
Kirjaston ja lukioiden 
yhteistyöpalaveri 

Torstai 29.9.2016 
Lohjan kaupunginkirjasto 

 



 Aloitin pedagogisena informaatikkona 1.7.2016 

 Koulutus: lastentarhanopettaja, kirjasto- ja 
tietopalvelualan tradenomi, kasvatustieteen maisteri 
(varhaiskasvatus) 

 Mitä mm. olen tehnyt: 
 10 vuotta Porvoon kaupunginkirjastossa koulu- ja 

päiväkotiyhteistyöstä vastaavana kirjastonhoitajana 
(satuviikot, kirjavinkkaus alakoululle, kirjastonkäytön- ja 
tiedonhaunopetus, koulutuksia opettajille…) 

 Vaasan kaupunginkirjaston kaikissa eri toimipisteissä 
vuosina 2003-2006 (opintojen ohella) 

 Montessori-päiväkodissa lastenhoitajana vuoden verran 

Melina Aremaa esittäytyy 



 Osallistuu Kulttuuripolku-yhteistyöhön. 
 Kehittää ja koordinoi päiväkotien, koulujen ja kirjastojen välistä yhteistyötä 

erityisesti lähikirjastojen ja monitoimijatalojen osalta ja toimii yhteistyöstä 
vastaavana kirjastonhoitajana. 

 Vastaa kirjaston osalta päiväkotien ja koulujen yhteistyösuunnitelman 
ajantasaisuudesta  ja OPS-yhteistyöstä.   

 Toimii kirjaston lasten- ja nuortenkirjastotyön tiimin vetäjänä ja osallistuu 
Lukki-kirjastojen lastenkirjastotyöryhmän yhteistyöhön.  

 Järjestää tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetustunteja, kirjavinkkausta ja 
mediakasvatusta kirjastoissa ja kouluissa.  

 Vastaa monitoimijatalojen kirjastojen kokoelmatyöstä. 
 Tuottaa materiaalia kirjastoissa tehtävää päiväkoti- ja kouluyhteistyötä 

varten. 
 Järjestää tiedonhaun opetusta ja kirjavinkkausta ruotsin kielellä.  
 Osallistuu erilaisten projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen.  
 Vastaa verkostoitumisesta yhteistyötahojen kanssa. 
 Osallistuu kirjaston kehittämisryhmän työskentelyyn, uudessa 

organisaatiossa pedagogisen prosessin omistaja. 
 

Melinan toimenkuva 



 Yhteistyöpalavereita kirjasto, koulu ja varhaiskasvatus 

 Määräaikaisia pedagogisia informaatikkoja 
hankerahalla 

 Yhteistyötä pääkirjaston ja lukion välillä: 

 mm. lukiolaisten kirjastoviikko 

 

Lukion ja kirjaston yhteistyötä  
- mennyttä ja tulevaa 



 OPS: Laaja-alainen osaaminen, ilmiöpohjainen oppiminen, 
monilukutaito 

 ”Oppimisen kannalta tärkeitä ovat: tiedon hankkimisen, 
käsittelyn, analysoimisen, esittämisen, soveltamisen, 
yhdistelemisen, arvioinnin ja luomisen 
taidot”vastaamaan tulevaisuuden osaamishaasteita 

 Tavallinen lukutaito ei riitä. Monilukutaidon  tukeminen on 
yksi kirjaston perustehtävistä 

 Kirjasto tukee lukuharrastusta ja innostaa lukemaan 

 Kirjasto on kasvu- ja oppimisympäristö, jossa fakta ja fiktio 
yhdistyvät 

 Lukio ja OPS-uudistus? 

 

OPS 2016 ja kirjastot 



 Kirjastopolku: Kirjaston tarjoamien palveluiden pohjalta rakennetaan 
oppijan kirjastopolku, joka tukee lasten ja nuorten kirjastonkäytön, 
tiedonhaun, tiedonhankinnan ja lukutaitojen oppimista 
varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutuksen loppuun asti. 

