"Kuleppa tämän ohojenivaskan
kanssa koulukirjastua kohti!"
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ESIPUHE

Vihkosen tarkoituksena on opastaa koulukirjasto-opettajaa kirjaston hoidossa ja tiedon haussa.
Oppaassa tulee esiin toiminnan kannalta tärkeät tahot kuten koulun rehtori ja opettajat sekä
yhteistyö muiden koulukirjasto-opettajien kanssa. Vihkosessa esitellään toimiva koulukirjasto
tilana, kirjastojärjestelmän käyttö ja suunnitelmallinen kehittäminen.
Koulukirjaston kehittämisestä vastaa kukin koulu, ja alueellinen kehittäminen tapahtuu
aluevastaavien tuella. Alueellinen kehittäminen toimii kaupungissamme neljällä alueella:
pohjoinen, eteläinen, keskinen ja itäinen. Jokaisella alueella on oma aluevastaavansa, johon
koulukirjasto-opettajat ovat yhteydessä. (Liitteenä alueet, koulut ja aluevastaavat.)
Koulukirjastoinformaatikko ja kouluyhteistyöstä vastaava informaatikko kaupunginkirjastosta
tekevät yhteistyötä kirjasto-opettajien kanssa.

Koulukirjasto, informaatikko Helena Valtakorpi
Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Irene Härkönen
Ulkoasu Arto Niva

❶
Koulukirjaston tavoitteena kolme toiminnallista aluetta:
Kokoelman hallinta
• tarpeeksi suuri kirjastonhoitajan pöytä, kaapit, varasto
• lainaus- ja palautuspiste
• kirjasto-ohjelman käyttö: lainaus ja palautus
• katso lisäksi www.kirjastoreitti.fi

Tiedonhaku
• käsikirjasto (tietokirjoja, lehtiä, digitaalista materiaalia)
• tieto- ja mobiilitekniikkaa, langaton verkko tiedonhakua varten
• pääsy esim. aineisto- ja artikkelitietokantoihin
• työskentelypöytiä
• koulukirjastoa lähellä olevat ryhmätyötilat, joissa voi keskustella ja
tehdä töitä yhdessä
• hiljainen tila läksyjen tekoon, äänitteiden kuunteluun kuulokkeilla
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Lukeminen ja media
• kirjastoluokituksen mukaisesti sijoiteltua houkuttelevaa ja uutta lasten, nuorten ja aikuisten
kirjallisuutta monenlaisille lukijoille
• alueita, joista eri-ikäiset löytävät helposti luettavaa
• alaluokkien oppilaille matalat hyllyt, kirjat hyvin näkyvillä
• vanhempien lukijoiden alueella aiheenmukainen luokittelu kirjoille, teemahyllyt, esim. fantasia,
rakkaus ja ystävyys, seikkailu, luonto, sarjakuvat
• lehtihylly, jossa ikäryhmää kiinnostavia lasten, nuorten ja aikuisten aikakauslehtiä ja
sanomalehtiä
• mukavia istuimia, joilla voi istua, selailla ja lukea nauttien
• paikka, jossa voi pitää satutunteja, kirjavinkkauksia ja tarinatuokioita
• sanomalehtisali, jossa pöytiä yhdessä lukemiseen
• äänikirjat, dvd:t ja niille sopivat säilytystilat
• pelit ja sopiva tila pelaamiseen
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❷

Osallistuu oman alueensa koulukirjasto-opettajien kokouksiin ja tarjolla oleviin koulutuksiin.
Toimii koulun ja lähikirjaston yhdyshenkilönä.
Informoi koulunsa opettajia oman lähikirjaston yhdyshenkilöistä.
Vetää koulukirjastotiimiä tai on sen jäsen.
Hankkii aineistoa koulun opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan toiveiden
mukaisesti ja ottaen huomioon koulun hankintasuunnitelman.

