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Kielikukon tämän vuoden toisessa numerossa keskitytään lapsiin ja nuoriin.
Jokaisessa kirjoituksessa on tavalla tai toisella läsnä hyvinvoinnin teema ja
pahoinvoinnin ehkäisy. Myös syrjäytymisen ehkäisemistä sivutaan sekä luku-, kirjoitus ja keskustelutaidon merkitystä korostetaan. Syrjäytymisen taustalta löytyy lähes poikkeuksetta heikko lukutaito.
Kouluneuvos Mäkinen toivoisi jokaiseen lastenhuoneeseen takaisin kirjahyllyä. Lukuinto on toimintamalli lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon
kehittämiseksi. Sen teoreettisia lähtökohtia avaavat Oulun yliopiston artikkelikirjoittajat. Äidinkielenopettajat Salo-Mäenpää ja Siter houkuttavat lapsia ja
nuoria lukemaan lukudiplomin avustuksella ja Ojaranta korostaa puheenvuorossaan koulukirjastojen merkitystä lukutaidolle. Luokanlehtori Pakarinen avaa
artikkelissaan palautteen yhteyttä lukutaidon edistymiseen. Rättyä pohtii kirjallisuuskasvatuksen teemaa ja Vaittinen luovan lukemisen olemusta. Hannulan väitös käsittelee lasten ohjaamista aktiivisiksi keskustelijoiksi. Kouluvaari
Karvanen kertoo, miten vapaaehtoiset ovat osallisena oppilaiden koulupäivän
arjessa.
Ei ole olemassa yhtä tapaa estää nuorten syrjäytymistä. Aikuisten ihmisten, niin opettajien kuin lasten vanhempien ja koko ympäröivän yhteisön jäsenten, tulee olla lasten ja nuorten elämässä läsnä. Jokainen yksilö ansaitsee
tulla kohdatuksi ainutkertaisena ja arvokkaana. Erilaisten vuorovaikutuskokemusten tarjoaminen on kuvaamaani välittämistä ja kohtaamista.
Ajatuksia herätteleviä lukuhetkiä!
Jyväskylässä Kirjan ja ruusun päivänä, Sirpa Eskelä-Haapanen
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Kirjahyllyt takaisin
lastenhuoneeseen

Kirsti Mäkinen, kirjailija
“Vai pitäisi minun lukea iltasatuja? En
kyllä ala mielistellä lapsiani!”
Repliikki on jäänyt mieleen 70-luvulta. Puhuja oli reipas nainen, huolehti perheestään ja lastensa hyvinvoinnista.
Hampaat harjattiin joka ilta, totta kai.
Isäni luki mielellään meille tytöille
iltasadun. Hän oli kotona hiljainen mies,
siitä piti huolen äänekäs äitini. Ilman iltasatuja olisimme olleet aika etäisiä. Isän
kirjahyllyt tutkin tarkkaan, ja jouluna
paketeista ilmestyivät kaikki toivelistani
kirjat. Äiti ei ollut lukunaisia, hän puhui
tai lauloi lähes taukoamatta, paitsi silloin
2

kun soitin pianoa. Olen vasta aikuisena
ymmärtänyt, että hän oli silloin onnellinen kuuntelija.
Muistan kyllä, miltä tuntui nousta
pianotuolilta tunnin soittamisen jälkeen.
Olo oli kevyt kuin höyhenellä, mikään
murhe ei minua tavoittanut. Sen kokemuksen toivon muillekin.
Kirjojen rakastajana yritän muistuttaa itseäni taiteen moninaisuudesta: yksi
löytää omimman instrumenttinsa, toinen
väripaletin, kolmas varvastossut, neljäs…
Naapurin nuori perhe kiertää Helsingin taidenäyttelyjä lasten kanssa. Kolle-
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ga on houkutellut lastenlapsensa soittamaan viulua ja tanssimaan. Tuttu tyttö
perusti arkkitehtuuriin perehdyttävän
päiväkodin. Erityiskoulun opettaja on
saanut koko koulun oppilaat laulamaan,
soittamaan, näyttelemään, rakentamaan
lavasteita. Sairaalaklovnit saavat sairaat
lapset hihkumaan ilosta. Niinpä, taide on
kuin ilmaa, jota hengitämme, yhtä välttämätöntä.
Jo vanha kunnon Topelius sai lapset
ja heidän opettajansa näyttelemään. Lintu Sininen, Totuuden helmi, Prinsessa
Ruusunen… Nimet saavat aikuiset heltymään, kukin muistaa oman roolihahmonsa. Koulujuhlat ovat olleet tulvillaan sadun lumoa. Näyttämö tulvii laulajia, tanssijoita, ja loppukumarruksiin juoksevat
myös puvustajat, lavastajat, yläluokkien
apuohjaajat. Suomalaisen koulun pitkä
traditio jatkuu komeana. Sadun sininen
lintu lentää yhä…
Kiusaamisen ja kouluväkivallan ympärillä riittää puhetta. Apuun huudetaan
kunnan resursseja, kuraattoreja, psykologeja. En ole huomannut kenenkään
kysyneen kyseisten koulujen taidekasvatuksen perään. Olenko tyhmä kun kuulutan mielikuvituksen opetussuunnitelmaa, yhdessä tekemisen taidetta? Montako kuoroa, orkesteria, yhtyettä koulussa, montako erilaista kerhoa? Millaisia
tarinoita nuoret kirjoittavat äidinkielen
nettisivuille? Millaisia valokuvanäyttelyitä oppilaat rakentavat? Ja miten yläluokkalaiset ohjaavat nuorempiaan?
Taidekasvatus on yhdessä tekemistä,

pahan mielen karkottamista. Empatiaan
tarvitaan kykyä muodostaa mielikuvia,
toisin sanoen mielikuvitusta, kykyä asettua toisen ihmisen asemaan, Nuoret rikolliset ovat jääneet sitä paitsi, sanovat
tutkijat.
Intensiteetti ja elämys ovat taidekasvatuksen avainsanoja.
Päiväkodit ovat yhteiskunnan suurenmoinen kädenojennus taidekasvattajille
– jos me vain ymmärrämme vastata siihen. Saduttajat ovat jo lähteneet liikkeelle, ihailen heidän lapsia kohtaan osoittamaansa kunnioitusta. Ideatalkoot pystyyn, mitä vielä keksimmekään!
Soitin pianoa koko kouluajan 6-vuotiaasta lähtien. Parhaan ystäväni kanssa
ilahdutimme erilaisia tamperelaistätien
yhdistyksiä nelikätisellä soitannalla, bravuurimme oli Beethovenin Egmont-alkusoitto. Harrastus vei meidät oopperaan ja
konsertteihin. Musiikkiopiston vaatimukset kohottivat itsetuntoa. Kun sitten etsin
aikanani tyttärelle kuvataidekoulua, yllätyin pääkaupungin niukasta tarjonnasta. Sitkeä etsintä johti tuloksiin, ja Suo-
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Intensiteetti
ja
elämys ovat
taidekasvatuksen
avainsanoja.
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Fiktiotehtäviä
kannattaa koota
ideapankkiin,
niin koukuttavia
ne ovat.

menlinnan kuvataideleiri olikin huippu!
Taiteella on itseisarvonsa, mutta sitä
arvotetaan näköjään eri aikoina eri tavoin.
Entä jos sotien jälkeen kuvataideopetukseen olisi satsattu yhtä intohimoisesti
kuin musiikinopiskeluun maamme eri
kolkissa? Musiikkiopistoja on maassamme ollut 40-luvulta lähtien, mutta kuvaja sanataidekerhot vasta etsivät suuntaansa. Kummallista – miksi vain kirjoittajien pitäisi olla itseoppineita?
Missä ovat sokeat pisteemme nyt,
kun elämme jälleen suuren murroksen
keskellä? Yksi niistä on kuvitelma lukemisen helppoudesta.
“Lukemisen jälkeen vaikeinta on kirjoittaminen”, Paavo Haavikko toteaa.
Lukiolaiset eivät halua lukea kokonaisteoksia, opettajat kertovat, klassikoiden
kieli ei enää aukea. Kaikki me varmaan
podemme huonouttamme kirjallisuuden
opettajina; tahtoisimme niin paljon, ja
todellisuus lähes nujertaa. Mistä tähän
aikaan sopivat opetusmenetelmät?
4

Kun yhdeksäsluokkalaiset halusivat
tehdä kymmenminuuttisen Kullervo-videon, he joutuivat perehtymään Kalevalaan perusteellisemmin kuin arvasivatkaan. Lukiolaisryhmä sijoitti Sofokleen
Oidipuksen omakotitaloon ja oraakkelin
paikalle terapeutin. Kantelettaren “Elinan
surman” pojat esittivät yläruumis paljaana pimeässä luokassa oikeudenkäyntinä
(herkutellen säkeellä “Kirsti rakkina perässä”). Intensiteetti ja eläytyminen! Yhdessä tekeminen muuttaa lukukokemusta tavalla, jota emme ole ehkä osanneet
riittävästi ottaa huomioon. Monet opettajat suosivat fanifiktiota, fiktiivistä kirjoittamista luetun pohjalta. Näitä fiktiotehtäviä kannattaa koota ideapankkiin,
niin koukuttavia ne ovat.
Ennen muinoin oppitunti jaettiin tiukasti kahteen osaan: läksyn kuulusteluun
ja uuden läksyn valmisteluun. Minusta on
hauskempi aloittaa tunti runolla. Käytetään luokan tekniikkaa: opettaja tai oppilas näyttää valitsemansa runon suurennettuna, ja sitten alkaa yhteinen tulkintasessio: mitä runo haluaa meille sanoa,
mikä tekee siitä runon, mitä sanataiteen
keinoja siitä voi osoittaa? Nuoret harjoittelevat keskustelemista, ja opettaja saa
kuulla tuoreita tulkintoja. Opettajan ammattitaitoa on houkutella keskustelua
eteenpäin ja syventää sitä. Ja sitten siirrytään tunnin teemaan.
En ehkä olisi jaksanut tehdä töitä neljääkymmentä vuotta työpaikassa, jossa
ympärilläni olisi ollut pelkkiä aikuisia.
Mukavat työtoverit kesti hyvin, kun sai
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aina välitunnin jälkeen mennä luokkaan
ja sulkea oven perässään. Opettaja olkoon
kiitollinen siitä energiavirrasta, joka häntä
vastaan luokassa hyökyilee.
Koulu on kulttuurin eturintamaa. Se
tavoittaa koko ikäluokan ja muokkaa sen
maailmankuvaa ja käsityksiä omasta itsestään ja mahdollisuuksistaan nuoruuden tärkeinä vuosina. Näkyykö koulun
kulttuuritehtävä julkisessa päätöksenteossa?
Yhteiskunta, joka ei kaikin tavoin
asetu eturintamansa tueksi, ei ansaitse
opetustointaan, ei opettajiaan eikä myöskään päähenkilöitään, oppilaita. Koulun
voimakaksikko, oppilas ja opettaja, tarvitsee koko yhteiskunnan tuen. Jos päättäjät kääntävät heille selkänsä, oppilailla
on oikeus häipyä ovista ja ikkunoista.
Millaisen koulun nykypäivän Suomi ansaitsee? Millaiset oppilaat se ansaitsee?

Takaisin lastenkamariin.
Tottumus tarttua kirjaan opitaan lapsena.
Ja kun kirja tuo iloa, sitä ilman ei tahdo
elää. “Ajattelen, siis luen.” Kaikki keinot ovat tarpeen, jotta lapsemme ja nuoremme löytävät kirjojen aarteet. Ja oppivat ajattelemaan.
Nuoret perheet eivät enää sisusta kotiaan kirjahyllyillä, vaarin tuomat lahjakirjat lojuvat lastenhuoneen lattialla Aku
Ankkojen seassa. Miksi ei lapsella olisi
omaa kirjahyllyä, jossa komeilee sarjakuvalehtien vieressä ihan oikeita kirjoja,
hänen omiaan. Ensin niitä lukee hänelle

äiti tai isä, sitten lapsi itse. Voisimme
aloittaa kansanliikkeen JOKA LAPSELLE OMA KIRJAHYLLY. Lukeva lapsi
oppii myös kirjoittamaan. Sen jälkeen
maailma avautuu ihmeen tavoin, niin
ulospäin kuin erityisesti omaan sisimpään. Kirjoittava ihminen ei ole koskaan
yksin.
“Taide syntyy ilosta”, sanoo intialainen viisas. Kahmalokaupalla tätä iloa lapsillemme!
No, iltasatu ei toki ole iltapuuhista
ainoa. Hampaat pestään, tietenkin.

Kirsti Mäkinen,
kouluneuvos,
tietokirjailija
Kirsti Mäkiseltä on ilmestynyt muun
muassa Ajattelen kynälläni, esseitä,
kirjoituksia. 1998,
Suomen lasten Kalevala. 2002, käännetty japaniksi ja englanniksi,
Minna Canth, taiteilija ja taistelija
(yhdessä Tuula Uusi-Hallilan kanssa).
2003, Lollot ja kollot, suomalaista
naapurihuumoria. 2007,
Kruunupäinen käärme ja muita Suomen kansan tarinoita. 2012.
Oppikirjoja.
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Maija-Leena Huotari, professori, Oulun yliopisto
Riitta-Liisa Korkeamäki, professori, Oulun yliopisto
Eeva Kurttila-Matero, FT,
Lukuinto-ohjelman projektipäällikkö, Oulun yliopisto

LUKUINTO-OHJELMA –
vastaus suomalaisten PISA-tulosten
heikkenemiseen

Maija-Leena Huotari, Eeva Kurttila-Matero ja Riitta-Liisa Korkeamäki.

Suomalaiset yhdeksäsluokkalaiset ovat
menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitoa mittaavissa PISA-tutkimuksissa
koko 2000-luvun ajan, viimeksi vuonna
2009 (OECD, 2010). Vaikka tulokset ovat
olleet erinomaisia, on niissä kuitenkin
tullut esille, että tyttöjen ja poikien lukutaidon välillä on suurempi ero kuin mis6

sään muussa tutkimukseen osallistuneessa maassa. Lisäksi lukutaidon yleinen
taso on ollut laskeva. Myös suomalaiset
neljäsluokkalaiset suoriutuivat kansainvälisessä PIRLS-vertailussa maailman
parhaitten lukijoiden joukkoon (Kupari,
Sulkunen, Vettenranta & Nissinen, 2012).
Tulokset kuitenkin osoittivat, että suo-

KIELIKUKKO 2 - 2013

maisten koululaisten asenne ja motivaatio lukemiseen olivat vertailumaiden heikoimpia.
Koska, menestyksestä huolimatta,
lukutaitomittausten tuloksissa on huolestuttavia piirteitä, Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julisti keväällä 2012 haettavaksi rahoituksen Lukuinto-ohjelmaan.

Lukuinto-ohjelman
tavoitteet
Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta ja kasvatustieteiden tiedekunta toteuttavat yhteistyössä OKM:n rahoittaman
kolmevuotisen Lukuinto-ohjelman vuosina 2012–15.
Lukuinto-ohjelman tavoitteena on
luoda toimintamalleja, joilla kehitetään
lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaitoja.
Se tehdään vahvistamalla opettajien ja
kasvattajien ja kirjastoammattilaisten tietoisuutta lukemiseen liittyvistä ongelmista. Heidän osaamistaan lisätään ja kehitetään keinoja lasten ja nuorten monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon ja lukuinnostuksen parantamisessa sekä mediakasvatuksessa. Ohjelmalla pyritään lisäämään lasten ja nuorten kiinnostusta ja
kykyä monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä erilaisten tekstien ja
mediasisältöjen käyttöön ja edistämään
heidän pääsyään tietoon ja erilaisiin multimodaalisiin sisältöihin (tiedonhallinta ja
medialukutaito).
Ohjelman kohderyhminä ovat 6–16vuotiaat lapset ja nuoret, opettajat, kir-

jastoammattilaiset ja vanhemmat. Toteutuksessa luodaan toimijaverkosto, kehitetään ja levitetään toimintamalleja sekä
tuotetaan uudensisältöistä koulutusta.

Ohjelman eteneminen
Ohjelma on edennyt syksyn 2012 suunnitteluvaiheen kautta monipuolisesti lukutaitoja kehittävään pilotointiin vuonna 2013–14. Pilotoinnista siirrytään Monipuolisten lukutaitojen teemavuoteen
2014–15, jonka aikana pilotoinnissa kehitettyjä toimintamalleja ja koulutusta
levitetään valtakunnallisesti. Lukuintoohjelmaa arvioidaan koko sen keston ajan
kehittävän arvioinnin menetelmin. Loppuarviointi tehdään keväällä 2015.

