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Lukemisen iloon on monia polkuja ja 
paljon tekijöitä!
Keväinen Kielikukko-lehti on täynnä lukemisen 
voimaa. Lehden tekstit avaavat eri tulokulmista 
lukutaidon kehittämisen ja lukijuuteen kiinnitty-
misen kompleksisuutta sekä keinoja. Lukijuuteen 
kasvamisessa on kyse kiinnostavista ja sopivan-
tasoisista teksteistä, lukutaidon eri osa-alueiden 
pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta harjoitte-
lusta, lukemisen ilon pedagogiikasta ja lukevan 
yhteisön rakentamisesta. Lukijuus rakentuu yksi-
löllisistä merkityksellisyyden ja mielekkyyden ko-
kemuksista sekä yhteyden kokemisesta muiden 
lukemista harrastavien ja kirjallisuudesta kiinnos-
tuneiden ihmisten kanssa. Vaikka lukemisesta pu-
huttaessa tarkoitetaan usein lapsien lukutaitoa ja 
lukemisen määrää, on monissa tapauksissa kyse 
myös aikuisten lukijuudesta. Me aikuiset, perhei-
nä ja kasvatuksen ammattilaisina, mallinnamme 
lapsille lukuiloa sekä lukutaidon merkitystä hyvin-
voinnille ja akateemiselle menestykselle.  Aikuis-
ten lukijuudesta tuleekin kantaa huolta, paitsi täs-
tä näkökulmasta, myös aikuisten oman ammatti-
taidon ja jaksamisen näkökulmasta. Nyt käsissäsi 
oleva lehden numero kuvaa kaikkea tätä. 

Lehden ensimmäisissä jutuissa esitellään 
uutta lastenkirjallisuutta ja lukemisen tapoja 
(Heikkilä-Halttunen, Laaksonen ja Järvi), kuva-
taan selkokielistämistä (Vuorikuru) sekä poh-
ditaan kiinnostavan kirjallisuuden tarjontaa ja 
sen laajentamisen mahdollisuuksia (Pennanen). 
Lehden toinen osa on opettajien kynästä. Opet-
tajat kehittävät työtään kouluttautumalla ja luo-
malla rohkeasti uutta pedagogiikkaa omiin ko-
kemuksiinsa nojaten. Tässä osassa esitellään 
opettajien oman lukuharrastuksen edistämistä 
(Suikkari), lukusujuvuuden kehittämistä (Laati-

kainen) ja perheiden lukemiseen kannustamista 
(Kalliomaa). Suomessa on tällä hetkellä useita 
sekä kuntien, koulujen että kirjastojen ideoimia 
lukuhankkeita. Lukuhankkeiden tavoitteina on 
antaa eri toimijoille resursseja ja aikaa kokeilui-
hin, olemassa olevien käytänteiden kehittämi-
seen ja asioiden tarkasteluun etäältä. Hanketoi-
minnalla on suuri merkitys lukemisen kulttuurin 
muutoksille ja lukemisen ilon näkyvyydelle. Myös 
Kielikukko-lehdessä annetaan puheenvuoro lu-
kemista edistäville hankkeille. Varhaiskasvatusi-
käisten lasten lukijuutta tukee Tarinat tavaksi 
-hanke (Wahlman) ja jo päättynyt Rinnalla-hanke 
pyrki kirjallisuuslähtöisen toiminnan avulla kiin-
nittämään perheet ja lapset lukevaan yhteisöön 
samalla tukien lasten sosiaalista ja emotionaa-
lista oppimista (Laaksonen, Sironen ja Viianen). 
Sanojen sinfoniaa Lounais-Suomessa on puoles-
taan iso hanke, jossa kunnat kehittävät kirjasto-
jen verkostoitumista ja kaikenikäisten lukemista. 

Kuten lukijuuteen kiinnittymisessä, myös 
lukemiseen kasvuun ohjaamisessa on tärkeää 
yksilöllinen sitoutuminen ja yhteisön voima. Sii-
tä kertovat myös kaikki nämä keväiset Kielikuk-
ko-lehden tekstit. Lisäksi tekstit antavat ajattele-
misen ja ilon aihetta lukijoille omina artikkelei-
naan, mutta toimivat myös yhdessä ikään kuin 
ideapankkina tai reseptikirjana: Poimi teksteistä 
omat suosikkisi, lähde lukemaan ja kokeile-
maan. Toteuta omanlaistasi lukuilon reseptiä!

Kielikukko-lehden toimituskunnan puolesta 
Juli-Anna Aerila ja Vuokko Kaartinen

P.S. Älä unohda lukea Laaksosen ja Jauhiaisen 
tekstiä lähipoliisitoiminnasta.
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Päivi Heikkilä-Halttunen, FT,
dosentti, lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkija, kriitikko ja tietokirjailija, Tampere. Kirjoittanut mm. 
Minttu, Jason ja Peikonhäntä. Lasten kuvakirjoja kipeistä aiheista, Avain 2020 ja Lue lapselle. Opas lasten 
kirjallisuuskasvatukseen, Atena 2015

Päivi Heikkilä-Halttunen

Uusissa lastenkirjoissa nautitaan 
kielen vivahteista ja tunteiden koko 
kirjosta 
Lastenkirjallisuus on hyvässä mielessä arkista käyttökirjallisuutta. Vaikka lastenkirjojen ensisi-
jainen tehtävä onkin viihdyttää ja hauskuttaa lasta, niin niitä voi käyttää myös pedagogisina työ-
kaluina päiväkodin ja koulun arjessa. Lastenkirja tarjoaa luontevan mahdollisuuden keskustella 
lapsiryhmässä vaikeista tai kipeiksi koetuista aiheista. Artikkelissa esittelen uusia kotimaisia 
lastenkirjoja, jotka hyödyttävät eri tavoin lasten parissa työskenteleviä kasvatusalan ammatti-
laisia.

ASIASANAT: pienten kuvakirjat, lukuhetket, lastenkirjat, tunnekirjat

Kuvakirja kertoo lapselle elämästä
Kirjojen avulla lapsi ottaa pieninä siivuina maa-
ilmaa haltuun: lorujen ja unilaulujen avulla he-
rätellään vähitellen vauvan kiinnostusta kieleen 
ja vuorovaikutukseen aikuisen kanssa. Katselu-
kirjoissa tutustutaan vähitellen liikkumaan läh-
tevän taaperon näkökulmasta arkisiin kodin esi-
neisiin ja ilmiöihin. Kuvakirjoissa lapsen reviiri 
laajenee pikkuhiljaa kodin ulkopuoliseen todel-
lisuuteen. Kuvakirjat auttavat lasta hahmotta-
maan monia aiheita ja ilmiöitä. Parhaimmillaan 
kuvakirja onkin lapselle aina myös tietokirja elä-
mästä! 

Satujen ja pidempien kertomusten sekä sa-
turomaanien avulla lapsi harjaannuttaa keskitty-
miskykyään ja oppii nauttimaan yhä monikerrok-
sisempien tarinoiden kuuntelemisesta. 

Ääneenlukua kuunteleva lapsi 
on aktiivinen toimija
Ihanteellisessa tapauksessa kirjaa lukeva aikui-
nen pystyy havainnoimaan lapsiryhmän reaktioi-
ta vuorovaikutteisen ääneenlukuhetken aikana: 
Kuinka lapsi ottaa paikkansa pienryhmässä, 

kuinka hän reagoi luonteensa tai kehitysvaiheen-
sa mukaisesti luettuun tarinaan? Omaksuuko 
lapsi ääneen luettua kirjaa auditiivisesti vai kes-
kittyykö hän enemmän kuvituksen kertomaan? 
Ilmeet, eleet ja asennotkin viestivät usein siitä, 
kuinka lapsi myötäelää tarinaa. 

Lukuhetket eivät toivon mukaan ole pelkkää 
aikuisen yksinpuhelua. Ääneenlukuhetkille on 
toki hyvä sopia tietyt pelisäännöt, mutta lapsen 
kysymykset, kommentit ja keskeytykset syventä-
vät parhaimmillaan lukuhetkeä ja auttavat lasta 
pääsemään paremmin osaksi kirjan maailmaa. 
Entistä useampi lastenkirja houkuttelee vuoro-
vaikutteisuuteen ja toiminnallisuuteen. Parhaim-
millaan tarina hyppää ulos kansistaan osaksi 
lasten leikkejä.  

Yltäkylläisesti tunteita
Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien pai-
notukset näkyvät nykyisin yllättävän nopeasti 
lastenkirjatarjonnassa. Eniten ilmestyy lasten-
kirjoja tunnetaitojen tukemisesta, moniarvoi-
suudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä kielitie-
toisuudesta.  
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Muutaman viime vuoden aikana ovat runsas-
tuneet tunnetaitoihin ja itsetuntemukseen täs-
mäkohdennetut lastenkirjasarjat (esim. Ympy-
riäiset- ja Fanni-sarjat). Parhaat tunnekirjat eivät 
kuitenkaan ”huuda” sanomaansa, vaan jättävät 
oivaltamisen ilon lukijalle, kuulijalle ja kuvan kat-
sojalle.

Hyvä esimerkki on Kaisa Happosen ja Anne 
Vaskon Mur-kuvakirjasarja. Se käsittelee kar-
huemon ja sen pennun yhteiselon kautta filo-
sofisia peruskysymyksiä: elämää ja kuolemaa, 
määränpään ja unelmien tärkeyttä sekä oman 
identiteetin löytämistä. Sarjan ensimmäises-
sä osassa Mur, eli karhu pikkukarhu ei halua 
mennä muiden karhujen tapaan talviunille. Se 
haluaa valvoa ja kokee asiat siksi uudella taval-
la. Kirjan voi tulkita kertovan erityislapsesta tai 
lapsen luontaisesta uhmaiästä ja halusta tehdä 
asiat oman pään mukaan. Valmiita vastauksia 
tai tulkintaselityksiä ei anneta. Anne Vasko tii-
vistää pikkukarhu Murin ihmetteleviin silmiin 
suuria tunteita.

Miikka Pörstin ja Anne Vaskon kuvakirja Go-
rilla kertoo päiväkotimiljööseen sijoittuvasta kiu-
saamisesta sekä kiusatun että kiusaajan näkö-
kulmasta. Eino on herkkä lapsi, joka reagoi asioi-
hin koko kehollaan ja ”menee helposti palasik-
si”. Poika itse ei kärsi erityisominaisuudestaan, 
mutta ongelmia syntyy siitä, kun isokokoinen ja 
räyhäkkä gorilla ottaa Einon silmätikukseen. 

Tekstin ja kuvituksen liioitteleva tyyli avaa 
ääneenlukua kuuntelevan lapsen kielenkannat 
ja helpottaa samalla omista tunnelukoista pu-
humista. Lapsi kokee suorastaan velvollisuudek-
seen kommentoida kuvakirjan liioittelevaa esi-
tystapaa. Samalla aikuiselle tarjoutuu mahdol-
lisuus nostaa esiin arkisia kiusaamistilanteita. 
Gorilla on hyvä esimerkki kuvakirjasta, jota voi 
työstää lapsiryhmän kanssa pitkään: siitä löytyy 
aina eri lukukerroilla uusia näkökulmia yhteiseen 
keskusteluun. 

Eppu Nuotion ja Liisa Kallion runokirja, Minä 
tykkään nyt, esittelee perustunteita. Runot on 
ryhmitelty kymmeneen osioon: ujous, tykkää-
minen, ikävä, kateus, yksinäisyys, viha, pelko, 
suru, jännitys ja ilo. Ääneen pääsee esimerkiksi 
Näkymätön poika, jonka poissaoloa kukaan ei 
huomaa koulussa. Toisten kieli -runossa samas-
tutaan lapseen, joka ei vielä osaa uuden koti-
maansa kieltä riittävästi tullakseen ymmärre-
tyksi. Varjossa-runo kiteyttää koskettavasti aran, 
yksikseen viihtyvän lapsen tunteet. Kirjassa on 
sanataidetehtäviä, joiden avulla runoja voi käsi-
tellä lapsiryhmässä.

Kun kuva saa kertoa koko tarinan
Tunnekasvatukseen ja itsetuntemuksen tukemi-
seen sopivat monet sanattomat kuvakirjat, joita 
on Suomessakin ryhdytty julkaisemaan enene-
vässä määrin. Sanattomissa kirjoissa kuva ker-
too koko tarinan. Lukuhetkissä voidaan nyt vaih-
taa rooleja: aikuinen asettuu kuulijaksi, kun lapsi 
sepittää omaa kertomustaan kuvien pohjalta. 
Kuuntelijan roolissa aikuinen voi samalla tark-
kailla lapsen kielellistä kehitystä ja sanavaraston 
kasvamista. 

Jokainen sanattoman kuvakirjan tulkinta ja 
versio on yhtä oikea ja arvokas. Lapsen itsetun-
nolle tekee hyvää tulla kuulluksi ja huomioiduksi 
samaan tapaan kuin perinteisessä sadutukses-
sakin. Jos taas aikuinen sepittää tarinaa kuva-
virran pohjalta, pystyy lapsi paremmin keskitty-
mään kuvitukseen. Hyviä sanattomia kuvakirjoja 
ovat Sanna Pelliccionin Meidän piti lähteä ja Me-
ria Palinin Taikapuikot.

Lapsen omaehtoista ja luovaa tarinanker-
rontaa tukevat myös Leena Mäkisen, Anne Su-
vannon ja Soile Ukkolan pedagogiset lastenkirjat 
Eetu, Iitu ja kertomattomat tarinat ja Mitäs nyt, 
Eetu ja Iitu? (kuv. Ina Majaniemi). Niiden arkiset 
kuvatarinat Puupposen perheestä kiinnostavat jo 
nelivuotiasta lasta. Kirjat on suunnattu erityisesti 
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lapsille, joilla on erilaisia kielellisiä viivästymiä tai 
keskittymiseen liittyviä haasteita. Kirjojen tekijät 
ovat tutkijoita ja puheterapeutteja. Kuvatarinoi-
den ohessa on ammattikasvattajalle suunnattu 
tietotyökalupakki lapsen puheen kehityksen ja 
kerrontataitojen tukemisesta. 

Lapsen kielitietoisuuden herättelyyn sopii 
Kirsti Kurosen ja Karoliina Pertamon kuvakirja 
Kerro minulle kaunis sana. Jaakko-poika väsyy 
kuuntelemaan kotona vanhempiensa rumia, 
äkäisiä ja kovia sanoja ja hän lähtee äkämys-
tyneenä pois kotoa. Jaakko kohtaa tuttuja ja 
tuntemattomia ihmisiä ja jokainen heistä ker-
too, mikä sana on heidän mielestään kaunein. 
Jaakko tallettaa sanat mummolta saamaansa 
lippaaseen. 

Kuvakirja suorastaan yllyttää makustele-
maan kieltä ja sen ulokkeisuutta. Meillä jokaisel-
la on kieleen liittyviä henkilökohtaisia latauksia. 
Persoonallista kieltä on lupa käyttää, arvostaa ja 
rakastaa. Kieli on aina myös leikin ja improvisoin-
nin väline.

Johanna Venhon ja Hanneriina Moisseisen 
kuvakirja Kaksi päätä ja kahdeksan jalkaa antaa 
äänen Suomeen hiljattain muuttaneelle Amir-po-
jalle. Opettaja pyytää kirjoittamaan runon, mutta 
Amir ei osaa suomea eikä edes tiedä, mikä on 
runo. Suomen kielen kulmikkaat sanat kolisevat 
ja juuttuvat kuivina kurkkuun. Amirin oman ko-
tikielen sanat sen sijaan ovat täynnä pehmeitä 
kurkkuäänteitä ja sen vuoksi myös lauseet liuku-
vat sulavasti suussa. Lyhyt välähdys oppitunnilta 
havainnollistaa komeasti sen, kuinka iso rooli 
kielellä on meidän jokaisen identiteetille ja itse-
tunnolle. On tärkeää tulla kuulluksi, nähdyksi ja 
ymmärretyksi.

Jokainen lapsi on erityinen
Kotimaisen lastenkirjallisuuden arvomaailmas-
sa kulttuurinen moninaisuus ja yhdenvertaisuus 
ovat jo vakiintuneet arkisiksi käsitteiksi. Rodul-

listettu lapsi ei ole lastenkirjan sankarina enää 
”toinen” ja siksi erityinen. 

Veera Salmen ja Elina Warstan Päiväkoti 
Heippakamu -kuvakirjasarja havainnollistaa las-
tenkirjan pyrkimystä entistä tasa-arvoisempaan 
kuvaukseen, jossa etnistä taustaa ei erikseen 
korosteta. Sarjan neljässä osassa seurataan 
kussakin yhden lapsen, Rebekan, Isabellan, 
Pablon ja Hungin, arkea päiväkodissa. Lasten 
kulttuuriset taustat rikastuttavat koko päiväko-
tia, mutta tärkeämpää on silti tuoda esille lasten 
luonteenpiirteitä, henkilökohtaisia voimavaroja 
tai kasvuun liittyviä haasteita. 

Riina Katajavuoren ja Hannamari Ruohosen 
Kielo loikoilee on niin ikään hyvä todiste lasten-
kirjan nykyisestä pyrkimyksestä yhdenvertaisuu-
teen. Kirja kertoo aikuisen ja leikki-ikäisen lapsen 
erilaisista mieltymyksistä ja tarpeista. Kielo pitää 
loikoilusta, kiireettömästä yhdessä olemisesta, 
kun taas äiti haluaisi suoriutua nopeasti iltatoi-
mista ja päästä sen jälkeen viettämään vähän 
omaa aikaa. Pienin viitteellisin vedoin Hannama-
ri Ruohonen on luonut kuvitukseen Kielo-tytön 
piirteet, jotka voi tulkita downin syndroomaan 
kuuluviksi. Näin vaivihkaisesti kuvakirjojen san-
karikaarti siis laajenee ja monipuolistuu, ilman 
alleviivaamista ja turhaa selittämistä.

Vielä kymmenisen vuotta sitten varhaiskas-
vatuksessa korostettiin sukupuoleen liittyvien 
stereotypioiden tiedostamista ja huomioimista 
päiväkodin arjessa ns. sukupuolisensitiivisyy-
den kautta. Nyttemmin osassa lastenkirjoja 
sanoudutaan jo kokonaan irti sukupuoleen si-
dotusta ajattelusta. Kirjan lapsipäähenkilön 
nimestä ja olemuksesta ei enää aina voi vält-
tämättä lainkaan päätellä lapsen oletettua su-
kupuolta. 

Jani Toivolan ja Saara Obelen kuvakirja Poika 
ja hame nostaa aluksi esiin pukeutumiseen liit-
tyvät vanhakantaiset asenteet ja ennakkoluulot. 
Ronista on hauskaa pukeutua toisinaan kotona 
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yksin ollessa äitinsä punaiseen hameeseen. 
Hetken mielijohteesta hän ottaa äidin hameen 
mukaan kouluun ja laittaa sen päälleen. Osa ikä-
tovereista reagoi hameeseen hämmentyneellä 
naurulla ja pilkalla, mutta tärkeämpää Ronille on 
muutaman ystävän, äidin ja isoäidin hyväksyvä 
ja rakastava katse. 

Perhe kannattelee vastoinkäymisissäkin
Lastenkirjojen perhekäsitys on monipuolistu-
massa. Ydinperhe ei ole lastenkirjoissa enää 
välttämättä ainoa perhemuoto. Esimerkiksi avio-
eroperheet, kahden kulttuurin perheet, yhden 
huoltajan perheet ja sateenkaariperheet näkyvät 
jo perhearkea kuvaavissa kirjoissa pääosin luon-
tevasti ja ilman korostusta. Lähiperheeseen saa-
tetaan laskea muitakin sukulaisia. 

Lastenkirjallisuudessa on viimeisen vuo-
den aikana kuvattu poikkeuksellisen paljon 
perhedynamiikkaan liittyviä ohimeneviä tai 
pidempiaikaisia ongelmatilanteita. Maria Las-
silan ja Maria Viljan lastenkirja Eeva ja Har-
maakaapu kertoo kriisiytyneestä perheestä. 
Alakouluikäisen Eevan eno on tehnyt itsemur-
han. Vanhemmat salaavat asiaa ensin, mutta 
tytär aistii kuitenkin herkästi kodin muuttuneen 
tunneilmaston. 

Anna Elina Isoaron ja Mira Malliuksen kuva-
kirja Sinä yönä tuli talvi antaa äänen leikki-ikäi-
selle pojalle, joka on innoissaan uudesta elämän-
vaiheesta eli isoveljeksi tulemisesta. Pikkuveli 
kuolee pian syntymänsä jälkeen ja vanhemmat 
palaavat lohduttomina kotiin sairaalasta. Arjen 
on kuitenkin pakko jatkua, ja vähitellen elämän-
ilo tarttuu taas koko perheeseen. 

Näitä kahta kuvakirjaa ei ole tarkoitettu 
isossa lapsiryhmässä yhdessä luettaviksi. Ne 
saattavat lohduttaa lasta, joka on omassa arjes-

saan kohdannut samankaltaisen suuren kriisin. 
Intiimissä kahdenkeskisessä lukutilanteessa 
aikuisen on oltava tietoinen lapsen sietokyvys-
tä ja voimavaroista. Kun kirja käsittelee aihetta, 
josta lapsella on omakohtaista kokemusta, on 
tärkeää, että lapsen ja aikuisen välillä on luotta-
muksellinen suhde ja yltäkylläisesti aikaa työs-
tää kirjaa ja aihetta useamman luku- ja katselu-
kerran verran 

Lastenkirjallisuuden rauhoittavaa, rentoutta-
vaa ja jopa meditatiivista vaikutusta ei Suomes-
sa vielä oikein osata arvostaa. Laadukas kuvitus 
sekä mitaltaan hallittu kompakti tarina tarjoavat 
mielenrauhaa ja akkujen lataamisen hetkiä tasa-
puolisesti lapselle ja aikuiselle. 

Artikkelissa mainitut lastenkirjat:
Kaisa Happonen & Anne Vasko: Mur-sarja: Mur, eli karhu; Mur ja 

mustikka; Mur ja tähti, Tammi 2016--2020.
Anna Elina Isoaro & Mira Mallius: Sinä yönä tuli talvi, WSOY 2021.
Riina Katajavuori & Hannamari Ruohonen: Kielo loikoilee, Enostone 

2020.
Kirsti Kuronen & Karoliina Pertamo: Kerro minulle kaunis sana, Ka-

risto 2019.
Anne-Maria Kuusela, Maija Nuorteva & Matias Teittinen: Ympyriäi-

set-sarja: Räyhä Ravun kiukkupuuska; Kiva Kirahvin kannustus, 
Sisu Kettu ei anna periksi; Pomppu Bansku ylikierroksilla, Koala 
Karhu haluaa olla paras; Puspus Pusukala tahtoo leikkiin; Pe-
lokas Pingviini ylittää itsensä; Siro Saparon iso moka, Mäkelä 
2017–2019. 

Maria Lassila & Maria Vilja: Eeva ja Harmaakaapu, Karisto 2020.
Eppu Nuotio & Liisa Kallio: Minä tykkään nyt. Ilosta, ujostelusta ja 

muista tunteista, WSOY 2019.
Meria Palin: Taikapuikot, Etana Editions 2021.
Sanna Pelliccioni: Meidän piti lähteä, S&S 2018.
Miikka Pörsti & Anne Vasko: Gorilla, S&S 2020.
Julia Pöyhönen, Heidi Livingston & Linnea Bellamine: Fanni-sarja: 

Fanni ja ihmeellinen tunnelämpömittari; Fanni ja suuri tunne-
möykky; Fanni ja rento laiskiainen; Fanni ja liian jännittävä yö; 
Fanni ja levoton tiikeri, Kumma 2019–2020.

Veera Salmi & Elina Warsta: Päiväkoti Heippakamu -sarja: Rebekan 
rapupäivä; Isabella ja tuikkiva tyttö; Pablo ja heiluvat hampaat; 
Hung ja pantteripako, Otava 2016–2020.

Jani Toivola & Saara Obele: Poika ja hame, Otava 2021.
Johanna Venho & Hanneriina Moisseinen: Kaksi päätä ja kahdeksan 

jalkaa, Karisto 2018.
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Kaisa Laaksonen
työskentelee Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtajana. Vuonna 2020 hän oli lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
Finlandia-raadin puheenjohtajana ja sai lukea kotimaista lastenkirjatarjontaa tavallista tarkemmin. 
Lastenkirjainstituutti on valtakunnallinen lasten- ja nuortenkirjallisuuden asiantuntijalaitos, jolla on maamme 
ainoa lasten- ja nuortenkirjallisuuden erikoiskirjasto.

Kaisa Laaksonen

Alakouluikäisten kirjat tuovat arkeen 
ripauksen taikaa
– lastenkirjoista iso osa kuuluu sarjaan ja se 
helpottaa kirjojen löytämistä
Omasta lapsuudestani muistan hyvin, kuinka ihanaa oli löytää uusi, koukuttava kirjasarja. Silloin 
tiesi, että kirjastossa odottaa vielä monta samoista tutuista henkilöistä kertovaa seikkailua. Sar-
jojen lukemiseen liittyi myös pieni kilpailu sarjaa samaan aikaan lukevien ystävien kanssa ja vä-
hintäänkin kiire saada käsiin ja ahmia nopeasti kaikki sarjan osat. Tarkastelen tässä artikkelissa 
kouluikäisille suunnattujen lastenkirjojen tarjontaa, erilaisia lastenkirjasarjoja sekä muutamia 
kirjoja, jotka kannattaa muistaa, vaikka ne eivät ole sarjan osia. Suuri osa kouluikäisille suunna-
tuista kirjoista kuuluu johonkin sarjaan.

