
 
   
 
 

  

 

   

 
 
 
TILAISUUDET – LUKUINTOA YHTEISTYÖNÄ (1.-9. lk)  
 
 
 
KIRJAMESSUT KOULUN KÄYTÄVÄLLÄ 

 Järjestäkää koulupäivän aikana. 

 Kirjavinkkausta: Oppilaat tuovat omia kirjojaan ja esittelevät 
niitä käytävillä toisille oppilaille. 

 Tuottamista: Pieniä kirjoja ja luokkalehtiä tehdään iPadeilla 
sekä paperille että verkkoon. 

 Arviointia: Oppilaista koottu ”toimitusneuvosto” tarkistaa kir-
jamessujen väliajalla kummiluokan oppilaille myöhemmin 
luovutettavia kirjoja. 

 Satuhetki: Isompien oppilaiden satujen lukemista kummiop-
pilaille. 

 

KIRJAKIRPPARI (1.-6. lk)  
 Käytetyt kirjat kodeista kirjakirppikselle. Vaihtelua saadaan 

ottamalla mukaan myös leluja ja pelejä! 

 Kodin, koulun ja kirjaston yhteistyötä: Kirpparituotto koulu-
kirjaston hankintojen hyväksi 

 

KIRJAKAHVILA  
 Kaikille avoin tilaisuus kirjastossa – kerran kuussa kestäen 

tunnista kahteen tuntiin 

 Kahvia, teetä ja keskusteluja kirjoista ja lukemisesta 

 Kirjakahvilassa on joka kerta vieraana kirjaesittelijä ja keskus-
telunvirittäjä. Kirjoina kaunoa, tietoa, musiikkia… 

 Pyydä kirjakahvilaasi joskus myös ”oikea” kirjailijavieras! 
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MARKKINATUNNELMAA KOKO PERHEELLE 
 

 Valitkaa omalle koululle ja kirjastolle sopivat toiminnot. 

 Monilukutaidot näkyviksi:  

 Teemasuunnistusta, toimintapisteitä 

 Musiikkia: teema-asuisten oppilaiden kuoro konser-
toi pitkin iltaa (5. lk) 

 Kuvia: ykkösten ja kolmosten seinätaidetta (1., 3. lk), 
taidenäyttely avajaisineen  

 Elokuvia: oppilaiden tuottamien animaatioiden ensi-
ilta (eskarit) 

 Tarinatuokioita: puheita tietokoneelta ja runoja yk-
kösluokan runomopopysäkillä. Kutsu lukumummo 
mukaan! 

 Tapahtuma korvaa koulun vanhempainillan, lisää yhteistyötä, 
yhdistää sukupolvia ja laajentaa oppimisympäristöä:  

 Suunnitelkaa yhteistyössä vanhempien kanssa ja to-
teuttakaa erilliskutsu isovanhemmille koulupäivän 
tapahtumauusintaan. Järjestäkää tapahtuma vaikka-
pa kirjastossa.  

 Kerhojen aktiivioppilaat mukaan järjestelyyn. 

 Kutsu paikallisyrittäjät yhteistyökumppaneiksi tapah-
tuman kirjakirppiksistä piirustuskilpailuun. 

 Hyödynnä osaamista: Ota vastaan teknistä asiantun-
tija-apua.  
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ILTATAPAHTUMA TEEMAN YMPÄRILLE  
 

 Teemaksi esim. peikkosatu tai tunnelmallinen joulu. 

 Teokseen perustuvaa teematyöskentelyä eri oppiaineissa. 

 Työskentelyjakson huipennukseksi esim. 

 musiikki- ja runotapahtuma  

 elokuvafestarit 
- Luettujen kirjojen versiointi elokuviksi ja esittely. 
- Työvälineinä esim. iMovie, Dropbox ja iPadit. 

 
 
VARIOI, VERSIOI, PARASTA, JATKOTYÖSTÄ! 
 

 Ideoi vaikkapa lukemaan innostamisen toimintapäivä tai ker-
ro lukemaan innostamistoiminnastanne näyttelyssä kirjaston 
lastenosastolla.  

