Metsokangas 5.11.2014

Arvoisa huoltaja,

Lasten ja nuorten lukutaito ja –harrastus on toistuvasti esillä mediassa. Hyvä lukutaito on perusta kaikelle
oppimiselle, ja suomalaisten lasten lukutaito on nostettu korkeaan asemaan myös kansainvälisissä Pisatutkimuksissa. Uusi opetussuunnitelma painottaa monipuolista lukutaitoa.
Kaunokirjallisuuden lukemisella on vaikutusta mielikuvituksen kehittymiseen, kirjoittamiseen, muuhun
itseilmaisuun. Tunnettua on, että paljon lukevat lapset ja nuoret myös kirjoittavat monipuolisempia ja
taitavammin rakennettuja tekstejä kuin vähän lukevat lapset ja nuoret.
Oulussa on kehitetty kirjallisuusdiplomi, jonka kirjallisuuslistoihin on valittu laadukasta luettavaa 1. – 9.luokkalaisille. Kirjallisuusdiplomin suorittamista voi jatkaa myös lukiossa. Kirjallisuusdiplomin suorittaminen
on arvokas osoitus lapsen tai nuoren lukuharrastuksesta, ja sillä on positiivinen vaikutus myös äidinkielen ja
kirjallisuuden numeroon.
Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomilista on uudistunut. Koulukirjastoon on hankittu jo paljon diplomilistan
kirjoja, mutta ei vielä kaikkia. Huoltajilla olisi nyt oiva tilaisuus tukea lasten ja nuorten lukuharrastusta
osallistumalla kirjallisuusdiplomikirjojen hankintaan.
Huoltaja voi halutessaan valita kirjallisuusdiplomilistalta kirjan, jonka haluaisi lahjoittaa koulukirjastolle.
Lista avautuu oheisesta linkistä. (http://www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti/kirjalistat-ja-tehtavat). Kun huoltaja
on päättänyt, minkä luokka-asteen kirjan hän voisi ostaa koulukirjastolle, hän voi ottaa yhteyttä kirjastoopettaja Eila Hyrkkääseen joko sähköpostilla eila.hyrkas@eduouka.fi tai Wilman kautta. Yhteydenoton
avulla saadaan selville, mikä listan kirjoista puuttuu koulukirjastosta ja paljonko se maksaa. Kirjojen
saatavuus ja hinnat on tarkistettu Suomalaisesta kirjakaupasta syksyllä 2014.
Koulukirjastolle voi lahjoittaa myös käytettyjä, mutta uudenveroisia lasten- ja nuortenkirjoja sekä
peruskouluikäisille sopivia tietokirjoja (esim. kasvi- ja eläinkirjoja).
Lahjoitetut kirjat luetteloidaan koulukirjaston tietokantaan niin, että lahjoittajan nimi on näkyvissä
tietokannassa. Tällöin lahjoittajan nimi kulkee kirjan mukana kirjan koko eliniän ajan. Lisäksi lahjoituksista
kirjataan tieto koulun kotisivulle osoitukseksi Metsokankaan koulun positiivisesta ja yhteisöllisestä
toimintatavasta.
Huoltaja voi toimittaa kirjan oppilaan mukana joko luokanopettajalle, joka toimittaa sen kirjasto-opettajalle
jatkokäsittelyä varten. Oppilas voi toimittaa kirjan myös suoraan kirjasto-opettaja Eila Hyrkkäälle tai
Riikkakaisa Romppaiselle. Kirjan väliin voi laittaa lapun, josta näkyy lahjoittajan nimi.

Tervetuloa mukaan tukemaan lasten ja nuorten lukuharrastusta! Lukeminen on pääasia. 

http://nytnyt.fi/kustannustoiminta/ on lahjoittanut laatikollisen kirjoja koulukirjastolle. Myös useat
huoltajat ovat tarttuneet mahdollisuuteen tukea koululaisten lukuharrastusta. Kiitos jo lahjoitetuista
kirjoista.

