
 
   
 
 

  

 

 
 
LÖYDÄ YHTEISTYÖKUMPPANISI LÄHISTÖLTÄ  
 
”Hankkeeseen hakuvaiheessa kartoitimme mahdolliset yhteistyö-
kumppanit, jotka voisivat tukea oppimista paikallisesti.” (Viitasaaren 
Lukuinto)  
 
 

OMAT VERKOSTOT 
 

 OTTAKAA ENSIN JOHTOPORRAS TUEKSENNE 

 Rehtorit, kirjastonjohtajat ja sivistystoimen johtajat 
sekä suunnittelijat mukaan tiedotustilaisuuksiin! 

 KIRJASTOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

 Naapurikunnan kirjaston kanssa: Tiivistäkää ja kehit-
täkää yhteistyötä; tehkää esim. vinkkariyhteistyötä 
kutsumalla kauhukirjavinkkaaja vieraaksenne 

 Kirjastoyhteistyö yli valtakunnan rajojen vaikkapa 
kummikoulun kanssa: Tutustukaa satuihin puolin ja 
toisin, järjestäkää kuvataidekilpailuja tai lähettäkää 
oma nukke vierailulle toisen maan kulttuurin pariin.  

 KOULUJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

 Koulut kunnassanne tai naapurikunnissa: Jakakaa op-
pimateriaalianne puolin ja toisin.  

 KOULUN ENTISET OPPILAAT  

 Kutsukaa vaikka haastateltaviksi tiedonhankintateh-
täviä varten. Voitte myös videoida haastattelut. 
 

 

LAAJENNA LUKEMAAN INNOSTAMISEN PIIRIÄ! 
 

Arkistoja ja museoita  
 Vierailkaa maakuntamuseoissa ja -arkistoissa sekä tiede- ja 

luontokeskuksissa: Etsikää tietoa tai tehkää haastatteluja. 
Kutsukaa paikallislehti mukaan! 

 

Sanataidekouluja 
 KOULUTUSTA henkilökunnalle: opastusta vaikkapa lorujen 

elävöittämiseen tai vinkkejä kuvakirjojen jatkotyöstämiseen. 

 TYÖPAJOJA 

 Kirjoittamiskoulutusta oppilaille ja opettajille  

 Sanataidepaja kirjavinkkarigurun johdolla 

 Sarjakuvapaja sopii myös pienemmille oppilaille  

http://www.lukuinto.fi/


 
   
 
 

  

 

 

Yrittäjiä ja kunnallisia palveluita 
 Ottakaa yrittäjät mukaan koulun ja kirjaston tapahtumien jär-

jestämiseen tai lukutaitojen opetukseen: kirjakauppa, valo-
kuvaamo, pankki, poronhoitajat ja elokuvateatteri jne.  

 Tehkää yhteistyötä myös kuntanne neuvolapalvelujen perhe-
työntekijän kanssa: Tuokaa esim. perhekerho kirjaston las-
tenosastolle. 

 

Media 
 PAIKALLIS- JA MAAKUNTALEHDET 

 Toimittajat mukaan esim. erilaisiin juhliin – oppilaat 
lehtijuttujen laatijoiksi 

 Osallistakaa media koulun ja kirjaston tapahtumien 
suunnitteluun. Lehden oma toimipiste mukaan ta-
pahtumaan!  

 Pyytäkää paikallislehden sähköiset lukuoikeudet kou-
lun käyttöön!  

 MUUT LEHDET 

 Osallistukaa esim. lasten ja nuorten lehtien järjestä-
miin kilpailuihin omalla teemalla. 

 Oppilaiden tuotoksien, kuten kirja-arvioiden ja vide-
oiden julkaiseminen vaikkapa Lasten kirjallisuuslehti 
Vinskissä 

 TELEVISIO 

 Paikallistelevisio mukaan taltioimaan esim. työpaja-
toimintaa. Levittäkää Lukuinto-ideoitanne television 
kautta ympäri maata! 

 Osallistukaa myös  Ylen Uutisluokka –toimintaan. 
Suunnitelkaa, toteuttakaa ja esittäkää uutisia tai 
tuottakaa vaikkapa kokonainen TV-ohjelmajakso Ylen 
työryhmän kanssa. 

 PAIKALLISRADIO 

 Herättäkää paikallisradion kiinnostus paikallisteemal-
la varustellulla produktiollanne. 
 

