
 
   
 
 

  

 

LINKKEJÄ OPPIJOIHIN 
 

DIGISUKUPOLVI: DIGINATIIVIT 
Tutustu oppijoihin kohdistuviin tutkimuksiin Wired Minds –sivustolta 
 

POJAT 
20 lukuvinkkiä nuorille miehille 
Kirjastoammattilainen Esko Nousiainen 
 

Kirjasampo  
 

Fredi  
Sähköinen oppikirja pojille ihmisoikeuksista 
 

Poikien Talo 
Avoin yhteisö 10–28-vuotiaille poikana ja miehenä olemista pohtiville 
Poikien Talo, Helsinki olemista Poikien Talo, Oulu 
 
 

Aleksi Delikouras 
Aleksi Delikouras kannustaa nuoria tarinoiden pariin: Kirjastokaistan 
haastattelu Vantaan Martinlaakson koululla (26.9.2013)  
 
Pojat ja lukeminen – mahdoton yhtälö? Aleksi Delikouraksen esitys 
Helsingin Lukuinto-koulutuksessa huhtikuussa 2013 
 
YouTube-videoista kirjallisuuten ja takaisin: Aleksi Delikouraksen lu-
ento Turun Lukuinto-koulutuksessa joulukuussa 2014 

Aleksi Delikouras: Kirjoitan siis olen -vakavia sanoja kirjottamisesta 
koulussa Lukuinto-tilaisuudessa 24.4.2015 
 

Tutkimuksia poikien maailmasta 
Huuki, Tuija (2010): Koulupoikien statustyö väkivallan ja välittämisen 
valokiilassa. Väitöskirja. Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulun yliopis-
to. 
 
Manninen, Sari (2010): ”Iso, vahva, rohkee – kaikenlais-
ta”. Maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa. 
Väitöskirja. Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulun yliopisto. 
 

TYTÖT 
Friidu 
Sähköinen oppikirja tytöille ihmisoikeuksista 
 

http://www.lukuinto.fi/
http://wiredminds.fi/projects/
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/oppijat/lukuvinkkeja_nuorille_miehille_esko_nousiainen.pdf
http://www.kirjasampo.fi/fi/node/913#.VLkW_SusV1A
http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/fredi-taitto2013.pdf
http://poikientalo.fi/
http://poikientalo-oulu.fi/
http://www.kirjastokaista.fi/aleksi-delikouras-kannustaa-nuoria-tarinoiden-pariin/
http://www.kirjastokaista.fi/aleksi-delikouras-pojat-ja-lukeminen-mahdoton-yhtalo/
http://www.kirjastokaista.fi/aleksi-delikouras-youtube-videoista-kirjallisuuteen-ja-takaisin/
http://www.kirjastokaista.fi/aleksi-delikouras-youtube-videoista-kirjallisuuteen-ja-takaisin/
http://www.kirjastokaista.fi/aleksi-delikouras-kirjoitan-siis-olen/
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514263613/isbn9789514263613.pdf
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514263613/isbn9789514263613.pdf
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514263590/isbn9789514263590.pdf
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514263590/isbn9789514263590.pdf
http://www.ihmisoikeudet.net/uploads/materiaali/friidu.pdf


 
   
 
 

  

 

Tyttöjen Talo, Helsinki 
Avoin yhteisö 10–28-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille 
Muiden paikkakuntien Tyttöjen Talot täällä 

 
KIRJASTOPALVELUJA ERILAISILLE OPPIJOILLE 
 
CELIA 
 
Celia-kirjasto tarjoaa kauno- ja tietokirjallisuutta sekä oppikirjoja ää-
ni-, piste- ja elektronisina kirjoina kaikille, joille tavallisen painetun 
kirjan lukeminen on vaikeaa. Lukemisen vaikeuden aiheuttajana voi 
olla lukihäiriö, näkövamma, heikentynyt lihaskunto tai muu vastaava 
syy. Asiakkaaksi liityttäessä pyydetään terveydenhoitoalan asiantunti-
jan tai erityisopettajan ilmoitus lukemisesteisyydestä. 
 
Kauno- ja tietokirjallisuuden lainaaminen Celianetistä on ilmaista. 
Päiväkodit ja koulut voivat liittyä Celian yhteisöasiakkaiksi ja lainata 
kirjoja lukemisesteisille lapsille ja nuorille. Koulut voivat myös ostaa 
oppikirjoja kaikille lukemisesteisille oppilailleen. 
 
Katso Kirjastokaistan video Celia-kirjaston palveluista. 
 
 

Kunnari-lukudiplomi Celian piste- ja äänikirjoilla 
Kunnari on lukudiplomi, joka koostuu neljästä eri luokka-asteiden 
osiota. Kirjalistoista on helppo valita ne kirjat, jotka haluaa lukea ja 
jotka löytyvät Celiasta. 
 

 

 
DaisyTrio-aineistojen kokeilu Lukuinnossa  
 
DaisyTrion kaunokirjallisia teoksia eli lastenkirjoja testattiin Lukuinto-
ohjelmassa kolmessa pilottiryhmässä. Kokeiluajan jälkeen käyttäjiltä 
kerättiin palautetta DaisyTrio-yhdistelmäkirjojen jatkokehittelyä var-
ten. 
 
DaisyTrio on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille, joilla on luki- tai 
muu oppimisvaikeus tai jotka muusta syystä tarvitsevat erityistä tu-
kea oppimisessa. Kirjaa käytetään tietokoneen ja lukuohjelman avul-
la. Lukija voi seurata kirjan tekstiä tietokoneen ruudulta ja kuunnella 
samalla tekstin ääneen luettuna.  
 
