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Hyvät lukijat

Kielikukko on FinRA ry:n (Finnish Reading
Association) jäsenlehti. Se sisältää lukemaan
oppimiseen ja opettamiseen sekä alan tutkimukseen liittyviä artikkeleita. FinRA kuuluu
Kielikukon tämänkertainen numero keskittyy
seuraaviin järjestöihin: International Literacy
kirjallisuuskasvatukseen
ja jatkaa
Kielikukossa
Association
sekä Federation
of European
Lite2/2013,
s. 36 asiasta esitettyjä pohdintoja. Tuolloin
racy
Associations.

Kaisu Rättyä määritteli kirjallisuuskasvatuksen
peruspilareiksi kysymykset miksi, mitä ja miten.
Rättyä toteaa, että kirjallisuuskasvatus kattaa laajemman alueen kuin kirjallisuudenopetus, jota
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Tässä lehdessä Kaisa Ahvenjärvi ja Leena Kirstinä
kirjoittavat siitä, miksi kirjallisuuden lukeminen
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Päivi Heikkilä-Halttunen toteaa, että kirjallisuusfinrainfo@gmail.com
kasvatusta tarvitaan vauvasta varhaisaikuisuu-

teen asti, ja perustelee, miksi lukuharrastustutkimus pitäisi päivittää uuden ajan haasteisiin sopivaksi ja kertoo, mitä voitaisiin tehdä. Juli-Anna
Aerila ja Päivi Merisuo-Storm antavat meille artikkelissaan Lukupolkuja tuhdin paketin keinoja,
joilla edistämme lasten ja nuorten lukemista.
Viime syksynä tyttökirjoista väitelleen Myry Voipio artikkelista ”Ohjaamista ja kapinaa”luemme
muun muassa siitä, miten ”ensin tytöt kirjoitettiin esiin, sen jälkeen he ovat hiljalleen saaneet
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» Kaisa Ahvenjärvi,
tohtorikoulutettava.
Kuva: Marleena Mustonen.

» Leena Kirstinä, Kirjallisuuden
professori emerita
Kuva: Matti Järvinen - Oma teos, CC BY-SA
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=8633574

Miksi kirjallisuuden lukeminen on
tärkeää?
Kaisa Ahvenjärvi ja Leena Kirstinä
Esseessään ”Oodi opsille” opetusneuvos Pirjo
Sinko (2004, 19) pohtii kirjallisuuden opetuksen
pulmia kysyen, miksi ”monipuolinen kirjallisuuteen tutustuminen ja omakohtainen lukemisharrastuksen laajeneminen ja syveneminen jäävät eri
kouluasteilla monen oppilaan kohdalla kauniiksi
toiveiksi siitä huolimatta, että opettajat pitävät
niitä tärkeinä ja ne on kirjattu keskeisinä tavoitteina lähes kaikkien koulujen opetussuunnitelmiin”. Hän nostaa ykköstavoitteeksi omakohtaisen lukemisharrastuksen. Vastaus siihen, miksi
on tärkeää lukea kauno- tai tietokirjallisuutta,
olisi siis se, että kirjallisuudella on henkilökohtainen merkitys lukijalle. Mutta mikä on esteenä
sellaisen muodostumiselle?
Eräällä kirjallisuuden pedagogian kurssilla muutamat opiskelijat sanoivat suoraan, ettei kirjallisuus
ole heille itselleen tärkeä asia. He kertoivat jopa
hieman vierastavansa ajatusta kirjallisuuden opettamisesta. Tämän artikkelin otsikon kysymys vaatii
siis aidosti pohdintaa ja perusteluja, koska myös tulevat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat, joiden
luulisi pitävän kirjallisuutta ylipäänsä itseisarvona,
saattavat kyseenalaistaa sen merkityksen. Sitä lukevana, opettavana ja tutkivana ihmisenä voi helposti
unohtaa, kuinka vieraana ja etäisenä asiana esimerkiksi kaunokirjallisuus monille näyttäytyy.
Toisaalta vasta koulusta päässeet yliopisto-opiskelijat osaavat jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan
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listata varsin laaja-alaisen tekstikäsityksen mukaisesti, miksi kirjallisuuden lukeminen on tärkeää:
Se kuuluu yleissivistykseen, avartaa maailmankuvaa ja antaa tietoa niin omasta kuin muistakin
kulttuureista. Kirjallisuus kehittää kielen tajua,
lukutaitoa ja omaa kirjallista ilmaisua. Se rikastaa
mielikuvitusta, lisää empatiakykyä ja suvaitsevaisuutta, antaa elämyksiä ja auttaa ihmisenä kasvamisessa. Kirjallisuudesta on helppoa kulkea muiden oppiaineiden suuntaan, historiaan, yhteiskuntaoppiin, filosofiaan ja psykologiaan. Tarinan voima ja yksilön näkökulma avaavat eri oppiaineiden
tietosisältöjä elämyksellisellä tavalla, tuovat ”lihaa
ja verta” tiedon luurangon ympärille.
Lista on vaikuttava, mutta onko se vakuuttava?
Mikä perustelu houkuttaa takapenkin heikon lukijan tarttumaan kirjaan?

Kohti henkilökohtaista lukuhalua
Ehkä meidän on syytä hajottaa kulttuurisia presuppositioita, taustalla piilottelevia syitä, joilla
perustellaan kirjallisuuden lukemisen välttämättömyyttä: Lukeminen on tärkeää, koska ilman
sitä kirjailijat eivät saa elantoaan, kustantamot
menevät konkurssiin ja kirjastoja suljetaan. Vaivalla rakennettu kansallinen identiteetti katoaa
ja kaikkinainen barbaria lisääntyy. Yhteisöllisen
vaikutuksen sijasta voimme kehittää ajatusta

lukevasta subjektista ja hänen suhteestaan kirjallisuuteen. Kulttuurinen ihanne on suurlukija,
koska määrän uskotaan pitävän yllä instituutiota.
Mutta kannattaisiko tyytyä kirjojen määrällisen
ahmimisen sijasta lukemisen rakastamisen tavoitteeseen, olipa luettava minkälaista hyvänsä?
Amerikkalaisen kirjallisuuspedagogin Susan R.
Hortonin mielestä lukutaitoa pidetään yleensä
välineellisenä taitona. Sen avulla voi kohota asemiin yhteiskunnassa, ja lukeminen tekee ihmisistä humaanimpia tai ainakin ilmaisee ihmisyyttä.
Lukutaito merkitsee aukkoa yksilön ja yhteisön
merkityksen tuottamistapojen välillä: ne eivät
ole koskaan identtisiä. Lukutaito on kyky, jonka
avulla yksilö tiedostaa olevansa itsekin kulttuurin
tuote, mikä auttaa ymmärtämään itseä ja muita.
Horton peräänkuuluttaakin kirjallisuuden kriittistä opetusta, joka kyseenalaistaa kaikkien kulttuurissa olevien tekstien vakiintuneet luku- ja
tulkintatavat ja johtaa laaja-alaiseen kulttuuriseen lukutaitoon. (Horton 1992, 136, 137, 144.)
Tähän pitäisi lisätä vielä digitaalisen tekstiviidakon kriittisen tarkastelun taito, jota ilman lukija
liikkuu kuin heikoilla jäillä.
Kirjallisuuden lukeminen tulee tärkeäksi, jos
suhde luettuun on henkilökohtainen. Tarvitaan
sisäistä motivaatiota. Omakohtaisuus, oman itsen löytäminen kirjoista, on oleellista erityisesti
nuorelle lukijalle. Siihen tarvitaan tekstejä, jotka kiteyttävät merkityksellisiä, henkilökohtaisia
tunnekokemuksia ja jotka toisaalta pystyvät ohjaamaan tunnemuistia rakentavaan suuntaan.
Monet ovat kuitenkin todenneet saman pulman, jota kasvatustieteilijä Aino-Maija Lahtinen
(2007, 168) kuvaa: ”Suurin käytännön ongelma
on, miten löytää opiskelijaryhmälle teos, joka oli-

si sillä tavoin yhteensopiva lukijan kanssa, että se
tarjoaisi mahdollisuuden osallistuvaan lukemiseen ja toisaalta toimisi kehitysvirikkeenä.” Nuoret lukijat kykenevät usein vain samastuvaan lukemiseen ja ovat siksi haluttomia tarkastelemaan
omasta arvomaailmastaan poikkeavia tekstejä,
vaikka kirjallisuus nimenomaan voisi auttaa vieraan kohtaamisessa. (Lahtinen 2007, 174.)
Toisaalta on realistista ajatella, että ”opetus ei voi
pakottaa opiskelijaa käyttämään kirjallisuutta
identiteetin rakentumisen tai itseymmärryksen
välineenä, mutta voi silti tukea henkilökohtaisen
kirjallisuussuhteen muodostumista” (Lahtinen
2007, 176–177). Parhaimmillaan nuori kokee
sanataiteen väkevästi, kun kohdalle osuu sopiva
teksti, Maija Vilkkumaata lainaten näin:
Ensimmäinen tajunnanräjäyttävä musiikkikokemukseni oli Dingon ”Levoton
tuhkimo”, jonka kuulin radiosta 11-vuotiaana. Sen jälkeen mikään ei ollut kuin
ennen: en ollut enää lapsi, vaan jotain
muuta. Kappale näytti väläyksen maailmasta, jollaisen olin aavistanut olevan
olemassa, mutta jota en vielä ollut nähnyt: suuresta, kaihoisasta, surullisesta,
raadollisesta, sekavasta, sähisevästä,
ihanasta. (Image 210, toukokuu 2014.)
Nuoruuden kokemuksina kirjat ja laulut kuvaavat kiehtovaa ja hieman kauhistuttavaa maailmaa:
edessä olevaa Elämää ja Aikuisuutta. Tiedetään,
että nuoret lukevat mielellään teoksia, joiden päähenkilöt ovat vähän vanhempia kuin he itse. Kirjallisuuden kautta nuori pääsee kurkistamaan siihen,
mihin hän ei vielä ole ehtinyt tutustua. Kaikkea
ei tarvitse itse kokea. Teksti voi olla minkälainen
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tahansa, kunhan sen lukeminen avartaa ja poistaa
esteitä uusien tunteiden ja ajatusten tieltä.
Henkilökohtainen suhde kirjallisuuteen alkaa loruista jo paljon ennen alakoulua, ja siksi varhaiskasvatusta ei saisi päästää rappiolle. Lukeminen
kasvattaa lapsen kielellistä pääomaa, ja kielessä
elämää eletään. Melkein aina lukutaitoa on myyty kykynä hankkia tietoa, mutta perimmäisessä
merkityksessä kysymys on syvemmästä eksistenssin hallinnasta. Uutta peruskoulua varten
laatimassaan Aikamme aapisessa (1968) runoilija
Kirsi Kunnas määritteli lukemisen olemassaolon
perustan luomiseksi kielen avulla. Lukemalla,
ajattelemalla ja kuvittelemalla ihminen hahmottaa olemassaoloaan, rakentaa omaakuvaansa ja
motivoi suhdettaan toisiin sekä toimintaansa yhteisössä. (Kirstinä 2014, 253; Kunnas 1974, 2–3.)
Psykiatrian professori Simo Saarijärvi on tutkimuksissaan todennut, että joka kymmenes suomalainen on aleksityyminen. Aleksitymia tarkoittaa ’ei sanoja tunteille’. (Aaltonen 2014, 15.)
Kirjallisuus kehittää lukijan tunneälyä, koska se
sanoittaa tunnekokemuksia ja tekee niitä ymmärrettäväksi. Kirjallisuudella on valtava potentiaali eläytymiskyvyn kasvattamiseen. Se voi
kasvattaa sietämään pettymyksiä ja kohtaamaan
maailman, jossa kilpailua ja voittamista pidetään
tärkeinä tavoitteina kaikilla mahdollisilla aloilla.

Lukkarinkoulusta diginatiiveihin
Kirjallisuuden ja lukemisen merkitystä on kuvattu fiktiossa paljon. Suomalaisen lukemiskulttuurin symboli on Aleksis Kiven Seitsemän veljestä.
Aluksi lukemisella ei ole suurta arvoa kenellekään Jukolan pojista. Lukutaidottomien veljesten
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elämään vaikuttavat sadut ja legendat sekä enon
kertomat tosielämän tapaukset, joista alkaa veljesten sosiaalistumisen tie lukutaitoon. Romaanin lopussa veljekset käyvät pappilassa suorittamassa tutkinnon rovastille, joka arvioi kaikkien
poikien lukutaidon moitteettomaksi.
Kaikilla seitsemällä veljeksellä on riittävä, sanatarkka peruslukutaito. Tälle tasolle jää pysyvästi
veljeksistä Tuomas, ahkera talonisäntä. Timonkaan lukutaito ei ole kaksinen, mutta hänelle on
annettu laulamisen lahja: kaikki muistavat hänen
laulunsa oravasta. Viidellä Jukolan pojista on
monipuolisempi kirjallinen sivistys. Juhanilla on
uudistava, subjektiivisia elämyksiä tuottava lukutaito. Hänestä on tullut kirjan mies, joka lukee
sunnuntaisin Uutta testamenttia omaksi virkistyksekseen. Simeonille lukeminen on elinehto,
sillä ilman Raamattua hän ei pysyisi irti viinasta.
Rovastin arviossa paras lukija Lauri ei harrasta
kirjallisuutta, mutta hän lukee luonnon kirjaa.
Jukolan veljeksistä vain Eeroa voi pitää modernin
lukutaidon korkeimman tason haltijana. Lautamies Aapolla on kuitenkin lähes samantasoinen,
yhteiskunnallisesti toimiva lukutaito.
Jukolan pojilla on kullakin omanlaisensa lukutaito,
jota ei saanut aikaan lukkarinkoulu, vaan oma motivaatio. Erilaisia lukutaidon tasoja ja henkilökohtaisia lukemisen kulttuureita löytyy nykykoulustakin. On vastentahtoisesti koulussa annettuihin
kirjoihin suhtautuvia lukijoita, jotka uppoutuvat
keskittyneesti Tekniikan maailmaan. On lukijoita,
jotka ahmivat chick litiä eli sinkkutyttökirjallisuutta, ja lukijoita, jotka saavat käänteentekeviä oivalluksia ja maailmankuvan rakennusaineksia klassikoista ja muusta mahdollisesta lukemisestaan.
Nuorten välillä on tietysti eroja, mutta murtumien

ohella on myös paljon jatkumoita. Esimerkkinä
voisi mainita Potter-ilmiön. Uusi kirjallisuudenlaji
valloitti niin aktiiviset kuin passiivisetkin lukijat.
(Kiilakoski & Ursin 2014, 100–101.)

hen ihan täysin enkä mä pysty lopettaa. Sit mun
on vaan pakko lukea. Se lukemisen tunne se on
vaan niin kiva. Siin rauhottuu ja saa miettii samalla.” (Kiilakoski & af Ursin 2014, 100.)

Kun heterogeenisen joukon kanssa lähestytään
kirjallisuutta ja sen merkityksiä, hyvä lähtökohta ovat oppijoiden omat ajatukset luetusta tekstistä. Miten lukija reagoi spontaanisti, millainen
on hänen tunnereaktionsa, ihastus vai vihastus?
Miksi teksti on merkityksellinen tai merkityksetön? Mikä ärsyttää, ihastuttaa, koskettaa, jättää
kylmäksi? Nuorten lukemisessa on hyväksyttävä
erilaiset lukutavat ja tulkinnat. Kirjallisuudenopetuksessa pohditaan usein luetun pohjalta
suuria ”totuuksia”. Silloin lukijoiden omasta elämästä lähtevät, egosentriset kommentit on otettava vakavasti, vaikka ne olisivat opettajalle jopa
vastenmielisiä. Ikkunoita uudenlaiseen elämän
motivointiin ei saisi sulkea.

Nuoriin on helppo sijoittaa toiveita ja pelkoja,
aikuisten fantasioiden heijastumia. Digitaalista
nuoruutta elävien voidaan pelätä hylkäävän kirjat
ja pahimmassa tapauksessa koko länsimaisen sivistyksen. Toisaalta heidän voidaan toivoa muokkautuvan automaattisesti kriittisiksi lukijoiksi,
jotka useiden tietolähteiden keskellä eläessään
oppivat epäluuloisiksi ja luontaisesti eri lähteitä
vertaileviksi kyseenalaistajiksi. Kumpikaan ei tapahdu itsestään.

Tomi Kiilakosken ja Piia af Ursinin kanssa voi
hyvin olla samaa mieltä siitä, ettei digiaikanakaan ole syytä huoleen kirjan puolesta. ”Kaikissa nuorten lukemiseen kohdistuvissa huolissa ja
toiveissa hullunkurisinta on, että niitä esittävät
aikuiset, kuten vanhemmat, opettajat, tutkijat ja
muut viisaammat, jotka Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan lukevat keskimääräisesti vähemmän kuin kohteena oleva ikäpolvi.”
(Kiilakoski & af Ursin 2014, 101.)

Horton, S. R. 1992. Let’s get “literate”. Teoksessa M.-R. Kecht
(toim.) Pedagogy is politics. Literary theory and critical
teaching. Urbana & Chicago: Illinois UP, 132–152.

Näin puhuu diginatiivi itse: ”Mulle on sanottu,
että en mä ikinä uskois, että sä luet, sä et oo yhtään sen näkönen. Mut jos mä lainaan kirjastosta
kirjan, ja alan lukee, sit jos mä oon päässy siihen
juttuun mukaan, sit mä voin kuvitella miltä se
näyttää se tarina mun päässä. Mä uppoudun sii-
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ÄOL, 17–22.
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» FT, dosentti Päivi Heikkilä-Halttunen
työskentelee vapaana lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkijana, kriitikkona, kouluttajana ja tietokirjailijana.
Hän kirjoittaa lasten- ja nuortenkirjakritiikkiä Helsingin Sanomiin, Kuvittaja-lehteen sekä Lastenkirjahylly
-blogiin (http://lastenkirjahylly.blogspot.fi). Uusin teos, Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen,
(Atena 2015) käsittelee 0–12-vuotiaiden lasten kirjallisuusharrastusta. Viimeaikaista tutkimusta, käytännön
vinkkejä sekä suosittelevia kirjalistoja yhdistävä yleistajuinen teos kannustaa lapsen ja kirjan kohtaamisiin
kotona, päiväkodissa, koulussa ja harrastuksissa.

