
 

 

Tyrnävän kunnan lasten ja nuorten kirjastopolku 

Kirjastopolku tukee opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita erilaisiin kirjallisuuden lajeihin tutustumisen ja lukemaan 

innostamisen sekä tiedonhaun opetuksen kautta. 

Kirjastopolun tavoitteena on, että jokainen koululainen oppisi tiedonhaunperusteet ja käyttämään verkko- ja e-kirjastoja 

sekä löytäisi itselleen mieluista luettavaa ja innostuisi lukemisesta ajanvietteenä lukutaitotasostaan riippumatta. 

Kirjasto järjestää jokaiselle luokka-asteelle lukuvuoden aikana yhden 1–2 tunnin mittaisen kirjaston käytönopetuksen 

ja/tai kirjavinkkauksen. Tunnit toteutetaan ensisijaisesti kirjastolla tai koululla, mutta poikkeustilanteissa myös etätunnit 

ovat mahdollisia. 

Luokka-aste Tavoite/sisältöalue Toteutustapa Kesto Sovellettavissa 
oppiaineeseen 

Esikoulu Kirjaston tiloihin ja käyttösääntöihin ja -tapoihin 
tutustuminen. Lukuhöperö-diplomi. 

Kirjaston ja kirjastotoiminnan esittely joko kirjastossa tai 
esikoulussa. Lukuhöperö -kirjakassit. 

1 h Äidinkieli 

1. luokka Kirjaston tiloihin, käyttösääntöihin ja -tapoihin 
tutustuminen, kirjaston historia tutuksi. 
Kirjakärppä-lukudiplomi. 

Kirjaston tonttukierros tutustuttaa kirjaston perustoimintoihin ja sen 
historiaan. Kierroksen aikana saadaan kirjastokortti, jos sitä ei vielä 
ole. Kirjavinkkaus. 

1-2 h Äidinkieli 

2. luokka Kirjakärppä-lukudiplomi. Kirjavinkkaus. 1 h Äidinkieli 

3. luokka Aineiston luokitteluun ja aineiston etsimiseen 
tutustuminen. Kirjakärppä-lukudiplomi. 

Kirjastosuunnistus. Kirjavinkkaus. 1-2 h Äidinkieli 

4. luokka Verkkokirjaston ja e-kirjasto opetus. Kirjakärppä-
lukudiplomi. 

Verkkokirjaston ja e-kirjaston opetus, Pin-koodin päivittäminen 
oppilaiden kirjastokortteihin.  Kirjavinkkaus. 

1-2 h Äidinkieli 

5. luokka Tiedonhaun opetus. Kirjakärppä-lukudiplomi Verkkokirjaston ja e-kirjaston kertaus. Kirjavinkkaus 1-2 h Äidinkieli, MOK-
viikot 

6. luokka Tiedonhaun opetus. Kirjakärppä-lukudiplomi. Tiedonhaun opetus projektityössä. Kirjavinkkaus. 1-2 h Äidinkieli, MOK-
viikot 

7. luokka Verkkokirjaston ja e-kirjaston kertausta. Kirjaston ja e-kirjaston käytönopetus. 2 h Äidinkieli 

8. luokka Lukemaan innostaminen. Kirjavinkkaus. Lukukurssi tuottaa kirjavinkkejä keväällä kirjaston 
käyttöön. 

2 h Kaikki aineet 

9. luokka Tiedonhaun syventäminen. Tiedonhaun opetus projektityössä. 2 h Kaikki aineet 

Lukio ja 2. aste Monipuoliset tiedonhakutaidot. Tiedonhaun opetus. Oulun kaupungin kirjaston tekemän Eväitä 
opiskeluun -sivuun tutustuminen. 

2 h Äidinkieli 

Nuorten 
työpaja 

Monipuoliset tiedonhakutaidot, lukemaan 
innostaminen. 

Tiedonhaun opetus. Kirjavinkit. 2 h Kaikki aiheet 

 



 

 

• Koululuokat voivat käydä opettajajohtoisilla kirjastovierailulla, myös aamuisin ennen kirjaston aukeamista lukuvuoden aikana 

niin usein kuin siihen on tarvetta. Näistä käynneistä sovitaan etukäteen kirjaston kanssa, jotta vältytään ryhmien 

päällekkäisyyksiltä. 

 

• Luokat ja päiväkotiryhmät voivat saada kirjastolta yhteisökortin, jolle voidaan lainata koko ryhmälle koulussa käytettävä aineisto. 

 

• Kirjakärppä-lukudiplomi tutustuttaa lapsia kirjallisuuden monimuotoisuuteen. 

 

• Kirjasto kokoaa koululuokille opettajien toiveiden mukaisia materiaalipaketteja esim. MOK-viikkojen teemoihin liittyen. 

Oppilaat voivat myös tulla kysymään kirjastosta aiheeseen liittyvää materiaalia. 

 

• Lukudiplomista ja muusta lukutaitoon ja tiedonhakuun liittyvästä asioista voidaan tulla esittelemään myös kouluille esim. 

opettajien työkokouksiin tai vanhempainiltoihin. 

 

• Yläkoulut voivat kysyä tiedonhaunopetusta ja kirjavinkkausta kaikkien koulussa opetettavien oppiaineiden yhteyteen.  
Monipuolinen tiedonhakutaitojen opiskelu antaa lapsille ja nuorille hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin. 


