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lukki.finna.fi
Suurin osa tämän tiedotteen asioista löytyy myös verkkokirjastostamme,

Lukki-Finnasta. Siellä voi myös hakea aineistoa, uusia lainat,
tehdä varauksia ja muokata omia tietoja.

–

KIRJASTON PALVELUTARJOTIN

YLÄKOULULLE
Lukuvuosi 2019-2020

Tervehdys Karkkilan kirjastosta!
Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja Karkkilan kaupunginkirjasto
tarjoaa yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden ryhmille.

Yläkoulun yhteyshenkilö kirjastossa
Kirjastonhoitaja Eeva Nikander

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

7. luokka (+ osille kaseista, joilta tämä jäi seiskoina käymättä)
Verkkokirjasto vs. maailma
Lukki-kirjastojen Lukki-Finna-verkkokirjaston käyttö ja aikuistenkin kirjastoai-
neiston sijoittelu tutuiksi kirjastossa suunnistamalla. Kesto n. 40 minuuttia.
Kirjaston iPadit käytössä pareittain. Suositellaan syys-lokakuulle. Osa Elä-
myspolku-toimintaa.

8. luokka
Lukudiplomiesittely
Lukki-kirjastojen yläkoulun lukudiplomin esittely, sopii esimerkiksi luokan
normaalin lainauskäynnin yhteyteen joko tositoimiin diplomin suoritusta ai-
koville, muuten vain kirjavinkkilistoja etsiville tai ”miksi muka pitäisi lukea?”
-kysymykseen vastauksia kaipaaville. Lukemaan innostusta/diplomiasiaa on
10-15 minuuttia, minkä jälkeen apua kirjojen valintaan ja paikantamiseen.
Voisi toteuttaa syys-lokakuussa.

9. luokka
Kirjavinkkaus
Kirjavinkkaus järjestetään 9. luokille kotimaisesta kaunokirjallisuudesta ke-
vätlukukauden alkupuolella kurssiajankohdan mukaan. Voidaan räätälöidä
vähän opettajan kurssisuunnitelman ja luokan tason mukaan. Osa Elämys-
polku-toimintaa.

Aikoja ohjatuille kirjastovierailuille voi varata Eevalta.

Voitte esittää myös toiveita siitä, millainen sisältö olisi milläkin luokalla
opetuksen kannalta toimivinta ja mihin aikaan lukuvuodesta se tulisi tar-
peeseen, niin voidaan mahdollisuuksien mukaan kehittää kirjaston tarjoa-
maa ohjelmaa siihen suuntaan.

mailto:etunimi.sukunimi@karkkila.fi
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YHTEISÖKORTTI

Opettajan yhteisökortti on avain omatoimikirjastoon!

Opettajat voivat saada käyttöönsä ns. yhteisökortin, jolla voi tarvittaessa lai-
nata aineistoja oppilaiden käyttöön. Lainoista ei tarvitse maksaa myöhästy-
mismaksuja. Lainoja voi uusia verkkokirjastossa (lukki.finna.fi) viisi kertaa, jo-
ten aineisto voi olla koululla vaikka koko lukukauden ajan. Yhteisökortteihin
sisältyy oletuksena myös Karkkilan omatoimikirjaston käyttöoikeus, ja opet-
tajat voivat tuoda ryhmänsä mukanaan kirjastoon.

Yhteisökortin käyttöön liittyvät erityisohjeet ovat seuraavalla sivulla. Jos tar-
vitset yhteisökortin, laita sähköpostia Eevalle.

Omatoimivierailut

Luokat ovat tervetulleita käyttämään kirjastoa myös omatoimisesti. Arkisin
omatoimiaika alkaa jo kello 7. Ilmoitattehan vierailusta kuitenkin etukäteen
kirjastoon (esim. sähköpostilla asiakaspalvelun osoitteeseen kirjasto@kark-
kila.fi, niin viesti tavoittaa varmasti jonkun). Näin vältetään päällekkäisyydet
ohjattujen kirjastovierailuiden tai kirjaston muiden tapahtumien kanssa.
Nettiopastajat opastavat netin ja laitteiden käyttöä kirjastossa 1.10.-
19.11.2019 tiistaisin kello 10-12, toivomme etteivät luokat vierailisi kirjas-
tossa opastuksien aikana.

Onko oppilailla omat kirjastokortit?

Vaikka opettajan yhteisökortilla voikin lainata ja kulkea omatoimikirjastoon,
kannattaa vinkata oppilaille oman kirjastokortin hankkimisesta, jos sellaista
ei kaikilla vielä ole. Alle 15-vuotiailta kirjastokortin ja omatoimikirjaston
käyttöoikeuden saaminen edellyttää huoltajan kanssa kirjastossa pistäyty-
mistä. 15-vuotiaat voi jo marssittaa suoraan kuvallisen henkkarin kanssa kir-
jaston asiakaspalveluun, niin korttiasia hoituu saman tien.
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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

mailto:kirjasto@karkkila.fi
mailto:kirjasto@karkkila.fi
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LUKUDIPLOMIT

Lukki-kirjastoilla (Karkkila, Lohja ja Vihti) on yhteiset lukudiplomit kouluille.
Niiden tarkoituksena on herättää lukuharrastusta, perehdyttää lukijaa kirjal-
lisuuden lajeihin sekä kartuttaa tietoa ja yleissivistystä. Yläkoulun lukudiplo-
missa tavoitteena on myös antaa valmiuksia tekstien analysointiin ja pohdis-
keluun. Oppilaat osoittavat lukeneensa kirjat tekemällä niistä tehtäviä. Kun
lukutavoite on täynnä, lukijalle annetaan koulun kautta lukudiplomi.
Lukudiplomipohjat ovat tulostettavissa Lukki-Finnasta tai niitä voi pyytää kir-
jastosta.