Kirjallisuuskasvatusta tarvitaan
vauvasta aina varhaisaikuisuuteen
asti
Suomalaisten lasten ja nuorten luku-harrastustutkimus pitäisi päivittää uuden
ajan haasteisiin sopivaksi
Päivi Heikkilä-Halttunen:
Lasten ja nuorten lukemiskulttuuri on Suomessa
isossa murroksessa. Viimeisen vuoden aikana on
eri viestimistä voinut viikoittain lukea, katsoa ja
kuunnella lasten ja nuorten lukuharrastukseen
liittyviä uutisia ja kannanottoja.
Nopeasti muuttuva suomalainen yhteiskunta
asettaa uusia haasteita kirjallisuuskasvatukselle.
Työttömyys, taloudellinen epävarmuus ja syrjäytyminen koskettavat yhä useampia. Suomeen on
tullut entistä enemmän turvapaikkaa hakevia pakolaisia. Heidän joukossaan on paljon lapsiperheitä, jotka edellyttävät Suomeen kotouduttuaan
uudenlaista reaktionopeutta myös varhaiskasvatukselta. Kantasuomalaisissa lapsissakin on yhä
enemmän erityistä tukea tarvitsevia.
OECD-maissa toteutettujen lukutaitotutkimusten (PISA ja PIRLS) valossa suomalaiset lapset ja
nuoret ovat vielä ahkerien lukijoiden maineessa,
vaikka Aasian maat kirivätkin jo edelle. Kyseiset
tutkimukset mittaavat kuitenkin lukuharrastuksen sijasta luetun ymmärtämisen ja lukutaidon
tasoa.
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Suomessa on entistä enemmän heikosti lukevia
lapsia ja nuoria. Erot tyttöjen ja poikien lukutaidoissa kasvavat jatkuvasti. Vapaa-ajan lukemisen
suhteen lapset ovat kadottaneet motivaation lähes kokonaan (esim. Lerkkanen 2015; Sulkunen
2013).

tos, julkinen kirjastolaitos ja sen korkeat lainausluvut sekä vakiintunut sanomalehtien lukemisen
kulttuuri. Kansainvälisessä tarkastelussa Suomella
on siis hyvät toimintaedellytykset nostaa myös lasten ja nuorten lukuharrastus uuteen nousuun.

testataan sitä, kuinka sähköinen lukeminen vaikuttaa neljäsluokkalaisten lukuintoon ja korostetaan lukuharrastuksen elämyksellisyyttä (ks.
www.lukukami.fi; Tiuraniemi 2015.)

Suomen valtio on tukenut lukemisharrastusta
viime vuosina kiitettävästi. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Lukuinto-hanke vuosina
2012–2015 kartoitti ja kehitti 6–16-vuotiaiden
koululaisten lukemista motivoivia menetelmiä
kouluissa ja kirjastoissa. Hanke pureutui myös
lukumotivaation kasvattamiseen ja monilukutaidon tukemiseen.

Intiimi vai joukkoistettu
lukuharrastus?

Paljon on jo tehty ja kartoitettu

Vuonna 2001 järjestettiin eri toimijoiden yhteistyönä ”Kirjaseikkailu”-teemavuosi, jonka tavoitteena oli lisätä lasten- ja nuortenkirjojen tunnettavuutta, näkyvyyttä sekä herättää lukuhalua ja
korostaa lukemisen merkitystä lapsen kehityksessä ja elämässä. Kirjaseikkailun jatkumoksi käynnistettiin äskettäin Lukukeskuksen ja Lastenkirjainstituutin luotsaama ”Suuri lukuseikkailu”,
joka nostaa lastenkirjallisuutta ja lukemisen iloa
esiin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ajan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lukukeskus on
niin ikään käynnistänyt Lue lapselle -hankkeen,
jonka tavoitteena on välittää tietoa varhaisen lapselle lukemisen ja loruttelun hyödyistä ja iloista
neuvolaan ja äitiyspakkaukseen.

Kevättalvella 2016 uutisoitiin maailman tekstitaitoisimpia maita kartoittaneesta kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa Suomi sijoittui luku- ja
kirjoitustaidon osalta ykköseksi. (Strauss 2016;
Berg 2016.) Suomen etulyöntiasemaan vaikuttivat
PISA- ja PIRLS- menestysten lisäksi hyvä koululai-

Kouluissa ei ole syytä tuudittautua PISA- ja
PIRLS -tutkimusten kärkisijoihin. Digitaaliseen
murrokseen, lukutaitotulosten heikentymiseen ja
kirjamarkkinoiden muutoksiin on syytä reagoida nopeasti. Syksyllä 2014 Lukukeskus käynnisti
”Suomen uusi lukutaito”-pilottihankkeen. Siinä

Vasta aivan viime aikoina on Suomessakin havahduttu siihen, kuinka jo varhaislapsuudessa
alkanut syrjäytyminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti lapsen elämään (Lukukeskus 2015; Berg
2016; Tarkoma 2016; Villacis 2016). Äidinkielen
monipuolinen osaaminen antaa lapselle aivan
konkreettisesti valttikortit elämään.

Lukuisista kampanjoista huolimatta Suomessa on
silti huutava tarve kattavalle lukemistutkimukselle, joka ottaisi suurennuslasin alle koko ikäluokan
vauvaikäisistä aikuistuviin nuoriin. Viimeisin laaja
kartoitus (Saarinen & Korkiakangas 2009) ajoittui
vuosituhannen taitteeseen, juuri ennen digitalisoitumisen murrosta. Uuden tutkimuksen tulisi
kartoittaa myös lapsiperheiden tottumuksia sekä
lasten vanhempien omaa asennoitumista lukuharrastukseen. Vain tätä kautta saadaan selville, mihin suuntaan monilukutaitoiseksi kasvatettavan
uuden sukupolven lukeminen kehittyy. Aiemmat
laajamittaisemmat valtakunnalliset lukemistutkimukset (Lehtovaara & Saarinen 1976; Saarinen
1986; Saarinen & Korkiakangas 1997; Saarinen &
Korkiakangas 2009) ovat keskittyneet yli 11-vuotiaiden lasten ja nuorten lukuharrastukseen.
Viimeisimmän Lasten mediabarometrin 2013
perusteella ei tosin ole vielä aihetta suureen huoleen: lähes kaikki 0–8-vuotiaat nauttivat yhteisistä lukuhetkistä aikuisen kanssa tai omatoimisesta kirjan lukemisesta lähes päivittäin (Suoninen
2014).
Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämässä valtakunnallisessa kyselyssä (OPM 2016) kartoitettiin yhteensä lähes 120 000:n ala- ja yläkoululais-
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ten kiinnostusta vapaa-ajan taiteen, kulttuurin ja
liikunnan harrastuksiin. Kysely liittyi hallitusohjelman kolmivuotiseen (2016–2018) kärkihankkeeseen, taiteen ja kulttuurin saavutettavuuteen
lastenkulttuurissa, taiteen perusopetuksessa ja
koulun liikuntakasvatuksessa. Tavoitteena on
monipuolistaa koulupäivään niveltyviä harrastusmahdollisuuksia ja lisätä varhaiskasvatusikäisten lasten taide- ja kulttuuriosallistumista.

tettuna harrastusvaihtoehtona? Kirjallisuudentutkija Siru Kainulainen (2015) on todennut, että
lukemisen kokemuksellista vuorovaikutusta ei
Suomessa vielä tunneta riittävästi. Lukeminen on
nykyisin myös sosiaalisesti näkyvää ja kuuluvaa,
vuorovaikutteista toimintaa. Osataanko tätä vielä
tarpeeksi hyödyntää kotien, varhaiskasvatuksen,
koulun ja kirjastojen yhteistyössä?

Kysely kartoitti toisaalta koululaisten haaveharrastuksia, joita eivät oman paikkakunnan harrastetarjonta, perheen taloudellinen tilanne tai muut
seikat rajoittaneet. Taiteessa ja kulttuurissa koululaisia kiinnostivat eniten parkour, street, showdance ja muut tanssimuodot, musiikki, valokuvaus,
elokuva ja animaatio, kuvataide, media- ja videotaide sekä kädentaidot. Tosielämän koululaisten
suosituimpia harrastuksia ovat soittaminen, kuvataide, tanssi ja kädentaidot. Liikunnan puolella
harrastetaan eniten palloilulajeja, jää- ja lumilajeja
sekä uintia. Kiinnostuksen kohteena lukeminen
jäi koululaisten harrastuslistauksessa hännille yhdessä kuorolaulun, bändisoiton ja arkkitehtuurin
kanssa. Lukuharrastus ei siis näytä olevan oheisen
kyselyn perusteella lasten ja nuorten hittiharrastus, mutta yläkoulussa lukeminen näyttäisi kyselyn mukaan silti olevan jopa hieman suositumpi
harrastus kuin alakoulussa. (OPM 2016.)

Lukemisen käytännöt luupin alle

Opetusministeriön kysely sysää miettimään laajemminkin lukuharrastuksen imagoa nykykoululaisten keskuudessa. Lukuharrastukseen kuuluu edelleen tietty intiimiys ja rentoutumisen tila.
Kenties kyselyyn osallistuneet koululaiset eivät
edes tunteneet aiheelliseksi ajatella lukuharrastusta koulun jälkeen ”suoritettavana” joukkois10
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Parhaillaan työn alla oleva varhaiskasvatuksen
uusi opetussuunnitelma pyrkii kehittämään perheitä ja lapsia osallistavaa toimintakulttuuria.
Uudessa ops:ssa kiinnitetään huomiota mm. lapsen sosiaalisiin taitoihin sekä vuorovaikutus- ja
tunnetaitoihin, ryhmässä toimimiseen, omien
tunteiden sääntelyyn sekä empatiaan ja toisten
huomioon ottamisen taitoihin. Myös monilukuja mediataidot ovat keskiössä.
Nykyiset pienten lasten vanhemmat kuuluvat ns.
diginatiivien ensimmäiseen sukupolveen. He ovat
jo pienestä pitäen tottuneet käyttämään tietokoneita ja muita älylaitteita arkisina apuvälineinä
paitsi tiedon etsintään niin myös viihtymiseen ja
rentoutumiseen. Yleisradion uutinen, jossa kerrottiin, että puheterapeutit saavat asiakkaikseen
entistä enemmän vain välttävän sanavaraston
omaavia kolmivuotiaita lapsia, hätkähdytti monia tahoja. Yhdeksi syyksi viivästyneelle puheen
kehitykselle arveltiin lasten ja vanhempien vuorovaikutuksen vähentymistä, mm. digilaitteiden
lisääntymisen seurannaisilmiönä. (Haapakoski
2015.) Lasten mediabarometri -tutkimuksissa on
myös havaittu, että internetistä on tullut osa pie-

nimpienkin lasten arkipäivää. Digitaalisten pelien pelaaminen aloitetaan aiempaa nuorempana:
kolmannes 5–6-vuotiaista ja 7–8-vuotiaista pelasi digipelejä jo lähes päivittäin. (Suoninen 2014.)
Koko perheen yhteiset lukuhetket ovat ihmeen
aliarvostettuja siihen nähden, kuinka halvasta ja
kauas kantavasta harrastuksesta on kyse. Olisiko
syytä palkata eturivin mainostoimisto kehittelemään iskevä slogan lapsiperheiden lukemisharrastuksen tueksi? Kirjallisuuskasvatuksen tulisi ulottua lapsiperheissä sekä lasten ja nuorten arjessa aivan ruohonjuuritasolle, arjen ytimeen, ja tavoittaa
kattavasti myös erityistä tukea tarvitsevat.
Suomalaisen kirjallisuuskasvatuksen grand old
lady, kirjailija-akateemikko Kirsi Kunnas on
kampanjoinut perhelukemisen puolesta jo kuudella vuosikymmenellä korostaen, että runo on
yksi tärkeimmistä keinoista kehittää lapsen ensimmäistä kasvuprosessia, kielen oppimista. Eri
vuosikymmeninä hän on muuntanut jargoniaan
lasten vanhempia paremmin puhuttelevaan
muotoon. Vuosituhannen taitteessa hän ryhtyi
puhumaan lastenrunosta lapsen ensimmäisenä
kielipelinä ja älyleluna. (Helen 2010.)

Lukemisen arkipäiväistyminen
ei ehkä olekaan huono asia
Suomen yhteiskunnallisen murroksen kanssa
osuu yksiin myös median murros, joka sekin on
tehnyt lapsen, aikuisen ja kirjan arkisesta kohtaamisesta entistä haasteellisempaa. Asiantunteva ja
säännöllinen lasten- ja nuortenkirjakritiikki suurimmissa päivälehdissä on vähentynyt. Samaan

aikaan radion ja television kiinnostus lastenkirjallisuuteen ja kulttuuriin näyttäisi olevan pienessä kasvussa. Lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja
-kulttuuria ei enää marginalisoida, vaan se tuodaan yllättävienkin tulokulmien kautta arkiseen
keskusteluun ja yleiseen tietoisuuteen.
Kustantajat keskittävät markkinoinnin jo entuudestaan hyvin myyviin teoksiin ja kirjakaupat
ottavat valikoimiinsa rajatun otoksen lasten- ja
nuortenkirjatarjonnasta. Samaan aikaan lakkautetaan pienten paikkakuntien kirjastoja. Vuoden
2015 kirjamyynnin hyvä uutinen oli kuitenkin se,
että lasten- ja nuortenkirjojen kirjakauppamyynti kasvoi peräti 13 prosentilla.
Olen työskennellyt vuodesta 1986 lähtien lasten- ja
nuortenkirjallisuuden monitoimijana: kriitikkona,
tutkijana ja kouluttajana. Lasten ja nuorten kirjallisuuskasvatukseen liittyvä huolipuhe on jatkuvasti
runsastunut näiden kolmen vuosikymmenen ajan.
1980-luvulla oltiin huolissaan siitä, että videoiden
katselu vie enemmän aikaa lukemiselta. Lasten lukemisen vähentymisen taustalta löydettiin tuolloin
myös yhteiskunnan maallistuminen, nimekemäärien lisääntyminen, kirjatuotannon rakenteessa tapahtuneet muutokset sekä uusien tiedotusvälineiden yleistyminen. (Saarinen 1986, 21.)
Jo 1990-luvulla havaittiin ensimmäistä kertaa suomalaisten lasten ja nuorten vanhempien asenteissa
selkeä muutos: vanhemmat eivät enää olleet aiempaan tapaan kiinnostuneita lastensa lukemisesta.
(Saarinen & Korkiakangas 1997, 14; 110). Viimeisimmässä seurantatutkimuksessa asetetaan jo
lukeminen ja tietokoneen käyttö realistisesti rinnakkain. Siinä lukemisen määrä ja mieluisuus ei-
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vät vähentyneet suhteessa mediakentän monipuolistumisen kanssa, joskin paljon lukevien poikien
määrä on pienentynyt ja kirjoihin täysin torjuvasti
suhtautuvien osuus suurentunut. Oikeaan osuvasti tutkijat miettivät jo tuolloin, onko tarvetta tutkia
lukemista harrastuksena: pitäisikö lukemista tutkia pikemminkin osana lasten ja nuorten arkipäivää (Saarinen & Korkiakangas 2009, 160–161).
Ruotsissa julkaistaan lähes vuosittain lukuisia
kirjallisuuskasvatukseen liittyviä populaareja
teoksia sekä ammattikasvattajille että lasten vanhemmille. Suomessa paneutuneempi valistustyö
on ollut vähäisempää. Erilaisia valistusvihkosia
ja kirjasia on julkaistu lähinnä Lukukeskuksen
ja kustantamoiden lasten kirjakerhojen kautta.
Siksi koin tarpeelliseksi koota yleistajuisen ja helposti lähestyttävän opaskirjan Lue lapselle! Opas
lasten kirjallisuuskasvatukseen (Atena 2015). Se
on suunnattu kaikille aikuisille, jotka ovat kiinnostuneita lapsista ja lastenkirjoista.
Erityisen kiinnostava ilmiö viimeaikaisessa lasten
ja nuorten lukemiskulttuurikeskustelussa on se,
että aikuisten huolipuheen keskiössä olevat nuoret toimertuvat itse ottamaan julkisuudessa kantaa
asiaan lehtien yleisönosastopalstoilla (esim. Poltto
& Vuorenmaa 2016; Lindqvist 2015; Tarnanen K.
2015; Kohmo, S. & Saari, A. 2016; Mikkola S. 2016).
Media-alalla työskentelevä Mikko Toiviainen perusti alkuvuodesta #pojatkin lukee -kampanjan
sosiaaliseen mediaan ja haluaa sen kautta lisätä
poikien ja nuorten miesten lukuharrastusta ja
muuttaa asenteita. Lukuinto-hankkeessa mukana ollut nuortenkirjailija Aleksis Delikouras, on
agitoinut saman asian puolesta koulu- ja kirjasto-
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vierailuillaan ympäri Suomea. ”Kaikkein tärkeintä on tarina. On sama, kerrotaanko se pelin, elokuvan tai kirjan kautta” korostaa Delikouras. Hän
on laittanut oman persoonansa peliin kertomalla
avoimesti lukuharrastukseen ja itseilmaisuun
liittyvästä heräämisestään ja havahduttanut myös
opettajat siihen, että poikien lukemaan innostamisessa kannattaisi paljon nykyistä enemmän ja
rohkeammin hyödyntää heidän mielenkiinnon
kohteitaan. Lukuinto-hankkeen loppuraportissa
toiminnalliset ja yhteisölliset menetelmät ovat
isossa roolissa lukuharrastuksen ja lukuinnon
nostamisessa. (Ikonen, Innanen & Tikkinen
2015, 23.)
Kirjastojen ja koulujen kirjavinkkarit sekä sanataidekasvattajat tekevät tärkeää työtä lukemismotivaation edistämiseksi. Heidän pitkäjänteinen
ja asiantunteva työnsä kaipaisi paljon nykyistä
enemmän taloudellista tukea ja kannustusta.