ASIASANAT: kirjasarjat, kustantajasarja, maaginen realismi, lukutaito

Kuinka paljon lastenkirjoja julkaistaan
Lastenkirjainstituutti kokoaa vuosittain Kirjako-
ri-näyttelyn ja tilastot, joissa tarkastellaan edellisen 
vuoden lasten- ja nuortenkirjasatoa. Keväällä 2021 
on julkaistu vuoden 2020 kirjoja käsittelevä koko-
naisuus, jossa on mukana kaikkiaan 1203 kirjaa. 
Kirjakori-tilastoissa kirjat jaotellaan lajien mukaan 
kuvakirjoihin, lasten- ja nuortenkirjoihin, tietokirjoi-
hin, sarjakuviin ja runoihin, sekä alkuperältään ko-
timaisiin kirjoihin ja käännettyihin kirjoihin. 

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden julkaisumääriä 
on tarkasteltu vuodesta 2001 lähtien systemaat-
tisesti. Kotimaisten lastenkirjojen joukkoon laske-
taan lastenromaanien lisäksi lapsille suunnatut 
sadut ja kertomuskokoelmat. Suuri osa näistä 
kirjoista on nimenomaan alakouluikäisille lapsil-
le suunnattua kaunokirjallisuutta. Lastenkirjojen 
määrä on viime vuosina kasvanut. Vuoden 2020 
Kirjakorissa on mukana 281 lastenkirjaa, mikä on 
suurin määrä koko vertailujaksolla 2001–2020. 

Kotimaisten lastenkirjojen määrä ja osuus 
lastenkirjoista on myös kasvussa. Kun vuonna 

2001 Kirjakorissa oli mukana 60 kotimaista 
lastenkirjaa, vuonna 2020 niitä oli 173, mikä 
on vertailujakson suurin määrä. Kotimaisia las-
tenkirjoja on koko vertailujakson ajan julkaistu 
enemmän kuin käännettyjä kirjoja. 

Lastenkirjasarjoja lukemista 
aloitteleville ja kirja-ahmateille
Suuri osa lastenkirjoista kuuluu johonkin sar-
jaan. Vuoden 2020 kotimaisista lastenkirjoista 
yhteensä 85 on osa kirjasarjaa, lisäksi 13 kirjaa 
on osa kustantajasarjaa. Kun ei huomioida las-
tenkirjojen erikielisiä versioita eikä uusia painok-
sia, 61 prosenttia (%) kotimaisista lastenkirjoista 
on osa kirjasarjaa tai kustantajasarjaa.

Kirjasarjoja on erilaisia. Kustantajasarjoissa 
kustantajat julkaisevat eri kirjailijoiden teoksia tie-
tylle yleisölle. Tyypillisimpiä kustantajasarjoja ovat 
helppolukuisten kirjojen sarjat, jotka ovat apuna, 
kun etsitään sopivantasoisia kirjoja lukemaan 
opetteleville. Mäkelä julkaisee useita käännetty-
jen kirjojen helppolukuisia sarjoja. Niistä esimer-
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kiksi Kirjatiikeri-sarjan kirjat ovat tavutettuja ja 
kirjoitettu suuraakkosin, erivärisissä banaani-sar-
joissa tekstin määrä lisääntyy ja vaikeustaso kas-
vaa, kun siirrytään Vihreästä Siniseen banaaniin 
ja niin edelleen. Kotimaisten kirjojen helppolukui-
sia sarjoja ovat WSOY:n vuodesta 2017 ilmestynyt 
Lukupalat ja Kariston vuonna 2018 alkanut Kir-
jakärpänen. Esimerkiksi Magdalena Hain kirjoit-
tamassa ja Teemu Juhanin kuvittamassa Paina-
jaispuoti-sarjassa on ilmestynyt jo kolme kirjaa Lu-
kupalat-sarjan sisällä, uusimpana Painajaispuoti 
– hirmuinen jumimies. Näiden sarjojen kirjat ovat 
kauttaaltaan nelivärikuvitettuja ja teksti on lyhyt. 

Suosituimpia ja pitkäikäisimpiä kirjasarjoja 
ovat esimerkiksi Sinikka ja Tiina Nopolan vuonna 
1997 alkanut Risto Räppääjä, jonka uusin osa on 
Risto Räppääjä ja ujo Elmeri, ja Timo Parvelan 
vuodesta 1995 jatkunut Ella-sarja. Paula Norosen 
Supermarsu-sarja on jatkunut vuodesta 2007. 
Näiden sarjojen kirjoissa seikkailevat samat hen-
kilöt, joille tapahtuu humoristisia kommelluksia. 
Kirjoja ei tarvitse lukea tietyssä järjestyksessä, 
vaan lukija voi tarttua kulloinkin käsillä olevaan 
kirjaan, eikä lukemista haittaa, vaikkei tuntisi ai-
empia osia. Kaikkien kolmen sarjan kuvittaja on 
vaihtunut sarjan kuluessa – Parvelan Ella-kirjat 
saivat jo kolmannen kuvittajan, kun Anni Nykänen 
kuvitti kirjan Ella ja kaverit vihdoin kolmannella. 
Aiemmin Ella-kirjoja ovat kuvittaneet Markus Ma-
jaluoma ja Mervi Lindman. Nämä suositut, pit-
kään jatkuneet sarjat ovat helposti lähestyttäviä 
ja sopivat yleensä esimerkiksi koululuokassa kai-
kille oppilaille tai ääneen luettavaksi.

Kotimaisista lastenkirjasarjoista löytyy mo-
nipuolisesti vaihtoehtoja erilaisille lukijoille. Esi-
merkiksi Heidi Viherjuuren Hilja-sarja kertoo lep-
poisaan tyyliin reippaan Hilja-tytön arjesta uus-
perheessä. Kirjassa Haloo, täällä Hilja ekaluokka-
lainen HIlja opettelee lukemaan ja lukee ääneen 
naapurin lehmille, koska hänellä ei ole lukukoiraa. 
Jari Mäkipään Masi Tulppa -sarja kertoo pojasta, 

joka rakastaa tietokonepelejä ja sarjakuvien piirtä-
mistä. Ensimmäisessä osassa Masi Tulppa, pääsy 
kielletty! vanhemmat hankkivat hänelle kesälo-
man ajaksi lapsenvahdin. Masi haluaisi viettää ai-
kaa rauhassa omassa huoneessaan ja lämmittää 
lounaspitsansa omassa mikrossaan, joten hän 
hankkiutuu nopeasti eroon lastenvahdeista – vain 
huomatakseen, että seuraavana aamuna oven ta-
kana on uusi kokelas tehtävään. Eläinten ystäville 
kiinnostavaa lukemista löytyy esimerkiksi Riina ja 
Sami Kaarlan Pet Agents -sarjasta, jossa Kati-e ja 
hänen rakentamansa lentorobotti Ti-bot auttavat 
pulaan joutuneita eläimiä. Sarjan kolmannessa 
osassa Kadonnut kenttä Kati-e etsii kotia minipos-
su Lotalle, joka on kasvanut niin isoksi, ettei sitä 
voi pitää kerrostaloasunnossa. Kati-e ystävineen 
pääsee vierailemaan kotieläintilalla. 

Jännityksen ystäville on tarjolla useita sala-
poliisisarjoja, joissa on hieman erilaisia painotuk-
sia. Lapsietsiviä on esimerkiksi Johanna Hulkon 
Geoetsivät-sarjassa. Sarjassa Raparperi ystävi-
neen harrastaa geokätköilyä, ja etsiessään kätkö-
jä kotiseudultaan ja lähiluonnosta porukka päätyy 
usein erilaisten mysteerien jäljille. Kirjassa Geoet-
sivät ja jäätävä mysteeri etsiväjoukko haluaa löy-
tää ensimmäisten joukossa uuden geokätkön. 
Sen löytäminen edellyttää pulahdusta jääkylmään 
avantoon. Tapani Baggen Apassit-sarjassa sala-
peräisiä asioita tapahtuu historiallisessa Helsin-
gissä, ja tapausten tutkimuksen ohella päästään 
eläytymään kaupunkilaislasten mukana elämään 
sata vuotta sitten. Lapset pääsevät sarjan eri 
osissa seikkailemaan muihinkin kaupunkeihin, 
esimerkiksi kirjassa Vanajaveden hirviö ollaan 
Hämeenlinnassa. Sarjassa on Carlos da Cruzin 
nelivärikuvitus. Viime vuosina kauhukirjallisuuden 
määrä on lisääntynyt myös lastenkirjojen joukos-
sa. Anu Holopaisen Iik-sarjassa sisarukset Saku, 
Sussa ja Siiri kohtaavat kummallisia ja kauhistut-
tavia asioita, kuten välejään selvitteleviä avaruus-
olentoja kirjassa Metsälammikon hirviö. 
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Lapsen arjesta ihmeellisiin maailmoihin
Maaginen realismi tuo lasten arjen keskelle jotain 
fantastista ja vaikeasti selitettävää. Muutamat las-
tenkirjasarjat liikkuvat sopivasti arjen ja fantasian 
välimaastossa ja kiinnostavat sellaistakin lukijaa, 
joka ei halua sukeltaa liian syvälle fantasiamaa-
ilmaan. Siri Kolun Villitalo kertoo Rapinalinnasta, 
joka ottaa jalat alleen juuri, kun Tomtomin isä on 
saanut työpaikan talonmiehenä ja perhe on muut-
tanut taloon. Klassisen lastenromaanin hengessä 
Tomtom tutustuu uusiin naapureihinsa ja kokoaa 
talon lapset ratkaisemaan talon arvoitusta. Pian 
selviää, että villitaloja on useampia. 

Arkeen sisältyy maagisia elementtejä myös 
Vuokko Hurmeen Värikkäät-kirjasarjan ensim-
mäisessä osassa Tiukun salaisuus. Tiukun per-
heenjäsenet pystyvät liikuttelemaan tietyn väri-
siä asioita ajatuksen voimalla. Perheen elämä on 
rajoitettua, koska erikoiset kyvyt halutaan pitää 
piilossa muilta ihmisiltä. Uuteen kotiin muutet-
tuaan Tiuku haluaa tutustua toisiin lapsiin ja pal-
jastaa vahingossa salaisuutensa. 

Tuutikki Tolosen Mörkövahti-kirjassa Helle-
maan perheen lastenhoitajaksi saapuu pölyinen 
mörkö. Lapsille selviää, että mörkövahteja on 
saapunut muihinkin perheisiin. Puhumattomat, 
pölyiset ja haisevat möröt haluaisivat palata 
omaan kotiinsa maan alle, mutta sitä varten 
kaikkien pitää olla mukana. Lapset kiintyvät mör-
köihin ja pääsevät tutustumaan muihin maan 
alalla asuviin olentoihin. Seikkailu jatkuu kirjois-
sa Mörköreitti ja Mörköviesti.

Toisissa kirjasarjoissa päähenkilö kasvaa sar-
jan mittaan ja tapahtumat etenevät niin, että kir-
jat kannattaa lukea ilmestymisjärjestyksessä. Tyy-
pillisiä ovat fantasiasarjat, joissa juoni muodostaa 
laajan kokonaisuuden vaikkapa trilogiassa. Vuok-
ko Hurmeen Huimaa-sarja on esimerkki etene-
västä trilogiasta. Sarjan ensimmäisessä osassa 
Kiepaus esitellään maailma, jossa painovoima on 
kiepauksen seurauksena kadonnut. Kirja houkut-
telee kääntämään ajatuksia aivan uuteen asen-

toon – mitä tapahtuisi, jos pitäisi liikkua katossa 
ja ulos mennessä olisi koko ajan vaarassa pudota 
tyhjyyteen? Kahdessa seuraavassa osassa pääs-
tään tutkimaan, mitä ihmisille tapahtuu, kun he 
hyppäävät tutusta maailmasta tyhjyyteen etsi-
mään kadonneita sukulaisia ja ystäviä. 

Ikiaikaisen sadun taikaa löytyy Karin Erlands-
sonin neliosaisesta Taru Silmäterästä -sarjasta. 
Helmenkalastaja kertoo Mirandasta, joka on taitava 
helmenkalastaja. Kuten muutkin helmenkalastajat, 
hän etsii Silmäterää, helmeä, jonka omistaja ei kos-
kaan enää kaipaa mitään. Silmäterä on kuitenkin 
aiheuttanut paljon ikävyyksiä, sillä sen etsijät unoh-
tavat pian kaiken muun. Miranda ja hänen ystävän-
sä Sirkka seuraavat Silmäterän jäljillä jokaiseen 
ilmansuuntaan kirjasarjan neljässä osassa. Mervi 
Heikkilän kolmiosainen Aijalin saaren tarut kertoo 
Pöllö-tytöstä. Kirjassa Revonpuro Pöllö tapaa kaksi 
muukalaista, jotka kertovat hänelle läheisen karta-
non kultamyllystä, koneesta, joka muuttaa metsät 
kullaksi. Pöllö ryhtyy toimeen pysäyttääkseen myllyn.  

Arja ja Emma Puikkosen Löytölintu on itse-
näinen jatko-osa kirjalle Äänihäkki. Kumpikin sa-
turomaani kertoo Haidakun maasta. Äänihäkissä 
Ukulle selviää, että hänen kadonneet veljensä on 
muutettu joutseniksi. Löytölinnussa prinsessa 
Liita tuntee olevansa osittain lintu. Saturomaa-
neissa yhteys ihmisten ja eläinten välillä on vah-
va, ja niissä on viittauksia Grimmin satuihin. 

Mitä hyötyä on kirjasarjoista ja mitä löytyy 
Lastenkirjallisuuden vahva sarjallisuus on herät-
tänyt keskustelua esimerkiksi kirjallisuuspalkinto-
jen yhteydessä. Tutuista päähenkilöistä kertovat 
sarjat ovat lukijoiden keskuudessa suosittuja, 
mutta palkintoehdokkuuksia niille ei kovin usein 
myönnetä. Jatkuvan sarjan yksittäistä osaa on 
myös hankala huomioida palkintoehdokkuuksilla.

Sarjallisuudesta on kuitenkin monia hyötyjä. 
Kun lapsi vasta opettelee lukemaan, on vanhem-
pien ja opettajien helpompi valita oikeantasoi-
sia kirjoja tietystä sarjasta. Kirjojen aiheet ovat 



 Kielikukko 2/2021 9

yleensä myös pienten lukijoiden maailmassa tut-
tuja ja kiinnostavia. Samoin tutuista hahmoista 
kertovia kirjoja on helppo suositella, vaikka ai-
kuinen olisi lukenut niistä vain yhden osan. Siksi 
nämä kirjat pysyvät vuodesta ja vuosikymmenes-
täkin toiseen kirjaston lainaustilastojen kärjessä. 

Kun lapsen lukutaito on kehittynyt ja lukemisen 
makuun on päästy, saattaa lukuvauhti olla kova. 
Silloinkin on helppo tarttua tutun sarjan uusiin 
osiin: kiinnostavaa lukemista riittää ja lukutaito ke-
hittyy. Kustantajille sarjallisuus vahvistaa kirjan ja 
kirjan hahmojen tunnettuutta, ja uudelle osalle sar-
jassa on jo olemassa valmis lukijakunta ja odotuk-
sia. Nykyisillä kirjamarkkinoilla kirjan ikä on lyhyt, 
mutta sarjan osana kirjan kysyntä saattaa jatkua 
pidempään kuin yksittäisen kirjan. Etenevässä sar-
jassa tosin ongelmaksi saattaa muodostua se, että 
aiempaa osaa ei olekaan saatavilla.  

Yksittäiset lastenromaanit alkavat käydä har-
vinaiseksi, mutta onneksi niitäkin löytyy jonkin ver-
ran. Sarja ja sen hahmo voivat hyvin saada klassi-
kon aseman, kun sarjan kirjat kuluvat useamman 
ikäluokan käsissä ja hahmot tulevat tutuiksi. Yk-
sittäisistä lastenromaaneista mainittakoon Lena 
Frölander-Ulfin Nelson Tiikeritassu. Lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaanakin 
vuonna 2019 ollut kirja kertoo 6-vuotiaasta Nel-
son Maarengistä, joka matkustaa yksin kotiin 
isoisän luota. Kun kukaan ei ole juna-asemalla 
vastassa Nelsonia, hän tutustuu tiikeri Zambaan. 
Yhdessä he kohtaavat Perlinporin kaupungin tiuk-
koja sääntöjä vastustavia pahamaineisia himmaa-
jia ja tempautuvat mukaan vastarintaliikkeeseen.

Viime vuoden tarjonnasta esille nousevia las-
tenromaaneja ovat ainakin Anja Portinin Finlan-
dia-palkittu Radio Popov, Hannele Huovin viikinki-
pojasta kertovat Turn Hurjapää sekä Cristal Snow'n 
esikoisteos Penni Pähkinäsydän ja kauhea kado-
tuskakku. Radio Popov kertoo 9-vuotiaasta Alfre-
dista, jonka isä on matkatöissä ja jättänyt pojan 
pärjäämään omillaan. Alfred syö mitä kaapista löy-
tyy ja käpertyy eteiseen oven taakse nukkumaan. 

Kun postiluukusta tipahtaa lehden välissä voilei-
pää ja omenia, Alfred tutustuu aamulehdenjakaja 
Amanda Lehtimajaan, joka kuuluu lasten huokauk-
sia kuuleviin Herkkäkorvaisiin. Huono-osaisista lap-
sista kertova kirja ei kuitenkaan ole surumielinen, 
vaan luo uskoa siihen, että joku kuitenkin kuulee 
huokaukset ja auttaa. Turn Hurjapää kertoo erityi-
sen vahvan viikinkipoika Turnin tarinan. Se koostuu 
lyhyistä luvuista, jotka soveltuvat mainiosta ääneen 
luettavaksi. Penni Pähkinäsydän ja kauhea kado-
tuskakku on tarina pienestä keijusta, joka haluaa 
hankkiutua eroon ärsyttävästä naapurinpojasta. 
Hän ryhtyy tekemään kadotuskakkua, jonka aines-
ten hankkiminen ei ole ihan helppoa. Hyväntuuli-
nen keijutarina soveltuu vaikka iltasatukirjaksi alle 
kouluikäisille tai pienille koululaisille. 

On ilo esitellä kotimaista lastenkirjatarjon-
taa, koska se on laajaa ja monipuolista niin ai-
heiltaan kuin tekstin tason suhteen. Kuvituksen 
määrä etenkin helppolukuisissa mutta myös 
muissa kirjoissa on lisääntynyt. Alakouluikäisille 
on tarjolla hyviä vaihtoehtoja sekä itse että ää-
neen luettavaksi, ja yhä useammista kirjoista on 
tehty myös selkomukautuksia niitä tarvitseville. 

Kirjallisuus
Bagge, T. 2018. Vanajaveden hirviö. Apassit 2. Karisto.
Erlandsson, K. 2017. Helmenkalastaja. Taru Silmäterästä 1.S&S.
Frölander-Ulf, L. 2019. Nelson Tiikeritassu. Teos.
Hai, M. 2021. Painajaispuoti: hirmuinen jumimies. Kuvittanut Teemu 

Juhani. WSOY.
Heikkilä, M. 2018. Revonpuro. Aijalin saaren tarut 1. Karisto.
Holopainen, A. 2020. Metsälammikon hirviö. Iik!-sarja. Myllylahti.
Hulkko, J. 2020.: Geoetsivät ja jäätävä mysteeri. Karisto.
Huovi H.2020.Turn Hurjapää. Tammi.
Hurme V. Huimaa-sarja: Kiepaus 2017; Kaipaus 2018; Keikaus 

2019. S&S.
Hurme V. 2020. Tiukun salaisuus. S&S .
Kaarla R.ja S. 2020.  Kadonnut kenttä. Pet Agents. Tammi.
Kolu S.2019: Villitalo. Kuvittanut Johanna Lumme. Otava.
Mäkipää J.2017. Masi Tulppa, pääsy kielletty! Tammi.
Nopola, S. ja T.2019. Risto Räppääjä ja ujo Elmeri. Tammi.
Parvela T. 2020. Ella ja kaverit vihdoin kolmannella. Kuvittanut Anni 

Nykänen. Tammi.
Portin A.2020.Radio Popov. S&S.
Tolonen T. 2015, 2016. 2020: Mörkövahti 2015, Mörköreitti 2016, 

Mörköviesti 2020. Tammi.
Snow C. 2020. Penni Pähkinäsydän ja kauhea kadotuskakku. Tammi.
Viherjuuri H. 219. Haloo, täällä Hilja. Mäkelä.



10 Kielikukko 2/2021

Taina Järvi
erityisopettaja, luokanopettaja ja kielenopettaja, joka 
on kirjoittanut kirjan Koira koulutyössä yhdessä Kaija 
Ikäheimon (lastenpsykiatrian erikoislääkäri, koira-avusteinen 
psykoterapeutti) kanssa. Taina Järvi on kouluttautunut 
kasvatus- ja kuntoutuskoiraohjaajaksi. Kasvatuskoira, beagle 
Winston on työskennellyt kouluissa kolmen vuoden ajan Tainan 
työparina.

Taina Järvi

Koiralle lukeminen tekee hyvää
Lukukoiratoiminta on melko tunnettua kirjastoissa, mutta koirat kannustavat lukemiseen myös 
kouluissa. Koulutyöhön soveltuvuustestattuja ja koulutettuja koiria on kouluissa kasvava määrä, 
ja kasvatusalan ammattilaisten työpareina niiden työtehtäviin kuuluu myös lukukoirana toimi-
minen. Koiralle lukeminen houkuttelee oppilaita, sillä lukutilanne koiran läheisyydessä on miel-
lyttävä ja omassa lukukuplassa koiran kanssa voi lukea jännittämättä. Koira ei arvostele lukijaa. 
Koulun lukukoiratyö esittäytyy kasvatuskoira Winstonin esimerkein.

ASIASANAT: lukukoira, lukumotivaatio, koira-avusteinen opetus

Koiran kanssa voi lukea monenlaista
Aamulla koiran kanssa alakoulun pihalle tulles-
sani kohtasin kuudesluokkalaisen Viljamin sar-
jakuvakirja kainalossa: – Tänäänhän on minun 
vuoroni lukea Winstonille. Oppilaan oma opetta-
ja oli kertonut minulle aiemmin, ettei oppilas lue 
koskaan lukutunneilla. Eräänä koulupäivänä, jol-
loin olin töissä ilman koiraa minulle vielä vieras 
oppilas Kaapo pysähtyi eteeni koulun käytävällä: 
- Milloin minä saan lukea Winstonille? 

Kakkosluokan oppilaat saivat tutustua Wins-
toniin. Arttua jännitti koiran kohtaaminen, mutta 
hän halusi kuitenkin lukea koiralle kaukaa luo-
kan perältä koiran maatessa matollaan keskellä 
luokkahuonetta. Luettuaan Arttu totesi koiralle 
lukemisen olleen muka-
vinta tekemistä koiran 
kanssa. Helena kysyi 
minulta kuultuaan, että 
seuraavana koirapäivä-
nä olisi hänen vuoronsa 
lukea koiralle: - Mistä 
kirjoista Winston pitää? 
Winston pitää luulta-
vasti eläinkirjoista, vas-
tasin Helenalle. Kerron 
usein oppilaille myös 
kirjasta Pikku toukka 
paksulainen. Arvelen 

sen olevan Winstonin suosikkikirja, sillä siinä ah-
mitaan ruokaa. Mietimme yhdessä lukuhetken 
lopuksi, mitä kaikkea kirjassa mainittua koira 
söisi. (Oppilaiden nimet muutettu.)

Lukuhetkeen sopivan kirjan voi valita oppi-
las, opettaja tai koira. Ehdottomasti suosituik-
si Winstonille luettaviksi kirjoiksi muodostuivat 
Kokataan koiralle -kirja, josta oppilaat pohtivat 
usein Winstonin suosikkireseptiä, ja tietokirja 
koiraroduista. Siitä aina ensiksi oppilas haluaa 
etsiä Winstonin rodun, beaglen ja sen esittely 
luetaan Winstonille ääneen. Tärkeää kuitenkin 
kirjaa valitessa on tiedostaa, että koulutettu 
lukukoira kuuntelee mitä vaan ja millä kielellä 
vaan. 

Miksi koiralle 
luetaan?
Koiralle lukeminen 
kiehtoo. Koira motivoi, 
tuo iloa ja laukaisee 
jännityksen. Lukukoi-
ratoimintaa on harjoi-
tettu jo yli kolme vuosi-
kymmentä. Se voidaan 
jakaa kahteen tapaan. 
Ensimmäisessä (CAA, 
Canine-Assisted Activi-
ties) on kyse useimmi-
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ten vapaaehtoistyöstä, joka tapahtuu yleensä 
kirjastossa ja on yhden lukijan ja koiran välinen 
tapahtuma koiran ohjaajan jäädessä sivulliseksi 
seuraajaksi. Toinen tapa (CAE, Canine-Assisted 
Education tai CAL, Canine-Assisted Learning) on 
järjestää lukukoiratoimintaa kasvatusalan am-
mattilaisen toimesta yleensä koulussa. Silloin 
valitaan pedagogisin perustein tavoitteellinen 
lukuryhmä tai yksittäinen lukija ja toimintaa oh-
jaa yleensä opettaja. (Beetz & McCardle 2017.) 
Antaessaan palautetta lukijalle opettajan on ol-
tava hienovarainen, sillä lukukoiran teho piilee 
häiriintymättömässä lukukuplassa, jonka muo-
dostavat oppilas ja hyväksyen kuunteleva koira. 
Lukukoiratutkimuksista ilmenneitä tuloksia koi-
ralle lukemisesta ovat lukusujuvuuden lisäänty-
minen, lukuharrastuneisuus lukukoiratoiminnan 
ulkopuolellakin, jännityksen lievittyminen, rau-
hoittuminen koiran läheisyydessä ja lukemisa-
senteen koheneminen lukemiseen (Beetz & Mc-
Cardle 2017).

