ryhmän/luokan yhteisökortille. Lainat voi uusia yh-
teensä viisi kertaa verkkokirjaston kautta, jolloin ne ovat tarvittaessa käytet-
tävissä koko lukukauden ajan. Kaikkein uusimpia ja suosituimpia kirjoja 
emme voi pakettiin luvata. Tilaathan kirjat vähintään viikkoa ennen toimi-
tusta! 

Tilauslomake löytyy Karkkilan kaupungin sivuilta: 
https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Koulut-ja-paivakodit-kirjastossa 
 
 

Muistathan päivittää tietosi myös yhtei-
sökortin osalta tarvittaessa! Jos lopetat 
työsi, tuo yhteisökortti kirjastoon.  

mailto:kirjasto@karkkila.fi


 

 

Kirjastogalleria  
 

Näyttelyitä, tapahtumia, esityksiä: järjestä itse tai nauti valmiista! 
 
Kirjastogallerian näyttelyt tuovat lisäpiristettä kirjastoreissuille. Näyttely 
vaihtuu pääsääntöisesti kuukausittain, tulevat näyttelyt löydät Lukki-Fin-
nasta. 
 
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 useammaksi kuukaudeksi eteenpäin. 
 
Jos ryhmän tai luokan valmistelemat musiikki- tai draamaesitykset yms. kai-
paavat julkista esityspaikkaa, kirjastosta voidaan sopia sellaisillekin tilat ja 
sopiva ajankohta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maaliskuussa 2019 lastenosastolla pääsi ihailemaan eskarilaisten lu-
kuviikkojen aikana työstämiä teoksia. Kuvassa Ylipainoinen yksisarvi-
nen –kirjan pohjalta tehtyjä töitä. 



 

 

PÄIVÄKODIT JA ESIKOULUT  

Satupolku 

 
Uudistettu Lukki-kirjastojen (Karkkila, Lohja ja Vihti) yhteinen Satupolku per-
heille, varhaiskasvatukselle sekä esikouluille on tulossa syksyn 2022 aikana. 
 
Vuoden 2022 aikana Lukki-kirjastojen nykyisen Satudiplomin 
(https://lukki.finna.fi/Content/satudiplomi) korvaa uusi Satupolku. Satupo-
lussa tulee olemaan erilliset kirjalistat 1-3-vuotiaille ja 4-6-vuotiaille lapsille. 
Molemmille ikäryhmille tulee kymmenen eri aihepiiriä, jotka sisältävät ikä-
ryhmälle sopivia kirjaehdotuksia. 
 
Kirjalistojen kirjoja voidaan lukea sekä perheissä että varhaiskasvatuksessa. 
Perheet voivat lähteä Satupolulle hakemalla kirjastosta kirjanmerkin, johon 
saa jokaisella kirjastokäynnillä yhden tarran. Kun kirjanmerkkiin on kerätty 
10 tarraa, saa perhe palkinnon kirjastosta. 
 
Varhaiskasvatuksessa Satupolkua kuljetaan junan kyydissä! Ryhmässä vali-
taan luettavaksi kirjoja yllä mainituilta kirjalistoilta. Jokaisella aihepiirillä on 
kirjaston verkkosivuilla oman värisensä junanvaunu. Aina kun ryhmässä on 
luettu yksi kirja, tulostetaan kirjaston verkkosivuilta oikean värinen vaunu. 
Junanvaunun kylkeen kirjoitetaan luetun kirjan nimi ja lapset saavat vuoro-
tellen piirtää jonkun hahmon luetusta kirjasta istumaan vaunun sisälle. Juna-
vaunuja voidaan kerätä kiemurtelemaan pitkäksi junaksi päiväkodin seinälle. 
Ryhmä asettaa itsellensä ennen Satupolulle lähtöä oman tavoitteen: joko 
ryhmässä luetaan 50 kirjaa tai enemmän tiettyyn määräaikaan mennessä. 
Kun tavoite on saavutettu, voidaan lapsille jakaa palkinnoksi joko kirjan-
merkki (noudettavissa kirjastosta) tai diplomi (tulostettavissa kirjaston si-
vuilta). 
 
 

 
 
 



 

 
Kettusatutunti 

 
Kettusatutunti on suunniteltu 5-
vuotiaiden omaksi osallistavaksi 
satutunniksi. Satutunnilla tutustu-
taan kettuun eläimenä satuilun lo-
massa. Jokainen lapsi askartelee 
oman kartonkisen kirjastokettunsa 
kotiin viemisiksi. Kirjastoketun voi 
sijoittaa kotona esimerkiksi jääkaa-
pin 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 syk-
syyn. 

 

Kirjaleikki 

 
Kirjaleikki on eskari-ikäisille tarkoitettu 
kirjastonkäytönopetustunti. Sen tar-
koituksena on tutustuttaa lapsi kirjas-
ton käytön perusteisiin: kirjastokort-
tiin, lainaamiseen ja palauttamiseen. 
Samalla mietitään tuttuja satuja ja 
päästään tutustumaan, kuinka palau-
tettu 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 tutus-
tumaan lasten kanssa perinteisiin satuihin ennen Kirjaleikkiin osallistumista. 
Kirjasto lähettää kutsun Kirjaleikkiin keväällä 2023. 
 