Lähteet:
Berg A. 2016. Suomi ykköstilalle luku- ja kirjoitustaitolistauksessa. ”Viimeaikaisissa mittauksissa tekstitaidot
ovat taantumaan päin”. Helsingin Sanomat 10.3.2016.
Haapakoski, K. 2015. Puhumattomat kolmevuotiaat uusi
ilmiö – some varastaa vanhempien ajan. Saatavissa yle.
fi/uutiset/puhumattomat_kolmevuotiaat_uusi_ilmio__
some_varastaa_vanhempien_ajan/8356936. Yle uutiset
6.10.2015. [Viittauspäivä 29.3.2016.]
Helen O. 2010. Satu kasvattaa lapsen todellisuuteen. Akateemikko Kirsi Kunnas sanoo, että lastenloru on maailman
ensimmäinen ja tärkein älypeli. Aamulehti 21.3.2010.
Ikonen, I., Innanen, K. & Tikkinen, S. 2015. Lukuinto-opas.
Lukumotivaatiota ja monilukutaitoa koulun ja kirjaston
yhteistyönä. Oulu: Oulun yliopisto.
Kainulainen S. 2015. Lukemisen vuorovaikutusta ei vielä tunneta. Kiiltomato-verkkolehden pääkirjoitus 11.8.2015.
Saatavissa www.kiiltomato.net/lukemisen-vuorovaikutusta-ei-viela-tunneta. [Viittauspäivä 29.3.2016.]
Kohmo, S. & Saari, A. 2016. Lukutaidon arvo on unohtunut.
Mielipidepalsta. Opettaja 2/2016.
Lehtovaara, A. & Saarinen, P. 1976. Nuorten mielikirjallisuus. Helsinki: Otava.

Monissa kaupungeissa on aivan viime vuosina
perustettu vuotuisia tapahtumia, joissa korostuu
myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden vuorovaikutteisuus ja sanataiteen monet mahdollisuudet
(esim. Kirjahyrrä Naantalissa, Kirjalitta Tampereella, Lumotut sanat -sanataideviikot Oulussa ja
Lastenkirjafestivaalit Helsingissä). Tapahtumien
budjetit eivät ole suuria, mutta sitäkin enemmän
järjestäjiltä löytyy lastenkulttuuritahtoa tehdä
töitä yhteisen asian eteen.

Lerkkanen M-K. 2015. Lukutaito ja digiloikka. Kolumni.
Opettaja 27/2015.

Aikuisten vuosikymmenestä toiseen kertautuvan
huolipuheen kupeeseen tarvitaan nyt valtakunnallisesti kattava lasten ja nuorten lukuharrastukseen
liittyvä manifesti, joka ottaisi lasten ja nuorten
omat toivomukset ja tottumukset huomioon.

Parvela T. 2014. Tiedättekö? Kolumni. Yhteishyvä 3/2014, s.
31.

Lindqvist, S-M. 2015 Mikä lukemisessa on niin noloa? Yleisönosastokirjoitus. Helsingin Sanomat 10.11.2015.
Lukukeskus 2015. 10 faktaa lukemisesta. Saatavissa www.
lukukeskus.fi/lukuviikko/10-faktaa-lukemisesta. [Viittauspäivä 29.3.2016.]
Mikkola S. 2016. Vanhemmat ovat liian kiireisiä. Yleisönosastokirjoitus. Helsingin Sanomat 5.11.2015.
OPM 2016. Valtakunnallinen koululaiskysely: Saatavissa
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/03/koululaiskysely_harrastamisesta.html. [Viittauspäivä 29.3.2016.]

Saarinen. P. & Korkiakangas M. 1998. Ihanaa vai pitkäveteistä. Lukeminen nuorten harrastuksena. Kirjastopalvelu:
Helsinki.
Saarinen. P. & Korkiakangas M. 2009. Lukemaan vai tietokoneelle? Nuorten lukemisharrastuksen muuttuminen
1960-luvulta 2000-luvulle. BTJ Kustannus: Helsinki.
Strauss, V. 2016. Most literate nation in the world? Not the U.S.,
new ranking says. The Washington Post 8.3.2016. Saatavissa www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/
wp/2016/03/08/most-literate-nation-in-the-world-notthe-u-s-new-ranking-says. [Viittauspäivä 29.3.2016.]
Sulkunen S. 2013. Lukuharrastuksen tukeminen avain
hyvään lukutaitoon. Poimintoja kansainvälisestä
PIRLS-tutkimukssta. Onnimanni 3/2013, s 15–20.
Sulkunen S. 2014. Lukutaito alkaa kehittyä jo paljon ennen kouluikää. Vieraskynä-artikkeli. Helsingin Sanomat 10.3.2014.
Suoninen, A. 2013. Lasten mediabarometri 2013. 0–8-vuotiaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta 2010.
Helsinki: Nuorisotutkimusseura.
Tarkoma E. 2016. Lukutaito kuuluu myös ammattikouluihin.
Kiiltomato-verkkolehden pääkirjoitus 21.3.2016. Saatavilla www.kiiltomato.net/lukutaito-kuuluu-myos-ammattikouluihin. [Viittauspäivä 29.3.2016.]
Tarnanen K. 2015 Kirjallisuus erilliseksi oppiaineeksi. Yleisönosastokirjoitus. Helsingin Sanomat 23.11.2015.
Tiuraniemi, S. 2016. Mitä tapahtuu lukutaidolle täydessä
vauhdissa? Taiteen edistämiskeskuksen Taiken eturintamassa -blogi 14.12.2015. Saatavilla www.taike.fi/fi/
mita-tapahtuu-lukutaidolle-taydessa-vauhdissa. [Viittauspäivä 29.3.2016.]
Villacis, I. 2016. Annetaan myös pojille mahdollisuus hyvään lukutaitoon. Poikien lukutaidolla on ratkaiseva
rooli miesvaltaisen teknologia-alan tulevaisuudelle.
Yleisönosastokirjoitus. Helsingin Sanomat 4.4.2016.
www.lukukami.fi. Lukukeskuksen Suomen uusi lukutaito –
hanke. [Viittauspäivä 29.3.2016.]
www.lukukami.fi. Lukukeskuksen Suomen uusi lukutaito –
hanke. [Viittauspäivä 29.3.2016.]

Poltto, N. & Vuorenmaa A. 2016: Vaihda tabletin tilalle kirja.
Yleisönosastokirjoitus. Helsingin Sanomat 26.3.2016.
Saarinen, P. 1986. Peruskoululaiset kirjanlukijoina. Kirjastopalvelu: Helsinki.

KIELIKUKKO 2/2016

13
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Ohjaamista ja kapinaa

tytöille, miten todellisuudesta vieraantuneita
rakkausromaanien tarinat voivat olla.

Ensin tytöt kirjoitettiin esiin, sen jälkeen he ovat hiljalleen saaneet kasvaa
ihmisiksi

Koska siis tarvittiin juuri tytöille sopivaa luettavaa, syntyi 1800-luvun aikana tytöille kirjoitettu ja tuotettu kirjallisuudenlaji, tyttökirjallisuus
(Ørvig 1988, 15–16). Vaikka tyttökirjallisuuden
juuret versovat kasvatuksellisista näkökulmista,
monet tyttökirjailijapioneerit kuitenkin käsittelivät teoksissaan myös kysymyksiä koulutuksesta,
ammatista ja avioliitosta: kansainvälisesti tunnetut L. M. Montgomery ja L. M. Alcott kuvaavat
esimerkiksi kirjoittamisesta haaveilevia tyttöjä,
Jean Webster puolestaan käsittelee tyttökirjoissaan niin hoitotyötä kuin suffragettikysymyksiä.
Näin tyttökirjallisuuteen on alusta pitäen rakentunut kasvattavan ohjailun lisäksi tyttöjen vapauttamiseen ja tasa-arvoon eri tavoin tähtäävä
ote (ks. myös Westin 1994). Esimerkiksi varhaisissa 1800-luvun kirjoissa oli tarkoitus osoittaa
lukijoilleen muitakin vaihtoehtoja kuin avioliitto,
ja uusimmissa tyttökirjoissa puolestaan kritisoidaan esimerkiksi ankaria ulkonäköpaineita ja
kuvataan tyttöjen oikeutta olla oma itsensä. Hilja
Haahden Helvi (1900) pyrkii sinnikkäästi lähetyssaarnaajaksi, Henrika Anderssonin teoksessa
Emma Gloria med lust och fägring stor (2011)
päähenkilö Emma puolestaan analysoi blogissaan median luomia käsityksiä haluttavuudesta
ja seksikkyydestä. Kuten nuorten kanssa työskentelevät kuitenkin hyvin tietävät, nuorta lukijaa ei
kuitenkaan tavoiteta teoksella, joka ei häntä kiinnosta (ks. myös Voipio 2015a). Siksi tyttökirjallisuus pyrkii jatkuvasti tasapainoilemaan kasvattavan ja viihteellisen kentillä kuvatessaan tyttöjen
elämää, harrastuksia, ensisuudelmia ja tulevai-

Myry Voipio
Millaisia kuvauksia suomalainen tyttökirjallisuus
tuottaa tyttöhahmoista, heidän mahdollisuuksistaan ja elämästään ennen ja nyt? Mitkä ovat
esimerkiksi asioita, joista Helvin ja Ainin täytyy
luopua voidakseen kouluttautua 1800–1900-lukujen taitteen Suomessa? Entä miten Anni Swanin ja Mary Marckin teokset sitoutuvat aikansa
kiihkeään yhteiskoulukysymykseen? Kuinka suomalaiset tyttökirjaklassikot Seljan tytöt (1955) ja
Tiina (1956) käsittelevät tyttöjen mahdollisuuksia? Ja miten pitkälle on tultu 2000-luvun alkupuoliskolla tyttöjen ja seksuaalisuuden kuvauksessa? Kirjallisuus on osa kulttuurista ja yhteiskunnallista keskustelua. Se paitsi kuvastaa aikansa arvoja ja normeja, myös aktiivisesti tuottaa ja
luo niitä. Niin tekee myös tyttökirjallisuus, jonka
esittämien ja tuottamien kuvausten ja teemojen
kautta on mahdollista tarkastella yhteiskunnassa
tytöille kulloinkin asetettuja odotuksia, ihanteita
ja normeja elämän eri osa-alueilla.

Ihminen on sitä, mitä lukee:
tyttökirjallisuuden synty
Tyttökirjallisuus on syntynyt kahden eri kohderyhmän tarpeen ja halun kohtaamisesta:
tyttöjen halusta lukea sekä heidän kasvatta14

KIELIKUKKO 2/2016

jiensa tarpeesta ohjailla. Mary Ørvigin (1988,
15, 49) mukaan tyttökirjallisuuden syntyä eri
länsimaissa edeltää samankaltainen historiallinen yhteiskunnallinen kehitys. Suomessakin
sekä yhteiskunnan murros että tyttökirjallisuuden syntyminen seurailevat tätä kehityskulkua. Länsimaissa tapahtui 1800-luvulla lukuisia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia muutoksia,
mikä johti muun muassa keskiluokan tyttöjen
avioitumisiän kohoamiseen. Aiemman noin
13–15 ikävuoden sijaan tytöt menivät naimisiin 18–19-vuotiaina, eli aika lapsuuden ja aikuisuuden välillä oli pidempi. (Ariés 1962,
332; Mitchell & Reid-Walsh 2005, 5–15.) Kun
keskiluokan tyttärillä oli sukupuolenmukaisen
kasvatuksen vuoksi enemmän vapaa-aikaa käsissään kuin pojilla, tytöt tarttuivat kirjoihin
(Redmann 2011, 14; Ollila 2000, 17–23). Tyttöjen lukeman kirjallisuuden uskottiin vaikuttavan heihin suoraan, ja erityisesti romanttiset
teokset nähtiin vaarallisina ja harhaanjohtavina (Lovell 1987, 9–10; Männistö 2003, 54–56).
Keskustelua sopivasta kirjallisuudesta käytiin
myös tyttökirjojen tarinoissa: Romantiikasta
ovat huolissaan niin L. M. Alcottin Kun ruusu
puhkeaa (1876) -teoksen Alec-setä kuin Toini Topeliuksen I utvecklingstidin (1889) rouva
Palmfelt, jotka kumpikin tahoillaan kertovat

suudenhaaveita. Siten se myös edelleen tuottaa
ja ylläpitää esimerkiksi kuvauksia siitä, mikä on
kulloinkin oikeaa, hyvää, kunnollista, huonoa tai
normeja haastavaa tyttöyttä (Younger 2009, xiii,
1–3; Voipio 2015a).

Mitä on tyttökirjallisuus?
Tyttökirjatutkija törmää toistuvasti kysymykseen
siitä, mitä tyttökirjallisuus oikeastaan on. Miten
erottaa toisistaan tyttökirja ja nuortenkirja? Eikö
ole epätasa-arvoista puhua tyttökirjoista? Eikö
pitäisi puhua nuortenkirjoista, jolloin tyttöjä ei
ainakaan vähäteltäisi? Entäs harrastuskirjat? Tyttökirjallisuus, kuten muukaan kirjallisuus, ei ole
yksiselitteinen nimitys, saati yksiulotteinen laji.
Tyttökirjallisuuden kehitystä hahmottaakin hyvin kolmen tyttökirjan juurista alkunsa saavan
langan malli: Yksi langoista edustaa lajityypillistä tyttökirjaa, toinen romanttista naistenviihdekirjaa ja kolmas nuortenkirjaa. Nämä langat
kulkevat tyttökirjallisuuden kehityksen ajan rinnakkain, mutta joillain vuosikymmenillä limittyvät tai muodostavat keskenään erilaisia solmuja,
jolloin lajit risteävät. (Voipio 2014, 203–204.)
Tyttökirjallisuuteen kuuluu siis olennaisesti jousto ja rajankäynti – ja silti yhteisenä nimittäjänä
pysyy se, mitä tyttölukijoille tuotetaan ja mitä he
omaksuvat luettavakseen (ks. myös Ulfgard 2002,
136–139; Warnqvist 2013, 29–31). Koska tyttökirjallisuus kertoo tytöistä ja on kirjoitettu tytöille, tyttökirjallisuus on kuvaava nimitys. Lisäksi
tyttökirjan lukija usein tunnistaa lajin niin sanottujen paratekstien kautta, kun kantta koristavat
esimerkiksi iloiset värit, kukka- ja kasviaihelmat
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ja tyttöihin liittyvä nimi,
kuten Tiina tai Seljan tytöt (Voipio 2015b, 38).
Tyttökirjallisuus on tyttöerityistä kirjallisuutta,
sillä tytöt määrittävät
tyttökirjallisuutta niin
sisällöllisesti, lukijoina
kuin tuotannon näkökulmasta. Tiivistäen: tyttökirjallisuus on tytöille
kirjoitettua kirjallisuutta, joka nostaa tytöt päähenkilöiksi, kertoo heidän kasvustaan ja valinnoistaan, elämästä arkineen ja juhlineen. Vaikka teokset tarkastelevat
toisinaan vaikeita ja vakavia teemoja, niissä on
silti toiveikkuutta ja valoa. (Voipio 2015b, 30–41.)
Tyttökirjojen tapahtumat noudattavat romaanin
muotoa ja asettuvat yleensä episodeiksi. Toisinaan tarinaa kuljetetaan päähenkilön pitämän
päiväkirjan tai kirjoittamien kirjeiden muodossa. (Ørvig 1988, 43; Lappalainen 2013, 178–183.)
Tyttökirjojen tematiikka keskittyy kysymyksiin
ystävyydestä, perheestä ja ihmissuhteista, tulevaisuudesta ja koulutuksesta – siis vallan, sukupuolen, seksuaalisuuden ja subjektiuden moninaisille neuvottelukentille. Tyttökirjallisuus tarkastelee
yhteiskunnallisia muutoksia, jotka liittyvät naisten toimijuuteen ja subjektiuden kehitykseen, ja
nostaa esiin kysymykset tyttöjen oikeudesta koulutukseen, tasa-arvoon ja ihmisyyteen. Mitä tytöt
voivat ja saavat tehdä? Kuka tai mikä kannustaa
tai rajoittaa heitä? Miten muuttuu esimerkiksi
käsitys tyttöjen oikeudesta koulutukseen ja mah-

16
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dollisuuksista toimia yh
teiskunnassa? (Voipio
2015b.)
Tyttökirjallisuuden tytöt
ovat osa sitä tyttöjen ja
tyttönä olemisen kulttuurista kokonaisuutta, jossa
näkyvät yhtä aikaa ihanteisiin ja rakenteisiin sopeutuminen sekä kapina
ja protestointi (Driscoll
2002; Reid-Walsh & Bratt
2011; Österlund, Söderberg & Formark 2013).
Yhteiskunnan tytöille suuntamaat ohjeet, mallit
ja ihanteet ilmenevät tyttökirjoissa, kun päähenkilöitä ohjataan erilaisiin ammatteihin, ohjeistetaan käyttäytymään tietyllä tavalla tai näyttämään
tietynlaisilta. Esimerkiksi Anni Swanin Iris Rukka
(1916) saa jatkuvasti toruja huolimattomasta ulkonäöstään – joskaan ei niistä juuri piittaa – ja Mary
Marckin Eeva-sarjan (1917–1923) tytöt puolestaan haaveilevat niin tutkimusmatkaajan, poliitikon ja suomentajan ammateista kuin naisellisista
hiussykeröistä (ks. Voipio 2015a).
Suomalaisia tyttökirjoja voi luonnehtia emansipaation ja ohjailun ristivedossa neuvotteleviksi
kehityskertomuksiksi, joille on ominaista jatkuvasti sekä ylläpitää että haastaa aikansa normeja ja rajoja (Voipio 2015b; ks. myös Foster
& Simons 1995, 16–17; Younger 2009, xiii).
Realistisissa tyttökirjoissa käsitellään tyttöjen
kehitystä, ja ne kertovat tyttöpäähenkilöille tärkeästä ajasta, jolloin heidän elämässään tapahtuu
merkittäviä asioita ja muutoksia. Vaikka tyttökir-

jallisuuden ydinaines ei ole juuri muuttunut, ja
uusissakin tyttökirjoissa hyödynnetään edelleen
monia 1800-luvulta tuttuja piirteitä – kuten kirjoitushaaveita, orpotyttöjä ja mentorihahmoja –
tiettyinä ajanjaksoina korostuvat erityisen paljon
tietyt teemat. Ne ovat yleensä asioita, jotka ovat
keskeisiä kunkin ajan yleiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle. (Voipio 2015b.)