• sopivuuskriteeri: aineiston tarkoituksenmukaisuus opetukseen ja oppimiseen
• sisältökriteeri: aineiston luotettavuus, relevanssi ja ajankohtaisuus;
mitä lisäarvoa aineisto tuo kokoelmaan; aineiston kiinnostavuus käyttäjäryhmän kannalta;
aineiston tarjoaman tiedon taso
• koulukohtainen kriteeri: miten aineisto tukee koulun tai sen kurssien
opetussuunnitelman päämääriä; miten aineisto sisällöllisesti ja laadullisesti täydentää
koulukirjaston kokoelmaa
• käyttäjäkriteeri: ottaako aineisto huomioon käyttäjäryhmän iän, henkisen ja sosiaalisen
kehityksen tason, oppimistyylit ja tarvittavan tiedon tason
• soveltuvuuskriteeri: millainen on kustantajan, kirjailijan, teoksen maine; miten tärkeää on,
että aineisto on saatavilla koulukirjastossa
Lähettää uuden aineiston oppimateriaalipalveluihin koulukirjaston tietokantaan tallennettavaksi.


Kirjat tilataan pääsääntöisesti Booky.fi:sta ja lehdet LM Tietopalvelusta. Hankinnoissa
noudatetaan kaupungin hankintasääntöä. Tilatut kirjat tulevat suoraan koululle. Kirjat leimataan
ja lähetetään sisäisessä postissa Sivistys-ja kulttuuripalveluihin osoitteella:
Sivistys- ja kulttuuripalvelut/koulukirjasto/Taka-Lyötyn katu 4, 1. krs.
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Laittaa aineiston esille yleisen kymmenluokituksen mukaiseen järjestykseen koulukirjastoon.
 koulukirjasto-opettaja tutustuu oman koulukirjastonsa luokituksen yksityiskohtiin
 Yleinen kymmenluokitus

Tiedottaa koulun opettajia uuden aineiston saapumisesta.




Wilma
sähköposti
kokoukset

Järjestää kirjaston hoidon: lainauksen, palautuksen ja hyllytyksen.


koulukirjasto-opettajalla on omat käyttäjätunnukset koneelle ja
kirjastojärjestelmään kirjautumiseen



järjestää aineiston palautuksen mahdollisimman joustavasti

Tekee yksittäiset lainaajakortit ja poistaa tietokannasta koulusta lähteneiden oppilaiden kortit (ks. s.
11).
Poistaa huonokuntoisen ja sisällöltään vanhentuneen materiaalin yhdessä koulukirjaston
informaatikon kanssa. Poistojen valtaosa päätyy paperinkeräykseen, ellei esimerkiksi oppilaskunta
ideoi myyjäisiä tai kirpputoreja.

Poiston kriteerejä:
• huonokuntoisuus

• kieleltään tai termistöltään vanhanaikainen
• vanhentunutta tietoa sisältävä
• ulkoasultaan vanhentunut

8
Koulukirjasto-opettajalla on monipuolinen työnkuva, josta maksetaan virkaehtosopimuksen mukaista
korvausta:
• korvaus kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaan (11 § Kirjaston hoitotyö)
1 mom.
* yhtä (1) vuosiviikkotuntipalkkiota vastaava korvaus, jos kirjastoa pidetään avoinna lukuvuoden
työaikana yksi tunti viikossa
* kahta (2) vuosiviikkotuntipalkkiota vastaava korvaus, jos kirjastoa pidetään avoinna vähintään kaksi
tuntia viikossa ja edellisen lukuvuoden kirjalainausten määrä on ollut vähintään 3 500 sekä
* kolmea (3) vuosiviikkotuntipalkkiota vastaava korvaus, jos kirjastoa pidetään avoinna vähintään kolme
tuntia viikossa ja edellä tarkoitettu lainausten määrä on ollut vähintään 6 000.

2 mom.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on määrätty,
(käsi)kirjaston
hoitajaksi
määrätylle
vuosiluokkien
7–9
sekä
vähintään
kuusiopettajaisen vuosiluokkia 1–6 käsittävän
koulun asianomaiselle opettajanviran hoitajalle
maksetaan yhtä vuosiviikkoylituntipalkkiota
vastaava korvaus.
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❸