Pilotointi
Pilotointi kestää vuoden 2014 kevääseen
asti. Pilotointiin hakeuduttiin joulukuussa 2012, ja sadasta hakijasta valittiin pilottiyhteisöiksi 32 koulun ja kirjaston
muodostamaa paria. Puolet näistä on
aloittanut työskentelynsä helmikuussa
2013 ja toinen puoli aloittaa heti syyslukukauden alussa 2013. Hakijoiden oli
kuvattava koulun ja kirjaston yhteinen
idea jonkin lukutaidon osa-alueen kehittämiseksi. Tämä kohdistuisi 6–16-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin ja heidän vanhempiinsa. Pilottivalinnassa painotettiin kehittämisidean kekseliäisyyttä ja yleistettävyyttä, alueellista (Turusta Inariin) ja
kielellistä (suomi, ruotsi ja saame) edus-
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tavuutta. Kohderyhminä on eri-ikäisiä ja
erilaisia oppijoita. Pilotointiin valittiin
kehittämisideoita, jotka edustavat monipuolisesti lukutaidon eri ulottuvuuksia.
Valinnassa arvostettiin lisäksi monipuolisia kumppanuuksia, esimerkiksi sanataidekoulu-, teatteri-, musiikki-, kuvataide- ja liikunta-alan toimijoiden kesken.
Koulu, kirjasto ja yhteistyökumppani(t)
muodostavat paikallisen pilotointiyhteisön, jonka ajatellaan vahvistavan toiminnan jatkuvuutta.

Pilotoinnin päämäärät
Pilotoinnin tarkoituksena on kehittää
yleistettäviä toimintatapoja ja -malleja,
joita voidaan levittää valtakunnallisesti.
Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan pilotoijien tarpeisiin koulutuksia, joista muodostetaan lukutaitojen edistämistä tukeva koulutuskokonaisuus.
1. Toimintamallien kehittäminen
Pilotointiyhteisöt toteuttavat ja testaavat
kehittämisideoitaan, jotka pureutuvat
konkreettisesti eri-ikäisten lasten ja nuorten lukemis- ja kirjoittamisinnostuksen
aikaansaamiseen ja kriittiseen lukutaitoon.
Kehittämisideat ovat monipuolisia ja
vuorovaikutteisuus lasten ja nuorten sekä
kasvattajien, opettajien ja kirjastojen välillä on leimallista uusille toimintatavoille. Kirjailijoiden vierailuja ja uudenlaisia kirjallisuusdiplomeja halutaan kehittää. Joissakin Lukuinto-yhteisöissä teh8

dään tiivistä yhteistyötä esimerkiksi kylätoimikunnan kanssa, joissakin taas alueen festivaalien kanssa.
Urheilun ja lukemisen yhdistäminen
on erityisesti poikien lukemisharrastuksen lisäämiseen pyrkivän kokeilun kohteena. Lisäksi sisällöissä ovat mukana
sosiaalisen median kuten esimerkiksi blogien ja laajemmin verkkoympäristöjen
käyttö sekä mediakasvatus. Sähköisten
kirjojen lukemista erilaisia lukulaitteita
hyödyntäen testataan lukuinnostuksen
herättäjänä.
Lukuinto-ohjelma tekee sähköisiin
aineistoihin liittyvää kehittelytyötä yhteistyössä kustantajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kehittämisideat jalostetaan toimintamalleiksi, joita esitellään teemavuoden
tapahtumissa. Niitä myös levitetään Lukuinto-ohjelman www-sivujen kautta.
2. Koulutuskokonaisuuden kehittäminen
Pilotoinnissa kehitetään opettajille ja kirjastoammattilaisille suunnattuja koulutussisältöjä, joita testataan lähiopetuksessa. Tavoitteena on kehittää koulutuskokonaisuus, joka sisältää sekä lähiopiskelua että verkko-opintoja. Koulutuksen
tarkoituksena on koulujen ja yleisten kirjastojen yhteistyön tiivistäminen ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen lukutaidon käsitteen moninaisuudesta. Koulutuksessa kehitetään uusia työkaluja toimintamalleja varten.
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Lukuinto-ohjelman
teoreettinen tausta
Lukuinto-ohjelman teoreettinen viitekehys tulee yhtäältä perusopetuksen taustalla olevasta opetussuunnitelman perusteista sekä siihen liittyvästä käsitteistöstä ja toisaalta kirjastojen toiminnan perustana olevasta informaatiotieteiden viitekehyksestä. Molemmat taustat integroivat Lukuinto-ohjelman käytännön toimintaa ja korostavat lukutaidon merkitystä yleensä.

Luku- ja kirjoitustaito
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH 2004) laajan tekstikäsityksen mukainen ympäristö tarkoittaa
puhuttuja ja kirjoitettuja, kuvitteellisia ja
asiatekstejä, kuvallisia, äänellisiä, graafisia, sähköisiä ja verkkotekstejä. Tekstit
ovat siten multimodaalisia ja multimediaisia. Toimiminen kaikenlaisissa mediaympäristöissä edellyttää luku-, kirjoitusja tekstitaitoja. Uusissa, valmisteilla olevissa, opetussuunnitelman perusteissa on
käsite monilukutaito. Molemmat opetussuunnitelman käsitteet haastavat perinteisen oppikirjoihin perustuvan opetuksen.
Opetussuunnitelmien edellyttämän
uuden teknologisen oppimisympäristön
tarjoaminen alkuopetuksesta alkaen on
vaatinut lukutaidon (literacy) käsitteen
uudelleen määrittelyä, sillä perinteisesti
lukutaito käsitetään kapeasti tekstien lukemisen taitona (esim. Kupiainen & Sin-

tonen 2009). Koska media muokkaa lukemisen ympäristöjä ja maailma muuttuu yhä globaalimmaksi ja monikulttuurisemmaksi, lukemisesta on tullut yksilöllisen kognitiivisen suorituksen sijaan
osallistavaa, kulttuuris-sosiaalista toimintaa.
Tässä toiminnassa teksteistä muodostetaan yhdessä ymmärrystä, mihin vaikuttaa se ryhmä, jonka kanssa tekstejä jaetaan. Koska eri tekstejä luetaan hyvin eri
tavoin, on puhuttava yhden lukutaidon
asemesta monista lukutaidoista.
Monilukutaidot (multiliteracies) on
uusi lähestymistapa lukutaidon pedagogiikkaan. Se kohdentuu paljon laajemmalle kuin traditionaaliseen lukutaitoon,
alfabeettiseen koodiin ja tekstin ymmärtämiseen. (New London Group 1996.)
Tämän käsityksen esittänyt New Literacy Studies (NLS) -ryhmä pyrkii tutkimaan tekstitaitoja ja lukemista sosiaalisena, monikulttuurisena kieliympäristöjen muutoksena (multiliteracies). New
Literacies (Coiro, Knobel, Lankshear &
Leu 2008) -ryhmä puolestaan on kiinnostunut digitaalisista tekstiympäristöistä ja
niihin liittyvistä käytänteistä koulukulttuurin ympäristöissä.
Erosta huolimatta molemmat ryhmät
näkevät merkitysten olevan sidoksissa
niihin sosiaalisiin, kulttuurisiin ja historiallisiin taustoihin, joita osallistujilla on
(Gee 2010).
Myös kouluissa on tiedostettu, että
internet-ympäristö vaatii kehittyneitä
strategisia taitoja relevantin informaati-
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on etsimisessä, sen arvioinnissa, käytössä ja ymmärtämisessä (ks. esim. Afflerbach & Cho 2009; Ojaranta 2011). Tämän vuoksi uusien lukutaitojen tuoma
haaste pedagogiikalle on otettava vakavasti.
Nykyiset ja tulevat lapset ja nuoret
elävät ympäristössä, joka teknologisoituu
ja globalisoituu kiihtyvällä vauhdilla ja
jossa kieli ja kulttuuri muuttuvat. Siihen
ammattilaisten on yritettävä vastata. On
astuttava diginatiivien maailmaan ja tuotava sinne aikuisen ja opettajan rooli:
opetettava taitoja – myös niitä traditionaalisia – joilla opitaan oppimaan, olemaan ja tekemään yhdessä, kyselemään
ja kyseenalaistamaan sekä tekemään perusteltuja valintoja. (Korkeamäki 2011.)
Internet-ympäristön myötä monilukutaidon merkitys ja informaation etsinnän ja prosessoimisen taidot ovat tulleet
entistä merkittävämmiksi kaikkien kansalaisten ja myös lasten elämässä. Monilukutaitoa voidaan tarkastella myös informaatiolukutaidon (information literacy) näkökulmasta, joka puolestaan kytkeytyy useisiin muihin lukutaitoihin kuten esimerkiksi medialukutaitoon (media
literacy), tietotekniikan lukutaitoon
(computer literacy), verkostojen lukutaitoon (network literacy) ja digitaaliseen
lukutaitoon (digital litaracy).
Yksinkertaisesti määriteltynä informaatiolukutaitoa on kyky saada, arvioida ja käyttää informaatiota useista eri lähteistä (Doyle 1994). Informaatiolukutaidon käsite liittyy oppimiseen vahvimmin
10

silloin, kun etsityn informaation työstäminen ja käsittely liitetään sen määritelmään. Tällöin informaatiolukutaito on
informaation paikallistamista, työstämistä ja vaikuttavaa käyttöä. (Bawden 2001.)
Tästä näkökulmasta ymmärrettynä kirjastonhoitajat ja opettajat ovat yhdessä oppimisen ohjaajia ja fasilitoijia. Koska informaatiolukutaidon ydin on oppimisen
taidoissa, on välttämätöntä ottaa huomioon niin informaatiotutkimuksen kuin
kasvatustieteenkin näkökulma.
Amerikkalainen koulukirjastojen yhdistys (American Association of School
Librarians – AASL) julkaisi vuonna 2007
standardit 21. vuosisadan oppijalle. Niiden mukaan informaatiolukutaitoiset oppijat toteuttavat tutkivan oppimisen prosessia, jossa he tiedonhankinnan lisäksi
soveltavat kriittisen ajattelun menetelmiä,
eli analysointia, synteesiä ja arviointia.
Oppijat prosessikirjoittavat sekä käyttävät media- ja visuaalista lukutaitoaan
sekä teknologiaosaamistaan toteuttaessaan oppimistehtäviä. Yhdessä muiden
kanssa he jakavat ajatuksia, kehittävät
uutta ymmärrystä, tekevät päätöksiä ja
ratkaisevat ongelmia. (AASL 2007.)
Kirjasto- ja informaatioalan koulutukseen on tarpeen entistä vahvemmin
sisällyttää pedagogisia valmiuksia ja taitoja kehittäviä opetussisältöjä. Yhteistyö
koulujen ja kirjastojen välillä voisi rikastuttaa myös koulujen opetussuunnitelmatyötä. Käytännön tasolla koulujen ja
kirjastojen yhteistyöllä edistetään monilukutaitojen saavuttamista parantamalla
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Kuvio 1. Lukuinto-ohjelman oppivan yhteisön malli (Kurttila-Matero 2013).

erilaisten monipuolisten lukumateriaalien saatavuutta, joka puolestaan edistää
lukumotivaatiota ja kriittisen lukutaidon
kehittymistä.

Oppiva yhteisö
Toiminnan teoriaa soveltaen toimintakulttuuri muodostaa oppimisympäristön,
joka kattaa organisaation tasolla toimijat, säännöt, välineet/työkalut, resurssit,
yhteisön ja toiminnan kohteen. Lukuinto-ohjelmassa toiminnan kohde on lukutaitojen oppimisen kehittäminen.
Oppivasta yhteisöstä puhutaan silloin, kun luokkahuoneen ja kirjaston op-

pimisympäristö laajenee ja oppijoiden,
opettajien, kirjastoammattilaisten ja teknisen henkilöstön yhteistyö kehittyy tiedon luomisen suuntaan. Lukuinto-ohjelmassa eri toimijat muodostavat oppivan
yhteisön yhteisen päämäärän toteuttamiseksi kuviossa 1 kuvatulla tavalla.
Kurttila-Materon tutkimuksen (2011)
mukaan oppilaiden lukutaidon (mukaan
lukien informaatiolukutaito) edistäminen
edellyttää uuden toimintakulttuurin syntymistä, jossa keskeistä on eri toimijoiden välinen yhteistyö oppivan yhteisön
idean mukaan.
Lukuinto-ohjelman toimintaympäristö on siis laaja oppiva yhteisö ja toimin-
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takulttuurin kehittämisen kohteet voidaan
kuvata toiminnan teoriaa soveltamalla
(Engeström 1987). Kuviossa 1 kunkin
kolmion kärjessä on ilmaistu keskeisimmät välineet, jotka eri osapuolilla on käytettävissään. Varsinaiset toimijat ovat
koulut (mukaan lukien opetushenkilöstö, oppilaat ja vanhemmat), kirjasto sekä
kehittämistä ohjaavana tekijänä Lukuinto-ohjelma, sen johto ja yliopiston kaksi
tiedekuntaa, jotka yhteistyössä suunnittelevat koulutusta lukutaitojen laajan käsityksen näkökulmasta.
Sivistystoimen tehtävänä on koulun
ja kirjaston yhteisen toimintakulttuurin
rakentaminen. Valtionhallinnon taholta
täydennyskoulutusta alueillaan järjestävät Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kirjastohenkilöstölle ja Aluehallintovirastot opetushenkilöstölle, lisääntyvästi myös yhteistyössä molemmille
ammattiryhmille. Opetushallituksen keskeinen tehtävä on opetussuunnitelman
kehittäminen. Sisältöä ja edellytyksiä
monipuolisten lukutaitojen oppimiselle
tuottavat lukuisat kumppanit, kuten sanataidekoulut, kirjailijat, teatterit, musiikintekijät, kuvataideyhteisöt, liikuntayhteisöt, erilaiset yritykset ja mediat. (Vrt.
Opetushallituksen strategia, OPH 2011.)
Oppiva yhteisö kussakin kunnassa
perustuu toimiviin kumppanuuksiin. Riittävän laaja yhteisö lisää mahdollisuutta
pysyvään toimintakulttuurien muutokseen.

Millaisia tuloksia
Lukuinto-ohjelmalta
odotetaan?
Lukuinto-ohjelman alkuvaiheessa odotuksia sen toteutukselle voidaan tarkastella vain valtakunnalliselle Lukuintoohjelmalle vuosille 2012–2015 asetettujen tavoitteiden valossa. Tavoitteiden
mukaan kehittämisohjelman aikana luodaan pysyviä lasten ja nuorten monipuolista luku- ja kirjoitustaitoa kehittäviä ja
myönteistä lukemisen kulttuuria ylläpitäviä toimintamalleja koulujen ja kirjastojen arkityöhön. Lisäksi luodaan pysyvä monipuolista luku- ja kirjoitustaitoa
kehittävien toimijoiden verkosto. Lukuinto-teemavuonna 2014–15 lapsia ja nuoria innostetaan lukemisen pariin ja monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseen. Koko ohjelman aikana toteutettavan kehittävän arvioinnin odotetaan
osoittavan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että lasten ja nuorten lukemisharrastus on lisääntynyt ja tietoyhteiskunnan arjen vaatimusten näkökulmasta riittävään lukutaidon tasoon
yltävien nuorten osuus on noussut. Myös
lasten ja nuorten kirjoitustaidot ovat parantuneet, kirjastokäynnit ovat lisääntyneet ja koulun ja kirjaston yhteistyö on
kehittynyt ohjelmakauden aikana.

Lukuinto-ohjelma verkossa www.lukuinto.fi
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Lukudiplomi innostaa
lukemaan

Eliisa Salo-Mäenpää

Marjo Siter

Eliisa Salo-Mäenpää, lastentarhanopettaja, luokanopettaja,
äidinkielenopettaja ja tällä hetkellä S2-opettaja. Takana yli
kaksikymmentä vuotta luokanopettajana ja äidinkielenopettajana.
Marjo Siter, luokanopettaja, äidinkielenopettaja ja
oppikirjantekijä. Tällä hetkellä Tampereella Annalan koulussa
luokanopettajana. Takana työvuosia myös laaja-alaisena
erityisopettajana ja S2-opettajana.
Haastatellut ja kirjoittanut Sirpa Eskelä-Haapanen
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Miten lukudiplomi on saanut
alkunsa?

Pirkanmaan lukudiplomi

3. luokan
Marjo Siter: Joskus kymmenen vuotta
sitten nämä lukudiplomit tulivat muotiin.
Lähtökohtana oli tuntemus siitä, että lapset eivät enää lue, eivätkä osaa tarttua
kirjaan ja kirjallisuuteen. Siitä lähtökohdasta ovat syntyneet erilaiset lukudiplomit.
Itse tulin mukaan kehittämään lukudiplomia jo opiskelijana. Tein osan omista kirjallisuuden opinnoistani olemalla
mukana lukudiplomi-projektissa vuonna
2001.
Eliisa Salo-Mäenpää: Tulin mukaan
ensimmäiseen Pirkanmaan lukudiplomin
päivityskierrokseen vuonna 2005. Pirkanmaan lukudiplomihan on aivan ensimmäisiä, joita maassamme on tehty.
Valtakunnallista lukudiplomia ei tuolloin
vielä ollut, mutta Net libris oli jo toiminnassa. Suomen nuorisokirjallisuusinstituutin toiminnanjohtaja Kaisu Rättyä oli
avainasemassa, kun Pirkanmaan lukudiplomia alettiin valmistella. Tampereen yliopiston kirjallisuuden laitokselta Markku Ihonen oli alkuvaiheessa hyvin aktiivisesti mukana ja myöhemmin myös
Marja Ihonen. Uusin Pirkanmaan lukudiplomi on valmistunut vuonna 2011 koekäyttöön.