Kysymyksiä tasa-arvosta
ja sukupuolesta
Varhaista suomalaista tyttökirjallisuutta ilmestyi
1800–1900-luvun taitteessa vain kymmenkunta
teosta. Näistä tyttökirjoista hahmottuvat esiin erityisesti ajalle keskeiset emansipatorisen ja nationalismin projektit: pyrkimys itsenäisen Suomen
luomiseen ja toisaalta tasa-arvoon ovat keskeisiä
teemoja ajan tyttökirjallisuudessa. (Voipio 2015b,
21–22, 50.) Esimerkiksi Immi Hellénin Eeva Aarniossa (1901, 35) seinällä roikkuu ”Suomen soitin kantele”, Tekla Roschierin teoksessa Auringon
noustessa (1898) tytöt puolestaan haluavat omistaa elämänsä köyhän kansan auttamiselle ja laulavat Maamme-laulua. Kansallismielisyyden lisäksi
varhaiset tyttökirjat keskittyvät kuitenkin vankasti tasa-arvoon, ja tytöillä kuvataan olevan monia
koulutuksellisia ja ammatillisia mahdollisuuksia.
(Voipio 2015b, 50.) Toini Topeliuksen I utvecklingstidin (1889) tytöt miettivät yhtä lailla henkikirjoittajan, liikunnanopettajan, juristin kuin poliisin
ja puutarhurin ammatteja; lisäksi teoksessa puhutaan paljon tytöistä ja tasa-arvosta.
Yhteiskunnassa, joka oli korostanut perheen keskeistä asemaa ja naisen roolia kodin, miehen ja

lasten vaalijana, tytöille suunnatuissa kirjoissa
kuvatut ammatilliset toiveet olivat tärkeitä askelia
sukupuolten välisessä tasa-arvon neuvotteluprosessissa (Voipio 2015b; ks. myös Melkas 2007; Ollila 2000). Varhaisissa suomalaisissa tyttökirjoissa neuvotellaankin tyttöjen ja naisten toiminnan
mahdollisuuksien rajoista, ja usein koulutuksen
tai ammatin saavuttaminen edellyttää teosten
tytöiltä omistautumista vain työlleen. Esimerkiksi Auringon noustessa (1898) kuvaa ujon ja
kiltin Ainin sinnikästä etenemistä kohti valkolakkia. Aini haaveilee myös avioliitosta, mutta
hänen mielitiettynsä, Arvi, rakastuukin Ainin
serkkuun. Samoin Hilja Haahden Helvin (1900)
Helvi löytää uran uskonnosta ja kokee maallisen
rakkauden olleen viimeinen este tiellä kohti lähetyssaarnaajan kutsumusammattia. Saavuttaakseen itsenäisyyden ja tietyn riippumattomuuden
tyttöjen on siis luovuttava haaveestaan mennä
naimisiin, olisihan kodin ulkopuolella työskentelevän avioituneen tytön ja naisen kuva poikennut
huomattavasti ajan yleisestä naisihanteesta. (Voipio 2015b, 74–75; Sulkunen 1987.)
Suomalaisen tyttökirjallisuuden vakiintumisen
voi katsoa alkavan 1910-luvulla. Anni Swanin
ja Kersti Bergrothin, eli Mary Marckin, tyyliltään ja käsittelytavoiltaan aiempaa kepeämmät
tyttökirjat ovat suomalaisen tyttökirjallisuuden
vakiinnuttava aines. Marckin hyväntuuliset koululaiskertomukset sekä Swanin romanttisia ja
hitusen seikkailullisia elementtejä sisältävät kehityskertomukset luovat suomalaisen tyttökirjallisuuden linjat, jotka pysyvät hyvin samanlaisina
jopa vuosisadan puoliväliin saakka. (Lappalainen
2013, 188; Voipio 2015a.) Keskeisiä teemoja esi-
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merkiksi Swanin Iris Rukassa (1916) ja Kaarinan
kesälomassa (1918) sekä Marckin Eeva-sarjassa
(1917–1923) ovat varhaisen tyttökirjallisuuden
jalanjäljissä kysymykset tasa-arvosta, tyttöjen
koulutuksesta, itsenäisyyspyrkimyksistä ja mahdollisuuksista toimia yhteiskunnassa. Swan ja
Marck ottavatkin teoksissaan kantaa esimerkiksi
yhteiskoulukysymykseen. Aihe herätti 1910-luvun Suomessa kiihkeää keskustelua, kun tyttöjen opiskelukykyjä epäiltiin huonommiksi kuin
poikien. Teoksissa nouseekin esiin erityisesti
yhteiskoulu, ja tytöt kuvataan tasaveroisina ja kyvykkäinä oppilaina. Kaarina julistaa, miten ”Me
yhteiskoulun tytöt olemme reipasta väkeä” (Swan
1918, 78); Eeva-sarjassa Eevan ja toverien opintie
puolestaan kuljettaa jokaisen ylioppilaaksi sukupuoleen katsomatta. (Voipio 2015a.)
1910-luvun tyttökirjoissa kommentoidaan kiinnostavasti myös erilaisia vaatimuksia, joita tyttöihin kohdistetaan. Tyttökirjallisuudessa tällaisia
odotuksia ja normeja ovat esimerkiksi luonnollisuus, naisellisuus ja kunnollinen käytös. Swanin Iris ei esimerkiksi kunnollisesta käytöksestä
välitä – mutta on toisaalta nimenomaan luonnonlapsi. Marckin tytöt Eeva, Hertta ja Marja
puolestaan pohtivat, miten esimerkiksi hiusten
kampaaminen niskassa roikkuvasta letistä ”naiselliseksi hiussykeröksi” tekee heidät täysikasvuisiksi. (Voipio 2015a.) Täysikasvuisuudessa on
silti huonotkin puolensa: ”Kun letti vielä riippuu
niskassa niin sitä on vain pieni koulutyttö, ja saa
tehdä mitä tahtoo, mutta kun se kammataan nupulle, niin kaikki on aivan toisin. Täytyy kävellä
hitaasti ja nauraa hiljaa ja olla miellyttävä”, kuten
Eeva sanoo. (Marck 1918, 10.) Näin teosten ty-

18
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töt analysoivat tarkasti niitä odotuksia, joita heihin sukupuolensa vuoksi kohdistetaan. (Voipio
2015a.)

Vapautta, valoa ja halua kohden
Suomalaisen tyttökirjallisuuden rakastetut klassikot julkaistiin 1950-luvun puolivälissä. Sittemmin ne ovat kuluneet jo monen sukupolven käsissä, sillä Rauha S. Virtasen Selja- ja Anni Polvan
Tiina-sarjat ovat niitä, joita äidit, tädit ja isoäidit
kaivavat edelleen hyllystään ja suosittelevat kirjoja luettavaksi seuraaville sukupolville. (Heikkilä-Halttunen 2000; Voipio 2014.) Teokset kuuluvat myös monen aikuisen rakkaimpiin kirjoihin
(esim. Kokkonen 2013). Selja- ja Tiina-kirjat
toistavat tyttökirjallisuuden klassisia malleja perhekertomuksesta, taiteellisista tyttöhahmoista ja
aktiivisista villikosta (Voipio 2015b, 23). Sekä Seljan tytöt (1955) että ensimmäinen Tiina (1956)
ovat myös teoksia, joissa sukupuolten välistä
erontekoa ja vanhempien tärkeää asemaa tyttöjen elämässä kuvataan paljon. Tiina esimerkiksi
kinaa toistuvasti naapurinpojan Juhan kanssa
tyttöjen ja poikien kyvyistä, ja hahmon reippauden ja aktiivisuuden avulla osoitetaankin tyttöjen
pystyvyys ja rohkeus. (Voipio 2014.) ”Kyllä tytöt
siihen pystyvät mihin pojatkin, ja enempäänkin”,
sanoo Tiina (Polva 1956, 15), välittämättä muiden mielipiteistä.
Siinä missä 1950-luvun klassikot noudattelevat
perinteitä, tyttökirjallisuuden kaavoja ja kerronnallisia konventioita haastaa hienovaraisesti
esimerkiksi Merja Otavan Priska (1959). Teoksen voi katsoa olevan osa tyttökirjallisuudessa

ilmenevää 1960-luvulta alkanutta ja muutaman
vuosikymmenen kestänyttä lajisolmua, eli tyttökirjallisuuden vahvaa limittymistä kaikille
tuotettuun nuortenkirjallisuuteen (Voipio 2014,
203–204). Priska noudattelee aikansa ajatuksia
murrosiän myrskyisyydestä, minkä lisäksi teoksessa on jo aiempaa ankarampi katse tyttöjen
vartaloon: esimerkiksi Molla on Priskan mielestä
läski, mutta hoikka Juulia puolestaan on oikeastaan edukseen alasti (Voipio 2014, 205–207). Perinteitä toistaa ja muuntelee kiinnostavasti myös
runoilijana tunnetun Aila Meriluodon perhe- ja
kehityskertomusten tyyppejä yhdistelevä Meidän linna (1968), hieman romanttinen kertomus
Abelskjöldin orvoksi jäävästä sisaruskatraasta.
Keskiössä on vasta täysi-ikäistyneen Ninnan
huoli muista sisaruksista sekä toive päästä viimein vapaaksi, opiskelemaan ja omaan elämään
(ks. Voipio 2014, 212).
Yksi suurimmista tyttökirjallisuudessa tapahtuneista muutoksista koskee tyttöjen seksuaalisuuden kuvausta. Siinä missä varhaiset tyttökirjat
vaikenevat aiheesta ja vielä 1950-luvullakin suurin täyttymys on – korkeintaan! – suudelma, uusimmissa tyttökirjoissa seksuaalisuuden kuvauksen muutos näkyy tyttöjen halun käsittelynä sekä
bi- ja lesbopäähenkilöiden ottamisena osaksi
tyttökirjallisuutta. (Voipio 2013.) Seksuaalisuutta tarkastellaan monimuotoisesti, tytöt puhuvat
seksistä ja nauttivat siitä. Esimerkiksi Leena Leskisen Huhtikuun puutarhassa (2003) päähenkilö
Emilia haaveilee seksistä oppituntien aikana ja
vertaa omia ajatuksiaan ystävänsä Millan mielipiteisiin: ”Ajattelin taas Millan rakkauskäsityksiä,
jotka olivat jonkin verran proosallisempia kuin

minun. ’No, naisen tarttee runkata, silloin ku
tarttee, that’s it. Ei siihen miestä tarvita.’” (Leskinen 2003, 57.) Ilon ja halun lisäksi teokset eivät
kuitenkaan kaihda vaikeitakaan aiheita, kuten
seksuaalista ahdistelua tai väkivaltaa. (Voipio
2013.)
Seksuaalisen toimijuuden kannalta tärkeä ja tasa-arvoinen piirre suomalaisessa nykytyttökirjallisuudessa on se, että bi- ja lesbotyttöpäähenkiöitä tarkastelevat teokset eivät sitoudu osaksi
homoseksuaalisuuden kuvauksen melankolista
perinnettä. Sen sijaan ne ovat osa tyttökirjallisuutta, johon ne kiinnittyvät konventionaalisten
rakenteiden, teemojen, toiveikkuuden ja valoisuuden perusteella. (Voipio 2013; Voipio 2015b,
73.) Esimerkiksi Terhi Rannelan Amsterdam,
Anne F. ja minä (2008) hyödyntää tyttökirjallisuuden perinteitä ja keskittyy päähenkilön, Kertun, syyslomamatkaan, ystävien kanssa oleiluun,
läksyihin ja ihastuksiin, jotka nyt sattuvat olemaan sekä poikia että tyttöjä (Voipio 2013, 127).
Uusissa tyttökirjoissa tytöt ovat saavuttaneet aktiivisen seksuaalisen toimijuuden mahdollisuudet, joka esitetään samalla kaikkien oikeudeksi:
kaikilla on oikeus identifioitua muuhunkin kuin
heteroseksuaalisuuteen (Voipio 2015b, 73). Edelleen teoksissa on kiinnostavasti myös valtaannuttavia tarkoitusperiä, joilla pyritään osoittamaan
vaihtoehtoja vallitseville ihanteille ja normeille.
Esimerkiksi Vilja-Tuulia Huotarisen valoa valoa
valoa (2011) -teoksen Mariia pohtii suhtautumista tyttöjen seksuaalisuuteen: ”Onkohan mitään
tässä maailmassa kontrolloitu niin paljon kuin
tyttöjen seksuaalisuutta?” (Huotarinen 2011, 58).
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Suomalaisessa tyttökirjallisuudessa tapahtuvat
muutokset 1800-luvun lopulta 2010-luvun alkuun koskevat ennen kaikkea tyttöjä ja heidän
mahdollisuuksiaan. Yhteiskunnallisten muutosten myötä tyttöjen mahdollisuudet sekä tyylit ja
tavat käsitellä tyttöjä ovat hiljalleen avartuneet.
Tyttökirjojen ydinteemat ovat kuitenkin pysyneet ennallaan: Perhe-, ystävyys- ja ihmissuhteet,
koulutuskysymykset sekä tyttöjen kulloisetkin
mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa ovat säilyneet suomalaisen tyttökirjallisuuden keskeisenä aineksena yli 130 vuotta, koska ne ovat edelleen keskeisiä tyttöjen elämään vaikuttavia ja
heille tärkeitä asioita.
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Co n fe re n ce
”Läsning för alla”

SCIRA bjuder till utbildningskonferens fredag den 14 oktober 2016 till Katrineholm
Läsundervisningen i skolan. Inkluderande undervisning – ”vad som är bra för elever med
potentiella svårigheter är bra för alla elever”.
Mera information under konferenser på http://finnishreadingassociationsvenska.blogspot.fi/
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työskentelee Turun yliopiston opettajankouluslaitoksella Rauman yksikössä.

Lukupolkuja
Muutama vekkuli vinkki lukemisen lisäämiseen
Juli-Anna Aerila & Tuula Merisuo-Storm
Olemme jo useamman vuoden ajan pyrkineet
löytämään uudenlaisia tapoja innostaa lapsia lukemaan ja mahdollistaa lukemista. Useat aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että lukemisen
lisääminen ja lukemisesta innostuminen ei oikeastaan vaadi ihmeitä: On vain annettava lapsille
aikaa lukemiseen, sopivia ja kiinnostavia tekstejä
sekä mahdollisuus jakaa lukukokemuksia ystävien kanssa (Allington & Gabriel 2012). Tärkeitä
ovat myös onnistumisen kokemukset (Tompkins
2011). Seuraavassa esittelemme joitakin näkökulmia lukemiseen: osa on aika perinteisiä ja osa
innovatiivisempia.

Järjestä lukuaikaa ja
rakennuta lukupesiä
Monet lapset pitävät lukemisesta, mutta eivät
ehdi lukemaan. Kouluissa lukemiseen varattua
aikaa olisi mahdollista lisätä vähentämällä luetun kontrollointia ja luettuun liittyviä tehtäviä.
Lukeminen muuttuukin koulussa usein tehtävien
tekemiseksi (Tauveron 2006) ja pakoksi, jolloin
lukunautinto katoaa (Pennac 1995).
Pulpettikirjakäytäntöä pidetään hyvänä tapana
lisätä lukuaikaa. Käytäntö kuitenkin näyttää toimivan parhaiten niillä lukijoilla, jotka tarttuvat
kirjaan vapaaehtoisesti ja joille koulunkäynti on
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niin helppoa, että aikaa lukemiseen jää. Heikommat ja vähemmän motivoituneet lukijat keksivät
helposti jotakin muuta tehtävää tai eivät yksinkertaisesti ehdi lukea. Sama ilmiö näkyy myös
luetusta keskustelemisessa: lukumotivaation
kannalta olisi tärkeää päästä jakamaan lukukokemuksia ikätovereiden kanssa. Heikoimmilla
lukijoilla koko lukemiseen tarkoitettu aika kuuluu kuitenkin yleensä itse lukemiseen eivätkä he
ehdi jakamaan lukukokemustaan muiden kanssa.
Tämä on omiaan vähentämään lukemisen merkityksellisyyttä. (Allington & Gabriel 2012.)
Lukuaikaa voi lisätä paitsi antamalla äidinkielen
ja kirjallisuuden tunneille enemmän aikaa varsinaiselle lukemiselle, mutta myös siirtämällä lukemista muiden oppiaineiden tunneille. Tutkimusten mukaan lukeminen muilla kuin äidinkielen
ja kirjallisuuden tunneilla voisi motivoida erityisesti poikia lukemaan. (Grossman 2001) Pojille
on tärkeää, että toteutettavat toiminnot ovat hyödyllisiä ja ”järkeviä”. Merisuo-Stormin ja Soinisen
(2013, 2014) tutkimuksessa käy ilmi, että pojille
lukeminen pelkästään lukutaidon parantamiseksi ei ole aina motivoivaa, sillä heillä on yleensä
parempi käsitys omasta lukutaidostaan, mitä se
todellisuudessa on, ja lukutaidon paranemisen
hyötyjä voi olla vaikea konkreettisesti osoittaa.
Lukemisella olisikin hyvä olla aina muita, konk-

reettisempia tavoitteita. Ne voivat tarkoittaa
vaikka näytelmän valmistamista luetun pohjalta
tai piirroksen tekemistä. Tämä olisi tärkeää myös
pienten lukijoiden kohdalla, sillä he kokevat lukuläksyt monesti hiukan vastenmielisinä (Merisuo-Storm & Soininen 2014). On huomattu, että
poikien tarve kokea lukeminen hyödylliseksi näkyy myös siinä, että monet pojista haluavat lukea
jo lapsena aikuisten kirjoja. Hyödyllisyys ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että pitäisi lukea tietokirjoja. Kaunokirjallisuuskin sisältää aina myös
tietoa: tieto voi olla luonteeltaan perinteistä faktatietoa tai esimerkiksi arvoihin liittyvää tietoa.
(Ks. myös Brozo 2002.)
Tällä hetkellä nuortenkirjallisuudesta löytyy
teoksia, jotka sopivat moniin koulun oppiaineisiin. Kun kaunokirjallisuutta luetaan vaikkapa historian tunneilla, näkökulma lukemiseen
muuttuu ja se saattaa motivoida erityisesti poikia
lukemaan. Tutkimukset, joita on tehty kaunokirjallisuuden käyttämisestä matematiikan tunneilla, osoittavat, että kaunokirjallisuuden lukeminen auttaa lapsia ymmärtämään, kuinka matemaattiset käsitteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, kuinka kirjallisuus tarjoaa merkityksellisen kontekstin matematiikan oppiselle ja näyttää
vähentävän sekä lasten ahdistusta matematiikan
tunneilla että parantavan oppimistuloksia (Billings & Beckmann, 2005). Kansainvälisesti kaunokirjallisuutta käytetään jo paljon esimerkiksi
matematiikan tunneilla, mutta Suomessa tällaista
traditiota ei, alkuopetusta ehkä lukuun ottamatta, juurikaan ole (Wikholm & Aerila 2016).
Lukuajan pidentäminen ja lukutilanteen rauhoittaminen on tärkeää keskittymisen näkökulmasta.