Kirjallisuuden toimijat ja taiteilijayhteistyö  
 KIRJAILIJAVIERAILUT virtuaalisesti ja livenä 

 Huom! Kirjailijavierailuja järjestäessä Lukukeskuksen 
palvelut 

 KIRJASTOKAISTA  

 Esim. Lukuinto-idean dokumentointi ja mainonta 

 LASTENKIRJAINSTITUUTTI 

 OTAVA-KIRJAKUSTANTAMO 

 SARJAKUVAKESKUS 
  

http://www.lukuinto.fi/
http://www.lukukeskus.fi/vinski-12011/
http://www.lukukeskus.fi/vinski-12011/
http://yle.fi/uutiset/uutisluokka/
http://www.lukukeskus.fi/
http://www.kirjastokaista.fi/
http://www.lastenkirjainstituutti.fi/
http://www.otava.fi/
http://sarjakuvakeskus.fi/


 
   
 
 

  

 

 TAIDETYÖPAJAT 

 Runotaidepaja paikallisen runoilijan – sarjakuvatyö-
paja vaikkapa graafikon/graafisen suunnittelijan 
kanssa 

 LEFFAT JA TEATTERI 

 Paikallinen elokuvatapahtuma: Valitkaa elokuvia ikä-
ryhmittäin, valmistautukaa tapahtumaan ja työstäkää 
jälkikäteen esim. Koulukinon menetelmin 

 Teatterivieraita ja -vierailuja: Valmistautukaa tutus-
tumalla näytelmän (esim. Saapasjalkakissa-sadun) 
tapahtumiin etukäteen Papunet-sivuston kuvallisen 
sadun kautta. Toteuttakaa koulun oman lehden ai-
heeseen liittyvä uutisointi yhteistyössä näyttelijöiden 
kanssa. Osallistukaa näytelmään/musikaaliin esim. 
perhekerhossa. 

 

Tekninen ja muu asiantuntija-apu 
 PAIKALLINEN MEDIAKESKUS: täsmäkoulutusta esim. tarinoi-

den tekemiseen teknologian avulla 

 KAUPUNGIN ATK-TUKI/OPETUSTOIMEN TIETOTEKNIIKKAKES-
KUS/-HANKE/-KOULUTTAJA perehdyttää tablettien käyttöön.  

 MEDIATAITOKUMMI opastaa oppilaita internetin turvalliseen 
käyttöön. 

 PELISUUNNITTELIJAN pelityöpajassa jaetaan asiantuntemusta 
oppilaille.  

 

 
 
 

JÄRJESTÖ- JA SEURATOIMINTA 
 PAIKALLISET URHEILUSEURAT 

 Aktivoikaa lasten ja nuorten lukuintoa yhteistyössä 
paikallisen urheiluseuran kanssa: Kirjastonhoitajien 
kokoama kirjakassi joukkueen pelimatkoille.  

 Herätä tapahtumaorganisaation kiinnostus: Järjestä-
kää lukemaan innostamisen produktio vaikkapa pai-
kallisen urheilutapahtuman teemalla. 

 VALTAKUNNALLISET JÄRJESTÖT 

 Yhteistyötä Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL:n 
paikallisosaston kanssa vaikkapa Lukulahja-
kampanjan merkeissä. Kutsukaa järjestö mukaan 
koulun ja kirjaston tapahtumiin. 

 Suomen Pakolaisapu: Lukumaratoniin osallistuminen 
pakolaisten hyväksi. Kodit lahjoittavat luettujen kirjo-
jen määrään sidotun summan. 

 

KORKEAKOULUT JA AMMATILLINEN KOULUTUS 
 Ottakaa yhteistyökumppaniksenne korkeakoulu tai ammatti-

koulu – Tarjotkaa aiheita opinnäytteiden tekijöille, kehittäkää 
yhdessä pelejä tai vaikkapa uusi lukudiplomi! 
 

IDEOIKAA LISÄÄ! 
”Koulun, kirjaston ja kodin yhteisille Lukuinto-markkinoille pyydettiin 
mukaan paikallisia yhteistyökumppaneita eri aloilta.” (Kempeleen 
Lukuinto) 
 
Lukuintoyhteisöä laajentamassa useat Lukuinto-paikkakunnat 

http://www.lukuinto.fi/
http://koulukino.fi/index.php?id=4
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Saapasjalkakissa
http://papunet.net/_pelit/_tarinat/kuvakirja/lue/Saapasjalkakissa
http://www.mll.fi/
http://www.pakolaisapu.fi/

