
 

Koulun ja kirjaston yhteistyö 

Janakkalan kunnankirjasto koostuu Janakkalan pääkirjastosta, Tervakosken kirjastosta ja kirjastoautosta. 

Pääkirjasto palvelee Turengin asukkaita sekä Turengin koulua, Turengin yhteiskoulua, Janakkalan lukiota 

sekä alueen päiväkoteja ja kerhoja. Tervakosken kirjasto palvelee Tervakosken asukkaita, Tervakosken 

koulua, Tervakosken yhteiskoulua, Janakkalan lukiota sekä alueen päiväkoteja ja kerhoja. Kirjastoauto 

palvelee haja-asutusalueiden asukkaita, sivukouluja ja päiväkoteja. Kirjastoauto käy sivukouluilla joka viikko. 

Pääkirjaston ja Tervakosken kirjaston osalta kirjastokäynnit sovitaan erikseen. Kirjasto tarjoaa 

mahdollisuuden myös TET-harjoitteluun. 

Koulujen kanssa sovitaan kirjastotoiminnan laajuudesta ja kirjastokäyntien määrästä. Myös kirjastokäyntien 

ohjelmisto räätälöidään koulujen ja niiden luokka-asteiden toiveiden mukaisesti. Lasten- ja nuortenosasto 

tarjoaa ohjelmia, joista kouluryhmät voivat valita minkä tahansa kokonaisuuden (kesto n. 45 minuuttia). 

Kokonaisuuden voi yhdistää esimerkiksi koulussa kulloinkin ajankohtaisiin opintoihin, esitelmiin tai 

projekteihin. Jokaiseen ohjelmakertaan kuuluu myös palautus ja lainaus. 

Kirjaston ja koulun yhteistyön tavoitteena on saada aikaan yhteistyösopimus koulujen kirjastotoiminnasta. 

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on lisätä koulujen kirjastotoiminnan pitkäjänteisyyttä sekä tehdä selväksi 

siihen kuuluvat sisällöt. Sopimukseen kirjataan ylös kirjastotoiminnan organisointiin liittyvät asiat, kirjaston ja 

koulun yhteyshenkilöt sekä oppilaiden lukemiseen ja tiedonhankintaan liittyvä kirjaston tarjonta. 

Sopimukseen sisällytetään myös hahmotelma kunkin lukuvuoden kirjastokäyntiaikataulusta sekä koulua ja 

kirjastoa koskevat sitoumukset. 

Kirjaston ohjelmapaletti: 

 satu 

 kirjapaketit eri aiheista (esim. esitelmän tai projektin tekoa varten) 

 kirjastoon tutustuminen, kirjojen käsittely 

 ”Sarjis neuvoo!” -sarjakuvat 

 tavutetut kirjat 

 lukudiplomin esittely 

 kirjavinkkaus 

 runovinkkaus 

 kaunokirjojen haku, tehtäviä 

 tietokirjojen haku, tehtäviä 

 tietokirjojen haku, verkkokirjastoon tutustuminen, tehtäviä 

 vertaisvinkkaus 

Kirjasto aktivoi oppilaiden lukuharrastusta lukudiplomin avulla. Jokaiselle luokka-asteelle on oma 

diplomikirjojen lista, josta oppilas saa valita vapaasti luettavaa diplomia varten. Kirjan lukemisen jälkeen 

oppilas tekee kirjaan liittyvän tehtävän, jonka hän valitsee erilliseltä tehtävälistalta. Diplomitehtävien 

tarkoituksena on harjoittaa tekstitaitoja, luetun ymmärtämistä sekä kokonaisuuksien hallintaa. Pronssitason 

lukudiplomin saadakseen täytyy oppilaan lukea lukuvuoden aikana 6 kirjaa + tehdä 6 tehtävää kirjaston 

laatimilta listoilta. Hopeatasoon vaaditaan 10 kirjaa + 10 tehtävää, kultatasoon 15 kirjaa + 15 tehtävää ja 

timanttitasoon 30 kirjaa + 30 tehtävää 