Koulukirjaston kehittämisessä on monella henkilöllä tärkeä rooli koulussa ja sen sidosryhmissä. Yksi
henkilö ei voi koulussa muuttaa tai kehittää toimintakulttuuria. Siksi koulukirjaston kehittämistyössä on
tärkeää, että moniammatillinen tiimi paneutuu työhön ja edustaa koko koulun tarpeita. Kaikki oppilaat ja
koulun henkilökunta voivat osallistua omalla panoksellaan koulukirjastotyöhön.
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1. Rehtori
• päättää koulukirjaston budjetista
• tukee koulukirjaston kehittämistä
• koordinoi henkilökunnan
täydennyskoulutusta
• pitää yhteyttä opetustoimen johtoon
• ohjaa opetussuunnitelman tekoa

2. Koulukirjastonhoitaja, kirjasto-opettaja
• hankkii ja poistaa aineistoa
• lähettää kirjat tietokantaan
Alarivi vasemmalta: Marja Kallio, Satu Jehkonen, Kirsi Nissilä, Ylärivi vasemmalta: Lea Tuovinen,

tallennettavaksi ja muovitettavaksi

Irene Härkönen, Pauliina Lassila, Helena Valtakorpi ja Helena Nykänen

• järjestää lainauksen ja palautuksen
• organisoi opetusta koulukirjastossa (tiedonhaku, aineistonhallinta, lukemaan houkuttelu)
• vetää koulukirjastotiimiä tai on sen jäsen
• on yhdyshenkilö kirjaston ja koulun välillä

3. Tieto- ja viestintätekniikan vastuuhenkilöt (käyttötuki)
• toimivat mukana koulukirjastotiimissä
• ohjaavat koulukirjaston tietokoneiden käyttöä
• osallistuvat tiedonhaun opetukseen

4. opettajat
• ohjaavat oppilaita opiskelutaidoissa
• toimivat kirjastotiimissä
• opettavat tiedonhakua

5. Koulukirjastotiimi
• rehtori, kirjasto-opettaja(t), opo, tvt-opettaja, eri oppiaineiden opettajat
• suunnittelee yhdessä koulukirjaston toimintaa
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• suunnittelee työnjaon tiimin sisällä (etenkin jos koulussa ei ole koulukirjaopettajaa)
• suunnittelee koulukirjaston käyttöä opetussuunnitelman mukaisesti
• kokoaa koulun eri käyttäjäryhmiltä, esimerkiksi oppilailta ja opettajilta toiveita aineiston hankintaan
• arvioi koulukirjaston toimintaa
• määrittelee koulukirjaston aukioloajat, sanktiot ja kirjastoetiketin

6. Oppilaat
• ovat mukana suunnittelemassa toimintaa
• osallistuvat koulukirjaston aineiston valintaan ja koulukirjaston kehittämiseen

Myllytullin koulukirjastossa vasemmalta: Emma Suorsa, Sonja Lappalainen, Iida Pekkala ja Juho Tornberg
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❹

Sisäänkirjautuminen
PallasPro-Extran sisäänkirjautuminen on kaksiosainen. Käyttäjän tulee syöttää Pallas-tunnus ja sen
salasana ja henkilökohtainen virkailijatunnus ja sen salasana.

Asetukset
Tällä näytöllä ylläpidetään selaimeen liittyviä ohjelman asetuksia. Näytöllä määritellään työaseman
(selaimen)sijaintipaikka. Työaseman sijaintipaikka valitaan alasvetovalikosta. Kun sijaintipaikka on valittu,
se säilyy selaimen muistissa siihen asti, kunnes sijaintipaikka vaihdetaan, siis myös vaikka selain tai koko
tietokone sammutetaan.
Kuittikomponetti otetaan käyttöön laittamalla rasti ruutuun, minkä jälkeen kuittikomponentti latautuu
koneelle hetken kuluttua. Kuittikomponentin käyttöönottoa varten on erillinen ohje täällä (PDFmuodossa). Kuittien loppuun tulostuu aina lopputekstilaatikossa määritelty lopputeksti. Tämä teksti on
toimipistekohtainen, eli kullekin toimipisteelle voi määritellä omanlaisensa lopputekstin.

Ohjelman muut asetukset
Painikkeella "Tyhjennä" voit piilottaa asiakastiedot nopeasti näytöltä. Jos olet piilottanut asiakkaan tiedot
tällä painikkeella, painike muuttuu "Hae viimeisin" -painikkeeksi, jolla saat viimeisimmän asiakkaan tiedot
takaisin (esimerkiksi jos vahingossa painoit "Tyhjennä").

