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Hyvät lukijat
Tässä Kielikukon numerossa kielikasvatuksen
professori Mirja Tarnanen pureutuu ajankohtaiseen aiheeseen, monilukutaitoon. Hän avaa monilukutaidon ulottuvuuksia sekä selvittää, mihin sen pedagogiikka pohjautuu ja mihin sillä
pyritään. Hän toteaa toimivan monilukutaidon
pedagogiikan tuovan monia hyötyjä. Parhaimmillaan se syventää sekä opettajien että oppilaiden kielitietoisuutta sekä ymmärrystä kielen
sosiaalisesta luonteesta merkitysten rakentamisessa.
Arvioinnin asiantuntija Jan Hellgren on haastatellut projektinjohtajaa Annette Ukkolaa, joka
kuvaa Karvin laajaa seurantatutkimusta, johon
on ryhdytty viime syksynä. Projektissa kartoitetaan oppilaiden osaamista äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa läpi peruskoulun.
Jatkamme kirjastojen kulttuurityön esittelyä. Esiteltyjen kirjastojen toiminnassa näkyy luovuus ja
energia. Juuri näitä ominaisuuksia Kirjallisuuden
tutkijatohtori Heta Marttinen toivoo kirjastoilta
artikkelissaan ”Lukemattomat mahdollisuudet
-hanke aktivoi yleisiä kirjastoja tukemaan nuorten aikuisten lukutaitoa”. Kyseisessä hankkeessa
kehitellään toimintatapoja, joissa yleinen kirjasto
ottaisi entistä aktiivisemman roolin lukutaidoltaan
heikompien nuorten aikuisten tukena. Heta Marttinen toteaa: ”Tämän roolin kautta kirjastot vastaavat entistä paremmin kirjastoja koskevan lainsäädännön vaateisiin – lukutaidon edistäminen on
osallistamista sanan varsinaisessa merkityksessä.”
Siihen voi lisätä, että se on nuorten syrjäytymistä
estävää työtä parhaimmillaan. Hankkeessa syntyvät toimintamallit pyritään juurruttamaan suomalaisten kirjastojen toimintakulttuuriin, jolloin
kirjastojen merkitys erilaisia ryhmiä palvelevana

laitoksena lisääntyy, samoin niiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Paraisten kaupungin kirjastonhoitaja Jolanda Raitio antaa esimerkin, miten monimuotoisesti kansainvälistä Harry Potter -iltaa vietetään Paraisilla.
Vastaavasti saamme esimerkkejä Paraisten naapurikaupungin Kaarinan painotuksista. Kirjastonhoitaja-suunnittelija Sari Saarela selvittää, miten
kirjasto panostaa nuorten ohella vanhustyöhön. Se
on myös laajentanut Runo-Kaarina-toimintaansa monihaaraiseksi festivaalitapahtumaksi, joka
houkuttelee eri-ikäisiä osallistujia. Tästä saamme
Runo-Kaarina-festivaalin tuottajan, Kaarinan kaupungin kulttuurituottaja Maija Leinon rikkaan
kuvauksen. Vuotuisen Kirjava Kettu -palkinnon
avulla Kaarinan kirjasto innostaa lapsia ja nuoria lukemaan ja valitsemaan lukemaansa. Samalla nostetaan esille kirjailijoita. Aluksi tämä koski
paikallisia kirjailijoita, nyt reviiriä on laajennettu.
Tätä toimintaa meille avaa lasten- ja nuortenosaston vs. informaatikko Kaarina Sainio.
Kirjastonjohtaja Kanerva Peltoniemi on tehnyt elämäntyönsä Kaustisen kirjastonjohtajana. Hänen
työnsä kautta näemme, miten kirjaston toiminta
on monipuolistunut ja kehittynyt huolenpidoksi
eri-ikäisten tiedon- ja kulttuurintarpeista. Näemme
myös, millaista omatoimisuutta, luovuutta, tilannetajua, oivallusta ja joustoa työn kehittäminen on kirjaston työntekijöiltä vaatinut. Kanerva Peltoniemen
työ jatkuu eläkepäivinäkin kirjapiirien vetäjänä.
Lopuksi voimme lukea pari kirja-arviota pääasiasta, toisin sanoen aivojen toiminnasta.
Antoisia lukuhetkiä!
Kielikukon toimituskunnan puolesta
Vuokko Kaartinen
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» Mirja Tarnanen,
Kielikasvatuksen professori
Opettajankoulutuslaitos
Jyväskylän yliopisto

Monilukutaitoa yli oppiainerajojen
Mirja Tarnanen
Miksi tarvitsemme
monilukutaidon käsitettä?
Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen tavat ovat
muuttuneet digitalisaation ja globaalistumisen
myötä 1990-luvulta lähtien. Muuttoliikkeiden ja
globalisaation seurauksena yhteisöt, koulu mukaan lukien, ovat myös monikielistyneet ja niiden
kulttuurinen monimuotoisuus on lisääntynyt. Se,
mitä ympärillämme tapahtuu, näkyy myös tekstikäytänteiden muuttumisena. Kun toimintaympäristöt monimediaistuvat ja -kielistyvät, myös
lasten ja nuorten tekstitoiminta muuttuu. Tämä
muutos on synnyttänyt uudentyyppisiä tekstejä
ja kielenkäytön muotoja, mutta ennen muuta uudistanut tekstien kanssa toimimisen tapoja (esim.
Cope & Kalantzis 2000). Näissä muutoksissa kyse
ei ole pelkästään uusista taidoista tai laitteista,
kuten teknologian käyttämisestä, vaan myös uudenlaisesta toimintakulttuurista. Toimimme siis
osana erilaisia informaaleja ja formaaleja verkostoja ja rakennamme niissä toimimalla sekä identiteettiä, sosiaalisia suhteita että uutta tietoa.
Muuttunutta tekstitoimintaa kuvataan monilukutaidon käsitteellä. Monilukutaidon käsitteen
esitteli 1990-luvulla tutkijaryhmä, jota kutsutaan
New London Groupiksi (New London Group
1996). Heidän mukaansa perinteinen luku- ja
kirjoitustaidon käsite tarvitsi rinnalleen uuden
käsitteen kuvaamaan viestinnän monimediaistu2
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mista ja monikielistymistä sekä paikallisesti että
globaalisti. He myös pitivät koulutuksen missiona varmistaa, että se tarjoaa kaikille tasavertaiset
mahdollisuudet osallistua aktiivisesti eri elämänalueiden toimintaan (New London Group 1996).
Näin ollen arkemme monimediaistumisen tulisi
näkyä myös opettajankoulutuksessa, sillä mitä
parempi monilukutaito opettajalla itsellään on,
sitä paremmin hänellä on mahdollisuuksia tukea
oppilaiden monilukutaidon kehittymistä.
Monilukutaito on sekä teoreettisena että toiminnallisena käsitteenä laaja. Se nojaa laajaan tekstikäsitykseen, jonka mukaan teksteillä tarkoitetaan
sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen
ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Taitona
se puolestaan viittaa niin tekstien tulkitsemiseen,
tuottamiseen kuin arviointiin. Monilukutaidon
(multiliteracies) tutkijat liittävät siihen myös
kriittisen tietoisuuden tekstien välisistä suhteista,
konventioista ja yhteydestä kulttuurisiin konteksteihin ja arvostuksiin. (New London Group 1996;
Cope & Kalantzis 2000.) Nykyisissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2014)
monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien
tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja,
jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään.

Samaan aikaan kun
tekstitoiminta
monimuotoistuu,
olemme
yhä enemmän huolissamme lasten ja nuorten lukemisen vähäisyydestä, ajattelun taitojen
kehittymisestä, pitkäjänteisestä keskittymisestä
ja vaikeudesta herättää kiinnostusta lukemiseen.
Myös useiden keskenään erilaisten tietolähteiden
ja sosiaalisten kanavien polarisoituneen keskustelun luotettavuuden arviointi voi olla haastavaa.
Tunnepohjaiset ja yleistävät mielipiteet saatetaan
kokea evidenssipohjaisia faktoja uskottavampina.
Perinteisen kirjan kanssa käyvät kamppailua, eivät enää vain TV ja sarjakuvat kuten 1970-80-luvulla, vaan suoratoistopalvelut, monimediainen
some ja pelien virtuaalimaailmat, joitakin mainitakseni. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
merkityksiä rakennetaan ja niitä tulkitaan erilaisissa monimediaisissa ympäristöissä yli maa- ja
kielirajojen. Opettajan tehtävä on haastava, sillä
häntä voi pitää eräänlaisena merkitysten muotoilijana. Opettaja tarjoaa väyliä kehittää lukutaitoa
monipuolisesti ja käsitteellistää monilukutaidon
ilmiötä tavalla, joka tukee tuottamisen ja tulkitsemisen taitoja sekä kehittää kriittistä ajattelua.

ria tulemaan tietoiseksi
erilaisista merkitysten
rakentamisen tavoista.
Monilukutaidon pedagogiikan tavoitteena on
myös oppia tarkastelemaan kriittisestikin erilaisia tekstien tuottamisen tapoja, tarkoitusperiä,
valtakysymyksiä, yhteisön käytänteitä, koulun ja
vapaa-ajan tekstejä sekä kulttuurisia ja katsomuksellisia kysymyksiä lapsen ja nuoren kehitystason
mukaisesti (esim. Kalantzis & Harvey 2004).

Monilukutaidon pedagogiikkaa

Meidän kaikkien on hyvä pysähtyä pohtimaan,
miksi pidämme tiettyjä tekstejä keskeisempinä
kuin toisia tai miksi ne meitä puhuttelevat tai eivät
puhuttele. Tekstikäytänteillä on nimittäin myös
ideologinen ulottuvuutensa, sillä yhteisöissä vallitsevat käsitykset, normit ja arvostukset ohjaavat
tekstitoimintaa ja tekstikäytänteet tarjoavat erilaisia toiminta- ja tulkitsijapositioita (esim. Gee
2004; Bartlett 2005). Tämä näkyy esimerkiksi
siinä, millaisten puhuttujen, kirjoitettujen ja visuaalisten tekstien kanssa koulussa toimitaan, mitä
tekstejä arvostetaan ja mitä niiden kanssa tehdään.
Neuvottelu siitä, miksi kasvatuksessa ja opetuksessa rajataan tietyt tekstit ja osallistumistavat toiminnan ulkopuolelle ja nostetaan puolestaan tietyt tekstit keskiöön, voisi tuoda uutta näkökulmaa
olemassa olevaan tekstimaisemaan.

Miten sitten lapsista ja nuorista koulutetaan monilukutaitoisia erilaisten tekstien tulkitsijoita,
tuottajia ja arvioijia? Monilukaitopedagogiikka rakentuu sosiokulttuurisen viitekehyksen mukaisesti lapsen taitojen ja kokemuksen pohjalta, mutta
sen erityisenä tehtävänä on ohjata lapsia ja nuo-

Monilukutaitopedagogiikalle on ollut ominaista myös kielellisen diversiteetin hyödyntäminen
oppimisen resurssina, mikä lisää lasten kielitietoisuutta, arvostusta eri kieliä kohtaan ja kehittää
heidän kykyään käyttää kieliä oppimisen tukena.
Näin kieltä, eri kieliä tai kielimuotoja lähestytään
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sekä oppimisen kohteena että sen välineenä.
Parhaimmillaan toimiva monilukutaidon pedagogiikka syventää sekä
opettajien että oppilaiden itsensä kielitietoisuutta
sekä ymmärrystä kielen sosiaalisesta luonteesta
merkitysten rakentamisessa ja hyödyntää sellaisia
käytänteitä, jotka aktivoivat eri kielimuotojen ja
kielten käyttöä luontevasti ja tukevat monikielisen
identiteetin rakentumista (esim. García & Kano
2014; Tarnanen, Kauppinen & Ylämäki 2017).

Monilukutaidon harjoittelua osana
monialaista oppimiskokonaisuutta
Voisiko keskittyminen monilukutaidon harjoitteluun olla yksi keino herättää kiinnostusta tiedon
hakemiseen, tekstien tulkintaan ja tuottamiseen
sekä pitkäjänteiseen työskentelyyn yli oppiainerajojen? Selvitimme tätä osana OKM:n rahoittamaa
(2017–2020) Uutta luova asiantuntijuus (ULA)
-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää opettajien
perustutkinto- ja täydennyskoulutusta sisällöllisesti
ja rakenteellisesti tukemalla jaettua asiantuntijuutta ja sitä tukevaa toimintakulttuuria. Hankkeessa
toteutetaan opettajien, opettajaopiskelijoiden ja
opettajankouluttajien yhteistyönä tutkimusperustaisia oppimiskokonaisuuksia, joiden teemoina
ovat muun muassa monilukutaito ja kielitietoisuus,
tasa-arvoinen ja demokraattinen koulu, tutkiva
työote, kollegiaalinen yhteistyö, oppilaiden käyttäytyminen ja kiinnittyminen, vuorovaikutus ja
digitaalisuus sekä oppiainerajat ylittävä yhteistyö.
Toteutimme eräässä yhteistyökoulussamme, joka
on yhtenäiskoulu, viikon kestävän monialaisen
4
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oppimiskokonaisuuden
yhteistyössä
Otavan
Oppimisen palveluiden
kanssa. Oppimiskokonaisuuden aihe oli terve
elämä ja siinä yhdistyivät useiden oppiaineiden,
kuten suomen kielen ja kirjallisuuden, matematiikan, terveystiedon ja kuvataiteen tavoitteet.
Suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteista opiskeltiin muun muassa monimuotoisten tekstien
tulkinta-, erittely- ja arviointitaitoja, mielipiteiden ilmaisemista, kielellisten ja viestinnällisten
valintojen vaikutuksia, tiedonhankintaa, tekstin
tuottamisen prosesseja sekä rakentavan palautteen saamista ja antamista (OPH 2014). Monialaiseen oppimiskokonaisuuteen osallistuivat
koulun kaikki 5.–8.-luokkalaiset, eli 250 oppilasta opiskeli viikon ajan ikäsekoitteisissa ryhmissä.
Oppimiskokonaisuuden toteutuksessa oli mukana myös yli 30 opettajaopiskelijaa, jotka yhteistyössä opettajien kanssa ohjasivat oppimista.
Oppilaat opiskelivat ”Tervettä elämää” tutkivalla
otteella neljän hengen tiimeissä ja tuottivat yhdessä itse toteutetun tutkimuksen pohjalta vaikuttavan multimodaalisen tekstin (ks. kuvat 1 ja
2). Työskentelyn aikana oppilaat sekä työskentelivät erilaisten painettujen ja digitaalisten tekstien
kanssa, kuten tietotekstit, videot, haastattelut,
kyselylomakkeet, että tuottivat itse erilaisia tekstejä. Joka päivä työskentely alkoi päiväkohtaisten
tavoitteiden tarkastelulla ja jokaisen päivän päätteeksi oppilaat itsearvioivat oppimistaan. Tutkivan oppimisen kehän mukaisesti viikko alkoi
aiheeseen orientoivalla omakohtaisen videon tai
päiväkirjamaisten huomioiden tekemisellä ja eteni tästä suunnittelun, perehtymisen ja tutkimuk-