Suomeen lukukoiratoiminta tuli 2010–2011 
sekä Ikäheimon Luetaan koiralle -projektin kaut-
ta että kirjastopedagogi Alamerin esittelemällä 
amerikkalaisen R. E. A. D. -lukukoiramenetel-
mällä (Reading Education Assistance Dogs). 
Lukukoiratoiminta laajeni nopeasti ympäri Suo-
mea. (Järvi & Ikäheimo 2020, 96–97, 104–
105.) Kennelliiton Kaverikoira- sekä Suomen 
Karva-Kaverit -yhdistyksen toimesta testataan 
ja koulutetaan jatkuvasti lisää lukukoiria ohjaa-
jineen (CAA). Koira-avusteisten menetelmien 
hyödyt huomioitiin myös kuntoutus- ja kasva-
tuspuolella. Vuonna 2010 perustettiin Suomeen 
Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä -yhdistys 
(KKKTry), joka kouluttaa yhteistyössä Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun kanssa vuosittain kasva-
tus- ja kuntoutusalan ammattilaisia koirineen 
(koirakkoja) työskentelemään koira-avusteisesti 
omalla alallaan. Tämän koulutuksen saaneita 
koiria kutsutaan kasvatus- ja kuntoutuskoiriksi. 

Koira-avusteisuus kasvaa alalla kiihtyvää tahtia, 
ja koulutuspaikat ovat kysyttyjä. Koulussa koi-
ran tehtävät ulottuvat oppilaiden motivoinnista, 
aktivoinnista, sosioemotionaalisen tuen tarjon-
nasta keskittymisen parantamiseen ja rauhoit-
tumiseen. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös 
lukutaidon edistäminen ja tukeminen. (Latva-
la-Sillman 2018, 96–98.) Tutkimusten mukaan 
koira-avusteinen työskentely näyttää lisäävän 
oppilaan kykyä empatiaan, vahvistavan luokka-
yhteisössä sosiaalisia taitoja, vähentävän ag-
gressioita, kehittävän lapsen sosioemotionaali-
sia ja kognitiivisia taitoja, lisäävän mielenkiintoa 
koulutyöhön, auttavan keskittymään, tuovan 
mielihyvää, vähentävän stressiä ja innostavan 
lukemaan (Beetz 2013; Hergovich ym. 2002, 
Mercer 2019).

Koiralle lukemisen tapoja
Koulussa koiralle luetaan yksin, parin kanssa 
tai ryhmässä. Koiralle lukeminen edellyttää 
hyväksyvää ja miellyttävää ilmapiiriä. Näin 
toteutan tavoitteellisen lukuhetken kasvatus-
koira Winstonin kanssa. Luodaan lukupaikka 
soveltuvaksi lukijalle ja koiralle. Tilana toimii 
koulussa parhaiten joko luokkahuone tai pieni 
sivuhuone suljettavalla ovella. Ohjaaja eli kou-
lussa yleensä opettaja on aina lukutilanteessa 
paikalla. Lukuhetki voi olla oppilaan oppitun-
nilla, tukitunnilla tai välitunnilla. Se aloitetaan 
tervehtimällä oppilasta ja kutsumalla koira ter-
vehtimään oppilasta. Halutessaan oppilas voi 
pyytää koiralta tassua ja palkita koiran namilla. 
Lukupaikan saa oppilas itse valita. Joskus se 
on koiran vieressä leveässä säkkituolissa, jos-
kus matolla tai tuolilla. Joskus koira makaa ma-
tolla ja oppilas säkkituolissa. Jos tilassa on iso 
nojatuoli tai sohva, voi se olla mieluisin paikka 
molemmille. Jos lukija on aloittelija tai epävar-
ma, sovitaan, että hän lukee sanan, lauseen tai 
kappaleen kerrallaan ja antaa sitten koiralle 
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kurkunpalan. Sujuvam-
malle lukijalle sovitaan 
sivu ja sitten koiralle 
kurkkupalkka. Wins-
tonille kurkkupalkka 
on turvallinen, sillä jos 
rasia jää auki ja koira 
ahmii kurkut, ei vatsa 
täyty kerrasta. Välitön 
palaute lukuhetkestä 
tulee oppilaalle koiran hyväksyvän olemuksen 
myötä ja siitä, että saa namipalkita tyytyväisen 
koiran. Opettaja ei puutu lukuhetkeen, ellei 
oppilas pyydä apua lukemiseen. Lukuhetken 
päätteeksi on loppuleikki, joka yleensä on na-
mien piilotusta koiralle. – Kiitos, oli kivaa, tulen 
pian uudestaan! kuulen usein oppilaan suusta. 
Lukuhetki kestää kokonaisuudessaan yleensä 
enintään vartin.

Järjestimme koiran työpäivinä yhden väli-
tunnin lukuvälitunniksi. Koirayhteistyöstä kiin-
nostuneet opettajat saivat ehdottaa minulle 
oppilasta, joka heidän mielestään hyötyisi koi-
ralle lukemisesta eniten. Oppilaalla saattoi olla 
esimerkiksi motivaation pulmaa lukemiseen, 
ongelmia lukusujuvuudessa tai jännitystä ää-
neen lukemisessa. Jotta lukuhetken teho oli-
si paras mahdollinen, pyrimme järjestämään 
useita lukuvälitunteja saman oppilaan kanssa 
lukukauden aikana. Kokemukset näistä luku-
kerroista olivat palkitsevia. Motivaatio lukemi-
seen lisääntyi ainakin koirahetkissä, uskallus 
lukea ääneen oman luokan oppilaitten kuullen 
vahvistui koiralle lukemisen jälkeen ja lukusuju-
vuudessa oppilaan oma opettaja huomasi posi-
tiivisen muutoksen. 

Winstonilla oli mahdollisuus kokeilla kerran 
lukukoiran roolia kirjastossa. Kakkosluokkalais-
ten kanssa teimme yhteisen kirjastoreissun. 
Lukuhetkiin järjestyi tyhjä suljettava nuorisotila. 
Koska kirjastokäynnin aikana koiralle ehti lukea 

vain kuusi oppilasta 
kukin vuorollaan, valit-
tiin tähän lukuhetkeen 
oppilaat sosioemotio-
naalisin perustein. Ta-
voitteena oli tarjota op-
pilaille mieleenpainuva 
ja mukava hetki koulu-
päivässä koiran kans-
sa. Koska lukuaikaa oli 

vähän, Winston pyöritti nopalla luettavien sivujen 
numeron. Kirjastoreissun päätteeksi luokan op-
pilaat kirjoittivat yhteisestä retkestä koiran kans-
sa kirjastoon. 

Koiralle voi lukea myös kesken korttiaskar-
telun. Oppilaat tekivät isänpäiväkortteja ja nii-
hin toivotuksia. Winstonille sai käydä ääneen 
harjoittelemassa toivotusten lukemista. Koira 
kuuli ainakin räppiä englanniksi sekä runon 
ranskaksi ja suomeksi. Kun kaikki muut luo-
kassa keskittyivät askarteluun, tuntui, että lu-
kukupla muodostui helposti lapsen ja koiran 
ympärille. Lukukupla säilyi ehjänä myös koiran 
kirjallisuuskerhossa, jossa 3.–6.-luokkalaiset 
oppilaat tutustuivat eläinaiheisiin tietokirjoihin 
ja eläinkertomuksiin, seikkailuromaaneihin ja 
sarjakuviin. Kerholaiset tutustuivat mahdolli-
simman moneen kirjaan ja sitten valitsivat sen, 
jota lukivat koiralle.  

Kodin ja koulun päivässä Winstonilla oli 
lastenkirjallisuuspaja ekaluokkalaisille. Luok-
kahuone täyttyi lapsista ja vanhemmista. Koi-
ra-avusteiseen toimintaan halukkaita lapsia 
oli niin paljon, että koira arpoi opettajan avulla 
osallistujat. Kaikki saivat kuitenkin osallistua 
kirjallisuustuokioon kuuntelemalla ja miettimäl-
lä vastauksia kirjallisuuskysymyksiin. Aiheina 
olivat perinteiset lastenkirjallisuuden klassikot, 
Astrid Lindgrenin tutut kirjat (kirjojen kansiku-
vat hyrrässä, jota koira pyöritti) ja niiden pää-
henkilöt (koiran noutamien pussukoiden sisäl-
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lä olevista magneettikirjaimista muodostuivat 
nimet Peppi, Mio, Eemeli) ja Tove Janssonin 
muumihahmot (koiran tuomassa korissa pala-
pelin palat). Koko iso ryhmä oli herpaantumatta 
mukana oppimishetkessä ja lähtiessä sai vielä 
silittää koiraa kiitokseksi.

Winston työskenteli eräänä kesänä lukukoi-
rana lasten kesäkerhotoiminnassa. Lapset sai-
vat lukea koiralle noin kymmenen oppilaan luku-
ringissä. Usein lukuhetket järjestettiin ison viltin 
päällä kerhon pihalla. Eräs oppilas luki vielä hyvin 
epävarmasti ja hitaasti, mutta halusi silti lukea 
koiralle. Muut istuivat äänettöminä kuunnellen ja 
malttoivat odottaa vuoroaan. Koira makasi piirin 
keskellä ja antoi omalta osaltaan kuuntelemisen 
mallin. Samaa tunnelmaa koin lukulehmien toi-
minnassa kirjailija Reetta Niemelän ohjaamana 
Maskun Kaiturin tilalla. Kymmenisen oppilasta 
kerrallaan istui kirjavalla räsymattopenkillä, kaik-
ki kaivoivat repuistaan kirjat ja kukin luki omal-
la vuorollaan Anneli, Onneli ja Heilikki -lehmille. 
Heilikin pää kääntyi aina lukijan suuntaan. Vallit-
si ihana rauha ja keskittyneisyys. (Järvi & Ikähei-
mo 2020, 140–142.) 

Jos lapsia on samassa tilassa luokallinen, voi 
lukuhetki koiran kanssa järjestyä sopivassa nurk-
kauksessa, johon opettajalla on näköyhteys. Lu-
kutunti voidaan järjestää niin, että kaikki lukevat 
mielipaikassaan ja eri tavoin. Koiralle lukeminen 
on silloin yksi tapa, jonka voi valita. Ryhmässä 
lukeminen voi olla myös ryhmätyön esittämisen 
ääneen harjoittelua. Viidesluokkalaiset lukivat 
uskontojen esitelmiä koiralle tableteiltaan ryh-
mittäin ja samalla harjoittelivat oman ryhmänsä 
esitystä.

Koiralle lukeminen parin kanssa onnistuu 
parhaiten tutuilla, opettajan ehdottamilla pa-
reilla. Oppilaista oli selvästi hyvin kannustavaa 
lukea koiralle, kun oppilasparista toinen maka-
si vieressä ja sanoi koiraa silittäessään: – Lue 
vielä lisää, tässä on niin ihana olla. Toinen työ-

tapa parilukea oli vieraan kielen oppitunnilla. 
Parityönä harjoittelimme ranskan kielen läksy-
kappaletta. Koira arpoi kummallekin lukijalle 
tekstiosuuden ja oppilas luki sen parilleen ja 
koiralle ääneen. Kuuntelijan piti vielä löytää oi-
kea tekstikohta kirjan kappaleesta. Koira tuntui 
lisäävän oppilaiden motivaatiota ääntämis- ja 
lukemisharjoitteluun. 

Viime kevään etäkoulu toi uusia haasteita 
lukukoiratyöhönkin. Moni lukukoira kuuntelee  
oppilaita edelleen etäyhteyksien avulla. Minä 
päätin lukea keskenjääneen Ihme-romaanin  
oppilailleni tekemällä kirjan kappaleista lyhyitä 
koira-avusteisia videoita ja äänikirjaosia. Opet-
taja luki ja oppilaat kuuntelivat. Jotta oppilaat 
jaksoivat paremmin kuunnella, laadin Winstonin 
kanssa kirjaan liittyviä tehtäviä. – Näitä on kiva 
kuunnella, katsella ja tehdä Winstonin tehtäviä! 
Oppilaalta opettajalle lähetetty tärkeä palaute 
kannusti jatkamaan kirja loppuun. Kun pande-
mia hellittää, saattaa lukukoirilla olla entistä 
suurempi kysyntä kirjastoissa ja kouluissa. 
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Lapsille suunnatut selkokirjat 
Suomessa
Selkokirjat on suunnattu ihmisille, joille yleiskielisen tekstin lukeminen on syystä tai toisesta vai-
keaa. Lukemista voivat hankaloittaa lukivaikeudet, kehitysvammat tai esimerkiksi muistisairau-
det, mutta peruste selkokielen tarpeelle on myös suomen kielen puutteellinen taito. Selkokes-
kuksen julkaiseman selkokielen tarvearvion perusteella noin 11–14 prosenttia suomalaisista 
tarvitsee selkokieltä. Tämä tarkoittaa noin 650 000–750 000 ihmisen joukkoa. Vielä selkokielen 
tarvitsijoita suurempi ryhmä ovat ihmiset, jotka hyötyvät selkokielestä.

ASIASANAT: selkokieli, selkokirjat, lukivaikeus, lasten selkokirjat

Mitä on selkokirjallisuus?
Selkokirjallisuudella tarkoitetaan selkokielellä 
julkaistua kirjallisuutta. Selkokieli puolestaan on 
Selkokeskuksen (2021) määritelmän mukaisesti 
”suomen kielen muoto, jossa kieltä on mukau-
tettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan 
yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettäväm-
mäksi”. Vaikka selkokieltä käytetään arkikieles-
sä ylipäänsä selkeän ja ymmärrettävän kielen 
synonyymina, sekä puhutulle että kirjoitetulle 
selkokielelle on määritelty kriteerit, jotka koske-
vat niin sanavalintoja, lauserakenteita kuin sisäl-
töäkin.

Selkokirjallisuus voidaan jaotella kahtia 1) 
suoraan selkokielelle kirjoitettuihin kirjoihin 
sekä 2) selkomukautuksiin, joissa aiemmin yleis-
kielellä julkaistu kirja on muokattu selkokielen 
kriteerien mukaiseksi. Suomessa julkaistun sel-
kokirjallisuuden lajikirjo on runsas: selkokielellä 
julkaistaan sekä tieto- että kaunokirjallisuutta 
– elämäkerroista oppikirjoihin, romaaneista näy-
telmiin ja runoihin.

Suomalaisia selkokirjoja on julkaistu 
1980-luvulta asti. Tietämys selkokirjoista kas-
vaa vähitellen, ja julkaistun selkokirjallisuuden 
tarjonta runsastuu. Silti selkokirjat edustavat 

yhä vähälevikkistä kirjallisuutta, jota esimerkiksi 
kirjallisuuskritiikki käsittelee harvoin. Suurimmat 
kustantajat julkaisevat selkokirjoja vain vähän. 
Selkokirjojen tekijöiden ja julkaisijoiden työtä 
rahoittaa ensisijaisesti vuosittain myönnettävä 
selkokirjallisuuden valtionavustus, joka on Sel-
kokeskuksen ja Kehitysvammaliiton koordinoima 
rahoitus uusille selkokirjoille. Kirjoittajalle koh-
dennettuna tukena valtionavustus ei ole suuren 
suuri: yhden kirjan saaman kirjoittaja-apurahan 
summa vaihtelee muutamista sadoista muuta-
miin tuhansiin euroihin.

Lapsille suunnatut selkokirjat
Miltä näyttää lukemaan houkuttava lasten selko-
kirja? Millaisista aiheista lasten selkokirjoja syn-
tyy? Tuleeko selkomukautuksen näyttää alkupe-
räisteokselta? Saako se näyttää siltä? Leimaako 
selkokirjan valitseminen tai tarjoaminen heikok-
si lukijaksi vai tarjoaako selkokirja onnistumisen 
elämyksen?

Kuten muutakin selkokirjallisuutta, myös 
lastenkirjallisuutta julkaistaan sekä suoraan 
selkokielelle kirjoitettuna että yleiskielisten kir-
jojen selkomukautuksina. Vaikka kielen tulee 
olla helppoa, aiheiden ei tarvitse. Selkokielellä 
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kerrotaan lapsilukijoille muun muassa rasismis-
ta (Marja-Leena Tiaisen Aateveljet) ja koulukiu-
saamisesta (Jaana Levolan Käppänät). Moni 
tunnettu lastenkirja on mukautettu selkokielelle, 
esimerkiksi Sinikka ja Tiina Nopolan Heinähattu, 
Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen -kirjasta (selko-
mukauttaja Hanna Männikkölahti) R. L. Steven-
sonin Aarresaareen (mukauttaja Pertti Rajala). 
Selkokielellä tarjoillaan myös tietoa esimerkiksi 
koirista (Mervi Heikkilä: Koiran kanssa), turvatai-
doista (Raisa Cacciatore & Susanne Ingman-Fri-
berg: Pipunan ikioma napa) ja Titanicista (Silja 
Vuorikuru: Titanic – maailman suurin laiva).

Suomessa julkaistut selkokirjat on luetteloitu 
Selkokeskuksen ylläpitämään selkokirjatietokan-
taan. Kirjoja voi hakea teoksen, tekijän, kustan-
tajan ja mukauttajan perusteella. Suomalaisia 
selkokirjoja ei ole porrastettu kielen vaikeusas-
teen perusteella, toisin kuin esimerkiksi Ruotsis-
sa on tehty. Suomessa julkaistujen selkokirjojen 
merkki on selkotunnus, selko-sanalla varustettu 
nuolikuvio, jonka Selkokeskus myöntää hake-
muksen perusteella selkojulkaisun kriteerit täyt-
täville teoksille.

Miten selkokirjan kirjoitusprosessi etenee? 
Millaisia erityisiä kysymyksiä liittyy lastenkir-
jaklassikon selkomukautustyöhön? Tarkastelen 
tätä aihetta seuraavaksi tapausesimerkin kaut-
ta. Kerron parhaillaan tekeillä olevasta selko-
mukautuksestani, jonka kohteena on lukuisille 
1980-luvulla lapsuuttaan eläneille tuttu ja rakas 
romaani, Elina Karjalaisen Uppo-Nalle.

Lastenkirjan selkomukauttaminen 
– tapaus Uppo-Nalle
Aloitin Elina Karjalaisen Uppo-Nalle -kirjan (1977) 
selkomukautustyön vuoden 2020 syksyllä. Pro-
sessi eteni siten, että kerroin kirjaideastani sekä 
Karjalaisen tyttärelle ja oikeudenomistajalle Outi 
Svobodalle että kirjan alkuperäiselle kustantajal-
le WSOY:lle. Samoihin aikoihin neuvottelin selko-

mukautuksen julkaisemisesta Avain Kustannuk-
sen kanssa.

Kun lupa selkomukautuksen laadintaan oli 
saatu ja kirjan kustantamista koskeva aiesopi-
mus syntynyt, alkoi itse kirjoitustyö. Ennen kuin 
kirjoittaja voi hakea selkokirjallisuuden valtio-
navustusta, selkokirjaa täytyy kirjoittaa paljon: 
valtionavustuksen ohjeistuksen mukaan apu-
rahahakemukseen tulee mieluiten liittää koko 
käsikirjoitus. Käytäntö toisin sanoen poikkeaa 
useimmista kirjallisuusapurahoista, jotka pää-
asiallisesti myönnetään itse kirjoitustyön aikai-
siin kuluihin.

Valtionavustus myönnettiin, ja kirjan on mää-
rä ilmestyä syksyllä 2021. Ensimmäistä kirjoi-
tuskierrosta seurannee ainakin toinen, minkä 
lisäksi kustantajan, kuvittajan ja kirjoittajan mie-
tittävänä on kirjojen tekijöille yleisiä kysymyksiä: 
millainen kansikuva, millainen takakansiteksti, 
miten markkinoida tulevaa teosta.

Uppo-Nalle (1977) on moniosaisen lasten-
romaanisarjan avausteos. Kirja kertoo kesästä, 
jolloin Uppo-Nalle ajelehtii Ranskasta maailman 
meriä pitkin suomalaiseen saareen kuusivuo-
tiaan Reeta-tytön leikkitoveriksi. Kesämaaksi kut-
sutussa saaressa kesää viettävät myös Reetan 
vanhemmat ja isovanhemmat, Reetan lemmikki 
Laulava Lintukoira sekä muut saaren asukkaat. 
Romaanin jokainen luku rakentuu itsenäiseksi 
tarinakseen Reetan ja Uppo-Nallen seikkailuista 
Kesämaassa. Humoristisen ja lämpimän kerto-
muksen syväjuonteina kulkevat kuvaukset pel-
kojen voittamisesta, ystävyyden rakentumisesta 
sekä Reetan kasvamisesta koululaiseksi.

Huomasin jo selkomukautustyön alussa, että 
Uppo-Nalle on kerronnaltaan vaativa. Elina Kar-
jalaisen teksti on yksityiskohtaista ja polveilevaa, 
ja juonellisen kertomukset katkaisevat toistu-
vat sisäkertomukset, joissa usein kuvataan Up-
po-Nallen varhaisempia vaiheita merillä. Samat 
piirteet, jotka tekevät kirjasta kaunokirjallisesti 
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ansiokkaan ja kunnianhimoisen, ovat selkokirjan 
lukijalle lukukokemusta hankaloittavia tekijöitä. 

Selkokirjat ovat tyypillisesti alkuperäisteos-
ta lyhyempiä: yksityiskohtia ja esimerkiksi kieli-
kuvia karsitaan. Toisinaan jopa sivuhenkilöitä 
poistetaan ymmärrettävyyden parantamiseksi. 
Myös selkomukautuksen Uppo-Nalle seikkailee 
vähemmillä sivuilla kuin alkuperäisessä romaa-
nissa. Kuvaus tiivistyy ja pyrkii ilmaisemaan olen-
naisimman, esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Kun Laulava Lintukoira lauloi tätä laulua,
Reeta katseli merelle.
Hän ajatteli, että ranta oli kaunis.
Hiekka hohti kirkkaana.
Aallot tekivät hiekkaan ohuita viivoja.
Aaltojen ääni oli kuin huokaus.

Virkkeiden ohella selkomukautuksessa lyhene-
vät myös rivit. Selkotekstin rivin mitan ei tulisi 
ylittää seitsemää sanaa ja kuuttakymmentä 
merkkiä. Selkokirjalle ominaiset lyhyet rivit tuo-
vatkin herkästi mieleen runon säkeineen ja sä-
keistöineen.

Uppo-Nallen lukuisat sisäkertomukset siir-
sin kirjan loppuun, erilleen päätarinasta. Niistä 
tuli kirjan lisäosa, vapaaehtoinen lukemisto niil-
le lukijoille, jotka haluavat tietää Uppo-Nallesta, 
Reetasta ja Laulavasta Lintukoirasta vielä lisää. 
Ratkaisua tuki se, että myös alkuperäisteos si-
sältää yhden tällaisen erilleen sijoitetun tarinan, 
kertomuksen Reetan isoisän hengenpelastaja-
retkestä.

Koska Uppo-Nalle on runoileva karhu, näin 
täytyi olla myös selkomukautuksessa. Runojen 
selkomukauttaminen ei ole kuitenkaan mutka-
ton tehtävä: lyriikalle ominainen monitulkintai-
suus ja selkokirjan lukijan tarvitsema helppolu-
kuisuus törmäävät herkästi toisiinsa. Päädyin ly-
hentämään Uppo-Nallen runoja ja suoristamaan 
sanajärjestystä. Runojen loppusointuisuuden 

säilytin: riimien ansiosta selkomukautuksen luki-
ja tunnistaa runot runoiksi. Lisäksi juuri ontuvat 
ja yllättävät riimit ovat Uppo-Nallen runoilijasie-
lun ydintä. Näin kääntyi selkokielelle Uppo-Nal-
len ”Lettulaulu”, joka sepittäjänsä mukaan voi 
olla yhtä hyvin myös kettulaulu tai haperolaulu 
tai saperolaulu. 

Alkuperäisteoksessa ”Lettulaulu” kuuluu 
näin:

Lettu on lettu,
kettu on kettu,
sialla on takapäässä sapero.
Metsässä on sieni,
hyvin pieni sieni,
nimenä on sillä, 
näätkös: hapero.

Tällainen puolestaan on selkomukautettu ”Lettu-
laulu”:

Lettu on lettu,
kettu on kettu.
Porsaan pyllyssä on sapero.
Metsässä on sieni,
se on hyvin pieni.
Sienen nimi on hapero.

Vieraat sanat korvautuivat tutummilla (takapää / 
pylly), sanajärjestys muuttui lähemmäs proosan 
tyyliä (”sialla on takapäässä sapero” – ”porsaan 
pyllyssä on sapero”). Itse runon huumori selite-
tään selkomukautuksessa kuten alkuperäisteok-
sessakin runon jälkeen: Uppo-Nalle puhuu ”sa-
perosta” oikeakielisemmän saparon sijaan siksi, 
että ei onnistu keksimään muutakaan riimiä ”ha-
perolle”.

Koska kyse on yli 40-vuotiaan lastenkir-
jaklassikon selkomukauttamisesta, oma pohdin-
tansa on välttämätöntä omistaa myös romaanin 
ajankuvalle. Alkuperäisteoksessa Reetan huo-
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neen seiniä koristavat Spede Pasasen kuvat ja 
hänen paperinukkensa nimi on Jukka Kuoppa-
mäki. Sinänsä viehättävä ajankuva antaa kovin 
vähän informaatiota esimerkiksi 2010-luvulla 
syntyneelle selkomukautuksen lukijalle – min-
kä lisäksi uudet, yhtäkkiä tekstiin tulevat nimet 
voivat myös häiritä kirjaan keskittymistä. Sekä 
Spede että Kuoppamäki joutuivat tästä syystä 
väistymään, vaikka ne selkomukautuksen laati-
jaa huvittivatkin. Ehkäpä ajankuvaa luo nuorelle 
selkomukautuksen lukijalle jo se, että kukaan ei 
Kesämaassa käytä kännyköitä. 

Lopuksi
Selkokirjallisuus mielletään herkästi melko mar-
ginaaliseksi, erityisryhmille suunnatuksi kirjal-
lisuudeksi, joka saa vähäisesti näkyvyyttä me-
diassa. Mielenkiinto selkokieltä ja -kirjallisuutta 
kohtaan vaikuttaa kuitenkin olevan kasvamassa, 
myös tutkimuskohteina.

