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2022-2023

• Kirjavinkkaus → 2 ja 5. luokat, Valmoluokat ja 2. ja 5. luokkien STK- ja pienluokat
• Mediakasvatus → 4. luokat
• Varaukset sähköisen varausjärjestelmän Lyytin kautta (1 luokka / varaus)

Alakoulu



Kirjavinkkauksessa:

• kuullaan kirjavinkkejä ja herätellään oppilaiden lukuintoa
• lopuksi mahdollisuus lainata vinkattuja kirjoja
• Kirjalistat lähetetään opettajalle vinkkauksen jälkeen.

Kirjastokortit 
mukaan!



2. luokat

• omassa lähikirjastossa
• pääkirjaston Saaga on keskustan alueen koulujen lähikirjasto
• lähikirjastoissa yksi luokka kerralla (poikkeus: Ilpoisten kirjasto)
• Pääkirjaston Studiossa 2 luokkaa kerralla

• Aunelan, Pansion, Runosmäen ja Yli-Maarian kirjastojen 
kirjavinkkaukset järjestetään kevään 2023 aikana



5. Luokat

• Pääkirjaston Studiossa
• n. 3 luokkaa kerralla
• äänet, videot, kirjatrailerit

• keväälle lisää aikoja



• omassa lähikirjastossa
• pääkirjaston Saaga on keskustan 

alueen koulujen lähikirjasto
• yksi luokka kerralla
• sisältö muokattavissa luokan 

tarpeiden mukaan

• Aunelan, Ilpoisten, Paattisten, 
Pansion, Runosmäen, Varissuon ja 
Yli-Maarian kirjastojen Valmo-, 
STK- ja pienluokkien 
kirjavinkkaukset järjestetään 
kevään 2023 aikana.

Valmo-, 
2. ja 5. luokkien 
STK- ja pienluokat



Mediamatka

- 4. luokille, myös pienluokille
- Ryhmäkoko: 1 luokka / max 30 

oppilasta

- Harjoitellaan Vaski-verkkokirjaston 
käyttämistä ja opetellaan etsimään 
kirjoja hyllystä.

- Puhutaan mediasta, tiedon 
luotettavuudesta ja ikärajoista.

- Tehtävävihko sisältää myös 
pieniä lisätehtäviä, mediaan 
liittyviä linkkejä ja kirjavinkkejä, 
joita voi hyödyntää 
mediamatkan jälkeenkin.



https://blog.edu.turku.fi/lukupolku/

Kaikki kirjat käyvät Lukupolku-kirjoiksi!

- Lukupolku on koulun ja kirjaston yhteinen 
oppimisympäristö, joka innostaa ja kannustaa 
monipuoliseen lukemiseen ja kirjallisuuden 
harrastamiseen.

- Lukupolku koostuu kirjaston kirjavinkkareiden 
valitsemista kirjalistoista ja opettajien kehittämistä, 
kirjoihin liittyvistä tehtävistä.



• Suomenkielistä kaunokirjallisuutta ala- ja 
yläkouluikäisille

• Myös helppolukuisia ja selkokirjoja
• Mahdollista tilata samaa kirjaa luettavaksi 

koko luokalle
• Kirjat toimitetaan lähikirjastoon, 

kirjastoautoon tai suoraan koululle

Turun oppimateriaalikeskus

Avoinna tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-16
(ei koulujen loma-aikana)

http://oppimateriaali.turku.fi/
(02) 2629227
oppimateriaalikeskus.kaupunginkirjasto@turku.fi

http://oppimateriaali.turku.fi/
mailto:oppimateriaalikeskus.kaupunginkirjasto@turku.fi
mailto:oppimateriaalikeskus.kaupunginkirjasto@turku.fi


Upplevelsestigen (ruotsinkielinen Elämyspolku, alakoulu)

• Kirjavinkkausta (bokprat) 2. lk ja 5. lk sekä mediamatkoja (mediestigen) 4. lk

• Ruotsinkieliset koulut (Cygnaeus, Braheskolan, Sirkkala), myös kielikylpyluokat tervetulleita

• Käynnit pääkirjastolla, tarjotaan myös etäversioita niille, jotka eivät pääse paikan päälle

• Elämyspolkuopettajille lähetetään kutsu ja ilmoittautumislinkit 2. lk 
vinkkauksiin syyslukukauden alussa ja kutsu 5. lk vinkkauksiin sekä 4. lk mediamatkoihin 
ennen kevätlukukauden alkua

• Ilmoittautumiset tapahtuvat Lyytin kautta, samassa yhteydessä on mahdollista esittää 
myös toiveita esim. vinkkausmateriaalista/teemasta tai ilmoittaa erityistarpeista

• Kirjaston yhteyshenkilö (alakoulut): Riitta Taara (riitta.taara@turku.fi)

mailto:riitta.taara@turku.fi


2022-2023

• Kirjavinkkaus
• Mediakasvatus
• Muu tarjonta

Yläkoulu



Yläkoulun kirjavinkkaus

Kirjavinkkaus (7. lk)

• Vinkkejä suomenkielisistä 
nuortenkirjoista lukuinnon 
ylläpitämiseksi.