sen toteutuksen kautta tutkimuksen raportointiin. Päiväkohtaisissa oppimistaan raportoivissa
avoimissa vastauksissa oppilaat nostivat esiin
muun muassa seuraavia asioita:
Opin sommittelemaan kuvia ja haastattelun kirjoittamista. Tyttö 8. luokka
Miten ottaa vastuuta. Poika 6. luokka
Opin kuuntelemaan muita paremmin.
Tyttö 5. luokka
Opin miten tehdään diagrammi. Tyttö
5. luokka
Tekemään tärkeää tietotekstiä. Tyttö 8.
luokka
Erään opettajan mielestä viikko opetti hänelle,
että puhumista ja mielipiteen vaihtoa tulee opetella ja että ohjaaminen ei ole aina helppoa. Toinen puolestaan koki oppineensa tutkimuspohjaisen oppimisen ohjaamista sekä syventäneensä oppilaan tuntemusta. Kun opettajat tekevät
yhteistyötä yli oppiainerajojen, he tulevat myös
tutustuneeksi eri tiedonalan teksteihin ja siihen,
miten oppilaat tulkitsevat ja tuottavat niitä. Tällä
tavoin on mahdollista rikastaa tekstiympäristöä
ja sitä hyödyntävää pedagogiikkaa. Kun oppilaiden kielelliset ja tekstuaaliset resurssit vaihtelevat, he voivat tukea toisiaan tulkintojen tekemisessä mutta myös tekstien tuottamisessa, jos todella työskentelevät yhdessä neuvotellen. Viikko
opetti meille opettajankouluttajille ja tutkijoille,
että monilukutaidon harjoittelu toimii hyvin
osana monialaista oppimiskokonaisuutta. Tosin
kokonaisuuden onnistuminen edellyttää hyvää

suunnittelua ja oppilaiden ohjaamista koko prosessin ajan.
Koululla on merkittävä asema oppilaiden kasvuympäristönä, yhteiskunnan heijastajana ja identiteettien rakennusareenana. Se tarjoaa oppilaille
heidän taustastaan riippumatta väylän tutustua
erilaisiin teksteihin, rakentaa niiden avulla tietoa,
nauttia niistä ja opetella tuottamaan tekstejä eri
tarkoituksia varten – laajan tekstikäsityksen hengessä. Monipuolinen tekstien kanssa työskentely
voi ohjata tarkastelemaan kulttuurisia yhteyksiä
ja ymmärtämään niitä. Tekstit heijastelevat erilaisia tulkintoja meistä, yhteisöistä ja maailmasta.
Tulkinnoillamme ja tekstejä tuottamalla olemme
mukana neuvottelemassa näistä merkityksistä ja
rakentamassa niitä.
Lähteet
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» Heta Marttinen, FT,
toimii kirjallisuuden tutkijatohtorina
Jyväskylän yliopistossa

Lukemattomat mahdollisuudet
-hanke aktivoi yleisiä kirjastoja
tukemaan nuorten aikuisten
lukutaitoa
Heta Marttinen
Lasten ja nuorten heikkenevä lukutaito on viime vuosina herättänyt huolta niin tieteellisessä
kuin julkisessa keskustelussa. Herättelijöinä ovat toimineet ennen kaikkea Pisa-tutkimukset, jotka ovat raportoineet suomalaisnuorten peruskoulussa saavutetun lukutaidon laskusta. Vaikka
Suomi sijoittuukin edelleen kärkijoukkoon, esimerkiksi ero erinomaisesti ja heikosti lukevien
välillä on kasvanut, samoin kuin erot tyttöjen ja poikien välillä. (Vettenranta ym. 2016, 25–27,
37–38.) Lukutaidon heikkouksiin ja lukivaikeuksiin puuttuminen on välttämätöntä, ja mitä varhaisemmassa vaiheessa lukemattomuuden kierre katkaistaan, sen parempi. Heikko lukutaito kaventaa huomattavasti nuorten mahdollisuuksia siirryttäessä peruskoulusta jatkokoulutukseen
ja edelleen työelämään ja näin ollen myös mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. (Esim. Lukukeskus 2017.) Yhteiskunnan digitalisoituminen ei vähennä lukutaidon merkitystä, vaan se on omalta osaltaan luomassa uudenlaista lukutaidottomuutta (ks. esim. Lehti ym.
2018). Tekstimuodot moninaistuvat ja luetun ymmärtäminen tulee yhä tärkeämmäksi. Samanaikaisesti digitaalisuus ja ennen kaikkea tekstien monimuotoisuus ja monimediaisuus voi auttaa
nuoria löytämään myös perinteisemmän lukemisen.

Peruskoulun rooli lasten ja nuorten lukemisen
heikkouksien havaitsemissa ja niihin puuttumisessa on keskeinen. Mutta kun oppivelvollisuutensa jo päättänyt nuori aikuinen havahtuu
huomaamaan heikkoudet omassa lukutaidossaan
– esimerkiksi jatko-opintoihin tai työelämään
hakeutumisen tai oman lapsen syntymän yhteydessä – mikä on se taho, jonka puoleen hän voi
kääntyä?
ESR-rahoitteisen Lukemattomat mahdollisuudet
-hankkeen monialainen verkosto toteuttaa marraskuun 2019 ja helmikuun 2021 välisenä aika-
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na kuusi toimenpidettä, joilla tähdätään vuorovaikutteiseen ja konkreettiseen, heikosti lukevia
nuoria aikuisia tukevaan toimintamalliin. Tämän keskiössä on yleisten kirjastojen aktiivinen
rooli lukutaitoa ja osallisuutta edistävänä toimijana. Esimerkkiä luotavalle mallille voidaan hakea vaikkapa Ruotsista, jossa Läslyftet – Literacy
boost -hanke on tarjonnut kirjastoille keskeisen
roolin lukutaidon kouluttajina. Lukemattomat
mahdollisuudet -hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat elämässään siirtymävaiheessa
olevat 16–35-vuotiaat nuoret aikuiset, jotka ovat
vaarassa jäädä koulutuksen ja työelämän ulko-

puolelle heikon lukutaidon vuoksi, sekä hankkeessa mukana olevien kirjastojen henkilöstö ja
yhteistyöoppilaitosten opettajat ja opinto-ohjaajat. Hankkeessa luotavat toimintamallit tullaan
levittämään ja juurruttamaan osaksi suomalaisia
kirjastopalveluita.
Turun ammattikorkeakoulun koordinoiman
hankkeen osatoteuttajia ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto sekä Turun
ja Seinäjoen kaupunginkirjastot. Toteuttajat ovat
tehneet yhteistyötä jo Näkymättömät – Nuorten
digitarinat -hankkeessa, josta myös Lukemattomat-hanke kumpuaa (ks. Hyttinen & Tanskanen
2018). Turun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut
tuovat hankkeeseen vankkaa pedagogiikkaan ja
koulutukseen liittyvää osaamista sekä kirjastoja tietopalvelualan asiantuntemusta, Jyväskylän
yliopisto puolestaan tutkimustietoon perustuvaa
osaamista lukemattomuudesta ja lukivaikeuksista sekä nykymediasta. Kirjastot puolestaan
tarjoavat kokeilualustoja erilaisille toimintamalleille. Malleja voidaan testata, ja kirjastojen
henkilökunnan kautta saadaan hankkeen aikana
välitöntä palautetta kehitettävien toimenpiteiden
vaikuttavuudesta ja toimivuudesta käytännössä.
Yleisten kirjastojen aktiivinen osallistuminen
hankkeeseen myös varmistaa tulosten leviämisen
ja toimintamallien vakiinnuttamisen osaksi kirjastojen toimintaa valtakunnallisesti.

Kirjastot lukemiskulttuurin ja
lukutaidon vaalijoina ja kehittäjinä
Heikko lukutaito sulkee ihmiseltä pois monia
mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikutta-

miseen ja osallistumiseen, mikä johtaa helposti
yhteiskunnan ulkokehälle tai täysin sen ulkopuolelle ajautumiseen. Nimenomaan opiskelu- ja
työuralta syrjäytyminen on yhä merkittävämpi
ja vakavampi nuoriin kohdistuva uhka. Syksyllä
2017 Helsingin Sanomat uutisoi syrjäytyneiden
tai syrjäytymisvaarassa olevien alle 30-vuotiaiden nuorten määrän olevan jo lähes 70 000 (Teittinen 2017). Määrä itsessään on huolestuttava,
ja vielä huolestuttavammaksi tilanteen tekee se,
että nuorten aikuisten jääminen sekä koulutuksen että työelämän ulkopuolelle on yleisempää
Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa (Eurostat
2016) Oppivelvollisuutensa päättäneelle, siirtymävaiheessa olevalle nuorelle aikuiselle lukutaidon kohentaminen yksin lukemalla on kuitenkin
mahdotonta.
Yleisiä kirjastoja koskevassa laissa kirjastot nähdään aktiivisina kansalaisyhteiskunnan voimavaroina ja mahdollistajina, joiden tehtävänä on
tarjota pääsy mitä erilaisimpiin aineistoihin sekä
tarjota paikka, jonne kaikki ovat tervetulleita
(Finlex: Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016).
Kansalaisyhteiskunta on keskeinen demokraattisen järjestelmän rakenneosa, sillä sen piirissä
tapahtuva toiminta sijoittuu ihmisen yksityiselämän alueelle, julkisen ja taloudellisen vallan
ulkopuolelle. Kansalaistoiminta on aktiivista,
vapaaehtoista sekä sosiaalista, ja osallisuus lisää
hyvinvointia ja tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaisten intressien toteuttamiseen. (Harju
2018.)
Aaro Harju (2003, 10–12) näkee kansalaistoiminnan perustuvan konkreettiseen toimintaan
ja omaehtoiseen aktiivisuuteen, ja juuri tällai-
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seen toimintaan yleinen kirjasto tarjoaa erinomaisen, epämuodollista oppimista tukevan
areenan: kirjastot järjestävät kirjailijavierailuita,
lukupiirejä ja muita lukemiseen aktivoivia tapahtumia. Kaikkien näiden taustalla on kuitenkin oletus siitä, että kohdejoukolla on jo hyvä
lukutaito, he tuntevat kirjallisuutta ja heillä on
välineitä osallistua kirjallisuuskeskusteluun sekä
arvioida kirjaston tarjoamia palveluita omista
tarpeistaan käsin. Lievästi kärjistäen voidaan
sanoa, että toistaiseksi aikuisväestöön kohdistuva lukemiseen kannustaminen ja lukuharrastuksen tukeminen on kirjastoissa kohdistunut
hyvin tai erinomaisesti lukeviin kohderyhmiin.
Vähän tai heikosti lukevat saattavat puolestaan
kokea, ettei kirjastolaitos ole lainkaan heitä varten – heidän tarpeitaan ei tunnisteta eikä heillä
itsellään ole valmiuksia tai tietotaitoa hyödyntää
kirjaston palveluita.
Vaikka yleisten kirjastojen palveluita pyritäänkin
jatkuvasti kehittämään asiakaslähtöisesti, nuoret aikuiset ovat kuitenkin haastava ikäryhmä,
joka ei näy tämänhetkisissä kirjastopalveluissa.
Lasten- ja nuortenosastolta siirrytään suoraan
aikuistenosastolle. Opiskelu- ja työelämän nivelkohdassa olevat nuoret aikuiset ovat kuitenkin
ikäryhmä, jolla on omat toiveensa ja tarpeensa
– myös kirjastolaitoksen suhteen. Esimerkiksi
Helsingin kaupunginkirjaston ja ajatushautomo
Demos Helsingin Kirjasto Updated -yhteiskehittämishankkeen yhteydessä havaittiin muun
muassa, että 15–29-vuotiaiden nuorten palvelukokemukset kirjastoissa olivat negatiivisia, kirjastojen työntekijät eivät ota kontaktia nuoriin
asiakkaisiin ja työntekijöitä on vaikea lähestyä.
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Nuorten mielikuvissa kirjastolaitosta leimaa
myös laitosmainen ja hyssyttelevä asenne, jonka sijaan nuoret kuitenkin toivoisivat kirjastolta
energisyyttä, erilaisia elämäntukipalveluita sekä
monipuolisia tiloja työskentelyyn, opiskeluun ja
luovaan toimintaan. (Miettinen 2016.)
Yksi Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeen toimenpiteistä on rakentaa kirjastoalan
sisään verkosto, joka keskittyy nimenomaan
tähän nuorten aikuisten ikäryhmään. Verkoston tehtävänä on huolehtia siitä, että nuorille
aikuisille suunnatut kirjastopalvelut todella
vastaavat heidän käyttötarpeisiinsa. Esimerkiksi Seinäjoen kaupunginkirjastolla tällainen
työ on jo alkanut: kirjastoon ollaan pystyttämässä nuorisotilaa ja kirjastoon on palkattu
nuoriso-ohjaaja. Tätä toimintaa tullaan myös
hyödyntämään hankkeessa toteutettavissa toimenpiteissä. Lisäksi Seinäjoen kirjastossa on
alkuvuodesta 2019 toteutettu Lukirasti-työpajoja, joissa vinkattiin erilaisista oppimisen
menetelmistä. Yhteistyössä Joensuun erilaiset
oppijat ry:n kanssa järjestetyt Lukirastit tavoittivat noin 200 toisen asteen opiskelijaa.
Matalan kynnyksen toimijoina yleisissä kirjastoissa on lukuharrastuksen tukemisen ja lukemiseen aktivoimisen lisäksi kuitenkin myös potentiaalia tukea ja kehittää heikommin lukevien
taitoja ja valmiuksia sekä osallistua samalla aktiivisesti syrjäytymisen vastaiseen toimintaan.
Kirjastoissa hallitaan yhteisölliset, aktivoivat
ja kannustavat työskentelymenetelmät, jotka
ovat keskeisiä lukutaidon edistämiseen pyrkivässä toiminnassa. Lukemattomat mahdollisuudet -hanke haluaa luoda nimenomaan yleisille

kirjastoille entistä aktiivisemman roolin elämässään tavalla tai toisella siirtymävaiheessa
olevien, lukutaidoltaan heikompien nuorten
aikuisten tukena. Tämän roolin kautta kirjastot
vastaavat entistä paremmin kirjastoja koskevan
lainsäädännön vaateisiin – lukutaidon edistäminen on osallistamista sanan varsinaisessa merkityksessä.

Kirjastojen uusi rooli:
mielenkiintolähtöisistä palveluista
lukutaitovalmennukseen
Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeessa toteutettavat toimenpiteet perustuvat kaikkien
osatoteuttajien sekä kohde- ja sidosryhmien
vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. Hankkeessa
kehitetään ja pilotoidaan mielenkiintolähtöiseen
työskentelyyn perustuva, lukemiseen innostava
Lukujamit-toimintamalli sekä siihen kiinteästi liittyvä kirjastoalan ammattilaisille suunnattu
lukuohjaaja-koulutus. Syksyllä 2019 käynnistyvä kirjastoalan ammattilaisille suunnattu pilottikoulutus on 10–15 opintopisteen laajuinen
monimuoto-opintoina toteutettava täydennyskoulutuskokonaisuus, jossa sovelletaan aktiivisen pedagogiikan menetelmiä. Oppijat nähdään
aktiivisina toimijoina ja ohjaajien tarkoitus on
oppijoiden osallistaminen ja kannustaminen
sekä yhteisöllisen oppimisprosessin mahdollistaminen. Koulutuksen sisällöissä paneudutaan niin
lukutaidon haasteisiin ja ohjaustaitoihin teoreettisesta näkökulmasta kuin konkreettisen lukuohjaustilanteen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja tarkkailuun.

