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1. Yhteistyösuunnitelman tarkoitus ja päivitys
Yhteistyösuunnitelma koskee varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta sekä kirjastotoimea. Yhteistyösuun-
nitelma täydentää ja toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitel-
maa. Yhteistyösuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.

Yhteistyösuunnitelmaa toteutetaan Vesilahden kirjastossa, kouluilla, päiväkodeilla, perhepäivähoitoryhmis-
sä ja mahdollisesti muissa oppimisympäristöissä.

Yhteistyösuunnitelman tavoitteita ovat: 
• lukutaidon- ja harrastuksen lisääminen 
• monilukutaidon tukeminen (tiedon hankinta ja hallinta, mediakasvatus) 
• päiväkotien, perhepäivähoitoryhmien ja koulujen tasa-arvoisuus palvelujen 
 tarjonnassa ja käytössä 
• oppimisympäristöjen ja uusien yhteistyömuotojen kehittäminen 
• varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman toteuttamisen tukeminen 

2. Yhteistyön muotoja
Kaikilla kouluilla ja päiväkodeilla on nimetyt kirjastoyhdyshenkilöt sekä kirjastossa on vastuuhenkilöt, jotka 
hoitavat yhteistyötä varhaiskasvatusryhmien, koulujen ja kirjaston välillä. Yksikön esimies huolehtii, että 
kirjastolle ilmoitetaan kirjastoyhdyshenkilön mahdollisesta vaihtumisesta. Kirjastoyhdyshenkilö ilmoittaa 
kirjastolle lukuvuoden alussa lukuvuoden ryhmät, ryhmäkoot ja ryhmien opettajat. Kirjasto kutsuu kirjasto-
yhdyshenkilöt sekä myös edustajan nuorisotoimesta keväiseen arviointi- ja suunnittelukokoukseen. Var-
haiskasvatus huolehtii yhteistyösuunnitelman tiedottamisesta perhepäivähoitajille.

Varhaiskasvattajat ja opettajat sopivat yhdessä kirjaston kanssa kirjastokäyntien sisällöistä siten, että ne 
parhaiten vastaisivat asetettuja tavoitteita. Lukuvuoden aikana toteutettavat kirjastokäynnit voidaan 
sopia jo hyvissä ajoin, ja miettiä miten kirjasto voi olla osallisena koulun tai varhaiskasvatusyksikön ilmiö-
pohjaisessa opetuksessa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muissa oppimiseen liittyvissä 
projekteissa. Oppimisprojektien tuotoksista voidaan esimerkiksi tehdä näyttely kirjastoon. Kirjasto toimii 
monipuolisena oppimisympäristönä ja tarjoaa ryhmille erilaisia varattavia työskentelytiloja. Kirjastoyhteis-
työtoimintaa ohjaa vuosikello. 
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Varhaiskasvatus- ja kouluikäisten ryhmät saavat pyydettäessä kirjastosta kirjapaketteja, joko ikäkaudelle 
sopivia tai tietystä sovitusta teemasta. 

Kirjasto tukee lasten ja nuorten omaehtoista kirjaston käyttöä ja lukuharrastusta. Kaikki koululuokat ja 
varhaiskasvatusryhmät ovat tervetulleita kirjastoon omatoimikäynneille ohjattujen käyntien lisäksi. Kirjasto 
tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön, josta löytyy erilaisia e-aineistoja, tietokantoja ja fyysisiä aineisto-
ja. Aineistot tukevat opetussuunnitelman monilukutaidon tavoitteita sekä muita laaja-alaisen osaamisen 
osa-alueita.

3 . Yhteisiä käytänteitä kaikille vuosiluokille

Kirjaston yhdyshenkilöt
• Hannele Niemi ja Merja Tapiola-Antila
• ohjattujen käyntien ajanvaraukset molempien sähköpostiin – siltä varalta, että toinen on poissa
	 hannele.niemi@vesilahti.fi
	 merja.tapiola-antila@vesilahti.fi
• omatoimikäyntien varaukset voi tehdä em. lisäksi myös kirjaston sähköpostiin
	 kirjasto@vesilahti.fi

Ryhmäkäynnit – koulut
• 2 ohjattua käyntiä / lukuvuosi
  •  ohjatut käynnit on rytmitetty vuosikellossa
  •  ohjatut käynnit ajoitetaan pääasiassa kirjaston palveluaikaan
  •  ryhmänohjaaja tai -opettaja vastaa aikataulujen sopimisesta sähköpostitse
  •  ohjattu käynti varataan kuukautta ennen käyntiä, samalla sovitaan käynnin teemasta 
   sekä käynnin etu- ja jälkikäteistehtävistä 
  •  ryhmänohjaaja ja kirjastohenkilö ohjaavat ja opastavat yhdessä ryhmiä kirjastokäynneillä
  •  yhdysluokkien ryhmäkäynnit toteutuvat pääosin vuorokurssiperiaatteella 
  •  kirjaston ja ryhmän mukana tulevat aikuiset antavat omalla äänenkäytöllään mallin lapsille 
• lisäksi omatoimisia käyntejä 
  •  myös kaikki omatoimikäynnit on hyvä sopia hyvissä ajoin etukäteen sähköpostitse, 
   varaudu mahdolliseen 1-2 viikon odotukseen

