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Tiedonhaun opetus
Tiedonhakutunti lukion 1. vuosikurssille

•   Kirjastovierailu kuuluu Lahden kaupungin lukioiden kulttuuriohjelmaan. Myös 
muille ryhmille tarjotaan tiedonhaun opastusta ja kirjastovierailuja resurssien 
ja aikataulujen mukaan.

•   Tiedonhaunopetuksessa käydään läpi mm. kirjaston palveluita ja 
kirjastotiedonhakua, verkkotiedonhakua sekä lähteiden kriittistä arviointia 
osana koulukohtaisesti sovittuja opintojaksoja ( ÄI, OPO, S2).

•   Tiedonhakutunnin kesto on 75 min ja se järjestetään Lahden pääkirjaston 
auditoriossa.

•   Tunnilla tehdään kirjastotiedonhakuun liittyvä tehtävä, jossa opiskelijat voivat 
käyttää omaa mobiililaitetta (tabletti tai puhelin). Myös kirjaston laitteita on 
käytössä. Kannettavia tietokoneita ei ole suositeltavaa ottaa mukaan, koska 
auditoriossa ei ole pöytäpaikkoja.

•   Ilmoita ryhmäkoko varauksen teon yhteydessä! 

•   Toiveena on, että opettaja on ryhmän mukana, mutta pakottavan esteen 
sattuessa tuntia ei tarvitse sen takia perua.

Salpauksen ammattioppilaitoksen ryhmät
Varauksia pääkirjastovierailulle voi tehdä elokuusta alkaen. Toiveita vierailun 
sisällöstä voi esittää. Opastuksessa voidaan käydä läpi esimerkiksi kirjaston 
palveluita ja tiedonhakua sekä esitellä lyhyesti kirjastoammatteja. Tunnin aikana 
voidaan tehdä myös kirjastotiedonhakutehtäviä. Kesto toiveiden mukaan.

Palvelutarjonta, ohjeet 
ryhmävarauksen tekemiseen sekä 
runsaasti materiaalia opetuksen 
tueksi verkkosivuillamme:  
https://lastu.finna.fi/Content/
opetuksentueksi



Kirjavinkkaukset
kesto 75 min (tai sopimuksen mukaan) koululla tai etänä 
Teams-yhteydellä 

•   kotimainen nykykirjallisuus

•   uutta tietokirjallisuutta

•   kotimaiset ja maailmankirjallisuuden klassikot tai helppolukuiset klassikot 
(tässä paketissa myös selkokirjoja sekä satu- ja nuortenkirjaklassikoita)

•   kotimainen nykyrunous

 Erityistoiveita paketin sisällöstä voi esittää. Yleensä on mahdollista jonkin 
verran räätälöidä kirjavalikoimaa. Kaikkia vinkkauspaketteja voi varata 
syyskuusta toukokuulle asti.

Kirjavinkkilistat
 
•   Voit pyytää ryhmällesi myös vinkkilistaa toivotusta aiheesta. Lista voi 

sisältää aikuisten ja nuorten kauno- tai tietokirjallisuutta. Saat linkin 
listaan Lastu-verkkokirjastossa sekä halutessasi myös Word-tiedostona 
sähköpostitse.

•   Valmiita listoja löytyy tällä hetkellä esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen 
oppaista sekä helppolukuisesta kauhu-, jännitys- ja rikoskirjallisuudesta. 

•   Vinkkilistan laatimiseen menee noin viikko.
 
 



Muutokset ja lisäykset  
mahdollisia. Seuraa  

ilmoittelua: lastu.finna.fi

Medialukutaitotreenit
kesto 75 min (tai sopimuksen mukaan) koululla 
 
•   Medialukutaitotreenit sisältävät vinkkejä luotettavan lähteen ja 

valeuutisten tunnistamiseen sekä pieniä ryhmätehtäviä.

•   Paketin taustamateriaalina on Faktabaarin Informaatiolukutaito-opas. 
Opas on julkaistu vapaalla lisenssillä ja sen materiaalit ja tehtävät 
ovat vapaasti käytettävissä ja muokattavissa.

•   Varmimmin aikoja löytyy kevätlukukaudella, mutta yksittäisiä aikoja 
voi kysellä jo syyskuusta alkaen.

•   Medialukutaitotreenit-esitys verkossa: https://bit.ly/3tk2sXe

Valokuvat: Katja Niemi


