Asikkalan kirjaston ja varhaiskasvatuksen
yhteistyösuunnitelma
Yhteistyösuunnitelman tavoitteina on vakiinnuttaa ja kehittää kirjaston ja varhaiskasvatuksen
yhteistyötä. Yhteistyösuunnitelmassa on kirjattuna toimivia yhteistyömuotoja ja se tarjoaa tietoa
varhaiskasvatuksen henkilöstölle tietoa siitä, miten he voivat hyödyntää kirjaston tarjoamia
palveluja työssään. Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksessa hyödynnettäisiin kirjaston tarjoamia
palveluja monipuolisesti. Kirjasto pyrkii resurssiensa puitteissa tukemaan varhaiskasvatusyksikköjen työtä lasten kielellisen kehityksen tukemisessa ja lukuinnon herättelyssä.

Kirjastokäynnit
Ryhmät ovat aina kirjaston aukioloaikoina tervetulleita kirjastoon lainaamaan ja palauttamaan
kirjoja. Mikäli käynnille toivotaan erityisohjelmaa (esimerkiksi tilojen esittelyä, kirjavinkkausta tai
satutuokiota), on siitä sovittava hyvissä ajoin kirjaston henkilökunnan kanssa. Kirjasto vastaa
toiveisiin resurssiensa puitteissa. Omatoimikirjasto palvelee ryhmiä myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella: omatoimikirjastoon kirjautuminen tapahtuu vastuuhenkilön henkilökohtaisella kulkukortilla ja lainaus automaatilla kirjastokortilla ja pin-koodilla. Omatoimikirjaston
asiakkaaksi voi kirjautua kirjastossa.
Yhteisökortti

Ryhmät voivat käyttää ns. yhteisökorttia. Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö saa kirjastokortin
täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Vastuuhenkilö on vastuussa siitä
aineistosta, joka on lainattu laitoksen tai yhteisön kirjastokortilla. Vastuuhenkilön tulee ilmoittaa
kirjastoon nimen- ja yhteystietojen muutokset (esimerkiksi jos vastuuhenkilö vaihtuu).
Yhteisökortilla voidaan lainata vain yhteisön käyttöön tulevaa aineistoa ja kerralla lainassa olevan
aineiston määrä voi olla korkeintaan 100.
Yhteisökortit säilytetään yleensä kirjastossa, jolloin lainaus tapahtuu ilmoittamalla
asiakaspalvelutiskissä ryhmän nimi. Yhteisökortin käyttäjän täytyy tarvittaessa pystyä todistamaan
henkilöllisyytensä. Vastuuhenkilö voi säilyttää yhteisökortin myös itsellään, mikäli sitä tarvitaan
esimerkiksi lainausautomaatin käyttöön.
Satutunnit

Kirjastossa pidetään säännöllisesti toiminnallisia satutunteja, joille lapsiryhmät ovat tervetulleita.
Satunnaisesti kirjastosta voidaan myös vierailla päiväkodeilla.

Kirjavinkkaukset

Vinkkauksessa kirjaston kirjavinkkari herättelee lasten lukuintoa. Vinkkausta on pääasiassa vain
kouluikäisille, mutta myös esikouluryhmät voivat esittää toiveita kirjavinkkauksesta. Vinkkauksen
valmistelu vie aikaa, joten toiveet kannattaa esittää hyvissä ajoin.
Kirjasto toimittaa syyslukukauden alkajaisiksi esikouluryhmiin vinkkilistan esikouluikäisille sopivista
kirjoista, jota voi jakaa tueksi esikoululaisten vanhemmille.

Kirjapaketit
Kirjaston henkilökuntaa voi pyytää keräämään aineistoja varhaiskasvatuksen henkilöstön ja
lapsiryhmien käyttöön. Kirjaston henkilökuntaa voi pyytää keräämään kirjoja tietystä aiheesta tai
yleisemmin lukuintoa herättelemään. Kirjoja voidaan kerätä sivuun jo ennen ryhmän vierailua.
Kirjoja voidaan pakata myös valmiiksi lainattuna laatikkoon, joka voidaan sitten noutaa kirjastosta
ryhmän käyttöön.
Hankintatoiveet

Varhaiskasvatuksen henkilökunta voi tehdä hankintaehdotuksia kirjoista, joita he toivovat joko
lasten tai henkilökunnan käyttöön. Hankintaehdotukset voi tehdä suullisesti tai lähettämällä
kirjaston henkilökunnalle sähköpostia.

Tapahtumat
Kirjasto järjestää vuosittain tapahtumia, joihin kutsutaan myös lapsiryhmiä.

Näyttelyt ja esitykset
Kirjasto voi toimia foorumina varhaiskasvatuksen projekteille ja näyttelyille. Kirjasto tarjoaa
ryhmille mahdollisuuden tuoda esille omia töitään. Lapsiryhmät ovat tervetulleita esiintymään
kirjastoon erilaisiin tapahtumiin, tai seuraamaan tapahtumiin muiden esityksiä.

Tiedottaminen
Varhaiskasvatuksen henkilökunta voi ottaa aina yhteyttä kirjastoon. Päiväkodeissa viestit kulkevat
esimiesten kautta eteenpäin. Kirjaston lastenkirjastotyöstä vastaa kirjastovirkailija Päivi
Joentausta.
paivi.joentausta@asikkala.fi
p. 044 7780660
Yhteistyösuunnitelma on voimassa 1.11.2017 alkaen
Yhteistyösuunnitelma on luettavissa osoitteessa www.asikkala.fi/kirjasto/lapset-nuoret/

