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Kirjaston ja koulun yhteistyösopimus 

Kirjaston ja koulun yhteistyösopimuksella pyritään turvaamaan oppilaille yhtäläiset kirjastokäytön ja 

tiedonhaun perustaidot sekä edistämään lukuintoa. Lukuinnostusta ja kirjallisuuden tuntemista varten on 

koottu alakouluja varten Lukudiplomi ja yläkouluja varten Kirjallisuusdiplomi.  

Lukukauden alussa sekä syksyllä että keväällä pidetään yhteistyöpalaveri, johon osallistuvat edustajat 

kustakin koulusta ja kirjastosta. Palaverissa suunnitellaan tulevaa kautta ja esitellään uusia yhteistyömuotoja 

sekä toiveita puolin ja toisin. 

Kullekin vuosiluokalle järjestetään ohjattuja kirjastokäyntejä, joissa johdatetaan toiminnallisin metodein 

oppilaita tiedonhaun ja median maailmaan. Mediamatkat, QR-koodipolut ja pakopelit on suunniteltu 

hauskemmaksi tavaksi oppia kirjastonkäyttöä, aineiston löytymistä sekä tiedonhakua ja - hallintaa että 

mediaopetusta. 

Lisäksi koululuokat käyvät kirjastossa lainauskäynneillä ja voivat käyttää kirjastoa oppimisympäristönä 

erilaisissa ryhmätöissä ja projekteissa sekä ilmiöpohjaisessa opetuksessa. Kirjasto osallistuu koulun 

teemaviikkoihin ja pajapäiviin sekä palvelee koululaisten tuotosten näyttelytilana. 

Kirjastovälitunnit mahdollistavat kirjaston käytön koulupäivien aikana.  

Säännölliset luokkakäynnit 1 krt / kk / luokka 

 

Opettajakohtainen luokkakortti 

Kirjastossa on tehty tai tehdään kirjastokäynnillä opettajakohtaiset luokkakortit, joilla kyseinen opettaja voi 

lainata kirjoja luokkakäyttöön. Luokkakortilla lainatusta aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja. 

Muistutukset myöhässä olevasta aineistosta tai varatun aineiston saapumisesta lähetetään opettajan 

sähköpostiin.  

  

Oppilaiden/opettajien omat kortit 

Kirjastosta lainatessa on kirjastokortti oltava aina mukana. Kortilla lainattu aineisto on kirjastokortin 

omistajan vastuulla. Kortin kadotessa ota yhteys kirjastoon väärinkäytösten välttämiseksi. Omilla korteilla 

lainatusta aineistosta peritään myöhästymismaksua normaalisti. Lainat voi uusia viisi kertaa vaikka 

verkkokirjastossa.  

 

Omatoimikirjasto 

Pöytyän kirjastoissa on mahdollisuus käyttää kirjastoa myös omatoimisesti. Tämä tarkoittaa kirjaston käyttöä 

silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Kirjastoon päästäksesi tarvitset kirjastokortin + pin-koodin. Opettajan 

kirjautuessa luokkakortilla koko luokka saa tulla samalla ovenavauksella sisälle. 



Loistava lukudiplomi ja kirjallisuusdiplomi  

Peruskoululaiset voivat suorittaa Loistokirjastojen lukudiplomin, johon 

vuosittain luetaan 5-15 kirjaa lukuharrastuksen mukaan. Luku- ja 

kirjallisuusdiplomivalikoimaa päivitetään määräajoin oppilaiden ja 

opettajien toiveiden mukaan, jotta se sisältäisi aina mielenkiintoista ja 

tuoretta luettavaa.  

 

 

 

Kirjavinkkaukset  

Alakoulu: 1.-4. luokille keväällä helmi-maaliskuulla 

                             5.-6. luokille syksyllä loka-marraskuulla 

           Yläkoulu:  7. luokille keväällä 

                          8. luokille genrevinkkaus, myös tavallinen vinkkaus mahdollinen 

   9. luokille syksyllä 

       Tilaa vinkkaus lähikirjastostasi, myös uutuuskirjaesittelyt mahdollisia!                        

 

Kirjalaatikot luokkiin 

Opettaja voi tilata luokkaan kirjalaatikon, jonka sisällön voi 

vaihtaa halutuin väliajoin. Kirjalaatikkoon voi toivoa erilaisia 

teemoja ja esim. lukudiplomikirjoja tai helppolukuisia kirjoja. 

Laatikko täytetään kirjastossa toiveiden mukaan, jonka jälkeen 

opettaja voi noutaa sen luokkaansa. Opettaja tai koululuokka 

voi myös itse täyttää laatikkoa kirjastokäynnin yhteydessä. 