Mikä on lukudiplomi?
M: Käytännössä Pirkanmaan lukudiplomi on kirjalista jokaiselle vuosiluokalle
ekaluokasta lukioon saakka. Kentällä

lukudiplomikirjat ja -tehtävät

Diplomin suorittajan nimi ja luokka

näyttäisi olevan toiveita laajentaa listausta myös esikoulun puolelle. Lukija valitsee kirjalistalta kuusi haluamaansa kirjaa, lukee ne ja tekee niistä lukukokemukseensa perustuvia erilaisia tehtävävihkon
tehtäviä esimerkiksi keskustelemalla, kirjoittamalla ja piirtämällä. Oppilaat saavat valita itsellensä mieleisensä tavan
esitellä lukemansa kirjan. Oppilaat ovat
toteuttaneet monimuotoisia esityksiä.
Omaa lukukokemusta työstetään ja siitä
saadaan merkintä.
Lukudiplomin suorittaminen on tavoitteellista toimintaa, jolla koetetaan
saada lapsia ja nuoria innostettua monimuotoisesti lukemisen pariin. Mahdollisuudet esittää oman lukukokemuksen tulkinta itseä kiinnostavalla tavalla koetaan
tärkeäksi.

Mitä merkitystä on
lukudiplomilla?
Aluksi toiminta on hyvin ulkoisesti palkitsevaa: saa merkinnän (tarran, oikein-
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merkin, tai muun vastaavan), kun kirjan
on lukenut ja tehnyt siihen liittyvät tehtävät. Kun kuusi kirjaa on luettu, siitä saa
lukudiplomin eli oikean asiakirjan.
Lukudiplomit jaetaan eri tavoilla eri
kouluissa. Omalla koulullamme pidetään
keväällä lukudiplomijuhla, jossa kaikki
diplomit jaetaan.
Ulkoinen palkinto johtaa pikku hiljaa sisäisen motivaation syntymiseen ja
sitä me tavoittelemme. Jotkut oppilaat
ovat jo alakoulussa todella pitkällä lukijuudessaan ja omaehtoisessa kirjallisuusharrastuksessaan.

Innostaako lukudiplomi poikia
lukemisharrastuksen pariin?
Eliisa: Yritimme valita lukudiplomilistalle poikiakin kiinnostavia kirjoja. Siellä on yritetty huomioida poikien arkeen
ja harrastuksiin liittyviä aihepiirejä, esimerkkinä vaikkapa jääkiekko ja rallijutut. Voi yrittää ystävällismielisesti jopa
“höynäyttää” lapsia kirjallisuuden pariin.
Marjo: Pojat ovat useasti enemmän
suorituspainotteisia. He haluavat tehdä
diplomin nopeasti valmiiksi ja tuovat sen
esiin.
Eliisa: Kilpailuviettiä kannattaakin
aluksi käyttää motivointikeinona.
Marjo: Myös kollektiivinen lukeminen on koettu varsinkin alaluokilla tärkeäksi: Meidän luokaltamme kaikki oppilaat suorittivat lukudiplomin! Kun tavoite on luokkakohtainen, se innostaa
myös poikia sitoutumaan helpommin.

16

Miten lukudiplomilista
rakentuu?
Eliisa: Liikkeelle lähdetään siitä, että on
valtava määrä kirjoja, joita luetaan joukolla ja sitten niistä valikoidaan tietyt
kirjat lukudiplomilistalle. Ensimmäisellä kerralla meitä oli noin kymmenen henkilöä valitsemassa kirjoja. Marjo oli opiskelijajäsenenä, oli kirjaston väkeä, opettajia ala- ja yläkoulusta, lukiosta sekä
Tampereen oppimateriaalikeskuksen kirjastonhoitaja ja Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutin edustajat. Sekä kirjallisuustieteinen että käytännön näkökulma pyrittiin pitämään esillä. Diplomiin
ehdolla olleet kirjat (jokaiselle ikätasolle
omansa) luettiin ja niistä keskusteltiin,
keskustelun pohjalta valittiin parhaimmat. Lastenkirjainstituutin kirjastonhoitaja Päivi Nordling teki valtavan pohjatyön, kun hän hankki kaikki tarvittavat
kirjat esille. Näin saimme konkreettisesti mahdollisuuden tarkastella valintatilanteessa esimerkiksi sitä, että onko tämä nyt
juuri kakkosluokkalaiselle sopiva kirja.
Kirjan saatavuus nousi myös kriteeriksi.
Lukudiplomilistalle ei voi laittaa teosta,
joka ei ole helposti saatavilla tai siitä on
painos loppu. Oli hyvin arvokasta, että
työryhmäämme kuului kirjaston väkeä.
Myös oppimateriaalikeskuksen kirjastonhoitaja kykeni heti sanomaan, jos jokin
teos löytyi luokkakirjasarjana. Yhtenä
kriteerinä pidimme lasten- ja nuortenkirjan yleispätevyyttä. Miten hyvin se kestää aikaa ja miten kauan se on saatavilla?
Otimme listalle mukaan myös klassikko-
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Opettajan esimerkki
ja innostus ovat
äärimmäisen
tärkeitä lukuinnon
kannalta.

kirjoja. Jonkin verran painotimme pirkanmaalaisten kirjailijoiden tuotantoa.
Marjo: Pidimme kaiken kaikkiaan
mielessämme lukijoiden moninaisen joukon. Jokaisella luokka-asteella on hyvin
erilaisen lukumaun ja lukutaidon omaavia lapsia ja nuoria.
Jokaiselle luokalle on tarjolla kolmisenkymmentä kirjavaihtoehtoa. Monen
kirjan kohdalla on tarjolla myös vaihtoehtokirja. On jonkun kirjailijan jokin tietty kirja ja vaihtoehtona saman kirjailijan
jokin muu teos. Jostakin kirjasarjasta on
jokin tietty teos tai vaihtoehtoisesti saman kirjasarjan jokin muu teos. Tälläkin
pyritään turvaamaan, että lukijan on mahdollisuus saada kirja käsiinsä. Jokaisella
luokkalistalla on myös kuvakirjoja ja sarjakuvia. Runoja on tarjolla, mutta niitä
ei ole pakko valita. Valinnoissakin voi
vielä joustaa. Jos tuntuu siltä, että lukuinnostus on vasta alkamassa, opettaja voi
tehdä päätöksen, että viisikin kirjaa riittää diplomin suoritukseen. Lukudiplomin
saavuttaminen voi tässä kohtaa tulla juuri siihen merkittävään ja motivoivaan ti-

lanteeseen, että lukuharrastus saa jatkoa.
Opettaja voi myös tarvittaessa räätälöidä
jollekin oppilaalleen vaikkapa ihan oman,
henkilökohtaisen listan luettavista kirjoista. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin,
kun oppilaan suomen kielen taito on vasta
aluillaan.
Eliisa: Joustavuus onkin erittäin tärkeää. Opettaja voi käyttää omaa kokemustaan ja järkeään päättäessään, että
mitkä kirjat ovat juuri tälle lapselle niitä
parhaita ja hyödyllisiä. Kirjojen valintaprosessissa käytettiin myös lapsilta saatuja vinkkejä.

Opettajan rooli
Eliisa: Opettajan oma esimerkki ja innostus ovat äärimmäisen tärkeitä, se miten
saa sinne omaan luokkaansa “lukemisen
hekuman”.
Marjo: Opettajan on tärkeää olla tasavertainen lukijayhteisön jäsen ja esitellä, että “katsokaas, luen nyt tällaista kirjaa”. Opettaja jakaa tällöin lukemiskokemuksensa lasten kanssa.
Eliisa: Alussa lukudiplomin suorittaminen on voimakkaasti luokassa esillä
oleva asia, mutta pikku hiljaa lukemisesta alkaa muotoutua luokan toimintatapa,
lukeminen on läsnä päivittäin ja viikoittain.
Marjo: Lasten lukemisinnon kannalta
olisi tärkeää, että jokaisessa koulussa olisi
opettaja tai mieluummin opettajatiimi,
joka vastaisi koulun kirjallisuus- tai kirjastoasioista ja pitäisi koulussa lukemisen asiaa yllä.
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Meidän koulussamme lukudiplomin
suorittaminen alkaa syksyllä Aleksis Kiven päivänä (10.10.) ja jatkuu kevääseen
kirjan ja ruusun päivään (23.4.). Ennen
tätä, lukutaitopäivänä 8. syyskuuta, alkaa
koko koulun yhteinen lukukampanja, jolloin aktivoidaan lukemista ja tehdään lukeminen näkyväksi. Lokakuussa alkaa
varsinainen lukudiplomin suorittaminen.
Opettajat jakavat kukin luokassaan lukudiplomilehtiset oppilailleen. Vapaaehtoisuuteen pohjaava lukudiplomien suorittaminen alkaa. Koulun yhteistä lukudiplomijuhlaa vietetään toukokuussa. Jokainen oppilas, joka on saavuttanut lukudiplomin tavoitteet, palkitaan juhlassa virallisella diplomilla. Oppilas saa raikuvat
aplodit koko koulun väeltä. Juhlaan voidaan sisällyttää erilaisia oppilaiden esityksiä.
Eliisa: Myös omilla kouluillani on
ollut vastaavanlaisia lukudiplomijuhlia.
Minusta on tärkeää, että diplomit jaetaan
juhlavasti ja arvostaen. Meillä on sisällytetty myös jonkinlaista tarjoilua lukudiplomin suorittaneille, ihan sillä perusteella, että urheilukilpailuissa menestyneitä urheilijoita on perinteisesti muistettu esimerkiksi jäätelöllä tai muulla vastaavalla tarjoilulla. Laitoin merkille, että
oppilaat kokivat tämän konkreettisen
muistamisen positiivisena. Hyvä mieli, ja
hyvä maku suuhun!
Tapanani on ollut esitellä jokaisesta
lukudiplomilistasta oppilaitteni kanssa
muutamia kirjoja vinkkausmaisesti saliin
kokoontuneelle koko koulun väelle. Sen
18

jälkeen olen laittanut nämä vinkatut kirjat näkyville vitriiniin. Lisäksi luokkani
oppilailla on ollut mahdollisuus tehdä
kirjojen pohjalta pieniä esityksiä, joita on
käyty esittämässä eri vuosiluokille.
Se, mikä minusta on ollut erityisen
hienoa, on oppilaiden toinen toisilleen
tekemä kirjavinkkaus. Aluksi se voi olla
muutaman minuutin kestävä esitys tunnin alussa. Tuntuu upealta, kun oppilas
sanoo: “Opettaja, mä oon lukenu tän kirjan. Se oli mun mielestä tosi hyvä. Voinks
mä kertoo siitä muillekin?” Aina löytyy
oppitunnista aikaa tällaiselle toiminnalle, mutta omassa luokassani käytännöksi
vakiintui keskiviikon ja perjantain ensimmäinen tunti. Tässä yhteydessä muilla
oppilailla oli mahdollisuus kysyä vinkkaajalta hänen lukukokemuksiaan. Tämä
on parhaimmillaan oppilaan omaa reflektiota ja itsearviointia.
Koulussamme kirjallisuus on ollut
lukuvuosisuunnitelmaan nimettynä painopistealueena. Kyseisenä lukuvuonna
kirjallisuus olikin hyvin monimuotoisesti
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Pyrimme siihen,
että kaikki
oppilaat saisivat
onnistumisen
kokemuksia
lukemisen parissa.

ja voimakkaasti läsnä kaikkien oppilaiden koulutyöskentelyssä.
Marjo: Usein koko koulun lukuinnostuksen ylläpitäminen ennen Aleksis
Kiven päivää ja Kirjan ja ruusun päivän
jälkeen kulminoituu muutamaan innokkaaseen opettajaan. Mutta lukudiplomin
suorittamisen aikana luokan oma opettaja pitää yllä lukuharrastusta. Hänen aktiivisuudestaan riippuu, kuinka paljon ja
kuinka innokkaasti luokassa luetaan.
Omassa koulussani innokkaimmat
lukijat ovat suorittaneet tupla- ja tripladiplomeita, jotkut oppilaat jopa nelinkertaisia lukudiplomeita. Muutamat oppilaista todella hurahtavat kirjoihin! Yksilöllisyys pitää kuitenkin ottaa huomioon
myös toiseen suuntaan. Jos joku oppilas
näyttää tarvitsevan enemmän aikaa lukudiplominsa suorittamiseen, voi diplomin
jakaa esimerkiksi kevättodistuksen yhteydessä. Lukudiplomiin voi sisällyttää
äänikirjoja, jolloin suorittamisen voi
mieltää osallistavaksi. Lukudiplomin voi
tarvittaessa räätälöidä jokaiselle oppilaalle henkilökohtaiseksi.
Eliisa: Kannustava ote on todella tärkeä. Pyrimme siihen, että kaikki saisivat
onnistumisen kokemuksia lukemisensa
parissa.
Marjo: Opettajan tulee korostaa, että
lukudiplomin teko ei ole pakollista. Mutta, jos oppilas tavoittelee 5–6-luokalla
kiitettävää arvosanaa kirjallisuudesta,
lukudiplomin suorittamisella voi hyvin
osoittaa harrastuneisuutensa ja motivaationsa.

Eliisa: Oppilailla on monesti niin paljon muita harrastuksia, että he eivät kerta kaikkiaan ehdi lukea diplomiin vaadittavia kirjoja ja se on ihan ymmärrettävää. On aina pelkkää plussaa, jos edes
muutama oppilas innostuu. Viime vuonna luokastani noin puolet teki diplomin.

Millaisena näette lukemisen
tulevaisuuden perusopetuksen
1–6-luokilla?
Marjo: Minä olen sitä mieltä, että on näköpiirissä lukemisen velvoite. Kouluille
ei siis jää enää valinnan mahdollisuutta
lukemisharrastuksen ylläpitämisestä,
vaan kouluilta aletaan vaatia näkyvää sitoutumista lukemisen aktiiviseen kannustamiseen. Tällöin lukudiplomien käyttö
korostuu. Se on opettajalle hyvä väline,
jossa kirjallisuuden opetus korostuu. Ei
enää riitä, että oppilaan pulpetissa nököttää sama kirja koko vuoden ajan. Jos ajatellaan opetussuunnitelman velvoittavuutta, siellä mainitaan selvästi kokonaisteosten lukeminen, monikkomuodossa.
Yksi ei riitä! Opetussuunnitelma sitoo
opettajan valintoja, kirjallisuutta pitää
olla opetuksessa läsnä. Suomessa kirjallisuus ei ole perinteisesti ollut läsnä mukana kielen opettamisessa niin voimakkaasti kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai
Englannissa. Liitän mielelläni itse lukudiplomin literacy -käsitteeseen, jolloin
lukutaito ei voi olla pelkästään lukeminen ja kirjoittaminen, vaan kirjallisuus
kuuluu siihen ilman muuta mukaan.
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Opettajan “huoneentaulu”
oppilaan lukemisen tukijana
Pidä kirjoja aina esillä ja saatavilla!

· Kirjojen tulee olla hyvin erilaisia.
· Sarjakuvatkin ovat kirjallisuutta.

Auta oppilaita löytämään luettavaa!
· Oppilas tarvitsee aluksi tukea kirjavalinnoissaan.
· Netistä kannattaa katsoa kirja-arvosteluita oppilaiden kanssa.
· Kirjojen vinkkaamista kannattaa harrastaa.
· Oppilaat ovat oivallisia kirjavinkkareita.
· Lukudiplomin kirjalistoille on valittu kullekin vuosiluokalle
sopivaa luettavaa.

Lukemiselle pitää olla aikaa!
· Lukeminen ei ole täytetehtävä, kun muut hommat on hoidettu, vaan
lukemiselle varataan koulussa aikaa säännöllisesti.
· Opettajan pöydällä on luokan yhteinen kirja, jota opettaja lukee
luokalle. Sen avulla myös sijainen voi hyvin “pelastaa” hetken, jolloin
tekeminen tuntuu loppuvan tai luokassa alkaa hälinä.
· Koulussa voi olla “lukurauha”, esimerkiksi 15 min ajan, jolloin myös
koko henkilökunta lukee valitsemaansa kirjaa. Näin oppilas saa mallin
lukevasta aikuisesta.

Keskustelkaa kirjoista - jakakaa kokemuksia!
· Opettajan on tärkeää osoittaa kiinnostusta oppilaan lukemista kohtaan:
“Hei, mitä sinä nyt luet?” “Kun olet lukenut sen loppuun, niin kerrotko
minullekin, millainen kirja se oli.”
· Olkaa tasavertaisia lukijayhteisön jäseniä. Jokaisen oppilaan kokemus
on tasavertainen toisen lukukokemuksen kanssa.
· Tunteista on helpompaa puhua kirjallisuuden avulla.
· Lukeminen on positiivinen tapahtuma, ei kilpailu!
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Eliisa: Olen täysin samaa mieltä Marjon kanssa. Lukudiplomin käyttö on positiivisesti opettajaa velvoittava. Aluksi
vaivaa joutuu näkemään hieman enemmän, mutta sitten alkaa huomata, miten
koukuttavaa lukudiplomin suorittamiseen
tarttuminen on. Innostuminen palkitsee
pian kaiken vaivannäön.