Pilotoinnin tuloksena on testattu koulutuskokonaisuus, joka voidaan integroida kirjasto- ja
tietopalvelualan opetussuunnitelmiin eri oppilaitoksissa. Lukutaito-ohjauksesta halutaan
tehdä kiinteä osa kirjastoammattilaisuutta, sillä
antamalla kirjastoalan työntekijöille valmiuksia
aktiiviseen ja osallistavaan ohjaukseen annetaan
heille myös valmiuksia tukea lähtökohdiltaan
heikommassa asemassa olevien asiakkaidensa
valmiuksia täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä. Keskeistä ohjaajakoulutuksessa on sosiaalisen
osallisuuden huomioonottaminen – osallisuuteen ei vain kasveta, vaan yksilöä voidaan myös
ohjata kohti osallisuutta.
Lisäksi hankkeessa kehitetään kiinteässä yhteistyössä kirjastojen ja sidosryhmien kanssa uusia,
mielenkiintolähtöisiä kirjastopalveluita ja selvitetään lukutaidottomuuden ja lukemattomuuden taustoja. Syrjäytymisuhan alla olevia nuoria tuodaan yhteiskunnallisen toiminnan pariin
mahdollistamalla kohtaamisia nuorten, erilaisten
järjestötoimijoiden ja vaikuttajien välillä sekä
luodaan kirjastoalalle laaja verkosto nuorille aikuisille suunnattujen palveluiden jatkuvuuden
takaamiseksi.
Ylipäänsä uudenlaisia kirjastopalveluita on lähdetty kehittämään mielenkiintolähtöisten menetelmien avulla. Palveluita kehitetään ottaen
huomioon kohderyhmän, siirtymävaiheessa olevien heikosti lukevien nuorten aikuisten, tarpeet
ja kiinnostuksen kohteet. Esimerkiksi Turussa
on mielenkiintolähtöinen työskentely jo käynnistynyt yhteistyössä Aikuiskoulutuskeskuksen
maahanmuuttajille suunnatun ammatilliseen
koulutukseen valmistavan Valma-koulutuksen ja
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kotouttamisryhmien kanssa järjestettävän työpajasarjan muodossa. Työpajoissa palveluita kehitetään ennen kaikkea innostamisen ja kannustamisen näkökulmista.

Lopuksi
Digitalisoitumisen osana sosiaalinen media on
etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana
noussut lukemisen ja kirjoittamisen kulttuurin
rinnalle ja ohi kilpailemaan nuorten aikuisten
vapaa-ajasta. Sosiaalisessa mediassa kommunikaatio kuitenkin tapahtuu vielä varsin pitkälti
kirjoittamisen ja lukemisen kautta, eivätkä sosiaalisessa mediassa tarvittavat taidot loppujen
lopuksi poikkea juurikaan perinteisistä luku- ja
tekstitaidoista.
Digitalisoitumisesta huolimatta lukutaidon ja
luetun ymmärtämisen merkitys onkin nyky-yhteiskunnassa suuri. Aikuiselle ihmisille oman
puutteellisen lukutaidon huomaaminen voi olla
kipeä paikka. Tällöin tarvitaan helposti lähestyttäviä, matalan kynnyksen toimijoita, joiden
puoleen kääntyä. Lukemattomat mahdollisuudet
tarttuu lukemattomuuden ja lukutaidottomuuden tuomiin haasteisiin yhteistyössä kohderyhmän ja kirjastojen kanssa lähestymällä ilmiötä
nuoria aikuisia lähellä olevien asioiden kautta
ja heidän tarpeistaan ammentaen. Hankkeessa
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syntyvät toimintamallit pyritään juurruttamaan
ja levittämään osaksi suomalaisten kirjastojen
toimintakulttuuria, jolloin kirjastojen merkitys erilaisia käyttäjäryhmiä palvelevana tahona
kasvaa ja niiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus
lisääntyy.
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The 18th Nordic Literacy Conference
− the 70th anniversary −
&
the 21st European Conference on Literacy
Kollegat, tervetuloa Köpenhaminaan uuden lukuvuoden kynnyksellä elokuussa 2019!
Tänä vuonna on kulunut 70 vuotta ensimmäisestä pohjoismaisesta konferenssistamme.
Sen kunniaksi Kööpenhaminassa juhlistetaan sekä 18. Pohjoismaista että 21. Euroopan
konferenssia 4.−7. elokuuta 2019.

Rekisteröinti avautuu 1. joulukuuta.

Lisätietoja <www.cph2019.dk>
Kööpenhamina on suosittu kohde, kannattaa varata matka ja majoitus ajoissa!
Konferenssi kokoaa tutkijat ja käytännön tekijät. Lähde mukaan jakamaan tietoa, osaamista ja
käytänteitä yksin tai porukassa! Konferenssin järjestävät yhteisvoimin Tanskan sisarjärjestömme
Landsforeningen af Læsepædagoger ja FELA, Federation of European Literacy Associations.
Kaipaatko lisätietoja? Ota yhteyttä! Ja muista merkitä kalenteriin.
Det blir en historisk nordisk konferens.
Missa den inte. Du kan också läsa all konferensinfo på danska på nätet.

FinRAn
sääntömääräinen kevätkokous
Lauantaina 6.4.2019 klo 13.00
Maariankatu 7, Turku.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta
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» Jan Hellgren, FD
Nationella centret för
utbildningsutvärdering

Samma elever följs upp genom hela
grundskolan
Jan Hellgren
Alldeles i början av höstterminen 2018 deltog tusentals nya förstaklassare på olika håll i Finland
i en inledande mätning i ett utvärderingsprojekt som kommer att följa eleverna genom hela
grundskolan. Eleverna gjorde uppgifter som fokuserade på färdigheter som kanske är helt nya
för många barn som börjar i skolan.

”Barnen i den här åldern är så olika, och det är
otroligt svårt att komma fram till vad de kan och
vad de inte kan, och överhuvudtaget hur de upplever saker. Det ställer stora utmaningar på sådana här omfattande nationella satsningar”, konstaterar projektchefen Annette Ukkola på Nationella
centret för utbildningsutvärdering (NCU/Karvi).
Utvärderingen är också internationellt sett rätt så
unik. Det är inte den första longitudinella nationella utvärderingen som NCU (Karvi) genomfört. I matematik följde man från år 2005 med
samma elever under 12 år, från årskurs 3 till slutet av gymnasiet och yrkesutbildningen.
Annette Ukkola, vad är det som utvärderas i det
nystartade projektet?
– I projektet utvärderas elevernas färdigheter i
modersmål och litteratur och i matematik i olika skeden av den grundläggande utbildningen.
Alldeles i början av årskurs 1, därefter i årskurs
3 och 6 och i årskurs 9, dvs. i slutskedet av den
grundläggande utbildningen. Vi kan följa med
hur samma elevers kunskaper och färdigheter
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och attityder utvecklas under åren i grundskolan.
Samtidigt följer vi upp resultatet i förhållande till
t.ex. regioner, språkgrupper och kön.
Uppgifterna i första klass mätte t.ex. hur väl eleverna kände till bokstäver och siffror, om de var
bekanta med addition och subtraktion, deras matematiska slutledningsförmåga, hur omfattande
ordförråd de hade samt deras skriv- och läsfärdigheter.
Hur gick det att mäta förstaklassarnas kunskaper
och färdigheter? Fanns det särskilda utmaningar?
– Redan det hur vi skulle få barnen att logga in
i systemet gav oss en hel del huvudbry. Men vi
hittade på ett utmärkt inloggningssystem som
eleverna kunde använda. Då vi utvecklade systemet hade vi t.o.m. treåringar med i testningarna.
I den egentliga mätningen gjorde eleverna uppgifterna på pekplatta med hjälp av hörlurar.
Utvärderingen i början av årskurs 1 hade planerats
så att den började med mycket lätta uppgifter, så
att alla skulle få en känsla av att de klarar av det här.
Det fanns ganska många uppgifter för att vi skulle
få in olika aspekter av matematik och modersmål

och litteratur. Utvärderingen var konstruerad
som ett spel där eleven
fick välja en spelkompis,
t.ex. en hund eller robot,
som gav instruktionerna. Eleverna verkade
uppskatta spelidén och
den tydliga, avskalade
layouten. Och de flesta
var bra på att hantera
tekniken.
Men eleverna reagerade på olika sätt. En del var
entusiastiska då de kunde gå vidare efter att ha
löst en uppgift. Andra tog uppgifterna på stort
allvar och begrundade noggrant varje detalj. För
en del av eleverna blev antalet uppgifter jobbigt.
De sista uppgifterna var frustrerande i synnerhet
för elever som ännu inte kunde läsa.
Hur reagerade lärarna på utvärderingen?
– Utvärderingen genomfördes alldeles i början
av läsåret, och det krävde en del arrangemang av
lärarna och rektorerna utöver allt annat tumult
som hör ihop med skolstarten. Tidtabellen var
också aningen stressande. Många lärare upplevde
att en del uppgifter var alldeles för svåra för förs
taklassarna. Men det var meningen: en del uppgifter var med avsikt mycket lätta, andra verkligen krävande. På det sättet kan man fånga upp
hela spektret av färdigheter i början av den första
årskursen.
Hur fungerade den digitala tekniken?
– Tekniken var till stor nytta i genomförandet av
mätningen. Tack vare ljudanvisningarna kunde

eleverna göra uppgifterna i egen takt. Huvudsakligen fungerade
allt bra. Men det finns
stora skillnader mellan
skolornas nätförbindelser och utrustning. Hos
en del fungerade allt utmärkt, hos andra fanns
det komplikationer. Alla
svar i alla skolor sparades, så vi kan vara nöjda.
När publiceras resultat av den första mätningen
och hur kommer projektet att fortsätta?
– De första resultaten kommer att publiceras våren 2019. Samma elevers färdigheter mäts följande gång i början av årskurs 3 hösten 2020. Sedan
följer årskurs 6 och årskurs 9. Efter varje mätning
kommer vi att publicera resultat som beskriver
elevernas färdigheter, hur de utvecklats och om
förhållandet till våra bakgrundsvariabler.
Kan du i det här skedet berätta något om hur resultatet ser ut?
– Det kan jag i varje fall säga, att skillnaderna i
färdigheter mellan eleverna är väldigt stora i början av årskurs 1. Och det ska verkligen bli intressant att se hur färdigheterna utvecklas hos eleverna under åren i grundskolan. Vi vet att det finns
skillnader i början, men vad händer sedan?

Projektchefen Annette Ukkola intervjuades av sin
kollega på NCU, utvärderingsexperten FD Jan
Hellgren.
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» Jolanda Raitio, FM
bibliotekarie vid Pargas stadsbibliotek

Harry Potter Book Night - den
internationella hajpen som lockar till
läsning
Jolanda Raitio
När datumet 7.2.2019 närmar sig, fylls mitt instagramflöde till brädden av olika institutioners
inlägg med hashtaggen #harrypotterbooknight. Världen över förbereder sig skolor, bibliotek,
bokhandlar och andra instanser för den internationella Harry Potter Book Night, ett koncept
som lanserats av förlaget bakom bokserien, och som ska locka nya läsare till böckerna om den
föräldralöse pojken som visar sig vara en trollkarl och kastas in i en värld av magi.

Också utan en Harry Potter-kväll har vi på biblioteket i Pargas sett hur varje ny generation av barn
lockas till läsning via Harry Potter-böckerna. Det

är få böcker som behållit sin popularitet på samma sätt. I år är det 22 år sedan den första boken,
Harry Potter and the Philosopher’s Stone, gavs ut,

Under kvällen kan man låta sig fotograferas i Harry Potter-miljö med hjälp av en så kallad ”green
screen”. På bilden Soraya Kraufvelin. Bilder: Pargas bibliotek.

14

KIELIKUKKO 1/2019

och jämnt 20 år sedan utriteten något som skagivningen av den svenspar en trygg bas för vår
ka översättningen Harry Undervisning i trolldryckskonst.
planering – vi vet att
Potter och De vises sten.
barnen tycker temat är
Fortfarande är den och de sex påföljande delarna häftigt och spännande från början.
i serien mycket utlånade och efterfrågade på såväl
Initiativet till en Harry Potter-kväll i Pargas kom
svenska, finska som engelska.
från bibliotekets låntagare, och ända från början
På biblioteket får vi höra underbara historier om har utomstående intresserade varit med i planehur vissa barn hittat intresset för att läsa på riktigt ringen och förverkligandet av kvällen.
tack vare den första Harry Potter-boken. För andra
barn är Harry Potter-böckerna de första böcker de Kulturskolorna i staden – inriktade på bildkonst,
vågar sig på att läsa på engelska. När vi i Pargas hantverk, musik, dans, teater samt ordkonst – har
bibliotek för första gången går in för att ordna en ivrigt tagit del i organiserandet på ett eller annat
storsatsad Harry Potter-kväll, är den här popula- sätt. Vi har, utöver de lärare och barn som ställt

Undervisning i spådomskonst.
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upp via kulturskolorna,
haft ett dussintal frivilliga som velat vara med
som ledare för någon av
verkstäderna eller som
assistent och/eller statist
under kvällen. Utan det
här engagemanget skulle ett litet bibliotek som
Pargas bibliotek aldrig
ha klarat av att ro iland
ett evenemang av den
här omfattningen.

