Erityiskoulut Oulussa
Oulun kaupungin erityiskoulu Tiernan koulu
Heinätorin yksikkö, Torikatu 45
Kajaanintullin yksikkö, Koulukatu 16
Leinonpuiston yksikkö

Celian äänikirjapalvelut

		

Tuira, Koskitie 27

		

Komu, Valtatie 53

		

Viipale, Laanilantie 6

		

K4, Kasarmintie 4

		

Ankkuri, Kauppaseurantie 2

Pajaluokat, Tykistökatu 13
Sairaalakoulun yksikkö

Celian maksuttomat äänikirjapalvelut on tarkoitettu kaikille,
joilla on lukemisesteitä esimerkiksi lukivaikeuden, sairauden
tai vamman vuoksi.
Celian asiakkaaksi voi rekisteröityä kirjastossa. Myös lapsi
tai nuori voi olla Celian henkilöasiakas. Celiasta lainataan
digitaalisia äänikirjoja tai DaisyTrio-kirjoja omalle laitteelle,
esimerkiksi älypuhelimelle tai tabletille. DaisyTrio-kirjoissa
on äänen lisäksi kirjan teksti ja kuvat. Lukemista helpottaa
tekstiä seuraava väripalkki.
Koulu voi rekisteröityä Celian yhteisöasiakkaaksi ja lainata
lukemisesteisten oppilaiden käyttöön äänikirjoja sekä
DaisyTrio-äänikirjoja. Yhteisöasiakkaaksi ilmoittaudutaan
Celian nettilomakkeella.
Myös erityisopettajien on mahdollista rekisteröidä oppilaita
Celian asiakkaiksi. Lisätietoja löytyy Celian Kouluille ja
opettajille -sivulta. Opettaja tarvitsee rekisteröimiseen omat
tunnukset.
Celian kokoelmaan sisältyy kaunokirjallisuutta,
tietokirjallisuutta ja oppikirjoja. Monia
kirjallisuusdiplomikirjoja voi lainata Celiasta äänikirjoina.
Pääkirjastossa on lainattavia Celian Daisy-äänikirjoja
(MP3-tiedosto) myös lapsille ja nuorille. Näitä äänikirjoja
voi kuunnella esimerkiksi tietokoneella. Niitä voi varata
noudettaviksi omaan lähikirjastoon ja lainata OUTIkirjastokortilla.
www.celia.fi

		

Peltolan toimipiste, Peltolantie 15 PS1 (yläkoulu)

		

Aapistien toimipiste, Aapistie 4 (alakoulu)

Tervaväylän koulu
(Valteri-koulu, Opetushallituksen alainen)
Lohipadon yksikkö, Myllytullinkatu 7
Merikartanon yksikkö, Taka-Lyötynkatu 4
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Varaa ryhmäkäyntejä
kirjastoon
Kirjastovierailut: kirjastonkäytön opastusta
Kirjavinkkaukset: kiinnostavien, ikä- ja lukutaidon tasolle
sopivien kirjojen esittelyä
Tiedonhaun opetukset: mm. tiedonhakua OUTI-verkkokirjastosta
Satutuokiot tai tarinatuokiot
Ryhmäkäynnit varataan erityiskoulujen omista
yhteistyökirjastoista:
Pääkirjaston lasten ja nuorten osasto
lastenosasto.kirjasto@ouka.fi, p. 08 55847342
Tuiran kirjasto
tuira.kirjasto@ouka.fi, p. 08 55847424
Koskelan kirjasto
koskela.kirjasto@ouka.fi, p. 08 55847407
Kaukovainion kirjasto
kaukovainio.kirjasto@ouka.fi, p. 08 55847405
Kastellin kirjasto
kastelli.kirjasto@ouka.fi, p. 050 5763510
Karjasillan kirjasto
karjasilta.kirjasto@ouka.fi, p. 08 55847403
Varaa käynti hyvissä ajoin.
Ryhmäkäynnit suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa, jotta
ryhmän erityispiirteet ja toiveet saadaan huomioitua. Vinkkauksia
ja lukutuokioita voidaan toteuttaa myös koululla.
Avoimet satutuokiot on suunnattu kaikille. Ryhmiä pyydetään
ilmoittautumaan etukäteen, esimerkiksi tukiviitottuihin
satutuokioihin pääkirjastossa.
Kirjasto järjestää kouluikäisille lukukoiratoimintaa. Viidentoista
minuutin lukuhetkeen osallistuvat lapsi, koira ja koiran ohjaaja.
Lukuhetki varataan toimintaa järjestävästä kirjastosta.
Lisätietoja:
Reija Loukusa-Ahonen, informaatikko
reija.loukusa-ahonen@ouka.fi, p. 050 3166586
tai Oulun kaupunginkirjaston kirjastot

