
   SUUNNITELMA 10.5.2022 
           

  
Perusopetuksen Kirjastopolun vierailuajat ja yhteystiedot lukuvuonna 2022-2023 
 
Lukuvuonna 22-23 Kirjastopolku pyritään toteuttamaan kattavasti joko kirjastokäynneillä tai etäyhteyksien kautta. Jotta tämä onnistuisi, on kirjastotunnit alustavasti 
aikataulutettu. Annetut ajat ovat suosituksia, jotka helpottavat etenkin pääkirjastossa töiden suunnittelua. Tarvittaessa voidaan sopia myös muista ajoista. Muutokset ovat 
mahdollisia.  
 
1-luokan ohjelmaan ei kuulu enää ohjattua vierailua, mutta vinkkilista opettajan avuksi löytyy Kirjastopolkusivustolta. Kirjastopolku alkaa jo esiopetuksessa, jolloin kaikki 
eskarit ovat käyneet ohjatulla kirjastovierailulla. Myös kirjaston Liikkuvat palvelut toteuttavat osaltaan Kirjastopolkua. 
 
Kirjastopolun sisällöt ja tarkemmat ohjeet kirjastopolkumikkeli.wordpress.com 
 
Pääkirjaston alueen koulut  
 
Tee ajanvaraus ryhmäkäynnille tai etävinkkaukseen Kirjastopolkusivustolta löytyvällä lomakkeella mielellään viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Jos 
sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä: eija.nevalainen [at] sivistys.mikkeli.fi, puh. 050 3117 483 (Kirjastopolku yleensä, pääkirjaston ryhmät) tai mari.karvonen [at] 
sivistys.mikkeli.fi, puh.050 311 7485 (Liikkuvat palvelut). 
 

Koulu  Kirjastopolkuluokat  Vierailuajankohta  

Kalevankankaan 
koulu 

3. lk kirjaesittely  
5. lk kirjasto- tai etäsuunnistus TAI ilmiöprojekti 
7. lk kirjavinkkaus 
9. lk tutkielman tai muun projektin tiedonhankinta    

Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä ke 12.10., ti 1.11., to 8.12., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Suunnistus syksy viikot 36-37, ilmiöprojekti sovitaan erikseen (pääkirjastossa)  
Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä to 15.9., ti 4.10., ke 23.11., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Verkkomateriaali tai sovitaan erikseen  

Launialan koulu 3. lk kirjaesittely 
5. lk kirjasto- tai etäsuunnistus TAI ilmiöprojekti 

Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä ke 12.10., ti 1.11., to 8.12., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Suunnistus syksy viikko 38, ilmiöprojekti sovitaan erikseen (pääkirjastossa) 

Lähemäen koulu 3. lk kirjaesittely 
5. lk kirjasto- tai etäsuunnistus TAI ilmiöprojekti 

Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä ke 12.10., ti 1.11., to 8.12., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Suunnistus syksy viikot 39-41, ilmiöprojekti sovitaan erikseen (pääkirjastossa)  

Mikkelin lyseon 
koulu 

7. lk kirjavinkkaus 
9. lk tutkielman tai muun projektin tiedonhankinta  

Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä to 15.9., ti 4.10., ke 23.11., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Verkkomateriaali tai sovitaan erikseen 

Moision koulu 3. lk kirjaesittely 
5. lk kirjasto- tai etäsuunnistus TAI ilmiöprojekti 

Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä ke 12.10., ti 1.11., to 8.12., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Suunnistus syksy viikko 42, ilmiöprojekti sovitaan erikseen 

Olkkolan koulu 3. lk kirjaesittely 
5-6-yhdysluokka 

Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä ke 12.10., ti 1.11., to 8.12., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Syksy viikot 38-39. Vierailu joka toinen vuosi. 

https://kirjastopolkumikkeli.wordpress.com/
https://survey.zef.fi/oi3e7nq8/index.html


Päämajakoulu 3. lk kirjaesittely 
5. lk kirjasto- tai etäsuunnistus TAI ilmiöprojekti 

Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä ke 12.10., ti 1.11., to 8.12., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Suunnistus syksy viikot 44-46, ilmiöprojekti sovitaan erikseen 

Rantakylän 
yhtenäiskoulu 

3. lk kirjaesittely 
5. lk kirjasto- tai etäsuunnistus TAI ilmiöprojekti  
7. lk kirjavinkkaus 
9. lk tutkielman tai muun projektin tiedonhankinta   

Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä ke 12.10., ti 1.11., to 8.12., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Suunnistus viikot 47-3, ilmiöprojekti sovitaan erikseen (pääkirjastossa)  
Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä to 15.9., ti 4.10., ke 23.11., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Verkkomateriaali tai sovitaan erikseen 

Rouhialan koulu - Kirjastopolku koskee esiopetusta ja alakoulussa 3- ja 5-luokkia (ks. 1.luokan materiaalit sivustolta) 

Rämälän koulu 3. lk kirjaesittely 
5-6-yhdysluokka 

Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä ke 12.10., ti 1.11., to 8.12., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Syksy viikot 40-41. Vierailu joka toinen vuosi. 

