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• Kirjastopalvelut sai tehtäväksi kirjaston ja 
perusopetuksen yhteistyösuunnitelman 
laatimisen vuodelle 2020, korona viivästytti 
vuoteen 2021

• Eurassa ei ole taustalla monen 
vuosikymmenen suunnitelmallista lasten- ja 
nuortenkirjastotyötä ja kouluyhteistyötä 

• Yhteistyösuunnitelman pohjana tähänastinen 
yhteistyö

• Lukuinto-lukudiplomi (vuodesta 2003) 
kirjastonkäytönopetus, kirjavinkkaus

• Kulttuurikasvatussuunnitelmassa oleva 
tarjonta (vuodesta 2017)

• Yhteistyöpalaverit, joissa koulujen 
edustajat keväästä 2019 lähtien. 

• Seinäjoen ERTE - yhteistyösuunnitelman 
pohja

• Turun AKE kirjastojen VARSAT – lasten ja 
nuortenkirjastontyön yhteistyöryhmä
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TARKOITUS:
• Yhteistyön vakiinnuttaminen lasten ja nuorten lukemisen 

edistämiseksi, tasa-arvoisuus
• Osaamisen jakaminen
• Yhteistyön näkyväksi tekeminen
• Yhteistyösuunnitelman linkittyminen Euran OPSiin

TAVOITE:
• Tiivis, visuaalinen, helposti omaksuttava esitys
• Suunnitelmaa toteutetaan, toteutusta seurataan ja sitä 

muokataan tarvittaessa.
• Suunnitelman jalkauttaminen kouluille: Kaikki opettajat 

tietävät suunnitelmasta ja siitä miten sitä voi omassa 
opetuksessa hyödyntää 

TOTEUTUS: 
• Kirjasto johti suunnitelman laatimista
• Työryhmässä samat aktiiviset opettajat, jotka osallistuvat  

koulun ja kirjaston säännöllisiin palavereihin
• Mukana edustajat eskarista,  jokaisesta alakoulusta ja 

yläkoulusta
• Työstäminen Teamsissa yhdessä koulujen kanssa
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Kirjaston ja koulun alkupalaveri: 

Mikä kirjaston ja koulujen yhteistyössä Eurassa on hyvää?
Mikä toimii?

• Valmiiksi kootut koulupaketit, kirjapaketit tulevat koululle 
pyytämättä

• Kirjapaketteja käytetään koulujen arjessa, eri opettajat eri 
tavoin. 

• Euralainen lukuinto (lukudiplomi)
• Näkyvyys, kirjasto näkyy koulun arjessa ja koteihin asti. 
• Kirjastolta saa pyydetyistä aiheista kirjoja esim. yläkouluun 

on koottu kirjallisuutta ”vieraat kulttuurit” aiheesta
• Kirjavinkkilistat, käytännöllisiä opettajalle 
• Kirjavinkkaukset 
• ”kirjastoelämykset” ovat olleet onnistuneita (esim. 

murhamysteeri)
• Kirjastot ja pelillisyys – pelinurkkaukset kirjastolla 
• Satutuokiot eskarille 
• POP UP-kirjastot kouluilla 
• Lähikirjastot lähellä kouluja 



Kirjaston ja koulun 
yhteistyöpalaveri: 

Mitä meidän pitäisi yhteistyössä kehittää?

• Yläkoululla jaksojärjestelmä aiheuttaa haastetta esim. 
kirjavinkkauksen järjestämiseen

• Kirjavinkit äidinkielenkirjojen yhteydessä tiedoksi kirjastolle 
esim. Teamsin kautta 

• Kaikilla oppilailla ei ole yläkoulussa kirjastokorttia 
→ Houkutin, säännöllisyys kirjastokäynneissä 
• Viestintä
• Perheiden tavoittaminen, Wilma?
• Kaikki opettajat pitäisi saada sitoutumaan edes 1 käynti 

kirjastolla/lukuvuosi?
• Lukuinnon tulevaisuus 
• Resurssointi? 



Mikä on kirjaston ja koulujen 
yhteistyössä tärkeintä meillä 
Eurassa?
Mikä on meidän tavoite?

• Innostaa lapset lukemaan
• Tasapuolisuus!
• Yhteiset tavoitteet!
• Sitouttaa!
• Lukemisenedistäminen
• Riippumatta siitä missä koulussa lapsi 

käy, hän saa kirjastonkäytönopetusta
• Kirjasto tutuksi!



Yhteistyösuunnitelman 
kokoaminen

• Kirjoitustyö hoidettiin Erten mallin 
pohjalta kirjaston toimesta

• Kommentteja luonnosversioista joka 
alakoululta sekä eskarista ja yläkoululta 
Teamsin kautta

• Kaikilta kouluilta tarvittiin tieto 
pakollisiin sisältöihin 
sitoutumisesta

• Yhteistyösuunnitelmaan 
kirjattujen asioiden 
hyväksyttäminen rehtoreilla
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Vapaasti valittavia sisältöjä eskareille ja kouluille



Mitä seuraavaksi?

• Yhteistyösuunnitelman jalkauttaminen kouluille aloitettu 
keväällä 2021

• Käyttöönotto syksyllä 2021

• Esittely rehtorikokouksessa keväällä

• Opettajakokouksessa asian käsitteleminen jokaisella 
koululla keväällä?

• Esittely sivistyslautakunnalle keväällä 2021 ja uudelle 
lautakunnalle syksyllä

• Lehtijuttu syksyllä

• Kaikille pakollisten sisältöjen taulukon tulostaminen 
opettajanhuoneeseen/luokkaan

• Seuranta: kirjasto muistuttelee sisällöistä ja ylläpitää 
tilastointia

• Tavoitteena kaikille oppilaille yhtäläiset taidot peruskoulun 
aikana

• Suunnitelman päivitys 2024

• Valmis suunnitelma löytyy Euran nettisivuilta:

https://www.eura.fi/wp-
content/uploads/2021/05/Yhteistyosuunnitelma-2021-2024-
1.pdf

https://www.eura.fi/wp-content/uploads/2021/05/Yhteistyosuunnitelma-2021-2024-1.pdf
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