Istunnoissa viimeinen asiakas jää ns. aktiiviseksi. Tämän asiakkaan tiedot siirtyvät tämän jälkeen kaikille
muille näytöille, joilla käsitellään jotakin asiakkaaseen liittyvää. Palautuksessa mm. viimeisen palautetun
niteen lainaaja jää aktiiviseksi. Klikkaamalla AsLainat-välilehteä Palautus välilehdellä viimeisen asiakkaan
kaikki lainassa olevat niteet tuodaan valmiiksi näytölle. Voit poistaa kaikki vanhat hakutekijät näkyvistä
"Tyhjennä" -painikkeella ennen välilehdeltä poistumista.
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Lainaus
Syötä tunnus Asiakas-kenttään ja paina Enter, jolloin asiakkaan tiedot haetaan näyttöön. Syötä Nide kenttään nidetunnus ja paina Enter. Nide tallentuu asiakkaalle lainaksi heti.
Jos haluat muuttaa eräpäivää, sen voit tehdä klikkaamalla hiirellä eräpäivä-kentässä näkyvää kalenteria
muistuttavaa ikonia. Tällöin esille tulee eräpäiväkalenteri-ikkuna, josta voit valita uuden eräpäivän joko
ylimmän "vko" -rivin viikon lukumääriä klikkaamalla tai tiettyä päivämäärää klikkaamalla. Jos haluat perua
eräpäivän muutoksen, klikkaa alimman rivin kohtaa, jossa lukee "Peruuta".
Jos kuittikirjoitinkomponentti on asennettu selaimeesi, lainoista voit tulostaa kuitin painamalla Kuitti painiketta tai käyttämällä pikavalintaa Alt-K.
Näytön oikeassa reunassa näkyvät laatikossa kirjaston ja koko järjestelmän aineistolajikohtaiset
lainamäärärajat sekä asiakkaan tämänhetkiset lainamäärät. Näistä luvuista voit seurata, kuinka lähellä
rajojen ylittymistä asiakkaan lainamäärät tällä hetkellä ovat.

Palautus
Syötä Nide-kenttään nidetunnus ja paina Enter. Nide tallentuu palautukseksi heti.

AsLainat
Näytölle haetaan asiakkaan lainat, kun asiakastunnus on syötetty ja on painettu Enteriä. Näytön oikean
reunan rasteilla voit valita, mitkä lainat voi uusia. Nämä valinnat vaikuttavat kaikkiin uusintatapoihin, eli
myös toiminto "Uusi kaikki" uusii vain näiden rastien mukaan uusittavissa olevat niteet.

Asiakkaan lainat voi uusia kolmella eri tavalla:
* Kaikki uusii kaikki asiakkaan lainat jotka valittujen uusintarastien puitteissa voi uusia.
* XX.XX.XXXX erääntyvät uusii ne lainat jotka erääntyvät ko. päivänä ja jotka voi uusia valittujen
uusintarastien puitteissa. Tämä päivä on aikaisin asiakkaan uusittavissa olevien lainojen eräpäivä.
* Valitut uusii ne lainat, jotka on erikseen rastitettu näytön vasemmanpuoleisimman sarakkeen rasteilla.
Lainariveistä ovat rastitettavissa vain ne, jotka valittujen uusintarastien puitteissa on mahdollista uusia.
Sarakkeen tooltipissa näkyy syy, miksi ko. riviä ei voi uusia.
Lainarivin Tekijää tai Nimekettä klikkaamalla voi ko. teoksen merkitä valituksi teokseksi. Tällöin esimerkiksi
Kortti -sivu näyttää tämän teoksen luettelokortin. Huomaa, että yhtä aikaa merkittynä voi olla vain joko
valittu teos tai uusittavaksi merkityt rivit. Teos säilyy kuitenkin valittuna, vaikka rivejä olisi merkitty
uusittavaksi, valitun teoksen riviä ei vain tässä tilanteessa merkitä eri värillä.
Tänään uusittujen teosten eräpäivä ja uusintakertojen lukumääräsarakkeet merkitään eri värillä uusinnan
jälkeen. Näytöllä olevat lainarivit voi lajitella haluttuun järjestykseen sarakkeiden otsikoita klikkaamalla.
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AsVaraukset
Näytölle haetaan asiakkaan varaukset, kun asiakastunnus on syötetty ja on painettu Enteriä.