Entäpä käytännön vinkkejä
opetustyöhön?
Marjo: Oppilasta voitaisiin ajatella lukijana vertaisena. Siinä, missä aikuinen on
lukupiirin jäsen ja vaihtaa kokemuksiaan
ja tulkintojaan yhdessä luetusta kirjasta,
oppilas vaihtaa ajatuksiaan ja mielipiteitään lukukokemuksestaan vertaistensa
kanssa.
Eliisa: Itse olen käyttänyt tätä lukupiiriajatusta luokassani siten, että valitsin joitakin kirjoja ja niistä noin kolme
neljä kappaletta kutakin luokkaani. Esittelin jokaisen kirjan lyhyesti. Sen jälkeen
annoin oppilaille tehtävän hakeutua sen
kirjan ääreen, joka esittelyn pohjalta vaikutti mieluisalta. Näin jokaisen eri kirjan ääreen syntyi lukupiirit. Kirja valitsi
lukijansa eikä toisinpäin.
Marjo: Käytän vastaavasta toiminnasta nimitystä kirjamaistiaiset. Luen
aluksi jokaisesta kirjasta noin kaksi minuuttia. Oppilaat kuuntelevat ja pisteyttävät luetun kirjan maistiaisen perusteella yhdestä viiteen. Sen jälkeen oppilaat
laittavat järjestyksen, miten mieluimmin
kirjoja lukisivat ja hakeutuvat itselleen

mieluisimman kirjan lukupiiriin. Tässäkään hakeutuminen tiettyyn ryhmään ei
määräydy kaverin mukaan vaan kirja itse
ratkaisee sen.
Eliisa: Kirjastoihmiset yleensä auttavat mieluusti kirjojen hankinnassa.
Olen vienyt kirjalistan kirjastoon ja pyytänyt kirjastovirkailijaa etsimään listani
kirjoista jokaista vähintään kolme nimikettä. Aina on homma toiminut.
Marjo: Tampereella oppimateriaalikeskuksesta saa hyvin kirjasarjoja. Itse
tilaan jo touko-kesäkuussa kaikki seuraavan vuoden lukupiirikirjat, niin saan ne
varmimmin oppilaiden käyttöön heti uuden lukuvuoden alkaessa. Vanhojen kirjalistojen pohjalta on helppoa miettiä tilauksia uutuuksia niihin lisäten.
Esimerkiksi tällä hetkellä, kun opetan kahta kuudetta luokkaa, niin kierrätän heillä samat kirjat. Ensin toinen luokka lukee kokonaisteoksen ja toinen käyttää lukupiiriä, sitten osat vaihtuvat.
Oppimateriaalikeskuksen kirjojen
lainaaminen on täysin ilmaista. Koulumme vanhempaintoimikunta on kiitettäväs-

Vaikka lap si
lukee itsenäisesti,
on tärkeää että hänelle
edelleen luetaan,
otetaan kainaloon ja
ollaan yhdessä.
Näin jaetaan
yhteinen lukukokemus.
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ti sponsoroinut koulullemme varoja lukupiirikirjojen hankintaan. Olen alkanut
kartuttaa omalle koulullemme omaa lukupiirikirjastoa, jossa on 4-6 kappaletta
aina samaa nimekettä.
Lukudiplomikirja voi olla myös niin
sanottu pulpettikirja, jolloin lukudiplomin suorittaminen tulee tavallaan oheistuotteena tuntien alun rauhoittumishetkelle. Lukudiplomiin voi yhdistää myös kirjailijaesittelyn.
Eliisa: Olen käyttänyt myös sellaista tapaa lähteä liikkeelle, että olen valinnut lukudiplomilistalta mielestäni oppilaitani kiinnostavan kirjan, jota olen lukenut ääneen. Näin koko luokka on päässyt diplomin suorittamisessa yhteisesti
liikkeelle.

hyvin tärkeä. Kun lapset näkevät, että isä
lukee kirjoja tai jakaa yhteisen hetken
lapsen kanssa lukien – ne kuvat jäävät
lapsen mieleen ja ovat lisänä lapsen lukijakokemuksissa.
Olen vanhempainilloissa puhunut
paljon ääneen lukemisen tärkeydestä.
Vaikka lapsi lukeekin itsenäisesti, on tärkeää, että hänelle edelleen luetaan. Otetaan kainaloon ja ollaan yhdessä. Silloin
jaetaan yhteinen lukukokemus.
Marjo: On keskeistä, että kodeissa
ymmärretään lukutaidon merkitys kansalaistaitona ja edellytyksenä tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä toimimiselle.
Lisäksi puhun vanhemmille kirjallisuuden tarjoamista mahdollisuuksista erilaisten tunteiden ja joskus kipeidenkin asioiden käsittelyssä.

Voiko koti ja koulu yhteisvoimin
tukea lukemisharrastusta?
Eliisa: Mielestäni varsinkin isän rooli on
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Lukudiplomien kansia kuvituksineen.
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Miten Pirkanmaan
lukudiplomiin pääsee käsiksi ?
Eliisa: Helpoimmin Pirkanmaan lukudiplomin löytää laittamalla Googleen hakusanaksi Pirkanmaan lukudiplomi (http://
www.tampere.fi/kirjasto/lapset/diplomi.
htm). Sieltä löytyy kaikki tarvittava. Siellä on luokkakohtaiset tulostettavat kirjalistat 1–9-luokille sekä lukioon. Sieltä
löytyvät tehtävävihkot jokaiselle asteelle ja diplomitodistukset sekä runsaasti
käytännön vinkkejä. Sivut on tehty helppokäyttöisiksi.
Opettajan kannattaa kuitenkin aluksi
tutustua hieman luokka-asteensa kirjoihin tai vaikkapa pyytää kirjastolta kirjojen vinkkaajaa.
Marjo: Koko listaa ei opettajan tarvitse tosiaankaan lukea voidakseen aloittaa diplomikokeilun luokallaan. Opettaja voi mennä oppilaidensa ja listan kanssa kirjastoon, jossa saa apua kirjojen etsimiseen. Sitten kyseisiä teoksia kannattaa lainata luokkaan tutustumista varten.
Eliisa: On tärkeää, että lukulistan kirjoja on todella antaa konkreettisesti oppilaan käteen.
Marjo: Itse olen antanut kirjalistan
kirjastoon, josta sitten kirjat on toimitettu luokkaani ja ne ovat saneet olla kokonaisen kuukauden oppilaiden tutustuttavana. Jotkut oppilaat osaavat mennä netistä katsomaan esimerkiksi kirja-arvosteluja ja tehdä sen perusteella valintansa.
Toiset kysyvät vinkkiä myös aiemmin
kyseistä listaa lukeneilta oppilailta.
Eliisa: Myös minun kotikuntani kir-

jastossa on nämä lukudiplomin kirjalistat. Monesti vanhemmat tulevat kirjastoon ja kertovat lapsensa suorittavan lukudiplomia ja kysyvät onko kirjastossa
diplomin kirjalistaa.
Marjo: Kirjastojen lastenosastoilla on
todella osaavia kirjastovirkailijoita, jotka laittavat lapsia motivoivia kirjoja näytteille.
Eliisa: Yleensä yksi lukemisesta ja
kirjallisuudesta innostunut opettaja koulussa riittää. Hän saa innostettua kollegansa lukudiplomista ja näin innostus
pikku hiljaa leviää luokasta toiseen ja
luokka-asteelta seuraavaan. Mutta tässäkin ensikokemus lukudiplomiin on erittäin tärkeä. Tärkeää on se, miten asiaa
ensimmäistä kertaa esitellään niin opettajille kuin oppilaillekin.
Marjo: Oppilaiden kanssa kannattaa
luokassa lukea ohjeet ja tehtävät ihan
ääneen. Kannattaa kysellä, mikä tehtävä
vaikuttaa kivalta. Minkä tekisit ensin ja
miksi? Minkä kirjan valitsisit ensin luettavaksi? Ja niin edelleen.

Lempikirjasi perusteluineen
Eliisa: A. S. Byatt, Riivaus. Romanttinen kertomus. Tämä kirja on hyvin omaperäinen, oikeastaan se on kirjallinen salapoliisitarina, joka puhuu kauniisti lukemisen intensiivisestä nautinnosta ja tarjoaa sitä myös lukijalleen.
Marjo: Michael Cunningham, Tunnit, sillä se auttoi minua lukemaan Virginia Woolfin Mrs. Dallowayn.

KIELIKUKKO 2 - 2013

23

FM Anu Ojaranta

Puheenvuoro
koulukirjastojen
puolesta

Mahdollisuuksien maailma
omassa koulussa
Mikä se on? Se voi parhaimmillaan tuoda oppilaille huikeita kokemuksia ja ihania hetkiä, jolloin maailma avartuu; uusia havaintoja ja havahtumisia; ystäviä;
aikuisen turva on lähellä; se on turvasatama, joka rauhoittaa; se antaa uusia havaintoja ympäröivän maailman monimutkaisuudesta ja se avaa näitä monimutkaisuuden solmuja; parhaillaan se tuo oppilaalle parempaa opintomenestystä.
Se on koulukirjasto, joka on riittävän
usein avoinna, jonka rahoitus on sovittu
ja sopimuksesta pidetään kiinni. Hankintoja tehdään suunnitellusti ja asiantuntevasti ja vanhaa materiaalia poistetaan
sovittujen raamien mukaisesti. Ei se määrä, vaan se laatu. Koulukirjastossa työskentelee kirjastoalan koulutuksen saanut
ammattilainen tai sitten kirjastoa pyörittää kirjasto-opettaja, joka on saanut tehtäväänsä koulutusta. Koulukirjasto on
24

koulun sydän. Se on koulun sykkivä keskus, jonne oppilaat voivat päivän aikana
mennä lukemaan, seurustelemaan ja tutustumaan kirjoihin ja josta löytää tietoa
ja inspiraatiota koulutyöhön.
Suomalaisten koulukirjastojen perusta on kuitenkin valitettavan hutera. Koulukirjastoilla ei ole lakipykälien tai asetusten suojaa. Koulukirjastopalvelujen
järjestämiseen ei Suomessa velvoiteta,
toisin kuin Ruotsissa. Koulukirjastoja ei
ole Suomessa myöskään laajasti tilastoitu tai kartoitettu.
Suomalaiset koulukirjastot vaihtelevat pölyisestä hoitamattomasta kirjanurkkauksesta hienosti toimiviin ja päivittäin
auki oleviin todellisiin “oikeisiin” kirjastoihin. Horjumatonta halua ja sitoutumista on tarvittu niissä kunnissa, joissa koulukirjastot ovat läsnä lasten ja nuorten
arjessa. Joissain kunnissa koulukirjastot
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ovat suorastaan lähteneet kukoistamaan.
Viime vuosina on kuulunut eri puolilta
Suomea koulukirjastoprojekteista eli koulukirjastot ovat nostamassa päätään.
Näissä paikoissa kasvualusta on ollut
vankka. Oulussa on jo 10 vuoden ajan kehitetty Luku-Suomi -hankkeesta alkunsa
saanutta koulukirjastotoimintaa. Omasta
työkokemuksestani tiedän, että VarsinaisSuomessa ainakin Kaarinan kaupungilla
ja Liedon kunnalla on yhteistyö järjestetty kunnankirjaston kanssa niin, että lähes
jokaisella koululla on oma toimiva koulukirjasto. Kummassakin kunnassa koulukirjastojen kasvuhistoria juontuu 1980luvulle asti.
Erinomaisen hyvin toimiva koulukirjasto tarvitsee selkeän sille osoitetun tilan, ajantasaisen kokoelman, josta ammattilainen huolehtii viikoittaisella läsnäolollaan, sekä pysyvän rahoitusmallin. Eritoten Yhdysvalloissa tutkimukset ovat osoittaneet, että koulukirjastot ja koulukirjastotoiminnan sekä koulukirjastonhoitajan
integrointi opetukseen nostaa oppimistuloksia (Scholastic 2008). Muutama vuosi
sitten globaalin talousahdingon alkaessa
koulukirjastot ovat joutuneet leikkauslistoille niin Yhdysvalloissa kuin Iso-Britanniassakin. Leikkaukset ovat jo saaneet kirjastolaiset barrikadeille.
Ammattilaisen läsnäolo koulukirjastossa on hyvin tärkeää. Ammattilaisilla on
reipas ote kokoelmanhoitoon. He eivät
arastele laittaa pois näkyviltä vanhoja kirjoja koska he tietävät, etteivät ne enää
herätä oppilaissa lukuhaluja. Kirjastonhoi-

Koulukirjasto on koulun
sydän. Se on koulun sykkivä
keskus, jonne oppilaat voivat
päivän aikana mennä
lukemaan, seurustelemaan ja
tutustumaan kirjoihin.

taja opettaa oppilaille kirjastonkäyttöä,
tiedon löytymisen perusteita ja voi olla
myös apuna oppitunnilla tutkielman tekemisen eri vaiheissa. Eritoten äidinkielenopettajien ja kirjastonhoitajien yhteistyö on parhaimmillaan hyvin hedelmällistä ja siihen kannustan täysin sydämin.
Hyvin varusteltu koulukirjasto antaa
paljon myös reaaliaineiden opettajille.
Kirjastoammattilaisella on paljon annettavaa myös tiedonhallintataitojen opettamisessa. Tieto, tietokäsitys ja tiedon
löytäminen ovat keskeisesti esillä myös
perusopetuksen opetussuunnitelmassa, ja
mikä olisikaan parempi paikka näitä asioita oppia kuin oma koulukirjasto.
Vuoden 2009 PISA tutkimuksessa
(Sulkunen 2010) pääasiallisena tutkimuskohteena oli yläkouluikäisten lukutaito. Myös PIRLS 2011 (Jyväskylän
yliopisto 2012) tutkimus on merkittävä
ja siinä tutkimuskohteena olivat neljäsluokkalaisten taidot. Kummatkin tutkimukset antoivat hälyttäviä tuloksia, vaikka Suomi onkin etenkin PISAssa aina

KIELIKUKKO 2 - 2013

25

yltänyt kolmen kärkeen. Hyvien lukijoiden määrä Suomessa vähenee ja heikkojen lukijoiden määrä kasvaa. Ero poikien ja tyttöjen lukemisharrastuksen välillä on Euroopassa suurimpia ja eriytyminen alkaa jo viimeistään neljännellä luokalla. Laskeva trendi on onneksi jo tiedostettu.
Kuntien taloustilanne on hankala.
Lasten ja nuorten oppimisedellytyksiä
tulisi parantaa, mutta millä resursseilla?
Vaikka opetussuunnitelmassa lukeekin,
että kirjastopalvelujen tulisi olla oppilaan
käytettävissä mahdollistamaan aktiivisen
ja itsenäisen opiskelun (Opetushallitus
2004), ei tämä useinkaan toteudu pelkästään käytännön syistä.
Kunnankirjastoon on monesti pitkäkin matka, joskus jopa ylitsepääsemättömän pitkä. Jos koululla olisi koulukirjasto, olisi tilanne monien oppilaiden
kohdalla jo huomattavasti parempi.
“Mutta rahaa ei ole siihenkään, hyvä kun
edes oppimateriaaleihin”, miettii varmaan moni lukija.
Pienelläkin pääsee alkuun. Jos lähtee tavoittelemaan heti suuria, voi hyvää

