
Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

kehittää nuorten tekemää vapaaehtoistoimintaa ja tuottaa vapaaehtoistoimintaan projektikurssin ammattioppilaitosten käyttöön. 
Projektien tarkoituksena on opettaa nuorille esimerkiksi tiimityötä, budjetin tekoa, vaikuttamista ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa ajatusta nuorten
omasta pystyvyydestä. Projektia toteuttaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhdessä Nuorten Akatemian kanssa.

Miten kirjastokortin saa?
Miten lainataan? 

Mitä kaikkea voi lainata?
Missä on lähin kirjasto?

Mitä omassa lähi-
kirjastossa voi tehdä?

ESIMERKKEJÄ YHTEISTYÖSTÄ:
• Opettaja voi toimia ryhmän tarpeiden tulkkina 

kirjastoon: Millainen opastus hyödyttää omia 
opiskelijoita? Mitä toiveita on? Onko jotain 
erityistä, jota pitää ottaa käynnillä tai esittelyssä 
huomioon?

• Kirjastot voivat usein osallistua koulun 
tempauksiin, esimerkiksi harrastusvälitunteihin, 
ja auttaa opettajia sopivan kauno- ja tieto-
kirjallisuuden valinnassa.

• Vapaaehtoistoiminnan projektien, esimerkiksi 
kielikahvilan tai satupiirin, toteuttaminen 
kirjastossa.

• Kirjastot tarjoavat ryhmätoimintaa, avointa
nuorisotilatyyppistä toimintaa, paja- ja 
pelitoimintaa sekä muita nuorten kohtaamisia.

• Nuoret voivat tehdä yhdessä tai suunnitella
kirjaston väen kanssa.

Vinkit on koottu Espoon, Vantaan ja Lahden 
kirjastojen kanssa. Tarjonta vaihtelee kirjastoittain.

TUTUSTU NÄIHIN:
• Lukudiplomi. Lukijoille tarkoitetut diplomi-

listat, joista jokainen löytää itselleen luettavaa. 
Kaikki diplomin suorittaneet saavat kunniakirjan.

• Lukuhaasteet tai selkokieliset lukuhaasteet. 
• E-kirja- ja äänikirjapalvelu.
• Vapaaehtoistoiminta osallisuuden 

ja lukutaidon tukena -opas: 
opintokeskusvisio.fi 
	 à	Julkaisut 
	 à	Vapaaehtoistoiminta osallisuuden 

ja lukutaidon tukena -opas
• Lukulux-ideapajojen harjoitukset: 

lukulux.fi 
	 à	Lukuohjaus 
	 à	Mielenkiintolähtoinen työskentely

• Elokuvat, sekä Blueray- ja DVD-aineistot, 
lainattavat suoratoistopalvelut.

• Osa kirjastoista lainaa myös soittimia ja 
esimerkiksi kausikortteja urheilutapahtumiin 
ja konsertteihin.

• Ole rohkeasti yhteydessä hyvissä ajoin ja suunnittele 
toimintaa yhdessä kirjaston väen kanssa!

• Kirjasto on omien palveluidensa asiantuntija, kysy apua.
• Varaa kirjaston tila ryhmäsi käyttöön.
• Kirjastokäynnit: tiedonhaun opastusta, kirjastonkäytön 

opetusta ja kirjavinkkausta, etämahdollisuudet.

KIRJASTO-
YHTEISTYÖN 

VINKIT 
OPETTAJALLE

Kirjasto on tarkoitettu kaikille! 
Kirjastossa on turvallisia aikuisia, jotka pitävät huolta siitä, 
että kaikki viihtyvät ja kokevat olevansa turvassa.

Pohdintaa 
ja tiedonhakua 

yhdessä 
opiskelijoiden 

kanssa

https://opintokeskusvisio.fi/wp-content/uploads/2020/04/Opas_taitto_saavutettava_FINAL.pdf
https://www.lukulux.fi/lukuohjaus/mielenkiintolahtoinen-tyoskentely/