Pargas bibliotek är långt
ifrån ensamt i världen
om att ordna en Harry
Potter-kväll. I Finland
har flera bibliotek, bland
annat Åbo stadsbibliotek, varit med flera år,
och internationellt har
fenomenet fått en enorm
spridning. I mitt flöde
ser jag den ena fantastiska idén efter den andra
för hur olika aktörer valt
att uppmärksamma och
Förlaget
Bloomsbury
återskapa den magiska,
har lanserat kvällen för Undervisning i örtlära med professor Sprout
fiktiva värld så många
att locka nya läsare till (Michaela Albrecht).
läsare suktar efter att få
böckerna om Harry Potter. Förlaget publicerar
tillträde till. Det kan aldrig bli på riktigt, men om
varje år ett evenemangspaket med tips och färdiga
det blir ens lite magiskt är det något väl värt att lysa
koncept samt ett övergripande tema för kvällen.
upp en februarikväll med. Och om vi lyckas få ens
Årets tema är Hogwarts skola för häxkonster och
en ny läsare att hitta läsningens magi via evenetrolldom, och Pargas bibliotek förvandlas under
manget, är det väl värt alla satsade arbetstimmar.
en kväll till den magiska skolan. I olika hörn av
biblioteket uppstår klassrum med undervisning i Kielikukon toimitus toteaa että Parainen on Potämnen från böckernas skola: spådomskonst, ört- ter -illan lisäksi varsin aktiivinen lukuharrastuklära, trolldryckskonst, forntida runskrift, alla med sen edistämisessä. Helmikuussa Parainen muutfokus på interaktivitet och delaktighet. Varje kvart tuu lukutoukkien kaupungiksi kun Lukulaukku
börjar lektionerna på nytt och nya elever får upp- -työryhmä ja Paraisten kaupunginkirjasto kutsuleva trolldryckskonst med en riktig kemist eller vat kaikki paraislaiset, nuoret ja varttuneet, muplantera egna växter under ledning av en riktig kaan Suurelle lukumatkalle. Matkalla luetut sivut
trädgårdsmästare i örtläran. Utöver detta har vi muuttuvat metreiksi ja kirjastot lukutoimistoiksi.
bland annat en dansföreställning av musikinstitutets elever, en temautställning av konstskolans Lukulaukku/Läsväskan on Paraisten kouluissa
elever, en sorteringshatt vars ceremoni leds av två käytössä oleva digitaalinen oppimisympäristö.
entusiastiska skolelever, och mycket annat, inklu- Lisää kuukauden tempauksesta osoitteesta lukulaukku.fi/lukumatka (ruotsinkielinen sivu:
sive diverse rekvisita för att skapa stämningen.
lasvaskan.fi/lasresan)
16
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» Sari Saarela

» Vuokko Kaartinen, dosentti

kirjastoinhoitaja-suunnittelija

Kirjastokummit ja lukulähetit,
kotikirjasto Hopeakettu ja velhot
– Kaarinan kirjastotoimi palvelee
ikääntyviä asiakkaitaan
Upouuden Kaarinan kirjaston valo houkuttelee sisään, kun talvi-iltapäivän hämärässä saavun tapaamaan kirjastonhoitaja-suunnittelija Sari Saarelaa, joka on työskennellyt 34 vuotta Kaarinan
kirjastossa. Tämän ajan hän on opiskellut työnsä ohella ja on suorittanut kirjastomerkonomin,
kirjastotradenomin ja ylemmän AMK- tutkinnon. Lisäksi hän on opiskellut Turun yliopistossa
muun muassa kulttuurihistoriaa ja yleistä kirjallisuustiedettä. Nyt hän täydentää opintojaan tapahtumatuottajaksi.

Haastattelussa selviää, että perinteinen käsitys
kirjastossa pelkkänä lainauspaikkana on vanhentunut. Kirjaston toiminta on paljon laajempaa.
Kaarinan kirjasto on keskittynyt erityisesti kahteen kohderyhmään: toisaalta lapsiin ja nuoriin,
toisaalta ikäihmisiin.
Haastattelua varten asetuimme pääkirjaston digitointitilaan Verkkorantaan. Keskitymme Kaarinan kaupungin kirjaston ikäihmisille suunnattuun toimintaan.

Kirjastokummit
Sari Saarela kertoo, että kirjastot voivat vuosittain anoa aluehallintovirastolta hankerahoitusta
uusiin toimintoihin. Kirjastokummitoiminta on
alkanut Kaarinassa viime syyskuussa. Rahoitus
ulottuu vuoden 2019 loppuun. Kaarinassa kirjastopalvelut ja ikäihmisten palvelut tekevät yhteistyötä. Näissä yhteispalavereissa ajatus kirjastokummeista tuli esille. Hankeidean synty liittyy

palvelutori Eerikkiin, ikäihmisille tarkoitettuun
toimintaan, jossa terveydenhoitaja ja viisi palveluneuvojaa työskentelevät yhdessä. Syntyi ajatus, että olisi hyvä nivoa tähän toimintaan myös
kirjasto- ja kulttuuripalvelut.
Sari Saarela kertoo, että hankkeessa on neljä
toimintamuotoa. Ensinnäkin kirjastokummi
neuvoo ikäihmisiä kulttuuri- ja kirjastoasioissa.
Asiakkaat saatavat olla uudenlaisessa elämäntilanteessa. He ovat esimerkiksi työskennelleet
vuosikausia omaishoitajina, mutta haluaisivat
nyt aloittaa lukuharrastuksen uudelleen. On
opastettu Vaskin (Varsinais-Suomen kirjastojen) verkkosivujen käytössä, on tehty uusia
kirjastokortteja ja jaettu esitteitä sekä opastettu
kirjojen valinnassa aloittamalla vaikkapa uutuuskirjoista.
Kirjastokummi tekee myös Celia-rekisteröintejä. Celia-kirjaston rekisteröinnit siirrettiin
yleisille kirjastoille muutama vuosi sitten.
Kaarinan pääkirjastossa kolme henkilöä tekee
KIELIKUKKO 1/2019
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ikääntyville näitä rekisteröintejä. Asianomaisella pitää olla esimerkiksi liikkumisen este,
näkövamma, keskittymishäiriö, mielenterveyshäiriö tai muu vastaava. Myös erityisopettajalla on nykyisin oikeus rekisteröidä oppilaita
Celia-kirjaston asiakkaaksi. Rekisteröintien lisäksi Kaarinan pääkirjasto palvelee lukemisesteisiä myös Celia-kokoelman avulla. Ihmiset
tietävät yllättävän hyvin, missä Celia-kokoelma Kaarinan kirjastossa sijaitsee.

hoitopaikoissa. Näitä vapaaehtoisia on riittänyt
yllättävän paljon.

Toiseksi kirjastokummihankkeeseen kuuluvat
lukuhetket. Tällä hetkellä kirjastosta käydään lukemassa yhdessä paikassa. Lukulähettitoiminta
puolestaan tarkoittaa sitä, että vapaaehtoiset käyvät lukemassa ikäihmisille erilaisissa Kaarinan
kaupungin ikäihmisille tarkoitetuissa tiloissa tai

Kirjastokummitoiminnan tavoitteena on siis tukea
vanhusten aktiivista kansalaisuutta. Tätä työtä tekevät Kaarinan kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä
ikäihmisten palvelut yhteistyössä. Rahoitusta on
tullut AVIlta (Länsi-Suomen aluehallintovirastolta). Sari Saarela toteaa ylpeänä, että Kaarinassa
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Kolmanneksi tulevat ikäihmisille suunnatut tapahtumat, esimerkiksi joululaulutilaisuudet ja vanhustyön kulttuuriviikoilla järjestettävät tapahtumat.
Neljänneksi kirjastokummilta, joita Kaarinassa
on kolme, voi varata kirjastokierroksen. Samalla
kerrotaan asiakkaalle ikäihmisille suunnatuista
palveluista.

tämä toiminta on ideoitu kirjaston ikääntyvien
palvelujen aloitteesta eikä vastaavaa mallia ole
muualla.
Jatkosta Sari Saarela toteaa, että Lukulähettitoiminta jatkuu Kaarinassa Turun mallin mukaa.
Kirjastokummi-hankkeen henkilökohtainen palvelu puolestaan yhdistetään jatkossa kirjaston
normaaliin toimintaan luku-, musa- ja leffavelhopalveluiden myötä.

Kotikirjasto Hopeakettu
Kaarinan kirjaston kotipalvelun nimi on Kotikirjasto Hopeakettu. Asiakkaille toimitetaan kirjakassi kotiin tai siirtokokoelma laitoksiin. Kotipalvelun asiakas ei voi korkean iän, liikuntavamman
tai muun syyn takia asioida itse kirjastossa. Hän
saa joka kuukausi kassin, joka sisältää kirjoja,
musiikkia, elokuvia ja muuta aineistoa asiakkaan
omien toiveiden mukaan. Kotikirjasto Hopeaketun asiakkaana oleviin laitoksiin toimitetaan
siirtokokoelmia joka toinen kuukausi kesätaukoa
lukuun ottamatta. Tämän toiminnan piirissä on
nyt henkilöasiakkaita 15 ja laitosasiakkaita yhdeksän.
Kotikirjasto Hopeaketun palveluihin kuuluu
myös kirjavinkkaus. Nämä vinkkaustuokiot varataan kirjaston henkilökunnalta hyvissä ajoin.
Ikäihmisten puolella vinkkausten sisältö vaihtelee asiakkaiden tilanteiden ja toiveiden mukaan. Yleensä vinkataan kirjastoon hankittua
uutuusaineistoa. Aikuisten puolen vinkkausta
uudistetaan tämän vuoden aikana. Tulevaisuudessa koko aikuisten osasto tekee vinkkauksia,
joita ryhdytään pitämään kirjastossa. Lasten
ja nuorten puolella vinkkaukset ovatkin sitten
ihan oma juttunsa.

Lukuvelho, musavelho ja leffavelho
neuvovat henkilökohtaisesti
Kaarinan kirjastoon on lainattu Oulusta idea
henkilökohtaisesta kirjallisuus- musiikki- ja elokuvaneuvonnasta. Toive tällaisesta neuvonnasta
tehdään verkko- tai paperilomakkeelle. Tällöin
voi tilata kirjastosta joko listan itseään kiinnostavasta aineistosta tai valmiin aineistopaketin. Voidaan myös järjestää henkilökohtainen tapaaminen lukuvelhon kanssa. Kirjasto vastaa tällaisen
neuvonnan tilaukseen viiden päivän sisällä.

Kirjalliset illat ja
tietokirjakarnevaali
Sari Saarela kertoo innostuneena Kaarinan kirjaston runsaasta tapahtumatarjonnasta, esimerkiksi
kirjallisista illoista. Noissa illoissa pohditaan muun
muassa, miten musiikki vaikuttaa hyvinvointiin ja
esitellään vuoden kirjallisia helmiä. Kauko Röyhkä kertoo Runo-Kaarina-festivaalin avausiltana
rocklyriikastaan. Katja Kallio ja Teemu Keskisarja
esittelevät teoksiaan myöhemmin keväällä. Kaikki nämä tilaisuudet ovat ilmaisia. Lisäksi maaliskuussa toteutetaan Tietokirjakarnevaali. Tämän
tapahtuman avulla tehdään kävijöille tutuksi
Kaarinan uuden kirjaston toisen kerroksen antia.
Mukana ovat mukana Tuorlan tiedekeskus ja Siirtolaisuusinstituutti. Tilaisuudessa esiintyvät myös
Aku-Tuomas Mattila, joka kertoo Sig-yhtyettä käsittelevästä kirjastaan, toimittaja ja tietokirjailija
Kimmo Ohtonen sekä Tuula Amberla -trio.

Kirjastonhoitaja-suunnittelija Sari Saarelaa
haastatteli Kielikukon päätoimittaja Vuokko
Kaartinen
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» Kaarina Sainio
vs. informaatikko, lasten- ja nuortenosasto
Vapaa-ajan palvelut/kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Kaarinan kaupunginkirjasto jakaa
jälleen Kirjava Kettu -palkinnon
Kaarina Sainio
Kaarinan kaupunginkirjasto palkitsee jälleen
tänä keväänä lounaissuomalaisen lasten- tai
nuortenkirjailijan Kirjava Kettu-palkinnolla.
Palkintoraati koostuu viidestätoista vapaaehtoisesta koululaisesta, jotka myös valitsivat ehdolla
olevat viisi kirjaa. Palkintoraadin vastuullinen
tehtävä on kiertänyt Kaarinan eri kouluissa, ja
tänä vuonna mukana on Kaarinan Valkeavuoren koulun oppilaita. Talven aikana palkintoraati lukee kaikki kirjat, keskustelee niistä kirjastonhoitajan johdolla lukupiireissä ja valitsee
suosikkinsa. Kaikki muutkin lapset ja nuoret
saavat äänestää omaa suosikkiaan Kaarinan
kirjastoissa tai kirjaston internetsivuilla 11.231.3.2019. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja. Ehdolla tänä vuonna ovat
seuraavat:
Marjut Brunila: Immu ja torninvartijat
Janne Mäkitalo: Pääkallokiitäjät salaseuran jäljillä
Reetta Niemelä: Uljas ja surullinen Sandra
Jukka-Pekka Palviainen: Virityksiä
Aira Savisaari ja Mimmu Tihinen: Ponku, Peetu
ja totuuskone
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Palkinnon tavoitteena on tuoda tunnetuksi paikallista lasten- ja nuortenkirjallisuutta sekä innostaa lapsia lukemaan. Suomessa on vain vähän
kirjallisuuspalkintoja, jonka voittajan lapset ja
nuoret saisivat itse valita. Tämä tekee palkinnosta merkityksellisen myös palkitulle kirjailijalle.
Voittajan selvittyä kirjasto on järjestänyt juhlat,
joissa innokkaat lukijat ovat saaneet tavata kirjailijan. Koululaiset ovat edellisinä vuosina tehneet
kirjojen inspiroimana muun muassa kirjatrailereita ja pieniä esityksiä, joita ovat esittäneet kirjailijalle. Uusi Kaarina-talo antaa tänä vuonna

juhlille hienot puitteet ja kirjaston henkilökunta
toivoo jälleen saavansa voittajan mukaan juhlahumuun.
Ensimmäiset palkinnon saivat Merja ja Marvi
Jalo kirjallaan Jesse hoivakoira vuonna 2008 ja
nyt palkinto jaetaan jo seitsemättä kertaa. Ennen palkitut ovat olleet varsinaissuomalaisia
kirjailijoita, mutta tänä vuonna aluetta laajennettiin, jotta ehdolle saatiin paljon uusia kirjoja
ja kirjailijoita.
Kettu on ollut Kaarinan kirjaston maskotti jo pitkään ja se seikkailee kirjallisuuspalkinnon lisäksi

esimerkiksi kirjaston lasten- ja nuortenosastolla,
kirjaston lukudiplomeissa ja kirjaston tapahtumissa. Hieman varttuneempi hopeakettu nähdään Kaarinan kirjaston kotikirjaston tunnuksena.

Lue lisää Kirjavasta Ketusta ja äänestä suosikkiasi
osoitteessa www.kaarina.fi/kirjavakettu
KIELIKUKKO 1/2019

21

» Maija Leino
Runo-Kaarina-festivaalin tuottaja,
Kaarinan kaupungin kulttuurituottaja

Kuva: Anri Veston

Työpajoja, iltaklubeja, konsertteja ja
planetaarioesityksiä
− Kaikkien aikojen ensimmäinen
Runo-Kaarina-festivaali
8.−10.2.2019
Maija Leino

Runo-Kaarina-tunnuksen on suunnitellut kaarinalaistaiteilija Iida
Ojanperä.

Runo-Kaarina on Kaarinan kaupungin järjestämä valtakunnallinen runokilpailu ja nyt myös poikkitaiteellinen runofestivaali, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa perjantaista 8.2. sunnuntaihin
10.2. Festivaalin ohjelmassa oli runoesityksiä, lasten ja aikuisten työpajoja, runosatuhetkiä, luentoja, keskusteluita, iltaklubeja, konsertteja sekä tiedettä ja taidetta yhdisteleviä runonäytöksiä
Tuorlan planetaariossa.

Runo-Kaarina-kilpailusta
poikkitaiteelliseksi festivaaliksi

puoliso, runoilija Jenni Haukio, joka voitti kilpailun vuonna 1999.

