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1 Yhteistyösuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet 

 
Kirjasto, varhaiskasvatus ja koulu ovat tehneet yhteistyötä Toivakassa jo pitkään. 
Kulttuuriopetussuunnitelmassa (Kulttuurivakka) vuodelta 2012 esitellään lyhyesti kirjaston tarjontaa 
koululuokille. Kulttuuritoimi toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa myös 
Kulttuuriaitan kautta. Peruskoulun uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä tuli aiheelliseksi 
kartoittaa kirjaston ja koulun yhteistyön tilanne Toivakassa sekä edistää yhteistyötä ja oppilaiden 
tasavertaisuutta kirjastonkäytön ja tiedonhallintataitojen opetuksessa.  
 
Toivakan kunnan talousarvioon vuodelle 2018 kirjattiin sivistystoimen yhdeksi painopistealueeksi 
koulun, varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistyön suunnitelmallinen kehittäminen. Tavoitteena on 
laatia monilukutaitosuunnitelma vuoden 2018 loppuun mennessä, jonka jälkeen suunnitelmaa 
lähdetään jalkauttamaan käytännön varhaiskasvatus- ja koulutyöhön. Tavoite tukee kunnan 
strategiaa, jonka arvoina ovat avoimuus ja rohkeus, oppiminen ja kehittyminen. Päämääriksi 
strategiaan on kirjattu seuraavat tavoitteet: 1. ylivertainen yhteisöllisyys 2. Toivakka tuntuu ja 
tunnetaan 3. modernia maalaisidylliä ja 4. palveluiden Toivakka.  
 
Sivistystoimen tavoite ja yhteys kuntastrategiaan 
 

Strateginen linjaus 
/tavoite  

Toiminnallinen tavoi-
te suunnitelmavuon-
na  

Mittarit/indikaattorit  Tavoitetaso  

Ylivertaista yhteisölli-
syyttä  
Toivakka tuntuu ja  
tunnetaan  

Koulun, varhaiskas-
vatuksen ja kirjaston  
yhteistyön suunni-
telmallinen kehittä-
minen.  
Monilukutaitosuunni-
telman laatiminen 
yhteistyössä kirjas-
tohenkilöstön, opet-
tajien ja varhaiskas-
vatushenkilöstön 
kanssa. 

Johdonmukaisesti  
etenevä ja ikätasot 
huomioiva suunni-
telma  

Monilukutaitosuunnitelman 
valmistuminen  
talousarviovuoden  
loppuun mennessä  

 
Kirjaston, varhaiskasvatuksen ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen tukee ylivertaisen 
yhteisöllisyyden tavoitetta rakentamalla siltoja kirjasto-, kasvatus- ja opetustyön ammattilaisten välille. 
Monilukutaitosuunnitelma tehdään moniammatillisessa yhteistyössä; tekemiseen osallistuu työryhmä, 
jossa on varhaiskasvatuksen edustaja, kaksi kirjastotyöntekijää ja neljä opettajaa. Lisäksi 
suunnitelmaa kommentoivat myös erityisopetuksen ja esikoulun opettajat. Suunnitelma ja sen 
käytännön toteutus parantavat eri toimijoiden välistä viestintää ja suunnitelman kautta kirjaston rooli 
oppimisympäristönä nousee selkeämmin esiin. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan tulevina 
vuosina. 
 
Kirjaston, varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyön tavoitteita ovat: 

 lukuharrastuksen lisääminen  
 monilukutaidon tukeminen (tiedon hankinta ja hallinta, mediakasvatus) 
 paikallinen tasa-arvoisuus palvelujen tarjonnassa ja käytössä 
 oppimisympäristöjen ja uusien yhteistyömuotojen kehittäminen 
 opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien toteuttamisen tukeminen   

 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa monilukutaito määritellään kyvyksi tuottaa, tulkita ja 
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arvottaa erilaisia tekstejä. Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä 
kohti eri tiedonalojen kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta 
tekstiympäristöä, sitä hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. 
Oppimistilanteissa oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä 
muiden kanssa. Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja 
mahdollistetaan niiden kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen.  
 