 ”Katekismus”: Mitä kirjasto voisi tarjota OPS:n toteuttamisen tueksi: 
kirjataan niihin eri luokka-asteiden opetussuunnitelmien tavoitteisiin, 
sisältöihin ja laaja-alaisen oppimisen kohtiin, joissa kirjasto voisi olla 
mukana tukemassa toteuttamista. 

 Päivitetään kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen 
yhteistyösuunnitelma 

 Ehdotus: Laaditaan kirjaston ja lähikoulun ja –päiväkodin yhteistyön 
vuosisuunnitelma: konkreettinen; kirjataan ylös 

 Kirjastopolku on osa kulttuuripolkua 
 Hankkeen toteutus lokakuussa 

 

Kirjastopolkua pitkin 
Uudet opetus- varhaiskasvatussuunnitelmat kirjasto, 

koulun ja varhaiskasvatuksen perustaksi Lohjalla 



 Yhteisökortit 

 Ohjatut luokkakäynnit 
 Pääkirjastossa 

 perinteinen Lukiolaisten kirjastoviikko (n. viikko 45) - tiedonhaun 
opetusta  (verkkokirjasto, Google Scholar…) eri teemoihin liittyen. 
(Johanna Riikonen) 

 joulukuun alussa kaikille lukion ekaluokkalaisille luento Suomen 
nykykirjallisuudesta (Merja-Liisa Karhu) 

 kokeiltu klassikkokirjallisuuden esittelyä teemoittain (Huijareita ja 
veijareita; Sota on syttynyt; Ai, oliko se klassikko) -  mahdollista taas ensi 
keväänä. (Merja-Liisa Karhu) 

 Ryhmien omatoimiset lainauskäynnit kirjastoissa – 
sovittaessa myös aukioloaikojen ulkopuolella  

 

 

 
Lohjan kaupunginkirjaston  

tarjonta lukioille tällä hetkellä 
 
 
 



 

 Kirjastoautokäynnit Nummen yhtenäiskoululla 

 Näyttelytilaa  

 Kirjasto opetustilana 

 Aineiston kerääminen etukäteen toiveiden ja 
tarpeiden mukaan 

 Erikieliset siirtokokoelmat koulujen tarpeiden 
mukaan mahdollisia (monikielinen kirjasto & Lohjan 
omat erikieliset kokoelmat) 

 

…tarjonta jatkuu… 



Lukion opettajien toiveet ja ajatukset 
yhteistyöhön liittyen – mitä uusi 

opetussuunnitelma tuo tullessaan? 
 

 Keskustelua, ideointia, toiveita, ajatuksia, 
kokemuksia! 

 

 Miten teidän toimintakulttuuri muuttuu ja miten se 
vaikuttaa yhteistyöhön kirjaston kanssa? 

 

 
 



 Melina Aremaa – pedagoginen informaatikko  
puh. 044 369 3127 
(toiminta koko Lohjan alueella – vastuu ruotsinkielisistä) 

 Pääkirjasto: Johanna Riikonen puh. 019 369 1360 
 Virkkalan kirjasto: Virva Kyyrö puh. 019 369 5602 
 Karjalohjan kirjasto: Essi Isola puh. 019 355 381 
 Mäntynummen kirjasto: puh. 019 369 5582 (Viivi Raunola)  
 Ojamon kirjasto: puh. Katariina Mäenpää 019 369 5612  
 Pusulan kirjasto: Mirka Riento puh. 044 767 4826 
 Sammatin kirjasto: Viivi Raunola puh. 019 357 3770 
 Saukkolan kirjasto: Mirka Riento puh. 044 374 4420 
 Kirjastoauto Saima: Maria Alanen puh. 050 567 5886 
 Kirjastoauto Nuppu:  puh. 0500 665 658 

 

Kirjaston yhteystiedot 
 


