Lukeva kunta 2021

V. 2020 loppuvuoden toimenpiteitä:
- 1.12. alkaen kirjastoissa rajoitetut palvelut, ovet suljettuina, mutta sisään pääsee ovikelloa
soittamalla yksi asiakas kerrallaan.
- nukketeatteriesitykset Jouluavauksessa, sekä virtuaalisesti youtube -kanavalla (Elina Kemppainen
ja Eevamaija Kukkala)
2021 alkuvuoden toimenpiteitä ja suunnitelmia:

-

Hankkeet:
▪ ”Toimintamallit kuntoon”, saatu avustus 22 000 €
• hanketyöntekijä Eevamaija Kukkala aloitti 1.9.2020, nyt jatkohakemus tehty ja
hanke jatkuu 31.12.2021 asti
• 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.
• Satupassi neuvolaan on nyt valmiina
• Yläkoululaisia ja muita nuoria on hyvin tavoitettu ja heille on tarjottu
verkkokirjaston käytönopetusta ja jopa kirjavinkkausta. Nämä toimet on koettu
tarpeellisiksi ja otettu hyvin vastaan.
▪

”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 alaja yläasteikäiset voivat päästä osalliseksi kirjailijavierailusta.
• Ensimmäinen kirjailijavierailu toteutettiin marras-joulukuussa 2020. Neljän
hankekunnan 7.-8 lk. luokkalaiset saivat kirjailija Magdalena Hain vieraaksi
virtuaalisena. Tyrnävällä 2.12. kirjailijan vierailua seurasi yli 200 nuorta ja
oppilaat esittivätkin aktiivisesti kysymyksiä ja kommentteja kirjailijalle.
• Kevään 2021 aikana vuorossa ovat 3.-4. luokkalaiset, tämäkin kirjailijavierailu
tullaan todennäköisesti toteuttamaan virtuaalisesti.

▪

"Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen lukemisen kulttuurin ja lukutaidon
vahvistaminen Tyrnävän kunnassa"(OKM), saatu avustus 16 000 €
• palkattu osa-aikainen työntekijä, Elina Kemppainen aloitti 8.2.2021

-

-

-

PPH tiistait jatkuvat (koronavarauksella)
13.1. Kirjaston ostotukirahoilla hankittu Murron koululle oppilaiden käyttöön 25 kpl ”Sankaritarinoita
eläimistä jotka muuttivat maailmaa” -kirjaa
8.2. Lainanpäivä, perinteinen poistokirjojen myynti päätettiin koronarajoitusten vuoksi siirtää
myöhempään ajankohtaan ja todennäköisesti 19.3. kirjastonpäivänä poistokirjoja myydään.
8.2. Lukeva kunta -logon julkistaminen. Mediakeskus Lybeckerillä media-alan ja kuvallisen ilmaisun
perustutkintoa suorittava Milka Taskila on suunnitellut logot osana graafisen suunnittelun opintojen
harjoitteluaan.
8.2. Satupassin julkistaminen. Satupassi on Tyrnävän kirjaston ja lastenneuvolan uusi toimintamalli
perheiden lukemaan innostamiseksi. Satupassi on suunnattu 4- ja 5-vuotiaille lapsille ja heidän
huoltajilleen. Satupassiin luetaan yhdessä vanhemman tai muun läheisen aikuisen kanssa kahdeksan
kirjaa. Jokaista luettua kirjaa vastaan lapsi värittää passissa olevan tähden. Lisäksi hän voi piirtää ja
kirjoittaa passiin oman nimensä. Passissa on valmiiksi joitakin kirjastovirkailijoiden valitsemia
kirjavinkkejä. Jokainen satupassin suorittanut lapsi saa kirjastosta pienen palkinnon ja hän osallistuu
kirja-arvontaan.
Mediataitoviikko (8.-14.2.) Eevamaija Kukkala ja Elina Kemppainen suunnittelivat someen oman
Mediataitoviikon kampanjan, jossa päivittäin tuotiin esille eri mediataitoihin liittyviä linkkejä ja ohjeita.
Helmi-maaliskuulla 8.luokkaisille verkkokirjaston käytön opetus + vinkkaus
Maaliskuulla 7. luokkalaisille verkkokirjaston käytön opetus + e-kirjasto
Maaliskuu Lukeva kunta -palaveri
Maaliskuulla 1. luokkalaisille kirjavinkkaukset (Kivipirtti tai Teams)
Hiihtolomaviikolla 8.-14.3.: Ulkoilutapahtuma Koivulassa(?) ElinaK osallistuu, tietokilpailu kirjastossa
Huhtikuu (vk 14) 5.-11.4. Lukuviikko, 3.-4.lk kirjailijavieras virtuaalisena?
Erilaisia kirjanäyttelyitä pyritään järjestämään sopivina ajankohtina mm. ”Tätä en lapselleni lukisi” kirjanäyttely tulossa huhtikuulla.

