
 
   
 
 

  

 

LUKUHETKET – Lukemista puolin ja toisin 
 
 

 Lukeminen näkyvämmäksi kodeille ja isovanhemmille luku-
hetkien avulla 

 Lukuhetkistä voi tulla sukupolvet yhdistävä kokemus. 

 Yhdistä lukuhetket esim. lukudiplomityöskentelyyn. 
 

ISOVANHEMMAT, LUKUMUMMOT, -MAMMAT JA  
-PAAPAT (alakoulu) 
 
”Lukumammat ja -paapat lukevat samalla intensiteetillä kolmelle ja 
sadalle oppilaalle.” (Kauhajoen Lukuinto) 
 

 Järjestä oman luokan tai koko koulun tarinahetki oppitunniksi 
koululla tai kirjastossa. Kaikki pääsevät mukaan, kun vierailus-
ta tehdään julkinen. Näin laajennat myös oppimisympäristöä. 

 Kutsu tarinan- ja sadunkertojille esimerkiksi kotien kautta. 

 Vierailija voi valita kiinnostavan tekstin (satu tai isommille 
vaikkapa kalastuskirja tai urheilu-uutinen) yhteistyössä kou-
lun ja kirjaston kanssa. Itseä innostavaa tekstiä on mielek-
käämpää harjoitella etukäteen ja lukea ääneen.  

 Jaa oppilaat tarvittaessa ryhmiin. Huomioi mahdollisuudet lu-
kea omalle lapsenlapselle, mutta lukevan vanhuksen ei tarvit-
se olla oppilaan oma isovanhempi. 

 Myös lapset voivat lukea isovanhemmille. 

 Kutsu vapaaehtoiset, kullanarvoiset mummot, mammat ja 
paapat lounastamaan. 

 

 Lapsille lukevan mummon tai paapan säännölliset vierailut 
koululla, myös osana lukutempauksia. Ideoi lisäksi isovan-
hempien päivä! 

 
LUKUKUMMIT (esiopetus – lukio) 
 

 Isompien oppilaiden pienille pitämiä lukuhetkiä esim. välitun-
titoimintana tai satutunteina – myös pienemmät voivat lukea 
kummilleen. 

 Kutsu lukijoiksi lapsia ja nuoria 3. luokkalaisista lukiolaisiin. 

 Tee lukutoiminnasta säännöllistä koulukirjastossasi ja kirjas-
tossasi koko kouluvuoden ajaksi: välitunti- tai satutuntilukijat 
kerran viikossa toteutettavaan lukuhetkeen. 

 

http://www.lukuinto.fi/


 
   
 
 

  

 

 
LUKUKOIRAT JA –NALLET KUUNTELIJOINA  
(päiväkoti + alakoulu) 
 

 LUKUKOIRA  

 Lukukoira kuuntelee. Koira ei keskeytä eikä arvostele, 
vaan motivoi ja rauhoittaa lasta lukemaan. Toistuvas-
ti vierailevalle koiralle voidaan lukea yksittäin ja ryh-
mässä. 

 Anna lapsille ja koiralle aikaa tutustua toisiinsa muu-
taman lapsen ryhminä.  

 Soveltuu etenkin mekaanisen lukutaidon harjoituksiin 
esiopetuksen tueksi.  

 Tiesitkö, että lukukoirakin kouluttautuu? Suomen kuuluisim-
malla lukukoira Börjellä on tutkinto Yhdysvalloista.  Lue li-
sää lukukoiratyöstä!  

 

 LUKUNALLET tuodaan Kansainvälisenä Nallepäivänä kotoa 
kuuntelemaan ryhmänä luettuja lukuläksyjä. 

 
 
Kehitys ja toteutus: Kauhajoen koulukeskus ja Kauhajoen kaupungin-
kirjasto, Kauhajoki. Kalevalan koulu ja Kuopion kaupunginkirjasto, 
Kuopio. Mäntylä-Snellmanin päiväkoti ja esiopetus sekä Oulun kau-
punginkirjasto, Oulu. Pelkosenniemen koulu ja Sompion  kirjasto, 
Pelkosenniemi. Vuorentaustan koulu ja Ylöjärven pääkirjasto Leija, 
Ylöjärvi. 

 

http://www.lukuinto.fi/
http://lukukoira.nettisivu.org/lukukoiratyo/
http://lukukoira.nettisivu.org/lukukoiratyo/