Parhaimmillaan kunnassa
voidaan tehdä yhteistyösopimuksia, joissa
kunnankirjasto järjestää
kouluille kirjastopalveluja
jossain muodossa.
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tarkoittava projekti kaatua silkkaan mahdottomuuteen ja voimattomuuden tunteeseen. Pääosassahan ovat oppilaat ja heidän lukuharrastuksen edistäminen. Olen
itse työskennellyt kokopäiväisenä koulukirjastonhoitajana kahdeksan vuotta,
Tukholmassa ja Liedossa. Tukholmassa
oli aikoinaan vanhemmille tarkoitettu
projekti “adoptoi kirja”. Jokainen vanhempi lahjoitti koulukirjastolle kirjan
(korkeintaan 10 vuotta vanhan) ja niin
kokoelmaa voi kartoittaa.
Vanhempainyhdistys voi olla kiinnostunut yhteistyöstä. Kaikki keinot ovat
sallittuja. Kun hanketta perustellaan oppimisen edistämisellä, asian merkittävyys tulee vahvemmin esille. Kun lasten
ja nuortenkirjakokoelmaa on saatu kokoon, voi pikkuhiljaa miettiä projektirahojen hakemista tai muuta rahoitusta. On
hyvä kuitenkin muistaa, että kokoelma
täytyy pitää ajantasaisena. Lapset ja nuoret eivät innostu vanhoista kirjoista ja siksi tämä vaatii myös opettajia seuraamaan
tuoretta kirjallisuutta.
Hyvin suositeltava tapa lähteä liikkeelle on keskustella kunnan- tai kaupunginkirjaston kanssa yhteistyön aloittamisesta; aluksi vaikka pyytämällä heiltä
konsultointiapua. Parhaimmillaan kunnassa voidaan tehdä yhteistyösopimuksia, joissa kunnankirjasto järjestää kouluille kirjastopalveluja jossain muodossa. Kyseeseen tulee silloin esimerkiksi
koulun kirjakokoelman luettelointi kunnankirjaston tietokantaan. Tällainen kahdenkeskisten sopimusten suositus on
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myös kirjattuna tämänhetkiseen valtakunnalliseen kirjastostrategiaan. Tässä tilanteessa hankkeen taakse pitää myös
saada asiaan sitoutuneita ihmisiä ja tahtotilan pitää olla todellinen ja pysyvä.
Myös sivistystoimen ja päättäjien pitää
tiedostaa asian tärkeys. Tarvitaan pitkäjänteistä työtä, ja toivon mukaan puurtaminen asian hyväksi kantaa lopulta hedelmää. Opetus- ja kulttuuriministeriö
järjestää joka toinen vuosi valtakunnalliset koulukirjastopäivät. Seuraava tapahtuma on 2014 Oulussa ja se on hedelmällinen tapahtuma lähteä hakemaan innostusta ja tarmoa. Suomen koulukirjastoyhdistykseltä saa apua ja lisätietoja.
Tänä vuonna käynnistyi valtakunnallinen Lukuinto-hanke, jonka tarkoituksena on lukuinnostuksen ja -harrastuksen
edistäminen ja sitä kautta lukutaidon parantaminen. Hanke on suunnattu 6%16 vuotiaille koululaisille. Erilaisten hankkeiden toteuttamisen aloittaa 30 kirjaston/koulun pilottiprojektia, joiden tarkoituksena on kehitellä uusia innovatiivisia,
innostavia ja kaikkia hyödyttäviä käytänteitä. Hanke pyrkii kehittämään koulujen
ja yleisten kirjastojen yhteistyötä. Hankkeella on tarkoitus myös saavuttaa vanhemmat, jotka omalla esimerkillään ovat
tärkeässä roolissa lapsen lukuinnon herättämisessä ja sen ylläpidossa.
Vuosi 2014 tulee olemaan valtakunnallinen Lukuinto-teemavuosi. Teemavuonna on hyvä tilaisuus tehdä tempaus
omalla koululla tai kunnassa lukemisen
hyväksi ja istuttaa mieliin ajatus omasta

koulukirjastosta. Koulukirjastosiemen
saattaa hyvinkin alkaa itää juuri teidän
koulussanne.
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KL Sanna Pakarinen
luokanlehtori
Normaalikoulun alakoulu
Jyväskylän yliopisto

Lukemaan
opettamisen
ja
ohjaamisen
prosessi
Artikkelissa käsitellään lasten lukutaidon edistymistä ja suoritusstrategioiden
muotoutumista pedagogisen palautteen näkökulmasta.

Luku- ja kirjoitustaito on kaiken muun
oppimisen perusta ja yksi tärkeimmistä
peruskoulussa opittavista taidoista. Nykyään yhä useampi suomalaislapsi osaa
lukea jo kouluun tullessaan ja suuri osa
lapsista saavuttaa mekaanisen lukutaidon
ensimmäisen luokan jouluun mennessä
(Lerkkanen, Rasku-Puttonen, Aunola &
Nurmi 2003). Vaikka lapset oppivat lukemaan varhain, on lukivaikeus samalla
yleisin oppimisvaikeus. Lukivaikeudesta puhutaan silloin, kun lapsen taidot lukemisessa ja kirjoittamisessa poikkeavat
selvästi ikätasosta.
Lukemisen ongelmat liittyvät alkuvaiheessa kirjain-äännevastaavuuksien
28

muodostamiseen, äänteiden yhdistämiseen ja kestoerojen havaitsemiseen, tavurajan löytämiseen ja lukemisen epätarkkuuteen. Lukemisen pysähtely, kangertelu ja hitaus sekä luetunymmärtämisen
ongelmat tulevat esille myöhemmin.
(Lerkkanen 2006; Wäre, Lerkkanen, Suoranta-Hollo, Korolainen, Parkkinen,
Kirkkopelto & Ketonen 2009.)
Hyvien ja heikkojen oppilaiden erot
lisääntyvät kouluvuosien kuluessa, ellei
tilanteeseen puututa. Lukutaidon kehittyminen edellyttää hyvää motivaatiota
harjoitella aktiivisesti ja harrastuneisuutta
lukea myös omatoimisesti. Heikot lukijat eivät useinkaan motivoidu harjoitte-
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lemaan riittävästi, vaan suuntautuvat lukemisen opetteluun tehtävää välttävästi
(Lazarus & Callahan 2000; Lyytinen,
Ahonen, Aro, Aro, Holopainen, Närhi &
Räsänen 2001).

Suoritusstrategiat muotoutuvat
koulun alkuvaiheessa
Tehtävää välttävän suoritusstrategian
omaksuneille on tyypillistä haasteellisten
tehtävien vältteleminen, yritteliäisyyden
ja sitkeyden puute, ahdistuneisuus, epäonnistumisen pelko, heikko itsetunto ja
alhainen motivaatio (Aunola 2002; Helenius 2004). Heidän saamansa palaute
on myös usein kielteistä, mikä vahvistaa
edelleen heikkoa itsetuntoa ja depressioalttiutta. Kielteinen käsitys omista kyvyistä ja itsestä oppijana tekevät tehtävien kanssa ponnistelun ja yrittämisen epämielekkääksi ja hyödyttömäksi.
Epäonnistumisen kokemuksista voi
rakentua jo ensimmäisen luokan aikana
pysyvä kierre, jossa vaikeudet ja heikko
motivoituminen oppimistilanteisiin ruok-

Opettajalta saatu
myönteinen palaute,
kannustus ja tuki
ovat koululaiselle
merkittävä motivaation
herättäjä ja ylläpitäjä.

kivat toisiaan (Helenius 2004; Lepola,
Vauras & Poskiparta 2002). On vahvaa
näyttöä siitä, että oppilaat, jotka jäävät
lukemisessa yhä enemmän jälkeen, lukevat entistä vähemmän. Lisäksi heikkojen
lukijoiden motivationaaliset tulkinnat
vahvistavat heidän regressiivistä taidon
kehitystään ensimmäisen kouluvuoden
kuluessa suhteessa keskitasoisiin ja hyviin lukijoihin (Onatsu-Arvilommi &
Nurmi 2000; Walker 2003).

Emotionaalis-motivationaaliset
tekijät oppimisen taustalla
Seurantatutkimukset osoittavat, että lasten käsitykset itsestään oppijana muotoutuvat voimakkaasti 5--8 vuoden välillä.
Se, miten oppilas koulussa suoriutuu, luo
pohjaa hänen minäkäsitykselleen. Vastavuoroisesti se, mitä oppilas itsestään ajattelee, heijastuu hänen myöhempään suoriutumiseensa koulussa (Lepola ym.
2002; Poskiparta ym. 2003; Wigfield &
Eccles 2000). Onnistumisen kokemukset
ovat elintärkeitä koulua aloittavalle, jotta innostus uuden oppimiseen syttyy ja
säilyy läpi kouluvuosien. Lapsi saa onnistumisen tunteita, jos annetut tehtävät
vastaavat vaatimustasoltaan hänen kykyjään ja jos hänet otetaan luokassa huomioon yksilönä. On tärkeää huomioida
niin aloittelevan lukijan kuin taitavan lukijan tarpeet eriyttämällä opetusta ja lukutaidon harjoittelua. Opettajalta saatu
myönteinen palaute, kannustus ja tuki
ovat koululaiselle merkittävä motivaation herättäjä ja ylläpitäjä. Oppilaan oman
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aktiivisen orientoitumisen tukeminen,
opetuksen organisointi ja luokassa vallitseva myönteinen ilmapiiri ovat lisäksi
seikkoja, joilla opettaja voi tukea oppimisen taustalla olevia emotionaalis-motivationaalisia tekijöitä, myönteisen minäkäsityksen kehitystä ja suotuisten suoritusstrategioiden muotoutumista.

Palaute ohjaa oppilaan
toimintaa
Oppimistilanteessa saadun palautteen tiedetään olevan merkittävä motivaatioon
(Deci, Koestner & Ryan 1999), itsetuntoon (Wang, Haertel & Walberg 1994)
sekä työskentelytapoihin (Aunola 2001;
Helenius 2004) vaikuttava tekijä.
Palautetta voidaan pitää oppimisen
ehdottomana edellytyksenä. Oppilaan
suhde oppimiseen ja itseen aktivoituu
suorituksesta saadun palautteen kautta.
Pedagoginen palaute ohjaa oppilaan toimintaa ja kannustaa jatkamaan harjoittelua. Usein saadun palautteen on todettu
edistävän tehokkaasti oppimista. Kuorelahti (2000) toteaa, että palautteen määrän sijaan enemmän merkitystä on palautteen laadulla sekä sillä ajankohdalla ja
tarkkuudella, jolla palaute annetaan
(Kuorelahti 2000).
Behavioristisen oppimiskäsityksen
mukaan suorituksen jälkeen annettava
välitön palaute toimii oppimisen vahvistajana ja ohjaajana. Ajatellaan myös, että
palaute on sitä helpompi ymmärtää, mitä
kiinteämmin se liittyy ajallisesti palautteen kohteena olevaan tilanteeseen.
30

Todellisuudessa välittömän palautteen antaminen kaikille oppilaille on
mahdoton tehtävä yhdelle opettajalle.
Tämän vuoksi on tärkeää, että opettaja
tarjoaa palautteen lisäksi mahdollisuuksia itsearvioinnille ja oman toiminnan tiedostamisen harjoittelulle. Oppilaan itsensä suorittamaa arviointia pidetään tehokkaana, mutta oppilas tarvitsee itsearvioinnin tueksi myös opettajan vahvistusta.
Nykyiseen konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen peilaten oppilas ei ole
vain passiivinen opettajan palautteen vastaanottaja vaan aktiivinen arvioija sekä
opettajan kanssa että yksin. Ikä ja kehitystaso vaikuttavat oppimista ohjaavan
palautteen merkitykseen niin, että nuoremmat oppilaat tarvitsevat enemmän
ulkopuolista palautetta oppimisen tueksi
kuin vanhemmat, joilla on iän mukanaan
tuomaa kokemusta, ja joka toimii palautteena.
Oppiminen on tavoitteellista toimintaa. Omasta suoriutumisesta saatu palaute on oleellista oppilaan edistymisen ja
oman kehitysvaiheen ymmärtämisen
kannalta. Palaute on tietoa, jota yksilö
käyttää hyödykseen ohjatessaan suoritustaan tavoitteen suuntaan. Pedagogisen
palautteen tulisi olla rakentavaa, yksityiskohtaista, konkreettista ja kohdistua kerrallaan vain muutamaan asiaan. Tarkka,
oppilaan toimintaan kohdistuva palaute
auttaa oppilasta tiedostamaan strategiansa
ja edistää hänen oppimistaan tehokkaasti. Opettajan tulisi tiedostaa oman sanomisensa sisällön tärkeys ja merkitys op-
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pilaan kannalta. Oppilaiden saavutuksia
parantavat korjaava, kuvaileva, ohjaava,
rohkaiseva ja tuloskeskeinen palaute
(Hall ym. 2000).

Oppilaalle tunnustusta myös
yrittämisestä
Palaute ei ainoastaan anna tietoa suorituksen oikeellisuudesta tai virheellisyydestä, vaan voi myös merkittävällä tavalla
kannustaa oppilasta jatkamaan harjoittelua ja yrittämään parastaan. Tunnustusta
pitäisikin antaa myös osittaisesta onnistumisesta ja jopa pelkästä yrittämisestä.
Burnettin (2002) mukaan yrittämisen ja
sinnikkyyden korostaminen motivoi oppilasta, koska niihin voi vaikuttaa itse,
kykyihin ei. Mitä enemmän yksilö tuntee voivansa vaikuttaa omilla ponnisteluillaan menestymiseensä, sitä suurempi
hallinnan tunne hänellä on. (Burnett

Luku- ja kirjoitustaidon
kehittyminen on
pitkä prosessi.
Samalla kehitetään myös
ajattelutaitoa,
tiedonhankintaa ja
tiedon kriittistä
tarkastelua sekä
tiedon esittämistä
suullisesti ja kirjallisesti.

2002.) Myös Lerkkanen (2006) muistuttaa, että opettajan on tärkeää tehdä oppilaan osaaminen ja oppimisen pienikin
edistyminen hänelle näkyväksi.
Äidinkielen opetuksen tavoitteena on
kehittää sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
lisäksi muun muassa oppilaiden ajattelutaitoja, itsenäistä tiedonhankintaa, tiedon
kriittistä tarkastelua sekä tiedon esittämistä suullisesti ja kirjallisesti eri tavoin (vrt.
OPS 2004).
Ajatteluun tarvitaan kieltä, tiedonhankintaa ja sen esittämiseen hyvää
luku-, kirjoitus-, kuuntelu- ja esittämistaitoa. Siksi on tarpeen, että oppilaat saavat koulussa mahdollisimman hyvät äidinkielentaidot. Lukutaidon ja kirjoitustaidon kehittyminen on pitkä prosessi ja
hyvän pohjan luominen näille taidoille on
ala-asteen äidinkielen opetuksen keskeinen tavoite. Hyväksi lukijaksi tullaan harjoittelemalla ja lukemalla paljon.
Motivaatiotekijöiden merkitys kasvaa, mitä pidemmälle koulutiellä edetään;
lukemisaktiivisuus ja lukemisen harrastaminen liittyvät myöhemmin hyvään lukutaitoon. Opettaja voi olla itse malli
aktiivisesta lukijasta lukemalla oppilaille paljon ääneen erilaisia tekstejä päivittäin, toteaa Lerkkanen (2006). Luokan
yhteiset kirjastotunnit, lukutunnit, kirjaesitelmät ja kirjavinkkaukset, lukudiplomit ja mielikirjapäivät tukevat oppilaiden
lukuharrastusta.
Oppimisen taustalla on tärkeintä se,
mitä oppilas oppii itsestään kouluvuosien aikana. Olennaista on tiedostaa ne kei-
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not, joilla voidaan ennalta ehkäistä kielteisten emotionaalis-motivationaalisten
tekijöiden kasautumista heikoille oppilaille ja tukea oppimiselle suotuisten suoritusstrategioiden muotoutumista. Tietoisuus siitä, että erilaiset oppilaat tarvitsevat yksilöllisistä ominaisuuksistaan riippuen erilaista tukea sekä laadullisesti että
määrällisesti asettaa suuria haasteita opetukselle. Todellisuudessa harvalla opettajalla on riittävästi ammattitaitoa ja mahdollisuuksia kohdata erityistuen tarpeessa oleva lapsi, antaa hänen oppimisedellytystensä mukaista, yksilöllistä opetusta ja ehkäistä siten kielteisen kehän muodostuminen.
Opettajankoulutuksessa tulisi nostaa
enemmän esille erityispedagogisten opintojen lisäksi emotionaalisten ja motivationaalisten tekijöiden merkitys oppimiselle ja oppimisvaikeuksille ja selvittää
keinoja, joilla ne voitaisiin huomioida
koulu-uran mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.
Opettajankoulutuksen uudistamisen
rinnalla on huolehdittava myös kentällä
olevien opettajien täydennyskoulutuksesta nykyaikaisten oppimismahdollisuuksien ja kehityksen haasteisiin liittyen.
Tästä on esimerkkinä tietokonepohjaisten opetusohjelmien- ja pelien käyttömahdollisuudet yleis- ja erityisopetuksessa.
Useiden tutkijoiden (esim. Chambers
ym. 2001, 206; Hall ym. 2000) mukaan
tietokoneavusteisen opetuksen ja oppimispelien etuja ovat: mahdollisuus opet32

taa heikkoja oppilaita yksilölliseen tahtiin ja yksilöllisellä tasolla (adaptiivisuus), välitön palaute, mahdollisuus opettavaisten ja johdonmukaisten korjauksien tarjoamiseen, mahdollisuus kattavaan
harjoitteluun ja toistoon sekä korkea
motivoivuus.
Nykyään on tarjolla paljon ilmaisia,
vapaasti käytettäviä oppimispelejä, kuten
Ekapeli (www.ekapeli.fi) joiden avulla
oppimisen on todettu olevan sekä motivoivaa että tehokasta.
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KT, dosentti
Kaisu Rättyä

Mitä
kirjallisuuskasvatus
on?
Kirjoittaja on kirjallisuuskasvatuksen dosentti, joka on väitellyt Hannele
Huovin nuortenromaanien kerronnasta ja tematiikasta ja kirjoittanut ja
toimittanut useita teoksia lasten- ja nuortenkirjallisuudesta. Nykyisin hän
toimii äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikan yliopistonlehtorina ItäSuomen yliopistossa.

