
Lukeva kunta  

vuonna 2020 tehtyjä toimenpiteitä 

 

 

- Lukukerho Tyrnävän Rantaroustin 3 lk. oppilaille, EevaMaija Kukkala (tammikuu2020) 

 

- Perhepäivähoitajien tiistai 11.2. aamupäivällä kirjastossa 

 

- Luento lasten seksuaalisuudesta 13.2.2020 (aineiston lainausmahdollisuus) 

 

- 25.2. Palaveri Kuulammen koululla (Rinnekangas, Huurre, Palola, Juntunen)  

o Ostotukikirjoja koululle 

o Hankkeet: 1. Toimintamallit kuntoon (22 000 €), 2. Kirjailijavierailulla lukuinto Lakeuden 

lapsille ja nuorille (4000 €) ja OKM:ltä koulun ja varhaiskasvatuksen hanke (16 000€) 

o Lukeva kunta -kokouksessa puhutaan myös uuden hankkeen hausta. Oulun yo:n hanke (?), 

jossa osatoteuttajana Tyrnävän kunta. Tutkimushanke, jossa kuultaisiin ennen kaikkea 

nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä (äidinkielenopettajia). Taustalla seikka, että aiempi 

tutkimus ja nuorten kertoma eivät kohtaa, kun puhutaan lukuinnosta, lukutaidosta ja 

lukemisen edistämisestä. Pilottihanke, jossa hyödynnettäisiin mm. Elina P. verkostoja. EP 

nyt tutkimusryhmässä, jossa tutkitaan Oppilaiden lukutaitoa. Artikkeli Kieliverkosto -

julkaisussa ilmestyy 03/2020. EH puhuu Vehkalalle hankehausta; kirjastopuolen AVI:n, 

säätiöiden ja ministeriöiden suora raha? Talousarvioon 2021 varaus? 

o Keskusteltiin Kuulammen koululla tehtävästä lukemisen edistämistyöstä. Muiden muassa 

mainittiin lukutunnit (8.-luokkalaisilla 1 per vko), opiskelutaitojen kehittäminen yhtenä 

kärkenä (yli oppiainerajojen menevä yhteistyö), ääneen lukeminen.  Teija lupasi lähettää 

Helenalle koontia niin vuonna 2019 tehdyistä (Lukeva kunta -)toimenpiteistä kuin vuoden 

2020 suunnitelmista 

 

 

- Satumuorin (Irma Aitta) satuhetket kirjastossa tammi-maaliskuulla 

 

- Kalevalan päivänä Tuula Länkinen luki selkokielistä Kalevalaa Rantaroustin EHA-ryhmälle  

 

- Kirjaston satupeikon satuhetket Talvitapahtumassa Koivulassa maaliskuulla 

 

- Yhteistyö neuvolan kanssa jatkui, lisää neuvolan jakamia Vauvakortteja tilattiin maaliskuussa 2020. 

Vauvakortilla saa kirjastosta noutaa vastasyntyneelle kirjalahjan. Neuvola jakaa Lue lapselle -

kirjakasseja 

 

- 8.4. pidettäväksi suunniteltu Lukeva kunta -kokous peruttiin koronan takia 

 

- Korona-aikana kirjaston oma Satupeikko (Elina Kemppainen) teki virtuaalisia satuhetkiä kunnan 

kulttuuritoimen Youtube-kanavalle  

 



- Krista Kososen virtuaalinen vierailu Kuulammen koululle 14.5. torstaina klo 10-11. Vierailun 

kustantaa kokonaisuudessaan Lasten ja nuorten säätiö. Vierailu liittyy heidän Dreams-hankkeeseen, 

jolla tarjotaan suomalaisten tähtien esiintymisiä Suomen kouluille. 

 

- Kesäkuussa kirjatilaus Kuulammen koululle Ostotukilistoilta (OKM:n myöntämä vuosittainen tuki 

kirjastoille vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostoon) n. 1500 € 

 

- Kesäkuussa satuhetkiä Tyrnävän leikkipuistoissa eri puolilla kuntaa (Elina Kemppainen) 

 

- Muisti ja hyvinvointi -kiertue 27.8. (aineiston lainausmahdollisuus) 

 

- Perhepäivähoitajien tiistaiaamut jatkuneet syyskuusta alkaen, mutta keskeytyneet nyt joulukuussa 

koronan takia 

 

- Karjala-aiheinen näyttely syyskuussa (Karjala Liitto ja Oulun Karjalaseura 80 v.) 

- Read Hour 8.9. 

 

- 3.10.2020 Kuulammella MLL:n järjestämä ”Hyppelihiiri Myökkipyökki metsässä” -elokuva 

(+kirjanäyttely kirjastossa edellisellä viikolla)  

 

- Lukeva kunta -kokous 13.10.2020 klo 14.00 

 

- 17.10.2020 Lukuloman lähtölaukaus, Koiramaista menoa kirjastossa. Kirjastossa oli paikalla kolme 

koiraa, joita sai käydä rapsuttelemassa, samalla Suomen Karva-kaverit Muhoksen seudulta 

esittelivät lukukoiratoimintaa. Tapahtuma keräsi 157 kävijää. 

 

 

- 19.10.2020 Lukupiiri, vetäjänä Pia Hentunen (osa Pottuhallissa 2021 järjestettävää Täyttymys2021 -

näyttelyprojektia) 

 

- 27.10.2020 Kivipirtissä oli Tuula Länkisen uuden kirjan ”Vasemmanpuoleinen pikkulaatikko” 

julkistamistilaisuus 

 

 

- 4.11.2020 kirjastolla järjestettiin yhdessä MLL:n kanssa Pehmojen yö -tapahtuma, jossa pehmolelun 

sai tuoda yöksi kirjastoon. Muistoksi annettiin kuva siitä, mitä pehmot olivat yöllä kirjastossa 

tehneet. 

