
 
   
 
 

  

 

HEITÄ LUKUINTOA KORIPALLOLLA VELJEKSILLE! 
(Yläkouluikäiset pojat) 

”Opin, että kaikki kirjat ei oo tylsii, sain lukea Nörtti 1 ja 2. Näin uu-
den Youtube-kanavan, josta tykkään tosi paljon.” (Poika 8. lk) 
 

 Toimintamalli soveltuu erityisesti ei-lukeville, yläkouluikäisille 
pojille, jotka oppivat tekemisen kautta ja uusien tarinanker-
ronnan muotojen kautta. 

 Parhaimmillaan kirjoista ja lukemisesta tulee sallittua toimin-
taa lukemista välttelevissä kaveriporukoissa 

 Samaistuttavan kirjailijan avulla saadaan pojat innostumaan. 

 Menetelmässä lähdetään omasta tarinasta liikkeelle ja kerro-
taan se kuvien avulla tai kuvataan. Videot voivat olla myös 
mielipidevideoita ja kirjaesittelyvideoita. 

 Ryhmäkooksi sopii noin 10 poikaa. 

 Kirjasto järjestää kirjailijan teoksia pitkään lainaan koululle. 
 

TARINASTA KUVAKERRONTAAN JA TEKSTIKSI 
”On hyödyllistä opetella tietokoneita jo tässä iässä, koska tulevaisuus 
on niitä täynnä.” (Poika 8. lk) 

 Kirjailijavierailu 

 1. tunti: Luento auditoriossa (8.–9. luokat) 

 2x2 tuntia (kahden viikon välein): Videointityöpaja 
tablet-laitteita hyödyntäen: Oppia ja vinkkejä vide-
oinnista editointiin 

 Kirjailijan fanitapaaminen koulun kirjastossa 

 Vasta videoiden jälkeen tarina muokataan tekstiksi 
käyttäen kuvailua, kerrontaa ja dialogia. 

Vinkki: Sovella tyttö- ja maahanmuuttajaryhmille! 

Hyödynnä Nörtti-buumi 
 Näytä Nörtti-videoita Youtubesta  

 Varaa kirjoja välittömästi lainattaviksi. Nopealukuiset kirjat 
luetaan usein päivässä, parissa ja kakkos- ja kolmososaa tul-
laan piankin pyytämään lainaan.  

 Opettajat saavat myös muita peliaiheisia kirjoja ”myytyä” op-
pilaille. 

 Aleksi Delikouras vastaa Facebookissa nuorten kysymyksiin ja 
tekee mielellään virtuaalikirjavierailuja kouluille. Hänen aja-
tuksiaan poikien lukemisesta Kirjastokaistalla 

http://www.lukuinto.fi/
http://www.kirjastokaista.fi/aleksi-delikouras-pojat-ja-lukeminen-mahdoton-yhtalo/


 
   
 
 

  

 

”Seitsemän veljestä” -poikaryhmä pärähti Nörtteihin 
”Kirjassa oli hyvää se kuinka Dragonslayer666 kertoi ihastuksestaan 
Fetasalaattiin.” (Poika 8. lk)  

 
NUORET VIERAILUSTA JA TYÖPAJATYÖSKENTELYSTÄ 

 Siinä oppi myös vähän kuvauksesta. Sain vinkkejä kuvaami-
seen. Oli hyödyllinen, et se opetti editoimaa noita videoita. 

 Opin editoimisesta, kuvaamisesta ja Nörtistä! 
 

KIRJOISTA 

 Paras kirja minkä olen ikinä lukenut että pakko lukea. 

 Kirjat eivät olleet liian pitkiä ja niitä jaksoi lukea. 

 Hauska, ytimekäs, helppoa tajuta ja hyvä juoni. 

 
POJAT LUKEMAAN - KIRJAT MUKAAN PELIBUSSIIN  

 Tee yhteistyötä paikallisen urheiluseuran kanssa. 

 Kirjastonhoitajat keräävät monipuolista lukemista kassiin, jo-
ka toimitetaan joukkueen pelimatkoille. 

 Pojat lukevat bussissa matkan aikana valmentajan ohjaamina. 

 Valitse mukaan myös lajiin liittyvää luettavaa. 
 

Näin Kauhajoella 
Idea herätti valtakunnallista mediahuomiota, mm. Ilta-Sanomissa 
(25.8.2014):  
”Esimerkiksi koripalloa harrastavat pojat on houkutettu kirjojen ää-
reen Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla. 12–13-vuotiaita poikia odottaa 
linja-autossa kassillinen kirjoja, joita he voivat lukea pitkillä pelireis-
suilla. 

– Bussimatka Kauhajoelta Helsinkiin kestää viitisen tuntia. Sinä aikana 
meillä on kaksi puolen tunnin lukemisjaksoa. Pojat rauhoittuvat heti, 
kun he saavat kirjan käteensä, sanoo Kauhajoen Karhujen C-poikien 
valmentaja Timo Hakamaa. 
Valmentajan mukaan kirjoista keskustellaan porukalla. Myös van-
hemmat tukevat pelimatkojen lukemisharrastusta. 
Kirjakassin kokoavat koulu ja kirjasto yhteistyössä. 
Taustalla on huoli lasten lukuharrastuksen vähenemisestä. 
Pisa-tutkimusten mukaan esimerkiksi 15-vuotiaista pojista puolet ei 
lue vapaa-ajalla. Myös tyttöjen lukeminen on vähentynyt selvästi.”  

 
Kehitys ja Toteutus: Martinlaakson koulu ja Vantaan kaupunginkirjas-
to, Lasten ja nuortenkirjastotyön ydinryhmä. Kauhajoen koulukeskus 
ja Kauhajoen kaupunginkirjasto, Kauhajoki. 

http://www.lukuinto.fi/

