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Tervetuloa käymään kirjastossa keväällä 2019!
Kulttuuripolku-ohjelman mukaisia käyntejä voi varata 1. ja 3. luokille kirjastoista entiseen tapaan, ks.
Metkun Opettajan opas http://www.lastenmetku.fi/kulttuuripolku.
1. luokille tarjoamme Kissankulman kierrosta, joka pohjautuu Astrid Lindgrenin Vaahteramäen
Eemeli -teoksiin. 3. luokille on ohjelmassa kirjavinkkausta ja tiedonhaun opastusta tai QRtiedonhakusuunnistusta mobiililaitteilla. Ilmoittautumisia otetaan suoraan kirjastoihin.
Esikouluryhmille kirjastossa on tarjolla kirjaleikistä muokattu paja Tarinasankarit kirjastossa koko
lukuvuoden ajan. Lastenkulttuurikeskus Metku kustantaa tarvittaessa kuljetukset kirjastoihin
kulttuuripolulla.
Kirjastoretkeen voi kuulua kirjaston palveluihin tutustumisen lisäksi tiedonhaun harjoittelua
asiakaspäätteillä sekä tai tableteilla (esim. aARre-tiedonhakupeli) sekä sopimuksen mukaan lukemaan
innostavaa kirjavinkkausta. Tableteilla on mahdollista tehdä ohjatusti kirjatrailereita tai
kirjajulisteita, pajatiedustelut kirjastopedagogi Enni Revello tai palvelujohtaja Päivi Oikkonen p.
040 826 7558. Jos koulu toivoo käyttöönsä e-kirjasarjoja tai e-kirjavinkkausta, yhteys myös Enni
Revelloon. Lasten ja nuortenosasto vinkkaa luettavaa pääasiassa luokille 1-8.
Kirjastovierailu sujuu mukavimmin ennen kirjaston avaamista eli noin klo 8-9. Alakoulut voivat ottaa
yhteyttä keskusta-alueella pääkirjaston lasten- ja nuortenosastoon, muut koulut omiin
lähikirjastoihinsa. Ohjelmallisten kirjastovierailujen varaaminen onnistuu parhaiten sähköpostitse
kirjasto@lappeenranta.fi tai kirjasto.lastenosasto@lappeenranta.fi.
Pääkirjastolla on omatoimiaukioloaika ma-la klo 9-10. Omatoimiaukioloaikana asiakkaat voivat
asioida pääkirjastossa itsenäisesti. Lainaaminen ja palauttaminen hoituvat automaateilla. Katso myös
uusien omatoimikirjastojen aukioloajat kotisivultamme www.lappeenranta.fi.
AL-KU-diplomi sekä alakoulujen lukudiplomit on uudistettu lukudiplomityöryhmän toimesta 2018.
Lukudiplomi on yhteinen aina kahdelle vuosiluokalle ja sen voi halutessaan suorittaa molempina
vuosina. Uutena on lukudiplomi S2, joka sopii oppilaille, joilla suomi on toisena kielenä. Kirjaluettelot
löytyvät myös kirjaston kotisivulta, ja kirjalistasta pääsee suoraan tarkistamaan myös kirjan
saatavuuden kirjaston Heili-tietokannasta. Lukudiplomikirjoja kannattaa myös varata verkon kautta,
koska varaaminen on nykyään maksutonta. Yläkoulun lukudiplomilistoja löytyy esimerkiksi
Opetushallituksen ylläpitämästä Kunnari-lukudiplomista https://kunnarilukudiplomi.fi.
Pääkirjaston lasten- ja nuortenosasto kerää lisäksi teemakasseja eri aiheista opettajien toiveiden
mukaan. Koulut voivat ottaa käyttöönsä kirjastoon oman yhteisökortin, jolle koululla käytettävä
aineisto lainataan. Kadonnut tai turmeltunut aineisto laskutetaan sisäisellä laskulla. Tärkeää olisi
kuitenkin kannustaa nuoria oman kirjastokortin käyttöön. Kirjaston asiakkaaksi voi ilmoittautua myös
Lappeenrannan verkkoasiointipalvelussa ja Wilmaan on laitettu myös pysyvä linkki
verkkoasiointipalveluun.
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Yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten koulujen kirjastokäynneistä huolehtii aikuistenosaston
tietopalvelu. Tietopalvelusta voi kysyä yläkouluille mm. valeuutistuntia, sen ohjaa aikuistenosaston
kirjastopedagogi Sanna Ahola. Kirjavinkkauksesta, kirjatrailereista tai kirjajulisteiden teosta voi
pyytää pajoja joko kirjastossa tehtäväksi tai luokkaan koululle, kysy lisää lasten- ja nuortenosastolta
p. 05 616 2338 Päivi Oikkonen/Enni Revello tai tietopalvelu 05 616 2341.
Kirjastoauto Willitys pysähtyy myös muutamilla kouluilla aamupäivisin, tervetuloa tutustumaan
auton palveluihin! Kirjastoauto ajaa koulu- ja päiväkotipysäkkejä ma-ke ja pe. Myös auton kautta
voit tilata teemapaketteja ja varata erilaisia aineistoja. Kirjastoauton kautta voi saada myös
yhteisökortin käyttöön sekä korttilomakkeita oppilaille. Auton aikataulu on myös kirjaston kotisivulla
(liite). Lisätiedot kirjastoautosta, p. 0400 158350.
Kirjastossa on tarjolla monenlaista ohjelmaa ja tapahtumia lapsille ja nuorille, esim. elokuva- ja
kirjoittajakerhot, työpajoja, näyttelyitä, kilpailuja, lukukoirailtoja, satutuokioita, elokuvaesityksiä,
nukketeatteria ja konsertteja. Myös kirjailijavierailuja järjestetään, esim. käännetyin
nuortenkirjailijamme Salla Simukka kertoo työstään ja kirjoistaan ke 17.4. klo 10.00 -10.45
pääkirjastossa. Finlandia-palkinnon voittaja Olli Jalonen vierailee pääkirjastossa lukuviikolla ke 24.4.
klo 18.00 pääkirjastossa. Merkitse jo kalenteriin: Mielikirjapäivänä 10.10. vierailee Tuula Kallioniemi
pääkirjastossa klo 10 alkaen! Kysy lisää, jos haluat kirjailijan yhteistyönä myös kouluvierailulle.
Mitä uutta kirjastosta löytyy: kirjastoon hankittiin demostudio asiakkaita varten (liite), pääkirjaston
digipajasta löytyy 3D-tulostin, aikuistenosastolta latauskaappi sekä musiikkiosastolta sähköinen
harjoituspiano sekä 6 kpl Samsungin Hublet-tablettitietokonetta, kaikki maksutta asiakkaiden
käytössä, ja opastusta saa henkilökunnalta! Lisätiedot ja varaukset tietopalvelusta, p. 05 616 2341.
Lisätietoja tapahtumista ja palveluista löytyy kirjaston uutiskirjeestä sekä kotisivulta
http://www.lappeenranta.fi tai kirjaston Facebooksivultawww.facebook.com/lappeenrannankaupunginkirjasto sekä
Instagramista www.instagram.com/lappeenrannankirjasto ja Twitteristä @LappeenrantaKir.
Tapaamisiin kirjastossa!
palvelujohtaja Päivi Oikkonen, p. 040 826 7558
paivi.oikkonen@lappeenranta.fi
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