 
 



 

 

ALAKOULUT 

Lukudiplomit   

 

Lukki-kirjastoilla (Karkkila, Lohja ja Vihti) on yhteiset 
lukudiplomit ala- ja yläkouluille. Lukudiplomien kir-
jalistat on päivitetty kesällä 2022. Myös S2-oppi-
laille on tarjolla omat kirjalistansa.  
 

Alakoulun lukudiplomeissa lukuvuo-
den aikana on tarkoitus lukea iästä 
riippuen 6-8 kirjaa. Näistä yhden voi 
kuunnella äänikirjana. Valittavana on ro-
maanien lisäksi myös kuvakirjoja, tietokirjoja, 

runoja, sarjakuvia ja satuja. Opettaja voi oppilaan lukutai-
don huomioiden hyväksyä luettavaksi myös listan ulkopuo-
lisia kirjoja.  
 

Kirjalistoja kannattaakin hyödyntää lukemisen innostami-
seen ja tapana löytää yksilöllisesti lukutaitoa vastaavaa luet-

tavaa. Kirjavinkkejä voi aina kysyä kirjastosta. Lukemisen 
hauskuus löytyy sopivan haastavien kirjojen äärellä! 

 
Luokka voi yhdessä opettajan kanssa sopia tavasta, jolla oppi-
laat 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.   
 



 

 
 
 

Lukujengi ja kultaisen kirjan metsästys 

 

Vielä ehdit osallistua kesän lukukampanjaan! Lukujengi-peli on suunnattu 
perheille ja alakouluikäisille lapsille. Voit pelata lukupeliä 1.6.-31.8.2022. 

Taikuri Zilli on kadottanut kultaisen kirjan tivoliin. Kirjan löytäjälle on luvattu 
palkkio. Kukahan sen mahtaa löytää? Moona-poni, Kirppu-lammas, Mato-
käärme, Touho-kissa vai Sylvi-koira? 

Ota pelilauta mukaan kirjastosta ja kiinnitä se vaikka jääkaapin oveen. Tee 
tehtävät ja palauta arvontalomake 31.8.2022 mennessä kirjastoon, niin 
osallistut elokuvalippujen arvontaan Kino Laikaan! 

Osoitteesta www.lukujengi.fi löydät lukuvinkkejä sekä enemmän tietoa pelin 
tarinasta. Pelilaudan ja lisätietoa saat kirjastosta. 

 

Koulusarjat 

 

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

 
 
 

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

https://www.lukujengi.fi/


 

 
Biblio tuo e-kirjat ja e-äänikirjat puhelimiin 

 
Lukki-kirjastojen e-kirjat ja e-äänikirjat löytyvät Bibliosta. 
Biblio-palvelun käyttöön suosittelemme mobiilisovellusta 
iOS- ja Android-laitteille, mutta palvelu toimii myös inter-
netselaimissa osoitteessa lukki.bibliolibrary.fi. 

Bibliosta voi lainata enintään 8 e-kirjaa kuukaudessa. E-kir-
jojen laina-aika on 14 tai 28 vuorokautta. E-kirjoista ja e-äänikirjoista ei voi 
kertyä myöhästymismaksuja. Osa kirjoista on lainattavissa aina, osaa voi jou-
tua jonottamaan. 

Biblio-palvelun käyttö on maksutonta. Sen käyttöön tarvitaan internet-yh-
teys ja kirjastokortti tunnuslukuineen. 

 

Celia – apua lukuvaikeuksiin  

 
Celia on saavutettavan kirjallisuuden asiantuntijakeskus, joka tukee yhden-
vertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa muun muassa äänikir-
joja ja pistekirjoja yhteistyössä kustantajien kanssa. Oppilaat, joilla on esi-
merkiksi lukivaikeus, oppimisvaikeus tai näkövamma ovat oikeutettuja hyö-
dyntämään Celian aineistoja, kuten kauno- ja tietokirjallisuutta sekä perus-
opetuksen 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 CD-
levyillä. Levyjä voi lainata normaalisti kirjastokortilla. 
 
Voit tutustua Celian palveluihin osoitteessa www.celia.fi/opettajille. Koulu 
voi halutessaan liittyä yhteisöasiakkaaksi, jolloin erityisopettaja hoitaa oppi-
laiden rekisteröimisen. Celiasta voi aina kysyä lisää myös meiltä kirjastosta! 
 
 
 

https://lukki.bibliolibrary.fi/Home/SetCulture/fi?returnTo=%2F
http://www.celia.fi/opettajille


 

 

Kirjastokoirat 

 
Karkkilan kirjastossa lukuvastaanotolla kuuntelee kirjastokoira Nelson. Ken-
nelliiton Kaverikoira-koulutuksen käynyt koira on saavuttanut lasten suosion 
pörröisenä lukukaverina.  
 