Selkokirjoittajina toimii sekä myös yleiskie-
lellä kirjoittavia kirjailijoita että nimenomaan 

selkokirjoittamiseen keskittyviä selkokirjailijoita 
ja -mukauttajia. Lapsille suunnattua selkokir-
jallisuutta kirjoittavat tunnetuista kirjailijoista 
esimerkiksi Tittamari Marttinen ja Tuula Kallio-
niemi. Myös esimerkiksi Märta Tikkanen julkaisi 
selkokirjoja jo 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun 
alussa.

Lapsille suunnattuja selkokirjoja voidaan 
ajatella konkreettisena keinona vastata huoleen, 
jota lasten vähentyneitä lukuvalmiuksia ja -intoa 
kohtaan tunnetaan. Kuten selkokirjallisuus yli-
päätään, myös lapsille kirjoitetut selkokirjat edis-
tävät kirjallisuuden saavutettavuutta.
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Lea Pennanen

Nuoret tekijät kirjallisuutemme 
uudistajina?
Nuoret lukevat yhä vähemmän kirjoja, ja yhtenä syynä voi olla lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
heikko näkyvyys julkisuudessa. Lukemista lähestytään usein huoli- ja hyötypuheen kautta, jolloin 
lukemisen ilo, nautinto ja sosiaalisuus jäävät vähemmälle huomiolle. Nuoret saattavat myös ko-
kea, ettei heille tehty kirjallisuus ole samaistuttavaa. Uuden lähestymistavan tähän kaikkeen tar-
joaa lasten ja nuorten itsensä tekemä kirjallisuus, joka voi lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta 
kirjoittamiseen, lukemiseen ja kirjallisuuteen yleisesti. Nuorten tekijöiden ääni puuttuu Suomen 
kirjallisuuskentältä tällä hetkellä lähes kokonaan, vaikka se toisi kirjallisuuteemme aivan uuden-
laisia näkökulmia ja aiheita.

ASIASANAT: kirjoittaminen, lukeminen, nuoret, pienkustantamot, samaistuminen 

Lapsille ja nuorille omanikäisten 
kirjoittamaa kirjallisuutta
Tammikuussa vuonna 2021 perustin tyttäreni 
Mimmi Riikosen kanssa lasten ja nuorten teke-
mään kirjallisuuteen keskittyvän pienkustanta-
mon, Kustannus Z:n. Sen jälkeen meiltä on usein 
kysytty, miksi valitsimme juuri lapset ja nuoret. 
Kerron sen nyt vielä: perustimme lasten ja nuor-
ten tekijyyttä tukevan kustantamon, koska sel-
laista ei vielä ole. Toisin sanoen, kaikki suomalai-
set kustantamot julkaisevat aikuisten tekemää 
kirjallisuutta, myös lasten- ja nuortenkirjallisuu-
teen erikoistuneet pienkustantamot. Lasten ja 
nuorten oma ääni ei kuulu eikä näy kirjallisuus-
kentällä. Tärkein tavoitteemme onkin muuttaa 
tätä asetelmaa: tuoda lasten ja nuorten äänet 
aikuisten äänien rinnalle. Työssäni äidinkielen 
ja kirjallisuuden sekä sanataiteen opettajana 
olen huomannut, että monilla lapsilla ja nuorilla 
on kirjallisia pyrkimyksiä ja lahjakkuutta, mutta 
yleensä ne jäävät niin sanottujen lapsi-instituu-
tioiden sisäpuolelle: päiväkotiin, kouluun, kotiin 
ja harrastuksiin. Yhteiskunnallista näkyvyyttä 
lasten ja nuorten taiteella ei vielä erityisemmin 

ole, mutta onneksi vaikuttaisi siltä, että ajat ovat 
tältä osin vähitellen muuttumassa. 

Uskon vahvasti siihen, että lasten ja nuorten 
kirjoittama kirjallisuus lisää myös lasten ja nuor-
ten kiinnostusta lukemiseen. Erityisesti nuoret 
ovat tärkeä kohderyhmä, sillä he ovat eräänlai-
sia lukemisen väliinputoajia: niin sanotun ahmi-
misiän jälkeen lukeminen usein vähenee mer-
kittävästi, eivätkä kaikki pudokkaat löydä enää 
takaisin kirjojen pariin (Marttinen 2017). Julkis-
ta keskustelua lukemisesta, erityisesti nuorten 
lukemisesta (tai lukemattomuudesta) leimaa 
useimmiten huolipuhe, mihin on syytäkin, kun 
katsotaan lukutaitotutkimuksia ja -tilastoja. Vuo-
den 2018 PISA-tutkimuksen huolta herättänyt 
tulos oli tämä: “Heikkojen lukijoiden osuus oli 
puolestaan lisääntynyt selvästi. Vuonna 2009 
alle 2 tason lukijoita oli 8,1 %, mutta vuonna 
2018 jo 13,5 % kaikista oppilaista. Maassamme 
on siten yhä enemmän nuoria, joiden lukutaito ei 
riitä opiskeluun ja yhteiskunnassa toimimiseen.” 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019.) Sittemmin 
syitä heikkojen lukijoiden määrän kasvulle on 
haettu monesta suunnasta. Yksi syy on varmasti 
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se, että lukemiseen käytetystä ajasta kilpailevat 
monet muut sisällöt, jotka usein vaativat vähem-
män ponnisteluja kuin kirjaan tarttuminen ja sii-
hen keskittyminen. Nuoret itse arvioivat syyksi 
muun muassa älylaitteiden käytön lisääntymisen 
(Sääkslahti ym. 2020).

Lasten- ja nuortenkirjallisuus 
ei saa medianäkyvyyttä
Yksi keskeinen syy nuorten lukemattomuudelle 
on se, ettei nuori löydä kiinnostavaa luettavaa 
(Lasten ja nuorten säätiö 2020; Martikainen 
2019). Tarjonnasta ei kuitenkaan ole pulaa: Las-
tenkirjainstituutin arvion mukaan “0–18-vuotiail-
le lapsille ja nuorille julkaistiin Suomessa vuonna 
2020 kaikkiaan reilut 1 400 kirjaa” (Lastenkir-
jainstituutti 2020). Lastenkirjainstituutin toimin-
nanjohtaja Kaisa Laaksonen ja Suomen nuo-
risokirjailijoiden puheenjohtaja Netta Walldén 
kirjoittivat Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 
lokakuussa 2020 näin: “Suomessa julkaistaan 
vuosittain yli tuhat lasten- ja nuortenkirjaa, jois-
ta noin puolet on kotimaista tuotantoa. Harva 
kirja saa kuitenkaan näkyvyyttä mediassa, eikä 
tieto monipuolisesta tarjonnasta välity lapsille 
ja nuorille.” (Laaksonen & Walldén 2020.) Myös 
Lukukeskuksen “5 faktaa lasten ja nuorten lu-
kemisesta“ -materiaalissa tuodaan esiin media-
näkyvyyden vaikutukset: “Tärkeää olisi, että jul-
kisuudessa ja mediassa näkyisi lukevien aikuis-
ten esikuvia ja lasten- ja nuortenkirjat saisivat 
laajempaa näkyvyyttä. Se, miten yhteiskunnassa 
suhtaudutaan lukemiseen ja kirjallisuuteen vai-
kuttaa suoraan lasten ja nuorten lukuintoon ja 
sitä kautta osaamiseen.” (Lukukeskus 2021.) On 
selvää, että jos ei ole aavistustakaan, mistä ja 
miten löytäisi juuri sen itselle sopivan ja kiinnos-
tavan kirjan, on hyvin korkea kynnys ryhtyä käyt-
tämään aikaa sen etsimiseen. 

Tähän olisi erityisesti valtakunnallisella me-
dialla mahdollisuus vaikuttaa käyttämällä pals-

tatilaa lasten- ja nuortenkirjallisuuden esittelyyn, 
analysointiin ja laadukkaaseen kritiikkiin. Silloin 
harvoin, kun medianäkyvyyttä lasten- ja nuor-
tenkirjallisuudelle suodaan, se yleensä koskee 
tunnettuja kirjailijoita ja heidän suositun kirja-
sarjansa uusinta osaa. Uusia tekijöitä tai pienten 
kustantamojen kirjailijoita ja teoksia ei medi-
assa liiemmin huomioida, ellei niihin liity jotain 
poikkeuksellista uutisarvoa, joka usein on niin 
sanotusti ulkokirjallista. Poikkeuksen muodos-
tavat laadukkaat alan erikoislehdet, kuten Las-
tenkirjainstituutin julkaisema Onnimanni ja IBBY 
Finlandin julkaisema Virikkeitä, mutta niiden 
lukijakunta on suhteellisen pieni ja koostuu ih-
misistä, jotka muutenkin aktiivisesti kartoittavat 
kirjallisuuskenttää. Lisäksi esimerkiksi kirjailija 
Timo Parvela on tuonut esiin, että lapsille ja nuo-
rille kirjoittavaan kirjailijaan suhtaudutaan medi-
assa usein vähättelevästi tai ainakin vähemmän 
vakavasti otettavina kuin aikuisille kirjoittavaan 
(Gustafsson 2021).

Lukemiseen kannustamisessa 
tulisi kuulla nuoria ja asettua 
heidän asemaansa
Varsin yleinen diskurssi on mustavalkoisten vas-
takkainasettelujen rakentaminen: äänikirjat vas-
taan paperikirjat; pelaaminen vastaan lukeminen; 
lukemisen hylänneet pojat vastaan lukutoukkaty-
töt; kirjojen sijaan kännyköitään räpläävät nuoret 
vastaan – niin, mitkä? Aikuiset, nuo korkeakirjal-
lisuuden suurkuluttajat, jotka viis veisaavat so-
mesta ja muista digiajan hömpötyksistä? Opetta-
ja-kirjailija Tommi Kinnunen toteaa Image-lehden 
haastattelussa osuvasti: ”Me vaaditaan nuorisol-
ta asioita, joita ei itse tehdä. Sanotaan, että nuo-
ret eivät lue, mutta ei lue monet aikuisetkaan. Tai 
kytätään lasten ruutuaikaa, vaikka ollaan itse ruu-
dun ääressä koko ajan.” (Rossi 2021.)

Huolipuheen kanssa käsi kädessä kulkee 
hyötynäkökulma: lukeminen vahvistaa lukutai-
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toa, ja hyvä lukutaito puolestaan on yhteydessä 
muun muassa opinnoissa ja työelämässä me-
nestymiseen sekä yhteiskunnallisen tasa-arvon 
toteutumiseen (Lukukeskus 2021). Huolten ja 
hyötyjen lisäksi olisi silti hyvä, että kerrottaisiin 
useammin myös niistä lapsista ja nuorista, jot-
ka lukevat paljon ja monipuolisesti. Annettaisiin 
välillä lasten ja nuorten itse kertoa kirjoista ja lu-
kemisesta, korostettaisiin lukemisen iloa ja nau-
tintoa, puhuttaisiin lukemisesta luonnollisena 
ja itsestään selvänä osana elämää; osana, jota 
voi toteuttaa monella eri tavalla. Huolipuhe on 
tärkeää silloin, kun halutaan herätellä aikuisia, 
erityisesti pienten lasten vanhempia ja päättä-
jiä, ymmärtämään lukemisen ja sen tukemisen 
merkitys. Kun kirjallisuudesta puhutaan lapsille 
ja nuorille itselleen, voitaisiin huoli- ja hyötynä-
kökulman sekä vastakkainasettelujen sijaan ko-
rostaa lukemisen sosiaalista ulottuvuutta sekä 
kirjojen suomaa pakomahdollisuutta todellisuu-
desta. Siis niitä samoja asioita, joita nuoret – ja 
me kaikki muutkin – haemme vaikkapa elokuvi-
en, pelien tai sosiaalisen median parista.  

Oman työni taustalla on näkemys siitä, että 
samaistuminen on kirjojen lukemisessa olennai-
nen ulottuvuus, ja nuorille ehkä olennaisempi 
kuin me aikuiset osaamme edes kuvitella. Ajatus 
samaistumisen tärkeydestä ei ole pelkkää omaa 
arvailua vaan perustuu lukuisiin kommentteihin 
ja palautteisiin, joita olen kustantamon perus-
tamisen jälkeen nuorilta itseltään saanut. Yksi 
mieleenpainuvimmista palautteista oli pitkä yk-
sityisviesti Instagramissa. Osa viestistä kuului 
näin: 

Jos ja kun samaistuminen nuoruudessa 
on älyttömän tärkeetä, niin miksei se 
näy kirjallisuudessa niin, että nuorille 
kirjottais kirjoja nimenomaan nuoret 
[--] Nuoret tekee meeminsä itse ja niin 
niistä saadaan samaistuttavia, miksei 

nuoret myös kirjoita kirjojaan itse niin, 
että niistä myös saatais aitoja ja sa-
maistuttavia, aidosti samaistuttavia? 
[--] Jos nuorten halutaan lukevan kirjoja 
enemmän, kirjallisuutta pitäis uudistaa 
ja saada se nuoria lähemmäs ja nuoril-
le ajankohtaisemmaksi... Ehkä se käy 
nimenomaan sen kautta, että se kirjal-
lisuus tulee samalta tasolta, samanikäi-
siltä ilman mitään valta-asetelmaa.

Se, että lapset ja nuoret kirjoittavat ja julkaise-
vat kirjoja, voi tuoda kirjallisuuteen sellaisia ää-
niä, tasoja, näkökulmia, aiheita ja teemoja, jotka 
muuten jäisivät piiloon tai ainakin marginaaliin. 
Tässä on ainakin kaksi ulottuvuutta: kirjallisuu-
den kehittämisen ja kehittymisen ulottuvuus 
sekä lasten ja nuorten oikeuksien ulottuvuus. 
Kirjallisuuden kannalta ihan yleisesti on kiinnos-
tavaa ja hyödyllistä, että kentälle tuodaan uusia 
ääniä. Kyse on moniäänisyydestä ja moninai-
suudesta, siis esimerkiksi siitä, että emmehän 
enää ajattele, että kirjallinen tekijyys kuuluu pel-
kästään valkoiselle, varakkaalle miehelle – mik-
si siis rajaisimme tietyn tekijäryhmän pois iän 
perusteella? Tilastokeskuksen mukaan vuonna 
2020 kaikista suomalaisista noin puolitoista 
miljoonaa oli 0–24-vuotiaita. On kovin ylenkatso-
vaa ajatella, ettei tällä ryhmällä ole mitään eri-
tyistä sanottavaa tai annettavaa kirjallisuudelle. 
Tai että riittää, kun he pääsevät ilmaisemaan 
itseään koulussa ja harrastuspiireissä. Lapsen 
oikeuksien sopimukseen on kirjattu oikeus mie-
lipiteiden vapaaseen ilmaisuun sekä tietojen 
ja ajatusten hakemiseen, vastaanottamiseen 
ja levittämiseen eri muodoissa, samoin oikeus 
osallistua vapaasti kulttuurielämään ja taiteisiin 
(Yleissopimus lapsen oikeuksista 60/1991, ar-
tiklat 13 ja 31). Ja vielä: mitä kaikkea me kirjo-
jen lukijat voisimmekaan näiltä nuorilta tekijöiltä 
kuulla ja oppia, millä tavalla kirjallisuuden ja kult-
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tuurin kenttä sekä koko yhteiskuntamme kehit-
tyisi heidän panoksensa myötä?

Kirjoituskilpailun kautta nuorten 
kirjailijoiden tekstit kirjoiksi
Kustannus Z etsii ensimmäiset nuoret kirjailijat 
toukokuun lopussa päättyvän kirjoituskilpailun 
kautta. Koska kilpailu on yhä kesken, en voi pal-
jastaa meille lähetettyjen käsikirjoituksen sisäl-
löistä vielä mitään, mutta uskallan väittää, että 
tulossa on jotain aidosti uutta. Tällaista mahdolli-
suutta ei kirjoittavilla lapsilla ja nuorilla ole tähän 
mennessä ollut, vaikka yksittäisiä teoksia nuoril-
ta kirjailijoilta silloin tällöin ilmestyykin. Siksi on 
kiinnostavaa nähdä, mitä tapahtuu, kun ensim-
mäiset kirjamme tulevat loppuvuodesta kauppo-
jen ja kirjastojen hyllyille: Ostetaanko, lainataan-
ko ja luetaanko niitä? Millainen on vastaanotto? 
Kasvaako lasten ja nuorten kiinnostus lukemi-
seen ja kirjoittamiseen vertaisryhmän tekemän 
kirjallisuuden myötä?

Oikea kirja pienkustantamoiden 
tarjonnasta?
Kaikki tietävät suuret suomalaiset kustantamot 
nimeltä ja tunnistavat ehkä logonkin, mutta myös 
moni pienempi toimija julkaisee laadukasta las-
ten- ja nuortenkirjallisuutta, jota ei ikävä kyllä 
nosteta näyttävästi kulttuuriuutisointiin eikä suu-
rien kirjakauppaketjujen tai markettien kirjavali-
koimiin. Tällaisia kustantamoja ovat esimerkiksi 
Kumma-kustannus, Pippurinen Kustannus, Mini 
Kustannus, Etana Editions, Haamu Kustannus, 
Myllylahti, Capuchina Kustannus, Pieni Karhu 
sekä VaLas-kollektiivi ja RanRan-kustannus. 
Vaikka pienet kustantamot kärsivät näkyvyyden 
puutteesta, voivat ne ehkä isoja organisaatioita 
rohkeammin julkaista moniäänistä ja valtavir-
rasta poikkeavaakin kirjallisuutta. Tällainen kir-
jallisuus saattaa hyvinkin kiinnostaa nuorta lu-

kijaa, joka ei samaistu myynti- ja lainauslistojen 
kärkiteoksiin eikä vielä tiedä, mistä löytäisi Sen 
Oikean Kirjan.
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Veera Suikkari

Kaunokirjallisuus väylänä oppilaiden 
ymmärtämiseen
Kaunokirjallisuutta pidetään rentoutumis- ja pakokeinona todellisuudesta. Lukemista saatetaan 
kutsua nojatuolimatkailuksi. Vapaa-ajan viihteellisen harrastuksen lisäksi kaunokirjallisuus ke-
hittää empatiataitojamme. Opettajan ei tarvitse lukea ammattikirjallisuutta voidakseen oppia 
hyödyllistä tietoa työtänsä varten. Kaunokirjallisuuden kautta, kuin huomaamattaan, voi saada 
kurkistuksen esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja heidän perheidensä arjen 
haasteisiin. Opettaja voikin lukuharrastuksen kautta saada taitoja erilaisten oppilaiden ja per-
heiden kohtaamiseen sekä oppia lisää lapsista ja lapsiperheistä.

ASIASANAT: lukuharrastus, lukuilo, opettajan lukeminen, lukuvinkkikalenteri

Lukuvinkkikalenteri innostaa 
opettajia lukemaan
Osana Turun yliopiston POLKU-täydennyskoulu-
tusta kehitin talvella 2020 opettajien kirjavink-
kauskalenterin, johon keräsin kolmekymmentä 
itse lukemaani kaunokirjallista teosta, tietokir-
jaa tai sarjakuvaromaania. Nämä kirjat ovat ol-
leet itselleni hyödyllisiä ja silmiä avaavia luku-
kokemuksia oppilaiden kohtaamista ajatellen. 
Harrastan lukemista aktiivisesti ja pidän omaa 
Instagram-tiliä, jossa kuvaan ja kirjoitan lukemis-
tani kirjoista lyhyitä arvioita. Kirjavinkkauskalen-
terin loin ilmaiselle virtuaaliselle joulukalenteri-
pohjalle (myadvent.net). Kuvitin kalenterin itse 
ottamillani kirjakuvilla, kirjoitin lyhyesti kirjojen 
sisällöstä tai juonesta ja annoin jokaiselle kir-
jalle avainsanoja niiden teemoista lukuvalintoja 
helpottaakseni. 

Opettajien kirjavinkkikalenterin ideoimiseen 
minua ohjasivat havainnot siitä, että monetkaan 
opettajat eivät lue tai koe ehtivänsä lukea. Op-
pilaiden lukemaan innostaminen on vaikeaa, 
jos ei itse nauti kaunokirjallisuuden lukemisesta 
vapaa-ajallaan. Lyhyet ja teemoittain jaetut kir-
javinkit voivat innostaa ja madaltaa opettajien 

kynnystä kirjaan tarttumiseen. Nykyisin voi vali-
ta myös äänikirjan. Se on viime vuosina innos-
tanut monia lukemiseen tottumattomia ihmisiä 
tutustumaan kaunokirjallisuuteen. Kirjavinkkika-
lenteriin valitsin myös sarjakuvaromaaneja, sillä 
tekstin lyhyempi muoto saattaa innostaa vasta-
hakoisia lukijoita. 

Kirjallisuus kasvattaa empatiaa ja 
auttaa ymmärtämään oppilaiden elämää
Oppilaiden lukuinnon sytyttämisessä ensiarvoi-
sen tärkeää on opettajan näyttämä esimerkki 
(Aerila ja Kauppinen 2019). Jos opettaja ei itse 
ole kiinnostunut opettamastaan asiasta eikä 
nauti opettamisesta, sama tunneviesti kulkee 
helposti oppilaille (Tainio ym. 2020). Opettajan 
onkin tärkeää jakaa omia lukukokemuksiaan 
oppilaiden kanssa, keskustella ja kertoa näke-
myksiään kirjoista. Vaikka lukeminen on monen 
aikuisen mielestä arvokas taito, se ei näy heidän 
toiminnastaan. Erityisen merkityksellinen opet-
tajan esimerkki on niille lapsille, joiden kotona 
ei lueta. (Aerila & Kauppinen 2019.) Lukuvink-
kikalenterin tavoitteena on esitellä kiinnostavia 
kirjauutuuksia ja auttaa vähän lukevaa opettajaa 
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elvyttämään lukuharrastustaan tai innostua etsi-
mään jonkun tietyn aiheen tai teeman mukaista 
kirjallisuutta itsenäisesti. Se saattaa myös innos-
taa ensimmäistä kertaa esimerkiksi sarjakuvien 
pariin. Moninaisten medioiden kyllästämässä 
arkipäivässä opettajan rooli lukemaan saatta-
misessa ja kirjallisuuden esittelemisessä hou-
kuttelevana tutustumiskohteena oppilaille on 
entistä haasteellisempaa ja tärkeämpää (Tainio 
ym. 2020). Jos oma lukeminen on jäänyt vähille, 
konkreettiset kirjavinkit voivat auttaa löytämään 
lukuintohimon uudelleen.

Lukuvinkkikalenteri sisältää muutamia es-
seeteoksia lukuun ottamatta lähinnä kaunokirjal-
lisuutta, sillä muun muassa Aerila ja Kauppinen 
(2019) muistuttavat, että juuri fiktion lukeminen 
ylläpitää lukuharrastusta ja että fiktiota lukevat 
ihmiset ovat taitavia kaikenlaisten tekstien luke-
misessa. Lukukalenteriin on valittu kirjallisuut-
ta erilaisista teemoista, jotka voivat olla tuttuja 
opettajille oppilaiden elämäntarinoiden kautta: 
eriarvoisuus, köyhyys, väkivalta, rasismi, pakolai-
suus, seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsuus, van-
hemmuus. Muutamat kirjoista sijoittuvat myös 
koulumaailmaan. Kaikkia opettajia koulusta 
lukeminen ei välttämättä innosta, mutta joskus 
voi olla hyvä sukeltaa kirjallisuuden kautta itsel-
leen tuttuun maisemaan ja nähdä asioita uusis-
ta näkökulmista. Kaunokirjallisuuden lukeminen 
voikin asettaa lukijan omat arvot ja maailmanku-
van koetukselle. Tällaiset tekstit vaativat oman 
ajattelun haastamista. (Tainio ym. 2020). Kau-
nokirjallisuuden lukemisella voi kehittää omia 
empatiataitojaan ja samalla kanavoida ja purkaa 
vaikeita tunteita, sillä tarina on aina eräänlainen 
ymmärrysväline ja parhaimmillaan avartava ko-
kemus (Hohenthal-Antin 2012).

Opettaja joutuu mitä moninaisempiin ja yl-
lättävimpiin tilanteisiin kohdatessaan oppilaiden 
haasteita ja ongelmia. Myös perheiden kohtaa-
miset ovat opettajan työssä tärkeitä, ja näissä 

Kirjavinkit opettajille
Mercedes Bentso – Totuus ja tunnustus (huo-

no-osaisuus, päihteet, seksuaalisuus). WSOY.
Linda Boströn Knausgård – Lokakuun lapsi (psy-

kiatrinen sairaala, äidin sairastuminen). Like.
Jennifer Clement – Varastettujen rukousten vuori 

(lapsen sieppaus, naisvankila). Like.
aël Faye – Pienen pieni maa (sisällissota, pakolai-

suus). Like.
Hanna Gustavsson – Yölapsi (sarjakuva, teini-ikä, 

vanhempien ja lasten suhde). Sammakko.
Yaa Gyasi – Maa ja taivas (riippuvuus, vanhem-

man masennus). Otava.
Annette Hess – Tulkki (sukupolvien traumat, van-

hemmuus). WSOY.
Nazanine Hozar – Aria (orpous, sisällissota), Ota-

va.
Vappu Kannas – Rosa Clay (afrosuomalaisuus, 

opettajankoulutus). SS.
Malin Kivelä – Sydän (lapsen vakava sairaus, äi-

tiys), Teos & Förlaget.
Minja Koskela & Elina Tuomi – Toisin tehty (koulu, 

opettajuus). S&S.
Aino Louhi – Mielikuvitustyttö (sarjakuva, teini-ikä, 

ulkopuolisuus, seksuaalisuus). Suuri Kurpitsa.
Édouard Louis – Väkivallan historia (seksuaalinen 

väkivalta, köyhyys, luokkaerot). 
Valeria Luiselli – Kadonneiden lasten arkisto (siir-

tolaisuus, pakolaisuus, perhesuhteet). Gum-
merus.