Merisuo-Stormin ja Soinisen (2014) tutkimukset
osoittavat, että lukemaan oppimisen alkuvaiheissa tyttöjen ja poikien välillä on merkittävä ero lyhytkestoisessa muistissa ja keskittymisessä, mutta
ei esimerkiksi kielellisessä tietoisuudessa. Tästä
syystä koulussa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että lukutilanteet tarjoavat mahdollisuuden harjoitella ja oppia keskittymistä (Merisuo-Storm & Aerila 2016). Myös tutkimuksessa,
jossa selvitimme Davisin (2013) mallin mukaan
lasten varhaisia lukukokemuksia, lukemisesta
pitävät kolmasluokkalaiset ilmoittivat pitävänsä
erityisesti siitä, että lukiessa saa rauhassa keskittyä ja eläytyä luettuun (Aerila ym. 2014). Toisen
kirjoittajan tytär, joka omien sanojensa mukaan
”vihaa lukemista”, tarjoaa myös näkökulman lukiessa keskittymiseen. Hänen mukaansa kuvakirjat ovat hyvää luettavaa vähän lukeville: Kun
keskittyminen herpaantuu eikä jaksa lukea, voi
katsella aihepiiriin liittyviä kuvia ja lukemisen
jatkaminen on helppoa. Kuvattomassa kirjassa sen sijaan alkaa ajatella muuta, jolloin luettu
unohtuu ja on aloitettava lukeminen pahimmillaan alusta. Se turhauttaa.
Lukemiseen keskittymistä voidaan tukea kehittelemällä lapsille mukavia lukupaikkoja kouluun.
Aikuisetkaan eivät lukiessaan vapaa-ajalla mielellään lue kirjoituspöydän äärellä, vaan hakeutuvat
mukavaan ja rentouttavaan paikkaan. Teetimme
kakkosluokkalaisten lasten kanssa tutkimuksen,
jossa lapset saivat piirtää lempilukupaikkojaan
ja testata erilaisia lukuympäristöjä. Lapset valitsivat parhaaksi mahdolliseksi lukupaikaksi elektroniikkaliikkeestä haetut isot pahvilaatikot, joita
kutsuttiin lukumajoiksi. Lukumajojen hyviä puo-
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Kuvat 1. – 2. Lasten ajatuksia mukavista lukupaikoista.

lia olivat mahdollisuus keskittyä lukemiseen rauhassa ja lukea yhdessä parin kanssa omaa kirjaa.
(Aerila ym. 2014.) Myöhemmin olemme nähneet
erilaisia lukumajoiksi sopivia rakennelmia: matalareunaisesta pahvilaatikosta tehdyn lukupesän, kankaista solmimalla toteutetun pöydän alla
oleva riippumattolukumajan ja tiettyyn teemaan
sisustetun kokonaisen lukuhuoneen.
Joskus lukuajan lisääminen voi tapahtua yllättävällä tavalla. Iowassa Dubuquen kaupungissa
paikallinen parturi palkattiin vaihtamaan lasten
hiustenleikkuu ääneen lukemiseen. Lapset lukevat valitsemaansa kirjaa ääneen parturille, joka
lukemista kuunnellessaan antaa lapsille uuden
hiustyylin ja auttaa vaikeiden sanojen lukemisessa. (Globe cassette 11.8.2015)

Ota lukeminen osaksi liikkumista
Monille, erityisesti pojille, lukemisessa pahinta on paikallaan istuminen ja yksinolo (Aerila
2010). Toisaalta monilla lapsilla ei ole aikaa lukea
kotona muiden aikaa vievien harrastusten vuoksi. Olisikin tärkeää, että lapsille syntyisi erilaisia
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lukurutiineja jo pienenä ja lukeminen liittyisi
luontevasti heidän jokapäiväisiin toimiinsa. Lukurutiinien syntymisessä tärkeä tekijä on myös
lukevien aikuisten malli, joka osaltaan vaikuttaa
lukuasenteisiin, lukumotivaatioon ja lasten ajankäyttöön. (Neuman, Koh, & Dwyer 2008.)
Monilla lapsilla aikaa lukemiselta vievät erityisesti urheiluharrastukset (Saarinen & Korkiakangas, 2009). On kuitenkin olemassa muutamia
helposti toteutettavissa olevia tapoja lukemisen
ja urheilun yhdistämiseen. Opettaja Scott Ertl on
hankkinut luokkaansa kuntopyöriä ja lapset saavat lukiessaan pyöräillä, kuten hän itse tekee käydessään kuntosalilla (Rindlesbach, 2015). Tästä
ideasta syntyi Read and Ride –ohjelma (www.
readandride.org), josta on saatu hyviä tuloksia:
mitä enemmän lapset saavat lukiessaan pyöräillä, sitä parempi heidän lukutaitonsa on. Lukupyöräilyohjelma on synnyttänyt monia muitakin
kokeiluja lukemisen ja liikunnan yhdistämiseksi.
Tällaisia ovat esimerkiksi jumppapallojen käyttäminen istuimina lukutunnin aikana ja kuminauhojen kiinnittäminen pulpettien jalkoihin. Kummassakin tapauksessa lapset saavat mahdollisuuden liikkua lukiessaan.

Lukuinto-hanke tuotti Suomessa monia vastaavia kokeiluja. Lukuinto-hankkeen tavoitteena oli nostaa lasten ja nuorten motivaatiota lukemiseen ja elvyttää lukutaitoa uusin keinoin.
(www.lukuinto.fi.) Esimerkiksi kauhajokelaisen
12 – 13-vuotiaiden poikien koripallojoukkueen
pelaajia ohjataan kirjojen ääreen tarjoamalla luettavaa pelimatkoilla. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä koulun ja kirjaston kanssa niin, että koulu
ja kirjasto kokoavat kirjakassin linja-autoon ja
valmentaja huolehtii, että esimerkiksi Helsinkiin matkatessa pojat lukevat kaksi puolen tunnin jaksoa, joihin myös valmentajat osallistuvat.
Valmentajan mukaan lukemisella on monia positiivisia vaikutuksia pojat rauhoittuvat lukemisen
aikana ja tätä kautta myös pelisuoritukset parantuvat. Lisäksi bussissa käydään mielenkiintoisia
kirjallisuuskeskusteluita. (Digilehti 25.8.2015.)

lä vuosittain urheiluseurojen palkitsemistilaisuuksia vastaavan lukudiplomijuhlan. Opettajat
saavat vuosittain ehdottaa seuralle timanttilukudiplomisteja eli vuoden aikana lukemisessa eri
tavoin erityisesti ansioituneita oppilaita. Nämä
timanttidiplomistit kutsutaan erityiseen kirjallisuusaiheiseen juhlaan, jossa on kirjailijavieraita,
tarjoilua ja muuta ohjelmaa. Juhlat ovat yllättäneet järjestäjänsä suosiollaan ja arvostuksellaan.
Mukana juhlissa on myös paljon poikalukijoita.
Vastaavalla tavalla itse tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ollut aktiivisesti mukana Lukuinto-hankkeessa nostamassa lukemisen arvostusta
ja Kemin Syväkankaan koululla järjestetään lukutaitojuhla joka kevät (Siponmaa 2016).

Hyviä kokemuksia on saatu myös paikallisten
urheilijoiden kirjavinkkauksista ja lukutuokioista kouluissa. Rauman normaalikoulussa vieraili
kaksi jääkiekkojoukkue Lukon pelaajaa, jotka
kertoivat lukukokemuksistaan ja lukivat kakkosluokkalaisille oman lempitarinansa. Monet pojista halusivat ehdottomasti lukea lisää suosikkipelaajansa mielikirjoja. Hankaluutena urheilijoiden
kanssa tehtävässä yhteistyössä on urheilijoiden
kiireet: kannattaakin lukea urheilusivuja, sillä
loukkaantuneet pelaajat pääsevät usein kesken
kaudenkin kouluvierailulle.

Monille lapsille ääneen lukeminen ikätovereiden
kuulleen on ahdistava ja pelottava kokemus ja perinteistä järjestyksessä ääneen lukemista tulisikin
välttää. Se on paitsi ahdistavaa myös tehotonta.
Erilaisista eläinavusteisista lukemisprojekteista
on saatu hyviä tuloksia. Eläinavusteisella lukemisella on yksi eläinavusteisen toiminnan muodoista ja yleensä, sillä tarkoitetaan lukemista erityiselle lukukoiralla. Tunnetuimpia suomalaisia
lukukoiria on Kuopion kirjastossa työskentelevä
Sylvi, joka kertoo elämästään ja kirjallisuudesta
omassa videoblogissaan. Lukukoiratoiminta parantaa lukusujuvuutta, lisää lukumotivaatiota,
lisää lukuharjoitusta ja ääneen lukemista sekä on
lapsista kivaa (Lane & Zavada 2013).

Liikunta ja lukeminen eroavat toisistaan myös
siinä, että erityisesti poikien kohdalla taitaa olla
niin, että urheilua arvostetaan harrastuksena
enemmän kuin lukemista. Väinö Riikkilä -seura
päätti nostaa lukemisen arvostusta järjestämäl-

Luetaan lemmikeille ja leluille

Lukukoiratoiminta on suunnattu erityisesti niille lapsille, joilla on vaikeuksia lukemisessa tai
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joille lukeminen on
marsut. Saija Rajamäen
vastenmielistä. Tutkimukaan lukumarsu Esmukset osoittavat, että
ko-Einari soveltuu hylukukoiralle lukeminen
vin lukutoimintaan ja
vähentää lukemiseen
jaksaa kuunnella keskitliittyvää jännitystä ja
tyneesti ja innostuneesti
näyttää siltä, että nekin Kuva 3. Sastamalan lukumarsu on innokas kuun- pitkiäkin lukurupeamia.
lapset, jotka ahdistuvat telija. Aina Kuusisto, lukumarsu Esko-Einari ja Lisäksi
tutkimukset
kirjastonhoitaja Saija Rajamäki Sastamalan kirlukemisesta aikuisille jastossa. Kuva Kaisa Kytömäki.
osoittavat, että pehmotai luokkatovereilleen,
lelulle lukeminenkin voi
lukevat mielellään koiralle. Lukukoira ei arvioi olla kivaa (Haapasaari & Ikäheimo 2013; Howard
heitä eikä aiheuta heille pahaa mieltä. (Lane & & Vick, 2010). Lukupehmolle lukeminen on siiZavada 2013.) Merisuo-Storm ja Soininen (2013, tä mukavaa, että se voi innostaa lapsia lukemaan
2014) ovat tutkineet tyttöjen ja poikien lukemista myös kotona ja vanhempienkin helposti toteutetja heidän tutkimuksensa osoittavat, että lukukoi- tavissa.
ratoiminta voisi olla erityisen soveltuvaa vähän
lukeville pojille, jotka kokevat ääneen lukemisen Jos lukukoiratoiminta ja pehmolle lukeminen ei
vielä vastenmielisempänä ja joille epäonnistumi- innosta, voisi kokeilla oman lukemisen tallentamista ja tallennetun lukemisen kuuntelemista itsen pelko on tyttöjä suurempi.
senäisesti mobiililaitteilla. Tällainenkin toiminta
Omissa tutkimuksissamme olemme huoman- innostaa monia harjoittelemaan sujuvaa ja eläyneet, että lapset toimivat lukukoiralle lukiessaan tyvää lukemista (Aerila ym. 2014; Beschorner &
eri tavoin: osa lapsista ottaa enemmän kontaktia Hutchison 2013).
koiraan lukemisen aikana kuin toiset. Kaikki lapset kuitenkin lukivat mielellään koiralle ja arvostivat erityisesti sitä, että lukemisen lisäksi koira Tehdään lukemisesta teatteria
mahdollisti tunteiden näyttämisen koulupäivän tai muuta yhteistä kivaa
aikana, kun siihen ei tavallisesti ole juurikaan
mahdollisuutta. Jotakin lukukulttuuristamme Lukemisen tulkintaan on jo pitkään ollut käytöskertoo ehkä se, että lasten mielestä lukutapahtu- sä monenlaisia yhteistoiminnallisia ja sosiaalisia
ma lukukoiran kanssa oli onnistunut, jos koira menetelmiä. Nämä toimivat hyvin poikien lukumotivaation lisääjinä, sillä ne antavat lukemiselnukahtaa lukemisen aikana.
le selkeän ja konkreettisen tavoitteen. Erilaiset
Kaikille lapsille ei varmaankaan löydy lukukoiraa tehtävämonisteet, jotka usein perustuvat muiseivätkä kaikki koirat sovellu lukukoiriksi. Silloin tinvaraisiin kysymyksiin, eivät sen sijaan yleensä
voi miettiä muita vaihtoehtoa. Tietojeni mukaan motivoi ja näyttää siltä, että lapset oppivat vasSastamalassa asustelevat maailman ainoat luku- taamaan niihin lukematta tekstiä kokonaisuu26
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dessaan lainkaan. (Tauveron 2006.) Liian vähän
puhutaan myös siitä, miten itse lukemista voisi
muuttaa toiminnallisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi tapahtumaksi.
Yhdysvalloissa on jo kauan ollut käytössä lukuteatterimenetelmä. Lukuteatterimenetelmä tarkoittaa tekstin esittämistä draamallisin keinoin.
Tavoitteena ei ole valmistaa perinteistä näytelmää, vaan lukea tekstiä ryhmässä ääneen hyödyntäen tekstin tulkinnassa esimerkiksi eleitä,
äänen painoja, rekvisiittaa ja toimintaa. Lukuteatterissa tekstistä valmistetaan esitys, jolloin
menetelmään kuuluu myös aina yleisön läsnäolo.
Lukuteatterin käyttäminen pedagogisena menetelmänä perustuu tutkimukseen ja sillä on vahva
teoreettinen perusta. Useat tutkimukset osoittavat, että lukuteatterimenetelmä parantaa sekä
luetunymmärtämistä että mekaanista lukutaitoa
paremmin kuin äänettömästi lukeminen. Lukuteatterimenetelmä myös edistää tekstien elementtien ymmärtämistä, erilaisten tekstien tulkintaa
ja ääntämistä. (Black & Stave, 2007; Goodson &
Goodson, 2005.) Lukuteatterimenetelmä sopii
kaikenikäisille lapsille ja on menetelmänä eheyttävä. Lisäksi lukuteatteriesitystä suunniteltaessa
lukuteatteriryhmän kesken syntyy erinomaista
kirjallisuuskeskustelua, kun esitystä suunnitellaan ja harjoitellaan. Parhaat kirjallisuuskeskusteluthan ovat arkikeskustelunomaisia ja tapahtuvat tasa-arvoisessa pienryhmässä.
Erilaiset lukupiirit ovat vanha, mutta tehokas tapa
tuoda sosiaalisuutta lukemiseen (Daniels, 2002).
Toteutimme kakkosluokkalaisten kanssa lukupiirikokeilun, jossa he pareittain saivat valita luettavan, lukupaikan ja suunnitella itse, kuinka monta

lausetta kerrallaan he lukisivat toisilleen. Lapset
antoivat lukupiiristä positiivista palautetta: heistä
oli mukava lukea kaverin läheisyydessä, nauraa
yhdessä hauskoille kohdille ja keskustella luetusta yhdessä. (Aerila ym. 2014.) Olemme myös
useampaan otteeseen toteuttaneet lukupiirejä,
joissa eri-ikäiset lapset lukevat yhdessä. Eräässä
lukupiirikokeilussa kahdeksasluokkalaiset lukivat
kakkosluokkalaisten kanssa Lindgrenin Vaahteramäen Eemeliä. Kokeilu oli kaikin puolin onnistunut: heikoimmatkin kahdeksasluokkalaiset
lukijat saivat hyvää harjoitusta ja onnistumisen
kokemuksia lukemiseensa, sillä teksti oli heille riittävän helppoa, tekstiä luettiin ääneen ja lukemista
sai etukäteen harjoitella. Myös kakkosluokkalaiset
nauttivat isompien oppilaiden seurasta, huomiosta ja lukemisesta ja hekin saivat rauhassa harjoitella lukemista, kun kuuntelijoita oli vain yksi.
Varhaisia lukukokemuksia selvittäneessä tutkimuksessa (Aerila ym. 2014) kävi ilmi, että lapset
kaipaavat yhteisiä lukuhetkiä vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa. Erityisesti lapset muistelivat
isien ja pappojen lukuhetkiä. Tästä syystä toteutimme perhelukemiskokeilun kolmasluokkalaisten
kanssa. Kokeilu alkoi lukijoiksi ilmoittautuneiden
isien ja isovanhempien yhteisellä aamukahvilla
koulussa. Tilaisuudessa keskusteltiin kirjallisuudesta, lukemisesta ja erilaisista lapsuuden lukukokemuksista. Yksi isovanhemmista esimerkiksi
muisteli, että ennen taito- ja taideaineiden tunneilla opettaja tai joku oppilaista luki muille ääneen.
Tämä käytäntö siirtyi heti luokan toiminnaksi käsityötunneilla ja nyt käsitöitä tehdessä aika kuluu
rattoisasti äänikirjaa tai kouluavustajan eläytyvää
ääneen luentaa kuunnellen. Lisäksi kahvihetkessä
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sovittiin lukuhetkien käytännön järjestelyistä: Yhteen lukuhetkeen osallistui aina 5–6 lasta ja lukija
sai joko päättää luettavan ja lukuhetken kulun itse
tai toimia opettajan materiaalin mukaan. Kokemukset lukuhetkistä olivat pelkästään positiivisia.
Lisäksi vanhemmat ja isovanhemmat saivat mallin
ja luottamusta lukuhetken toteuttamiseen myös
kotioloissa. Monet lukijoista olivat näet yllättyneitä, että vielä kolmasluokkalaiset haluavat kuunnella
lukemista. (Jalonen ym. 2015.)
Yhteisen toiminnan kehittämisellä lukemisen
yhteyteen ei ole rajoituksia. Iwasaki, Rasinski,
Yildirim ja Zimmerman (2013) ovat kehittäneet
menetelmän, jossa laulaminen ja lukeminen, erityisesti mekaanisen lukutaidon oppiminen, on
yhdistetty toisiinsa. Heidän mukaansa mekaanisen lukutaidon harjoittelun yhdistäminen laulamiseen on lapsille mieluista ja motivoivaa. Lisäksi se on helppo tapa lisätä lukemista kouluissa.