Kaarinan kaupunki järjesti valtakunnallisen Runo-Kaarina-kilpailun ensimmäistä kertaa vuonna 1994. Vuosittainen kilpailu avataan helmikuussa ja se on avoin kaikille suomenkielisille
runoille. Käsikirjoituksia otetaan vastaan huhti-toukokuun vaihteeseen saakka. Kari Levolan
johtama kilpailuraati valitsee voittajan kesän
aikana, ja alkusyksystä alkaa kokoelman toimitustyö. Voittaja ja hänen uunituore, Kaarinan
kaupungin kustantama kokoelmansa julkistetaan
Turun kirjamessuilla lokakuussa. Runo-Kaarina
on vakiinnuttanut asemansa yhtenä merkittävänä runokilpailuna maassamme, ja lukuisat esikoisrunoilijat tarttuvat mahdollisuuteen vuosittain. Kilpailun suojelija on tasavallan presidentin

Tällainen kaupungin järjestämä kokoelmakilpailu
ja kaupungin kustantama runojulkaisusarja ovat
ainutlaatuisia, harvinaisia panostuksia. Jotta asiaa
voidaan nostaa vielä vahvemmin esille valtakunnallisesti ja jotta Runo-Kaarina saadaan toisaalta lähemmäs kaupunkilaisten elämää, päätettiin
runouteen panostaa vielä hieman lisää: kilpailun avaushetken oheen helmikuulle perustettiin
upouusi festivaali, poikkitaiteellinen Runo-Kaarina-viikonloppu, jonka tavoitteena on tuoda runoutta lähemmäs lähiseudun ihmisten arkea – tai
ainakin yhtä viikonloppua. Ohjelmaa on kaikenlaisille ihmisille: lapsille, aikuisille, intohimoisille
pöytälaatikkorunoilijoille ja heille, joilla ei ole oikein minkäänlaista kosketusta runouteen.
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Perjantai: runosatuhetki, Kauko
Röyhkä, virolaisia runoja, Arvo
Pärtin musiikkia ja iltaklubi
Festivaalin avauspäivänä perjantaina 8.2. päätapahtumapaikalla Kaarina-talossa oli ohjelmassa
lasten runosatuhetki, Valkeavuoren koulun musiikkiluokkalaisten Sävellettyjä runoja -konsertti
ja Kirjallinen ilta, jossa Kauko Röyhkä kertoi
rocklyriikastaan. Koululaiset lauloivat lauluja,
jotka ovat alun perin olleet runoja ja joista on
myöhemmin sävelletty lauluja. Mukana oli esimerkiksi tuttuja säkeitä Kirsi Kunnaksen Tiitiäisen satupuusta. Lounasaikaan järjestetty konsertti toi Kaarina-talon aulaan muutaman kymmenen ihmisen yleisön, johon liittyivät myös
Kaarina-talon ravintolan lounastajat.
Illalla Kaarina-salin valtasi kirjailija ja muusikko
Kauko Röyhkä, joka kertoi pitkälti yli 60 hengen yleisölle rocklyriikastaan. Keskustelevan,
tunnelmallisen illan aikana yleisöä ja vierasta
puhututtivat muun muassa lyriikan ja musiikin
tiivis yhteys lauluissa ‒ Röyhkä painotti sitä, ettei
lyriikkaa tulisi koskaan poimia erilleen laulusta
ja tarkastella irrallisena runona. Röyhkän vierailu kuului Kaarinan pääkirjaston Kirjallisten iltojen sarjaan, jossa vierailevat keväällä 2019 myös
muun muassa kirjailijat Katja Kallio ja Teemu
Keskisarja.
Kaarinan kirkon perjantaiohjelmassa oli Viro-ilta, jossa urkuri Tomi Satomaa soitti Arvo Pärtin
musiikkia uruilla ja pianolla ja Turun lausuntakerholaiset esittävä virolaisia runoja. Monivivahteinen runokattaus kuljetti tunnelmasta toiseen,
ja minimalistinen Pärt jätti lausuntaesitysten

väliin tilaa hengittää ja virittää ajatukset jälleen
uuteen tunnelmaan. Aivan valtavan hieno kokonaisuus! Lausuntakerhosta mukana olivat Sirkka
Heikkinen, Timo Leinonen, Elisa Raassina, Pirjo
Vahtola, Riitta Vasenkari ja Reijo Virtanen. Esityksen ohjasi Maaret Perälä, joka on pitkän linjan
Runo-Kaarina-vaikuttaja. Perälä esimerkiksi järjesti vuosikausia kaarinalaislapsille suunnattua
Mini-Runo-Kaarina-kilpailua yhdessä Kaarinan
kirjaston kanssa.
Kaarina-talossa voi osallistua perjantaina ja lauantaina myös Saaristo Open -festivaalin runokisaan, jossa etsitään mielenkiintoisinta festariaiheista runoa. Turun sanataideyhdistys kirjoitti
kisailijoille ohjeet, jotka herättelivät kirjoittamisen ja aiheen pariin. Kisaan tuli mukavasti runoja, ja voittajat valitsee yksi Saaristo Open -festivaalin tulevan kesän artisteista.
Perjantaina festivaali levittyi myös Turkuun, kun
Turun lavataudin (eli Nihil Interitin, Kirjan talon,
Kolera-kustannuksen ja Runoviikko-festivaalin
muodostaman kollektiivin) kuukausittaisella avolavaklubilla Bar Ö:ssä Linnankadulla oli Runo-Kaarina-teema. Open mic -illan avasivat Runo-Kaarina-voittajat Jarmo Kervinen ja Raisa Jäntti, tunnelmallisen klubin juonsi Kalle Talonen.

Lauantai: työpajoja, luentoja,
keskusteluita, planetaarioesityksiä
ja Runo-Kaarina-klubi
Lauantaina Kaarina-talon ohjelmassa oli paljon
kaikenlaista. Tavoitteena oli synnyttää eräänlainen runollinen huvipuisto, johon ihminen voi
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saapua ja tutkia rauhasle saattelevia säveliä ja
sa, mitä kaikkea ympäviulu-piano-duo Riikka
riltä löytyykään. Koko
Lehtimäki ja Saana Ilpäivän jatkuvia ohjeljin vei kuulijat venäläimia olivat Poesia-kussiin tunnelmiin.
tantamon ja Turun
Iltapäivällä talossa oli
Kirjan talon runokirjatarjolla non-stop-runomyyjäiset, lastenosaston
työpajoja lapsille ja aikuilorukasvomaalaukset,
sille. Turun sanataideyhRuno-Kaarina-teosten
distyksen suunnittelenäyttelyhuone ja ymmissa ja toteuttamissa
Kirjallisuudentutkija Siru Kainulainen oli yksi
päri taloa asetellut lu- Runo-Kaarina-festareiden luennoitsijoista.
pajoissa heräteltiin ihmikunurkkaukset, joiden Kuva: Maija Leino.
siä kirjoittamaan omisavulla saattoi matkustaa
ta kokemuksistaan ja aistihavainnoistaan. Lisäksi
maailman ympäri.
tarjolla oli niin ikään turkulaisten sanataiteilijoiden
Venäjä-lukunurkkaukseen oli koottu venäläisiä toteuttamia runomuotokuvia: Kaarina-talossa sai
runoja ja Suomi-Venäjä-Seuran Kaarinan osasto istua muutamiksi minuuteiksi sanataiteilijan kattoi paikalle asianmukaista rekvisiittaa. Ranska-lu- seltavaksi ja vaihtaa hänen kanssaan muutaman
kunurkkauksessa taas sai lukea ranskalaisia runoja sanan, minkä jälkeen sanataiteilija kirjoitti tarkasKaarinan-Piikkiön Suomi-Ranska seuran kokoa- telemastaan henkilöstä runon. Muotokuvat liikutman rekvisiitan ympätivat kovasti saajiaan, ja
röimänä.
Etelä-Amekokemus vaikutti olevan
rikka-lukunurkkauksen
kaikille positiivinen ja
rekvisiitta saatiin Samba
merkittävä.
Carioca -koululta TuKaarina-salin lauantain
rusta. Poikkitaiteellisilla
avasi Kaarina-Teatterin
festivaaleilla kun oltiin,
bändin
hieno Runo-Kaasoi lukunurkkauksissa
rina-esitys: ohjelmassa
päivän aikana myös eläoli Runo-Kaarina-voittavä musiikki. Kuusihenjien teksteistä sävellettyjä
kinen Capoeira Senzala
lauluja. Seuraavaksi vuoTurku -yhtye toi Kaarirossa olivat Runo-Kaana-taloon eteläamerikrina-festivaaliluennot.
kalaisia rytmejä, Toni
Runoilija, aloittelevien
Heino soitti harmoni- Etela-Amerikka-yhtye Runo-Kaarinarunoilijoiden sparraajakalla Pariisin kaduil- lukunurkkauksessa. Kuva: Maija Leino.
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Kaarina-Teatterin musiikkiesitys. Kuva: Maija Leino.

na tunnettu Tommi Parkko puhui otsikolla ”Mikä
on runokokoelma?” ja kirjallisuudentutkija Siru
Kainulainen otsikolla ”Miten runoja luetaan?”.
Turun lausuntakerhon luennolla professori Irmeli
Helin haastatteli lausuntataiteilija Riitta Vasenkaria
”Miten runoja lausutaan?” -otsikolla. Runo-Kaarina-kilpailuraatiin kuuluvan Tommi Parkon luennon jälkeen oli mahdollisuus keskustella omasta
runokokoelmastaan ja Runo-Kaarina-kilpailuun
osallistumisesta. Muutamat käyttivätkin tilaisuutta
hyväkseen!
Kaarina-talon festivaalipäivän päätteeksi vuorossa oli Siru Kainulaisen vetämä runoilijakolmikko
Tommi Parkon, Johanna Venhon ja Juha Kulmalan runokeskustelu, jossa käytiin läpi monia

erittäin mielenkiintoisia aiheita. Ennen paneelin
alkua Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta toi
festivaaliyleisölle kaupungin terveiset ja julisti
vuoden 2019 Runo-Kaarina-kilpailun avatuksi.
Kaarina-talon sulkeuduttua lauantaiohjelmaa
oli Tuorlan planetaariossa ja Piikkiön Ihan vaan
pubissa, jossa järjestettiin runoklubi: Runo-Kaarina-voittajat Jarmo Kervinen (2017) ja Margareetta Moberg (1995) esittivät runojaan, runoilija
Juha Kulmala esiintyi taustabändinsä Diodin eli
Otso Helasvuon (basso) ja Pekka Tolosen (koskettimet, rytmit ja elektroniikka) säestyksellä.
Kulmalan jälkeen vuorossa oli avolava, jonne
olikin saapunut jokunen runoilija kauempaakin
omia tekstejään esittämään.
KIELIKUKKO 1/2019
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Sunnuntai: työpajoja,
runoseikkailu planetaariossa
ja pöytälaatikkorunoilijoiden
iltapäiväkahvit
Sunnuntaina aamupäivällä ohjelmassa oli taiteilijakaksikko Sara Ilveskorven ja Sanna Vainionpään Tuntematon Kaarina -runotyöpaja, johon
saattoi – lauantaisten työpajojen tapaan – osallistua kuka tahansa. Minkäänlaisia ennakkotietoja tai -taitoja ei tarvittu. Kaarina-taloon saapui

muutamia ihmisiä, ja intiimissä, lämmintunnelmaisessa työpajassa synnytettiin lukuisia hienoja
runoja.
Työpajan lisäksi sunnuntaina kannatti suunnata
Tuorlan planetaarioon lasten runoseikkailuesitykseen tai Kaarinan kirkkoon pöytälaatikkorunoilijoiden iltapäiväkahveille. Kirkkoon saapuikin pitkälti yli kaksikymmentä pöytälaatikkorunoilijaa,
jotka uskaltautuivat kannustavassa, lämpimässä
tunnelmassa lukemaan omia tekstejään ja kom-

Poytälaatikkorunoilijoiden iltapäiväkahveilla. Kuva: Maija Leino.
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Planetaarioesitykset herättivät paljon kiinnostusta. Kuva: Maija Leino.

mentoimaan toistensa runoja. Tilaisuutta veti Pirjo Vahtola Turun lausuntakerhosta ja paikalla oli
myös Henri Kesti Kaarinan seurakunnasta.

Tiede ja taide kohtasivat
planetaariossa
Yksi viikonlopun kohokohdista olivat esitykset
Tiedekeskus Tuorlan planetaariossa: lauantaina
viideltä runoilija Tomi Kontio esitti avaruusaiheisia runojaan samalla kun maailma syntyi

ihmisten päiden yläpuolella. Poikkitaiteellista
kokonaisuutta säesti muusikko Atte Häkkinen,
joka loihti avaruusmusiikkia syntikallaan. Planetaario oli täynnä ihmisiä ja palaute oli hyvin positiivista. Kaarinan kulttuuripalveluiden ja Tiedekeskus Tuorlan yhteistyö tulee tämän jälkeen ehdottomasti jatkumaan! Esityksen jälkeen yleisölle
tarjottiin maksuton observatoriokierros, joka oli
sekin varsin suosittu.
Sunnuntaina kahdelta vuorossa oli samankaltainen kokonaisuus lapsille. Silloin äänessä oli
KIELIKUKKO 1/2019
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Tuorlan työpajassa yhdistyivät tiede, kuvataide ja sanat. Kuva: Maija Leino.

runoilija, Runo-Kaarina-voittaja Raisa Jäntti,
joka julkaisi vuonna 2017 lasten runoavaruusseikkailun, Nepparin, yhdessä kuvittaja Katja
Ihosen kanssa. Atte Häkkinen säesti tätäkin kokonaisuutta, ja lapset olivatkin esityksen jälkeen
kiinnostuneita tutustumaan muusikon välineistöön. Sunnuntain esityksen jälkeen lapsille tarjottiin pikatyöpaja, jossa yhdistyvät tiede (mustikoiden, sitruunahapon ja ruokasoodan yhdistämisestä aiheutuvat erilaiset värit), kuvataide ja
runous!
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Runo-Kaarina-festivaalin
tulevaisuus
Viikonlopusta on tullut todella positiivista palautetta, ja onkin hyvin todennäköistä, että tapahtuma saa jatkoa tulevan vuoden alussa. Runotapahtumia ei ole Suomessa liiaksi, ja siksipä yksi
sellainen mahtuu hyvin myös Kaarinaan helmikuulle. Monta asiaa opittiin, ja tästä on todella
hyvä jatkaa seuraavan festarin suunnitteluun.
Moni tekijä puoltaa vuosittaista festariperinnettä.