Celeste Ng – Olisi jotain kerrottavaa (siirtolaisuus, 
vanhemmuus). Gummerus.

Trevor Noah – Laiton lapsi (apartheid, rasismi, 
köyhyys). 

Delia Owens – Suon villi laulu (lukutaidottomuus, 
yksinäisyys, köyhyys, vanhempien lähtö). WSOY.

Riika Ruottinen – Porno sijainen. Sarjakuvia työ-
elämästä. (pätkätyö, opettaminen, oppilaiden 
vaikeat taustat). Pokuto.

Kate Elizabeth Russell – Vanessa (lapsen seksu-
aalinen hyväksikäyttö, groomaus). WSOY.

Milja Sarkola – Pääomani (keskiluokka, sijoittami-
nen, varallisuus, ahdistus, raha). Teos.

Colson Whitehead – Nickelin pojat (rasismi, rotu-
erottelu, koulukodit, väkivalta). Otava.
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kohtaamisissa mukana saattaa olla välillä tulkki 
tai joku sosiaalipalvelujen edustaja. Mitä parem-
min opettaja osaa asettua perheen asemaan ja 
ymmärtää heidän tilannettaan, sitä parempia tu-
loksia oppilaan oppimisessa ja kodin ja koulun 
yhteistyössä voidaan saavuttaa. Tänä päivänä 
puhuttavia aiheita ovat esimerkiksi mielenterve-
ysongelmat perheessä tai lapsella, traumat, van-
hempien päihteidenkäyttö, seksuaalisuuden mo-
ninaisuus, sukupuolen moninaisuus, eriytyneet 
tai sukupuolittuneet koulutuspolut tai vähem-
mistökansojen identiteetti ja syrjintä. Kaikesta 
tästä voi lukea kaunokirjallisuudessa ja laajen-
taa omaa käsitevarantoaan, ymmärrystään ja 
tuntemustaan ihmisyydestä. 

Monet suomi toisena kielenä -oppilaat ovat 
toisen polven maahanmuuttajia eikä heillä vält-
tämättä ole kovin vahvaa sidettä vanhempiensa 
kotimaahan. Vanhemmat puolestaan ovat kas-
vaneet usein hyvin erilaisissa ympäristöissä kuin 
lapset Suomessa. Kaunokirjallisuuden kautta voi 
oppia vanhempien kotimaiden historian tapahtu-
mia ja kunnioittaa heidän sukupolvimuistojaan. 
Lisäksi tiettyjen aikakausien tärkeät tapahtumat 
ja asiat voivat yhdistää ihmisiä myös kansainväli-
sesti. Esimerkiksi suuret yhteiskunnalliset kriisit 
luovat ihmisten välille vahvoja yhdistäviä siteitä 
(Hohenthal-Antin 2012). Pienikin tieto tai ymmär-
rys oppilaiden kotimaasta tuo vuorovaikutussuh-
teeseen uudenlaista luottamusta ja arvostusta. 
Alati globalisoituvassa maailmassamme on oppi-
laiden ja heidän vanhempiensa identiteetin kan-
nalta merkityksellistä nostaa esiin ja tehdä näky-
väksi heidän yksilöllistä ja paikallista elämäänsä 
(Hohenthal-Antin 2012).

Kaunokirjallisuuden lukeminen auttaa 
opettajia tunnistamaan omia etuoikeuksiaan 
ja huomaamaan yhteiskunnan valtasuhteita. 
Yhteiskunnallisessa keskustelussa tehdään 
jatkuvasti hierarkisointia esimerkiksi etnisyy-
teen ja kielten arvoasemaan liittyen (Souto 

2016). Lukemalla tarinoita eri maista, kulttuu-
reista ja kielistä opettaja voi toteuttaa kieli- ja 
kulttuuritietoista opetusta. Opettajan innostus 
ja tietämys kannustavat parhaimmillaan lap-
sia tutustumaan ympäröiviin kieliin sekä oman 
kotimaansa kulttuuriin. Erilaisten uskontojen 
ja kulttuurien tuntemus on tärkeää myös kou-
lulaisten tulevia opintopolkuja ohjaavien ai-
kuisten kannalta. Anne-Mari Souto on tutkinut 
maahanmuuttajataustaisten nuorten saamaa 
opinto-ohjausta ja havainnut, että nuoret vai-
kenevat ohjauskeskusteluissa perhesuhteisiin-
sa ja etniseen identifioitumiseensa liittyvissä 
asioissa (2016). Myöskään opinto-ohjaajat ei-
vät ota asioita nuorten kanssa puheeksi vaan 
pikemminkin välttelevät maahanmuuttoon ja 
uskontoon liittyviä keskustelunaiheita (Tainio 
2020.) Kaunokirjallisuuden avulla opettaja voi 
haastaa omia ennakkoluulojaan ja median luo-
mia käsityksiä erilaisista ja itselleen vieraista 
kulttuureista. Opettajien kulttuurinen osaami-
nen ja erilaisten elämäntilanteiden tuntemus 
vaativat vielä parantamista. Lisäksi opetus-
suunnitelmissa piirtyy hyvin yhdenmukainen 
kuva suomalaisten nuorten elämänkulusta. 
Se ei anna opettajille riittäviä välineitä ja kei-
noja normaalista poikkeavien elämänkulkujen 
tukemiseen ja ohjaamiseen (Jahnukainen ym. 
2019). Emotionaalisten taitojen oppiminen ei 
voi olla vain opettajan vapaa-ajan harrastusten 
vastuulla, vaan oppimisen tulisi olla osa opetta-
jankoulutusta (Kostiainen ym. 2017). 

Lukeminen yhdistää koulun eri yhteisöt
Elämme erilaisten tekstien ympäröimänä ja 
olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa erilais-
ten tekstien kanssa, emme ainoastaan kauno-
kirjallisuuden kautta. Erilaisia tekstejä lukies-
samme ja valitessamme kiinnitämme huomiota 
omasta mielestämme kiinnostaviin, yllättäviin, 
hauskoihin tai ristiriitaisiin ilmiöihin ja työstäm-



 Kielikukko 2/2021 25

me omia tietojamme ja ajatuksiamme lukemam-
me pohjalta (Aalto ym. 2009). Opettajat koh-
taavat eri taustoista tulevia lapsia, ja joidenkin 
lasten elämäntarinat voivat koskettaa syvästikin. 
Lukemalla kaunokirjallisuutta samanlaisista tee-
moista (kuten esimerkiksi köyhyydestä tai pako-
laisuudesta) voi kanavoida tunteitaan sekä lisätä 
omaa empatiakykyään. 

Työyhteisössä jaettu kirjavinkkikalenteri voi 
mahdollistaa kollegoiden välistä innostuksen 
jakamista ja keskustelua kirjallisuudesta syn-
nyttäen lukijayhteisön opettajien keskuuteen. 
Lukijayhteisö on lukumotivaation sosiaalinen 
ulottuvuus. Lukijayhteisön rinnalla puhutaankin 
lukemisen sosiaalisesta käänteestä ja esimer-
kiksi lukupiirien suosio aikuisten keskuudessa 
on noussut. Lukupiirit tarjoavat mahdollisuuden 
yhteisölliseen lukukokemukseen ja ohjattuihin 
kirjallisuuskeskusteluihin. (Tainio ym. 2020.) 
Yhteinen kirjavinkkikalenteri voi toimia lähtö-
laukauksena työpaikan oman lukupiirin perus-
tamiselle tai se voi innostaa opettajia jakamaan 
lukukokemuksiaan toisilleen vastaavanlaisien 
kalenterien tai vaikka sosiaalisen median kaut-
ta. Lukukalenteria voi tehdä myös yhteisöllisenä 
toimintana niin, että jokainen koulun opettaja 

saisi lisätä kalenteriin oman kirjavinkkinsä, ja 
se jaettaisiin ja avattaisiin esimerkiksi joulun 
aikaan joulukalenterina. Lukemisintoa voi lisätä 
tilaamalla kustantajien uutuskirjakatalogeja se-
lailtavaksi tai työhyvinvointipäivään voisi lisätä 
osioksi kirjastoammattilaisen toteuttaman kirja-
vinkkauksen. 
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Pirjo Laatikainen
on erityisopettaja ja tietokirjailija. Hän on kehittänyt Leena Karjalahden kanssa luokkien 1–6 
oikeinkirjoituksen arviointia varten konseptin, jota kuvataan teoksessa Opinpa – Sanelut, arviointi ja palaute 
(2020). Tällä hetkellä hän työskentelee Luenpa – lukusujuvuuden arviointi ja tuki -teoksen parissa. Teksti 
perustuu Luenpa-teoksessa kuvattuun lukutaidon arvioinnin malliin.

Pirjo Laatikainen

Lukusujuvuuden arviointi innostaa 
lukutaidon harjoitteluun
Tekstin sisällön ja sanoman ymmärtäminen edellyttää lukijalta sujuvaa lukutaitoa. Sujuva lukija 
innostuu lukemaan ja kykenee nauttimaan tekstin välittämistä tiedoista, tarinoista ja tunteista 
(Aerila ja Kauppinen 2019). Kielikukon kokeneemmat lukijat saattavat muistaa ajan, jolloin oppi-
laiden lukutaidon kehittymistä seurattiin luettamalla oppilaita luokassa vuorotellen ääneen. Luok-
kakavereiden kuunnellessa ääneen lukeminen saattoi olla heikoimmille lukijoille traumaattista. 
Nykyisin lukusujuvuutta arvioidaan luettamalla oppilaita yksitellen erillisessä tilassa. Lukusuju-
vuuden arvioi yleensä erityisopettaja, mutta sen voi tehdä myös luokanopettaja tai s2-opettaja. 

ASIASANAT: lukusujuvuus, tekninen lukutaito, lukutaidon harjoittelu, lukukoe

Lukutaidon kehitystä pitää 
seurata säännöllisesti
Useat ekaluokkalaiset osaavat jo lukea kouluun 
tullessaan. Suuri osa oppilaista oppii lukemaan 
opetuksen etenemisen tahdissa, vaikka kouluun 
tullessa taito rajoittuisikin kirjainten tuntemi-
seen. Lukusujuvuus alkaa edistyä nopeasti sen 
jälkeen, kun lapsi oppii lukemaan sanoja. Olen 
havainnut, että joskus oppilaan lukusujuvuuden 
kehittyminen kuitenkin pysähtyy tai hidastuu, 
vaikka hän on osannut lukea jo kouluun tulles-
saan. Perhe ja lapsi ovat ehkä luulleet lukutaidon 
kehittyvän itsestään, eikä harjoittelua ole tehty 
riittävästi. Joskus lapsen tarmoa on voitu tarvita 
myös muiden taitojen kuin luku- ja kirjoitustaidon 
opiskelussa, esimerkiksi ryhmässä toimimisen 
harjoitteluun. Myöhemminkin lukutaidon kehit-
tyminen voi hidastua esimerkiksi jonkin lasta 
tai perhettä kohdanneen kriisin seurauksena. 
Useimmiten lukusujuvuuden kehittymisen hitau-
den syynä on kuitenkin lukivaikeus. Jotta kehit-
tymisen hitauden taustalla olevat syyt saadaan 
selville, pitää kaikkien oppilaiden lukusujuvuu-
den kehittymistä seurata säännöllisesti koko 
alakoulun ajan. Lukeminen ja kirjoittaminen 

ovat perustaitoja, joihin oppiminen ja osaamisen 
osoittaminen koulussa pääasiassa perustuvat, 
ja siksi näiden taitojen kehittymisen seuraami-
nen on erityisen tärkeää.

Laadukas arviointi edistää oppimista, ja 
opetuksen eriyttämisen tulee pohjautua forma-
tiiviseen arviointiin. Nykyisin arvioinnin tavoit-
teena on siten ennemminkin tukea oppimista 
ja kannustaa kuin pelkästään kertoa opettajalle 
ja huoltajille, mikä on oppilaan osaamisen taso. 
(Laatikainen ja Karjalahti 2020, 145.) Samalla 
tavalla lukusujuvuuden arviointia ei pidä rajata 
ainoastaan lukivaikeuksisten oppilaiden tunnis-
tamiseen ja lukituen suunnitteluun, vaan tavoit-
teena on innostaa kaikkia oppilaita lukemaan 
ja kehittämään lukutaitoaan tavoitteellisesti. 
Säännöllisesti toistuvaan ja koko alakoulun ajan 
jatkuvaan lukusujuvuuden arviointiin pitää liittää 
myös palaute ja uuden tavoitteen asettaminen.

Olemme seuranneet Kangasalla Suoraman 
koululla myös niiden oppilaiden lukemisen ke-
hittymistä, jotka näyttäisivät osaavan lukea 
sujuvasti. Opettajien ja koulun tehtävänä on 
varmistaa, että jokainen lapsi edistyy oppimi-
sessaan. Arvioinnin tulee olla ennakoitavissa ja 
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kriteereiltään avointa. 
Arviointiin pitää pystyä 
valmistautumaan kuten 
mihin tahansa kokee-
seen. Kokeen kohteena 
on syytä olla sellaisia 
sisältöjä ja taitoja, joita 
myös opetetaan ja edel-
lytetään tietyissä ikävai-
heissa. Ja mikä tärkein-
tä, arvioinnin pitää johtaa suorituksesta saadun 
palautteen jälkeen uusien oppimistavoitteiden 
asettamiseen, opetukseen, harjoitteluun ja mah-
dollisesti tarvittavaan tukeen.

Erityisopettajan tehtäväkuvaan kuuluu lu-
kivaikeuksien tunnistaminen ja lukiopetus. Li-
säksi tarvitaan keskusteluja kielten- ja muiden 
opettajien, huoltajien sekä oppilaan itsensä 
kanssa. Aikuiset tarvitaan suunnittelemaan ja 
toteuttamaan lapsen lukituki luokkaopetukseen 
sekä kotona tapahtuvaan harjoitteluun. Samoilla 
säännöllisesti toistettavilla arvioinneilla voidaan 
tarkastella niin yleisen opetuksen kuin erityisen 
lukituen vaikuttavuutta. 

Suomessa on käytössä monia lukitestejä 
ja arviointivälineitä (ks. Vitka 2021, 131–133).  
Osa näistä testeistä ja kokeista on myös nor-
meerattuja, jolloin opettaja voi arvioida oppilai-
den osaamisen suhteessa ikäluokan tulokseen. 
Monet arviointivälineistä ovat moniosaisia ja 
pitkiä. Ne auttavat löytämään oppimisvaikeuk-
sien syitä. Opettajat kuitenkin tarvitsevat käyttä-
jäystävällisiä lukusujuvuuden arviointivälineitä, 
joiden antamaa tietoa voidaan käyttää suoraan 
tukemaan oppilaiden oppimista. Käyttämäni 
lukusujuvuuden arviointiväline on yksinkertai-
nen ja lyhyt, mutta sen antama tulos on riittänyt 
tunnistamaan tukea tarvitsevat oppilaat koulus-
samme. Tuloksista on voitu muodostaa myös op-
pimistavoitteet ja tukimuodot. Ja koska arvionti 
on jatkunut läpi alakoulun, voidaan nähdä myös 

se, onko annettu tuki 
vaikuttanut.

Lukusujuvuuden 
arviointi on tekstin 
lukemista ääneen
Erityisopettajana arvi-
oin kaikkien vastuullani 
olevien luokkien oppi-
laiden lukusujuvuuden 

kaksi kertaa lukuvuodessa luettamalla oppilaita 
vuorotellen ääneen minuutin ajan erillisessä rau-
hallisessa tilassa. Lukusujuvuuden arviointi on 
näin toteutettuna ollut helppoa ja tulokset ovat 
erittäin informatiivisia. Olen huomannut, kuinka 
oppilaat innostuvat lukemisen harjoittelusta, kun 
taidon kehittymistä seurataan säännöllisesti ja 
konkreettisesti. 

Oppilaille järjestetään palautetunti, jossa 
luokan lukusujuvuustuloksesta käydään keskus-
telua (vrt. Laatikainen ja Karjalahti 2020, 20–
23, 146–145). Luokka asettaa itselleen uuden 
lukusujuvuustavoitteen seuraavaa arviointiker-
taa varten. Tuloksen voi visualisoida diagram-
miin. Konkreettisesti näkyvä edistyminen innos-
taa harjoittelemaan lisää. Näin voidaan vahvis-
taa oppilaiden motivaatiota ja oppimisen iloa. 
Saavutetun tavoitteen juhliminen yhdessä lisää 
intoa jatkaa lukusujuvuuden harjoittelua. Lasten 
huoltajille annetaan kotiviesti, josta he näkevät 
oman lapsensa tuloksen ja luokan lukusujuvuus-
kokeen keskiarvon. Korostan kotiväen aktiivista 
osallistumista lapsen ohjaamiseen, jotta lapsi 
lukisi monipuolisesti myös koulun ulkopuolella. 
Kotiviesti ja opettajan havainnot voidaan ottaa 
esiin huoltajien kanssa käytävissä arviointikes-
kusteluissa.

Seuraan ensimmäisellä luokalla oppilaiden 
lukemisen kehittymistä luettamalla sanalistaa 
minuutin ajan. Samaa sanalista voidaan luettaa 
säännöllisin väliajoin ensimmäisen lukuvuoden 

Opinpa – Sanelut arviointi ja palaute sekä Opinpa-vihko. 
Kuva Jutta Kivilompolo.
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aikana. Oppilaat innostuvat nähdessään, kuinka 
he kerta toisensa jälkeen lukevat sanalistaa yhä 
pidemmälle. Keväällä ekaluokkalaisten lukusu-
juvuutta arvioidaan niin, että kukin lukee lyhyttä 
tarinaa minuutin ajan. Seuraavilla luokilla luetta-
vat tekstit pitenevät ja vaikeutuvat, joten lapsen 
pitää ehtiä lukea enemmän minuutissa. Tekstin 
vaikeutuessa yhden vuoden hyvä tulos ei välttä-
mättä toistu seuraavana lukuvuonna, jollei oppi-
las ole harjoitellut riittävästi.

Käyttämäni arviointimenetelmä on yksinker-
tainen. Oppilaan lukusujuvuutta osoittava tulos 
saadaan laskemalla yhteen hänen minuutissa 
virheettömästi lukemansa sanat. Lukuajan täyt-
tyessä oppilas voi jatkaa lukemista tarinan lop-
puun saakka, jolloin opettaja voi vielä analysoida 
lukutapaa tarkemmin. Yleisin pulma on luke-
misen hitaus. Lisäksi saadaan selville, lukeeko 
joku oppilas hätäillen ja taitonsa suhteen liian 
nopeasti vai jättääkö oppilas kenties sanojen lo-
put lukematta.

Tekstivalintoihin löytyy tukea
Eräs suurimpia ongelmia lukusujuvuuden arvi-
oinnissa on ollut lukukokeeseen sopivien teks-
tien löytäminen. Useiden tarjolla olevien teks-
tien sisällöt ovat vanhentuneita. Osa teksteistä 
on painettu koko sivun leveydelle, jolloin lapsen 
katse eksyy helposti riviltä toiselle siirryttäessä, 
mikä sekoittaa lapsen lukemisen. Lisäksi oppi-
kirjojen tekstit on yleensä painettu kapeille pals-
toille, eivätkä lapset ole tottuneet leveisiin teks-
teihin.

Koska ensimmäisellä ja toisella luokalla lu-
kusujuvuus kehittyy nopeasti, niin kevään teks-
tien tulee olla talven tekstejä vaativampia. Seu-
raavilla luokilla tekstit vaikeutuvat lukuvuosit-
tain, jolloin nähdään lukevatko oppilaat keväällä 
saman tasoisen tekstin sujuvammin samassa 
ajassa kuin talvella. Tekstien vaikeutumisen olen 
määritellyt tekstin pituuden (tavujen ja sanojen 

lukumäärä), sanojen pituuden (tavujen keski-
määräinen lukumäärä per sana) ja virkkeiden pi-
tuuden (sanojen keskimääräinen lukumäärä per 
virke) mukaan (vrt. Heikkinen ym. 2001).

Olen kirjoittanut Luenpa-kirjaan (2021) luki-
jan taitotasolle sopivat tekstit. Luetettavan teks-
tin sanojen kumuloituva lukumäärä on ilmoitettu 
jokaisen rivin lopussa, joten opettajan on helppo 
laskea oppilaan lukemien sanojen lukumäärä 
yhteen. Kun tästä luvusta vähennetään virheel-
lisesti ja korjaamatta luetut sanat, saadaan op-
pilaan tulos eli se, kuinka monta sanaa hän luki 
oikein minuutissa. Kun kolmannelta luokalta 
alkaen oppilailla on vuosiluokittain tavulleen sa-
man mittainen, mutta tarinaltaan erilainen teks-
ti, on oppilaiden lukusujuvuuden kehittymistä 
talvesta kevääseen helppo seurata. 

Lukutaito on eloonjäämistaito
Erityisopettaja ja luokanopettaja ovat pedago-
geja. Opettajien käytössä olevien lukemisen ja 
kirjoittamisen osaamisen arviointivälineiden 
yhteydessä ei pitäisi puhua testaamisesta, diag-
nosoinnista tai kuntouttamisesta. Tarvittaessa 
oppilaan oppimisvaikeuksia voidaan tarkentaa 
psykologin tekemillä testeillä tai lääkärin teke-
mällä diagnoosilla. Opettajalla tulisi olla käytös-
sään lukemisen kokeita testien sijaan. Ihmisen 
suhteellisen vakaita tai hitaasti muuttuvia kykyjä 
(ominaisuuksia) voidaan testata, vaikka älyk-
kyys-, persoonallisuus- tai soveltuvuustestillä. 
Testiä ei kuitenkaan voi käyttää suoraan oppimi-
sen (saavutusten) mittarina, vaikka testitulokset 
saattavatkin korreloida koetulosten kanssa. Koe 
sen sijaan on opittujen tietojen ja taitojen, kuten 
lukutaidon tai oikeinkirjoitustaidon, osaamisen 
arviointia. Kokeesta saatuja tuloksia voidaan 
hyödyntää arvioimalla, kuinka hyvin oppimis-
tavoitteet on saavutettu ja kuinka vaikuttavaa 
opettaminen tai opiskelu on ollut. Kokeen tulos-
ten perusteella voidaan myös asettaa uusia op-
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pimistavoitteita. Testien tuloksia ei sen sijaan voi 
muuntaa oppimistavoitteiksi.

Kouluihin on viime vuosikymmeninä tullut 
valtava määrä erilaisia uusia tärkeitä aiheita ja 
teemoja. Opettajille ja oppilaille ovat tulleet tu-
tuksi esimerkiksi tunnetaidot, vahvuuspedago-
giikka, KiVa-tunnit, vertaissovittelu, kestävä kehi-
tys, oppilaskuntatoiminta, TVT- ja näppäintaidot. 
Näiden tärkeiden asioiden sisällyttäminen koulu-
päivään vie paljon aikaa. Oppituntien määrää ei 
ole kuitenkaan lisätty – monissa kunnissa ope-
tus hoidetaan niin vähillä opetustunneilla kuin se 
lain mukaan on mahdollista. Liian usein näiden 
uusien ja tärkeiden asioiden tarvitsema aika on 
otettu suomen kielen ja kirjallisuuden oppitun-
neista, ehkä siksi, että niitä on alakoulun oppi-
lailla kaikkein eniten.

Aleksis Salusjärveä (2017) mukaillen luku- 
ja kirjoitustaito ovat eloonjäämistaitoja, mutta 
näiden taitojen osaaminen hiipuu kovaa vauhtia. 
Hyvä luku- ja kirjoitustaito ehkäisee kuitenkin 

tehokkaasti syrjäytymistä. Näihin taitoihin sat-
saaminen maksaa itsensä moninkertaisena ta-
kaisin. Meidän tulisi nostaa perusasioiden opet-
taminen ja harjoittelu peruskoulun toiminnan 
keskiöön. Luku- ja kirjoitustaidon opettamisen 
ympärille on suomalainen peruskoulu aikoinaan 
rakennettu, ja tätä perustaa on syytä vaalia jat-
kossakin.
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Luen – innostun – kehityn! 
Perhelukudiplomilla tehoa ja intoa 
lukutaidon harjoitteluun
Perhelukudiplomi tarjoaa vanhemmille mallin lasten lukemisen harjoitteluun. Perhelukudiplo-
missa perheitä kannustetaan lukemaan päivittäin yhdessä esimerkiksi kahden viikon ajan sekä 
valitsemaan kirjallisuutta yhteisiin lukuhetkiin. Perhelukudiplomi on toimiva keino lukemisen te-
hoharjoitteluun, mutta sovellettavissa myös muuhun lukemista tukevaan harjoitteluun. Työtavan 
keskeisiä tavoitteita ovat lukemisen säännöllisyys, merkityksellisyys ja yhteisöllinen jakaminen. 
Ainutlaatuinen arvo on myös lasten ja vanhempien yhteisellä jaetulla lukukokemuksella sekä 
heidän välisellä keskustelulla yhdessä luetusta tekstistä.

ASIASANAT: lukutaito, lukuinto, yhteisöllisyys, perhelukeminen, oppiminen, perhelukudiplomi

Perhelukudiplomi antaa vanhemmille 
konkreettisen tavoitteen
Suomalaisten lukutaidosta ollaan huolissaan. 
Tutkimusten (Leino ym. 2017) mukaan lukutai-
don taso on laskenut ja mm. tekstien tulkintatai-
doissa on paljon kehitettävää. Lapset tarvitsevat 
lukevien ihmisten malleja ympärilleen, jotta hei-
dän lukuintonsa voi kasvaa. Tässä vanhemmat 
voivat toimia loistavina lukukumppaneina. Van-
hempien asenteella ja esimerkillä on todettu 
olevan merkittävää vaikutusta lasten lukuintoon 
(Leino ym. 2017). Myönteiset lukukokemukset 
kehittävät tunne- ja vuorovaikutussuhdetta van-
hemman ja lapsen välillä sekä auttavat lasta 
rakentamaan omaa lukijaidentiteettiä (Aerila & 
Kauppinen 2019). 