Kirjallisuustieteilijä Peter Degerman

Käsitteiden valintaa

ruotsalaisesta Mittuniversitetistä väitteli
helmikuussa kirjallisuuden didaktiikasta.
Åbo Akademissa tarkastettu väitöskirja
tarkastelee kirjallisuusdidaktisen tutkimuksen vahvaa kasvua Ruotsissa 2000luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.
Väitöskirjaan tutustuminen sai minut
pohtimaan sitä, miltä kirjallisuuden didaktiikka tai oikeastaan koko kirjallisuuskasvatuksen ala näyttää Suomessa. Pohdin tässä artikkelissa sitä, miten kirjallisuuskasvatus voidaan määritellä ja mitkä sen tavoitteet ovat. Vastaavanlaista
määritelmien pohdintaa ei Suomessa ole
2000-luvulla tehty.

Degermanin väitöskirjan “Litteraturen,
det är vad man undervisar om.” Det
svenska litteraturdidaktiska fältet i förvandring alaotsikossa esiintyvä kirjallisuuden didaktiikka avautuu kirjoittajan
mukaan tieteenalaksi, joka kiinnostuu
kirjallisista teksteistä pedagogisissa tilanteissa (intresserar sig för den litterära texten i den pedagogiska situationen) (Degerman 2013, 18-19). Kohteeksi asetetaan ensisijaisesti teksti eikä konteksti,
siis pedagoginen tilanne. Läpi väitöskirjan Degermanin käsitteen käyttö kuitenkin horjuu, sillä hän käyttää rinnakkain
termejä ‘litteraturdidaktik’ ja ‘litteratur-
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pedagogik’ erittelemättä niiden merkityksiä. Osin horjuvuus johtunee siitä, että
didaktiikan käsite tuli ruotsalaiseen kasvatustieteelliseen keskusteluun vasta
1980-luvulla (Degerman 2013, 66-72) ja
tätä aiemmin ilmestyneissä teoksissa käytettiin juuri kirjallisuuspedagogiikkakäsitettä.
Vuonna 2006 julkaistussa teoksessaan Litteraturdidaktik från gymnasium
till förskola Gerd B Arfwedson määrittelee käsitteensä didaktikka saksalaisen
kasvatustieteellisen keskustelun avulla.
Kommentoiden Werner Jankin ja Hilbert
Meyerin tekstiä hän nostaa määritelmänsä pohjaksi kysymykset: kenelle, mitä,
milloin, kenen kanssa, missä, miten, minkä avulla, miksi ja mistä (Arfwedson
2006, 15). Tällaisessa määrittelyssä teksti
ei priorisoidu oppimistilanteiden edelle.
Sekä suomalaisessa että ruotsalaisessa kasvatustieteellisessä keskustelussa
käytetyt didaktiikan ja pedagogiikan käsitteet vaikuttavat hankalasti rajattavilta
ja määriteltäviltä, koska käyttäjien mukaan niissä saattaa painottua angloamerikkalainen tai kontinentaalinen käsitteenkäyttö. Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston kollegani hoitavat didaktiikan tehtäviä, Itä-Suomessa puolestaan samoissa tehtävissä olemme pedagogiikan edustajia. Didaktiikkakäsite on
kuitenkin selkeästi vakiintunut ainedidaktiikan tutkimuksen puolella, mikä
näyttäytyy myös Suomen ainedidaktisen
tutkimusseuran nimessä. (Ainedidaktiikkakäsitteen käytöstä ks. Kallioniemi &

Virta 2012.) Käytän tässä artikkelissa
pedagogiikkakäsitettä vain käytännön
opetustilanteisiin ja ratkaisuihin liittyvissä yhteyksissä. Oman dosentuurini alaksi Helsingin yliopistossa on määritelty
kirjallisuuskasvatus. Suomenkielisessä
muodossaan se on sujuva ja rinnastuu
muihin aloihin, kuten draamakasvatukseen, mediakasvatukseen ja ympäristökasvatukseen. Näen sen itse myös laajempana kuin kirjallisuudenopetus.

Kirjallisuuskasvatuksen
määritelmä
Olen aiemmin määritellyt kirjallisuuskasvatuksen laajemmin kuin edellä mainitut
ruotsalaiset Degerman ja Arfwedson
oman kirjallisuusdidaktiikkansa. Heillä
molemmilla tutkimuksen kohde rajautuu
lähes yksinomaan koulussa tapahtuvaan
kirjallisuuden opetukseen. Haluan hahmottaa kirjallisuuskasvatuksen kentän
laajemmaksi kuin he:
Kirjallisuuskasvatuksen tavoitteena
on ohjata kirjallisuuden pariin, innostaa
lukuharrastukseen, luoda lukukokemuksia ja syventää lukuharrastusta. Kirjallisuuskasvatus antaa esteettisten kokemusten lisäksi välineitä kirjallisuuden analysoimiseen ja kriittiseen lukemiseen sekä
tietoa kirjallisuuden lajeista, historiasta,
kirjailijoista, kuvittajista ja kääntäjistä.
Kirjallisuuskasvatuksen perustaksi hahmotan kolme kantavaa rakennetta: 1)
mahdollisuus lukukokemuksiin, 2) sisältö
eli mitä valitaan luettavaksi ja käsiteltä-
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väksi ja 3) työskentelytavat eli miten luettua työstetään. Työskentelytapojen valintaan vaikuttavat kunkin kirjallisuuskasvattajan omat oppimisteoreettiset näkemykset. Kirjallisuuskasvattajien joukko on laaja: vanhemmat, lastentarhojen
ja perhepäiväkotien, kirjastojen ja koulujen henkilökunta ja muiden lähialojen
instituutioiden työntekijät. (Rättyä 2012,
56. Alleviivaukset KR tähän artikkeliin.)
Määritelmäni alkuosa kohdentuu tavoitteisiin ja tarkoitukseen, jotka laajentuvat kirjallisuusharrastukseen ja lukukokemuksiin, sekä efferentin että esteettisen lukemisen alueella. Olen joutunut
kuitenkin pohtimaan määrittelyä uudelleen, sillä yksi opiskelijani kommentoi
sitä opinnäytekäsikirjoituksessaan. Hän
tulkitsi tekstin siten, että rajaan kirjallisuuskasvatuksen ulkopuolelle kirjallisuuden käytön muiden taitojen oppimisen
apuna ja välineenä. Tämä ei ollut pyrkimyksenäni, eikä tätä rajausta myöskään

Kirjallisuuskasvatuksen
perustaksi piirtyvät
määritelmässä
kysymykset
mitä,
miksi ja
miten.
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eksplisiittisesti tekstissä tehdä. Kirjallisuuden lukemiseen sinällään sisältyy jo
niin monia näkökulmia, ettei siitä voi
erottaa kirjallisuuden “hyötykäyttöä” ulkopuolelle.
Kirjallisuuskasvatuksen perustaksi
puolestaan piirtyvät määritelmässä kysymykset mitä, miksi ja miten. Näiden peruspilareiden sisään liitän aiemmin esitetystä Arfwedsonin luettelosta myös
muita kysymyksiä.
Ensimmäinen eli miksi-pilari kuvastaa mahdollisuutta lukukokemuksiin ja elämyksiin ja siihen, mitä niistä voi seurata. Ne rakentavat lukijan identiteettejä
ja vuorovaikutustaitoja, kuten edellä avattiin. Oma näkemykseni on, että lukuharrastus ja -kokemukset sisältävät lukuisissa eri muodoissa taitojen oppimista. Esimerkiksi kirjallisuuskeskustelut vaativat
runsaasti argumentaatiotaitoja. Kokonaisteosten lukeminen puolestaan kasvattaa
pitkäjänteisyyteen (Tainio 2012, 138).
Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan
professori Liisa Tainio (2010, 113) kirjoittaa kokoavasti, miten kirjallisuuskasvatus edistää “sosiaalisen todellisuuden
ja ylipäätään ihmisen kokemusmaailman
ymmärtämistä, mikä lisää vuorovaikutustaitoja. — Kirjallisuuden lukeminen, analyysi ja tulkinta, jos mitkä avaavat tietä
moniarvoisuutta ja demokraattisuutta arvostavaan maailman kansalaisuuteen.”
Mitä-pilari rakentuu pääosin kirjallisuustieteelliselle ja -historialliselle tietopohjalle, mutta sisältää siis sen, mitä ja
millaista kirjallisuutta valitaan, esitellään,
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Kirjallisuuden
osaamista löytyy
muun muassa
kirjasto- ja kirja-alan
toimijoilta
kirjastoissa,
verkoissa, kouluissa, lehdissä sekä
kustantamoissa.

luetaan ja analysoidaan. Keskusteluiden
ja analyysien pohjalle tarvitaan yhteinen
käsitteistö eli metakieli. Kirjallisuuden
valinnan ja esittelyn osalta erityisosaamista löytyy erityisesti kirjasto- ja kirjaalan toimijoilta kirjastoissa, verkoissa,
kouluissa, lehdissä sekä kustantamoissa.
Miten-pilari puolestaan kattaa tilanteet, joissa kirjallisuutta käsitellään eli
minkä avulla, kenelle, kenen kanssa, milloin, missä, minkä avulla ja mistä. Vastaukset näihin riippuvat siitä, millainen on
kulloinenkin kirjallisuuskasvatuksellinen
tilanne, eli voidaanko tehdä valintoja
yksilö- tai yhdessätyöskentelyn sekä kasvokkaisen tai virtuaalisen viestinnän välillä.

Kirjallisuudenopetus rajautuu
kirjallisuuskasvatuksen sisään
Kirjallisuuskasvatuksen ja kirjallisuudenopetuksen suhde näyttäytyy mielestäni

siten, että kirjallisuuskasvatuksen sisältä
rajautuu osa-alue, joka kohdistuu eri-ikäisiin lapsiin, nuoriin ja aikuisiin. Kirjallisuudenopetusta ohjaavat varhaiskasvatuksen, esi-, perus- tai ammattiopetuksen
opetussuunnitelmat. Toimijoina kirjallisuudenopetuksen alalla ovat pedagogisen
koulutuksen hankkineet ammattilaiset
sekä tietysti oppilaat. Oppimisympäristöt ovat didaktisesti suunniteltuja. Tässä
kirjallisuuskasvatuksen osa-alueessa
merkittävänä tekijänä näyttäytyy oppilasopettaja-suhde, joka tuo mukaan paitsi
pedagogiset ratkaisut myös kysymyksen
siitä, miten opetukseen liittyvää vuorovaikutusta dokumentoidaan ja arvioidaan.
Arviointielementti puuttuu muista kirjallisuuskasvatuksen osa-alueista.
Kirjallisuuskasvatuskäsitteen toistaiseksi vähäinen käyttö saattaa johtua siitä, että viime vuosina julkaistut kirjallisuuskasvatuksen alan teokset ovat käsitelleet juuri kirjallisuudenopetusta koulussa. Esimerkiksi Helena Linnan toimittama Luokat lukemaan (2004), hänen aiempi kirjansa Lukuonni (1999) sekä Satu
Mattilan, Minttu Ollilan ja Teresia Volotisen suomalaiseen koulumaailmaan sopeuttama Lukupiirin lumo (2010) sisältävät luokkatilanteissa kokeiltuja toimintatapoja ja projekteja. Koska teosten lähtökohta on ollut käytännönläheinen, niissä ei pohdita juurikaan opetuksen teoreettisia lähtökohtia. Näitä vanhempi Ulla
Purasen Luen, koen ja sanoiksi puen
(1998) toimii edelleen hyvänä pohjana,
vaikka siinäkään ei otsikkotasoa pidem-
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mälle mennä didaktiikan perustoihin.
(Tätä kirjoitettaessa Helena Linnan Lukijaksi! Alkuopetuksen kirjallisuuskasvatus ei vielä ollut ilmestynyt.

Kirjallisuuskasvatuksen alan
tutkimusta
Pikaisen kirjallisuuskatsauksen perusteella sekä Suomessa (ja) että muissa pohjoismaissa esimerkiksi lasten ja nuorten
lukemista ja lukuharrastusta on tutkittu
suhteellisen paljon. Näissä tutkimuksissa on keskitytty lähinnä siihen, mitä lapset ja nuoret lukevat ja kuinka usein. Toisaalta on tarkasteltu lukukokemuksia ja
sitä, miten lukijat ovat eläytyneet teksteihin. Kirjallisuudenopetuksen puolelta
puolestaan on tutkittu muun muassa kirjallisuuskäsitteiden oppimista (Kouki
2010). Harva tutkimus keskittyy didaktiseen näkökulmaan siitä, millä tavalla
kirjallisuuskasvatusta tehdään tai minkälaisiin kasvatustieteellisiin oppimiskäsityksiin ja -teorioihin opetustilanteisiin
liittyvät ratkaisut perustuvat.
Kasvatustieteellisessä kentässä kohteena ovat olleet kirjallisuuskeskustelut
verkossa tai ääneen ajatellen (mm. Oja
& Vaittinen; Vaittinen 2008; Vaittinen
2012). Uusin väitöstutkimus tältä saralta
on Pirkko Tiuraniemen väitöskirja Hyvää
yhteisöllistä verkko-oppimista jäljittämässä. Neljän virtuaalisen kirjallisuuskeskustelun sisällönanalyysi syksyltä
2012.
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Vapaa-ajan kirjallisuuskasvatus
Koulussa ja oppilaitoksissa tapahtuva
kirjallisuuskasvatus heijastuu myös koteihin oppilaiden tuomien lukutehtävien
ja lukukokemusten myötä. Mutta virta
kulkee myös toisin päin. Lukemiseen liittyvät varhaislapsuuden tai muut vapaaajan yksityiset ja yhteiset lukukokemukset tulevat mukaan kirjallisuudenopetukseen eksplisiittisinä tai implisiittisinä
kuvauksina, tarinoina, tunteina ja tuntemuksina. Vapaa-ajan kirjallisuuskasvatuksen toimijoita ovat perheen muut jäsenet, neuvolasta alkaen ohjatut vanhemmat.
Kirjavinkkaus, kirjastoseikkailut ja
lukudiplomit ovat eläneet vahvan nousukauden 2000-luvun vaihteesta alkaen, ja
diplomit ovat yleistyneet koulujen ja kirjastojen yhteistyönä lähes joka kuntaan.
Diplomit ja niihin liitetyt tehtävät ovatkin hyvä esimerkki siitä, miten kirjallisuuskasvatus ei ole pelkästään koulujen
asia, vaan siihen osallistuvat yhtä lailla
varhaiskasvatuksen kuin kirjastojenkin
ammattilaiset.
Kirjastojen ja virtuaalisten lukupiirien jäsenten merkitystä kirjavinkkareina
ja lukukokemusten reflektoijina on viime aikoina muistettu ja tutkittukin aiempaa enemmän. Äskettäin väitelleen Suvi
Aholan väitöskirja suomalaisista lukupiireistä on osoitus tästä. Julkista keskustelua kirjoista käydään entistä useammin
blogien äärellä (mm. kirjakahvilat). Voi
toki kysyä, onko tämä enää kirjallisuuskasvatusta, mutta koska yksi tulokulma
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kirjallisuuskasvatukseen on lukuharrastukseen innoittaminen, en usko blogien
kirjoittajien paheksuvan tällaista näkökulmaa.
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Pirjo Vaittinen, FT, äidinkielen didaktiikan
yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Luova lukeminen
on sosiaalista ja
monikerroksista
Kirjoittaja on FT, Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikön äidinkielen didaktiikan yliopistonlehtori ja teatterintutkija. Artikkeli perustuu hänen FinRa:n seminaarissa Monipuolinen lukutaito – avain osallisuuteen
26.10.2012 Tampereella pitämään puheenvuoroon.

Lukutaito on suhteellista. Kaunokirjallisesta tekstistä voi jossakin tilanteessa jäädä mieleen vain triviaalia tietoa taitavallekin lukijalle. Lapsi, jonka kanssa luetaan satuja, on monilukutaidon ekspertti.
Lukeminen on sosiaalista, monin kerroin
yhteisöllistä. Lukeminen on rajaton verkosto.