Toivakan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa todetaan, että monilukutaito on kulttuurisesti 
moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta 
keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. 
Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat olla muun 
muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Monilukutaitoisiksi 
kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa 
kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja. 
 
Lukeminen edistää tunne-elämän, mm. empatia- ja eläytymistaitojen kehittymistä sekä kehittää 
keskittymis- ja rauhoittumiskykyä ja pitkäjänteisyyttä. Tarinoiden kautta avautuu uusia maailmoja ja 
näkökulmia todellisuuteen. Kirjasto on täynnä tarinoita, ne pitää vain löytää. Tälle tarinoiden tielle 
haluamme toivakkalaiset lapset ja nuoret johdattaa. 
 
 
2 Yhteistyön käytännöt 
 
Monilukutaitosuunnitelma koskee kirjastoa, varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Monilukutaitosuunni-
telmaa voidaan soveltaa erityisopetukseen sopivilla tavoilla.  
 
Yhteydenpito tapahtuu ensisijaisesti sähköpostilla. Opettajien ajantasaiset yhteystiedot ja heidän 
opettamansa luokat ja oppiaineet löytyvät kunnan peda.net –sivuilta. Kirjastolle yhteyttä voi ottaa joko 
kirjaston sähköpostiin kirjasto@toivakka.fi tai kirjastonjohtajaan. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 
on nimetty kirjastoyhdysopettaja, joka sopii kirjastovierailujen aikataulut. Yksityisessä varhaiskasva-
tuksessa päiväkodin johtaja toimii yhteyshenkilönä. 
 
Koulukeskuksen ja Kankaisten koulun opettajat perehtyvät yhteistyösuunnitelmaan ja sopivat itsenäi-
sesti oman luokkansa kirjastovierailut suunnitelmassa sovitussa aikataulussa.  
 
Kaikki koulu- ja päiväkotiryhmät ovat tervetulleita kirjastoon myös yhteistyösuunnitelmaan kirjattujen 
vierailujen lisäksi. Käynnit on mahdollista toteuttaa myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella 
sopimalla asiasta kirjaston henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatuksella ja alakoululuokilla on 
käytössä yhteisökortit, joilla lainataan yhteiskäyttöön tulevaa aineistoa. Korttien vastuuhenkilöt ja 
yhteystiedot päivitetään syyslukukauden alkaessa.  
 
Keski-kirjastot julkaisee kouluille tarkoitettua lukudiplomilistausta tietyille luokka-asteille sopivista 
kirjoista. Lukudiplomi on tarkoitettu herättämään ja ylläpitämään kirjallisuusharrastusta ja 
helpottamaan ikätasoisten kirjojen löytämistä. Lukudiplomin suorittamisesta päättää aina kunkin 
luokan opettaja. Kirjasto on nostanut 1.-4. luokkien lukudiplomikirjat esille, jotta ne olisivat helpommin 
löydettävissä. Kirjasto kannustaa omalta osaltaan lukemiseen lahjoittamalla joka kevät luokka-asteille 
1, 3, 5 ja 7 palkintokirjoja ahkerasta lukemisesta.  
 
Kirjastolla järjestetään säännöllisesti näyttelyitä ja muitakin tapahtumia, joihin toivotaan 
varhaiskasvatuksen ja koulunkin osallistuvan. Kirjasto pyrkii myös järjestämään vuosittain ainakin 
yhden kirjailijavieraan varhaiskasvatukseen ja/tai koululle. Kirjasto lähettää varhaiskasvatukselle ja 
kouluille tiedotteen tulevista näyttelyistä ja tapahtumista syys- ja kevätlukukauden alussa. 
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Varhaiskasvatus järjestää kirjastolla säännöllisesti näyttelyitä lasten töistä. Koulukeskuksenkin 
opettajia kehotetaan pitämään mielessä, että erilaisten oppimisprojektien tuloksista voi järjestää 
näyttelyitä myös kirjastolle.  
 
