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Lähtökohtana on, että kirjasto ja varhaiskasvatuspalvelut tekevät suunnitelmallista yhteistyötä.
Tavoitteena on kirjaston palvelujen monipuolinen ja säännöllinen hyödyntäminen ja asiakasryhmän toiveiden huomioonottaminen kirjaston toimintaa ja palveluja suunniteltaessa.
Kirjojen kautta lapsi löytää monipuolisen lukutaidon. Lapsi tarvitsee erilaista aineistoa ja lukemista
kehittyäkseen, kasvaakseen ja muodostaakseen maailmankuvansa. On tärkeää, että lapsi näkee
lähiympäristössään kirjoja ja että niitä luetaan hänen kanssaan. Kirjojen katselu ja niiden
lukeminen yhdessä aikuisen kanssa kehittävät monipuolisesti sekä kielitaitoa että myös tiedon
käsittelyyn ja oivaltamiseen liittyviä perustaitoja. Kirjoissa käytetään rikasta ja monitasoista kieltä,
joka tukee lapsen sanavarastoa ja sitä kautta myös puheen kehitystä. Tutkimustulokset todistavat,
että varhaislapsuuden lukuharrastus lisää lapsen sanavalmiutta ja taitoa tulla toimeen erilaisten
ihmisten kanssa. (Heikkilä-Halttunen 2015, 39, 49)
Päivähoidon yhdeksi tavoitteeksi mainitaan lapsen kielen ja puheen kehittymisen tukeminen
yhdessä vanhempien kanssa. Lapsella tulisi olla mahdollisuus tutustua päivähoidon arjessa kaikkiin
lastenkirjallisuuden lajeihin, jotka eri tavoin harjaannuttavat lapsen kielellistä tietoisuutta.
(Heikkilä-Halttunen 2015, 117) Varhaiskasvatuksen halutaan tukevan lapsen äidinkielen oppimista,
ja tässä oppimisprosessissa myös kirjastolla on oma luonteva roolinsa monipuolisen aineiston ja
erilaisten toimintamuotojen tarjoajana.
Yhteistyösuunnitelman päivittäminen ja yhteyshenkilöt
Kirjaston ja päivähoidon välinen yhteistyösuunnitelma toimii sisäisenä ohjeena, jonka mukaan
yhteistyö voidaan toteuttaa resurssit huomioon ottaen. Yhteistyösuunnitelmaa päivitetään
tarpeen mukaan yhteistyössä päivähoidon ja kirjaston kanssa. Päivitetty suunnitelma julkaistaan
mm. kirjaston ja varhaiskasvatuksen internet-sivustolla.
Yhteistyösuunnitelman kehittämisestä vastaavat kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteyshenkilöt.
Varhaiskasvatuspalveluiden varsinaisena yhteyshenkilönä on Tervolan varhaiskasvatusjohtaja
Johanna Maunu. Kirjastossa kirjastotoimenjohtaja Kati Oinas vastaa yleisistä yhteistyöasioista.
Pääkirjaston kokoelmista koottavista mahdollisista teemapaketeista ja ryhmäkäynneistä vastaavat
Kati Oinas ja Seija Oljakka.
Yhteisökortit ja kirjaston kokoelmasta koottavat teemapaketit
Kirjasto myöntää päivähoitoryhmille ja perhepäivähoitajille yhteisökortteja, joilla voi lainata
aineistoa päivähoitolapsia varten. Yhteisökortilla lainatun aineiston laina-ajat ovat samat kuin
henkilöasiakkailla eri aineistolajeittain, ellei toisin sovita. Aineistoa voi uusia Karpalo-verkkokirjaston kautta tai ottamalla yhteyttä kirjastoon esim. puhelimitse 040-4866 984 tai sähköpostilla
tervolan.kirjasto@tervola.fi.
Päivähoitoryhmät voivat pyytää valmiita teema- ja kirjapaketteja ajankohtaisista aiheista pääkirjastosta. Teema- ja kirjapakettitoiveet olisi ilmoittava kirjastoon vähintään viikkoa ennen
tarvetta. Paketit voivat sisältää aihekohtaisesti mm. tietokirjallisuutta, elokuvia, äänikirjoja,
musiikkia ja nuotteja. Isompien kirjapakettien kuljettamisesta päiväkotiryhmiin voidaan
tarvittaessa sopia erikseen.
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Kirjasto voi pyydettäessä laatia valmiita aiheluetteloita vinkeiksi vanhemmille ja päiväkotiryhmien
käyttöön sekä myös ammattikirjallisuuslistoja varhaiskasvatushenkilöstölle.
Ryhmäkäynnit
Päiväkoti- ja perhepäivähoitoryhmät ovat aina tervetulleita kirjastoon! Ryhmät voivat varata ajan
ohjatulle kirjastovierailulle ja tutustumiskäynnille tai tulla kirjastoon omatoimisesti. Kirjastopalvelut ovat kirjaston aukioloaikoina ryhmien käytettävissä ilman ennakkoilmoittautumista.
Lapinniemen päiväkodin ja alueen perhepäivähoitajien vakituinen viikoittainen kirjastokäyntipäivä
on perjantaisin klo 9. Louen ryhmäperhepäiväkoti voi vierailla Louen koululla sijaitsevassa Louen
lähikirjastossa arkipäivisin haluamanaan ajankohtana. Lainattava aineisto on merkittävä ylös
lainausvihkoon. Tarvittaessa tarkempia ohjeita saa kirjastosta tai Louen lähikirjaston hoitajalta
Kaisa Juujärveltä, p. 040-5567 232.
Satutuokiot
Pääkirjastossa järjestetään satutuokioita ja mm. nukketeatteriesityksiä sekä muita esityksiä ja
tapahtumia lapsille mahdollisuuksien mukaan. Satutuokioita voidaan suunnitella myös toivottujen
teemojen ympärille erikseen sovittuina aikoina. Päivähoitoryhmien osallistumisesta satutuokioille
toivotaan sovittavan kirjaston kanssa etukäteen. Satutuokioita tai muita esityksiä voidaan järjestää
myös päiväkodilla sopimuksen mukaan.
Asiantuntijaluennot
Kirjasto voi järjestää yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa aikuisille suunnattuja lastenkirjallisuuteen tai muuhun lastenkulttuuriin liittyviä asiantuntijaluentoja.
Näyttelyt
Kirjaston lasten- ja nuortenosastolle kootaan kuukausittain vaihtuvia ajankohtaisia aineistonäyttelyitä avaamaan kokoelmien sisältöjä. Toiveita eri teemoista otetaan mielellään vastaan.
Lasten kuvakirjoja on myös jaoteltu osittain sisällön ja aiheen mukaan, mm. ihmissuhteet ja perhe,
koulu ja päiväkoti, kulkuneuvot ja liikenne, muodot, numerot ja värit, pelot, potta ja tutti,
prinsessat sekä vuodenajat.
Kirjastoon ja varsinkin lastenosastolle voidaan rakentaa näyttelyitä päivähoitoryhmien tarjoamista
kuvistöistä, sadutusjutuista jne. Päivähoito toteuttaa lisäksi eri vuodenaikojen mukaan vaihtuvan
teemaikkunan kirjastoon yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Teemoina ovat esim. syksy,
joulu, talvi, kevät ja kesä. Päivähoito sopii sisäisesti teemaikkunan toteuttavan päivähoitoryhmän.
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