
ERTEN KUUKAUSIKIRJE 2/2023 
 

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

 

Uuden Lanu-neuvoston toimikausi alkoi 
 

Lasten- ja nuortenkirjastotyöntekijöiden valtakunnallisen verkoston, Lanu-neuvoston, 
toinen toimikausi alkoi. Uudessa neuvostossa on sekä edelliskaudelta tuttuja jäseniä että 
uusia. Ensimmäisessä kokouksessaan 13.2. neuvosto keskusteli jo vilkkaasti toimikauden 
painotuksista ja tavoitteista. Yhtenä tärkeänä tavoitteena neuvosto piti lasten- ja 
nuortenkirjastotyön näkyvyyden ja sitä kautta myös resurssien parantamista. Neuvoston 
kokoonpanon ja kokousten muistiot löydät Erten kotisivuilta. 

 

Pienten kirjastojen etävinkit - Tarinoita työpajoissa ja verkoissa 
tiistaina 7.3. klo 9.30-11.00 
 

Hei sinä pienessä kirjastossa lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevä! Kaipaatko 
vertaisryhmää tai vinkkejä, miten pienessä kirjastossa voi tehdä menestyksekkäästi lasten- 
ja nuortenkirjastotyötä? Erten Pienten kirjastojen etävinkit on sinua varten. Ilmoittautumalla 
etävinkeille saat osallistumislinkin ja kaikille ilmoittautuneille lähetetään myös tilaisuuden 
alustajien esityksistä koottu tallenne, joka on katsottavissa kaksi viikkoa. 

Pienten kirjastojen etävinkit - Tarinoita työpajoissa ja verkoissa etävinkkien tarkempi 
ohjelma ja linkki ilmoittautumiseen löytyvät Erten kotisivuilta. 

Seuraavien Erten etävinkkien ajankohta on 25.4. klo 9.30 ja aihe Nuortenkirjastotyö - 
lukemista edistämässä. Etävinkkien tarkempi ohjelma ja linkki ilmoittautumiseen päivittyvät 
nettisivuillemme noin kuukausi ennen tapahtumaa. 

 

Kirjaston ja toisen asteen yhteistyömalli on julkaistu Erten kotisivuilla 
 

Kirjaston ja toisen asteen yhteistyön mallipohjaan kuuluu periaatesopimusmalli ja 
yhteistyösuunnitelmat ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Mallipohjat ovat vapaasti 
käytettävissä ja sovellettavissa paikallisten resurssien mukaan. Mallipohjat löydät Erten 
kotisivuilta. Ideoita ja esimerkkejä yhteistyömuodoista löytyy yhteistyösuunnitelmapohjista. 
Katso myös valmiit materiaalit yhteistyöhön Erten kotisivuilta. 

https://www.kirjastot.fi/lanu/lanu-neuvosto
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https://www.kirjastot.fi/lanu/kirjasto-ja-toinen-aste
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Toisen asteen työryhmä käynnistyy maaliskuussa 
 

Erten ylläpitämä toisen asteen työryhmä koostuu kirjastoammattilaisista ympäri Suomen. 
Jokaiselta AKE-alueelta ja Helsingin kaupunginkirjastosta on pyydetty ryhmään edustajia. 
Työryhmän tarkoituksena on suunnitella vuosittain yksi Erten järjestämä koulutus, jakaa 
tietoa ja toimia vertaistukena toisen asteen kirjastoyhteistyötä tekeville. 

 

Kirjastojen kesälukukampanjat 2023 
 

Kirjastojen kesän lukukampanjat valmistuvat kovaa vauhtia - niistä lisää maaliskuun 
kuukausikirjeessä! 
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