
 
   
 
 

  

 

 NUORTEN ELÄMYKSELLINEN VINKKAUSTAPAHTUMA 
– TARINOITA LEIPOEN, MAALATEN JA VIDEOIDEN 
”Nälkäpeli. Resepti: Litra lähitulevaisuutta. 24 teelusikallista tribuut-
teja. 12 viskausta vyöhykkeitä. Erityisesti epäoikeudenmukaisuutta.” 
(Tyttö, 6 lk, Vantaan Lukuinto). 
 
 

 Rohkaisee luovaan itseilmaisuun sekä jakamaan vinkkejä 
vertaisille. 

 Tekemistä ja toimintaa luovilla tavoilla 

 Aineistovinkkauksessa nuoret vinkkaavat lukemiaan 
kirjoja leipomalla, maalaamalla ja piirtämällä sekä 
videoimalla päiväkirjahuoneessa BB-tyyliin. 

 Oppilaiden tekevät vinkkejä kirjoista, elokuvista, mu-
siikista ja peleistä  

 Osallistuminen vapaaehtoista 

 Opettajan lupa osallistumisen korottavasta vaikutuk-
sesta oppilaan äidinkielen numeroon. 

 Vinkit hyödynnettävissä yläkoulun lukudiplomin uu-
distamistyössä. 

 
SUUNNITELLEN TAPAHTUMAAN 
 

 Koulun äidinkielenopettajat jakavat mainosmateriaalia ja 
kirjastonhoitaja mainostaa tunneilla ennen tapahtumaa. 

 Kolme kirjastontyöntekijää tapahtuman järjestäjiksi   

 Lupapyynnöt videointeja varten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tapahtuman kustannukset koostuvat lähinnä tarvikkeista, 
joista isoa osaa voi käyttää jatkossa esim. kiertävänä tarvike-
kassina. Kertakäyttöiset leivontatarvikkeet voi hankkia ta-
pahtuman suuruudesta riippuen 30-100 eurolla. 
 

TAPAHTUMAILTA KIRJASTOLLA 
 

 Ryhmään noin 13 nuorta (6. lk ja yläkoulu) 

 Ajankohdaksi esim. perjantai-ilta klo 16 – 20 

 Aiheeseen johdatteleva kirjavinkkaus, jonka jälkeen oppilaat 
jaetaan kahteen ryhmään ja kahteen eri työpisteeseen. Puo-
lessa välissä vaihdetaan pisteitä. 

http://www.lukuinto.fi/


 
   
 
 

  

 

 Jokainen oppilas saa oman vuoronumeron, jonka he sisällyt-
tävät itsenäisesti iPadeilla tuottamiinsa kuviin ja videoihin. 
Numero auttaa yhdistämään tekijän ja tuotoksen toisiinsa 
vaivattomasti. 

Videointipiste 
 Videoinneissa käytetään iPadia tai videokameraa.  

 Huomioi mikin sijoitus laitteessa, ettei esimerkiksi käsi peitä 
sitä. 

 Oppilaat vuoronumerojärjestyksessä videointihuoneeseen 
 

Leivonta- ja maalaus-/piirustuspiste 
 Varaa käytännön esivalmisteluihin mm. leipomiseen (kuor-

rutteiden vatkaaminen ja kakkupohjien murskaaminen) 1-2 
tuntia. 

 Nuorten valitsemaa musiikkia soimaan taustalle. 

 Lopuksi keräännytään yhteen ja kasataan loppukakku jäljelle 
jääneistä aineksista yhdessä suunnitellen.  

 Loppusiivous sujuu hyvin ja nopeasti, kun pöytäpinnat on 
suojattu jätesäkeillä.  

 Käsienpesupisteen sijainti kannattaa huomioida leivontata-
pahtumaa suunniteltaessa.  

 Leipomukset nautitaan tapahtumassa ja viedään kotiin. 
 

 
ILLAN SALDONA NUORTEN KOMMENTTEJA: 
Millainen lukudiplomin pitäisi olla ? 
 

 Hyvä lukudiplomi on ilmeikäs ja monipuolinen, sisältää huu-
moria. 

 Tajunnanvirtaa, psykedeliaa, kauhua ja outoja tarinoita.  

 Taide/populaarimusiikkia.  

 Sylintäydeltä mielikuvitusta. Pikku hyppysellinen kauhua. 
Suuri kourallinen fantasiaa. Aimo annos hymyä.  

 
 
  
 
 
 
 
 
Kehitys ja toteutus: Martinlaakson koulu ja Vantaan kaupunginkirjas-
to, Tikkurilan kirjasto, lasten ja nuorten kirjastotyön ydinryhmä.  
 

http://www.lukuinto.fi/