 

- 2.12.2020 kirjailija Magdalena Hain virtuaalivierailu Kuulammen koulun 7. – 8.lk oppilaille. 

Virtuaalivierailu onnistui hyvin, esitys oli mielenkiitoinen ja oppilaat esittivät aktiivisesti kysymyksiä 

kirjailijalle. 

 

- Ostotukirahoitusta saatiin 850 € lisää ja Murron koululle tilattiin toivottuja kirjasarjoja oppilaiden 

käyttöön. Yhteensä ostotukirahaa siis noin 2350€. 

 

- Marras-joulukuulla suunnitelmissa oli nukketeatterikiertue kirjaston väen toimesta Tyrnävän 

päiväkoteihin, mutta koronan takia se jouduttiin perumaan. Nukketeatteriesitys kuitenkin 



toteutettiin virtuaalisena, Elina Kemppaisen ja Eevamaija Kukkalan valmistelema esitys kuvattiin ja 

on nyt katsottavissa Tyrnävän kulttuuritoimen Youtube-kanavalla.  

 

- Elina Kemppainen on vinkannut läpi kaikki Tyrnävän koulujen 3.-6. luokat sekä kertonut luokille 

Kirjakärppä Lukudiplomista, mikä onkin otettu useissa luokissa käyttöön. Vinkkauksista saatu hyvää 

palautetta. Yksi vinkkaus tehty myös virtuaalisena. 

 

- Neuvola jakaa Lue lapselle -kirjakasseja, lukubingo vielä käytössä, mutta kaipaa päivittämistä. 

Eevamaija K. suunnittelemassa uutta Lukupassia neuvolassa jaettavaksi. 

 

- Hanna Asa pitää satutuntikerhoa 1-2 lk. oppilaille kerran viikossa. 

 

- Seurakunnassa käy nuorisotyön ohjaaja lukemassa eskareille, seurakunnan päiväkerhoissa ja 

perhekerhoissa satuhetkiä, vuosittain lahjakirja tietyn ikäisille 

 

 

 

 

 

- Hankkeet: 

o ”Toimintamallit kuntoon”, saatu avustus 22 000 € 

▪ hanketyöntekijä Eevamaija Kukkala aloitti 1.9.2020 

▪ tavoitteena on luoda Tyrnävän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaan sisältyvä 

kirjastopolku. Kirjastopolun olisi määrä tavoittaa kaikki ikäluokat niin, että kirjasto 

ja sen palvelut tulisivat kuntalaisillemme entistäkin luontevammiksi osaksi arkea. 

Hankkeella halutaan vahvistaa myös kirjaston ja koulujen sekä kirjaston ja 

kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä.  

 

o ”Kirjailijavierailuille lukuinto lakeuden lapsille ja nuorille”, (Tyrnävän, Limingan, Lumijoen ja 

Kempeleen kirjastojen yhteishanke), saatu avustus 4 000€  

▪ Kirjailijavierailuhankkeen tavoitteena on saada lapset ja nuoret innostumaan 

lukemisesta ja lukuharrastuksen jatkamisesta. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä 

ovat 3.-4. luokkalaiset sekä 7.-luokkalaiset, mutta muutkin ala- ja yläasteikäiset 

voivat päästä osalliseksi kirjailijavierailusta.  

▪ Ensimmäinen kirjailijavierailu toteutettiin marras-joulukuussa 2020. Neljän 

hankekunnan 7.-8 lk. luokkalaiset saivat kirjailija Magdalena Hain vieraaksi 

virtuaalisena. 

 

o "Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen lukemisen kulttuurin ja lukutaidon 

vahvistaminen Tyrnävän kunnassa"(OKM), saatu avustus 16 000 € 

▪ ei ole vielä alkanut 

 

o Haettu rahoitusta 30.11.2020 päättyneessä Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston 

avustushaussa seuraaviin hankkeisiin: 

▪ Mobiilikirjastoilla kirjastopalvelut lähemmäs kuntalaisia -hanke, jossa hankittaisiin 

kaksi kirjakaappia Tyrnävän eri kylille. Hankkeen toteutusaika 01.04.2020 - 

31.12.2022 ja budjetti 31 900€ , josta haettu valtionavustus 25 500€. 



▪ Myllykirjasto omatoimikirjastoksi -hanketta, jonka toiminta-aika 01.01.2021 - 

31.12.2022. Hankkeen kustannusarvio 34 000€, josta haettu valtionavaustus 

27 000€. 

 

 

Suunnitelmissa 2021: 

 

- Vanhuksille lukutunti Kotolassa? (sopivan yhteistyökumppanin kanssa, esim. seurakunta) 

- Kirjastonkäytön opetusta lukion opiskelijoille (kirjaston esittely, e-aineistot, tilat (opiskelu), tabletit) 

- Lukupiirit (Ville Karppelin, Hanna Jarva?)  

- Luetaan! Lukuiloa liikkeellä! keväällä 2021? 

- Varhaiskasvatuksessa on toivottu pienille lapsille ”Kirjankäytön opastusta” eli miten kirjaa 

kohdellaan 

- Seurakunta ehdotti, että esim. juhlapyhien (tai jonkun muun teeman) läheisyydessä voisivat tulla 

PPH:n tapahtumiin mukaan, seurakunnalla myös halukkuutta osallistua ensi vuodelle suunniteltuun 

Lukutuntiin vanhuksille Kotolassa. 

 

 