Lukemisen
paradoksaalisuudesta
Kun lähdin 1980-luvulla töihin Oulun
yliopistoon, etsin siitä tietoja edeltäjäni
Kirsti Simonsuuren kaunokirjallisesta
Pohjoisesta yökirjasta. Yliopiston professori Raoul Palmgren puolestaan oli
tuttu nuoruudenromaanistaan, jonka hän
on kirjoittanut nimellä R. Palomeri. Tam40

pereen yliopistoon tultuani olen saanut
lisiä edeltäjäni Anna-Liisa Mäenpään
kuvaan myös Helena Sinervon romaanista Runoilijan talossa ja Seija Holman
näytelmästä Manner Tampereen Työväen Teatterissa. Olen siis sijoittanut itseäni maailmaan efferentin lukemisen tavalla pyrkien lukijana saamaan tekstistä
ulos tiedon, joka auttaa minua toimimaan
lukemisen jälkeen.
Olen tutkijana etsinyt tietoa kirjailija
Helvi Hämäläisestä hänen kuvaamistaan
fiktiivisistä henkilöistä, Kylä palaa -romaanin kirjailijasta ja Säädyllisen murhenäytelmän Naimista. Samalla kiinnostukseni kirjailijaan vei pohtimaan asemaani ensimmäisen polven sivistyneistön jäsenenä.
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Epäilemättä olen myös lukenut tietokirjallisuutta tavalla, jota kutsutaan esteettiseksi lukemiseksi. Siinä suhde tekstiin on intensiivisempää, ja lukeminen on
eheyttävää ja kokemuksellista, henkilökohtaisia merkityksiä saavaa. (Rosenblatt
1978/1994, 35– 46; Vaittinen 2010, 394–
396.)
Jotkut tekstit edellyttävät kumpaakin
lukutapaa. Viime kesän tärkein lukukokemukseni, Maria Peuran Antaumuksella keskeneräinen. Kirjailijan korkeakoulu, on Teatterikorkeakoulun dramaturgilinjan opinnäytetyön yhteydessä syntynyt päiväkirja, jossa on tekstejä romaanista Vedenalaiset.

Osaamiskokemuksia
Lissabonissa 2003 sain konferenssissa
selailtavaksi kirjan, jonka kansi avautuu-

kin vasemmalle. Muutamilla sivuilla on
sarjakuvien puhekuplissa latinankielisiä
sanoja, mutta muuten kieltä ei ymmärrä.
Tekstien asettelun ja kuvien perusteella
voi päätellä, että se on satukirja. Päähenkilö on hämähäkki-tyttö, joka ystäviensä
kanssa perustaa kaupan, tekstiililiikkeen.
Asiakkaina on prinsessa ja hänen äitinsä, ja kirjan lopussa prinsessa pukeutuu
valmiiksi saatuun pukuun. Työpajan israelilainen vetäjä pyysi keskustelemaan
siitä, mitä tarina toi mieleemme. Esille
tulivat Grimmin sadut ja niistä tukan köydeksi kasvattava tyttö Rapunzel; tuttua oli
hämähäkin kutoma puku eli eläin auttaa
ihmisiä. Hämähäkki voi herättää pelottavia tunteita, mutta siihen liittyy mielikuvana ahkeruus; työnteko liittyy kirjassa taiteilijan työhön butiikissaan; hämähäkkityttöjen liike ja määrätietoisen prinsessan esiintyminen tuovat kirjaan jotain
feminististä.
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On useita tapoja lukea kirjaa: se on
satu, sen voi lukea feministisenä tai myyttisenä, taiteilijan tarinana tai laajemmin
kulttuurisesti. Keskeistä on lukemisen ja
vastaanoton aktiivisuus ja kehystäminen.
Intertekstuaalisuuden ohessa työpajassa
haluttiin nostaa oppija keskeiseksi, legitimoida assosiatiivinen lukeminen, avoimuus ja uteliaisuus, ajattelun ja metakognitiivisten taitojen kehittäminen. (ElkadLehman 2005, 39–56.)
Toinen esimerkki kirjojen lukemisen
suhteellisuudesta on pienten lasten lukeminen. Pikkulapsella on into lukea mukana kuvakirjaa, sanoa jotain samalla,
kun hänelle luetaan. Kirjan esiin ottaminen ja kuvien osoittelu on lukemista.

Luova lukeminen on kaikkien lukemisen tapojen yhdistelmä. Siinä lukeva

Lukemista on se, että vanhempi tai kuka
tahansa kirjan lukija vastaa lapsen kaikenlaisiin lukemisen yhteydessä syntyviin kysymyksiin tai kommentteihin. Jo
orastava tai kehkeytyvä lukutaito (emergent literacy) on monitasoista. Pienten
lasten toiminta satukirjaa luettaessa muistuttaa taitavan lukijan – ja tehokkaan oppijan – toimintaa. Ja ne ovat kaikki luovaa lukemista. (Laurinen 2000, 100–
126.)
Ja näin syntyy lukutaitoa ihan koulussa ja koulun yhteydessä käytetynkin
terminologian mukaan: luettavana ovat
tekstit, jotka ovat “puhuttuja ja kirjoitettuja, kuvitteellisia ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia
sekä näiden tekstityyppien yhdistelmiä”
(Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet 2004, 44).

subjekti on niin vahvasti keskipisteenä, että hän sanoo: “Katsos kun mies
taitaa aatella mitä tahtoo, aatella itsensä koko maailman herraksi t ai
tönkeileväksi sontiaiseksi. Kas hän
taitaa aatella kuolleiksi Jumalan,
perkeleet, enkelit ja koko ihmissuvun
ja elikot maassa, merellä ja ilmassa,
aatella maan, helvetin ja t aivaan katoavan kuin tappuratukko tulessa, ja
pimeyden astuvan sijaan, jossa
kenokaula sinä ilmoisna ikänä ei Her ran valkeutta huuda. Niin sinkoilee
täällä miehen aatos: ja ken t aitaa
viskellä verkkoja sen teille?” (Aleksis Kivi, Seitsemän veljestä)
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Vuorovaikutuksesta
mahdollisuuksiin
Luovassa lukemisessa tapahtuu jotain
lukijan ja sen välillä, mihin hän ajattelee
tai kokee tekstin sanojen viittaavan – sanataideteos vie uuteen maailmaan. Tekstin sanat herättävät lukijassa kieli- ja elämyskokemuksia ja niiden pohjalta hahmottuvat tekstin asiat ja ajatukset. (Rosenblatt 1978/1994, 12–17, 20–21; Vaittinen 2000, 396.) Lukemisessa edetään
kahdella tasolla: lukija kulkee teosta pitkin, astuu sisään ja eläytyy, hän voi palata ja astua ulkopuolelle tarkkailijana, hän
voi vaihtaa asemiaan useita kertoja aina
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uudelleen kehkeytyvien mahdollisuuden
horisonttien avautuessa. (Langer 1990,
814–815; Vaittinen 2000, 393–394.)
Juuri tuo ajatus astumisesta välillä
kokemuksen ulkopuolelle ja kerrotun reflektointi – siis oleminen samalla kertaa
tekstin sisällä, sen maailmassa, ja sen ulkopuolella, lukijan omassa elämässä,
kuuluu taiteen kokemiseen. Esteettinen,
eläytyvä tai luova lukeminen on kaksinaista, kahdentuvaa. (Anna-Lena Østern
2000)
Luova eli eläytyvä lukeminen ei rakennu puhtaasti luettavaan tekstiin, vaan
luova lukeminen on nimenomaan vankasti kontekstuaalista, tilanteessa ja ympäristössä kiinni olevaa. Lukija on merkitystä luova subjekti. Hänellä on halu, tahto ja motivaatio lukemiseen, ja hänellä
on siihen myös taito, itse asiassa hänellä
on kompleksinen taitojen kimppu. Osa
taidoista on lähellä tietoisesti sovellettavia lukemisstrategioita, osa on piiloisempaa, intuitiivisesti sovellettavaa, sanoiksi lausumatonta, hiljaista tietoa tai tietotaitoa.
Luovaan lukemiseen kuuluu tarinan
rakenteen löytäminen, mukautuminen
sen moniin perspektiiveihin, metaforien
ja alluusioiden ymmärtäminen; siinä tarvitaan luovuutta kuvitella monia tulkintoja, säilyttää uteliaisuus, keksiä useita
loppuja tarinalle. Lukemisessa tarvitaan
tunnetaitoja: on siedettävä epävarmuutta
tarinan kääntyillessä ja rohjettava astua
tarinan tunnelmaan.
Kirjoja luetaan, jotta niistä voi kes-

kustella kavereiden kanssa ja jotta kuulutaan samaan lukijoiden heimoon, klaaniin – niin kuin peleissä usein! Kirjojen
lukemisen kautta voi kuulua hyvien tarinoiden kertojien piiriin. Oletko koskaan
kokenut mitään sellaista, että ajattelet jo
tapahtumien kuluessa: kunhan pääsen
kertomaan tästä kavereille! Tarinat aukeavat monenlaisiin suuntiin: ihmissuhteet
ovat suosittuja, missä siis raja tirkistelyyn?
Entä miksen sanoisi: minä keskustelen suoraan maailman parhaiden kirjojen
ja niiden kirjoittajien kanssa?! Me oomme filosofeja kaikki, kun oikein ajatellaan! Klassikkokirjailijoita siteeraamalla saamme omille ajatuksillemme muotoa ja sanoillemme painoa. Emme välttämättä aina ole samaa mieltä kirjailijan
kanssa, vaan näemme myös, minkä hän
jättää pois, ymmärrämme hänen ratkaisujaan ja suhtaudumme kunnioittavasti
siihen, miten kirjoittaja on muotoillut
oman tarinansa maailmasta – ja teen hänelle kysymyksiä.
Olemme tottuneet siihen ajatukseen,
että kirjallisuuden pöydän päässä on aina
kunniasija lukijalla. Mutta hänen on myös
nähtävä vaivaa kirjan, käsityö- ja ajattelutaidon artefaktin, taideteoksen parissa.
Kirjallisuudesta oppimisessa on kaksi
puolta: toisaalta voin kirjan luettuani sanoa siitä Veijo Meren sanoin: “Olet enemmän siinä!” Tai voin etsiä kirjasta mahdollisia maailmoja – siinä olen suurten
filosofien rinnalla – tai tulevaisuuden tutkijoiden! Mahdollisia maailmoja on kau-
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nokirjallisuudessa luotu aina – onko maailmallamme toivoa, ellei ole mahdollista
kuvitella vaihtoehtoja todellisuudelle?
Seinälläni on Tuomas Kyrön kuva,
jossa on teksti: “Voit valita kuka olet?”
Opettajan tehtävä on olla aikuinen, jonka elämään kaunokirjallisuuden lukeminen kuuluu. Haluaako nuori kuulua samaan joukkoon? Ehkä hän tekee liittymisensä kapinoiden, kieltää lukemiselta
arvon, tai valitsee sellaista mitä opettaja
ei lue. Opettajan kannattaa kuitenkin antaa kiinnostukselle mahdollisuus. Kiinnostus on tärkeintä, ajattelu on tärkeätä,
siihen me emme pääse käsiksi kuin oppilaan tai opiskelijan sanoiksi pukemisen
tai jollakin muulla tavalla ilmaisemisen
kautta, siksi siis kaikenlaista kielentämistä tulee edistää, suosia ja suojella, rakentaa sille paitsi suoria myös epäsuoria ja
roolitettuja purkautumisväyliä ja olla valmis tukemaan kaikenlaisia vasteita, responsseja, reseptioita kaunokirjallisille
teksteille – kaikenlaisia “kirjajuttuja”
(’bokprat’ ruotsiksi ja ’book talk’ englanniksi).
Silloin tullaan myös lähelle omaa kirjoittamista. Vain lukemalla voi löytää
malleja omalle kirjoittamiselle ja vain
tutustumalla kirjailijoiden toimintaan voi
toteuttaa intentioita omien ajatusten ja
kokemusten ilmaisuun juuri kaunokirjallisuuden tiettyjen lajien ja muotojen kautta. Halu omaan ilmaisemiseen on yhtä
lähellä kuin kiinnostus kirjallisuuteen.
Kirjoitan itseäni varten niin kuin luen itseäni varten.
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“Lukeminen on sisäänhengitystä, kirjoittaminen on uloshengitystä”, kirjoittaa
Maria Peura.

Lähteet:
Elkad-Lehman, I. 2005. Spinning a Tale: Intertextuality and Intertextual Aptitude. L1Educational Studies in Language and Literature, Volume 5, Issue 1, 39–56.
Langer, J. 1990. The Process of Understanding: Reading for Literary and Informative
Purposes. Research in the Teaching of
English 24(3), October 1990.
Laurinen, L. 2000. Lukea ja oppia ikä
kaikki – tehokkaan oppimisen tunnuspiirteet
voi havaita jo satukirjojen äärellä. – Laurinen, Leena (toim.), Koti kasvattajana, elämä
opettajana. Jyväskylä: Atena, 100–126.)
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Helsinki: Opetushallitus.
Peura, Maria, Antaumuksella keskeneräinen. Kirjailijan korkeakoulu. Teos 2012.
Rosenblatt, L. 1978/1994. The Reader,
the Text, the Poem. The transactional theory
of the literary work. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University
Press.
Vaittinen, P. 2010. Kirjallisuusteorioiden
ja lukemiskäsitysten muuttumisesta ja sen
vaikutuksesta kirjallisuudenopetukseen –
Ropo, E. & Silfverberg, H. & Soini-Ikonen,
T. (toim.), Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Ainedidaktinen symposiumi 13.2.2009
Tampereella http://tampub.uta.fi/tup/978951-44-8011-9.pdf
Østern, A-L. 2000. Draamapedagogiikan
genret pohjoismaisten
opetussuunnitelmien valossa. Teoksessa
P. Teerijoki (toim.) Draaman tiet –
suomalainen näkökulma. Erkki Laakson
juhlakirja 7.6.2000. Jyväskylä:
Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 35,
4–26. http://www.jyu.fi/tdk/kastdk/okl/draama/genret.html
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KT Marja Hannula
luokanopettaja
Normaalikoulun alakoulu
Jyväskylän yliopisto

Lasten
ohjaaminen
aktiivisiksi
keskustelijoiksi
- dialogisuus
luokkahuoneessa

KT Marja Hannula selvitti väitöstutkimuksessaan Dialogia etsimässä –
pienryhmäkeskusteluja luokassa, miten peruskoulun alakoulussa on mahdollista ohjata oppilaita keskustelun
perustaitojen oppimiseen ja käyttämiseen. Hän tarkasteli väitöskirjassaan
edellytyksiä, joita tarvitaan oppimista
tukevan dialogin syntymiseen luokkahuoneessa.
Tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa
ja löytää tapoja, joiden avulla luokanopettajat voivat käyttää oppimista tukevaa
dialogia opetuksessaan. Yhtenä tavoitteena oli löytää erilaisia materiaaleja, joilla lisätä koulun arjessa käytäviä koko luokan, pienryhmän tai parin välisiä keskus-

teluja. Tutkimus toteutettiin viisi kuukautta kestäneenä pienryhmäkokeiluna,
ja sen toteutti kolmannen luokan opettaja. Tutkimusaineisto kerättiin pienryhmäkeskusteluista, joissa käytettiin dialogista keskustelua virittäviä tekstejä ja tehtäviä, jotka noudattivat tutkivan puheen
(Dawes, Mercer & Wegerif 2004) kehittämisohjelman periaatteita.
Pienryhmätoiminnan tavoitteena oli
tukea oppilaiden osallistumista dialogiseen keskusteluun harjoittelemalla keskustelun perustaitoja: oman ajatuksen ilmaiseminen ja perusteleminen, toisen
mielipiteen kuunteleminen ja kyseenalaistaminen, asioiden katsominen useasta näkökulmasta sekä yhteiseen ratkaisuun pääseminen. Tutkimuksen keskei-
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senä kiinnostuksen kohteena olivat oppilaiden pienryhmäkeskusteluissa soveltamat keskustelun perustaidot ja dialogisuuden, erilaisten näkökulmien ilmeneminen. Keskusteluissa tärkeänä elementtinä olivat keskustelun perussäännöt
(ground rules), jotka ohjasivat ja tukivat
oppilaita osallistumaan keskusteluun
pienryhmissä.
Tutkimukseen osallistui 21 oppilasta
ja se toteutettiin äidinkielen ryhmätunneilla, jolloin paikalla oli puolet oppilaista. Oppilaat keskustelivat 3–4 hengen
pienryhmissä, joissa oli sekä aktiivisia
että hiljaisempia oppilaita. Ryhmän oppilaat olivat lukutaidoltaan heterogeenisiä, ja joka ryhmässä oli sekä tyttöjä että
poikia. Ryhmät pysyivät samoina koko
tutkimuksen ajan ja niillä oli oma työskentelypaikka luokassa.
Tuntien rakenne pysyi koko tutkimuksen ajan samanlaisena. Tunnin alussa luokanopettaja mallinsi tunnilla harjoiteltavaa keskustelun perustaitoa. Seuraavaksi lapset lukivat teemaan liittyvän
tekstin ja vastasivat siihen liittyviin kysymyksiin kirjallisesti. Näitä vastauksia
oppilaat hyödynsivät, kun he lopuksi keskustelivat pienryhmässä lukemastaan
tekstistä uusien strukturoitujen kysymysten avulla.