Kirjastokoiralle varataan 20 minuuttia kestävä lukuaika kirjaston asiakaspal-
velusta. Lukuvastaanotolla lapsi saa lukea valitsemaansa kirjaa/kirjoja koiralle 
omaan tahtiinsa kirjaston kotiseutuhuoneessa. Koiranomistaja on lukuhet-
kissä mukana. Kirjastokoirat ottavat mielellään silityksiä ja rapsutuksia vas-
taan, joten lukemisesta voi pitää rapsutustaukoja.  
 
Kirjasto järjestää kirjastokoiralle aikoja noin kerran kuussa, hieman kysynnän-
kin mukaan, joten kannattaa rohkaista lukuharjoitusta tarvitsevia lapsia ja 
heidän vanhempiaan tiedustelemaan kirjastokoirien lukuaikoja kirjastosta. 
Mainosmateriaaleja saa tarvittaessa kirjastolta. Koiraa voi tiedustella myös 
koulun tapahtumiin/teemapäiviin mukaan. 
 
  
 

  

 
 

Lukuvastaanotto sopii myös lukutai-
don kynnyksellä olevalle lapselle. 
Koira ei välitä eteneekö kirjan tarina 
oikeasti niin kuin lapsi ”lukee”, mutta 
lukuleikin lomassa kirjaimet ja äänteet 
voivat löytää paikkansa. 



 
                                 

Karkkilan kaupunginkirjaston yhteisökortin käytön erityisohjeet 

 

Päiväkoti, koulu tai muu yhteisö voi hankkia yhteisen kirjastokortin, ns. yhtei-
sökortin. Yhteisökortilla on oltava aina nimetty yhteyshenkilö, jonka tiedot 
tallennetaan kortin asiakastietoihin. Kortin saadessaan yhteisö ja sen yhteys-
henkilö sitoutuvat noudattamaan Lukki-kirjastojen käyttösääntöjä, Karkkilan 
omatoimikirjaston käyttösääntöjä sekä näitä yhteisökortin käytön erityisoh-
jeita. 
 
Jos yhteisökorttia hakeva yhteisö ei kuulu Karkkilan kaupungin organisaa-
tioon, kortti on haettava kirjallisesti henkilöasiakkaan kirjastokorttihake-
musta soveltaen ja yhteyshenkilön on todistettava henkilöllisyytensä.  
 
Yhteisön sekä yhteyshenkilön yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava 
aina kirjastoon. Yhteyshenkilön on palautettava kortti kirjastoon lopettaes-
saan työt kyseisessä yhteisössä. 
 
Yhteisökorttiin liittyy oletuksena Karkkilan omatoimikirjaston käyttöoi-
keus. 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 käyttö-
sääntöjen mukaiset. Lainoja voi uusia verkkokirjastossa 5 kertaa. Yhteisökor-
tilla 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 kir-
jastoaineistoa 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          
 
 
 



 
 

Kirjakuljetusaikataulut 

 
Karkkilan kirjasto on sopinut Ruukinpajan kanssa kirjakuljetukset Karkkilan 
kirjastolta alakouluille joka kuukauden viimeinen maanantai ja varhaiskasva-
tukseen joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 13-14. Samalla kyydillä 
hoituvat sekä kuljetukset että palautukset kirjastolle. 
 
Kirjapaketit kannattaa tilata hyvissä ajoin (mieluiten vähintään viikon etukä-
teen) ennen tarvetta. Kirjapakettien tilauslomake löytyy osoitteesta: 
karkkila.fi -> Palvelut -> Kirjasto -> Koulut ja päiväkodit 
 

Alakoulut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päiväkodit ja esikoulut 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Kuljetuspäivät syksyllä 2022: 
 
maanantai 29.8. 
 
maanantai 26.9. 
 
maanantai 31.10. 
 
maanantai 28.11. (laina-aika tammi-

kuun kuljetuspäivään asti) 
 

Kuljetuspäivät keväällä 2023: 
 
maanantai 9.1. 
 
maanantai 30.1. 
 
maanantai 27.2. 
 
maanantai 27.3. 
 
maanantai 24.4. 
 
maanantai 29.5. (vain nouto) 
 

Kuljetuspäivät syksyllä 2022: 
 
maanantai 5.9. 
 
maanantai 3.10. 
 
maanantai 7.11. 
 
maanantai 5.12. (laina-aika tammikuun 

kuljetuspäivään asti) 
 

Kuljetuspäivät keväällä 2023: 
 
maanantai 16.1. 
 
maanantai 6.2. 
 
maanantai 6.3. 
 
maanantai 3.4. 
 
maanantai 8.5. 
 
maanantai 5.6. (laina-aika elokuulle 
asti) 
 



 
 
 

 
 
 

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 Sini Peltola 

 

sini.peltola@karkkila.fi 
p. 044 767 4643 

 
 

Facebook: Karkkilan kaupunginkirjasto 
Instagram: @karkkilankirjasto 

 