Lukemisen lisääminen on helppoa,
taloudellista ja lapsilähtöistä
Kaikki lapset voivat olla lukijoita, toteavat Allington ja Gabriel (2012) ja lisäävät, ettei se vaadi
rahaa tai muita suuria investointeja, vaan ainoastaan päätöksen. Samassa yhteydessä he korostavat, että aikuiset tekevät päätöksiä eivät lapset.
Me voimme siis vaikuttaa ajankäytöllä, kirjallisuusvalinnoilla ja kirjoihin liittyvillä toiminnoilla sekä asenteillamme siihen, kuinka paljon
lapset lukevat. Ivey ja Broaddus (2001) tekivät
Yhdysvalloissa laajan tutkimuksen, jossa selvitettiin, miten lapset haluavat kirjallisuutta ja luettua
käsiteltävän. Vastaus oli yksiselitteinen: lapset
28
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eivät halua kirjallisuutta tai luettua käsiteltävän,
he haluavat lukea. Toisinaan lukemisen alkuun
pääseminen voi vaatia pientä pakottamista ja
kirjavalinnoissa auttamista, mutta pienellä kärsivällisyydellä löydämme kaikille luettavaa ja tie
positiivisiin lukukokemuksiin avautuu.
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» Katarina von Numers-Ekman
är lektor i modersmål och litteratur, barnboksförfattare och
finlandssvensk läsambassadör

Det pedagogiska materialet kommer att läggas ut på www.lasambassadoren.fi
och på www.sydkusten.fi.

Läsglädje i dagvården – ett poetiskt
pilotprojekt
Katarina von Numers-Ekman
Katarina von Numers-Ekman valottaa tässä artikkelissa Johanna Sallisen kanssa kehittämäänsä
päiväkotien ja esiopetuksen lukuprojektia ja sen monipuolisia pedagogisia materiaaleja, jotka
liittyvät Hanna Lundstömin ja Mia Hurmeen kirjaan Rassel prassel puss. Poesi för nybörjare
(Schildts & Söderströms, 2015) Kirja ilmestyy suomeksi huhtikuussa 2016 Tittamari Marttisen
suomentamana nimellä Onnen kuplia. Runoja aloittelijoille. Pedagogisten materiaalien harjoitukset nivoutuvat sekä teksteihin että kuviin ja kehittävät lasten kieltä. Harjoitukset sopivat hyvin heterogeeniseen kieliympäristöön. Materiaalia käyttäneet ohjaajat haluavat jatkaa projektin
harjoituksia ja ovat jopa kehitelleet omia luovia tehtäviä tämän materiaalin pohjalta.

I Sverige uppstod för några år sedan en debatt när
man upptäckte att läsandet inom småbarnspedagogiken inte nämndes i regeringspropositionen
Läsa för livet (2013), som gav Statens kulturråd
i uppdrag att ta initiativ till, samordna och följa
upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Jan Nilsson från lärarutbildningen
vid Malmö högskola lyfte då fram undersökningen Litteraturläsning i förskolan från 2013, som
visade att litteraturläsningen i den svenska dagvården domineras av den s.k. läsvilan. Det innebär att man läser högt nästan bara för att barnen
ska lugna ner sig när de ska vila eller sova efter
lunchen. Läsningen följs oftast inte heller upp på
något sätt.
Det finns skäl att anta att situationen är liknande på sina håll i Finland. Verksamhetsplanerna
för enskilda daghem ser till exempel rätt olika ut
när man undersöker vad som sägs om litteratur,
läsning och bibliotekssamarbete i dem. Docent
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Marjatta Kalliala från Helsingfors universitet
har också i en föreläsning konstaterat att det finns
daghem i Finland där man inte alls läser för barnen.
Och även om det finns många daghem och
förskolor i Svenskfinland där man använder
litteraturen och läsandet på ett medvetet och
pedagogiskt sätt, tycks det ändå finnas en efterfrågan på tips om finlandssvensk barnlitteratur och idéer om hur man kan använda den i
verksamheten.

Läsglädje i Sjundeå och Ingå
Mot denna bakgrund tog Sydkustens landskapsförbund, som arbetar med kultur- och utbildningsfrågor på svenska i Nyland och Åboland,
hösten 2015 initiativ till ett pilotprojekt med syfte
att inspirera pedagoger på daghem och förskolor
att göra något med litteraturen utöver den vanli-

ga högläsningen. Sydkusten fungerar som arbetsgivare i det treåriga projektet Den finlandssvenska
läsambassadören (2014–2017) som finansieras av
Svenska kulturfonden. Och även om läsambassadörens huvudmålgrupp är klasslärarna och lågstadieelevernas föräldrar är det viktigt att också
rikta sig till småbarnsfostran, eftersom grunden
för barnets läsutveckling läggs i tidig ålder.
Pilotprojektet Läsglädje i dagvården har planerats och genomförts av den finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman,
som också är modersmålslärare och barnboksförfattare, tillsammans med Johanna Sallinen,
som är sakkunnig inom språkutvecklande verksamhet på Folkhälsan och har lång arbetserfarenhet inom småbarnsfostran. Det bygger
på ett pedagogiskt material kopplat till Hanna
Lundströms och Maija Hurmes underbara bok
Rassel prassel puss. Poesi för nybörjare (Schildts
& Söderströms, 2015), som även utkommer på
finska i april 2016 i översättning av Tittamari
Marttinen med titeln Onnen kuplia. Runoja
aloittelijoille.
Under hösten fick den svenskspråkiga dagvården och förskoleundervisningen i Ingå och
Sjundeå (båda medlemskommuner i Sydkustens landskapsförbund) erbjudandet att kostnadsfritt få delta i projektet. På båda orterna
arrangerades inspirationskvällar där Johanna
och Katarina pratade om barns språkutveckling
och om betydelsen av tidig högläsning, samt
presenterade Rassel prassel puss och materialet. Pedagogerna som deltog fick själva prova
på några av de föreslagna aktiviteterna. De fick

också med sig varsitt exemplar av boken och
materialhäftet.
Under vintern och våren använde pedagogerna
Rassel prassel puss och materialet med barnen i
sina grupper, varefter Johanna och Katarina besökte enheterna för att få ta del av erfarenheterna. När denna artikel går i tryck är lite mer
än hälften av intervjuerna genomförda. Syftet är
att komplettera materialet med pedagogernas
förslag på aktiviteter och sedan publicera det på
nätet i slutet av vårterminen 2016, så att alla intresserade kan ladda ner och använda det i sin
verksamhet.

Många aktiviteter kring
text och bild
Rassel prassel puss. Poesi för nybörjare består
av sexton korta dikter, alla skrivna ur det lilla
barnets perspektiv. Det handlar om vardagliga situationer, som att leka i sandlådan, gå ut
i naturen, bada bastu eller somna på kvällen.
Samtidigt uppstår både humor och en känsla
av magi då vanliga föremål beskrivs som om
de var levande: Tandkrämen rymmer ur sin
tub, dammsugarens hungriga mage kurrar,
bastun längtar efter att bli eldad och såpbubblorna upplever en lyckostund. På det tematiska
planet uppvisar diktsamlingen dessutom både
bredd och djup.
Hanna Lundström har ett fint gehör för språkets
rytmer och klanger och leker med rim och onomatopoetiska ord. Maija Hurmes illustrationer
är lyhörda för dikternas stämningar, men berät-
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tar på ett roligt sätt också sina egna historier och
innehåller återkommande element att känna igen
och upptäcka vid omläsningar.
Det pedagogiska materialet, som fått en fin formgivning av Maija Hurme, bygger på sju olika aktivitetskategorier. Tanken är att visa hur mångsidigt man kan ta in texter och bilder i barnens
vardag och se till att de får uppleva språket och
litteraturen med alla sinnen. Ett viktigt syfte är
också att inspirera småbarnspedagoger att själva
skapa nya aktiviteter av varierande slag utgående
från litteratur.
Aktivitetskategorierna är följande:
• Ordcirkusen består av aktiviteter som fokuserar på språket i dikterna. Det kan handla om
att lyssna på hur ord låter, diskutera synonymer
eller namnge föremål i bilderna.
• Fantasifabriken innehåller aktiviteter där barnen själva får fantisera och berätta fritt utgående från text och bild. De kan exempelvis hitta
på vad dammsugaren har ätit eller fundera på
vart såpbubblorna vill sväva.
• Dialoglådans aktiviteter tar fasta på dikternas
innehåll och tematik och inbjuder till diskussion, till exempel om vilka saker man kan göra
när snön har kommit eller när det blir kiv i
sandlådan.
• I Skaparverkstaden ligger fokus på estetiskt
skapande utgående från dikterna och illustrationerna. Kanske kan man göra en egen tidning
eller bygga ett bo åt dammsugaren?
32
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• Rörelserummet är en kategori där fysisk aktivitet kopplas till boken. Man kan exempelvis
ringla som tandkräm över golvet eller hitta på
en egen koreografi till en dikt.
• Leklaboratoriet vill locka barnen att undersöka olika fenomen. Hur långt är egentligen
sju meter tandkräm? Och i vilka olika former kan vattnet förekomma i samband med
bastubad?
• Naturstigen innehåller aktiviteter som handlar
om att uppleva naturen med avstamp i dikterna. De kan läsas utomhus och inspirera till
trädpromenader eller till att fånga snöflingor
på tungan.

Värdefulla insikter
Intervjuerna med pedagoger som använt Rassel
prassel puss och det pedagogiska materialet hittills har visat på positiva erfarenheter och värdefulla insikter av olika slag.
En gemensam nämnare för dagvårdsenheterna i
Sjundeå och Ingå är oron över att en del av barnen har så svaga språkliga färdigheter. Det kan
till exempel vara frågan om barn som talar andra
språk där hemma och därför ännu har ett torftigt
ordförråd och en begränsad uttrycksförmåga på
svenska. En bok som Rassel prassel puss, som riktar sig till de yngsta barnen men som samtidigt
tar vara på lyrikens komplexa uttrycksmöjligheter, lämpar sig utmärkt för småbarnsfostran i
en språkligt heterogen miljö. Barnens reaktioner
beskrivs också nästan genomgående som positiva
i intervjumaterialet och det verkar som att dik-

terna bland annat gett upphov till många spontana diskussioner om ämnen som man annars
förmodligen inte skulle ha kommit in på. Pedagogerna vittnar även om att barnens språkliga
kompetenser har synliggjorts bättre för de vuxna
under pilotprojektet.

dighet och variation, men några större tematiska
helheter kring Rassel prassel puss har inte byggts
upp. Glädjande nog säger ändå majoriteten av de
intervjuade pedagogerna att de kommer att fortsätta använda boken och materialet också efter
att projektet avslutats.

En annan viktig aspekt är pedagogernas förnyade
syn på poesin i sig. På enheterna har man använt
sig av traditionella rim och ramsor, men flera av
de intervjuade menar att de ändå upplevt poesin
som en främmande och svår genre. En person
konstaterar att hon aldrig förut skulle ha valt en
diktbok på biblioteket, men att hon nu kommer
att se på poesi för barn med nya ögon. Flera av
pedagogerna säger också att de kommit att betrakta texter de använt många gånger tidigare på
ett annat sätt och att de insett hur mycket roligt
man kan göra om man stannar upp vid en dikt,
istället för att rusa vidare till nästa text. En pedagog säger också att hon inte tidigare analyserat
rim och ramsor utan bara rabblat upp dem och
att hon i och med projektet börjat fundera mer
över ordens betydelser.

Positivt är också att flera av dem inte bara använt
förslagen i materialet, utan också hittat på egna
aktiviteter utgående från boken. God respons har
också de korta och tydliga instruktionerna fått, eftersom de gett möjlighet för pedagogen att spontant plocka in aktiviteterna i de dagliga rutinerna.

Slutsatser
Projektledarna Katarina von Numers-Ekman och
Johanna Salinen har redan kunnat dra vissa slutsatser av projektet Läsglädje i dagvården, även om
det ännu inte är helt avslutat. Tydligt är att pedagogerna gärna väljer dikter med koppling till den
vardagliga verksamheten vid enheten. På grund
av årstiden har till exempel dikten Första snön varit populär. Ofta har man kopplat flera aktiviteter
till samma dikt och på det sättet skapat mångsi-

När pilotprojektet Läsglädje i dagvården är avslutat och det pedagogiska materialet gjorts tillgängligt för allmänheten får man hoppas att inte bara
Hanna Lundströms och Maija Hurmes härliga bok
kommer i flitig användning på daghem och i förskolor, utan att också nya insikter om hur mångsidigt man kan använda dikter och annan skönlitteratur med de allra yngsta läsarna får spridning. Att
lyssna på högläsning när man ska lugna ner sig är
väl inget problem i sig. Men det är synd om litteraturen bara har en, som Jan Nilsson uttrycker det,
disciplinerande funktion - när den kan bidra med
så mycket språkutveckling, kunskap, insikt, identifikation, dialog och inspiration.

Källor:
Lundström, Hanna & Hurme, Maija, 2015. Rassel prassel
puss. Poesi för nybörjare. Helsingfors: Oy Nord Print Ab.
Nilsson, Jan, Litteraturläsning i förskolan, nättidningen Skola och samhälle, publicerad 28.11.2013 på http://www.
skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/jan-nilsson-litteraturlasning-i-forskolan/, [Hämtad 31.3.2016]
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» Tarja Strandén, FM,
toimii äidinkielen lehtorina Turussa Rieskalähteen koulussa.
Äidinkielen opettajain liitto valitsi hänet vuoden 2014 äidinkielenopettajaksi.

Kirjamessut lukuintoa edistämässä
Luku- ja ajattelutaito kehittyvät yhdessä
Tarja Strandén
Tässä artikkelissa tuodaan esille nykykoulun haasteita monipuolisen lukuharrastuksen edistämiseen sitoutuneen äidinkielen opettajan kannalta. Näitä haasteita ovat muiden muassa koulujen eriytyminen oppilaiden vanhempien sosiaalisen taustan perusteella, digiajan vaatimukset, ilmiöpohjainen opiskelu, ajattelun taitojen opettamien ja inkluusio. Kirjoittaja on uransa
kuluessa tehnyt yhteistyötä Turun kirjamessujen kanssa ja havainnut, miten monenlaisia ja
arvokaita oppimiskokemuksia oppilaat tästä työskentelystä saavat.Tällainen työskentely antaa keinoja vastata koulun ja koulutuksen ajankohtaisiin haasteisiin. Yhteistyökumppanit ovat
koulutyön kannalta arvokkaita.

Nyt ollaan huolissaan peruskoulun kehityksen
suunnasta. Huoli on noussut, kun yhä suurempi
joukko peruskoululaisten vanhemmista valitsee
varsinkin seitsemännen luokan alkaessa lapselleen eri oppiainein painotetun luokan. Turussa
näin tekee jo 37 prosenttia vanhemmista. Huolta
tuottaa erityisesti se, että tutkimuksen mukaan
valintaa suosivat ennen muuta ylemmän keskiluokan ja yläluokan vanhemmat. Painotetuille
luokille pääsyn edellytyksenä on pääsykokeen läpäiseminen, ja niinpä nyt palautuu mieleen rinnakkaiskoulujärjestelmä, joka haluttiin romuttaa
peruskoulun myötä. Toisaalta ei haluta yhteiskuntaan peruskoulusta lähtien alkavaa hyvä- ja
huono-osaisuuden jakoa. Koulutuksellinen menestyminen näkyy myöhemmin työurissa, ihmisten terveydentilassa ja jopa eliniän pituudessa. Opiskelua on toki mahdollista eriyttää myös
heterogeenisissä ryhmissä, kun on tahtoa siihen
ja resursseja.
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Hallinnon puolelta hehkutetaan digiloikkaa
huonontuneiden Pisa-tulosten päihittämiseksi.
Uusien opetussuunnitelmien halutaan tuovan
kouluihin ilmiöpohjaista oppimista, jotta oppilaiden motivaatio koulunkäyntiä kohtaan lisääntyisi. Professori Kari Uusikylä on kyllä aiheellisesti muistuttanut esimerkiksi Opettaja-lehdessä
vuonna 2015 (ks. Korkeakivi 2015), että ilmiöpohjaisuus ei ole yhtä lailla sovellettavissa kaikkiin aineisiin. Osa kouluaineista vaatii paneutumista ja jopa pänttäämistä opettajan ohjauksessa,
jotta perustiedot ja -taidot muiden asioiden oppimiseen saadaan kuntoon. Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena on siitä poikkeuksellinen, että
siinä oppimisen kohde ja väline ovat sama. Lisäksi se on kumulatiivinen oppiaine, jonka spiraaliopetuksen opetushallitus on julistanut jo aikoja
sitten pannaan.
Äidinkielen opettajaa ilahduttaakin Havardissa
toimivan professori Pasi Sahlbergin toteamus,

että kouluissa tulee lisätä mm. kirjojen lukemista, koska digitalisaatio muuttaa ajattelun taitoja ja hidastaa
tiedollista oppimista.
Hänen mielestään taito
elää ilman netin houkutuksia on avain hyvään elämään. Sahlberg
viittaa myös maailmalta
saatuihin kokemuksiin.
Vaikka tiedonkäsittely
oppitunneilla helpottuu
ja ongelmien ratkaisu nopeutuu digitaalisia työvälineitä hyödynnettäessä, niin perusasioiden
omaksuminen käy vaikeaksi ja ajattelun taitojen
oppimiseen on paneuduttava erityisesti.