AsHaku
Asiakkaita voidaan hakea syöttämällä sukunimen alkua ja haluttaessa lisäksi etunimen ja/tai osoitteen
alkua vastaaviin kenttiin. Jos et syötä nimeä kokonaisuudessaan, muista käyttää katkaisumerkkiä '-'.
Ohjelma hakee löytyneet asiakkaat. Löytyneen asiakkaan nimeä klikkaamalla valitaan ko. asiakas
aktiiviseksi asiakkaaksi. Tämän asiakkaan tiedot siirtyvät tämän jälkeen mukana kaikille muille näytöille,
joilla käsitellään jotakin asiakkaaseen liittyvää.

AsTiedot ja lainaajakortin teko
Näytölle haetaan asiakastiedot, kun asiakastunnus on syötetty ja on painettu Enteriä. Eri asiakas voidaan
vaihtaa joko syöttämällä Asiakastunnus-kenttään eri tunnus, jolloin ko. asiakkaan tiedot tuodaan
syöttökenttiin tai siirtymällä Asiakkaan haku-näytölle. (ks. edellinen)
Asiakkaalle voi antaa uuden kortin lukemalla aiemmin käyttämätön korttitunnus Asiakastunnus -kenttään.
Kentän vieressä näkyy koko ajan se asiakastunnus, jonka tietoja ollaan muuttamassa (tunnus, joka
asiakkaalla oli aiemmin). Kun tiedot on syötetty, ne tallennetaan "Tallenna" -painikkeella.
Jos asiakasta ei ole löytynyt AsHaku kentässä, uusi asiakas voidaan lisätä AsTiedot-välilehdellä
painikkeella "Uusi asiakas". Tämän jälkeen voit syöttää uuden asiakkaan tiedot Pallas-korttinumerosta
alkaen. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (Tunnus, Asiakaslaji, Sukunimi ja Postiosoite). Tietyillä
asiakaslajeilla ohjelma laskee asiakkaan syntymäajan automaattisesti, jos syntymäaika on tyhjä ja Tunnus
-kentässä on henkilötunnuksen muotoinen tunnus. Alle 16-vuotiaalle valitaan asiakaslajiksi Lapsi. Samalla
määritellään, että asiakkaalla voi olla enintään 6 lainaa. Yli 16 vuotiaille valitaan asiakaslaji Aikuinen.
Asiakkaalla voi olla tällöin 20 lainaa. Asiakaslajin Opettaja lainamäärää ei ole rajoitettu.
Näytön alaosa on jaettu erillisiin välilehtiin "Osoite","Viestintä","Verkkopalvelut","Tilastot". Eri välilehti
saadaan näkyviin välilehden nimeä klikkaamalla.
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Lainaajakortin poistaminen
Ennen lainaajakortin poistamista asiakasrekisteristä, tarkistetaan, onko asiakkaalla lainoja. Jos asiakkaalla
on lainoja, korttia ei voi poistaa. Jos lainoja ei ole, siirrytään AsLainat-välilehdeltä AsTiedot- välilehdelle ja
painetaan Enter. Asiakkaan tiedot tulevat näytölle.
Asiakastunnus-kenttään ei tehdä mitään. Sukunimi-kenttään kirjoitetaan isoilla kirjaimilla POISTETTU.
Muihin kenttiin jätetään kolme kirjainta tai numeroa riippuen kentästä ja klikataan "Tallenna" -painiketta.
Ohjelma tarkistaa POISTETTU-kentän myöhemmin ja tiedot poistetaan tietokannasta.

