
 
   
 
 

  

 

 VERTAISVINKKAUS 
”Isompi lapsi on aina se kovin auktoriteetti.” (Taivalkosken Lukuinto) 
 

 Tavoitteena lisätä 

 lukuintoa: ”lukeminen on lasten mielestä siistiä”.  

 kirjoista puhumista. 
 

KIRJASTOAGENTIT – KAVERILTA TOISELLE  
”Mieluisinta on kirjavinkkaus. Vilkkaatkin lapset kuuntelevat lumou-
tuneina, kun vähän isompi lapsi lukee.” (Taivalkosken Lukuinto) 
 

 Agenttitoiminnan korostuminen koulun arjessa nostaa pestin 
arvoa myös oppilaiden mielessä. 

 Rooli voi nousta hyvin suosituksi mm. luottamusoppi-
las- ja sovittelutoiminnan rinnalle.  

 Toimintaa ja tehtäväjakoa kannattaa selkeyttää ja räätälöidä 
eri ikätasoille. 

 Joka luokasta valitaan kaksi agenttia. ”Parhaassa iässä” ovat 
3.–5.-luokkalaiset. 

 Säännölliset kokoontumiset kirjastolla ja koululla: 

 Kirjastoagentit osallistuvat ideointikokouksiin, toimi-
vat kirjavinkkareina omissa luokissaan sekä lukijoina 
kirjaston satutunneilla.  

 Agentit laittavat esille lempikirjojaan ja lähettävät kirjavink-
kejä kirjeitse kavereilleen. 

 Agentit mukana juhla- ja teemapäivien tapahtumissa 

 Isommat agentit haastattelevat kirjailijoita ja lukevat 
katkelmia kirjailijoiden teksteistä, pienemmät agentit 
lukevat kirjoja alle kouluikäisille.  
 

KAVERIKIRJAVINKKAUS – LUOKKIEN VÄLILLÄ 
”Kaverivinkkaukset kiinnostavat nuorempia koulukavereita ja innos-
tavat lainaamaan vinkattuja kirjoja.” (Sodankylän Lukuinto) 
 

 6. luokkalaiset esim. 4. luokkalaisille: Isommat vinkkaavat 
pienemmille kirjoja diaesityksin yhdistäen tietotekniikan har-
joittelemisen kirjallisuuteen esim. kirjastossa.  

 3. luokkalaiset 1. luokkalaisille: Isommat valitsevat havainnol-
listavatko vinkkaustaan itse tehdyllä julisteella, rekvisiittaa si-
sältävällä kirjavinkkauskassilla, näyttelemällä tai esittelemällä 
PowerPoint-dioja. 



 
   
 
 

  

 

 Oppilaat voivat vinkata toisilleen myös osana suurempaa kir-
jallisuustapahtumaa. Kummioppilas tykkää kuunnella isom-
man oppilaan lukemaa satua, vaikka omakin lukutaito olisi 
hyvässä mallissa. Toteuttakaa kaverivinkkaushetki vaikkapa 
koulun omilla kirjamessuilla 

 

VERTAISELLE VIRTUAALISESTI  
 

 Kokeile vinkkausta verkossa. 

 Rakenna koulun verkko-oppimisympäristöön kirjas-
tohuone.  
Osallistu ja osallista: vinkkejä ja vertaisvinkkejä sekä 
kirja-, elokuva- ja musiikkikeskusteluja verkkoon. 

 Huoneeseen esim. päivittyvät uutuudet kirjastojen 
sivupiiri.fi-sivustolta. 

 Luo yhteys yli koulurajojen: materiaalin jakamista ja 
vinkkejä lukevilta ja vähemmän lukeville. 
 

 
 
 
 
 
 
Kehitys ja toteutus: Syväsenvaaran koulu ja Lapin maakuntakirjasto, 
Rovaniemi. Aleksanteri Kenan koulu ja Savukosken koulu sekä Som-
pion kirjasto. Taivalkosken kirkonkylän alakoulu sekä Taivalkosken 
kirjasto ja neuvola, Taivalkoski. Martinlaakson koulu ja Tikkurilan 
kirjasto, Vantaan kaupunginkirjasto, Vantaa.  

 
 
 

http://sivupiiri.fi/

