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Seinäjoen ERTEn LANU-neuvosto


Viime keväänä aloitti Seinäjoen ERTEn kokoama LANU-neuvosto, johon Savon alueelta kuuluvat
Mari Karvonen Mikkelin seutukirjastosta ja Tiina Kauppinen Kuopion kaupunginkirjastosta. Tiina
Kauppinen kertoi LANU-neuvoston kuulumisia. Jäsenet on valittu kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
o Ensimmäinen kokoontuminen peruuntui koronatilanteen vuoksi. Neuvosto on kuitenkin
kokoontunut etänä ja keräillyt ideoita lukemisen edistämiseen.
o Valmisteilla sopimus koulu- ja kirjastotoimen välille. Sopimus on luonnosvaiheessa,
vuoden vaihteessa pitäisi olla valmista.
o Savon AKEn suunnittelema opintomatka ERTEn järjestämään lanu-seminaariin on
peruttu koronatilanteen vuoksi. Seminaari järjestetään webinaarina.

Koulujen ja kirjastojen välisen yhteistyön järjestäminen etäyhteyksin


Kangasniemellä ensimmäiset vinkkaukset tehty etäyhteyksin Teamsin kautta. Palaute ollut
positiivista, vaikka ei korvaakaan kasvotusten tapahtuvaa vinkkausta. Opettajan läppärin kautta
heijastetaan iso kuva seinälle oppilaille luokassa. Suunnitteilla tarjota kirjavinkkauksia ja
kirjastokäytön esittelyä etänä. Myös satutuokiot tehty videoina ja ne on jaettu Driveen
varhaiskasvatukselle ja alaluokille. Videoiden alussa esitellään kirjastoa.



Kuopiossa muutamalle ryhmälle pidetty kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastusta etänä. Sekä
opettaja että osallistujat olivat kaikki omilla koneillaan, jolloin chatin kautta oli helpompi
osallistua.



Siilinjärvellä nelosluokkalaisille on järjestetty aineistonhaun opetusta etänä. Osallistujat olivat
jopa aktiivisempia kuin lähiopetuksessa.



Pohdittiin, kuinka toiminnallisuuden ja osallisuuden saa linkitettyä etäyhteyksin järjestettävään
opetukseen:

o Oulussa on käytössä qridi.fi-alusta, jonne kirjasto voi liittyä. Kannattaa kysyä omasta
kunnasta vastaavaa mahdollisuutta. Monin paikoin käytössä myös Seppo.io. Esimerkiksi
näillä alustoilla toiminnallisuutta on mahdollisuutta toteuttaa helpommin kuin vaikkapa
Teamsin, Zoomin tai Classroomin kautta.
o Myös muilla alustoilla toiminnallisuutta voi lisätä muiden verkkotyökalujen avulla, esim.
erilaiset kyselytyökalut, sanapilvipalvelut, virtuaaliset muistitaulut (Kahoot,
AnswerGarden, Mentimeter, Wordart, Padlet).


Osassa kirjastoja on mahdollista ottaa oppilaita fyysisesti vastaan pienissä ryhmissä kirjaston
aukioloaikojen ulkopuolella, mutta koulukohtaiset linjaukset vaihtelevat kunnittain ja jopa
kouluittain.



Keskusteltiin myös kouluille tarjottavista etäkirjailijavierailuista, joista ei ollut vielä paljon
kokemuksia.

Kouluyhteistyöverkoston Trello-alusta


Muistuteltiin kouluyhteistyön Trello-alustasta, jonne toivotaan lisää tuntisuunnitelmia, ideoita ja
kirjavinkkilistoja.



Aineistoa voi lähettää lisättäväksi myös AKE-informaatikoille spostitse
koulutus.kirjasto@kuopio.fi