Tiedonhaku
Tällä näytöllä syötetään tiedonhaun hakutekijät.
Näytöllä on neljä tiedonhaun rajaamiseen liittyvää toimintoa:
* Lisärajaukset: Tällä toiminnolla saa näytettyä tai piilotettua tarkemmat haun rajaukset, kuten kielen ja
aineistolajin rajaukset.
* Lisää rivi: Tällä toiminnolla saadaan lisättyä uusi hakuehtorivi, jolle voidaan valita Boolen operaattori ja
hakutekijä ja syöttää haettava tieto.
* Lisää Marc-haku: Tällä toiminnolla saadaan lisättyä uusi hakuehtorivi, jolla voidaan tehdä hakuja tietystä
Marc-kentästä ja osakentästä.
* Poista alin rivi: Tällä toiminnolla saadaan viimeksi lisätty hakuehtorivi (sekä tavallinen että Marc-haku)
poistettua näytöltä.
Kun hakutekijät on syötetty, klikkaa painiketta "Hae", jolloin tiedonhaku käynnistyy ja siirrytään
"Löytyneet" -näytölle.

Löytyneet
Tällä näytöllä esitetään viimeisimmällä tiedonhaulla löytyneet teokset. Viimeisintä tiedonhakua samoin
kuin tällä löytyneitä teoksia pidetään istunnon muistissa.
Tietyn teoksen voi valita klikkaamalla teoksen tekijää tai nimekettä. Tällöin rivi muuttuu eriväriseksi ja ko.
teos kulkee mukana siirryttäessä muille näytöille, joilla käsitellään teosta (esimerkiksi "Varaaminen" tai
"Kortti").
Jos löytyneitä teoksia on yli 50, löytyneistä näytetään ensimmäiset 50 (huomaa että "ensimmäiset" ei
tässä yhteydessä tarkoita mitään tiettyä järjestystä). Seuraavat 50 teosta saa haettua painikkeella "Hae
seuraavat 50". Jos teoksia löytyi huomattavan suuri määrä, kannattaa mieluummin palata "Tiedonhaku" näytölle ja tarkentaa hakuehtoja kuin painella toistuvasti "Hae seuraavat 50".
Näytöllä näkyvät löytyneet teokset voi lajitella haluttuun järjestykseen sarakkeiden otsikoita klikkaamalla.
Huomaa, että lajittelu koskee vain näkyviä teoksia. Jos löytyneitä oli enemmän kuin on haettu näytölle,
eivät vielä hakemattomat teokset kuulu lajittelunkaan piiriin.
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Kortti
Tällä näytöllä esitetään valitun teoksen luettelokortti. Alasvetovalikosta voidaan valita minkälaista korttia
halutaan katsoa esimerkiksi oikovedos tai näyttöluettelokortti.
Jos teos on valittu löytyneistä teoksista (eikä esim. asiakkaan lainoista)ja löytyneitä teoksia oli enemmän
kuin yksi, voidaan painikkeilla "Edellinen" ja "Seuraava" vaihtaa teosta löytyneiden teosten joukosta
tarvitsematta mennä takaisin "Löytyneet" -näytölle.

Niteet
Tällä näytöllä näet teoksen niteet. Jos niteitä on yli 50, niteistä näytetään ensimmäiset 50 (huomaa että
"ensimmäiset" ei tässä yhteydessä tarkoita mitään tiettyä järjestystä). Seuraavat 50 nidettä saa haettua
painikkeella "Hae seuraavat 50".
Näytön oikean reunan "Kaikki kirjastot" -rastilla saat haettua koko järjestelmän niteet. Jos ko. kohta ei ole
rastitettu, tuodaan esille vain oman kirjaston niteet.
Jos teos on valittu löytyneistä teoksista (eikä esim. asiakkaan lainoista)ja löytyneitä teoksia oli enemmän
kuin yksi, voidaan painikkeilla "Edellinen" ja "Seuraava" vaihtaa teosta löytyneiden teosten joukosta
tarvitsematta mennä takaisin "Löytyneet" -näytölle.
Taulukon rivillä voit valita yksittäisen niteen käsittelyä varten klikkaamalla nidetunnusta tai niteen
tilannetta. Kun nide on valittu, voit muuttaa niteen tietoja toiminnolla "Muuta niteen tietoja". Tällöin
siirryt erilliselle "Nideylläpito" -näytölle (katso alempaa).
Taulukon riveillä voit suoraan muuttaa joitakin niteen tiloja LVUTSKL -sarakkeiden rasteja klikkaamalla.
Nämä tarkoittavat niteen tiloja Lainattavissa / Varattavissa / Uutuusluetteloon / Tilapäisnide /
Siirtolainassa (ei voi muuttaa)/ Kadonnut / Laskutettu.