Yhteistyö kirjamessujen
kanssa edistää oppimista
Oman haasteensa perusasioiden opettamiseen on
tuonut inkluusio, joka on ollut jo usean vuoden
voimassa aika heikosti resurssoidun kolmiportaisen tuen rinnalla. Opettajan aika oppitunneilla
kuluu usein heikoimpien mukana pitämiseen.
Turun seudun äidinkielen opettajat ovat jo 20
vuoden ajan tehneet yhteistyötä Turun kirjamessujen kanssa. Tämä on tarjonnut kaivatun erittämismahdollisuuden. Samalla on voitu tutustua
uutuuskirjoihin, joiden hankkimiseen kouluilla
on yhä niukkenevia varoja.
Ensimmäisenä vuonna oppilailla oli pyörillä kulkeva runopulpetti, johon istutettiin messuvierai-

ta, myös ministeri Riitta
Uosukainen. Oppilaat
lausuivat toiverunoja.
Äidinkielen opettajain
liiton osaston yhteydessä esiteltiin voimatakkia, joka kätki sisäänsä
teatteri Sylin ja opettajan apulaiset, käsinuket.
Napit olivat kirjallisuuden merkkihenkilöiden
kuvin päällystettyjä tai
kielen ja kirjallisuuden
metakielen sanoin koristeltuja. Osastolla oli myös jäsenten parhaiksi
kokemia tehtävävinkkejä.
Seuraavana vuonna äidinkielenopettajien ja ohjelmapäällikkö Kari Kettulan ideoima Lukevan
pojan huone saavutti suuren suosion. Oli noussut
huoli poikien lukemisesta. Nyt saatiin eri-ikäiset
pojat lukemaan vuoden uutuuskirjoja ja haastattelemaan niiden tekijöitä. Sama nuorten lukijoiden osasto on toteutettu siitä lähtien joka
vuosi. Osaston nimi vain on uusiutunut vuosittain. Osastolla ovat kymmenien koulujen sadat
oppilaat tähän mennessä saaneet kaivattuja elävän elämän haasteita opettajiensa ohjauksessa.
Oppiminen kirjamessuilla jos missä on ollut ilmiöpohjaista.
Nykyään oppilaiden odotetaan esiintyvän monimuotoisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tähän kirjamessutyö on tarjonnut mahdollisuuden. Oppilaiden on silloin osoitettava, että he
hallitsevat sosiaalisen kanssakäymisen käyttäytymissäännöt ja kognitiivista itsesäätelyä. Oppi-
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laiden on paitsi kehitettävä sosiaalisia taitojaan
myös suhteutettava tekemisensä sekä tavoitteisiin
että ympäristön vaatimuksiin, jotka vaihtelevissa,
osin ennakoimattomissakin, tilanteissa vaativat
joustoa. Uutuuskirja luetaankin pdf-muodossa,
kun kirjapainosta se ilmestyy vasta messuille.
Ennakkoon sovittu haastatteluaika voi muuttua
aamupäivästä iltapäivään tai jopa kokonaan eri
päivään. Haastatteluihin ala- ja yläkoululaiset
usein valmentautuvat pareittain, mutta h-hetkellä parille on voinut tulla este, ja silloin on selvittävä yksin.
Kirjamessut ovat myös osa kodin ja koulun yhteistyötä. Oppilaiden haastatteluja osuu myös
viikonloppuun, jolloin on järjestetty lippu myös
huoltajalle. Usein mukana messuille tulee koko
perhe ja isovanhempiakin. Syksyn 2015 Turun
kirjamessuilla yhdeksäsluokkalaiseni haastattelivat kirjailija Kaari Utriota, Leena Lehtolaista
ja Turun seudun luonto-oppaan tekijöitä Anna-Mari Rannikkoa ja Mia Rönkää. Kaari Utrion
haastattelun jälkeen perhe pyysi kirjailijaa tyttöjen kanssa kuvaan. Samanaikaisesti paikalle osui
kirjailijan mies Kai Linnilä, joka myös kuvasi
tilanteen. Sitten Utrio pyysi lupaa liittää yhteiskuvan Facebook-sivulleen, mihin tietysti suostuttiin. Kahdeksannen luokan pojat haastattelivat
kirjailija Mauri Kunnasta, ja haastattelun jälkeen
takahuoneessa pojat keskustelivat puolisen tuntia
kirjailijan kanssa. Myöhemmin he vielä ihmettelivät, että niin suurella nimellä oli tällaiseen aikaa
ja kiinnostusta keskustella heidän kanssaan.
Luokkakaverillekin on suotu mahdollisuus lukea
uutuuskirjat, jotka haastatteluihin saadaan, ja
niistä on keskusteltu koko luokan kanssa. Joskus
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tulee esiin ihan uusiakin kirjallisuuteen liittyviä
asioita, kuten viime syksynä koulumme kahdeksannen luokan tyttöjen haastattelun yhteydessä
kävi. Tytöt lukivat kirjailija Kirsti Kurosen runokirjan Paha puuska, joka kertoo läheisen kuolemasta. Haastattelun aikaan saatiin kuulla, että
IBBY Finland (International Board on Books
for Young People) oli valinnut Kurosen kirjan
kunnialistalle Suomen edustajaksi. Lista julkistetaan kokonaisuudessaan elokuussa 2016 Uudessa-Seelannissa kansainvälisessä kongressissa,
ja listan kirjakokoelma kiertää seitsemänä kappaleena messuilla ja tapahtumissa ympäri maailman. IBBY haluaa edistää lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja lukutaitoa kaikkialla maailmassa,
ja nyt oppilaat saivat tietoa nuorten lukutaidon
edistämiseksi tehtävästä kansainvälisestä työstä.
Hyvinä vuosina kävimme koko koulun kanssa
kirjamessuilla. Seitsemän vuotta sitten äidinkielenopettaja sai valita yhden luokallisen oppilaita,
joille kouluni maksoi lipun. Nyt kolmeen vuoteen ei ole saatu lippurahoja. Onneksi kustantajat
ovat tarvinneet kirjailijoiden lavaesiintymisten
tukiyleisöjä ja erilaisten tehtävien apureita. Viime syksynä Karisto järjesti yhdelle yhdeksännelle luokalle liput, kun he sitoutuivat kustantajan
nuorisokirjailijoiden yleisöksi. Sunnuntaina eri
koulujen oppilasparit jakoivat poislähteville messuvieraille Otavan lahjoittaman kirjan.
Parhaimmillaan kirjamessut paitsi tutustuttavat
nuoret kirjailijoihin ja heidän teoksiinsa myös innostavat lukemaan. Muistan myös lähes haltioituneen oppilaan, kun hän sai nähdä ja kuvata maailman maineeseen yltäneen kirjailija John Irwingin.
Itse olen muutaman kerran jo ollut jättämässä kir-

Lydia ja Roosa Pyöli haastattelevat Kaari Utriota. Kuvan otti tyttöjen äiti.

jamessutyön, koska se on sitonut opettajan lähes
puolen vuoden ajaksi talkootyöhön, joka on muutakin kuin oppilaiden haastatteluihin valmentamista. Mutta kun jo kevätlukukaudella oppilaat
tulevat tiedustelemaan mahdollisuuksiaan päästä
seuraavan syksyn kirjamessuille ja vielä ehkäpä
haastattelijaksi nuorten lukijoiden osastolle, olen
jatkanut. Samoin Turun kirjamessujen uusi ohjelmapäällikkö Jenni Haukio on jatkanut onnistunutta yhteistyötä oppilaiden ja opettajien kanssa.

Yhteistyökumppaneita tarvitaan
Nykyään eriyttäminen vaatii sekä oppilailta että
opettajilta kekseliäisyyttä ja yrittävyyttä. Painotetut erikoisluokat eivät ole ainoa ratkaisu. Tosin säästöjen nimissä kasvavat oppilasmäärät
heterogeenisissa luokissa ovat kova haaste. Joka
tapauksessa lukeminen tarvitsee innostavaa ohjausta ja aikaa, jotta ajattelu saa tarpeeksi eväitä
kehittyäkseen. Monilukutaito on uuden opetussuunnitelman vaatimuksena, mutta suoraa sukellusta siihen ei ole ilman pitkien tekstien suomaa

kielellistä kehitystä. Kirjastojen tuki kouluille
on ensiarvoista, mutta toivottavasti jatkossakin
on myös muita yhteistyökumppaneita, joiden
suopealla avustuksella lapset ja nuoret pääsevät
tutustumaan uuteen kaunokirjallisuuteen ja sen
tekijöihin. Oli innostavaa kuulla yhdistyksemme kevätkokouksessa, että sama käytäntö, joka
on toteutunut Helsingin kirjamessuilla jo vuosia,
toteutuu tänä vuonna Turunkin seudulla. Tietokirjailijat järjestävät oppilaille 4000 ilmaista kirjamessulippua. Nyt kirjamessuille osallistuminen
ei ole kiinni koulujen niukkenevista budjettivaroista. Lukuintoa on mahdollista jakaa kirjamessuilla uusille ikäluokille elämyksellisesti ja toteuttaa monialaisuutta vaikka eri aineiden opettajien
yhdessä laatiman tehtäväpolun myötä.

Lähteitä
Korkeakivi, R. 2015. Kuuma kysymys. Ops 2016 – uutta vai
uusvanhaa? Opettaja10, 8–9. Saatavissa http://www.
opettaja.fi/cs/opettaja/jutut?juttuID=1408911044130
[Viitattu 5.4.2016]
Sahlberg, P. Pinnallisia digiloikkia. Opettaja 15.1.2016.
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» Juli-Anna Aerila, KT, FM,
äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtori, työskentelee Turun yliopiston opettajankouluslaitoksella Rauman
yksikössä. Lisäksi hän toimii kouluttajana ja esiintyjänä kaikenlaisissa lukutaitoon liittyvissä tilaisuuksissa.

Lukeminen on lapselle läheisyyttä ja
paljon muuta
Kirja-arvio: Päivi Heikkilä-Halttusen Lue lapselle – Opas lasten
kirjallisuuskasvatukseen
Lastenkirjallisuuden monitoimijalta Päivi Heikkilä-Halttuselta ilmestyi vuoden 2015 syksyllä
opas lasten kirjallisuuskasvatukseen ”Lue lapsille – Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen”. Teos
kuuluu Lastenkirjainstituutin julkaisusarjaan ja
se on tarkoitettu kaikille lastenkirjallisuudesta
kiinnostuneille ja lastenkirjallisuutta käytäville aikuisille. Teos on yhdistelmä tutkimustietoa,
kokemustietoa ja Heikkilä-Halttusen omia näkemyksiä.

että lukijaa hengästyttää. Voi vain kuvitella, millainen työmäärä on kirjan koostamisen takana
niin kokonaisuuden kuin yksityiskohtienkin näkökulmasta. Ajatuksia herättää jossain määrin
epämääräinen viittaustyyli: joissakin kohdissa
olisi kaivannut viittauksia aikaisempiin tutkimuksiin ja teoksiin. Tämä lienee kuitenkin ongelma vain niille, jotka lukevat teosta tieteellisestä näkökulmasta.

Teos on monitasoisuudessaan ja laajuudessaan
haastavaa luettavaa. Jo pelkkä sisällysluettelo on
neljä sivua pitkä. Tuntuukin, että teos palvelee
lukijaa parhaiten hakuteoksena tai opaskirjana,
johon voi aina halutessaan palata. Teos kestää
usean lukukerran. Sitä voi käyttää niin nippelitiedon hakuteoksena kuin apuvälineenä erilaisissa lastenkirjallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Erityisen mukavia ja havainnollisia ovat lukujen
loppuun sijoitetut pienet muistilistat, joissa on
kiteytyneenä ja konkreettisena luvun keskeiset
ajatukset.

Teoksen rakenteelliset ratkaisut vaativat hiukan
tottumista. Luvut eivät useinkaan ala kirjallisuuden esittelyistä ja käyttötavoista, vaan liikkeelle
lähdetään esimerkiksi lasten kehitysvaiheista tai
lasten tarpeista. Tämä on kiinnostavaa, mutta
voisi olla tarpeellista sijoittaa varsinaiseen tekstiin selkeämpiä viittauksia tiettyihin teoksiin tai
kirjailijoihin. Luvun lopussa on aihepiiriin liittyvä
kirjallisuuslista, johon siihenkin olisi kaivannut
pieniä kuvauksia teosten sisällöstä ja käyttötarkoituksesta sekä teosten valintaperusteista. Teoksen
loppupuolella näitä viittauksia on enemmän ja lukeminen tuntuukin konkreettisemmalta.

Kirja on mielenkiintoinen hybridi tieteellisyyttä,
omia ajatuksia ja lastenkirjallisuuden lukeneisuutta. Kirja avaa lastenkirjojen maailman niin
monesta näkökulmasta ja niin monella tasolla,

Teoksen parhainta antia on vaikea nimetä, sillä
kirja avaa uusia näkymiä jokaisella lukukerralla. Teos kertoo oikeastaan ihan kaikesta: mikä
merkitys lukemisella on lapsen hyvinvoinnille
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ja kehitykselle, millaisia
teoksia lapsille ilmestyy,
miten kirjoja voisi lapsille tarjota ja millaisia
kokemuksia muilla on
lastenkirjoista.
Kaikki lapset ovat erilaisia,
mutta niin ovat kirjatkin. Muutaman kerran
kirjoittaja ottaa aika
voimakkaastikin kantaa mobiiliteknologian
lisääntyvään käyttöön,
mutta valottaa vain vähän mobiiliteknologian
ja kirjallisuuden yhteiseloa. Tätä olisi ehkä toivonut lisää.
Kirjoittajan rinnalla on erikseen mainittava kirjan
kuvittaja Terhi Ekebom ja ulkoasun suunnittelija
Ville Lähteenmäki, joiden panos on merkittävä

teoksen synnyttämässä
kokonaisvaikutelmassa.
Erityisesti
kansikuva
tarjoaa hienolla tavalla
tiivistetysti teoksen keskeisen sanoman. Lisäksi
ulkoasu ja kuvitukset
tuovat opaskirjan aihepiirin myös visuaalisesti
näkyväksi.
Teosta lukiessa tulee
olo, että kyseessä on
Päivi
Heikkilä-Halttusen kannanotto nykylasten maailmaan ja
kirjallisuuden rooliin
tässä maailmassa. Kirjan keskiössä ovat tunteet,
läheisyys, hoiva ja rauhoittuminen kirjallisuuden
äärelle sekä ajatus siitä, että jokaiselle lapselle löytyy oma kirjansa.

Conference
”Literacy in focus”

EstRA kutsuu seminaariin Rakvereen 7.5.2016, Rakvere kolledž, Tallinna Ülikool.
Päivän teema on lukemisen ja kirjoittamisen kartoittaminen.
Lisätietoja finrainfo@gmail.com.
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» Jorma Immonen, fil. lis.,
draamapedagogi, toimii äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen
lehtorina Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun
yksikön luokanopettajain koulutuksessa.

Lentoon! – Monipuolinen perusteos
koulumme draamakasvatuksen
kehittämiseen
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen
draaman yliopistonlehtori, dosentti Tapio Toivasen
Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa -teos
(2015) on ajankohtainen ja tarpeellinen, koska uudessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) draamalle on nyt asetettu menetelmällinen tehtävä. Draamalle tarvitaan siis nyt aiempaa
systemaattisempia pedagogisia ja didaktisia periaatteita. Lentoon!-teos valottaakin monipuolisesti niin
luokan- kuin aineenopettajalle draama- ja teatteri-ilmaisun monipuolisia työtapoja.

ja ilmaisun tavoitteiden toteutuvan keskeisesti
nimenomaan draamaopetuksen avulla: oppijoiden henkilökohtaiset vuorovaikututustaidot
voivat kehittyä, kun toimitaan erilaisissa viestintäympäristöissä. Tällöin oppilas voi kehittää
taitojaan toimia, ilmaista itseään draaman keinoin ja hahmottaa omaa viestijäkuvaansa. Draaman tulee Toivasen mukaan vahvistaa äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen toiminnallista,
kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä
luonnetta.

Lentoon!-teos tarjoaa sopivan annoksen perusteoriaa draaman oppimispotentiaalista. Draamassa
korostuu vuorovaikutuksellinen, toiminnallinen ja
elämyksellinen oppiminen. Draama merkitsee oppijoille vahvasti motivoivaa vaihtoehtoa perinteisen,
kognitiivisesti painottuvan oppimisen rinnalle. Kirja tarjoaa runsaasti konkreettisia ehdotuksia uusien
perusopetuksen opetussuunnitelmien mukaisiksi,
draaman opetuksen vuosisuunnitelmiksi eri vuosiluokille. Tuon arviossani esiin muutamia teoksesta
avautuvia, mielestäni draamakasvatuksemme kehittämisen kannalta tärkeitä didaktisia linjauksia.

Väitän, että Suomessa koulun draamatyö edelleen usein ymmärretään ahtaasti teatteriesitysten
teke-miseksi, koulun juh(lasa)lien perinteisiksi ohjelmanumeroiksi. Tätä draaman kannalta
liian kapeaa esittävän teatterin funktiota ei Tapio
Toivanenkaan suinkaan hylkää, vaikka draamatoiminta toteutuu hänen mukaansa ”yleisölle
esittämiseen liittyvän sanaston häivyttämisenä”.
Olennaista on, että ”draamatunneilla ei näytellä
tai esitetä vaan toimitaan rooleissa ja näytetään
omia ratkaisuja.” Esittävää teatteriakaan ei pidä
monipuolisina työskentelyprosesseina syrjäyttää,
etenkään kun oppilaat itse haluavat esiintyä ja
itse suunnittelevat esityksensä. Tähän Toivanen
suositteleekin käytettäväksi kirjassaan osuvin
ohjeistuksin esittelemäänsä Devising- eli Ideasta
esitykseen -tekniikkaa.

Draaman oppimispotentiaalin
näkökulmia
Tapio Toivanen korostaa (POPS 2014:n) äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kielen
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Draamatuntien
rakenteiden pohdinta

kannalta. Arvioinnin tulee alkaa
jo alkukasvatuksen draamatunneilta. Yksittäinenkin draamatunti tulisi päättää koontaan ja
arviointiin, Toivasen mukaan
esimerkiksi oppilaiden itsearToivanen, Tapio 2015. Lentoon!
Draama ja teatteri perusopetuk- vioinnin tai opettajan ryhmälle
sessa. 2., uud. painos. Helsinki: antaman palautteen avulla. ArSanoma Pro Oy.
vioinnilla tulee olla jatkuvuutta
ISBN 978-952-63-3546-9
ja sen tapoja tulee vaihdella.

Toivasen teoksen alun didaktinen katsaus draaman opetuskäytänteistä sisältää mielestäni
runsaasti sovelluskelpoista tietoa draaman koulutoteutukseen.
Draaman opetuksessa pitäisi
oivaltaa Toivasen korostamia,
draaman oppimispotentiaalia
avaavia näkökulmia. Näin on vähitellen mahdollista vankentaa draamalta vielä meillä puuttuvaa
itsenäistä oppiainestatusta.