 Järjestä uudenlaista yhteisöllistä tekemistä: 

 Lukemista vartiksi –tapahtuma tai Kaikki lukee –
aamunavaus. 

 yläkoululaisille aineistovinkkaustapahtuma leipoen, 
maalaten ja videoiden. 

 pari- ja ryhmäkirjoituskilpailuja. Oppilaskunta ideoi 
kaikille yhteiset otsikot, oppilaat vertaisarvioivat ja 
palkitsevat toinen toisensa. 
 

 

 

 
Kehitys ja toteutus: Ylä-Malmin peruskoulu ja Helsingin kaupunginkir-
jasto, Helsinki. Myllymäen ja Lappeen koulu sekä Lappeenrannan 
kaupunginkirjasto, Lappeenranta. Pateniemen koulu sekä Patenie-
men ja Rajakylän kirjasto, Oulu. Aleksanteri Kenan koulu ja Sompion 
kirjasto, Sodankylä. Rovaniemen kouluverkosto ja Rovaniemen kau-
punginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemi. Puolalan koulu 
ja Turun kaupunginkirjasto, Turku. Haapaniemen koulu ja Viitasaaren 
keskuskoulu sekä Wiitaunionin kirjasto, Viitasaari. Vuorentaustan 
koulu ja Ylöjärven pääkirjasto Leija, Ylöjärvi. Martinlaakson koulu ja 
Vantaan kaupunginkirjasto, Lasten- ja nuortenkirjastotyön ydinryh-
mä, Vantaa. 
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TEMPAUKSET  
 
TOIMINNALLISET LUKUTEMPAUSVIIKOT 
 

 Etsi mieleisesi teema: kirjasarjat, sarjakuvat, kirjailijan tuo-
tanto…). Järjestä esimerkiksi Tatu ja Patu –viikko sekä Sarja-
kuvasäpinät kerran lukukaudessa 

 Ota mukaan koulun ja kirjaston tilat. 

 Mukana Lukumummon tai -paapan tarina ja satutuokioita.  

 Tee yhteistyötä koulun ja kirjaston henkilökunnan yhteisenä 
tiiminä, mutta myös asiantuntijoiden kanssa: Sarjakuvakes-
kus, kustantajat ja sanataideopetus, jopa urheiluseuran kori-
pallopojat 

 
LIITÄ TEMPAUKSESI 
 
PAIKALLISTEEMOIHIN 

 Monilukutaidon edistämistä paikallisteemalla; esim. urheilu-
tapahtuman puitteissa. 

 Työstäkää käsikirjoituksia, juontakaa ja hyödyntäkää 
videoita. 

 Valitkaa paikallistapahtuma teemaksi. 

 Hankkikaa paikallismedian ja tapahtuman organisaa-
tion huomio: Juttuvinkki toimitukseen puhelimitse tai 
sähköpostitse! 

 
 
KANSALLISIIN TEEMAVIIKKOIHIN 

 Sanomalehtiviikko  

 Tutustukaa sanomalehtiin ja sen sisältöön; esim. 
mainoksen ja uutisen eroihin. 

 Harjoitelkaa kuvanlukutaitoa. 

 Toteuttakaa esimerkiksi erilaisin tehtävin. 

 Tehkää yhteistyötä kirjaston kanssa. 

 Huomioikaa mediataitoviikon läheisyys: säästäkää 
sanomalehdet teemaviikkoa varten. 

 Mediataitoviikko (5.–6. lk) 

 Perehdyttää Internetin turvalliseen käyttöön. 

 Kysy paikallislehdeltä maksuttomat lukuoikeudet 
luokallesi. 

 Kutsu mukaan koulun mediataitokummi. 

 Lukuviikko  

 Poimi Lukuviikon teema omaksi teemaviikoksenne. 
 
 
 
 
Kehitys ja toteutus: Kauhajoen koulukeskus ja Kauhajoen kaupungin-
kirjasto, Kauhajoki. Kalevalan koulu ja Kuopion kaupunginkirjasto, 
Kuopio. Miedon ja Säntin koulu sekä Kurikan kaupunginkirjasto, Ku-
rikka. Rovaniemen kouluverkosto ja Rovaniemen kaupunginkirjasto – 
Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemi. Haapaniemen koulu ja Viitasaa-
ren keskuskoulu sekä Wiitaunionin kirjasto, Viitasaari. 
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