Ryhmäkäynnit – päiväkodit ja perhepäivähoitoryhmät
• osallistuminen kirjaston arkipäivien lastentapahtumiin 
• yksi ohjattu kirjastokäynti / puolikas päiväkotiryhmä
• kaikki perhepäivähoitoryhmät tulevat yhdessä samalla kertaa
• Narvan ja Ylämäen päiväkotiryhmät
  • voidaan varata useampia peräkkäisiä aikoja kuljetusten ja kustannusten vuoksi 
  •  osa ryhmistä voi ulkoilla tai pitää toimintatuokiota esim. kokoushuoneessa tms. odottaessaan 
   ohjattua opastusta

Kirjastokortit – koulut ja päiväkodit
• koulu- ja päiväkotiryhmien kirjastokortit ovat ryhmien opettajilla, jotka huolehtivat kortin turvallisesta 
 säilyttämisestä ja kirjaston käyttösääntöjen noudattamisesta
• ryhmän opettaja kuittaa kirjastokortin itselleen kirjastolla sekä luovuttaa kortin virkasuhteen 
 päätyttyä takaisin kirjastolle
• kortti tulee olla mukana ryhmän kirjastokäynnillä
• alle 15-vuotiaan tulostettava kirjastokortin korttihakemus ja ohjeet kirjastokortin 
 hankkimiseksi löytyvät kirjaston verkkosivuilta
	 https://www.vesilahdenkirjasto.fi/kirjastonkayton-abc/kirjastokortti-ja-tunnusluku/
• luokanopettajat jakavat kouluilla kirjastokorttihakemukset kotiin vietäväksi niille oppilaille, 
 joilla kirjastokorttia ei vielä ole
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• täytetyt kirjastokorttihakemukset voidaan tuoda kirjastolle ryhmäkäynnin yhteydessä, 
 mutta oppilas tai hänen vanhempansa noutavat kirjastokortin kirjastolta myöhemmin 
 (pääsääntöisesti kirjastokorttia ei tehdä ryhmäkäynnin yhteydessä)
• opettaja voi myös lähettää oppilaiden täytetyt kirjastokorttihakemukset kirjastolle sisäisessä postissa   
 suljetussa kuoressa viimeistään 2 viikkoa ennen kirjastokäyntiä, tällöin lapset voivat saada 
 kirjastokortit ryhmäkäynnin yhteydessä

Kirjastokortit – perhepäivähoitoryhmät
• perhepäivähoitajat lainaavat omilla kirjastokorteillaan

Laina-ajat – koulut
• opettajan kortilla lainattavat kirjat, laina-aika 3kk
  • luokat 0-6: ei lainausta aikuisten osastolta
  • luokat 7-9: kaikenlainen kirjallisuus koulutyöskentelyä varten
  • palautus sisäisellä postilla tai ne tuodaan kirjastolle
• oppilaan kortilla lainattavat kirjat, laina-aika 4 vko
  • oppilaat voivat ottaa kirjastokortit mukaan omia lainauksia varten sen jälkeen, 
   kun automaateilla lainaus on edellisillä käynneillä opeteltu    
  • lainaus ja palautus vanhempien vastuulla

Laina-ajat – päiväkodit ja perhepäivähoitoryhmät
• päiväkodit ryhmän opettajan kortilla, laina-aika 3kk
• perhepäivähoitoryhmät perhepäivähoitajan henkilökohtaisella kortilla, laina-aika 4 vko

Varattavat tilat ja välineet
• ryhmät voivat varata kirjaston työskentelytiloja, varaus sähköpostilla 
	 kirjasto@vesilahti.fi
	 hannele.niemi@vesilahti.fi

Vinkkipöytä tai -hylly ohjatun käynnin yhteydessä
• kirjavinkit esillä ikäkauden tai sovitun teeman mukaisesti sekä seutulainattuja lisäkirjoja tasoryhmiin 
 ryhmiteltyinä (heikot, keskitaso, erinomaiset) 
• sovitaan erikseen ohjattua käyntiaikaa varattaessa

Kirjapaketit, koulut ja päiväkodit
• ryhmät voivat tilata kirjapaketteja, joko ikäkaudelle sopivia tai tietystä sovitusta teemasta
• lukupiirikirjat (sama kirja 3-5 oppilaalla) tilataan ajoissa, viimeistään kuukautta ennen 
 tarvetta, saatavuus riippuu muiden kirjastojen lainattavista aineistoista
• laina-aika 3kk
• tilaus sähköpostilla 
	 merja.tapiola-antila@vesilahti.fi,	
	 kirjasto@vesilahti.fi
• lähetys sisäisellä postilla tai noudetaan kirjastolta
• palautus sisäisellä postilla tai tuodaan kirjastolle