Luku- ja kirjoitustaito kehittyvät yhdessä, 
toisiaan tukien. Lukuvalmiudet ovat taidon ke-
hittymisen taustalla, ja niistä päästään teknisen 
lukutaidon harjoittamiseen. Lukemisen suju-
voittamisen kautta edetään kohti ymmärtävää 
lukemista. Tavoitteena on saavuttaa monipuoli-
set tekstitaidot ja monilukutaito. Ymmärtävä lu-

keminen edellyttää erilaisten lukustrategioiden 
hallintaa. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
osaa tehdä tekstin pohjalta päätelmiä. Näkö-
kulmien muodostaminen sekä tekstin kriittinen 
arviointi ja tulkinta tarvitsevat kehittyäkseen 
paljon harjoittelua. Lukutaidon kehittymiseen ja 
oppimiseen vaikuttaa taustalla oppilaan moti-
vaatio, oppimiskyky sekä tarkkaavuus ja oman 
toiminnan ohjaamisen taidot. (Aerila & Kauppi-
nen 2019; LUKILOKI-koulutus, 2020.) Näiden 
kaikkien osataitojen kehittämisen tukemiseen 
voidaan vaikuttaa perhelukudiplomilla, sillä lu-
kuharjoittelua tehdään aikuisen kanssa keskit-
tyen. Lukukokemuksesta keskusteleminen laa-
jentaa oppijan sanavarastoa ja kehittää ajatte-
lua, ikätasosta riippumatta. Lisäksi vanhemmat 
saavat arvokasta tietoa lapsensa lukutaidon ja 
ajattelun tasosta.

Perhelukudiplomi on kehitetty alakoulun 
luokkiin, jossa lukutaidon harjoitteleminen on 
tärkeää. Perhelukudiplomin tavoitteena on ko-
tien lukukulttuurin tukeminen, lasten ääneenlu-
kutaidon vahvistaminen, lukemiseen innostami-

Virve Kalliomaa, KM,
luokanopettaja, Tikan koulu, Jyväskylä

Virve Kalliomaa
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nen, monipuoliseen lukutaitoon kannustaminen, 
sanavaraston laajentaminen ja eri tekstilajeihin 
tutustuminen sekä niistä keskusteleminen ko-
tona. Perhelukudiplomi sopii lukemisen tehojak-
sona toteutettavaksi milloin vain, vaikka useam-
mankin kerran vuodessa. Sen voi sovittaa Luku-
viikon yhteyteen tai vaikka toteuttaa säännöllisin 
väliajoin. Itse sovelsin sen neljännelle luokalle 
sanomalehti -ja mediataitoviikkojen yhteyteen, 
jolloin luimme uutisia, pelejä, tubettajien juttuja 
ja nettietikettiä. Kun tehojakso on ohi, perheille 
voi antaa muistoksi perhelukudiplomin ja luo-
kassa pitää pienet lukujuhlat tai toimia muuten 
yhdessä asetetun tavoitteen mukaisesti. 

Lukeminen ja lukemaan opettaminen on 
haastavaa. Se vaatii lapselta sinnikkyyttä ja 
paljon treenaamista. Tämän päivän lapsille se 
edustaa aika hidasta ja työlästä toimintaa (var-
sinkin jos siinä on pulmia), joten innostamista 
tarvitaan. Perhelukudiplomi syntyi käytännön 
tarpeeseen lukemisen tehojaksoksi, tukemaan 
lasten äänen lukutaitoa ja monilukutaitoa. Tässä 
artikkelissa kerrotaan mikä perhelukudiplomi on 
sekä miten ja mihin sillä pyritään vaikuttamaan. 
Lisäksi kerrotaan kokemuksia opettajan, lasten 
ja vanhempien näkökulmasta toteutetun jakson 
pohjalta.

Perhelukudiplomin toimintatapa
Perhelukudiplomi on lukemisen tehojakso, jossa 
suurin lukemistyö tehdään kotona vanhempien 
kanssa. Keskeisenä ideana on luoda yhteisiä 
lukuhetkiä perheiden arkeen ja sitouttaa myös 
vanhempia lasten lukutaidon kehittymisen tuke-
miseen. Nyt korona-aikana monet vanhemmat 
ovat päässeet kokemaan läheisesti lasten etä-
kouluarkea ja tukeneet lasta oppimisessa. Moni 
on ilmaissut halukkuutensa osallistua edelleen 
lapsen koulutyön tukemiseen, mutta eivät oikein 
tiedä, kuinka se olisi mahdollista (Lerkkanen 
2021). Perhelukudiplomi tarjoaa tähän yhden ta-

van. Lisäksi vanhempien on hyvä saada oikeaa 
tietoa lasten lukutaidon kehittymisestä ja tasos-
ta. 

Perhelukudiplomin keskeinen tavoite on li-
sätä lasten ääneen lukemista kotona. Ääneen 
lukeminen on tärkeää lukemisen sujuvuutta 
tavoiteltaessa, eikä koulussa lukemiseen käy-
tettävä aika riitä. Perhelukudiplomissa perheitä 
kannustetaan lukemaan tehostetusti yhdessä 
kahden viikon ajan päivittäin. Päivittäinen lu-
kuhetki voi kestää esimerkiksi 15 minuuttia, 
mutta tiukkaa aikarajaa on turha laittaa. Jokai-
nen lapsi on taidoiltaan yksilöllinen ja keskus-
telu luetusta voi joskus viedä enemmän aikaa. 
Vartti yhteistä aikaa tärkeän tehtävän tiimoilla 
kuitenkin löytynee jokaisesta perheestä eikä 
se sekoita perheiden muita rutiineja. Kahden 
viikon tehojakson aikana ehtii lukea paljon ja 
lukuhetkille opitaan järjestämään oma aikansa. 
Lukuhetkien lukumateriaali voi olla monenlaista 
ja sen voi vaihtelevasti valita lapsi, lapsi yhdes-
sä aikuisen kanssa tai materiaali voidaan antaa 
koulusta. Luettavan materiaalin valitseminen 
luo monesti motivaatiota harjoitteluun (Aerila & 
Kauppinen 2019). 

Lukumateriaalien valintaa on hyvä ohjata 
niin, että perheet tutustuvat tehojakson aikana 
kirjallisuuteen monipuolisesti. Ohjeena voi olla 
valita lukuhetkiin luettavaa eri tekstilajeista.  Eri 
tekstityyppien monipuolinen lukeminen kehit-
tää parhaiten lukutaitoa. Myös lukuinnostuksen 
lisäämisen edellytys on, että luettavat tekstit 
ovat vaihtelevia, ne kiinnostavat lapsia. (Leino 
ym. 2017.) Eri perheiden tekstilajivalinnat voivat 
vaihdella paljonkin, sillä kaikki tekevät valinnat 
omien tarpeidensa mukaan. Perhelukudiplo-
miin sopivia lukumateriaaleja ovat esimerkiksi 
sarjakuvat, lehdet, kotoa löytyvät aikakaus-, 
digi- ja mainoslehdet, elokuvien tekstitykset, 
ohjeet, reseptit, erilaiset uutiset ja oppimate-
riaalit sekä kaunokirjallisuus tekstikatkelmis-
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ta runoihin ja kokonaisiin kirjoihin. Nykyiseen 
opetussuunnitelmaan (Opetushallitus 2014) on 
kirjoitettu monilukutaidon opettaminen ja oppi-
minen. Luettava materiaali voi siis olla hyvinkin 
monipuolista, sillä mielenkiinto lukemiseen löy-
tyy ja syttyy kokeilemalla erilaisia tekstejä ja tyy-
lejä. Parasta on joka tapauksessa lukuhetkien 
yhteisöllisyys ja merkityksellisyys sekä yhteinen 
lukukokemus.

Perhelukudiplomin eli lukemisen tehojak-
son tavoitteena on, että keskustelut luetusta ja 
lukemisen aikana herättäisivät lapsissa mielen-
kiintoa lukemiseen ja antaisivat vanhemmille kä-
sitystä lapsen lukutaidon tasosta. Keskustelun 
liittäminen osaksi lukemisharjoitusta vahvistaa 
lukutehtävän merkityksellisyyttä. Lisäksi lukuteh-
täviä kannattaa työstää eteenpäin erilaisin kei-
noin koulussa. Mukava tapa jatkaa kodin luku-
hetkeä koulussa on lukukokemuksen jakaminen 
toisten kanssa pienissä ryhmissä tai koko luokan 
kanssa. Luokassani tämä koettiin tärkeänä het-
kenä ja luetuista aiheista syntyi mukavia kes-
kusteluja. Oppilaat olivat aidosti kiinnostuneita 
kuulemaan, mitä toiset olivat lukeneet. Luokan 
yhteisen lukutavoitteen määrittäminen voi lisätä 
kiinnostusta lukutehtävään. Oppimista tapahtuu 
aivan huomaamatta! 

Vanhempia kannattaa motivoida 
perhelukudiplomitoimintaan 
tarjoamalla tietoa
Lukemisen tehojaksossa kaikki ovat tärkeitä: 
vanhemmilla, lapsella ja opettajalla on kaikilla 
oma roolinsa, jotta tehojaksosta saa parhaan 
mahdollisen hyödyn. Vanhemman tulee huo-
lehtia, että ääneenlukuhetki toteutuu päivittäin 
tehojakson aikana. Tämä tarkoittaa, että myös 
vanhempien tulee keskittyä ja varata aikaa lap-
sen lukemisen kuuntelemiseen ja luetusta kes-
kustelemiseen. Tärkeintä on, että vanhempi 
kannustaa jaksamaan ja iloitsee onnistumisis-
ta yhdessä lapsen kanssa. Lapsen tehtävänä 
puolestaan on osallistua yhdessä vanhemman 
kanssa innokkaasti sekä lukuhetkeen että luku-
materiaalin valintaan. Lisäksi lapsi valmistautuu 
kertomaan lukemastaan luokassa seuraavana 
päivänä opettajan ohjeen mukaan. 

Opettajan kannattaa kertoa sekä lapsille että 
vanhemmille perhelukudiplomijakson tavoitteista. 
Kaikille lapsille ei esimerkiksi ole ihan itsestään 
selvää, että lukuhetkeen pitää keskittyä ja rau-
hoittua tai että lukuhetki voi olla kiva yhteinen 
hetki vanhemman kanssa, vaikka kyseessä on 
koulutehtävä. Jotta kodeissa lukuhetket alkavat 
muuttua rutiineiksi, täytyy toimintaan varata myös 
koulussa aikaa. Jokaisena tehojakson päivänä on 
varattava riittävästi aikaa lukuhetkistä keskuste-
lemiseen ja lukukokemusten jakamiseen. Teho-
jakson aikana lukuhetkiin kannattaa panostaa 
myös koulussa ja mallintaa lapsille erilaisia tapoja 
lukea: voi lukea parin kanssa, ryhmässä tai koko 
luokka voi lukea kuorolukuna. Tärkeää on, että 
myös koulussa luetaan ääneen. Joillekin ryhmille 
hyvänä motivaattorina toimii koko luokan yhteinen 
lukutavoite esimerkiksi lukukalenterin muodossa.

Monia perheitä auttaa seurantalomakkeen 
täyttäminen. Lukemisen seurantalomake voi olla 
muodoltaan hyvinkin monenlainen, niitä voi tehdä 
myös itse. Se voi olla taulukkomalli tai esimerkik-

Perhelukudiplomin toimintavat

• Yhdessä ääneen lukeminen

• Päivittäin vähintään 15 min 

• Tehojakson kesto 2 viikkoa

• Tekstin valitsee lapsi tai lapsi yhdessä 
aikuisen kanssa kotona tai teksti on 
valittu koulussa
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si Sytytä lukukipinä -kirjasta (Aerila & Kauppinen, 
2019) löytyvä lukukalenteri. Lukukalenteri on toi-
miva varsinkin pienille lukijoille. Siinä sovitun ajan 
mukainen lukeminen ja keskustelu merkitään yh-
dellä “palluralla” kuljettavaan reittiin. Vanhemmat  
kuittaavat merkinnän. Näin tehdään näkyväksi 
lapselle lukemisharjoittelua ja siinä edistymistä. 
Koulussa luettu aika merkitään myös kalenteriin. 
Lapsi kasvaa taitavammaksi ja monipuolisem-
maksi lukijaksi ja oppii huomaamaan, että hänel-
lä on tällä matkalla tukijoita. 

Perhelukudiplomitoimintaan kannattaa mo-
tivoida tarjoamalla vanhemmille tietoa ääneen 
lukemisen tärkeydestä ja lukutaidon kehittymi-
sen vaiheista. Lukutaito ei ole vielä opittu, kun 
osataan yhdistää äänteitä sanoiksi. Tulkitsevan 
lukutaidon kehittyminen on hidasta ja vaatii har-
joittelua. On hyvä antaa vanhemmille kirjalliset 
ohjeet perhelukudiplomitoiminnasta lukuhetkien 
toteuttamisen tueksi.

Lopuksi 
Lukemisesta tulee tehdä monipuolisesti moti-
voivaa, kouluvuosien alusta asti, sillä panosta-
minen lukemiseen kannattaa aina. Lapsen luku-
taito ja itsetunto kehittyvät merkityksellisten ja 
positiivisten oppimiskokemusten kautta (Aerila 

& Kauppinen 2019, 10–11). Lukemisen tehojak-
son aikana jokainen saa henkilökohtaista huo-
miota ja palautetta lukemisesta sekä koulussa 
että kotona. Perhelukudiplomi-mallilla lapsen 
lukutaidon kehittymistä voidaan tukea monipuo-
lisesti ja lisätä intoa lukemiseen.

Luokkani perheet täyttivät tehojakson lopus-
sa itsearvioinnit. Palautteen perusteella perhelu-
kudiplomi toimii lukutaidon kehittämisen mene-
telmänä, mutta edellyttää kaikkien osapuolten 
sitoutumista ja yhteistä ymmärrystä toiminnasta. 
Lisäksi tehojaksosta kannattaa ilmoittaa perheil-
le etukäteen, jotta aikuiset osaavat järjestää te-
hojakson ajaksi aikaa perheen lukemiselle. Kai-
kille perheille tämä ei ollut helppoa. Suurin osa 
palautteesta oli positiivista ja tämän kaltaisia 
tehtäviä toivottiin perheisiin lisää sekä vanhem-
pien että lasten mielestä. Kaikkein parhaana oli 
koettu yhteiset hetket ja keskustelut. Niistä oli 
opittu nauttimaan.

Luettu materiaali vaihteli perhekohtaisesti, 
mutta oli kokonaisuutena monipuolista ja kuvasti 
lasten ja perheiden mielenkiinnon kohteita. Kou-
lussa yhteiset keskustelut olivat vilkkaita. Koke-
muksen perusteella voidaan väittää, että perheitä 
kannattaa sitouttaa enemmänkin lasten opiske-
lun tukemiseen. Yhteiset, merkityksellisinä koetut 
hetket ovat niitä, joissa opitaan parhaiten.
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Perhelukudiplomin toimintavat

• Kotiin tietoa lukemisen merkityksestä

• Ohjeet kotilukemisen raportoimisesta

• Lista tekstilajeista, joita voi lukea

• Edistymisen seurantalomake

• Opettajalle linkkivinkkejä luokkaan ja 
vanhempainiltaan

• Perheitsearviointi jakson lopuksi
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Salla Wahlman
on Porin kaupunginkirjaston Tarinat 
tavaksi -hankkeen hanketyöntekijä, joka 
vinkkaa lastenkirjoja myös vapaa-ajallaan 
ja on aina valmis keskustelemaan niistä.

Salla Wahlman

Yhdessä lukeminen ja 
lastenkirjallisuusilo keskiössä
Suvaitsevaisuuden ja moninaisuuden ymmärtämisen siemen on hyvä kylvää jo pienenä, ja mi-
käpä olisi siihen parempi tapa kuin lastenkirjallisuus. Ne lapset, jotka tuntevat olevansa margi-
naalissa esimerkiksi aistiherkkyytensä, ihonvärinsä tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi, saavat 
laadukkaasta lastenkirjallisuudesta samaistumiskokemuksia. Kirjallisuuden kautta jokainen lap-
si voi huomata, että olemisen tapoja on yhtä monta kuin ihmisiäkin. Yksi kirja voikin taipua kovin 
moneen: sama kirja voi opettaa, naurattaa, ihmetyttää, näyttää uudenlaisia ja tuttuja maailmo-
ja, kulkea rinnalla vaikeissa hetkissä tai uusissa elämäntilanteissa.

ASIASANAT: Tarinat tavaksi -hanke, pienten lukeminen, perhelukeminen, lastenkirjallisuus

Hanketyössä verkostoituminen 
on voimaa
Porin kaupunginkirjaston AVI-rahoitteisen Tarinat 
tavaksi -hankkeen tavoitteena on innostaa per-
heet, alle kouluikäisten lasten kanssa työsken-
televät tai muutoin toimivat lukemaan lapsille 
enemmän. Tärkeä tavoite on myös lisätä tietoi-
suutta lasten kanssa lukemisen merkityksestä. 
Lastenkirjallisuus, lukukulttuurin juurruttaminen 
ja yhdessä lukeminen ovat Tarinat tavaksi -hank-
keen keskiössä. Hankkeessa on muun muassa 
jaettu kirjalahja kaikille 2018 vuonna syntyneil-
le porilaisille ja nakkilalaisille lapsille, toteutettu 
alle kouluikäisten lukudiplomi kahdella kielellä 
ja jaettu lukupasseihin lainausleimoja. Kirjaston 
sisäinen yhteistyö on ollut laajaa, mutta niin on 
ollut myös yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Yksi Tarinat tavaksi -hankkeen suurimmista 
hyödyistä ja iloista on verkostoituminen. Luke-
mista edistävässä hankkeessa on mahdollista 
tehdä yhteistyötä hyvin monenlaisten paikallis-
ten toimijoiden, seurojen, neuvoloiden ja päi-
väkotien kanssa. Tarinat tavaksi -hanke toteutti 
yhteistyössä Turun yliopiston kanssa Satupolku 
(Rinnalla-hanke) – ja Tarinat todeksi (Rauman 

kampus) -lastentapahtuman. Tarinat todeksi -ta-
pahtumassa Turun opettajankoulutuslaitoksen 

Tarinat tavaksi -hanke jakoi kirjalahjan kaikille 2018 
vuonna syntyneille porilaisille ja nakkilalaisille lapsille. 
Vaihtoehtoina olivat Mila Teräksen ja Karoliina Pertamon 
Kettu ja värit (Karisto 2017) ja Anna Härmälän Kort från 
Farmor Flyttfågel (S&S 2019).
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opiskelijat auttoivat toteuttamaan kirjallisuus-
pohjaisia elämysmaailmoja kirjastoon. Esimer-
kiksi Kuka lohduttaisi Nyytiä? -pisteellä pohdit-
tiin, mikä tekee iloiseksi tai surulliseksi. Porin 
kaupungin varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuope-
tuksen yhteisen Kirjaimista kirjoiksi -hankkeen 
kanssa toteutettiin puolestaan kirjavinkkauksia 
varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Vuoden 
2021 toukokuussa on tulossa Tarinapolku, jossa 
lapset voivat kulkea rastilta rastille ja toteuttaa 
erilaisia kirjojen pohjalta laadittuja tehtäviä, sa-
maan tapaan kuin Turun lastenkirjasuunnistuk-
sessa. Korona sekoitti hankkeen suunnitelmia, 
mutta moni tapahtuma on muokkautunut mai-
niosti myös verkkoon. Tosin Porin lähikirjastoihin 
suunnitellut loruleikit ja muut tuokiot jäivät osit-
tain pitämättä. 

Hanketyö tukee perheiden ja 
kasvatusalan ammattilaisten työtä
Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat avainase-
massa lapsille lukemisen suhteen. Heidän työn-
kuvaansa kuuluu kuitenkin paljon vastuita ja 
vaatimuksia, joten ymmärrän hyvin, ettei kirjoi-
hin tutustumiselle jää aina aikaa. Hanketyössä 
voi esitellä laadukkaita 
ja uusia kirjoja paitsi 
perheille, myös varhais-
kasvatusväelle joko vir-
tuaalisesti tai paikan 
päällä. Erilaiset luku-
haasteet ja tempaukset 
ovat tärkeitä, ja myös 
hankkeessa tavoittee-
na on pysyvä lukemisen 
kulttuuri ja pysyvät luke-
misen tavat perheiden 
ja varhaiskasvatuksen 
arjessa.

Kirjavinkkaus eri 
muodoissaan on Tarinat 

tavaksi -hankkeen keskeinen osa alusta alkaen. 
Perustin hankkeen alkuvaiheessa Porin kaupun-
ginkirjaston Facebook-sivun alaisuuteen Lue 
lapsen kanssa -ryhmän, jossa vinkataan etenkin 
alle kouluikäisille sopivia kirjoja sekä kirjallisuu-
teen ja lukemiseen liittyvää asiaa ja tapahtumia. 
Tällä hetkellä ryhmässä on yli 300 jäsentä, ei 
suinkaan pelkästään Satakunnasta, ja myös 
monta lastenkirjallisuuden tekijää. Lastenkirja-
vinkkauksen ja siihen liittyvän verkostoitumisen 
kautta olen tutustunut muihin, joille lastenkirjal-
lisuus on erityisen lähellä sydäntä. Lastenkirjalli-
suuden arvostuksen ja näkyvyyden sekä lasten 
kanssa lukemisen lisäämiseksi on oleellista, että 
aikuiset ymmärtävät lastenkirjojen arvon. Luki-
joiden ja lastenkirjojen katselijoiden olisi hyvä 
nähdä myös se, kuinka upeita kuvittajia ja kään-
täjiä maassamme on. Tarinat tavaksi -hankkeen 
koulutuksissa on syvennytty myös lastenkirjojen 
kuvitustaiteeseen ja upeisiin käännöksiin.

Vinkkauksia varten olen laatinut kirjalistoja 
varsin erilaisista aiheista, ääripäinä keveät päi-
väunisadut ja kuolemaa käsittelevät kuvakirjat. 
Samalla olen huomannut, että joistakin teemois-
ta löytyy lukemista vaikka millä mitalla, kun taas 

toiset aiheet lähes lois-
tavat poissaolollaan. 
Päivi Heikkilä-Halttu-
nen kirjoitti Helsingin 
Sanomien artikkelissa 
(5.4.2021) köyhyyden 
kuvauksen olevan las-
tenkirjallisuuden aihee-
na harvoin. Muitakin 
tiettyyn tarpeeseen 
vastaavia lastenkirjoja, 
kuten vanhempien kuo-
lemaa käsitteleviä kirjo-
ja, on vähäisesti, vaikka 
valitettavasti niillekin 
olisi käyttöä. Lapsen 

Lastenkirjoja, joihin myös aikuinen voi ihastua. Lainattava 
kirjanäyttely Porin pääkirjaston lastenosastolla.
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sukupuoli-identiteetin 
moninaisuus on Suo-
messakin juuri noussut 
lastenkirjojen aiheeksi 
muun muassa Jani Toi-
volan ja Saara Obelen 
Poika ja hame -kuva-
kirjan (2021) ansiosta, 
mutta tyttöoletetun halu 
poiketa sukupuolelle 
asetetuista normeista 
on kuvakirja-aiheena 
tuntemattomampi. Ihonväriltään muiden kuin 
valkoisten päähenkilölapsien osuus kirjoissa on 
edelleen suppea, vaikka esimerkiksi Johanna 
Lestelän Tuikku-kirjat ovat tästä virkistävä poik-
keus. Tuikku on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka 
sukupuolta ei välttämättä edes tarvitse kirjassa 
määrittää, eikä siihen tarvitse viitata esimerkiksi 
nimellä, lettinauhoilla tai autopaidoilla. Tai sitten 
kuvastossa voi olla kumpaakin. 

Lastenkirjallisuus kohtaa ja 
koskettaa myös aikuisia
Lastenkirjallisuus vastaa usein aikuisille suun-
nattua kirjallisuutta nopeammin ajan ongelmiin, 
haasteisiin ja tulevaisuudentoiveisiin – niinpä 
se voi havahduttaa kaikenikäiset käsittelemään 
tunteitaan tai esimerkiksi toimimaan yhteiseksi 
hyväksi. Ajankohtaiset teemat kuten perheiden 
moninaisuus, ilmastonmuutos ja yksilön vastuu 

ovat esillä lastenkirjalli-
suudessa. Esimerkkinä 
ajankohtaisuudesta voi 
mainita valtakunnal-
lisen ilmastolukupii-
ri-kampanjan. Myös Po-
rin kaupunginkirjastos-
sa on toiminut Tarinat 
tavaksi -hankkeen verk-
koilmastolukupiiri, jos-
sa on luettu aikuisten 
kesken ilmastoaiheista 

lastenkirjallisuutta. Toukokuun lopussa Tarinat 
tavaksi -hankkeen lukupiirikevään päättää kai-
kille avoin ilmastopaneeli, jossa lastenkirjailijat 
keskustelevat siitä, millaista on kirjoittaa lapsille 
ja nuorille ilmastonmuutoksesta. Vanhemmuu-
den vertaistueksi ja lastenkirjallisuuden merki-
tyksen osoittajaksi on tarkoitettu tämäkin. 

Lastenkirjallisuuden voima on siinä, että 
se pystyy samaan aikaan sekä huomaamaan 
vaikeudet, etsimään ratkaisuja että luomaan 
toivoa – aivan kuten pitäisi lapsen maailmassa 
ollakin. Aikuisillekaan ei tee pahitteeksi hypätä 
hetkeksi lempeisiin maailmoihin, joissa tarinat 
saavat pisteen, useimmiten varsin onnellisen. 
Tarinat tavaksi -hanke päättyy kesäkuun lopus-
sa 2021, mutta satakuntalainen lasten kanssa 
lukemisen kulttuuri on toivottavasti saanut pa-
rin vuoden aikana vahvistavan ja vakiinnutta-
van sysäyksen.