Ääneen luettu teksti näkyy ruudulla korostettuna. Kirja myös tukee 
lukemisen taitoja, sillä lukija voi itse ohjata etenemistään tekstissä: 
pysähtyä ja toistaa kuulemansa, esimerkiksi tavuittain. 
 
DaisyTriojen kuuntelemiseen voi ladata ilmaisen AMIS-ohjelman Celi-
an sivuilta tai hankkia hieman laajemmilla ominaisuuksilla varustetun 
maksullisen EasyReader-lukuohjelman. Tablet-tietokoneen käyttöä 
varten tarvitaan omat lukuohjelmat, esim. iPadille Voice of Daisy tai 
Read2Go-lukuohjelmat. Jos käytät Daisy-kirjojen kuunteluun iPadia, 
lataa verkosta tai siirrä cd-levyltä kuunneltavat tiedostot eli DaisyT-
riot ensin tietokoneellesi ja lataa ne iPadillesi iTunesin kautta.  Ohjeet 
löytyvät Celian sivuilta.  
 
Lue DaisyTrio-aineistojen käyttökokemuksista Taivalkosken Lukuinto-
hankkeessa. 

 

http://www.lukuinto.fi/
http://www.tyttojentalo.fi/
http://www.tyttojentalo.fi/muut-tytt%C3%B6jen-talot
http://www.celia.fi/
http://vimeo.com/71418889
http://www.celia.fi/kunnari
http://www.lukuinto.fi/media/daisytrio-kokeilu-lukuinnossa.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/daisytrio-kokeilu-lukuinnossa.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/oppijat/valmiit_daisytriot_13092013.pdf
http://www.celia.fi/amis
http://www.celia.fi/amis
http://www.celia.fi/ohjeita-kuunteluun/kuuntele-tabletilla-tai-alypuhelimella/
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/oppijat/pien_ja_erityisryhmat.pdf


 
   
 
 

  

 

 
 
Omppu-kokoelma 
Oulun kaupunginkirjaston Omppu-kokoelmassa on moniaistisuutta 
tukevia ja helppolukuisia kirjoja lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. 
Omppu-kokoelman kirjoihin voi tutustua monella tavalla: lukemalla, 
katselemalla, kuuntelemalla ja tunnustelemalla. Omppu-kokoelman 
kirjoja voi lukea kuka tahansa, mutta erityisen hyvin Omppu sopii 
kielihäiriöistä ja lukivaikeuksista kärsiville lapsille ja nuorille, suomen 
kieltä opetteleville maahanmuuttajille sekä kehitysvammaisille kirjal-
lisuuden ystäville. 
 

 
 
 

 
Esteetön kirjasto  
Kirjastonkäytön saavutettavuuden varmistaminen. Työkalupakki. 
OPM 2006. 
 

DATERO ry 
Erityisryhmien tietotekniikkakeskuksen ohjelmalainauspisteet Poh-
janmaan kirjastoissa 

 
 
LUKUKOIRA-TOIMINTA 
 
Kaija Ikäheimo et al (2012): englanninkielinen teksti Luetaan koiralle -
 Children with reading problems read to a dog 
 
Lukukoira-toimintaa on toteutettu esim. Kaarinan kaupunginkirjaston 
ja koulujen yhteistyönä Tartu tassuun –hankkeessa. 
 

  

http://www.lukuinto.fi/
http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/omppu-kokoelma
http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/omppu-kokoelma
http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/esteettomyys/esteeton_kirjastonkaytto.pdf
http://www.datero.fi/
http://congress.utu.fi/CELE2012/CELE_Luetaan_koiralle%20Ik%C3%A4heimo%20250212.pdf
http://congress.utu.fi/CELE2012/CELE_Luetaan_koiralle%20Ik%C3%A4heimo%20250212.pdf
https://www.kaarina.fi/kirjasto/lapsetjanuoret/fi_FI/tartu_tassuun/


 
   
 
 

  

 

LISÄTIETOA ERILAISISTA OPPIJOISTA 
 

Erilaisten oppijoiden liitto  
Valtakunnallinen tukea, apua, neuvontaa ja koulutusta tarjoava jär-
jestö 
 

Nuoret erilaiset oppijat 
Erilaisten oppijoiden liiton nuorten osaston Facebook-sivusto 
 

Lukihäiriö.fi 
Tietoa lukivaikeudesta, sen testaamisesta ja apukeinoista 
 

LukiMat  
Niilo Mäki-instituutin sivusto lukemisesta, kirjoittamisesta ja mate-
matiikasta 
Ekapeli  lukutaitojen perusteiden harjoitteluun 
 

Papunet 
Tietoa puhevammaisuudesta, kuvakommunikaatiosta, viittomista ja 
selkokielestä sekä materiaalia kommunikaation tukemiseksi 
 

Kielelliset erityisvaikeudet 
Aivoliiton sivusto, joka sisältää tietoa ja materiaalia kielellisistä eri-
tyisvaikeuksista 
 

Kuurojen ja viittomakielialan erikoiskirjasto 
Kuurojen liiton kirjasto ja tietopalvelussa 
 

 
Klikin  
Selkokielinen Wiki-verkkopalvelu. Sivuilla erilaiset oppijat tuottavat 
multimediaalisia verkkosivuja itsestään ja elämästään. Sivut koostu-
vat selkokielisestä tekstistä, kuvista, videoista ja äänistä. 

 

http://www.lukuinto.fi/
http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/
https://www.facebook.com/pages/Nuoret-erilaiset-oppijat/194992380551864
http://www.lukihairio.fi/
http://www.lukimat.fi/
http://www.ekapeli.fi/
http://papunet.net/
http://www.aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus/kielellinen_erityisvaikeus
http://www.aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus/kielellinen_erityisvaikeus
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/kirjasto
http://www.klikin.fi/

