
Lukeva kunta toimenpiteitä v. 2022 

 

Kirjasto 

- Elina Kemppainen on laatinut koulujen opettajille suunnitelman Tyrnävän lasten ja nuorten 

kirjastopolun toimenpiteistä koulujen syys- ja kevätlukukausille.  

- PPH-tiistait: Sointupajan muskarit (2) sekä Irman satuhetki 

- Soiva Siili -lastenkonsertit lehtisalissa 14. ja 15.2. 

- 1.3. Hyvänen aika! -kiertue lehtisalissa (runomonologi) 

- 9.3. Talvitapahtuma Koivulassa, kirjasto mukana   

- Lukuviikolla 4.-10.4. järjestettiin Koko Tyrnävä lukee -tapahtuma teemalla: Lukemalla parempi 

maailma. Tapahtumia lukuviikolla: 

o Lukukilpailu koulujen kesken, jossa laskettiin luetut sivumäärät. Kaikkien Tyrnävän 

koulujen oppilaat lukivat Lukuviikolla yhteensä 449 109 sivua! Eniten lukeneet luokat 

palkittiin pitsoilla tai elokuvaesityksellä + herkuilla. 

o Kirjastosta virkailija vieraili neuvolassa/tk:ssa esittelemässä e-aineistoja, satupassia ym. 

o Nuokkarin väki veti kirjastossa peli-illan, eri ikäisille nuorille herkkuineen, osall.21 

o Somessa esiteltiin johtoryhmän kirjasuosikkeja kuvan ja kirjan kanssa 

o Some kanavilla myös asiakkaat saivat esittää kirjavinkkejä 

o Luottamushenkilöiden kirjavinkeistä oli näyttely kirjastossa 

o Eskareiden ja viskareiden kirjastoseikkailu kirjastossa, 86 osall. 

o Lukutunti Kotolassa 

o Keskiviikkoiltana kirjailija Jenni Räinä vieraili kirjastossa, kuulijoita n. 10 

o Lasten lauantai, ohjelmassa satutuokioita, satuhierontaklinikka, askartelua ja arvontaa. 

Tapahtuma-aikana yrittäjyysluokan kahvio Kivipirtissä. Kävijöitä 94 

- Kesänportti 1.6., kirjasto mukana esittelemässä e-aineistoa ym., Miina ja Manu -hahmot, kirja-

arvonta 

- Kirjakaappi Murron koululle, asiakkaiden käyttöön 14.6. alkaen 

- Lukemattomat lakeuden nuoret lukemaan -hanke: 

o Hankkeen tavoitteena on innostaa nuoria lukemaan ja lisätä heidän kiinnostustaan kirjoihin 

kirjailijavierailujen kautta. Kolmeen kuntaan Tyrnävälle, Liminkaan ja Kempeleeseen 

kutsutaan kirjailijavierailijoita, jotka innostavat nuoria lukemaan. Hanketta hallinnoi 

Tyrnävän kunta ja hankkeen suunniteltu toiminta-aika on 1.1.2022-31.12.2023. 

o Ensimmäinen kirjailijavieras Jyri Paretskoi esiintyi Tyrnävän yläkoululaisille 1.6. 

 

  

Kuulammen koulu 

- Myllykirjastosta toimitettu useita laatikoita uudehkoja poistokirjoja, joita koulu ottanut mielellään 

vastaan 

- Temmeksen kirjaston hyllyjä toimitettu myös koululle 

- Yläkoululaisten lukutaidon vahvistaminen -hanke käynnissä, lukudiplomit 

- osallistuu Lukeva koulu -malliin 

- Perhelukeminen ja lukutaito-osaaminen lentoon -hanke suunniteltu alkavaksi syksyllä, Elina Palola 

on kerännyt sopivia yhteyshenkilöitä  

 



Rantaroustin koulu 

- mukana Lukuliikkeen Lukeva koulu -mallissa 

- suunnitteilla on lukuparit luokittain (6lk-3lk, 5lk-2lk, 4lk-1lk), jossa isommat kävisivät lukemassa 

ääneen pienemmille 

 

Murron koulu 

- poistokirjoja toimitettu myös Murron koulun kirjastoon 

- mahdollisesti myös hyllyjä Temmeksen kirjastosta 

- tehdään yhteistyötä kirjaston henkilökunnan kanssa koulukirjaston materiaalin läpikäymisessä ja 

järjestelyssä, tämä työ aloitettu kuluvan kesän aikana 

Seurakunta 

- lukutunnit jatkuvat 

 

 

 

 

Tulevia suunnitelmia 

- Myllykirjasto omatoimikirjastoksi, syksy 2022 

- Perhepäivähoitajien tiistait jatkuvat 

- Syksylle suunnitelmissa lukupiirit, kaikille avoin sekä erikseen miehille 

 

 

 

 

 

 