Porin kaupunginkirjaston verkkoilmastolukupiirissä 
luettiin ilmastoaiheista lastenkirjallisuutta.
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Kirjallisuuskasvatusta TARU-mene-
telmällä varhaiskasvatuksessa
TARU eli Tarinoilla lukijaksi -menetelmän tarkoituksena on avata lapsille kirjallisuuden maailmaa 
ja auttaa heitä käsittelemään tarinoiden herättämiä ajatuksia, kokemuksia ja tunteita. TARU 
johdattelee tarinoiden kautta osallistumiseen, yhteisölliseen toimintaan, rauhoittumiseen sekä 
tuo mielihyvää. Tarinoiden kautta lapsi voi laajentaa tietoja, kokemuksia ja löytää samaistumi-
sen kohteita. Esimerkiksi vaikeat tunteet ja niihin eläytyminen on turvallista kohdata satujen ja 
tarinoiden avulla.

ASIASANAT: TARU - Tarinoilla lukijaksi, Rinnalla-hanke, pienten pedagogiikka, lastenkirjallisuus

TARU-menetelmä mukana 
Rinnalla-hankkeessa
Taidekasvatuksella on myönteinen vaikutus lasten 
hyvinvoinnille ja kehityksen eri osa-alueille. Lisäk-
si sen on todettu vahvistavan lapsen osallisuut-
ta sekä sosiaalisemotionaalisia taitoja. (Neitola, 
Aerila & Kauppinen 2020.) Opetushallituksen 
rahoittama Rinnalla – Taide- ja kerrontalähtöinen 
mentoritoiminta lasten sosiaalisemotionaalisten 
taitojen oppimisen tukijana varhaiskasvatukses-
sa -hanke toteutui Turun ja Oulun yliopistojen yh-
teistyönä 2018–2020 viidellä eri paikkakunnalla. 
Hankkeessa keskityttiin lasten sosiaalisemotio-
naalisten taitojen edistämiseen taide- ja kerron-
talähtöisin menetelmin. Näitä menetelmiä olivat 
Deep Talk eli hiekkakertomukset, oppimisentari-
na, Pritney, Silkkitie ja TARU eli Tarinoilla lukijaksi. 

Päiväkotien henkilöstö osallistui Rinnalla-hank-
keeseen täydennyskoulutuksena, jota toteutettiin 
mentorointimallilla. Mentoroinnilla tarkoitetaan 
vastavuoroista ja tavoitteellista vuorovaikutussuh-
detta, jossa opitaan toinen toisiltaan. Tavoitteena 
oli tukea varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatil-
lista kehitystä, osaamista sekä tuoda menetelmät 
heidän käyttöönsä. Jokaiselle hankkeeseen osal-
listuneelle päiväkodille nimettiin oma mentoriopet-

taja. Tavoitteena oli, että kaikissa hankepäiväko-
deissa opittaisiin kaikista menetelmistä ja niiden 
merkityksestä lasten sosiaalisemotionaalisessa 
oppimisessa. Menetelmiä toteutettiin ryhmissä 
mallintamalla sekä yhdessä suunnitellen.

Tässä artikkelissa keskitymme Tarinoilla luki-
jaksi -menetelmään (Aerila & Kauppinen 2019). 
Menetelmä tunnetaan tuttavallisemmin TARU-me-
netelmänä. Kirjallisuuskasvatus on jokaisen lap-
sen perusoikeus. Sen avulla on mahdollisuus tukea 
lasten sosiaalisemotionaalisia taitoja. TARUssa on 
merkityksellistä tarinoihin eläytyminen, jolloin em-
patia, tunnekokemusten sanoittaminen ja käsittely 
mahdollistuvat. (Aerila & Kauppinen 2020)

TARU-toiminnan käynnistäminen 
hankepäiväkodeissa
Rinnalla-hankkeen menetelmät soveltuvat hyvin 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mu-
kaiseen (Opetushallitus 2018) toimintaan, koska 
niissä painottuu yhtenevä arvopohja, tavoitteet ja 
oppimiskäsitys. TARU-menetelmän satujen, tari-
noiden ja runojen maailmaa rikastutettiin erilaisin 
draamallisin keinoin, kuten käsinukkeja ja erilaista 
rekvisiittaa käyttämällä, pöytäteatterilla, soittimilla, 
äänimaisemilla, musiikilla ja lauluilla. Satujen ja ru-
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nojen pohjalta myös maalattiin, piirrettiin ja tehtiin 
ennakointikertomuksia. (TARU-menetelmästä Aeri-
la & Kauppinen 2019, 2020.) Näin ollen myös TA-
RU-menetelmään linkittyi monia muita varhaiskas-
vatuksessa jo hyvinkin perinteisiä toimintatapoja, 
kuten musiikki ja muut taidelähtöiset menetelmät. 

TARU-menetelmän käynnistäminen alkoi 
tarkastelemalla oppimisympäristöä päiväkotien 
henkilöstön kanssa. Pohdimme, miten kirjat ja 
lukeminen näkyvät ryhmässä, niin lapsille kuin 
vanhemmillekin. Keskustelimme myös siitä, mi-
ten kirjat ovat esillä, millainen on hyvä lukupaik-
ka ja miten kirjat valitaan sekä kuka kirjat valit-
see. Kirjojen etsintä vaatii ennen kaikkea suun-
nitelmallisuutta ja aikaa. Päiväkoteihin pyrittiin 
saamaan kirjastoyhteistyöstä vastaava henkilö. 

Hankkeessa keskityimme sosiaalisemotio-
naalisten taitojen tukemiseen kirjallisuuden ja 
tarinoiden avulla. Hankkeen aikana kirkastui 
näkemys siitä, että lähes kaikki satukirjat voivat 
olla tunne- tai vuorovaikutustaitoja tukevia (Aeri-
la & Kauppinen 2020). Kirjan ei siis tarvitse olla 
erityinen tunnetaito-kirja. Tärkeää oli myös antaa 
lasten valita luettavia kirjoja. Aikuinen voi esimer-
kiksi tehdä valmiin kirjakattauksen, josta lapset 
voivat valita. Huomasimme, että saadessaan vai-
kuttaa luettavan kirjallisuuden valintaan, lapset 
myös sitoutuvat hetkeen entistä paremmin. TA-
RU-hetkissä keskeistä oli myös tunnelman luomi-
nen. Lasten kanssa pujahdettiin muun muassa 
yhteisille läsnäolon hetkille luku-/runomajoihin. 

TARU-lukuhetkissä kiinnitimme myös erityistä 
huomiota lasten osallisuuteen ja kirjallisuuteen 
tutustumiseen. Lasten kanssa kirjoja lukiessa 
on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin. 
Hetki on hyvä aloittaa kertomalla kirjan nimi, kir-
joittaja sekä kuvittaja. Näin lapsetkin oppivat, 
kuka tarinan on kirjoittanut ja sadun kuvittanut. 
Eläytyvä lukeminen ja tarinasta keskustelu, sekä 
tarinan ennakointi ja elävöittäminen ovat myös 
keskeisiä toimintatapoja. 

Perheiden lukijuuden 
vahvistaminen ja kirjastoyhteistyö 
osana TARU-menetelmää
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön, kirjalli-
suusvalintojen ja strukturoitujen lukuhetkien li-
säksi TARU-menetelmässä kannustetaan perheitä 
lukemaan ja rakennetaan aktiivisesti perheiden ja 
varhaiskasvatuksen yhteistyötä kirjaston kanssa. 
Kodeissa on harvoin enää kirjahyllyä esillä ja kir-
jallisuutta käytetään perheissä hyvin eri määriä. 

Kirjastoyhteistyön tuloksena syntyivät suosi-
tut pop up -kirjastot, joita järjestettiin päiväkotei-
hin syksyllä ja keväällä. Pop up -kirjasto järjestet-
tiin kirjaston henkilökunnan toimesta päiväkodin 
tiloihin, ja näin kirjat ja niiden lainaaminen teh-
tiin entistä helpommaksi perheille. Pop up -kir-
jastossa oli toisinaan mukana myös satuhahmo 
innostamassa lapsia lukemisen pariin. Kirjasto-
jen henkilökunta auttoi valitsemaan päiväkotien 
ryhmille kirjoja, joissa oli otettu huomioon paitsi 
ikäryhmät ja ryhmässä käsiteltävät teemat myös 
perheissä puhuttavat kielet. 

Kirjastoyhteistyönä järjestettiin myös satu-
polkuja ja iltasatukirjahyllytoimintaa. Satupolut 
olivat kirjastoon järjestettyjä toiminnallisia ilta-
tapahtumia, joihin perheet saivat tulla yhdessä 
seikkailemaan satujen maailmaan. Polun varrel-
la oli pieniä yhteisiä tehtäviä. 

Iltasatukirjahylly (Aerila & Kauppinen 2019, 
2020, 2021) on valikoitu kirjakattaus pienessä 
kirjalaatikossa tai -hyllyssä päiväkodin eteisessä. 
Iltasatukirjahyllystä lapsi pystyy itse valitsemaan 
iltasadun kotiin. Kirja tuli palauttaa seuraavana 
päivänä takaisin hyllyyn. Hankkeen aikana kehitet-
tiin myös lukudiplomi (Rinnalla-hankkeen www-si-
vut), jonka tarkoituksena oli kannustaa perheitä 
lukemaan lapsille ja samalla auttaa pohtimaan 
tarinaa kaveri- ja tunnetaitojen näkökulmista. 
Osassa päiväkodeista perheet olivat mukana ilta-
satukirjahyllyjen työpajoissa, joita järjestettiin eri-
laisten teemapäivien yhteydessä. Niissä perheet 
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nikkaroivat ryh-
mien käyttöön 
kirjalaatikoita, joi-
den tarvikkeet oli 
saatu lahjoituk-
sina paikallisilta 
sahayrityksiltä.

TARU-hetkiä 
alle 3-vuotiai-
den ryhmässä

Vauvateatteri
Toteutimme Lapsosen leikit -kirjasta vauvateatte-
ria alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Aloitimme hetket 
Pritney-käsinuken kera huomioimalla jokainen 
lapsi toivottamalla hyvää huomenta (Pritney-me-
netelmästä esim. Suvilehto 2020). Sitten esitel-
tiin Lapsosen leikit -kirja, jota käytettiin usealla 
lukuhetkellä. Lapsille luettiin kirjasta ensin kolme 
ensimmäistä aukeamaa, jonka jälkeen Rinnal-
la-mentori katosi tähtiverhon eli näyttämöverhon 
taakse. Näyttämö oli rakennettu tilaan ennakkoon 
ja näyttämölle tuli kirjan sivuilla esiintyvät esineet: 
Roosa, Turre, laulava lintu, villalanka, punainen iso 
pallo. Ensimmäisessä vauvateatterin näytöksessä 
laulettiin Leena Poikelan laulu Ihana pallo ja sa-
malla palloja vieri lasten leikittäväksi; villainen, 
iso punainen, pieni pehmeä ja lila pallo (Poikelan 
Silkkitie-menetelmästä esim. Poikela 2020). Toi-
sessa näytöksessä laulettiin “Ihana pallo” –laulun 
säkeistö Saippuakupla on ja saman tien lapsille 
satoi saippuakuplia kiinni otettavaksi. 

Lasten sanataidehetkessä on hyvä toistaa sa-
moja rutiineja. Ne luovat lapselle turvallisuutta ja 
auttavat keskittymään toimintaan (Aerila & Kaup-
pinen 2021). Seuraava TARU-hetki alkoikin aivan 
samoin. Tervehdysten jälkeen Lapsosen leikit 
-kirjasta luettiin seuraava aukeama Abrakadab-
ra, seuraavaksi vettä! Näyttämölle asetettiin esille 
vati, jossa oli pieniä vesipulloja. Lapset saivat ottaa 

nämä “vesisoittimet” käteen ja lähteä hölskyttele-
mään niitä. Taustalle laitettiin soimaan Leena Poi-
kelan Luppa kylpee -laulu.  Kolmannen lukuhetken 
loppuun oli varattu pehmoleluja, joita lapset saivat 
kuivapestä ja helliä. Lopussa oli jälleen tuttu laulu 
“Ihana pallo” saippuakuplin loppunäytökseksi. 

Viimeisellä lukuhetkellä koko vauvateatteri 
tehtiin alusta loppuun lasten wc-tilassa. Sinne 
tehtiin näyttämö kuten edellisillä hetkillä. Näyt-
tämölle laitettiin esille pesuvadit ja pestäviä 
eläimiä. Taustalla soi “Luppa kylpee” -laulu, jon-
ka tahtiin lapset saivat pestä eläimiä. Hetkissä 
koettiin paljon ilon ja hämmästyksen tunteita. 
Leikkiminen palloilla, vesisoittimilla ja saippua-
kuplilla sekä yhdessä jakaminen ja vuorottelu 
olivat tunteita herättäviä asioita. Kirjan lukemi-
nen muuttui pieneksi näyttämöksi, jolloin lapsilla 
oli mahdollisuus osallistua ja eläytyä kerrontaan, 
musiikkiin ja kirjan kuvitukseen sekä kokea, mi-
ten tunteet muuttuvat eläväksi esitykseksi.

TARU-lukuhetki
Päiväkodin pienimpien lukuhetkellä lukemisen 
yhteydessä elävöitettiin tarinaa satuun sopivan 

▲Kuva: Johanna Viianen'
▲►"Herra Hakkarainen", kuva: Merja 

Alhoke.
▲►► "iltasatukirjahylly", kuva: Tiina 

Sironen.
►Popup-kirjasto, kuva: Johanna Vianen.
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rekvisiitan avulla. Esimerkiksi kun Sanna Pelli-
cionin Onni-poika (2015) harjoitteli pukemista 
ja maisteli erilaisia ruokia, löytyivät lasten ih-
metykseksi samankaltainen vaate ja leikkiruoat 
pienestä korista, joita pääsi omin käsin kosket-
tamaan. Kun Onni-poika rummutti, niin myös jo-
kainen pääsi vuorotellen soittamaan rummulla. 
Näin myös aivan pienimmät keskittyivät pienen 
satuhetken loppuun saakka. Sadun uutta sivua 
odotettiin jännityksellä ja yhdessä ihmeteltiin, 
naurettiin ja koettiin. Parasta on, kun sama satu-
kirja avataan uudelleen ja sama yhteinen leikki 
toistuu tuttuna ja turvallisena.

Runoilua ja taiteellista tulkintaa
Runon maailmaan sukellettiin alle 3-vuotiaiden 
kanssa kokemisen, leikin ja maalaamisen kautta. 
Yhteinen hetki aloitettiin kohtaamalla jokainen 
lapsi Silkkitien laululla, Ihana Maija, jossa laule-
taan jokaisesta lapsesta vuorollaan (Maija-nimen 
tilalle lapsen nimi). Tätä alle 3-vuotiaatkin osasi-
vat jo odottaa innolla. Laulu auttoi lapsia keskit-
tymään, huomioimaan toiset, odottamaan vuoroa 
sekä rohkaisi osallistumaan. Samalla jokainen 
lapsi sai vahvistusta itsetunnolleen tultuaan huo-
mioiduksi. Kirjaan tutustuminen aloitettiin katso-
malla kansikuvaa yhdessä, samalla aikuinen ker-
toi kirjan nimen, kirjailijan ja kuvittajan. 

Tämän jälkeen otettiin esiin aukeama, jossa 
runo oli ja kuvaa katsottiin keskustellen. Lapset sai-
vat kertoa tai näyttää, mitä kuvassa oli. Aikuinen ky-
syi apukysymyksiä tarvittaessa. Lapset saivat kuun-
nella runon ensin aikuisen lukemana. Sitten asetut-
tiin seisomaan yhteiseen piiriin ja leikittiin runon mu-
kana. Valkoinen harso toimi lumena, jota heiluteltiin 
lasten kanssa piirissä ja kipitettiin runoa mukaillen. 
Näin tehden toistimme runoa ja leikkiä pari kertaa, 
jonka jälkeen siirryttiin maalauspisteille. Taustalla 
soi rauhallinen, hetkeen sopiva instrumentaalimus-

iikki (esim. The Moomins Soundtrack Compilations). 
Jokainen lapsi sai valita eläimen, jonka jälkiä hän tö-
pötteli paperille, sen verran kuin halusi.

Pienetkin lapset pystyivät osallistumaan omien 
taitojensa mukaan. Joku innostui enemmän maa-
laamisesta, kun taas toinen rauhoittui kuuntele-
maan musiikkia. Lopuksi kaikki saivat liimata sen 
eläimen kuvan paperille, jonka jälkiä oli töpötellyt. 
Hetken aikana oli ihanaa seurata pienten lasten 
keskittymistä ja pienryhmän rauhaa sekä aikuisten 
läsnäoloa hetken aikana.

TARU-kirjahetkiä vähän isompien kanssa

TARU-lukuhetkessä tekstiin 
eläytymistä tuetaan monin tavoin
Myös yli 3-vuotiaiden TARU-lukuhetkissä nouda-
tettiin rutiineja ja ennustettavaa rakennetta. Lu-
kuhetken aluksi kokoonnumme yhteiseen piiriin. 
Lukuhetkessä on usein käytössä Silkkitie-mene-
telmään kuuluva silkkiliina (esim. 3 m x 3 m silk-
kikangas). Ella ja Unenpää -kirjahetken aluksi lau-
loimme Leena Poikelan laulun Tervetuloa ystävien 
piirin hulmutellen silkkiliinaa (jokainen lapsi pitää 
kiinni silkkiliinasta) jokaisen lapsen nimi sanoen. 
Laululeikin loputtua istuuduttiin, hiljennyttiin kuun-
telemaan musiikkia ja avattiin lukuhetken kirja.

Katsoimme ensin yhdessä kirjan kantta ja 
mietimme, mistä kirja mahtaa kertoa. Lapsille ker-
rottiin kirjailija ja kuvittaja. Kirjaa luettiin eläytyen, 
kysellen ja keskustellen. Satua elävöitettiin villa-
lankakerällä, mustalla ja sinisellä tähtikankaalla 
sekä pupu-käsinukella. Kirjasta katsottiin erityi-
sesti tunteisiin liittyviä kuvia ja sen lisäksi keskus-
teltiin kirjassa olleista ja lasten elämään liittyvistä 
asioista (iltatoimet, iltasatu, uni ja nukkuminen).  

Lukuhetken lopuksi piirrettiin omasta unika-
verista ja unen maasta vahaväreillä tai sormivä-
reillä. Tausta tehtiin vesivärillä ja aikuinen kirjasi 

Vauvatetteria Lapsosen leikit -teoksen ympärillä. Kuva: Piia Laaksonen.
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lapsen kertomaa kuvi-
tuksen oheen. Musiikki-
maisemana piirtämisen 
taustalla soi rauhallinen 
musiikki (esim. Piano lullaby classic: Suwannee 
R). Hetkessä oli tärkeää kirjan lukemiseen keskit-
tyminen ja eläytyminen, kirjan kuvien ja tekstin lu-
kemisen mallintaminen, tunteiden tunnistaminen 
ja nimeäminen sekä keskustelu kirjan sisällöstä 
lasten kanssa.  

Ennakointikertomus paljastaa lukijan 
ymmärtämisen taitoa ja ajatuksia
TARU-menetelmän yhtenä toimintatapana 
5–6-vuotiailla käytettiin ennakointikertomusta, 
joka soveltuu hyvin myös alakoulun puolelle. 
Ennakointikertomuksen avulla voidaan arvioida 
lapsen yksilöllistä tulkintaa ja ajattelua (Aerila & 
Kauppinen 2019). Sen sijaan pareittain tai ryh-
mässä tehty ennakointikertomus painottaa vah-
vemmin yhteistä kokemusta ja itse keskustelua.  

Ennakointikertomuksessa lapsille luetaan 
valittu tarina käännekohtaan saakka, jonka jäl-
keen lapset saivat yhdessä pareittain piirtää, 
kuvitella ja kertoa, miten tarinan tilanne voisi jat-
kua ja miten tarina päättyy. Rinnalla-hankkeessa 
oli mukana vain alle kouluikäisiä lapsia, joten 
lapsiryhmän aikuiset kirjoittivat lasten kertoman 
tarinan. Rinnalla-hankkeessa kirjat oli valikoitu 
käsittelemään vuorovaikutustilanteeseen liitty-
vää haastetta, jonka pohjalta voitiin nähdä miten 
lapset ratkaisevat tilanteen. 

Viisivuotiaiden ryhmässä parityöskentelynä to-
teutettu ennakointikertomus kirjasta Ollaan ystäviä 
otettiin innolla vastaan ja lapset miettivät yhdessä, 
mitä Veera-ketulle ja Jalmari-karhulle riidan jälkeen 
tapahtuu. Myöhemmin iltapäivällä kaikkien parien 
työt esiteltiin ja luettiin. Lopuksi luettiin myös kirjan 
alkuperäinen lopetus. Tästä heräsi innokas kes-
kustelu, jossa mietittiin, miten eri tavoin eri henkilöt 
voivat ajatella, vaikka lasten tuotoksissa olikin näh-

tävissä paljon samankal-
taisuutta kuin kirjailijan 
tarinan lopussa.

Laadukas kirjallisuuskasvatus 
houkuttaa lukemaan
TARU-menetelmän pyrkimyksenä on laajentaa 
ja monipuolistaa kirjallisuuskasvatusta varhais-
kasvatuksessa entisestään sekä tuoda laadukas 
lastenkirjallisuus esille lapsia houkuttelevalta ta-
valla. Lapsen lukijuus alkaa jo pienenä kirjoihin 
konkreettisesti tutustumalla sekä yhteisillä, vas-
tavuoroisilla kirjan katselu-/lukuhetkillä. Kirjojen 
ja tarinoiden maailma on loputon ja jokaiselle 
löytyy varmasti kirja, joka kiinnostaa ja johon su-
keltaa seikkailemaan. Tähän tarvitaan pedago-
gista osaamista ja ymmärrystä kirjojen, satujen 
ja tarinoiden tärkeydestä lapsen kehitykselle. 

TARU-menetelmä avarsi käsityksiämme las-
tenkirjallisuuden monipuolisesta käytöstä varhais-
kasvatuksessa. TARU-menetelmän yksi peruspe-
riaate on kirjallisuuden ja lukukokemuksen yh-
distäminen taiteelliseen kokemiseen. Se laajensi 
ymmärrystämme kirjallisuuden vaikutuksista las-
ten sosiaalisemotionaalisiin taitoihin. Lisää tietoa 
Rinnalla-hankkeesta ja sen menetelmistä löydät 
Rinnalla-hankkeen verkkosivuilta. Sivustolta löytyy 
monipuolista materiaalia sekä kirjallisuutta. 
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Sanojen sinfoniaa – Kirjastot 
ja kunnat lounaissuomalaisten 
lukemisen asialla
Sanojen sinfoniaa Lounais-Suomessa -hankkeen rahoittaa Opetushallitus ja se kuuluu Lukuliik-
keen alaiseen Lukeva kunta -verkostoon. Lukuliike on vakiintunut projektiluontoisesta toiminnas-
ta Opetushallituksen alaiseksi jatkuvaksi ohjelmaksi, joka on kirjattu hallitusohjelmaan. Lukuliik-
keen tavoite on edistää valtakunnallisesti kaikenikäisten lukutaitoa. Lukeva kunta -verkosto on 
osa Lukuliikkeen toimintaa edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi. Verkosto toimii ympäri 
Suomen, ja siihen kuuluu niin yksittäisiä kuntia kuin useamman kunnan kuntaryhmittymiä. Sa-
nojen sinfoniaa Lounais-Suomessa -hankkeeseen kuuluu 20 kuntaa Lounais-Suomen alueelta. 
Satakunnasta on mukana kuusi kuntaa, Varsinais-Suomesta loput 14 kuntaa. Mukana olevat 
kunnat ovat niin sanottuja pilottikuntia, joissa tehdään erilaisia tapahtumia lukemisen edistämi-
seen liittyen. Kokeilujen laajuus vaihtelee kuntien tarpeiden ja resurssien mukaan. Varsinainen 
toiminta toteutetaan kirjastojen kautta. 

ASIASANAT: Sanojen sinfoniaa Lounais-Suomessa, Lukeva kunta, koulun ja kirjaston yhteistyö, 
lukutaito

Lukuiloa kaikille kohderyhmille 
vauvoista senioreihin
Sanojen sinfoniaa Lounais-Suomessa -hank-
keessa toteutetaan monenlaista lukemista lisää-
vää toimintaa monille kohderyhmille paikallisis-
sa kirjastoissa. Toiminta voi olla kirjavinkkauksia 
tai isompia tapahtumia, ja niiden kohderyhmät 
vaihtelevat päiväkoti-ikäisistä lapsista senio-
reihin. Tavoitteena on toteuttaa toimintaa, joka 
vastaa juuri kyseisen kunnan tarpeisiin. Tästä 
syystä hankkeen aluksi toteutettiin alkukartoi-
tus ja kuntien edustajia haastateltiin. Erityisesti 
pyrittiin löytämään ne kirjaston asiakasryhmät, 
joihin on kohdistettu vähemmän huomiota viime 
aikoina. Hankkeen tavoitteena on myös kohde-
ryhmien osallistaminen toiminnan suunnitteluun 
ja toteutukseen.

