
ERTEN KUUKAUSIKIRJE 1/2023 

Tämä on Seinäjoen erityistehtävän eli Erten ensimmäinen kuukausikirje. 
Kuukausikirjeessä tiedotamme Erten ajankohtaisista asioista, tulevista tapahtumista ja 
koulutuksista. Kuukausikirje ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa, heinä-elokuun kirje on 
tauolla. Tervetuloa mukaan! 

Lukulystien seminaaripäivän luennot on julkaistu Kirjastokaistalla 

Lasten- ja nuortenkirjastotyön seminaari Lukulystit järjestettiin 9.-11.11.2022 Tampereella 
teemalla Kirjasto lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukena. Lukulystien 
keskiviikon 9.11. esitykset ovat nyt kaikki katsottavissa Kirjastokaistalla: 

Merja Kauppinen: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen tukeminen 
kirjallisuusterapeuttisin menetelmin 

Sarah Mears: Reading, libraries and children’s wellbeing – a UK perspective 

Anna Lindblad: Litteraturens läkande kraft – biblioteken i mötet med unga/unga vuxna 

Anu Holopainen: Kirjailijapuheenvuoro Lukulystit-tapahtumassa 2022 

Tänä vuonna Lukulystit järjestetään webinaarimuotoisena sekä keväällä että syksyllä. 
Kevään Lukulystien ajankohta on torstai 11.5.2023 klo 13-16 ja teema Nuoria kirjastossa 
– eväitä onnistuneeseen kohtaamiseen. Syksyn Lukulystien päivämäärä ja teema
ilmoitetaan myöhemmin ensi vuoden puolella.

Erten etävinkit 7.2: Mediavinkkejä lastenkirjastotyöhön 

Erten etävinkit on aamupäivän mittainen etäkoulutustilaisuus, jossa on yleensä 2-3 
alustajaa ja hyvin aikaa keskustelulle. Ilmoittautumalla etävinkeille saat osallistumislinkin ja 
kaikille ilmoittautuneille lähetetään myös tilaisuuden alustajien esityksistä koottu tallenne, 
joka on katsottavissa kaksi viikkoa. 

Kevään etävinkit alkavat mediataitoviikon kunniaksi mediataitoaiheisilla etävinkeillä. Nämä 
etävinkit ovat myös osa mediataitoviikon ohjelmaa. Etävinkkien ohjelma ja linkki 
ilmoittautumiseen löytyvät Erten kotisivuilta. 

Kevään muiden etävinkkien päivämäärät ja aiheet ovat seuraavat: 

7.3. klo 9.30 Pienten kirjastojen etävinkit - Tarinoita työpajoissa ja verkoissa 
25.4. klo 9.30 Nuortenkirjastotyö - lukemista edistämässä 

https://www.kirjastokaista.fi/merja-kauppinen-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-ja-itsetuntemuksen-tukeminen-kirjallisuusterapeuttisin-menetelmin/
https://www.kirjastokaista.fi/merja-kauppinen-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-ja-itsetuntemuksen-tukeminen-kirjallisuusterapeuttisin-menetelmin/
https://www.kirjastokaista.fi/en/sarah-mears-reading-libraries-and-childrens-wellbeing-a-uk-perspective/
https://www.kirjastokaista.fi/sv/anna-lindblad-litteraturens-lakande-kraft-biblioteken-i-motet-med-unga-unga-vuxna/
https://www.kirjastokaista.fi/anu-holopainen-kirjailijapuheenvuoro-lukulystit-tapahtumassa-2022/
https://www.kirjastot.fi/lanu/ajankohtaista/muista?language_content_entity=fi


Kotisivut      Sähköposti      Instagram      Facebook      Podcast 

Painopiste vuonna 2023 
 

Erten painopisteenä vuonna 2023 on kirjaston yhteistyö vauva- ja pikkulapsiperheiden 
kanssa. Painopiste näkyy erityisesti Ideakirja 2023 -kirjassa, jota on jo alettu työstää. Siinä 
tulee olemaan sekä hankeartikkeleita että muita lastenkirjastotyöhön liittyviä artikkeleita. 
Ideakirjan tavoiteaikataulu on, että se on valmis kesälomiin mennessä. 

 

Kirjastojen kesän lukukampanjat perheille, lapsille ja nuorille 
 

Seinäjoen erityistehtävä toteuttaa tänäkin vuonna tuttuun tapaan perheiden, lasten ja 
nuorten kesän lukukampanjat kirjastojen käyttöön. Kampanjoiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa otetaan huomioon edellisten vuosien kampanjoista saatu palaute. Vuoden 
2023 perheiden ja lasten kampanjassa viime vuodelta tutuksi tulleen Lukujengin seikkailut 
jatkuvat Tarinativolin pyörteissä. Nuorten kampanjassa yhdistyvät kirjavinkkaus ja TikTok-
videot, ja se toteutetaan yhteistyössä Lukukeskuksen julkaiseman nuortenmedia 
Lukufiiliksen kanssa. Lisää tietoa molemmista kampanjoista tulee kevään korvilla. Pysykää 
siis kuulolla! 

http://www.kirjastot.fi/lanu
mailto:erte.kirjasto@seinajoki.fi
https://www.instagram.com/sjkerte/
https://www.facebook.com/sjkerte/
https://soundcloud.com/kirjastokaista/sets/lukupuhetta-podcast
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