 

 

 

 

Kirjasarjat 

Pöytyän kirjastoissa on jonkin verran tarjolla useampi kappale samaa kirjaa. 

Kirjoja voidaan varata myös muista Loisto-kirjastokimpan kirjastoista, mutta 

tällöin tilaus on tehtävä mielellään kaksi viikkoa aikaisemmin. Luettelo Loisto-

kirjastojen kirjasarjoista löytyy:  

Y:\Kaikkien_yhteiset\Kouluyhteistyö\Kirjasarjat kouluille 

 

 



Yhteyshenkilöt kirjastoissa:  riikka.narva-haaksi@poytya.fi / 040 6722 968 Kyrön kirjasto 

terhi.laine@poytya.fi /040 7274 494 Kyrön kirjasto 

taina.jaakkola@poytya.fi / 040 6722 970 Yläneen kirjasto 

leena.viljanen@poytya.fi / 050 590 6748 Yläneen kirjasto 

iiris.mannonen@poytya.fi / 040 6722 967 Riihikosken kirjasto 

  minna.leinonen@poytya.fi / 040 7275 878 Riihikosken kirjasto 

Luokka-aste Kirjasto-opetus Mediaopetus Vinkkaus Tapahtumia 

Esikoulu Nalle kirjastossa -
kirjastoesittely 

Mediaopetusta tarinan 
avulla 

Sadut Prinsessat & ritarit 
Kesälukukisa 
 

1.lk 
Opin käymään 
kirjastossa 

Kirjastokortti. 
Kirjastokäyttäytyminen. 
Aineiston sijoittelu, 
elämyksellisyys 

Elokuvien 
ikärajasuositukset 

Vinkkaus keväällä 
Lukudiplomi 

Kesälukukisa 
 

2.lk 
Opin käyttämään 
kirjastoa 

Aakkostus 
Aineiston sijoittelu 
Kirjaston 
ajanvietemahdollisuudet 
 

 Vinkkaus keväällä 
Uutuuskirjaesittely 
Lukudiplomi 

Kesälukukisa 
 

3.lk 
Opin etsimään 
tietoa 

Verkkohaku (alustavasti) 
Kirjan varaaminen 
Luokitus – pääluokat 
Etsi kirja hyllystä - laput 

Mediamatka Vinkkaus syksyllä 
Lukudiplomi 

Kesälukukisa 
 

4.lk 
Opin käyttämään 
tietoa 

Verkkohakua 
(yksinkertaista esim. kirjan 
nimi) 
Hyllystä aineiston 
löytäminen 
Tietokirjan rakenne 
(hakemisto, sis.luettelo, 
sisältö) 

Mediamatka Vinkkaus syksyllä 
Lukudiplomi 

Kesälukukisa 
 

5.lk 
Opin 
suunnittelemaan 
tiedonhakua 

Opin suunnittelemaan 
tiedonhakua 
Tietotulva ja sen hallinta 

-Mediamatka 
-QR-koodisuunnistus 

Vinkkaus syksyllä 
Lukudiplomi 

Kesälukukisa 
 

6.lk 
Opin käyttämään 
lähteitä 

Erilaisten lähteiden käyttö 
ja kriittinen 
suhtautuminen niihin 

-Mediamatka 
-QR-koodisuunnistus 

Vinkkaus syksyllä 
Lukudiplomi 

Kesälukukisa 
 

7.lk 
Tutustun 
tiedonlähteisiin 
laajemmin 

E-aineisto 
Tiedonhaku & 
tiedonhallinta 
Tekijänoikeudet 

-QR-koodipolku 
-Pakopeli – asiasanat 
-Mediamatka 
-Kahoot! Tekijänoik. 

Vinkkaus keväällä 
Kirjallisuusdiplomi 

Kesälukukampanja 

8.lk 
Käytän nettiä ja 
somea oikein 

Netiketti & somekäyttö 
Nettiä koskeva 
lainsäädäntö 
Tekijänoikeudet 

-Pakopeli 2 – klovni 
-Mediamatka 
-QR-kooditiedonhaku 
-Blackout poetry ja 
kirjanselkärunot 

Genrevinkkaus ja 
vinkkaus esim. 
uutuuskirjat 
keväällä 
Kirjallisuusdiplomi 

Kesälukukampanja 

9.lk 
Tiedonhakua 
elämää varten 

Netiketti & somekäyttö 
Nettiä koskeva 
lainsäädäntö 
Tekijänoikeudet 
Tiedonhaku 

-Pakopeli 3 – kirjallisuus 
ja kulttuuri 
-Mediamatka eli 
Amazing Race 
-QR-koodisuunnistus 
 

Vinkkaus syksyllä 
Kirjallisuusdiplomi 

Kesälukukampanja 
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