
Varsiston kuulumisia
14.11. Leena Pylkkö

Laaja verkosto: jokaisesta kunnasta edustaja 

Ydinryhmä: tällä hetkellä Paula Kaunonen, Nousiainen; Minna Leinonen, Pöytyä;  
Mervi Nikula, Masku; (Anna Schauman, Salo ->Naantali);  Sirpa Suomela, Lieto. 

Tulevassa mukana ainakin Katriina Sarkkinen, Rauma; Helena Järnström, Pargas, 
Iina Kaustinen, Salo 

Toimintaa mm. 

• materiaalien ja ideoiden jakaminen (kokoukset, ekstranet…), 

• Tarinatornado-koulutuspäivä

• Kesälukukampanja

• Juuri nyt meneillään: 
 palaute kustantajille (idea syntyi Tornadossa)
 tietokirjavinkkaushaaste seuraavaan Tarinatornadoon 



Opintomatka Saloon 
26.10. 2017
• Turku-Särkisalo-Salo-Halikko-Turku

• Lounas Muurlassa

• Ohjelma Iina Kaustisen suunnittelema 

yhdessä Salon kirjastojen kanssa

• Sää: räntää!

• Osallistujia22, 12 eri kirjastosta (sis. Turun eri lähikirjastot) 

• Kiertävät puheenvuorot bussissa

• Raporin laatijat: Taina Jaakkola (Yläne), Paula Hyvärinen (Turku), 
Paula Kaunonen (Nousiainen), Leena Pylkkö (Turku)



Särkisalon kirjasto

• Kirjastoa esitteli Irja Westberg, 

joka palvelee myös 40:ää oppilasta koulukirjastossa. 

• Kirjasto toimii monitoimitalossa, jossa on palveluita päiväkodista 
vanhusten aktivointiin sekä kuntosalista kudontapiiriin. 

• Koululaiset ja mökkiläiset ovat ahkeria lainaajia. Yläkoululaisia ei juuri 
näy, vaan he käynevät kirjastossa ja nuokkarilla Perniössä 15 
kilometrin päässä koulupäivien yhteydessä. 



Salon pääkirjasto

• Iina Kaustinen esitteli kaunista ja tilavaa kirjastoa 

• Kouluille ja uusille lapsiasiakkaille kivat pienet esitteet

• Keskustelua herätti aihemerkkien suuri määrä, sekä tuleva 
selkämerkkiuudistus



Halikon 
kirjasto

Ryhmän otti vastaan kirjastonhoitaja Päivi Lavonen. Kirjasto toimii entisen Sale-myymälän tiloissa. 

Kouluyhteistyö

• supistunut vain lainauskäynteihin, koska henkilökuntaa on niin vähän. Päiväkodeille järjestetään satuhetkiä. 
Halikossa on paljon kouluja ja kirjastoauto kiertää haja-asutusalueen kouluilla.

Nuorisotila kirjaston yhteydessä

• Helmikuusta alkaen kirjaston tiloissa on kokoontunut nuoriso-ohjaajan valvonnassa kylän alle 18-vuotiasta 
nuorisoa tiistaisin ja torstaisin klo 14.00-20.30. Aikaisemmin nuoriso muutenkin vietti aikaa kirjaston pihalla. 

• Lavonen valitteli, että tämä on vähentänyt kirjaston muiden asiakkaiden käyntejä. Sotkemista tai muuta 
haittaa ei kuitenkaan ole aiheutunut. Kirjaston tietokoneet ovat nuorten käytössä. Lisäksi tiloista löytyy 
pelikonsoli, lautapelejä, mukavat oleskelusohvat ja kahvinkeitin. Kun kirjasto klo 16 sulkeutuu, nuoret jäävät 
vielä viettämään aikaa tiloihin. Pyörillä olevaa väliseinähyllyä siirretään silloin, niin saadaan lisää tilaa.

• Nuorisotyöntekijä Terhi kertoi meille nuorisotilan pelisäännöistä





Kulttuurinen 
mediamatka 
Suomeen -
hankkeen

taideosuus alkaa 
18.12!

Raision lukulehmähankkeen 
savilehmät

Monikulttuurisuus? 
Vrt. vietnamilainen perinteinen 
vesipuhveliaihe