Ohjatut kirjastokäynnit voidaan tarvittaessa yhdistää koulussa käynnissä oleviin monialaisiin 
oppimiskokonaisuuksiin. Opettajat voivat sopia kirjaston kanssa oman opetuksensa pitämisestä 
kirjastossa koulun tutkivan työskentelyn projekteihin liittyen. Kirjaston henkilökunta voi tarvittaessa 
olla apuna projekteissa. 
 
Kirjastossa voidaan tarpeen mukaan järjestää myös henkilökunnan koulutusta. Koulutuksen sisällöstä 
ja ajankohdasta tulee aina sopia kirjaston henkilökunnan kanssa. Erityisesti varhaiskasvatuksen 
henkilöstö voisi hyötyä kirjavinkkauksen tai kirjastokoulutuksen pitämisestä joko kirjastolla tai 
päiväkodilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Yhteistyön vuosikello 
 
 

Kenelle Mitä Milloin 
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Varhaiskasvatus 

Opastettu tutustumiskäynti viskareille, kirja-
paketit, lasten töiden näyttely kirjastossa, 
elokuvanäytös 

Viskarit vierailevat kirjastossa huhtikuussa. 
Uutuuslistaus syys- ja maaliskuussa. Lasten 
töiden näyttely huhti- ja marraskuussa sekä 
kesällä. Elokuvaesitys syksyllä.  

Esiopetus 

Osallistuminen kirjaston järjestämiin tapah-
tumiin 

  

1lk 

Kirjastoon tutustuminen: kirjastokortti, käyt-
täytymissäännöt, aineistot, kirjavinkit 

Elo-/syyskuu 

2lk 

Itsenäinen kirjastossa käynti pareittain ja 
oman kirjan valinta 

  

3lk 

Kirjavinkkaus / kirjamaistiaiset 

Tammi-/helmikuu 

4lk 

Toiminnallinen kirjastosuunnistus / luoki-
tusopetus ja verkkokirjastoon tutustuminen 

Loka-/marraskuu 

5lk 

Tiedonhaku (hakusanat, lähdekritiikki, lähtei-
den valinta) + vinkkaus / kirjauutuuksien esit-
tely   Loka-/marraskuu 

6lk 

Osallistuminen kirjaston järjestämiin tapah-
tumiin 

  

7lk 

Toiminnallinen kirjaston käytön kertaus / 
genrevinkkaus  

Syyskuu 

8lk 

Mediakasvatus: mediakritiikki, medialukutai-
to, tekijänoikeus (Kulttuuriaittayhteistyö) 

Helmikuu  

9lk 

Tutkielmien tekeminen  

Opettajan yhteydenotto tarpeen mukaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Varhaiskasvatus ja esiopetus 
 
Toivakassa varhaiskasvatusta tarjoavat kunnallinen vuoropäiväkoti Touhuvakka ja Ruuhiryhmä sekä 
kunnallinen perhepäivähoito. Yksityisiä palveluja ovat päiväkoti Kompassi ja yksityinen 
perhepäivähoito. Toivakan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa kirjaston ja varhaiskasvatuksen 
yhteistyöstä on sovittu seuraavaa: 
 
Kirjastossa käydään vierailuilla ja erikseen viskareiden kanssa opastetulla tutustumiskäynnillä. 
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Lainaamme kirjoja, saamme lukuvinkkejä, teemakohtaisia kirjapaketteja ja sähköisen listan 
uutuuksista kaksi kertaa lukuvuodessa. Kirjastossa pidetään lasten töiden näyttely kaksi kertaa 
vuodessa ja elokuvanäytös vuosittain. Esillä olevista näyttelyistä tulee tieto päiväkoteihin. 
 