Ensinnäkin: On aivan
tamiseen. Yhteistyössä
ilmeistä, että pöytälaafestivaalin kanssa tavalla
tikkorunoilijoita on ymtai toisella olivat muun
pärillämme valtavasti
muassa seuraavat tahot:
niin Kaarinassa kuin
Kaarina-Teatteri, Turun
kaikkialla muuallakin
lausuntakerho, Kaarinan
‒ ei tarvitse kun miettiä
kirkko, Piikkiön Ihan
omaa lähipiiriään taju- Runo-Kaarina-pinssi ilahdutti nuorta kävijää.
vaan -pubi, Turun Kirtakseen, että ei se runous Kuva: Maija Leino.
jan talo, Varsinais-Suonyt niin kovin margimen Runoviikko, Poenaalista taidetta ole. Miten tällaiset henkilöt sitten sia-kustannus, Turun Bar Ö, Samba Carioca, Kaaritavoitetaan? Kaivataan erilaisia esiintymistilantei- nan-Piikkiön Suomi-Ranska seura ry, Suomi-Venäta ja mielenkiintoista, avointa, lämminhenkistä jä-Seuran Kaarinan osasto sekä Kaarina-Seura.
keskustelua. Toiselle luonteva esiintymispaikka
on kapakka, toiselle kirkko, joillekin taas kirjasto. Kaikkien aikojen ensimmäinen Runo-Kaarina-fesNiinpä Runo-Kaarinan on jatkossakin syytä levit- tivaali oli oikeastaan menestys. Väkeä ei ollut massoittain, mutta eipä se olisi tapahtuman intiimiin,
täytyä vähintäänkin näihin paikkoihin.
keskustelevaan luonteeseen oikein sopinutkaan.
Toiseksi: Kun kaupunki järjestää viikonlopun mit- Jokainen festivaalin ohjelmanumero löysi yleisöntaisen tapahtuman, lienee ihan hyväkin, että se on sä, ja monet olivat vaikuttuneita näkemästään ja
luonteeltaan monipuolinen sillisalaatti. Runotee- kokemastaan. Kun löytää itsensä lauantaiaamuna
man, runoilijoiden esitysten ja asiantuntijaluento- 110-tien varrelta Kaarina-talosta, missä kuusijen ympärille muodostettiin muuta ohjelmaa, joka henkinen yhtye loihti sambakarnevaalitunnelmaa
yhdisti muita taiteenlajeja, erityisesti musiikkia, pääkirjaston yläkerrassa Etelä-Amerikka-lukurunoihin ja festivaaliin. Tälläkin tavalla muodoste- nurkkauksessa samaan aikaan kun Tommi Parktaan uusia reittejä runouden ja uuden runotapah- ko keskustelee Kaarina-salissa runokokoelman
tuman luo. Yleisömäärä osoitti, että myös Tuorlan kirjoittamisesta kiinnostuneen yleisön kanssa, ei
Tiedekeskuksen runokeikkojen kaltaisille poikki- voi todeta muuta kuin ”aika erikoinen meininki”.
taiteellisille kokeiluille on ehdottomasti tilausta.
Ja mikäs sen parempaa. Tavoitteenammehan oli
synnyttää erilaisia reittejä uusien kokemusten luo.
Kolmanneksi: Vaikuttaa siltä, että Kaarinassa on
paljon aktiivista väkeä, ja he tulevat ilolla tapahtu- Tapaamisiin tulevilla Runo-Kaarina-festivaaleilla!
miin, joita järjestetään uudessa hienossa Kaarina-taMaija Leino
lossa. Ilman taloa tällainen tapahtuma ei oikein
Runo-Kaarina-festivaalin tuottaja,
olisi mahdollinen. Kaarinan lähiseudulla on myös
Kaarinan
kaupungin kulttuurituottaja
lukuisia tekijöitä, jotka lähtivät todella kannusta050 314 5281
vasti mukaan tapahtuman suunnitteluun ja toteut-
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» Kanerva Peltoniemi,
Kaustisen kirjastonjohtaja yli kolmekymmentä vuotta, nyt eläkkeellä ja
vetää lukukupiirejä

Kuva: Päivi Karjalainen

Kirjastonjohtaja muistelee työtään
Yli kolmekymmentä vuotta Kaustisen
kirjastossa
Kanerva Peltoniemi
Muistan hyvin ensimmäisen työpaiväni kirjastossa tammikuun alussa 1975. Kirjastosalin tyhjä
ruohonvihreä kokolattiamatto loisti auringonvalossa. Hyllyjä ei ollut ja kirjat laatikoissa. En
tiennyt kirjastonhoidosta mitään. Lukea sentään
osasin ja paljon.
Uskon sattumiin. Olisikohan ollut vuosi 1972,
kun olin käymässä Kaustisen lainakirjastossa, joka oli auki vain sunnuntaisin kaksi tuntia!
Sitä hoiti ajan tavan mukaan kutsumustehtävänä Matti Kentala, joka oli jäämässä eläkkeelle.
Kysäisin, että onko kirjastonhoito kivaa, vähän
kiinnostaa. Olin töissä paikallislehdessä ja kerran
soi puhelin. Kirjastolautakunnan puheenjohtaja
Teemu Pesola soitti ja kysyi, olinko kiinnostunut
kirjastonhoidosta. Kiinnostukseni oli mutkitellut
hänelle. Uusi kirjasto oli valmistunut, ja kunnankirjastonhoitajan paikka pannaan auki. Aukiolojakin lisätään, mutta nyt on tullut pätevyysvaatimuksiakin, pitäisi opiskella.
Olin niin epävarma kirjaston työpaikasta, että
puoli vuotta suhasin Vetelin ja Kaustisen väliä.
Olin puolittanut työni Vetelissä Perhonjokilaakso-paikallislehdessä ja yritin hoitaa yksin myös
Kaustisen uutta kirjastoa. Eipä ihme, että iltaisin muovitin kirjoja kotona ja poikani leimasivat
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Harrastuksena
- Kaustisen kansanmusiikkifestivaalien
kotimajoitus, melkein 50 vuotta
- puutarhanhoito
- Sodankylän elokuvajuhlat ja Helsingin
kirjamessut
- elävä musiikki, varsinkin blueskonsertit
Isoäiti, seitsemän lastenlasta
Luen paljon ja monenlaista, 2–3 kirjan
luku sujuu lomittain
Motto: ”Kirjojen ystävät eivät koskaan
mene nukkumaan yksin.”

niitä ja liimasivat taskuja kirjan takasivulle (Detroit-järjestelmä).
Kerran poikani kävi kirjastossa minulta lainaamassa ja kysyi miettiväisenä: ”Saatko siitä oikein
palkkaa, kun vaihdat lappuja kirjan väliin?”
Opiskelin kirjastotutkinnon työn ohella kouluhallituksen kurssina. Silloin vasta kirjastotyön pätevyysvaatimukset muuttuivat todeksi. Meitä kurssilaisia oli ympäri Suomea, ja myös luennot ja tentit

olivat välillä Rovaniemi-Helsinki. Valmistuin
1974 ja saman tien sain
kunnankirjastonhoitajan, myöhemmin kirjastonjohtajan viran.
Mielestäni kirjastoissa
on valtavasti henkistä
rikkautta ja monenlaista aineistoa ihan kaikille. Mutta kuka sen aarteen löytää? Tiedotus on
avainsana. Tiedottamisessa ei ole kysymys rahasta eikä maksullisista ilmoituksista. Kirjaston pitää näkyä ja kuulua monella lailla! Puffijutut, puskaradio, tempaukset,
tapahtumat ovat hyviä näkymisen keinoja. Voi
mennä odottamattomiin paikkoihin: kerhoihin,
valtuuston kokoukseen…Kerran kirjaston lattialla oli multakasa. Oli perennojen vaihtopäivä
ja puutarhuri paikalla kertomassa kasveista.
Kirjastossa voi tehdä melkein mitä vain, eikä ole
rahasta kiinni.
Näkyvyydessä ja pr-työssä voi käyttää hassujakin
keinoja:
Muistaakseni Helsinki-Vantaan lentoasemalle oli
tuotu poistokirjoja matkailijoille – näin pieni juttu päätyi tiedotusvälineisiin.
Erään kirjaston tietokoneella oli käytössä Aleksi-lehtiartikkelitietokanta, mutta ei julistetta, opastusta
tms. sen käyttöön. Se lopetettiin käyttämättömänä.
Itse tarvitsin sitä kirjailijahaastattelujen hakuun,
mutta aina piti kysyä, missä tiedostossa se piilee.

Huomisen kirjastossa
voi olla kelluva kokoelma, omatoimikirjasto,
monenlaista
teknistä
vimpainta ja toivottavasti muutama kirjakin!
Oodi Helsingissä toimii
lippulaivana.

Kirjastoonkuljetukset
Kauan sitten bussi toi
sivukyliltä lähinnä lapsia pääkirjastoon lainaamaan. Aluksi bussi oli täynnä ja taisi osa porukasta livahtaa R-kioskille tai kirkonkylän nuoria
tapaamaan. Ehkä sekin oli tärkeää. Siihen aikaan
kuunneltiin kirjastossa levyjä ja aina kun yhdeltä
kylältä tultiin, piti panna soimaan Hurriganesien
Roadrunner.
Ajat olivat häveliäät. Muistan erään tapauksen
kun osa seksioppaista oli pantu takahuoneeseen.
Sitten eräs reipas nuori mies oli uskaltanut varata
kirjan Comfort: Rakasta hellästi. Olin sunnuntaivuorossa ja toin varatun kirjan takahuoneesta.
Luulin olevani fiksu, kun piilotin varatun kirjan
toisella, etteivät muut näe sitä. Muuten hyvin,
mutta se peittona oleva kirja oli Pekka Töpöhäntä! Pokka ei pettänyt asiakkaalta, vaan minulta.

Lastenkirjastotyö/luokkakäynnit
Pidin alusta asti lastenkirjastotyötä tärkeänä. Satutunteja, koulun ja kirjaston yhteistyötä, lasten
kirjastokäyntejä ja kirjastonkäytön opetusta. Vielä
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silloin lasten lukeminen oli innokasta. Kännyköistä ei tietoakaan. Lukuvinkkaus oli vasta tulossa.
Suunnitelmana oli, että jokainen koululainen
kävisi ala-asteella (kun on oppinut lukemaan)
ainakin kaksi kertaa kirjastossa opetustunnilla
ja opettajan kanssa luokkakäynnillä lainaamassa
useinkin. Jos lainattavan pulpettikirjan löytäminen tuotti vaikeuksia, pyydettiin kysymään kaverin suositusta. Joskus aikuisten puolen tietokirjat
olivat parhaita, esim eräkirjat, mopon korjausoppaat tms. Samoin tehtiin yläasteella. Musiikkilukiolaiset kävivät tekemässä tehtäviään kirjaston
aineistosta. Muutamille luokille pidin ammatinvalintatunteja kirjastoalan töistä.
Minä valikoiduin kirjastotuntien pitäjäksi. Otin
sen haasteena, koska aluksi esiintyminen jännitti ja ajattelin, että näin suora yleisö antaa heti
palautetta, ja siinähän karaistuu. Ehkä pitää olla
vähän hassu, että sopii siihen tehtävään. Silloin
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tulee juttuun koululaisten kanssa. Ensimmäisellä tunnilla käytiin läpi kirjastoluokitus, pääsanat,
nimekkeet, asiasanat yms. Esillä oli mielenkiintoisia uusia kirjoja, joita ei ollut vielä luetteloitu.
Koululaiset saivat itse luokitella ja asiasanoittaa
kirjat ja hyllyttää oikeisiin paikkoihin muita jo
luetteloituja kirjoja.
Toisella tunnilla käytiin läpi kirjaston tietokonejärjestelmää, ja oppilaat saivat hakea kirjoja pääsanan, nimekkeen, luokan ja asiasanojen avulla.
Sitten piti hakea löydetyt kirjat hyllystä.
Kirjaston järjestys ei ole kovin helppo, eikä se
aina kiinnostanutkaan. Lupasin, että jos tehdään tehtävät hyvin, näytän tietokoneelta komean luurangon kuvan. Hassulta tuntuu, että
silloin tällainen puri ja tehtävät tehtiin vaihtelevasti, jotkut tytöt oikein innokkaastikin. Tuli
aika löytää luuranko – se olikin hävinnyt netistä. Onneksi löysin pelottavan lepakon kuvan.

Joku poika sanoi: ”Tämä oli jännempi, kyllä me
on jo luurankoja nähty.”

pystyssä. Huomio oli taattu, kun Vaide veti isosta
kassistaan valtavia kangaskäärmeitä ym eläimiä,
jotka tehostivat hänen jutusteluaan.

Tervetuloa kirjastoon -vihko
Teimme ekaluokkalaisille jaettavan Sinulle E-KALUOK-KA-LAI-NEN -vihkon oikean koreasti
painettuna paikallisessa työkeskuksessa. Vihkossa oli erilaisia sivuja: Mitä kaikkea kirjastosta
löytyy?, Sivu vanhemmille, Tehtäviä, Aito sadutustarina, Kirjavinkkaus, Paljon listoja ja logoja
helppolukuisista kirjasarjoista ja tyhjiä sivuja,
joihin voi merkitä lukemansa kirjat ja arvostella
niitä sanallisesti tai tähdillä. Vihko oli tarkoitus
säilyttää juuri omien lukukokemusten takia.
Vihkot vietiin ekaluokkalaisille henkilökohtaisesti. Kerran menin erääseen kyläkouluun ja luokka
oli levottomalla päällä. Aloin puhua vis-kieltä.
Tes virve! Mis vitäs tus viimaatte? Ys vimmärrättekö mis vinun kis vieltäni? Kaikki halusivat oppia
vähän vis-kieltä, koska sitä voi käyttää salakielenä, jota aikuiset eivät ymmärrä.

Kirjailijavierailut
Järjestin monenlaisia kirjailijavierailuja noin 20
vuotta. Kansalaisopisto maksoi ja kirjasto järjesti. Lastenkirjailijoista tulee mieleen Karo Hämäläinen, joka väsyttävänä perjantai-iltapäivänä
istahti jumppasalissa näyttämön reunalle ja hiljensi jollain olemuksensa sävyllä koko salillisen.
Kari Vaijärveä ”riistettiin” kunnolla. Parin päivän
aikana kierrettiin neljä kyläkoulua, keskuskoulun
ylä- ja ala-asteet ja illalla hän piti vielä kirjoittamisopastusta musiikkilukiolaisille. Hänellä oli
selkä kipeä ja tunnusti lapsille, että korsetti pitää

Kirjavinkkaustutkimus
Teimme tutkimuksen kirjavinkkauksesta. Tutkimus tehtiin 4.–5.-luokille siten, että ”kirjavinkkauksen äiti” Marja-Leena Mäkelä piti vinkkauksen näille luokille. Esillä olevat kirjat lainattiin
käsistä. Parin viikon päästä näille luokille jaettiin
kyselylomakkeet, jossa kysyttiin, miten vinkkaus oli vaikuttanut lainaamiseen ja lukemiseen.
Saman tyyppinen kysely tehtiin noin vuotta
myöhemmin. Tarkoituksena oli selvittää, jääkö
vinkkausvaikutus pitempikestoiseksi. Lievää vähenemistä oli, mutta kiintoisaa oli, että tämän
ikäluokan koululaiset halusivat takertua juuri esiteltyihin kirjoihin. Tytöt paremminkin löysivät
vastaavanlaisia muitakin. Juuri sopivien kirjojen
löytämisessä tuttu kirjastovirkailija on tärkeä.