Sairilan koulu  3. lk kirjaesittely 
5. lk kirjasto- tai etäsuunnistus TAI ilmiöprojekti  

Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä ke 12.10., ti 1.11., to 8.12., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Suunnistus kevät viikko 4, ilmiöprojekti sovitaan erikseen (pääkirjastossa) 

Tuppuralan 
koulu 

3. lk kirjaesittely 
5. lk kirjasto- tai etäsuunnistus TAI ilmiöprojekti  

Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä ke 12.10., ti 1.11., to 8.12., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Suunnistus kevät viikot 5-6, ilmiöprojekti sovitaan erikseen (pääkirjastossa) 

Urheilupuiston 
koulu 

7. lk kirjavinkkaus 
9. lk tutkielman tai muun projektin tiedonhankinta   

Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä to 15.9., ti 4.10., ke 23.11., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Verkkomateriaali tai sovitaan erikseen 

Urpolan koulu 3. lk kirjavinkkaus 
5. lk kirjasto- tai etäsuunnistus TAI ilmiöprojekti 
valmistava opetus  

Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä ke 12.10., ti 1.11., to 8.12., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Suunnistus kevät viikot 7-8, ilmiöprojekti sovitaan erikseen  
Sovitaan erikseen 

 

 
Lähikirjastojen alueiden koulut 
 

Koulu Kirjastopolkuluokat Vierailuajankohta Yhteydenotto 

Anttolan 
yhtenäiskoulu 

3. lk kirjaesittely 
5. lk suunnistus TAI ilmiöprojekti 
7. lk kirjavinkkaus 
 
9. lk tutkielman tai muun projektin tiedonhankinta   

Sovitaan erikseen (lähi- tai etävinkkaus) 
Sovitaan erikseen 
Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä to 15.9., ti 4.10., ke 23.11., kevään 
ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Verkkomateriaali tai sovitaan erikseen 

Anttolan kirjasto 
anttolan.kirjasto [at] 
sivistys.mikkeli.fi 
050 311 7484 

Haukivuoren 
yhtenäiskoulu 

3. lk kirjaesittely 
5. lk suunnistus TAI ilmiöprojekti 
7. lk kirjavinkkaus 
 
9. lk tutkielman tai muun projektin tiedonhankinta   

Sovitaan erikseen (lähi- tai etävinkkaus) 
Sovitaan erikseen 
Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä to 15.9., ti 4.10., ke 23.11., kevään 
ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Verkkomateriaali tai sovitaan erikseen 
 
 
 
 
 
 

Haukivuoren kirjasto  
haukivuoren.kirjasto 
[at] sivistys.mikkeli.fi 
044 794 5638 



Otavan koulu 3. lk kirjaesittely 
5. lk suunnistus TAI ilmiöprojekti 

Sovitaan erikseen (lähi- tai etävinkkaus) 
Sovitaan erikseen. Toteutus syyslukukaudella. 
 

Otavan kirjasto 
otavan.kirjasto [at] 
sivistys.mikkeli.fi 
050 311 7486 

Ristiinan 
yhtenäiskoulu 

3. lk kirjaesittely 
5. lk suunnistus TAI ilmiöprojekti 
7. lk kirjavinkkaus 
 
9. lk tutkielman tai muun projektin tiedonhankinta   

Sovitaan erikseen (lähi- tai etävinkkaus) 
Sovitaan erikseen 
Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä to 15.9., ti 4.10., ke 23.11., kevään 
ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Verkkomateriaali tai sovitaan erikseen 

Ristiinan kirjasto 
ristiinan.kirjasto [at] 
sivistys.mikkeli.fi 
040 129 4373 

Suomen-
niemen koulu 

3. lk kirjaesittely 
5. lk suunnistus TAI ilmiöprojekti 

Sovitaan erikseen (lähi- tai etävinkkaus) 
Sovitaan erikseen. Toteutus syyslukukaudella. 
 

Suomenniemen kirjasto 
suomenniemen.kirjasto 
[at] sivistys.mikkeli.fi 
0400 348256 

 
 

Seutukirjastojen alueiden koulut 
 

Koulu Kirjastopolkuluokat Vierailuajankohta Yhteydenotto 

Elomaan koulu 
 
 
 
 
Lahnaniemen 
koulu 

3. lk kirjaesittely 
5. lk suunnistus TAI ilmiöprojekti 
7. lk kirjavinkkaus 
 
9. lk tutkielman tai muun projektin tiedonhankinta   
 
3., 5. (yhdysluokat) 

Sovitaan erikseen (lähi- tai etävinkkaus) 
Sovitaan erikseen 
Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä to 15.9., ti 4.10., ke 
23.11., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Verkkomateriaali tai sovitaan erikseen 
 
Kevätlukukausi (koko koulu yhtaikaa) 

Hirvensalmen kirjasto 
hirvensalmen.kirjasto [at] 
sivistys.mikkeli.fi 
050 302 2827 
 

Pertunmaan 
yhtenäiskoulu 

3. lk kirjaesittely 
5. lk suunnistus TAI ilmiöprojekti 
7. lk kirjavinkkaus 
 
9. lk tutkielman tai muun projektin tiedonhankinta   

Sovitaan erikseen (lähi- tai etävinkkaus) 
Sovitaan erikseen 
Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä to 15.9., ti 4.10., ke 
23.11., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Verkkomateriaali tai sovitaan erikseen 

Pertunmaan kirjasto 
pertunmaan.kirjasto [at] 
sivistys.mikkeli.fi 
050 314 5852 

Puumalan 
yhtenäiskoulu 

3. lk kirjaesittely 
5. lk suunnistus TAI ilmiöprojekti 
7. lk kirjavinkkaus 
 
9. lk tutkielman tai muun projektin tiedonhankinta   

Sovitaan erikseen (lähi- tai etävinkkaus) 
Sovitaan erikseen 
Liikkuvat palvelut toteuttavat etänä to 15.9., ti 4.10., ke 
23.11., kevään ajat ilmoitetaan myöhemmin 
Verkkomateriaali tai sovitaan erikseen 

Puumalan kirjasto 
puumalan.kirjasto [at] 
sivistys.mikkeli.fi 
044 794 5594 

 