Esiopetusryhmiä toimii koulukeskuksella, Kankaisten koululla ja päiväkoti Kompassissa. Esiopetus 
vierailee kirjastossa lainaamassa kirjoja ja tutustumassa näyttelyihin sekä osallistuu kirjaston 
järjestämiin tapahtumiin. 
 
Kirjaston tavoitteena on tarjota kerran lukuvuodessa satutuokio, nukketeatteriesitys tai 
mediakasvatustyöpaja, joka on suunnattu varhaiskasvatukselle ja/tai esi- ja alkuopetukselle.  
 
 
3.2 Alakoulut 
 
3.2.1 1.-2. luokat 
 
Eppuluokkalaiset tutustuvat kirjastoon heti lukuvuoden alussa. Kirjastokäynnillä kerrotaan kirjaston 
käytön perusasiat: mitä kirjastossa voi tehdä ja mitä aineistoja sieltä löytyy, kuinka kirjastokorttia 
käytetään ja miten kirjastossa käyttäydytään. Lisäksi vinkkaillaan epuille sopivia kirjoja.  
 
Kankaisten eppuluokkalaisille järjestetään myös vierailu kirjastoon heti lukukauden aluksi. 
 
Toppuluokkalaiset tutustuvat jo itsenäisesti kirjastoon: opettajan luvalla he käyvät pareittain 
valitsemassa ja lainaamassa oman kirjan.  
 
3.2.2 3. luokat 
 
Kolmansille luokille kirjasto järjestää kirjavinkkauksen tai kirjamaistiaiset. Esitellään kirjoja eritasoisille 
lukijoille, niin että jokainen oppilas löytää itselleen sopivaa lukemista. Kirjavinkkaus järjestetään myös 
Kankaisten koululle. 
 
3.2.3 4. luokat 
 
Neljäsluokkalaisille opetetaan kuinka kirjastosta löytää aineistoja: harjoitellaan Keski-verkkokirjaston 
käyttöä ja kirjan löytämistä kirjaston hyllystä. 
 
3.2.4 5. luokat 
 
Viidesluokkalaisille kirjasto järjestää tiedonhaun opetusta: keskustellaan hyvistä hakusanoista ja siitä, 
kuinka lähteitä kannattaa arvioida ja valita. Oppimisen kannalta olisi hedelmällistä, jos opetuksen voisi 
yhdistää johonkin oikeaan projektiin, että tiedon tarve olisi olemassa. Samassa yhteydessä pidetään 
myös lyhyt vinkkaus kirjauutuuksista ja muista aineistoista. Opetus järjestetään myös Kankaisten 
koululla. 
3.3 Yläkoulu 
 
3.3.1 7. luokat 
 
Seiskaluokan aluksi kerrataan kirjastonkäytön perusasioita toiminnallisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan 
järjestää myös toiminnallinen luokitusopetus tai genrevinkkaus.  
 
3.3.2 8. luokat 
 
Kasiluokkalaiset pääsevät tutustumaan mediakasvatusaiheisiin. Opetus toteutetaan Kulttuuriaitta -
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yhteistyönä, esim. työpajana. 
 
Kirjasto kannustaa tuomaan yläkoululuokkia kirjastoon tekemään esitelmä- ja 
tutkielmaprojekteja. Yhdessä opettajan kanssa voidaan sopia siitä, miten kirjastohenkilökunta 
voi projekteissa olla apuna. 
 
  
4 Yhteistyön seuranta ja arviointi  
 
Monilukutaitosuunnitelmaa aletaan toteuttaa vuoden 2019 alusta. Käytännön toteutusta seurataan 
tilastojen avulla vuosittain. Tavoitteena on myös kerätä palautetta ohjatuista kirjastokäynneistä.  
 

Työryhmän kokoonpano: 

Kirjasto   

Katariina Siironen, Anne Vihinen 

Koulukeskus 

Tuomas Hakulinen, Tiina Turto, Kukka-Maaria Vassinen 

Kankaisten koulu 

Taina Hoskari 

Varhaiskasvatus 

Neija Lepistö 

 