Kirjastonurkka paikallislehdessä
Kirjoitin paikallislehteen kirjastonurkkaa, jonka
tarkoitus oli tuoda esiin kirjaston arkea tietoiskuna eli esimerkiksi otsikolla: Huomasitko! Tiesitkö?
Ajatteleppa jos…. Siis kuin suurennuslasilla katsottaisi jotain kirjastossa olevaa asiaa. Napakka
teksti, ei pitkiä jorinoita eikä ilmoitusluonteista
asiaa. Eihän lehti sitä hyväksyisikään.

Luettelo lasten vanhemmille
Pikkulasten vanhemmille tehtiin valikoimaluettelo niistä kirjoista/muusta materiaalista, joita
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voi lainata kirjastoista. Sitä pidettiin ajan tasalla
ja jakelupaikkana oli neuvola. Luettelossa otsikkoina esim. Raskaus, Synnytys, Vauvan katselukirjoja, Hoito, Kasvatus, Vauvauinti, Neuleohjeita,
Jos kaikki ei menekään hyvin. Luettelo näyttäisi
olevan vieläkin hengissä.

Työ jatkuu - lukupiirit
Jäin eläkkeelle ja kansalaisopistosta kyseltiin lukupiirin vetäjäksi. Ehdotin kahta muuta, jotka kieltäytyivät. Kynnys tuntui korkealta. Tähän ei taida
olla koulutusta. Sehän jännitti, kun mukana on
äidinkielen opettajia, jotka ”tietävät kaiken lukemisesta”. Sitten ajattelin, että olenhan minä tutustunut kymmeninä vuosina aika kattavasti ilmestyneeseen kirjallisuuteen, tuhansiin kirjoihin. Opettajat käyttävät työssään pienempää valikoimaa, ja
sekin on osittain lasten- ja nuorten kirjallisuutta.
Kansalaisopiston lukupiirillä Vetelin kirjastossa
on menossa 11. vuosi ja Kanervan lukupiirillä
Kokkolan kirjastossa 9. vuosi. Niissä on kerrallaan
n 9–14 henkeä. Vetelissä kokoonnutaan vuodessa
12 kertaa ja Kokkolassa 10 kertaa.
Kirjastojen kimppakuljetukset palvelevat meitä
tosi hyvin. Kirjasto varaa kimpasta sopivan määrän valmiiksi, ja seuraavan tapaamisen kirjan saa
lukupiiriin tullessa lainaksi. Kokkolan kirjasto
kuuluu pienempään Anders-kimppaan, ja siellä
eivät kirjat aina riitä. Minä siis varaan ja raahaan
niitä Vetelistä Kokkolaan. Itse asun siinä välissä
Kaustisella.
Lukupiiriin luetaan listan mukaan kirja, josta yhdessä keskustellaan. Aluksi olin pedanttisempi
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keskustelun ohjailussa ja yritin suitsia rönsypuheita. Sitten tuli mieleen, miksi siellä kokoonnutaan. Ihmisten avoimet tulkinnat ja oman
elämänsä kokemukset olivat joskus ylivertaisia
kirjan tarinaan verrattuna. Muistan hyvin sen sävyn, jonka virolaissyntyinen pariskunta toi Viivi
Luikin kirjan käsittelyyn.
Kirjojen valinta on vaikein tehtävä. Käyn läpi
kustantajien luettelot, katselen tv:n kirjaohjelmat, käyn kirjamessuilla, kysyn mielipiteitä, lehtilipareita on melkoisesti. Arvosteluihin ei voi
aina luottaa. Kriitikot kehuvat mielellään kokeellisiakin kirjoja, jotka eivät ole lukupiirien ominta
juttua. Siihen on päädytty, että otetaan mahdollisimman monipuolisia, aika vaikeitakin, sekä tietokirjoja että romaaneja – eri maista, eri tyylisiä,
erilaisia kirjailijoita, klassikoita, ei ihan uusia, ettemme varaisi niitä muilta lainaajilta, nobelisteja,
Finlandia-kirjoja, mutta myös lukuromaanityyppisiä. Viihteessä ei ole mitään kartettavaa, mutta
kevyessä pelkästään juonivetoisessa kirjassa ei
ole paljon keskusteluruokaa. Samaa kirjailija ei
oteta uudestaan, vaan tutustutaan uusiin. On teemailtojakin.
Olen tallettanut kirjalistat molemmista lukupiireistä. Niitä aina silloin tällöin tarvitaan.
Mieleenpainuvia lukukokemuksiani lukupiirissä: Chol-hwan: Pjongjangin akvaariot, Per Petterson: Hevosvarkaat, Sofi Oksanen: Puhdistus,
E.L.Doctorow: Homer ja Langley, John Williams:
Stoner, Elif Shafak: Eevan tyttäret, McEwan: Lauantai, Mazzarellan tuotanto, Sirpa Kähkösen tuotanto, Maxim Leo: Talviuni Berliinissä, Maylis deKerangal: Haudataan kuolleet, paikkaillaan elävät,

Osa Ian McEwanin tuotannosta, Herman Koch: Illallinen, Yasmina Khadran 3 kirjaa, Jussi Valtonen:
He eivät tiedä mitä tekevät….niitä on liian paljon.
Poiminta erään lukupiiriläisen viestistä, kun hän
ei pääse seuraavaan tapaamiseen. Kirja oli Elif
Shafak: Eevan kolme tytärtä:
”Kirja koukutti ensi sivulta lähtien ja loppuratkaisuun asti, vaikka avointa loppua ei varmaan
voi kutsua ”ratkaisuksi”. Olen ollut tekemisissä
turkkilaisten kanssa ja Shafakin kuvaukset istanbulilaisten keskiluokan elämästä olivat herkullisia terävyydessään, esim. ”merkkikäsilaukkujen” ostaminen ja vertailu. Päähenkilö Peri
oli uskottava monitasoisuudessaan. Ja kirjan
loppu vaikutti minusta ensin ”lässähtäneen”
tyhjältä, mutta pohdittuani sitä tässä päivän
se on minusta monitasoisen nerokas ja alkaa
avautua moneen suuntaan. En oikeastaan vielä

osaa päättää, mitä ajattelen siitä. Avoin loppu
vaatii lukijaa pohtimaan itse jatkoa.
Minua kiinnostivat erityisesti kirjan uskonnolliset ja filosofiset pohdinnat. Kerrankin
on kirjoittaja, joka tuntee eri uskontoja (eikä
vain jakele kulloinkin muodissa olevia kliseitä uskonnoista) ja on perehtynyt filosofiaan
syvällisesti. Ja uskonnon ja ateismin vertailu
oli taitavaa ja molempia puolia kunnioittavaa.
Halusin kiittää inspiroivasta kirjavalinnasta.
Kuinka tämän tason kirjailija onkaan voinut
jäädä huomaamatta! Minuun tämä kirja iski
niin, että latasin kirjailijan muitakin englanninkielisiä kirjoja iPadilleni ja ostin juuri pari
suomenkielistä kirjaa. Kirjan lukeminen on
aina kirjoittajan ja lukijan kokemusmaailmojen summa. ”
Lukupiiriin voi vanhan sanalaskun muuttaa näin:
”Puhuminen on hopeaa, kuunteleminen kultaa.”
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Nuoret FinRAn hallituksen jäsenet
esittäytyvät
Tiina-Maija Kaarlela
Kerropa itsestäsi, harrastuksistasi ja
intohimoistasi.
Olen 36-vuotias luokanopettaja. Asun Paimiossa
mieheni Markuksen ja kolmen lapsemme Fridan,
Eemilin ja Oliverin kanssa. Perheeseemme kuuluvat myös kultainennoutaja Tuisku ja pihassa
asuvat kolme hevosta. Vapaa-aikani kuluu pitkälti perheen kanssa arkijuttuja puuhastellen sekä
lasten harrastusten parissa. Matkat kotimaassa
ja ulkomailla sekä kesällä mökkeily saaristossa
tuovat mukavaa vaihtelua muuten niin hektiseen
arkeemme.
Millainen on koulutus- ja ammattipolkusi
tähän hetkeen ja mitkä ovat olleet tärkeimmät
astinkivesi tämän matkan varrella?
Valmistuin luokanopettajaksi 2006 Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselta erityispedagogiikkaan, alkukasvatukseen ja liikuntaan
erikoistuneena.
Valmistuttuani toimin luokanopettajan viransijaisena Paimiossa pienessä kyläkoulussa yhdysluokan 1.–3. opettajana. Työskentely pikkukoulussa opetti minua erityisesti yhteisöllisyyteen ja luovuuteen. Ei ollut minun tai sinun
oppilaita vaan oli vain meidän koulu ja meidän
36
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oppilaat. Kun koulussa työskentelee vakituisesti
vain kaksi opettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa, työyhteisön tuki muodostuu korvaamattomaksi.
Vuonna 2010 sain viransijaisuuden Salosta. Pajulan koulusta sain mallin ja kipinän yhteisopettajuuteen ja samanaikaisopettajuuteen.
Seuraavana vuonna sain viran Jäkärlän koulusta Turusta, jossa toimin alkuopettajana. Virkani alkuaikoina teimme monipuolista ja antoisaa
yhteistyötä rinnakkaisluokan ja erityisopettajan
kanssa yli luokkarajojen. Tavoitteenamme oli
kehittää myös koko koulun opettajien välistä
yhteistyötä, ja osallistuimme mm. KELPO-projektiin. Lukuvuonna 2014–2015 veimme yhteisopettajuuden koulussamme uudelle tasolle, ja
toimin yhdysluokan opettajana yhdessä toisen
luokanopettajan kanssa. Teimme myös tiivistä
yhteistyötä koulumme erityisopettajan kanssa.
Perheeni koira toimi luokassamme koulukoirana.
Tämä kokemus muutti opettajuuttani varmasti
pysyvästi. Yhteisopettajuudesta saatu tuki arjen
työssä, eriyttämisen mahdollisuudet ja rajattomasti lentoon lähtevät ideat – näistä en ole enää
valmis luopumaan.Tavoitteenamme oli kehittää
joustavaa alkuopetusta edelleen. Seuraavana lu-

kuvuonna yhdistimme
koko
alkuopetustiimimme, jossa neljässä
ykköskakkosten
yhdysluokassa työskenteli
neljä luokanopettajaa
ja laaja-alainen erityisopettaja. Oppilaat
opiskelivat
joustavin
ryhmittelyin yli luokkaja oppiainerajojen.
Jäkärlän koulussa toimin myös alkuopetuksen ja S2-kielen yhdysopettajana.
Tiina-Maija Kaarlela.
Vuonna 2018 sain viran Paimiosta Vistan
koulusta, jossa on jo pitkät perinteet yhteisopettajuudessa ja toiminnallisessa oppimisessa. Yhtenäiskoulun tuomat mahdollisuudet antavat tilaa
uusille kehitysideoille.
Miten päädyit FinRAan ja mitä FinRA sinulle
tarjoaa tai voisi tarjota? Miten haluat vaikuttaa
FinRAssa?
FinRAan minut houkutteli pitkäaikainen ystäväni FinRAn johtokunnan projektipäällikkö Miina
Orell. FinRAn myötä haluaisin kannustaa opettajia tarttumaan ennakkoluulottomasti uusiin
haasteisiin. Mielenkiinnon kohteenani ovat erityisesti yhteisopettajuus, tiimityöskentely sekä
yhteistyön tekeminen yli luokka- ja oppiainerajojen sekä sen kehittäminen kouluyhteisössä.
Itselleni tärkeitä asioita opetustyössä ovat myös

opetuksen eriyttäminen
yli luokka- ja oppiainerajojen sekä oppilaan
kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen huomioiminen.
Yhteisopettajuuden ja
toiminnallisten oppimistapojen lisäksi suuri
mielenkiinnon kohteeni
työssäni on lukemaan
oppiminen. Joten on
kunnia olla mukana
yhdistyksessä, jonka tavoitteena on edistää lasten kielellistä kehitystä,
lukemalla ja kirjoittamalla oppimista sekä erilaisten oppimisen tapojen huomioimista.
Mielikirjasi / kirjailijasi (joko oma tai
oppilaittesi kanssa)?
Kirjan lukeminen on minulle kuin suklaan syöminen. Hyvää kirjaa ei vain voi lopettaa kesken.
Ehdoton lempikirjani on kuitenkin jo lapsuudesta saakka ollut Topi ja Tessu. Sen koskettava tarina ystävyydestä ja lapsen kyvystä nähdä erilaisuudesta huolimatta kaikki samanarvoisina, saa
minulle kyyneleet silmiin joka kerta sitä lukiessa.

Tiina-Maija Kaarlelan haastattelukysymykset
Vuokko Kaartiselta
KIELIKUKKO 1/2019
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Kirjanurkka
Pääasiat hallintaan?
Aivotutkija Minna Huotilainen on yhdistävä tekijä nyt esittelyssä oleville kirjoille. Kyseessä on
kaksi aivoja ja oppimista eri näkökulmista tarkastelevaa teosta. Näin aivot oppivat on Huotilaisen omaa tuotantoa. Keskittymiskyvyn elvytysoppaan toisena kirjoittajana on Mona Moisala.

Muovautuvuudessaan aivot ovat kiehtova tutkimuksen kohde. Muuttuva arkemme haastaa meitä päivittäin käyttämään päätämme monellakin
tapaa viisaasti. Oppijan ja opettajan näkökulmasta aivot herättävät loppumattoman määrän kysymyksiä. Miksi vierustoverini tuntuu omaksuvan
uuden taidon vaivattomasti kun itse jumitan oppimisessani ja etenen hitaasti? Miten minun tulisi
tukea ryhmäni erilaisia oppijoita, jotta he saavuttaisivat oman potentiaalinsa? Osaanko keskittyä
ja rauhoittua uuden opittavan äärelle hektisessä
arjessani? Esimerkiksi näihin arkisiin kysymyksiin etsivät vastauksia esittelyssä olevat kirjat.

Kirjassaan aivotutkijat Minna Huotilainen ja
Mona Moisala käyvät läpi uuden teknologian
vaikutuksia työntekoon. Aivan aiheellisesti he
kysyvät, tarvittaisiinko uutta työaikalakia ratkomaan sähköpostien, some-kanavien ja muiden
työhön liittyvien tietokoneohjelmien tuomaa
ähkyä. Välittömästi työhön liittyvien tehtävien
lisäksi uutisseuranta ja läsnäolo somessa voivat helposti kattaa vuorokauden aamusta iltaan
saakka.

Minna Huotilainen ja Mona Moisala
(2018). Keskittymiskyvyn elvytysopas.
Keuruu: Tuuma-kustannus. 130 s.

