
ERTEN KUUKAUSIKIRJE 3/2023 
 

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

 

Kesän lukukampanjoiden materiaalit kirjastoille julkaistaan pian! 
 

Perheiden ja lasten kesän lukukampanjassa viime vuodelta tuttu Lukujengi jatkaa 
seikkailujaan Tarinativolissa, tällä kertaa Lukumaailmanpyörän pyörteissä. Kampanjassa 
lainataan kirjoja ja kerätään Lukujengi-hahmoja kirjastosta saatavaan kampanjapassiin. 
Kampanja on toteutettu kahdeksalla kielellä: suomi, ruotsi, englanti, viro, venäjä, arabia, 
pohjoissaame ja ukraina, ja näillä kielillä on tehty myös kirjavinkkilistat asiakkaille 
jaettaviksi. Kampanjaan liittyvä tarina ja nettisivut ovat suomeksi ja ruotsiksi. 

Nuorten kampanja jatkaa viime vuoden Mitä lukis? -teemalla yhteistyössä Lukukeskuksen 
julkaiseman Lukufiiliksen kanssa. Lukufiiliksen toimituskunta tekee kampanjan aikana 
vinkkausvideoita, jotka tulevat löytymään TikTokista @lukufiilismedia tai #mitälukis2023. 
Nuoret pääsevät myös itse vinkkaamaan täyttämällä kirjastoon palautettavia vinkkilapuja. 
Kirjastot voivat jakaa asiakkaille valmiita vinkkauslistoja nuortenkirjoista. Kampanja on 
toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Molempiin kampanjoihin liittyvä materiaali on ladattavissa kampanjoiden 
nettisivuilta, jotka avataan perjantaina 31.3. Materiaaleista on saatavilla myös 
muokattavat Canva-pohjat, jotka ovat kirjastojen vapaasti hyödynnettävissä. 

Lukujengi-kampanjan nettisivut löytyvät osoitteesta www.lukujengi.fi ja Mitä lukis? -
kampanjan nettisivut osoitteesta www.mitalukis.fi. Sivut aukeavat 31.3. 

Kampanjoihin liittyvissä tiedusteluissa ota yhteys erte.kirjasto@seinajoki.fi. 

 

Kirjasto on kaverisi -esitetilaus 
 

Haluatko kirjastosi käyttöön Kirjasto on kaverisi -esitettä suomeksi, ruotsiksi tai 
englanniksi? Kompaktin esitteen voi antaa lapsiasiakkaille kirjastokortin teon yhteydessä ja 
se sisältää myös taskun kirjastokorttia varten. 

Seinäjoen Erte selvittää esitteen painamista ja kustannuksia kirjastojen ilmoittamien 
tilausmäärien perusteella. Kirjastot maksavat itse painokulut, sekä mahdolliset postitus- ja 
laskutuskulut. Kirjastot hoitavat myös esitteiden tilauksen itse. 

  



Mikäli haluat osallistua esitetilaukseen, vastaa tähän kyselyyn 31.3.2023 mennessä. 
Ilmoitetun päivämäärän jälkeen tulleita vastauksia ei huomioida. 

Tutustu myös Kirjasto on kaverisi -videoon. 

Alkuperäisen suomenkielisen esitteen on tehnyt Oulun kaupunginkirjasto ja Monikielinen 
kirjasto on kääntänyt sen opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. 

 

Erten etävinkit: Nuortenkirjastotyö - lukemista edistämässä tiistaina 
25.4. klo 9.30-11.00 
 

Etävinkkien tarkempi ohjelma ja linkki ilmoittautumiseen päivittyvät Erten kotisivujen 
Muista nämä -tapahtumakalenteriin noin kuukausi ennen tapahtumaa. 

Seuraavien Erten etävinkkien ajankohta on syksyllä. Etävinkkien ohjelma ja linkki 
ilmoittautumiseen päivittyvät nettisivuillemme myöhemmin. 

 

World Literacy Summit 
 

Oxfordissa, Isossa-Britanniassa järjestetään huhtikuun alussa iso, kansainvälinen 
lukemisseminaari, World Literacy Summit. Seinäjoen Ertestä seminaariin osallistuvat 
esiintyjinä Mervi Heikkilä ja Anna-Maija Koskimies. Tuliaisina on tarkoitus tuoda viimeisintä 
tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä maailmalta Suomen lasten- ja nuortenkirjastotyötä 
rikastuttamaan. 

Lisätietoja seminaarista täällä. 

 

Tarinasaalis-paketti 
 
Kirjastojen, Seinäjoen Erten ja Kirjastokaistan yhteistyön tuloksena syntyi 26 videosta 
koostuva Tarinasaalis-paketti, jolla kirjastolaiset ympäri maan vinkkaavat valitsemiaan 
parhaita vuonna 2022 ilmestyneitä lasten- ja nuortenkirjoja, pelejä ja lastenmusiikkia. 
Videot löydät Kirjastokaistalta. Lisää tietoa Tarinasaalis-kokonaisuudesta löytyy 
Kirjastokaistan blogista. 

 

 

 

 

 

Kotisivut      Sähköposti      Instagram      Facebook      Podcast 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7JAyWcdQqTfZQQ9dKsXq_ZPsxNXLxXQRE2fdn9yKlMlr0Kg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=kKWTrIR3d2Y
https://www.kirjastot.fi/lanu/ajankohtaista/muista?language_content_entity=fi
https://www.kirjastot.fi/lanu/ajankohtaista/muista?language_content_entity=fi
https://www.worldliteracysummit.org/
https://www.kirjastokaista.fi/tag/tarinasaalis-2022/
https://www.kirjastokaista.fi/kirjaston-vinkkarit-esittelevat-vuoden-2022-lasten-ja-nuorten-aineistoja/
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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