Aineistot ja aineistopaketit
Kirjastossa on helppolukuisia kirjoja, selkokirjoja ja äänikirjoja
lapsille ja nuorille. Aineistot voivat olla kirjastoissa erikseen
nimetyissä Selkis-hyllyissä.
Selkis-kokoelmasta löytyy luettavaa oppilaille, joilla on
erilaisia oppimisvaikeuksia tai jotka opettelevat suomen
kieltä. Teemallisissa Selkis-kasseissa on kirjojen lisäksi
äänikirjoja, elokuvia, leluja tai pelejä. Selkis-kassit löytää OUTIverkkokirjastosta hakusanalla ”Selkis-kassi”.
Sähköisten e-kirjojen tekstikokoa ja kerralla luettavaa
tekstialuetta voi säädellä lukemisen helpottamiseksi.
E-kirjoihin ja e-äänikirjoihin sekä niiden lainaamiseen
voi tutustua eKirjastossa. Kirjaston e-kirjojen lainaus
sujuu kätevimmin mobiililaitteeseen ladattavassa Ellibssovelluksessa, joka löytyy AppStoresta tai Google Play
-kaupasta. Lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti ja PIN-koodi.
Koulut voivat tilata kirjastosta aineistopaketteja halutun
teeman mukaisesti. Paketteihin valitaan painettuja
kirjoja, äänikirjoja, elokuvia, musiikkia ym. aineistoa
sopimuksen mukaan. Aineistopaketteja voi tilata omasta
yhteistyökirjastosta sähköpostilla tai puhelimitse. Tilaa paketti
ajoissa, vähintään viikkoa ennen tarvetta.
Erityiskoulut voivat saada käyttöönsä yhteisökirjastokortin.
Kysy korttia kirjastosta.

Kirjastoreitti-sivusto
kirjastoreitti.fi
Sivustolta löytyy monipuolisesti lukutaitojen tukemiseen,
lukuharrastuksen edistämiseen ja tiedonhankinnan taitoihin
liittyvää aineistoa.
Kirjastoreitti-sivuilla kuvataan Kirjastoreitin sisällöt.
Ekaluokkalaiset tutustuvat kirjastoon. Kolmasluokkalaiset saavat
osallistua kirjavinkkaukseen ja viitosille opetetaan tiedonhakua.
Seiskat käyvät jälleen tiedonhaun opetuksessa tai osallistuvat
kirjavinkkaukseen. Ryhmäkäyntejä voidaan toteuttaa myös muilla
luokka-asteilla.
Opettajalle-kokonaisuus sisältää muun muassa
Erilaiset oppijat -infosivun.

Kirjallisuusdiplomit ja
lukuhaasteet
Kirjallisuusdiplomi innostaa
lukemaan monipuolisesti.
Oppilas saa suorituksistaan
diplomin jokaisena lukuvuonna
ja suoritusmerkinnän Wilmaan.
Kirjallisuusdiplomin voi valita
oman lukutaidon tai suomen
kielen taidon mukaan.
Selkis-kirjallisuusdiplomi on suunniteltu oppilaille, joilla on
kielihäiriöitä, lukivaikeuksia tai oppimisvaikeuksia. Selkis-diplomin
voi suorittaa sekä ala- että yläkoulussa.
S2-kirjallisuusdiplomi on laadittu oppilaille, jotka opiskelevat
suomea toisena kielenään. Se on ala- ja yläkoulun lisäksi
vaihtoehtona myös lukiossa.
Kaikkien kirjallisuusdiplomien kirjalistat, tehtävät ja diplomit
löytyvät Kirjastoreitti-sivuilta.
Kirjalistat sopivat hyvin lukuvinkkilistoiksi. Tutustukaa yhdessä
myös lukuhaasteisiin, vaikkapa 300 minuutin lukuhaasteeseen.