Avautumisjaksossa kello 4.00–8.00 tavoitteena
on saavuttaa valmius uuteen päivään. Parhaiten
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Kirja ohjeistaa lukijansa aiempaa kurinalaisempaan suhteeseen tietotyössä. Jotta tässä onnistuttaisiin, kirjoittajat jakavat vuorokauden
kuuteen eri jaksoon, joista tärkeimpänä (hyvän
ruokavalion) lisäksi esiin tuodaan onnistunut
uni. Jos aikoo nukkua yönsä hyvin rauhoittumisjakson kello 20.00–24.00 aikana tulisi iltaisin ruutuaikaa välttää ja keskittyä traditionaalisempaan tekemiseen kuten ulkoiluun, kukkien hoitoon tai vaikkapa pasianssin peluuseen.
Pasianssia on tietenkin syytä pelata perinteisillä
korteilla, ei iPadilla… jos rauhoittuminen onnistuu, esitietoisen prosessoinnin jakso 0.00–
4.00 mahdollistuu. Kirjoittajien mukaan puolet
oppimisestamme tapahtuu yöllä edellisen päivän tapahtumien ja tiedon prosessoitumisesta
aivoissamme.

tämä tapahtuu omien aamurutiineiden kautta.
Onko tämä rutiini some-kanavat vai ehkä sittenkin esim. aamuvenyttely? Mitä menetämme, jos
uutisten sijaan aika riittäisikin aamulenkille?
Kello 8.00–12.00 on virtausjakson aika. Tämä on
periaatteessa päivän parasta työaikaa. Siksi tulisikin keskittyä kaikkeen vaativimpiin ja oleellisimpiin tehtäviin. Jotta työ sujuisi häiriöttä, puhelimen voi laittaa äänettömälle ja nettiselaimen
voi pitää kiinni. Jatkuvat keskeytykset estävät virtaavan työn tunteen ja pahimmillaan työt jäävät
tekemättä.

on nähty nyt vasta jäävuorenhuippu. Tuhdimpaa
kirjallisuutta aiheesta etsiville voi suositella seuraavia kirjoja: Pekka Vahvasen Kone kaikkivaltias (Atena Oy) tai Jaron Lanierin 10 syytä tuhota kaikki sometilit nyt (Kustantamo SS).
Ennen kuin niiden ennustamat dystopiat laajassa
mittakaavassa tulevat toteutumaan – moni yrittää ja joutuu sinnittelemään uuden työn ja siihen
liittyvien koneiden puristuksissa.
Mikko Ketovuori,
KT, FL, Turun yliopisto

Lounaan jälkeen kello 12.00–16.00 silppujakson
aikana on hoidettava rutiinivelvollisuudet: vastattava sähköposteihin, täytettävä lomakkeet ja
soitettava puhelut. Työskentelykeinoja ovat listat,
systemaattisuus ja ripeä tehtäviin tarttuminen.
Empatiajakson 16.00–20.00 aikana annetaan aikaa läheisille, soitetaan vanhemmille, käydään
ystävien ja naapurin luona kylässä tai mennään
yhdessä konserttiin, ehkä elokuviin. Älykännykän ruutua ei ole syytä vilkuilla yhtään sen enempää kuin muulloinkaan.
Miten hyvin tämä tutkijoiden malli toimii oikeasti ihmisten elämässä? Mieleen hiipii epäilys, että
tällaista opasta tarvitaan, koska uusien laitteiden
kanssa ei oikeasti osata elää. Ehkäpä tällaiset käytännöllisen järjen neuvot tulevat tarpeeseen? Mitään suurta filosofiaa tästä kirjasta on kuitenkin
turha etsiä. Valmennusopasta itselleen etsivälle
opas lienee kuitenkin kätevä.
Ei tarvitse olla suuri profeetta sanoakseen, että
Internetin ja sähköisten järjestelmien vaaroista

Minna Huotilainen (2019). Näin aivot
oppivat. PS-kustantannus. 303 s.

Näin alkuun minun on pakko tunnustaa jotakin.
Vaikka tartuin Minna Huotilaisen tuoreeseen
Näin aivot oppivat-kirjaan epäröiden ja hieman
vastentahtoisesti, jäin koukkuun. Hyppy oman
mukavuusalueen ulkopuolelle ei palauttanutkaan
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mieleeni kokemuksia vanhojen tenttikirjojen parissa. Sen sijaan huomasin kirjan lyhyiden lukujen ja vetävien otsikoiden houkuttelevan minua
kuin huomaamatta pidemmälle kirjan pariin.
Siksi lienee perusteltua kertoa kirjasta hieman
tarkemmin. Kirjoittajana Huotilainen on selkeä
ja lukijaystävällinen. Vaikka kirjassa käytetään
alan keskeistä sanastoa, saatellaan lukija niiden
lävitse turvallisesti kuivin jaloin. Käsitteiden
käyttöön on selkeä syy ja teoreettisen tiedon tukena on runsas määrä käytännöstä nousevia esimerkkejä.
Jokainen luku alkaa tuoreen toteutetun aivotutkimuksen tiivistelmällä. Sen jälkeen Huotilainen
esittelee aihetta yleisesti teorian ja käytännön
esimerkkien valossa. Luvun lopuksi sekä opettaja että oppija saavat omat käytännön kotitehtävänsä. Opettajalle kerrotaan selkeästi, millainen
toiminta ja millaiset välineet voivat tukea esimerkiksi nimeämisen haasteiden kanssa painiskelevaa oppijaa. Kirjan loppuun kirjoittaja on
tutkijan pieteetillä kerännyt lukujen lähteet. Teemoihin perehtymistä on siis mahdollista jatkaa
lähteiden parissa.
Mitä kirja sitten käsittelee? Kirjaan on koottu
laaja kattaus oppimiseen liittyviä teemoja. Ensimmäinen osa esittelee oppimisen työkaluja.
Lukua Ovatko toiset aivomme suolistossa? seu-

40

KIELIKUKKO 1/2019

raa aamupalaa ja kouluruokaa käsittelevä luku.
Teoria löytää kirjassa vastinparinsa käytännöstä.
Toinen osa kirjaa käsittelee oppimista eri ikävaiheissa. Mukana ovat niin murkut, vauvat kuin
vanhuksetkin. Kolmannessa osassa kirjailija keskittyy oppimisen eri alueisiin. Teemoina ovat
mm. lukeminen, matematiikka, kielet ja taito- ja
taideaineiden merkitys. Kokonaisuutena kirja on
helposti lähestyttävä. Samanaikaisesti se on ajatuksia ja jopa uusia ratkaisumalleja tarjoava kokonaisuus.
Jokaiselle oppimisen ja ohjaamisen kanssa tekemissä olevalle lohdullista on lukea että “aivot
eivät ole jäykkä mötikkä, joka kohtalonomaisesti määrää rajat osaamisemme ja tekemisellemme, vaan ne ovat muovautuva alusta”. Lisäksi sanonnan “siltä, jolle on lusikalla annettu,
ei voi kauhalla vaatia” voi kirjoittajan mukaan
heittää vanhentuneena romukoppaan! Tutkijan
nöyryydellä Huotilainen kuitenkin toteaa, ettei
perustavan laatuisiin kysymyksiin, kuten miten
oppiminen tapahtuu tai miten aivot itse asiassa toimivat, ole vielä yksiselitteisiä vastauksia.
Jäämme siis odottamaan uusia tieteellisia läpimurtoja – ja uutta tietoa oppimisen ja ohjauksen tueksi.
Heli Ketovuori,
KL, lukion erityisopettaja

Professor Pekka Niemi, Reading Hall
of Fame member
*Congratulations from FinRA*
The Reading Hall of Fame is an independent organization comprising leaders in the field who
have been elected to membership by their peers.
Pekka Niemi was inducted
in 2018 as the second person from a Nordic country among a good dozens
of other Europeans. The
Reading Hall of Fame has
about 140 living members.
Pekka Niemi has a distinguished record as a literacy researcher. Following
a Fulbright scholarship at
the University of Oregon,
Eugene (1974-75), his first
peer-reviewed
research
article appeared in 1975,
and he is active to this day,
particularly on beginning
reading and its difficulties, especially dyslexia. He
has held senior academic
positions at the University of Turku, the Academy of Finland and Åbo
Akademi University in Finland, and the University of Stavanger in Norway.

He is a long-term member of the IRA/ILA, and
the Society for the Scientific Study of Reading.
He has served on the editorial review boards
of Reading Research Quarterly, Journal of Research
in Reading and Journal of
Learning Disabilities. He
held a specialist role within the influential European Union-funded project
"Reading acquisition and
disability in European orthographies” which studied the progress of children
learning to read in 14 languages across 15 countries.
His publications include
about 100 in English, and
many more in Finnish and
Swedish. Among the doctoral theses he has supervised is
that of Ann-Sofie Selin, former IRA Board member. His
prizes include the International Reading Association’s
International Citation of Merit in 2004.
https://www.readinghalloffame.org/node/680
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Kesän konferenssista Kööpenhaminassa 4.–6. elokuuta
tulee itse asiassa maailmankonferenssi. Järjestelykomitea
on hyväksynyt 254 abstraktia joista 15 % on Tanskasta, 28
% muusta Euroopasta, 36 % Pohjois-Amerikasta ja muusta
maailmasta 21 %. Myös sisältö tulee olemaan hyvin monipuolinen:

Aihe

Esityksiä

Verkkolukutaito

26

Varhainen tuki

31

Elinikäinen oppiminen

37

Lukemisympäristö

59

Lukemisen opettaminen

74

Oppilaiden erityiset tarpeet

27

Yhteensä

254

Kuten yleensä eurooppalaisessa konferenssissa
n. 84 % esitetään englanniksi. Koska konferenssi
samalla on 18. pohjoismainen, 21 esitystä tulee
olemaan skandinaavisilla kielillä.
Varsinainen ohjelma julkaistaan netissä kevään aikana. Sosiaalinen ohjelma sen sijaan on jo netissä.
Sunnuntai 4. elokuuta: Seurustelua ja tanskalaisia voileipiä – tapahtumapaikalla klo 17.00–
19.00.
1

Federation of European Literacy Associations
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Maanantai 5. elokuuta: Ilta venekiertueella Kööpenhaminan kanavilla 19.00–20.30.
Laivamatkalle mahtuu mukaan vain osa osallistujista, niin että kannattaa ilmoittautua ajoissa.
Tämä kannattaa muutenkin, koska vappuna osallistumismaksu nousee.
Tanskalaiset kertoivat järjestelyistä FELA:n1 tammikuun kokouksessa Hampurissa. FinRAn ja
kaikkien muiden 27 jäsenyhdistysten edustajat
yllättyivät siitä, että paikalliset pelkäävät osallistujamäärän nousevan sallittuun 550:een ennen kuin
ilmoittautuminen päättyy. Tämänkin johdosta
kannattaa rekisteröityä <www.cph2019.dk>.

Grundtvig’n opinahjossa Vartorvissa tanskalaiset käsittelevät koululaitostaan ja Grundtvigin
kansanopiston kehitystä konferenssin lisäpäivänä 7. elokuuta Raatihuoneen naapurissa. Tänä

päivänä Vartovissa toimii mm. Grundtvig Akademi. Runoilija, teologi ja kansaopetuksen ”isä” Nikolai
Frederik Severin Grundtvig (1783–1872) toimi Vartovin seurakunnan pastorina. Kasvatuksen piti
Grundtvigin mielestä mm. pohjautua mielipiteen vapauteen ja harkittuihin näkemyksiin. Hän
oli kiinnostunut ennen kaikkea aikuisopiskelun kehittämisestä. Vuonna 1844 hän perusti kansanopistolaitoksen edistämään tavoitteitaan. Kansanopistoaate saikin voimakasta vastakaikua
pohjoismaissa. https://grundtvig.dk/vartov/om-vartov/

Tanskalaisia koululaisia (kuva Ann-Sofie Selin).
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Kielikukon jäsenhinta on 39 euroa.
Opiskelija- ja seniorijäsenhinta on 18 euroa.
Kielikukon tilaushinta on 40 euroa.
Jäseneksi voit liittyä ja lehden voit tilata osoitteessa finrainfo@gmail.com.
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/
Tykkää Facebookissa FinRA (Finnish Reading Association)
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KIELIKUKKO
Mediakortti 2019
Kielikukko on FinRA ry:n (Finnish Reading
Association) jäsenlehti. Se sisältää lukemaan
oppimiseen ja opettamiseen sekä alan tutkimukseen liittyviä artikkeleita. FinRA kuuluu
seuraaviin järjestöihin: International Literacy
Association sekä Federation of European Literacy Associations.

TOIMITUS
Päätoimittaja Vuokko Kaartinen
vuokkokaartinen@gmail.com
Puh. +358 40 536 5821
Vuolahdentie 230
21620 KUUSISTO

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko:
Painosmäärä:
Painopinta:
Palstaleveys:

B5 (176 x 250 mm)
300 kpl
156 x 178 mm
2 x 75,5 mm

Aineisto sähköisessä muodossa, ilmoitukset: pdf.
Kuvat .jpg- tai .tiff-muodossa.

PAINOPAIKKA
Kirjapaino Painosalama Oy
Tykistökatu 4 A
20520 TURKU
puh. 02 241 0105

LEHDEN TILAUSHINTA
Vuosikerta (4 numeroa) 40 euroa

AINEISTOAIKATAULU 2019
Nro
1
2
3
4

Aineisto
31.1.
31.3.
15.8.
24.10.

Postitus
viikolla 8
viikolla 17
viikolla 35
viikolla 47

ILMOITUSHINNAT € (ALV 0 %)
Koko ...................................m/v ..........................4-värisenä
aukeama ......................250 € .................................... 310 €
1/1 .....................................164 € .....................................188 €
1/2 .................................... 95 € .....................................125 €
1/8 ..................................... 45 € ......................................68 €
ILMOITUSKOOT
Leveys x korkeus
1/1 s. ............................................................... 170 x 256 mm
1/2 s. vaaka ................................................. 170 x 126 mm
1/2 s. pysty ...................................................85 x 256 mm
1/4 s. vaaka ...................................................170 x 70 mm
1/4 s. pysty ....................................................80 x 125 mm
1/8 s. vaaka ................................................. 170 x 40 mm
1/8 s. pysty ............................................... 40 x 256 mm

LEHDEN TILAUSOSOITE

PANKKI

finrainfo@gmail.com

Osuuspankki FI20 5800 1320 0633 49
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Kirjoittajakutsu
Kielikukon 39. vuosikertaan
Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Associationin) julkaisema lehti,
jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen, kirjoittamisen
ja oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä opetuskäytänteistä.
Kielikukossa julkaistaan artikkeleita, kuvauksia opetuskokeiluista,
puheenvuoroja, haastatteluja ja kirja-arvioita.
Kuluvana vuonna 2019 keskitymme seuraaviin teemoihin: kirjaston
lukutaitotyö, maahanmuuttajien lukutaito, erilaiset oppijat ja
draamaa hyödyntävien opettajien kokemukset. Myös muut aiheet
ovat tervetulleita toimitukseen. Materiaalin jättö- ja lehden
julkaisuaikataulut löytyvät Kielikukon mediakortista lehden
takakannesta. Artikkelit toimitetaan sähköpostitse Kielikukon tulevalle
päätoimittajalle osoitteella heli.ketovuori@me .com. Vuoden 2019
kolmannessa numerossa keskitymme erilaisiin oppijoihin. Kyseiseen
numeroon tarkoitettujen artikkelien tulee olla toimituksessa elokuun
alkuun mennessä.
Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta.
http://finnishreaingassociation.blogspot.fi
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