Kirjapaketit, perhepäivähoitajat
• perhepäivähoitajat voivat tilata kirjapaketteja, joko ikäkaudelle sopivia tai tietystä sovitusta teemasta
• laina-aika 4 vko
• tilaus sähköpostilla 
	 merja.tapiola-antila@vesilahti.fi
	 kirjasto@vesilahti.fi
• noudetaan kirjastolta
• palautetaan kirjastolle

PIKIn lukudiplomit kaikille luokille
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PIKIn lukudiplomit kaikille luokille
• 1.lk eteenpäin
• opettaja esittelee kirjalistat heti syksyllä ryhmälleen, oppilaiden osallistuminen vapaaehtoista
• diplomien jako keväällä koulun käytäntöjen mukaisesti
• kirjastoyhdysvastaava lähettää koulun diplomin suorittaneiden oppilaiden nimet kirjastolle 
 15.5. mennessä
• kaikkien lukudiplomin suorittaneiden kesken järjestetään arvonta kirjastossa (palkintona leffaliput)

Näyttelytilat
• näyttelytiloja luku- ja kirjastosalissa, lastenosastolla sekä lukitussa aulan lasivitriinissä, 
 tarkemmat tiedot näyttelytiloista löytyvät kirjaston verkkosivuilta, 
	 https://www.vesilahdenkirjasto.fi/tilat-ja-laitteet/nayttelytilat/
• näyttelytiloja on varattuna lapsille ja nuorille seuraavasti: 
  > Pirkan opiston kuvataidenäyttely, huhtikuu 
  > Näpsä, toukokuu 
  > nuorisotoimi ja 7.lk kuvaamataidon ryhmät, Nuorten KultTour -viikoilla marraskuu
• koulujen ja päiväkotien näyttelyt – AI, YM, KU, KS, oppimiskokonaisuudet
  > näyttelyaika 1-4 viikkoa, lasten näyttelyjä on mahdollista järjestää päällekkäin kirjaston toisen 
   näyttelyn kanssa, mikäli se sopii toisen näyttelyn asettajan kanssa
  > näyttelyluvat töiden esille laittamiseen kysytään vanhemmilta Vasussa ja Wilmassa etukäteen 
   muiden lupien yhteydessä
  • 1) lupa laittaa lapsen tekemä työ esille kirjaston näyttelytiloihin koulun / luokan / päiväkodin/
   varhaiskasvatuksen yhteiseen näyttelyyn
  • 2) lupa lapsen nimen laittamiseen työhön näkyville kirjastossa esillä olevaan koulun / luokan / 
   päiväkodin / varhaiskasvatuksen yhteiseen näyttelyyn
  > näyttelytilat varataan erikseen jokaista näyttelyä varten kirjastolta 
	 	 	 satu.karvinen@vesilahti.fi,	kirjasto@vesilahti.fi
  > ennen töiden esille laittoa kysytään lupa myös lapselta (tekijänoikeudet) 

4. Vapaavalintaiset käytänteet

Labra-aika omatoimisille oppilaille
• opiskeluun tai projektiin liittyvää tiedonhaun ja -hallinnan neuvontaa kirjastossa
• henkilökohtaista ohjausta koulu- tai vapaa-ajalla
• oppilas tai opettaja varaa ajan hyvissä ajoin etukäteen

Lasten ja nuorten kesäbingo
• PIKI-kirjastojen yhteinen kesäkampanja, suosituskirjalista kesälukemiseksi
•	 kirjalistalla	lukuvinkkejä	bingosuoran	täyttämiseen
•	 bingolapun	täyttäneille	ja	palauttaneille	arvotaan	syksyllä	kirjapalkintoja

Kirjavinkkaus pienemmille oppilaille tai kummioppilaille kouluilla
• ennen vinkkausta keskustellaan lapsuuden kirjamuisteloista (mistä piti? mitä sisälsi? kuka luki?)
• 6. luokkalaiset ryhmissä valitsevat yhden pienemmille vinkattavan kirjan, jonka kaikki ryhmäläiset lukevat. 
• ryhmä tekee valitusta kirjan kohdasta pienen esityksen (esim. näytelmä, nukke / varjoteatteri)
• esitys esitetään pienemmille tai kummioppilaille
• lopuksi ryhmä vielä lukee vinkattavan kohdan kirjasta 

Kirjavinkkaus oman ikätasonsa kirjoista
• oppilaat esittelevät lukemansa kirjan muille luokan oppilaille, keskittyen esim. 
 päähenkilön henkilökuvaan…
• Qr-koodikirjavinkkaukset voi lähettää kirjastolle laitettavaksi lasten tai nuorten osastolle, 
 vinkkauksia voidaan lähettää myös muiden koulujen oppilaille