Sanojen sinfoniaa Lounais-Suomessa ei ole 
vain kirjastojen toimintaa, vaan mukaan pyritään 
saamaan muita kunnan hallinnanaloja sekä kol-
mannen sektorin toimijoita. Esimerkiksi Huittisis-
sa aloitetaan hankkeen avulla kirjaston kotipal-
velutoiminta yhteistyössä kunnan kotipalvelun 
kanssa. Vastaavasti yhteistyötä tehdään sivistys-
toimen sekä perusturvatoimen kesken. Kirjasto 
kerää asiakkaiden toiveiden mukaan aineistokas-
seja, jotka kotipalvelu toimittaa perille. Asiakkaat 
pääsevät vaikuttamaan omien kassiensa sisäl-
töön heille tehtävän kyselyn pohjalta. Yhteistyötä 
kunnan muiden hallinnonalojen kanssa päästään 
tekemään kohtuullisen helposti myös esimerkiksi 
lukuhaasteiden avulla, joissa kunnan eri toimijat 
haastavat toisiaan esittelemään lempikirjojaan 
vaikkapa jonkin tietyn aihepiirin mukaan.

Suvi Sario,
kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomi 
(AMK), lukukoordinaattori

Suvi Sario
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Monissa kirjastoissa on jo käytössä hyviä 
ja tehokkaita toimintamalleja lukemisen lisää-
miseen eikä aina ole tarvetta kehittää jotakin 
uutta. Sanojen sinfoniaa Lounais-Suomessa 
-hankeessa tehdään näitä olemassa olevia 
toimintamalleja näkyviksi sekä kehitetään nii-
tä eteenpäin. Lisäksi tavoitteena on kouluttaa 
kirjaston henkilökuntaa lukemisen edistämisen 
keinoissa ja jakaa tietoutta kokeiluista myös 
muille alueen kunnille sekä Lukeva kunta -ver-
koston hankkeille.

Lasten lukutaito on monissa tutkimuksissa 
osoittanut laskevaa suuntaa. Tästä syystä hank-
keen tavoitteena on saada hankekuntiin Seinä-
joen kirjaston erityistehtävän mukaisesti kirjas-
ton ja perusopetuksen yhteistyösopimus. Yh-
teistyösopimuksen tarkoitus on taata jokaiselle 
kunnan oppilaalle tasavertaiset mahdollisuudet 
saada kirjaston tarjoamaa lukutaitokasvatusta, 
kuten kirjavinkkauksia ja tiedonhankinnan ope-
tusta. Alkukartoituksen ja keskusteluiden perus-
teella osassa kunnista on jo joko voimassa oleva 
tai sen kaltainen sopimus, esimerkiksi kulttuu-
rikasvatus- tai mediakasvatussuunnitelma. On 
kuitenkin hyvä huomata, että on eri asia tarjota 
tiettyjä lisäpalveluja kouluille kuin integroida toi-
minta varsinaiseen opetukseen, jolloin se on var-
masti kaikkien oppilaiden saatavilla. 

Sanojen sinfoniaa Lounais-Suomessa -han-
ke osallistuu myös kansallisen lukutaitostrate-
gian kehittämiseen. Hankkeessa mukana ole-
vat kunnat pääsevät kertomaan ajatuksistaan 
ja ideoistaan monilukutaitotyöstä kuulemisti-
laisuuksien kautta. Kuulemistilaisuuksiin on 
kutsuttu kirjastolaisten ja opetushenkilöstön 
lisäksi myös kunnan johtavaa porrasta, kuten 
kunnanjohtajia ja sivistys- ja nuorisotoimen 
johtajia. Koska kyse on kansallisesta, jokaista 
kunnan asukasta koskettavasta strategiasta, 
on hyvä saada mahdollisimman laajasti näke-
myksiä asian osalta. 

Kirjastot rakentavat yhteistyöverkostoa 
ja oppivat yhteistyökumppaneiltaan
Sanojen sinfoniaa Lounais-Suomessa -hanke 
tekee yhteistyötä alueella toimivien sanataideyh-
distyksen ja -koulun kanssa. Yhteistyötä tehdään 
suomenkielisen sanataidetoiminnan osalta Tu-
russa toimivan Kirjan talon kanssa. Ruotsinkie-
lisen sanataidetoiminnan yhteistyökumppani on 
Paraisilla toimiva Sydkusten Landskapsförbund 
r.f.

Sanataideyhdistyksen ja -koulun kanssa 
toteutetaan sanataidetoimintaa yksittäisinä ta-
pahtumina alueen kunnissa, mutta myös sään-
nöllistä kerhotoimintaa jopa kuntarajat ylittäen. 
Lisäksi kirjastolaisia on tarkoitus kouluttaa sana-
taiteen saloihin. Osassa kunnissa sanataidetta 
hyödynnetäänkin jo kirjastotyössä, mutta lisä-
opille on aina tarvetta. Lisäksi sanataiteesta on 
suunnitelmissa järjestää verkossa suoritettava 
kurssikokonaisuus, joka mahdollistaa sanataide-
koulutuksen myös hankkeen ulkopuolisille kun-
nille.

Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös alueen 
AKE:n eli kirjaston alueellisen kehittämistehtä-
vän kanssa. Hankkeen tapahtumista ja koulu-
tuksista tiedotetaan AKE:n verkkosivuilla. Myös 
hankkeelle hankittavat aineistot, kuten kamishi-
bai-teatterit tarinoineen ja opasvideoineen, ovat 
tulevaisuudessa tilattavissa ja lainattavissa 
AKE:n verkkosivujen kautta. Näin varmistetaan 
hankkeessa tehtyjen toimien jatkuvuus sekä ai-
neistojen saatavuus myös tulevaisuudessa, niin 
hankekunnissa kuin muissa alueen kunnissa. 

Kirjasto tekee hyvin tiivistä yhteistyötä kou-
lun kanssa useimmissa alueen kunnissa. Yh-
teistyön mahdollistavat resurssit vaihtelevat 
kunnittain kuitenkin aika paljon. On eri asia 
toteuttaa yhteistyötä yhden hengen kirjastossa 
kuin monta kymmentä henkeä työllistävässä 
kirjastossa. Kirjastojen välinen yhteistyö kui-
tenkin mahdollistaa esimerkiksi henkilöresurs-
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seista johtuvien puutteiden paikkaamista. Kir-
javinkkaukset ovat näistä hyvä esimerkki. Sekä 
Varsinais-Suomen että Satakunnan alueella 
toimii AKE:n koordinoima kirjavinkkaripankki, 
josta kirjastot voivat ostaa kirjavinkkaripalvelui-
ta. Kirjavinkkaripankissa on alueen kirjastoissa 
työskenteleviä kirjastolaisia, jotka ovat ilmoit-
taneet halukkuutensa tehdä kirjavinkkauksia 
myös muissa alueen kirjastoissa, maksua vas-
taan luonnollisesti. Vinkkauksia voidaan teh-
dä niin kirjastoissa kuin kouluissakin. Sanojen 
sinfoniaa Lounais-Suomessa -hankkeen aikana 
palvelua hyödynnetään esimerkiksi Jämijärvel-
lä, johon kirjavinkkausta menee tekemään Ulvi-
lassa työskentelevä kirjastolainen. 

Kirjaston ja koulun yhteistyö ei rajoitu pelk-
kiin kirjavinkkauksiin. Yhteistyötä tehdään myös 
esimerkiksi tiedonhankintataitojen opetuksessa. 
Tiedonhankintataidot ovat osa monilukutaitoa, 
joka on nykyään hyvin tärkeä taito hallita. On tär-
keää osata etsiä tietoa erilaisista lähteistä sekä 
arvioida lähteen luotettavuutta. Myös erilaisten 
digitaalisten laitteiden ja sovellusten hallinta on 
isossa roolissa nykyään. Onkin luonnollista, että 
kirjasto opastaa näiden taitojen osalta niin lap-
sia ja nuoria kuin aikuisiakin.

Koulujen ja kirjaston yhteistyö 
– esimerkkikuntana Turku
Turussa kirjaston ja koulun yhteistyötä on teh-
ty jo pitkään. Koska toiminta on ollut pitkäjän-
teistä, on syntynyt myös pysyviä koko kaupun-
gin kattavia toimintamalleja. Pääkirjastossa 
esimerkiksi toimii oppimateriaalikeskus, joka 
palvelee kaikkia Vaski-alueen kirjastoja. Siel-
tä on mahdollista tilata isompi määrä samaa 
kirjaa vaikkapa koko luokan luettavaksi. Vali-
koima on hyvin laaja, ja sitä päivitetään sään-
nöllisesti. Kouluille ja päiväkodeille kootaan 
erilaisia aineistopaketteja toiveiden mukaan. 
Palvelu on ollut käytössä erityisesti nyt koro-

na-aikana. Yleisesti palveluita tarjotaan pää-
osin koulua lähimpänä olevassa kirjastossa, 
mutta osaa palveluista on mahdollista saada 
pääkirjastolla.

Esikoululaisille on tarjolla kirjastokurssi, 
jossa opetellaan kirjaston käyttöä perusteista 
alkaen leikillisin keinoin. Jokaiselle turkulaisel-
le 4.-luokkalaiselle tarjotaan mediamatka, jos-
sa opetellaan tiedonhakua ja kirjaston käyttöä. 
Mediamatka toteutetaan koulun lähimmässä 
kirjastossa ja se on tarjolla sekä suomeksi että 
ruotsiksi. Seitsemänsille luokille on tarjolla Tieto-
tietokilpailu, jossa opetellaan tiedonhakua sekä 
kirjastonkäyttöä.

Kirjavinkkauksia järjestetään kaikille 2., 5. 
ja 7. luokan oppilaille, ja ne ovat tarjolla sekä 
suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi kirjavinkkauk-
sia järjestetään pienluokille sekä S2-luokille. 
Vaikka pääpaino on edellä mainituissa luok-
ka-asteissa, myös erilaisia teemavinkkauksia 
järjestetään sopimuksen mukaan. Yläkoulu-
laisille on tarjolla pyynnöstä etänä toteutetta-
via lisäpalveluita, kuten sarjakuvavinkkauksia, 
genre-esittelyjä sekä vinkkejä kirjallisuustut-
kielman tekemiseen. Kirjastoissa järjestetään 
myös satutunteja, jotka ovat avoimia kaikille. 
Niitä on mahdollista järjestää myös ryhmille, 
tällöin asiasta on sovittava etukäteen. Pääosin 
ryhmät ovat olleet päiväkodeista, mutta on jou-
kossa myös koululuokkia.

Turussa on käytössä koko peruskoulun kat-
tava lukudiplomi nimeltään Lukupolku. Lukudip-
lomin aineisto ja tehtävät on koottu verkkosivuil-
le, josta on helposti löydettävissä niin oppilaille 
kuin opettajille suunnattu materiaali sekä itse 
Lukupolku. Lukemalla kirjoja pääsee kulkemaan 
polkua eteenpäin ja saavuttamaan vaikkapa 
Voittamattoman ahmijalukija-arvonimen. Luku-
diplomien lisäksi Turun kirjastoissa toteutetaan 
lukuhaasteita säännöllisin väliajoin. Kesäksi 
on tulossa Satumainen saariseikkailu, joka on 
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suunnattu 1.–2.-luokkalaisille, sekä Suuren-
moinen saariseikkailu, joka taas on suunnattu 
3.–6.-luokkalaisille. Lukuhaasteen lisäksi kesä-
ajaksi on tuloillaan kesälukukampanja, jossa on 
lapsille ja nuorille omat osionsa. Kampanja to-
teutuu koko Vaski-alueella.

Lukutaitotyössä yhteistyö on tärkeää
Lukutaitotyötä ja sitä kautta työtä lukemisen 
edistämiseksi tehdään kirjastoissa paljon. Tur-
ku toimii hyvänä esimerkkinä toiminnan ja tar-
jonnan laajuudesta, mutta myös pienempien 
kuntien kirjastoissa tehdään valtavasti hyvää 
työtä lukemisen edistämiseksi. Vaikka resurssit 
ovat paikoin hyvinkin niukkoja, on ollut upeaa 

huomata, kuinka runsasta tarjonta on. Ilo on ol-
lut myös kuulla, kuinka hienosti yhteistyö koulu-
jen kanssa sujuu. Yhteistyö on voimaa!
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Vesa Jauhiainen,
Varissuon aluepoliisi 13 vuotta, tehnyt ja 
kehittänyt verkostotyötä alueella, toiminut 
poliisina 38 vuotta

Lähipoliisina maahanmuuttaja-
valtaisessa lähiössä
Kirjoitus perustuu 20 vuotta Turun normaalikoulussa työskennelleen erityisopettaja, KT Annele Laaks-
osen tekemään haastatteluun. Annele Laaksonen on työssään nähnyt ja kokenut lähipoliisin työn 
merkityksen maahanmuuttajavaltaisessa Varissuon lähiössä. Haastateltava lähipoliisi Vesa Jauhi-
ainen on toiminut poliisina 38 vuotta ja Varissuon lähipoliisina 13 vuotta. Hän tuntee monet alueen 
perheet ja lapset jo päiväkodista alkaen. Alueen vanhemmat arvostavat häntä, ja hän voi luontevasti 
puuttua mahdollisiin ristiriitatilanteisiin. Hän on edistänyt alueen eri toimijoiden verkostoitumista. 

ASIASANAT: kielitaito, lähipoliisi, lähiö, maahanmuuttajalapset ja -nuoret, verkostoituminen

Mitä etuja ja haasteita näet lähipoliisin 
tehtävissä Varissuon alueella? 
Ensinnäkin poliisin pitää olla kasvollinen poliisi, 
jotta luottamus syntyy. Jos poliisi tulee vain ulko-
puolelta tehtäväänsä suorittamaan, niin asiakas, 
nuori, voi kokea poliisin vain käskyttäjänä eikä 
ymmärrä poliisin tehtävänkuvaa. Jos taas poliisi 
on tuttu arjesta, koulumaailmasta, kauppakes-
kuksesta, Varissuon alueelta yleensä, niin polii-
si koetaan enemmän tukena kuin vastustajana. 
Poliisi voidaan kokea maahanmuuttajataustais-
ten henkilöiden keskuudessa vastustajana siksi, 
että kokemukset poliisista omassa lähtömaassa 
ovat olleet negatiivisia ja poliisi on koettu viholli-
sena. Koen poliisina vuorovaikutuksen tärkeänä 
ja pääosin toimin lapsi- ja nuorisotyössä. Minun 
on helppo lähestyä ihmisiä. Kouluvierailulla saan 
usein jopa 50 ”läpäytystä”, kun oppilaat tulevat 
luokseni tervehtimään. Välillä tulee vastaan nuo-
ria, joiden isätkin ovat minulle tuttuja. 

Poliisina voin liikkua Varissuolla yksin, minut 
tunnetaan ja pystyn omalla läsnäolollani ja persoo-
nallani ennaltaehkäisemään konflikteja. Konflik-
titilanteissa minua uskotaan paremmin, kun olen 
tuttu ja tunnen usein riitapukarit nimeltä. Poliisin 
joutuminen uhkauksen kohteeksi Varissuon alueel-
la on erittäin harvinaista. Alue on rauhoittunut vii-
meisen kymmenen vuoden aikana. Kantaväestön 
rikokset ovat vähentyneet. Jonkin verran esiintyy 

piilorikollisuutta, esim. pahoinpitelyä, perheväkival-
taa maahanmuuttajaperheiden sisällä. Yli 18-vuo-
tiailla on jonkin verran päihde- ja huumeongelmia. 
Usein vanhemmat eivät tiedä, mitä nuoret tekevät. 
Varissuolla voi elää melko turvallisesti, jos itse käyt-
täytyy normaalisti. Itse pidän tärkeänä, että aluepo-
liisi on jatkossakin Varissuolla ennaltaehkäisemäs-
sä ristiriitatilanteita olemalla yhteistyökumppanina 
sekä pitämässä Varissuon puolta, koska siellä on 
paljon hyviä asioita. Mikäli aluepoliisia ei olisi, jen-
giytymistä olisi varmasti enemmän.
Miten kotoutuminen näkyy 
poliisin työssä? 
Maahanmuuttajien kannalta eniten haastetta 
tuottaa suomen kielen taidon heikkous tai osaa-
mattomuus, syrjäytyminen työelämästä sekä jon-
kin verran ääri-ilmiöt. Kotouttaminen on epäon-
nistunut Varissuolla, koska samalla alueella lähes 
puolet asukkaista on vieraskielisiä ja koulujen 
oppilaista 60–70 prosenttia on vieraskielisiä. Itse 
näkisin, että suomen kielen oppimisen kannalta 
luokassa pitäisi olla maksimissaan 20 prosent-
tia vieraskielisiä ja muu osa suomenkielisiä, jot-
ta suomen kielen oppiminen kehittyisi maahan-
muuttajaoppilailla. 

Varissuolla on liian paljon omakielisiä ryhmit-
tymiä, jotka ovat sisäänpäin lämpeneviä. Niissä 
puhutaan vain omaa kieltä ja tällöin suomen kieli 
ei kehity. Niihin on vaikea ulkopuolisen päästä. On 

Annele Laaksonen, KT, 
erityisopettaja

Annele Laaksonen ja Vesa Jauhiainen
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perheitä, joissa kielletään puhumasta muuta kuin 
omaa kieltä ja jossakin tapauksessa lapsia kielle-
tään leikkimästä muiden kuin omankielisten lasten 
kanssa. Poliisina olen huomannut sen, että vaik-
ka kouluaikana tytöillä oli vielä suhteellisen hyvä 
suomen kielen taito, niin nuorena solmitun avio-
liiton tai ”pariutumisen” kautta naiset unohtavat 
suomen kielen ja he ovat alkeisvaiheessa suomen 
kielessä, kun pitäisi selvittää oman lapsen asioita 
suomeksi esim. päiväkodissa. Joskus perheessä 
mies säätelee, mitä kieltä nainen voi puhua. Ei ole 
syytä yleistää, sillä on myös perheitä, joissa mies 
kannustaa naista opiskelemaan ja työelämään. 

Liikkuessani Varissuolla kielen köyhtyminen 
tulee esiin, kun tapaan nuoria. Minun pitää pu-
hua joskus hyvin selkosuomea, jotta lapset ja 
nuoret ymmärtävät. He puolestaan puhuvat mi-
nulle hyvin typistettyä, lyhytlauseista, ”sanata-
soista” suomea. Olenkin nimennyt kielen ”ma-
mutalkiksi”. Lapset itse ymmärtävät toisiaan 
yhdestä, kahdesta sanasta ja joukkoon lisätään 
omankielisiä sanoja. Kokonaisia lauseita ei käy-
tetä. Kun lapset ja nuoret ovat koulussa, heidän 
suomen kielen taitonsa on vielä jotenkin hallin-
nassa, mutta kun he lopettavat koulun eivätkä 
pääse jatko-opintoihin, kieli voi vuodessa kah-
dessa kuihtua olemattomiin. 

Maahanmuuttaja-aikuisista liian iso osa osaa 
sanoa suomeksi vain ”anteeksi ja kiitos”. On tie-
tysti niitäkin perheitä, joissa kaikki puhuvat omaa 
ja suomen kieltä sujuvasti ja osaavat kirjoittaa 
molemmilla kielillä. Heitänkin pallon maahan-
muuttajille itselleen: suomen kieltä pitää opiskella 
ja oppia. Suomessa on työpaikkoja, mutta tekijä ja 
työ eivät kohtaa toisiaan. Lieneekö osasyy välimat-
kat: työpaikat ovat liian kaukana tai ”väärässä” 
paikassa – kielitaidottomuus, aloitekyvyttömyys, 
koulutus? Toisaalta Turun Aikuiskoulutuskeskus 
on osoittanut, että lyhyelläkin koulutuksella voi 
saada ammattipätevyyden. Työnteon täsmällisyys 
ja aikataulut ovat olennaisia asioita eri työtehtä-
vissä, ja niitä olen itsekin tilaisuuden tullen otta-
nut esiin. On myös perheitä, jotka itse syrjäytyvät 

kodin seinien sisään, kokevat ehkä kielitaidotto-
muutta ja vetäytyvät. Suomessa sosiaaliturvan 
varassa voi elää, mutta ihmisen itsensä ja hänen 
tulevaisuutensa kannalta se on huono asia. Vuok-
ra-asunnot eivät enää ole olennaisesti halvempia 
Varissuolla. Siksi ei ole syytä muuttaa juuri sinne. 
Olen ohjannut nuoria muuttamaan alueille, joissa 
asuu kantaväestöä enemmän. 
Miten verkostotyö toimii Varissuolla? 
Poliisina teen yhteistyötä eri tahojen kanssa ku-
ten esim. koulujen, päiväkotien, nuorisotoimen, 
sosiaali- ja terveystoimen, asukasyhdistysten, 
Yhdessä-yhdistyksen, Tyttöjen talon ja muiden 
järjestöjen kanssa. Koen verkostotyön tärkeänä ja 
koulussa olen tuttu ”vierailija”. Yhteistyö rehtorin 
ja kuraattorin kanssa on tärkeää ja yhdessä pysty-
tään vaikuttamaan asioihin. Varissuolta on lähte-
nyt pois henkilöitä, joiden kanssa yhteistyö oli sau-
matonta ja luontevaa. Kaikki eivät koe sitä yhtä 
tärkeänä, mutta poliisin työn kannalta se on tär-
keää. Nykyään koulussa ei ole enää niinkään kon-
flikteja kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä, 
vaan joskus tulee riitoja maahanmuuttajaryhmien 
välillä esim. siitä, minkälainen muslimi toinen on 
ja minkälainen itse on, kumpi edustaa parempaa 
islamilaisuutta. Poliisina haluaisin käydä vuosit-
tain kertomassa kaikille 1. luokkalaisille poliisin 
työstä, siitä mitä poliisi tekee ja mitä ei tee. 

Hyvänä koen sen, että Turun kaupunki on pa-
nostanut poliisin aluetyöhön enemmän kuin en-
nen. Tänne on perustettu lähipoliisityöryhmä. Va-
litettavasti joskus yhteiskunnan negatiiviset ilmiöt 
yleistävät, syyllistävät ja tuomitsevat kaikki maa-
hanmuuttajat, mikä on huono asia. Ääri-ilmiöitä Va-
rissuollakin on ollut, mutta ne ovat poliisin tiedossa 
ja niihin puututaan välittömästi, kun ne tulevat ilmi. 

Varissuolla on kokeiltu ja kehitetty erilaista 
harrastustoimintaa vapaa-ajalle. Erilaiset palvelut 
ovat lähellä perheitä. Aluetoimintaa kehitetään 
koko ajan asukkaiden hyväksi. Varissuon tulevai-
suuden näen suomen kielen oppimisen kannalta 
huolestuttavana. Asuntopolitiikkaa pitäisi suunni-
tella niin, että suuria keskittymiä ei syntyisi.
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      Ajankohtaista tietoa 

           lukemisen, 

               kirjoittamisen 

                 ja oppimisen 

               tutkimuksesta 

           sekä hyvistä 

     opetuskäytänteistä.
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Tässä numerossa mm.: 
 Miten perusopetuksen päättävät nuoret kirjoittavat?
 Kuinka ajankohtaisissa hankkeissa kehitetään kirjoittamisen opetusta? 
 Miten alakoululaiset arvioivat kirjoittajan luotettavuutta netissä?
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KIELIKUKKO
Mediakortti 2021

Kielikukko on FinRA ry:n (Finnish Reading 
Association) jäsenlehti. Se sisältää lukemaan 
oppimiseen ja opettamiseen sekä alan tut-
kimukseen liittyviä artikkeleita. FinRA kuuluu 
seuraaviin järjestöihin: International Literacy 
Association sekä Federation of European Liter-
acy Associations.

TOIMITUS
Päätoimittaja Heli Ketovuori
heli.ketovuori@gmail.com
puh. +358 50 490 6176
Koivulankatu 31C
20740 TURKU
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Kuvat .jpg- tai .tiff-muodossa. 
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finrainfo@gmail.com
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2 1.4. viikolla 19
3 1.8. viikolla 35
4 1.10. viikolla 49

ILMOITUSHINNAT € (ALV 0 %) 
Koko ...................................m/v ..........................4-värisenä
aukeama ......................250 € .................................... 310 €
1/1 .....................................164 € .....................................188 €
1/2  .................................... 95 € .....................................125 €
1/8 ..................................... 45 € ......................................68 €

ILMOITUSKOOT
 Leveys x korkeus
1/1 s. ............................................................... 170 x 256 mm
1/2 s. vaaka ................................................. 170 x 126 mm
1/2 s. pysty ...................................................85 x 256 mm
1/4 s. vaaka ...................................................170 x 70 mm
1/4 s. pysty ....................................................80 x 125 mm
1/8 s. vaaka  ................................................. 170 x 40 mm
1/8 s. pysty ................................................. 40 x 256 mm 
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Kirjoittajakutsu Kielikukon 42. vuosikertaan

Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Associationin) julkaisema 
lehti, jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen, 
kirjoittamisen ja oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä 
opetuskäytänteistä. Kielikukossa julkaistaan artikkeleita, 
kuvauksia opetuskokeiluista, puheenvuoroja, haastatteluja ja 
kirja-arvioita.

Kuluvana vuonna 2021 jo yli 40-vuotias lehti rakentuu laajojen 
teemanumeroiden ympärille. Vuoden ensimmäinen numero 
käsitteli kirjoittamista. Kevään toinen numero keskittyy lasten- 
ja nuortenkirjallisuuteen ja lukemiseen.  Vuoden kolmas lehti 
syventyy lasten ja nuorten tukeen ja hyvinvointiin. 

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia artikkeleista. 
Materiaalin jättö- ja lehden julkaisuaikataulut löytyvät Kielikukon 
mediakortista lehden takakannesta. Artikkeliehdotukset ja 
itse artikkelit toimitetaan lehden päätoimittajalle osoitteella 
heliketovuori@gmail.com.

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn verkkosivuilta.
Ohjeita kirjoittajille – FinRA (finrainfo.fi)

KielikukkoKielikukko

I l o k s i  j a  o p i k s i
Kielikukko on FinRA ry:n (Finnish Reading Association) jäsenlehti. 
Se sisältää lukemaan oppimiseen ja opettamiseen sekä alan tutkimukseen 
liittyviä artikkeleita. FinRA kuuluu seuraaviin järjestöihin: International 
Literacy Association sekä Federation of European Literacy Associations.
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