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Kirjastolla suuri vuosi 

 

Koronakeväänä moni koululuokka jäi ilman kirjasto-opetusta, eikä ole 
takeita, että syksylläkään päästäisiin toimimaan entiseen tapaan.   

 
Lempäälän kirjastolla olisi ilman koronaakin ollut poikkeuksellinen vuosi.   

 
Lähes puolet henkilöstöstä siirtyy vuoden aikana eläkkeelle.   

 
Edessä on myös kauan odotettu muutos: Lempäälän pääkirjasto muuttaa 
loppuvuodesta uusiin tiloihin Lempäälä-taloon.   

 
Lisäksi henkilökunta käy läpi organisaatio-uudistuksen Lempäälä-taloon 
siirtyvän henkilökunnan osana.  

 
Pääkirjasto sulkeutuu muuton vuoksi 1.11.-1.1. väliseksi ajaksi.  Tällä välin 
sivukirjastot ja kirjastoauto Walle palvelevat.  Tästä tiedotetaan tarkemmin 
lähempänä sulkuaikaa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Syyslukukausi 2020  

Toistaiseksi kaikkiin koulun ja kirjaston välisiin ryhmäkokoontumisiin vaaditaan 

koronatilanteen vuoksi rehtorin erillinen hyväksyntä. Opettajan toivoessa kirjastovierailua, 

kirjasto on yhteydessä rehtoriin. Kouluyhteistyötä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 

seuraavasti:  

 

 2-luokat, jotka eivät 1-luokan keväällä ehtineet käydä kirjastonkäytön opetuksessa 
pääkirjastossa, voivat sopia kirjastokäynnin syksylle. Ota yhteys pääkirjaston Riikka 
Hussaan.  

 

 2-luokille on luvassa kirjavinkkausta jo alkusyksystä. Ota yhteys Kuljun kirjaston 
Tiina Pulakkaan.   

 

 Sääksjärven kirjaston Jenni Joru vinkkaa koukuttavaa lukemista kaikille 5-luokille.  
Ota yhteys Jenniin. 

 

 Pääkirjaston Senni Laurikka, ent. Jokiniemi, antaa kirjavinkkausta lähinnä 
lukiolaisille.  Ota yhteys Senniin.  

 

Mahdollisuuksien mukaan henkilökunta voi tarjota myös muuta opetusta.   

 

 

Kevätlukukausi 2021 

 

Monet koululuokat ja muut ryhmät haluavat keväällä opastetun kierroksen uudessa 

kirjastossa. Koronatilanteen salliessa toimimme seuraavasti:   

 

Etusijalla ovat yhteistyöohjelman mukaisesti 1-luokat, jotka kaikki kutsutaan 

kirjastonkäytön opetukseen ja tutustumaan uusiin tiloihin, erityisesti lasten osastoon.   

 

Muita ryhmiä otetaan opastetuille kierroksille resurssien mukaan; keväällä emme 

kirjavinkkaa, opeta tiedonhakua tms., vaan ensisijaisesti opastamme kaikki mahdolliset 

ryhmät uusiin tiloihin.   

 

Syksyllä 2021 pyrimme jatkamaan jälleen Koulun ja kirjaston yhteistyö-ohjelman mukaista 

opetusta entiseen tapaan.   



 

Opettaja! 

 

Syyslukukaudella ota itse yhteyttä kirjaston henkilökuntaan, mikäli 

haluat kirjastovierailun. 

Kevätlukukauden aikana voit itse tilata luokallesi opastetun 

tutustumiskäynnin uuteen kirjastoon. Toteutamme opastuksia 

resurssiemme mukaan.   

 

Pysykää terveinä! 

Tapaamisiin… 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot: 
 

kirjastovirkailija  

Riikka Hussa        

p. 040 133 7391,  

riikka.hussa@lempaala.fi   

 
kirjastonhoitaja  

Senni Laurikka  

ent. Jokiniemi       

p. 040 133 7391, 

senni.jokiniemi@lempaala.fi 

(sähköposti muuttuu uuden sukunimen 

mukaiseksi syksyn aikana) 

 

 

 

kirjastonhoitaja  

Jenni Joru            

p. 040 133 7395,  

jenni.joru@lempaala.fi  

 

kirjastonhoitaja  

Sari Musakka       

p. 050 38 39 081,  

sari.musakka@lempaala.fi 

 
palveluvirkailija  

Tiina Pulakka       

p. 050 383 3241,  

tiina.pulakka@lempaala.fi  

 

 

 

Riikan, Jennin, Sarin ja Sennin tavoitat myös Wilman kautta. 
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