• Myös etänä!

Genre-esittely (8. lk)

• Fantasia, scifi, jännitys, kauhu ja 
rakkaus nuortenkirjoissa. 

• Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat 
omatoimisesti etsiä genrekirjan 
nuortenkirjalistoilta 
Vaski-verkkokirjastosta: 
vaski.finna.fi/Content/nuoret

https://vaski.finna.fi/Content/nuoret


Yläkoulun kirjavinkkaus

Lukuvinkit yseille (9. lk)

• Lukuvinkkauksessa esitellään ennalta sovitun aihepiirin kirjallisuutta. 
• Huomio kiinnittyy monipuoliseen kirjallisuuden esittelyyn ja tavoitteena on 

löytää lukijalle omantasoinen kirja.
• Kirjat ovat aikuistenosastolta, mutta selkokielistä aineistoa saa pyynnöstä 

mukaan. 

• Oppilaat voivat myös omatoimisesti valita lukemista Vaski-verkkokirjastossa 
olevilta kirjalistoilta (Maailmankirjallisuutta ysiluokille, Kotimaista 
kirjallisuutta ysiluokille ja Helppolukuista ysiluokille) 
vaski.finna.fi/Content/nuoret. 

https://vaski.finna.fi/Content/nuoret


Yläkoulun mediakasvatus

Klikkiotsikkotyöpaja (7. lk)

• Työpajassa tutustumme mm. 
luotettavan uutisen 
tunnistamiseen, valeuutisiin ja 
klikkiotsikoihin.

• Suosittelemme, että oppilaat 
ovat lukeneet lähiaikoina kirjan, 
josta voivat tehdä klikkiotsikon. 

Tietotietokilpailu (7. lk)

• Innostavassa kilpailussa 
perehdymme tiedonhaun 
kiemuroihin, kirjastonkäyttöön ja 
luotettavan tiedon arviointiin. 

• Koululla opettajan johdolla tai 
pääkirjastossa henkilökunnan 
ohjauksessa! 



Yläkoulun muu tarjonta

Ruotsinkielinen 
kirjastoesittely (7. lk)

• Esittely kirjastosta ja erityisesti 
nuortenosastosta.

• Vierailun aikana tarkistamme 
myös, että kaikilla opiskelijoilla 
on toimiva kirjastokortti. 

• Esittelemme myös kirjallisuutta 
halutun teeman mukaan.

Ympäristöteemainen 
kirjastosuunnistus (8. lk)

• Toiminnallisessa 
ympäristösuunnistuksessa 
tutustutaan pääkirjaston eri 
osastoihin perehtyen samalla 
ympäristökysymyksiin tehtävien 
muodossa.



Yläkoulun muu tarjonta

Valmo- ja STK-ryhmille 

• Kevyt pääkirjaston esittely ja nuortenosasto Stooriin tutustuminen. 

• Tarkoituksena on tutustuttaa nuori kirjaston ja kirjallisuuden 
maailmaan. 

• Käynnin aikana voidaan käydä läpi muun muassa kirjastokorttiasioita, 
nuorten tapahtumia ja esitellä suomenkielistä ja tarvittaessa 
monikielistä nuortenkirjallisuutta. 

• Sisältöä voidaan räätälöidä ryhmän tarpeen mukaan.



SUOMENKIELINEN ALAKOULU:

kirjavinkkaukset: minna.soderman@turku.fi / miia.utriainen@turku.fi / leena.turunen@turku.fi

mediamatkat: pauliina.salmi@turku.fi / pauliina.huynh@turku.fi / mikko.winberg@turku.fi

SUOMENKIELINEN YLÄKOULU: 

kirjavinkkaukset: satu.pyhala@turku.fi

muu tarjonta: hanna.paakkonen@turku.fi / stoori.kaupunginkirjasto@turku.fi / erika.woodard@turku.fi

RUOTSINKIELINEN ALAKOULU: riitta.taara@turku.fi

RUOTSINKIELINEN YLÄKOULU: maria.osterman@turku.fi
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