Lukuvuoden aikana luetaan luokka-
asteesta riippuen 7-9 kirjaa (7. luokalla
7 kirjaa ja niin edelleen). Mukana on katta-
vasti tuoretta nuortenkirjallisuutta ja klas-
sikoita sekä myös hieman valikoimaa ai-
kuisten osastolta.

Myös suomea toisena kielenä opiskeleville on oma S2-lukudiplomi – siinä lu-
kutavoitteena on 5 kirjaa. S2-diplomi on vielä uusi juttu, kokeilkaa ja kom-
mentoikaa, lukudiplomitiimi ottaa mieluusti vastaan palautetta.

Diplomilistoja kannattaa
hyödyntää lukuvinkkilistana
silloinkin, kun ei tavoittele

diplomisuoritusta. Listat on
päivitetty kesällä 2019.

lukki.finna.fi
Luokka-astekohtaiset lukudiplomilistat ja itse diplomi löytyvät Lukki-
Finnasta Koulut ja yhteisöt -valikosta.
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KOULUSARJAT

Kirjasto tarjoaa jonkin verran ns. koulusarjoja, joissa on samaa romaania
useita niteitä. Kirjasarjojen laina-aika on 4 viikkoa ja niitä voi tiedustella lai-
nattavaksi kirjaston henkilökunnalta. Niitä ei voi varata verkkokirjaston
kautta. Sarjoja voidaan täydentää tarvittaessa joillakin lisäkappaleilla Karkki-
lan ja muiden Lukki-kirjastojen avokokoelmista.

KIRJAPAKETIT

Kirjasto kokoaa myös valmiita kirjapaketteja erilaisiin tarpeisiin. Tilauksen
voi laittaa vapaamuotoisesti Eevalle. Paketti kootaan viimeistään viikon si-
sällä tilauksesta ja tilaajalle ilmoitetaan kun paketti on noudettavissa kirjas-
tosta. Paketin voi noutaa myös omatoimiaikaan. Kirjat lainataan opettajan
yhteisökortille. Lainat voi uusia yhteensä viisi kertaa verkkokirjaston kautta,
jolloin ne ovat tarvittaessa käytettävissä vaikka koko lukukauden ajan. Kaik-
kein uusimpia ja suosituimpia kirjoja emme voi pakettiin luvata.

lukki.finna.fi
Koulusarjojen luokka-astekohtaiset kirjalistat löytyvät Lukki-Finnasta
Koulut ja yhteisöt -linkin alta. E-kirjat ovat omana listanaan.

https://lukki.finna.fi/Record/lukki.83742#image
https://lukki.finna.fi/Record/lukki.140186#image
https://lukki.finna.fi/Record/lukki.1871#image
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E-AINEISTOT

Jos oppilaita ei saa irti älypuhelimistaan, olisiko puhelimella käytettävä kirja,
äänikirja tai lehti kokeilemisen arvoinen kompromissi? Lukki-kirjastojen e-
aineistoissa on tapahtumassa isoja muutoksia juuri nyt syyslukukauden
alussa (mm. uusi e-kirjapalvelu Biblio), joten hirveää kiirettä ei kannata nii-
hin tutustumisessa pitää. Uusien palveluiden käyttöönotosta tiedotetaan
verkkokirjastossa.

KIRJAILIJAVIERAS YLÄKOULULLE

Lukki-kirjastot saivat AVI:lta hankeavustuksen kirjailijavierailuiden järjestä-
miseen 5.-7-luokkalaisille. Karkkilan osuus hankeavustuksesta on 1000 eu-
roa, jolla ensisijaisesti halutaan kustantaa vierailija yläkoululle. Kuka? Mil-
loin? Ehdotuksia otetaan vastaan! Hankeavustus on käytettävä vuoden 2020
loppuun mennessä, joten tämä voi hyvin olla vasta kevätlukukauden juttu.

KIRJASTO INSTAGRAMISSA

instagram.com/karkkilankirjasto/

KIRJASTO FACEBOOKISSA

facebook.com/karkkilankaupunginkirjasto

Näistäkö ideoita äikäntehtäviin tai vaikka yhteistyöhön kuviksen kanssa?
#bookface   #bookstagram   #kirjavinkit   #pinoruno   #spinepoetry

lukki.finna.fi
Kaikkiin kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin (kirjat, lehdet, musiikki)
pääsee käsiksi Lukki-Finnan kautta: etusivulla on linkit eri e-aineistoi-
hin ja niiden käyttöohjeisiin. Kirjaston henkilökunta opastaa mielel-
lään niin opettajia kuin oppilaita e-aineistojen käytössä!
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CELIA – APUA LUKUVAIKEUKSIIN

Celia on saavutettavan kirjalli-
suuden 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 aineis-
toja, kuten kauno- ja tietokir-
jallisuutta sekä perus- ja 2.
asteen opetuksen oppikirjoja.

Oppilas voi rekisteröityä Celian
maksuttoman äänikirjapalve-
lun käyttäjäksi käymällä huol-
tajansa 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, joilloin erityisopettaja hoitaa oppi-
laiden rekisteröimisen. Celiasta voi aina kysyä lisää myös meiltä kirjastosta!

http://www.celia.fi/opettajille