Istunnon lopettaminen
PallasPro-Extra istunto Selaimen voi sulkea myös valitsematta "Lopeta" -toimintoa, tällöinkin vaaditaan
kirjautuminen uudelleen, kun selain jälleen käynnistetään.

Lähde:


Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen: Hyvä koulukirjasto -kirja, Opetushallitus, Suomen
koulukirjastoyhdistys ry, 2. uud. p. 2014
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LIITTEET

POHJOINEN ALUE
Aluevastaava Pauliina Lassila
pauliina.lassila@eduouka.fi
Aseman koulu (1 - 6)
Kellon koulu (1 - 9)
Länsituulen koulu (1 - 9)
Takkurannan koulu (1 - 6)

Haukiputaan koulu (1 - 9)
Kiviniemen koulu (1 - 6)
Martinniemen koulu (1 - 6)

Kuivasjärven koulu (1 - 6)
Pöllönkankaan koulu (1 - 9)
Ritaharjun koulu (1 - 9)
ITÄINEN ALUE

Pateniemen koulu (1 - 9)
Rajakylän koulu (1 - 9)

Aluevastaava Satu Jehkonen
satu.jehkonen@eduouka.fi
Alakylän koulu (0 - 6)
Jokirannan koulu (5 - 10)
Kiiminkijoen koulu (0 - 5)
Jakun koulu (0 - 6)
Hintan koulu (1 - 6)
Korvensuoran koulu (1 - 6)
Myllyojan koulu ( 1 - 6)
Vesalan koulu (0 - 6)

Huttukylän koulu (0 - 6)
Jäälin koulu (1 - 4)
Laivakankaan koulu (5 - 9)
Yli-Iin koulu (0 - 9)
Hönttämäen koulu (1 - 6)
Laanilan koulu (7 - 9)
Oulujoen koulu (1 - 6)
Ylikiimingin koulu (0 - 9)

KESKINEN ALUE
Aluevastaavat Irene Härkönen
Lea Tuovinen
irene.harkonen@eduouka.fi
lea.tuovinen@eduouka.fi
Kastellin koulu (1 - 9)
Myllytullin koulu (1 - 9)
Paulaharjun koulu (1 - 6)
Terva-Toppilan koulu (1 - 9)
Merikosken koulu (7 - 9)

Lintulammen koulu (1 - 6)
Oulu International School, OIS (1 - 9)
Pohjankartanon koulu (7 - 10)
Teuvo Pakkalan koulu (1 - 6)
Tuiran koulu (1 - 6)
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ERITYISKOULUT
Kokoukset yhdessä keskisen alueen kanssa.
Heinätorin koulu (0 - 10)
Heinätorin yksikkö
Leinonpuiston yksikkö

Kajaanintullin koulu ( 1 - 9)
Kajaanintullin yksikkö
Sairaalakoulun yksikkö

ETELÄINEN ALUE
Aluevastaava Helena Nykänen
helena.nykanen@eduouka.fi
Niemenrannan koulu (0 - 6)
Pitkäkankaan koulu (0 - 9)
Kaakkurin koulu (1 - 9)
Knuutilankankaan koulu (1 - 6)
Maikkulan koulu (1 - 9)
Oulunlahden koulu (1 - 6)
LUKIOT
Aluevastaava Kirsi Nissilä
kirsi.nissila@eduouka.fi












Haukipudas
Kastelli
Kiiminki
Laanila
Madetojan musiikkilukio
Merikoski
Oulun aikuislukio
Oulun Lyseo
Oulunsalo
Oulun Suomalainen Yhteiskoulu
Pateniemi

Oulunsalon Kirkonkylän koulu (0 - 6)

Kaukovainion koulu (1 - 9)
Madekosken koulu (1 - 6)
Metsokankaan koulu (1 - 9)
Pikkaralan koulu (1 - 6)