Draamatuntien harkitulla struktuurilla alusta
loppuun on oppimisen kannalta suuri merkitys.
Draamatunti kannattaa aloittaa lämmittelyin eli
kuhunkin oppimisteemaan johtavin leikein. Varsinaiseen teeman työstämiseen opettajan tulee miettiä sen tavoitteita pätevimmin tukevia työmuotoja:
ovatko menetelmät oppilaita motivoivia ja rytmiltään aktivoivia? Toivanen perustellusti varoittaa
opettaja ylikuormittamasta draamatunteja: ”yhden draamatunnin tulisi muodostaa kokonaisuus,
jossa käsitellään tai harjoitetaan samaa asiaa.”

Arviointi systemaattiseksi
osaksi draamaopetusta
Toivasen Lentoon!-teoksen erityisansio on arviointitapojen monipuolinen pohdinta. Arvioinnin
tulee olla jatkuvaa: kutakin oppimiskertaa on
pystyttävä arvioimaan niin kulloisenkin kognitiivisen teeman kuin esimerkiksi kunkin osallistujan omien vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen

Draamatunnin viestinnän ja
draamasopimuksen merkitys
Draamaopettajan on pidettävä yllä toimivaa,
usein pelkkään nonverbaaliin viestintään perustuvaa vuorovaikutusta oppijaryhmänsä kanssa.
Toivanen antaakin opettajalle tähän hyviä käytännön ohjeita opetustilan sujuvasta käytöstä,
myönteisesti sävyttyneen puhe- ja nonverbaalin
viestinnän perusteista ja vaikutuksista; opettaja
voi luoda luottamuksellista ja turvallista työskentelyä selkeällä ohjepuheellaan ja katseillaan.
Turvallisessa ilmapiirissä opettaja saa oppilaansa
tuottamaan omia ratkaisujaan ja rikkomaan omia
rajojaan. Hyväksyntä lisää puolestaan oppilaiden
tuntemaa luottamusta toisiaan kohtaan. Opettajan on toki kuitenkin oltava selvillä oppilaidensa
ryhmärooleista ja tuettava kunkin pääsyä ryhmän toimijaksi.
Draamaopetuksen sujuvoittamiseksi Toivanen
ehdottaa käyttökelpoista oppijoiden ja opettajan
yhteisen draamasopimuksen solmimista. Se voidaan tehdä suullisesti tai myös kirjallisesti. Sopimus rajaa sen, mikä on ryhmässä sallittua (käyt-
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täytymistä), ja mikä ei. Sopimukseen vedoten
draamaopetuksessa voidaan ottaa käyttöön uusia
työtapoja. Mahdollisissa ongelmissa, kuten häiriökäyttäytymisissä, opettaja voi vedota ryhmän
tekemään sopimukseen. Mikäli käyttäytymisestään huomautuksen saanut ei korjaa toimintaansa, hänet voidaan siirtää tehtävästä sivuun tietyksi ajaksi! Kokemukseni mukaan Toivasen metodi
on mainio, kun yhtään draamaryhmän oppijaa ei
lopulta koskaan tarvitse käytännössä siirtää ”jäähypenkille” kaikkien halutessa jatkaa työtä omassa ryhmässään!

tettävistä erilaisista draamatekniikoista käyttökelpoisimpia ovat esimerkiksi näyteltävät
”patsaat” ja ”tilannekuvat”. Samoja tekniikkoja
pystytään vielä syvemmin hyödyntämään ylemmillä luokilla. Samoin kirjallisuuden opetuksessa käyttökelpoisia, suosittuja menetelmiä ovat
esimerkiksi ”kuuma tuoli” (roolihenkilöiden
haastatteluja varten) ja ”äänimaisemat” (miljöiden tulkitsemista). Näiden draamatekniikkojen
varhaisella käyttämisellä opettaja voi vahvistaa
draaman oppiaineen jatkumoa jo alkukasvatuksesta alkaen.

Tarjolla monipuolisia
draamaharjoitusideoita

Draama kaunokirjallisuuden
opetuksen välineenä

Lentoon!-teoksessa on lähes parisataa sivua mitä
monipuolisempia luokkamuotoiseen draamaopetukseen soveltuvia harjoituksia. Toivanen on
ryhmitellyt ne alaluvuttain (POPS 2014:n mukaisin jakoperustein) kolmeen vuosiluokkakokonaisuuteen: harjoitusten tavoitteina on osuvasti
ilmaisuvalmiuksien ”luominen” (1.–2. luokilla),
niiden edelleen ”kehittäminen” (3.–6. luokilla) ja
lopuksi yläkoulussa (7.–9. luokilla) ”syventäminen”.
Toivanen tarjoilee draamaharjoitukset oivallisesti jatkumon periaatteella: vaikka tietty harjoitus
olisi kohdennettu ensisijaisesti 1.–2. luokille, voi
sitä muunnellen käyttää myöhemmilläkin luokilla. Esimerkiksi primaaristi alkukasvatukselle
kohdennettuja lämmittelyharjoituksia.
Alkukasvatuksen draamatarinoiden (kuten Punahilkan tai Muumitarinoiden) tulkintaan käy42
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Lentoon!-teoksessaan Toivanen pystyy oivallisesti
nivomaan kaunokirjallisuuden lukemisen yhteen
draaman avulla: oppilaat lukevat tarinoita erilaisissa lukupiireissään ja tulkitsevat niitä vaihdeltavin draamamenetelmin. Pidän kovasti Toivasen
osuvista, tietyn ikäisten koululaisten omaan lukemiskiinnostuksiin nojaavista tekstivalinnoista draamaprosessien perustaksi. Onnistuneista
tekstivalinnoista olkoon esimerkkeinä Punahilkka-sadun (1.–2. luokalla), Peppi Pitkätossu -tarinoiden (3.–4. luokalla) tai Romeo ja Julia -näytelmän kohtausten tulkinta (ennen yläkoulua) eri
draamatekniikoin.
Toivanen tarjoaa myös äidinkielen, liikunnan,
musiikin ja kuvataiteen kanssa integroiden toteutettavia, useamman oppitunnin kestoisia
kirjallisuuden opetusta syventäviä draamatarinaharjoitteita 1. - 4. luokille. Näistä oivallisina
nykytodellisuuteen päivitettyinä mainittakoon

muiden muassa tekijän itse M. Waltarin tarinasta sovittama Sydämetön lohikäärme, oppilaita omiin tulkintoihinsa varmasti houkuttava
Sammon tarina ja (vähintään 3. luokalle) Ronja
Ryövärintyttären lukijoilta ratkaisuja vaativien
tilanteiden tulkinta.
Meillä Suomessa on onneksi viime vuosina suomennettu paljon draamaopetuksen ja sen tutkimuksen kehittymisen kannalta tärkeitä, erityisesti brittiläisiä draamasuuntauksia käsitteleviä
teoksia. Tässä draaman kehittämisen diskurssissa on monen kiitoksen arvoista, että Tapio
Toivanen rakentaa Lentoon!-teoksessaan varsin
suomalaiskansallisen draamamallin, jossa tukipylväinä ovat niin itse draama menetelmineen
kuin myös samalla kaunokirjallisuuden (lukemisen) opetus. Draaman avulla nivotaan yhteen
samalla niin suomalaisen lukemiskasvatuksen
kuin globaalimmankin taidekasvatuksen tavoitteita.

Lentoon! - perusteos suomalaisen
draamakasvatuksen nousukiitoon!
Tapio Toivasen Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa -teos on mainio ja selkeä käsikirja kaikille opettajille, jotka haluavat lisätä opetuksen vuorovaikutuksellista, kokemuksellista
ja elämyksellistä luonnetta draaman avulla. Erityisesti se soveltuu äidinkielen ja kirjallisuuden
opetuksen tueksi. Teos sopisi myös opettajankoulutukseen tenttikirjaksi ja kaikille opettajankouluttajille käsikirjaksi, kunkin oppiaineesta tai
erityisalasta riippumatta.

Draamaopetus ei vaadi paljoa ainakaan aineellisia resursseja. Pelkistetyimmillään perusopetuksen draamakasvatus edellyttää (vain) toiminnallisuuden mahdollistavaa opetustilaa ja
oppijoita kiinnostavia tarinoita. Näiden lisäksi
kuitenkin ehdottomasti tarvitaan mahdollisimman paljon mielikuvitusta ja oman innostuksensa avulla oppilaansakin motivoiva opettaja. Edellisiin draaman perusedellytyksiin
Lentoon!-teos antaa monipuolisia, suomalaiseen peruskouluun soveltuvia käyttökelpoisia
ideoita. Uskoisin rutinoituneidenkin pedagogien löytävän teoksesta selkiyttävän kokoavia
linjauksia draamasta ja myös sen uusista käyttömahdollisuuksista, vaikkapa perusopetuksen
uusien laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien
toteuttamiseen. Kaikille draamaopetuksen
puolustajille Lentoon! tarjoaa selkeitä argumentteja koulun toiminta- ja oppimistapojen
päivittämiseksi.
Lentoon!-teoksessaan Toivasen oivaltavana tavoitteena on rakentaa draamaopetuksesta oppijan näkökulmasta jatkumona etenevä kokonaisuus: kaikki alemmilla luokka-asteilla esitellyt
työtavat ovat siten (jo) vanhempien oppilaiden
käytössä. Tällaisen draaman jatkumon soisi perusopetuksen aikana toteutuvan.
Lentoon! Draama ja teatteri perusopetuksessa
-teos luo yhteisöllisyyttä ja iloa opettamiseen ja
oppimiseen – suosittelen sitä lämpimästi kaikille
pedagogiikasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille!
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Kirjavinkkinurkka
Vuonna 2015 palkittuja ja nuorten
lukijoiden suosimia kirjoja

IBBY-ehdokkaita
kansainväliseen näyttelyyn

Koonnut Pirkko Tiuraniemi
LuvuVarkaus-palkinto

Kirsti Kuronen: Paha
puuska (Karisto
2015).

Jaana Lehtiön ja
Helena Miettisen:
Taika Valo ja
Pelukylän pokaali
(Myllylahti 2014).

Taika Valo on uusi hyväntuulinen seikkailusarja,
jossa lapset selvittävät fantasian avulla haasteita.
Koululaisraatilaisten mukaan seikkailut, juonenkäänteet ja päähenkilöt olivat hyviä ja teos mukava sekä poikien että tyttöjen lukea.

HelMet-kirjastojen
lukijoiden suosikki

Veera Salmen
Puluboin ja ponin
kirja (Otava 2012).

44
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Puluboin ja ponin kirja on pulun ja poniksi haluavan tytön yhteinen tarina, jota värittävät räppi,
sadut ja mainokset. Ei sisällä: pluteiinia, plokkoliinia, pulveliinia eikä E508760:ä. Saatavana äänikirjana, e-kirjana (Otava, Elisa-kirja).

Tove Appelgren:
Vesta-Linnea
i månskenet
(Schildts &
Söderstöms
2013, kuv. Salla
Savolainen), suom.
Tittamari Marttinen
(Tammi 2013)
suosittu sarja.

Appelgren: – Kaikki eivät ole peppi pitkätossuja
tai amerikkalaismallisia, ulospäin suuntautuneita
lapsia. Halusin tehdä Vesta-Linneasta hieman vetäytyvän ja pohtivan lapsen.

Hillan pikkuveli Lauri tekee itsemurhan menemällä junan alle. Hilla yrittää löytää teolle syyn.

– Lapsien on tärkeää nähdä, että muillakin on
räjähteleviä äitejä ja isejä, jotka matkustelevat.
Lapsen olo voi olla turvaton, jos hän kuvittelee tilanteensa ainutkertaiseksi (Länsiväylä
02.03.2012).
Elina Helander-Renvall: Auringon tytär (Mäntykustannus 2012, toim. Sisko Ylimartimo) Saamelaisissa saduissa eloton elollistuu maagisiksi ja
ihmisen tavoin tunteviksi ja käyttäytyviksi olennoiksi. Auringon tytär tulee opettamaan maan
asukkaille kauneutta, käsityötaitoja ja metsästysjoikuja. Kuun tytär rakastuu revontulipoikaan ja
hillastajapoika rikkaaseen maahistyttöön. Miksi
ei kuitenkaan ole hyvä kohdata joulunmatkaajia
ja miksi kultasarvinen peura pakenee ukkosenjumalaa?
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Anni Polva –palkinto

Laura Lähteenmäki: Niskaan putoava taivas; Kaiken peittävä tulva; Karrelle polttava helle (North
End -sarja, WSOY 2012-2014), kirjasarjalle.

Anni Swan -mitali

Vilja-Tuulia
Huotarinen Kimmel
(Karisto 2014).

Kimmel on omaääninen ja monisyinen tarina tämän päivän nuorista. Teoksen nimikkohenkilönä on 16-vuotias Kimmel-tyttö, jolle vanhemmat
antavat vastuun maailman pelastamisesta. Kimmel ottaa mutkitta tehtävän vastaan. Hän sanoo
”OK”, ostaa vaaleanpunaisen glitterillä koristetun
lentokoneen ja lähtee tutustumaan maailmaan
ihminen kerrallaan.

Co n fe re n ce
The 20th European Literacy Conference

July 3–6, 2017 the Faculty of Education, Universidad Complutense de Madrid
http://www.literacyeurope.org/
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IdékartotekCitatsamlingOrdförrådOrdkonst
Den finlandssvenska läsambassadören
Katarina von Numers-Ekman

lasambassadoren@sydkusten.fi
Georgsgatan 29 A 3, 00100 Helsingfors
www.lasambassadoren.fi

Katarina von Numers-Ekmanin artikkelin voit
lukea tämän lehden sivuilta 28–31.
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» Sari Sulkunen (Finland)
University lecturer, PhD
Department for Languages, University of
Jyväskylä.

14−16 August 2016 − Turku/Åbo, Finland

Making meaning −
 literacy in action
Netissä voit ilmoittautua konferenssiin 30.4. mennessä edullisempaan hintaan. Samalla voit tutustua abstraktikirjaan, jossa
päivitetyt esitykset ovat luettavissasi. Lisäksi nettisivuilta löytyvät konferenssin teemat sekä päivien rakenne.
Sessiota on 154, joista 23 suomeksi, 19 skandinaavisilla kielillä, 16
venäjäksi ja noin sata englanniksi.
Joitakin esimerkkejä esitysten otsikoista:
Instructional Coaching: A Model for
Teacher Professional Development
in Content Area Literacy Instruction
Lukuvälineen merkitys luetun
ymmärtämisessä
Programmering i förskolan
Early identification and prevention of
difficulties in learning to read – a
global perspective

Book of Abstracts

Registered presentations 9.4.2016, updates will follow
The order of the abstracts is by the alphabet used in Finland, which ends with
the letters ...X Y Z Å Ä Ö. No difference is made between V and W.
The themes are listed on the next page.

3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference
III конференция стран Балтийского моря –
XVII конференция по чтению скандинавских стран
Den 3:e Östersjökonferensen om läsning − den 17:e Nordiska lässtämman
3. Itämeren − 17. pohjoismainen lukemisen konferenssi

14−16 August 2016 − Turku/Åbo, Finland

Making Writing Irresistible: Inspiring
Young Adolescent Writers
Olemisen monet tarinat valmistavassa
luokassa – maahanmuuttajaoppilaiden kotoutumisen tukeminen Suomessa-olon alkuvaiheessa
Which is better – paper or electronic
exam?
The class as a community of learning
Oppilaan päiväkirja
Inkludering i praktiken: en fråga om
skolkultur
The “Puris” project – Improving school
results by breaking subject barriers

Making meaning − literacy in action
Adult Education Centre & Swedish Adult Education Centre
Kaskenkatu 5, Turku/Åbo

Organised by FinRA
in collaboration with Nordic and Baltic Sea Literacy associations
networking with ILA, IDEC, FELA, ELINET
supported by the City of Turku/Åbo
finrainfo@gmail.com

http://finnishreadingassociationenglish.blogspot.fi/

FinRAn jäsenille
konferenssimaksu on 96
euroa myös 30.4. jälkeen.
Konferenssimaksun toukokuun
loppuun mennessä suorittanut voi liittyä FinRAn jäseneksi puoleen hintaan eli 19,50
eurolla.

http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/
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KEYNOTE at the 3rd Baltic Sea – 17th
Nordic Conference
Literacy - Action for the future
Literacy is an essential key competence in individual people’s everyday lives, learning and
work. Both the European reference framework
for the key competences for lifelong learning
(2007) and the 21st century skills (Binkley et al.,
2012) include reading literacy as one of the basic skills relevant to communication, information literacy and digital competence. Since both
technologies and textual landscapes change all
the time and lately with accelerating pace, also
reading literacy needs to be defined broadly and
developed continuously. Thus, reading competence is not only a tool for lifelong learning; it
is also an object of lifelong learning. For children and adolescents but also for adults, literacy
competences may either enable or hinder their
choices for the future.
This view as a starting point, the presentation
first provides an overview of the reading literacy
competences of the Finnish children, adolescents
and adults. The focus will be on recent trends
in adolescent and adult literacy, based on PISA
(OECD’s Programme for International Student
Assessment) and PIAAC (OECD’s Programme
for International Assessment of Adult Competencies) studies. Particularly the trends relevant
for educational equity will be highlighted as it is
considered important in the Finnish and Nordic

educational policy, and increasingly so also in the
international context. The main explanatory factors of reading literacy performance will be reviewed, particularly those related to adolescents’
and adults’ literacy. Implications for formal education and also for lifelong and lifewide learning
will be discussed.
Next, current issues in the Finnish field of literacy will be presented, along with policy responses to the trends detected in literacy assessments.
Particularly international assessments such as
PISA gain a lot of visibility and have a significant influence on educational policy. The policy responses presented include initiatives such
as the Joy of Reading (Lukuinto) programme
and introducing multiliteracy as a cross-curricular topic in the new curriculum. The validity
of the policy decisions will be discussed in the
light of limitations of the studies and the process
through which the research results feed into
the policy. Finally, the implications of the policy-level initiatives to practical classroom work
will be discussed.

Sari Sulkunen
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Kirjoittajakutsu
Kielikukon 35. 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 ja
haastatteluja.
Kielikukon numeroon 3 /2016 toivotaan erityisopetusta ja uutta
opetussuunnitelmaa koskevia artikkeleita. Artikkelit toimitetaan
viimeistään 8.8. Kielikukon päätoimittajalle Vuokko Kaartiselle
osoitteeseen vuokkokaartinen@gmail.com.
Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn nettisivuilta.
http:/finnishreadingassociation.blogspot.fi
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