Keskustelun perustaidot
ryhmissä
Oman mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen onnistui joka ryhmässä. Aja-
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tuksia perusteltiin luetulla tekstillä ja
omilla kokemuksilla tai kulttuurisella tiedolla. Joka ryhmässä kyseenalaistettiin
toisten ajatuksia, kun oppilaiden ajatukset olivat erilaisia. Tällöin oppilaat vaativat toisiltaan tarkennuksia tai selkeyttivät perusteluaan, jotta muut ymmärtäisivät mitä he tarkoittivat.
Ryhmät erosivat kyseenalaistamisessa. Kyseenalaistaminen ilmeni ryhmissä
kolmella tavalla. Ensimmäisellä tasolla
kyseenalaistaminen ei johtanut dialogiin,
siihen vastattiin perustelemalla oma vastaus, jonka jälkeen siirryttiin seuraavaan
kysymykseen. Seuraavalla tasolla kyseenalaistaminen johti dialogiseen keskusteluun, jossa oppilaat toivat keskusteluun erilaisia näkökulmia, joita he perustelivat ja kyseenalaistivat. Kolmannella tasolla kyseenalaistaminen johti dialogiin ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen. Keskustelussa vaihtelivat mielipiteet, perustelut ja kyseenalaistamiset.
Oppilaat tarkensivat ajatuksiaan, laajensivat omia ja toisten ideoita ja pyrkivät
ymmärtämään, mitä toinen tarkoitti, ja
löytämään yhteisen ratkaisun.
Luettavat tekstit ja tehtävät olivat
yhteydessä syntyneeseen keskusteluun.
Sadut tukivat oppilaiden keskustelun perustaitojen harjoittelemista. Luetusta sadusta jokainen oppilas löysi vastauksen,
jonka saattoi ilmaista keskustelussa. Kaikissa ryhmissä oppilaat kyseenalaistivat
toisiaan pohtiessaan moraalisia ongelmia.
Ne aktivoivat oppilaita pohtimaan, mikä
on oikein ja väärin, sillä he olivat joutu-
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neet itsekin vastaaviin tilanteisiin. Perustelut ja kyseenalaistamiset nousivat oppilaiden omista kokemuksista, kulttuurisesta tiedosta sekä moraalista. Ongelmaratkaisutehtävät olivat sekä vaikeita että
innostavia. Tehtävässä yhteisen ymmärryksen syntyminen ei vaatinut toisen ajatuksen kyseenalaistamista, vaan tarinoiden vertaileminen johdatti ryhmät löytämään ratkaisun. Kun ongelmanratkaisusta muodostui ryhmäläisille yhteinen tavoite, keskustelussa päästiin yhteisen
ymmärryksen rakentamiseen.

Dialoginen tila mahdollistaa
keskustelun luokassa
Parhaimmillaan pienryhmissä syntyi dialoginen tila, jossa oppilaat tuottivat ideoita, haastoivat toisiaan ja etsivät yhteistä ymmärrystä ristiriitaisten näkökulmien ja tulkintojen herätessä. Dialoginen
tila koostui kolmesta eri elementistä, joita kaikkia tarvittiin keskustelun perustaitojen ohella. Ensimmäinen elementti oli
keskustelun tuki, toinen keskustelua virittävät resurssit ja kolmas keskusteluun
annettu aika ja tila.
Oppituntien samanlaisena toistuva
rakenne, opettajan mallinnus ja etukäteen
sovitut keskustelun perussäännöt loivat
kaikkien osallistumisen mahdollistavan
tukirakenteen. Oppilaat saivat tukea
myös toisiltaan, kun he tarttuivat toistensa
ajatuksiin ja haastoivat perustelemaan ja
selittämään täsmällisemmin.
Innostunutta väittelyä syntyi eniten

moraalisia ja sosiaalisia ongelmia sisältävistä teksteistä, jotka liittyivät oppilaiden elämään tai ongelmanratkaisuun.
Tekstien ohella dialogia virittäviä resursseja olivat kysymykset ja tehtävät, jotka
ohjasivat erilaisten näkökulmien pohtimiseen.
Kiireetön ja turvallinen dialoginen
tila syntyi samojen pienryhmien toimiessa pitkäjänteisesti, jolloin hiljaisemmatkin oppilaat rohkaistuivat sanomaan mielipiteitään. Pienryhmien välillä havaittiin
kuitenkin myös eroavuutta dialogisen
keskustelun laajuudessa.
Tutkimus rohkaisee keskustelutaitojen systemaattiseen harjoittamiseen keinona koulun oppimisympäristöjen dialogisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies
in Education, Psychology and Social Research, 446. Jyväskylä 2012, ISSN 0075–4625;
466 ISBN 978-951-39-4845-0 (nid.) ISBN
978-951-39-4846-7 (PDF) Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä,
puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi.
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Kouluvaarit
kasvatustoimintaa
tukemassa

Eero Karvanen toimii kouluvaarina Turussa.
Kouluvaaritoiminta lähti liikkeelle maaliskuussa 2000, kun Börje Gorschelnik
kävi kysymässä mahdollisuutta aloittaa
Gygnaeuksen koulussa tukivaarina. Idea
oli tullut Ruotsista ja sen oli esittänyt rehtori Pehr-Olof Rönnholm KELA-lehdessä.
Aluksi toiminta lähti käyntiin ruotsinkielisissä kouluissa, mutta jo saman
vuoden syksyllä aloittivat kaksi ensimmäistä kouluvaaria Turun Suikkilan koulussa. Toiminta oli aluksi melko hiljaista, koska vasta yhdistyksen perustamisen
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jälkeen voitiin anoa avustuksia. Kouluvaari ry – Farfa i skolan rf – rekisteröitiin yhdistykseksi huhtikuussa 2004.
Yleensä vaarit kävivät ala-asteella ja
toimintaan tulivat mukaan kielikylpyluokat. Suomessa toiminta on palkatonta,
kun taas Ruotsissa maksettiin työttömille toimijoille korvaus. Siis Suomessa riitti
hyvä mieli ja kouluruoka. On selvää, että
pienen jäsenmaksun lisäksi tulee vaareille
kustannuksia matkoista ja usein pienistä
hankinnoista omalle luokalle.
Suhtautuminen ja toiminnan järjestä-
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minen vaihtelee koulukohtaisesti erittäin
paljon. Toisissa kouluissa vaari aloittaa
ensimmäiseltä luokalta siirtyen opettajan
mukana toiselle luokalle tuttujen oppilaiden mukana ja aloittaa sitten taas uusien
oppilaiden mukana ekaluokan. Toisissa
kouluissa tullessaan kouluun vaari käy
läpi lukujärjestyksen katsoen minkä luokkien mukana hän viettää koulupäivän.
Kouluvaareille tehdään heti aluksi
selväksi, etteivät he ole opettajia eivätkä
kouluavustajia, vaan luokassa olevat kaksi lisäsilmää ja kättä auttamaan tarvittaessa opettajaa. Varsin tärkeä rooli on vaareilla uimaloissa käynneissä, sillä ei ole
mahdollista, että naisopettaja tulisi käymään poikien pukuhuoneisiin tai saunaan. Isoimmissa uimahalleissa pojat
pukeutuvat ja saunovat yleisellä miesten
puolella ja sinne ei naisopettaja voi mennä. Myös luokkaretkillä ja esimerkiksi
kirkossa käynnissä vaarit ovat valvomassa ja auttamassa opettajia järjestelyissä.
Oman lukunsa ansaitsee vaarien rooli
perinteiden ja vanhojen asioiden kertaamisessa. Turussa on eräs kouluvaari kiertänyt parhaimmillaan viidessä koulussa
asepuku päällä itsenäisyysjuhlissa kertomassa itsenäisyytemme säilymisestä.
Samoin eräässä koulussa molemmat kouluvaarit pukeutuivat frakkiin ja esiintyivät kunniamerkkeineen kuin Linnan juhlissa ikään.
Erittäin tärkeä rooli vaareilla on teknisillä tunneilla auttamassa puutöissä.
Turussa on myös jo neljästi järjestetty
mäkiautokisat Vasaramäen koulun mäes-

sä ja parhaimmillaan mukana on ollut yli
kymmenen autoa.
Tällä hetkellä Turun kouluissa on 51
toimivaa kouluvaaria 30 koulussa. Turun
ympäristössä toimii noin 20 suomenkielistä kouluvaaria ja Vaasan suunnalla on
noin 100 kouluvaaria ja muoria, mutta
heistä vain 5-6 on jäsenenä yhdistyksessämme. Samoin Helsingin suunnalla on
yli 100 toimijaa, mutta heistä ei yksikään
ole jäseniämme. Kaikki nämä ovat ruotsinkielisissä kouluissa ja Folkhälsan rahoittaa heitä ja me kuulemme heistä vain
kuulopuheina.
Tulevaisuus näyttää valoisalta ja tiedämme, että tarve ns. kolmannen sektorin toimijoista kasvaa jatkuvasti. Vaikeutena on, että olemme ehkä liian Turkukeskeisiä, sillä kyselyitä tulee jatkuvasti
eri puolilta Suomea. Meillä ei kuitenkaan
ole varoja laajentaa toimintaamme, sillä
avustukset ovat kiven takana ja 20 euron
jäsenmaksulla ei pystytä matkustamaan
ja konsultoimaan toimintaamme. Paras
tapa laajentua olisi löytää isommilta paikkakunnilta joku innokas toimija, joka saisi kerättyä ympärilleen samanhenkisiä
toimijoita ja näitä keskuksia pyrkisimme
kouluttamaan ja auttamaan toiminnassaan.
Mottomme olkoon: Nuorissa on Suomen tulevaisuus ja yhdenkin nuoren syrjäytymisen estäminen olkoon meille kuin
lottovoitto.
Turussa, Eero Karvanen,
Kouluvaarit ry puheenjohtaja
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Kouluvaari tukee koulun arkea

Kouluvaarit muodostavat koulujen
kasvatustoimintaa tukevan aatteellisen yhdistyksen. Kouluvaarit ry:n
kumppanina toimii Mannerheimin
Lastensuojeluliitto. Kouluvaarit ovat
joukko yli 55-vuotiaita vapaaehtoisia
miehiä, jotka ovat valmiita toimimaan
alakoulun oppilaiden ja opettajien tukena ja apuna.
Kouluvaarit toimivat erityisesti alakoulun pienempien oppilaiden parissa. Vaarin kanssa oppilaat voivat tehdä tehtäviä,
keskustella ja kuulla tarinoita. Kouluvaarit osallistuvat kerran viikossa opettajan
kanssa sovituille tunneille ja myös ruokailevat oppilaiden kanssa. Kaikki kouluvaarien tekemä työ on tarkoitettu lapsen parhaaksi.
Monelta tämän päivän lapselta puuttuva isovanhemmat tai he asuvat kaukana. Monen lapsen arjesta puuttuu turvallisen aikuisen läsnäolo. Kouluvaarit ovat
omalta osaltaan tukemassa kasvatustoimintaa sekä kehittämässä hyvää ja turvallista kouluympäristöä. He tuovat oppimiseen lisäarvoa omalla erikoisosaamisellaan ja elämänkokemuksellaan.
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Kouluvaari
Kouluvaari on
· yli 55-vuotias mies.
· rehellinen ja hyvämaineinen.
· mies, jolla on elämänkokemusta ja joka
haluaa antaa panoksensa lasten ja yhteiskunnan hyväksi.
· mies, joka pitää lapsista ja tuntee lasten
tarpeet (mielellään omia lapsia ja lastenlapsia).
· mies, joka on positiivinen, ystävällinen
ja empaattinen sekä omaa taidon kuunnella lasta.
· mies, jolla on ideoita, aloitteita ja energiaa toteuttaa ne yhdessä opettajien kanssa.
· mies, jolla on kyky yhteistyöhön vanhempien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
·mies, joka on rehellinen ja kohtuullisen
terve sekä omaa terveet elämäntavat.
· mies, joka ei ole missään tekemisissä
epäsiveellisten tai rikollisten järjestöjen
kanssa.
· mies, joka tekee tätä työtä “ruokapalkalla”.
· mies, joka on Suomen kansalainen ja
nauttii kansalaisluottamusta.
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Kouluvaari
· antaa itsestään oikeat ja totuudenmukaiset tiedot valintatilanteessa.
· hyväksyy koulun säännöt ja määräykset sekä sitoutuu noudattamaan niitä.
· suhtautuu kaikkiin oppilaisiin sukupuoleen ja kulttuuritaustaan katsomatta samalla positiivisella asenteella.
· sitoutuu työskentelemään opettajakunnan alaisuudessa ja ohjeiden mukaan.
· sitoutuu mahdollisuuksiensa mukaan
koulun lukuvuoteen.

· sitoutuu kouluasioiden ehdottomaan salassapitoon.
· sitoutuu olemaan esittämättä omia poliittisia tai uskontoonsa liittyviä mielipiteitään.
· sitoutuu ilmoittamaan riittävän ajoissa
olennaisista muutoksista (esim. lopettaminen) yhdistyksen puheenjohtajalle.
Kouluvaarien työ on juuri tällä hetkellä
tärkeää ja ajankohtaista!

37th Reading Association of
Ireland International Conference
Language, Literacy and Literature: Re-imagining Teaching and Learning
Marino Institute of Education, Dublin September 26th - 28th 2013
RAI invites proposals for papers and workshops for its 37th annual
international conference. The theme of this year’s conference is “Language,
Literacy and Literature: Re-imagining Teaching and Learning”. The
conference will explore research and practice on the following topics:
- Children’s oral language development
- Best practice in the teaching and study of literacy
- Promoting children’s literature in schools
- Whole school approaches to literacy development
- Literacy across the curriculum
- Muineadh agus measúnú na Gaeilge
- New literacies: using digital tools to enhance literacy
- Classroom-based assessment for literacy
- Research-based best practice for children with literacy difficulties
- Challenges and opportunities in today’s changing classrooms
- Adolescent, family and community literacy
Proposals for papers (150-300 words) should be emailed by May 10th 2013 to
raiconference@gmail.com (with ‘Proposals 2013’ in the subject line).
Reading Association of Ireland, c/o Educational Research Centre,
St. Patrick’s College, Drumcondra, Dublin 9
www.reading.ie
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FinRA ry:n johtokunta 2012
Sirpa Eskelä-Haapanen
varapuheenjohtaja

Ann-Sofie Selin

sirpa.eskela-haapanen@jyu.fi

kansainvälisten asiain sihteeri

varajäsen

aselin@turku.fi

AnuTiilikainen

varajäsen
Krista Halonen-Kaihovirta

Leena Tirkkonen, sihteeri
leena.tirkkonen@gmail.com

Annika Kinnari, jäsensihteeri

varajäsen

annika.kinnari@anvianet.fi

Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo
Carita Kiili, tiedotussihteeri
Heidi Perho, taloudenhoitaja

carita.kiili@jyu.fi

heidi.perho@turku.fi

varajäsen Anne Jyrkiäinen

varajäsen
Pehr-Olof Rönnholm
pronnhol@åbo.fi

Tulevia kansainvälisiä tapahtumia
19. - 22.4.2013
6. - 9.8.2013
10. - 11.8.2013

IRA 58th Annual Convention
San Antonio, Texas
18th European Conference on Reading
Jönköping
IDEC Summer Meeting
Jönköping
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FinRA:n

SYYSKOKOUS
5.10.2013 klo 11.30

Lukemisen ja
kirjoittamisen
testejä A7
Ulkoasun suunnittelu:
Mia-Liisa Kemppainen
Laaja kooste hyväksi koettuja

Scandic Tampere
City-hotelli
Piazza Ford Factory
Hämeenkatu 1

Tervetuloa!
Johtokunta

testejä ala- ja yläkouluille.

Tekijät: Arja Huhtala &
Virpi Ravolainen

Hinta:
30 euroa +
toimituskulut.

Päätoimittaja: Sirpa Eskelä-Haapanen

Tilaukset:

puh. 040 592 9565

sirpa.eskela-haapanen@jyu.fi
Toimituskunnan jäsenet:

finrainfo@gmail.com
Kun kunta tai muu yhteisö on
maksaja, laskutuksen
viitemerkinnät ja osoitetiedot
tulee näkyä tilauksessa.
Myös yksityishenkilön on
hyvä ilmoittaa, että on laskun
maksaja.

Carita Kiili, carita.kiili@jyu.fi
Anna Rytivaara, anna.rytivaara@jyu.fi
Salla Määttä, salla.m.maatta@jyu.fi
Virpi Ravolainen,
vravolainen@gmail.com
Ulla Jylhä, ulla.jylha@gmail.com

KIELIKUKKO
FinRA ry:n jäsenlehti
(Finnish Reading Assciation)
32. vuosikerta

Aineiston luovutus
toimitukseen
2/2013 viikolla 14
3/2013 viikolla 21
4/2013 viikolla 40

Lehden tilaushinta vsk 40 €
FinRA:n jäsenille lehti
ilmainen.
Jäsenmaksu 39 euroa.
Opiskelijoille 18 euroa/vuosi

Sivun koko B 5
(250 mm x 176 mm)
Ilmoitushinnat (alv 00 €)
Värilisenä
Mustavalkoisena
1/1 s. 220 €
200 €
½ s. 130 €
110 €
1/3 s. 110 €
90 €
¼ s. 80 €
60 €

Tilaukset:
finrainfo@gmail.com
Toimitus ja taitto:
ulla.jylha@gmail.com,
puh. 400 765 998
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