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LUKUKASSIT 

 

 

 

TAVOITTEET 

Tavoitteena on kiertävien lukukassien, mukana olevan materiaalin ja luettuun aineistoon liittyvän 

toiminnan avulla innostaa perhepäivähoitajia, lapsia ja perheitä monipuolisen lukemisen äärelle. Sen lisäksi, 

että lukeminen on osa arjen rutiineja, lukemisesta ja lukukokemuksista puhutaan tärkeänä ja tavoiteltavana 

toimintana.   

Tavoitteeseen pääsemiseksi kiinnitetään huomiota 

- lukemiseen tapahtumana, 

- lukuympäristöön, 

- kiireettömään yhdessäoloon, 

- kirjaan esineenä, 

- teokseen, jolla on tekijä ja kuvittaja, 

- sanoihin, rytmiin ja kielen vivahteisiin, 

- kuvitukseen, 

- lapselle sopivaan kirjallisuuteen ja lapsen omiin mieltymyksiin, 

- tarinaan eläytymiseen, 

- lapsen omiin tarinoihin ja oivalluksiin, 

- lapsen omiin lukukokemuksiin ja lapselle merkityksellisiin asioihin sekä 

- lapsen leikkiin ja aktiiviseen toimijuuteen. 

Perhepäivähoidossa lukuelämyksiä taltioidaan lapselle ja perheille lukumuistoiksi ja lukuvinkeiksi. 

Lukukassikokeilussa kiinnitetään lisäksi huomiota perhepäivähoitajien ja kirjaston henkilökunnan tiedon, 

kokemusten ja osaamisen jakamiseen ja karttumiseen. Mm. näin pyritään aktiivisesti toteuttamaan 

hallitusohjelmaan kirjatun Lukuliikkeen suuntaviivoja, jotka ovat   

- lasten ja nuorten lukemaan innostaminen, 

- kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukutaidon tueksi, 

- ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä 

- lukemista edistävien rakenteiden luominen. 
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TAUSTAA 

LASTEN JA NUORTEN LUKUTAIDON YLLÄPITÄMINEN JA KEHITTÄMINEN  

PAINOPISTEENÄ 

Jokioisten kunnassa lasten ja nuorten lukutaidon ylläpitäminen ja kehittäminen nostettiin 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen keskeiseksi painopisteeksi koulutuslautakunnassa 25.9.2018.  

Koulutuslautakunnan päätös perustuu kansallisen Lukutaitofoorumin suuntaviivoihin lasten ja nuorten 

lukutaidon edistämiseksi. 

Lukeminen on tuotava entistä vahvemmin lasten ja nuorten arkeen, niihin virtuaalisiin ja 

fyysisiin tiloihin, joissa lapset ja nuoret aikaansa viettävät. Lukemista pitää laajentaa 

tarinoiden vastaanottamisesta omien tarinoiden tuottamisen suuntaan. Lukemiselle 

tarjotaan lasten ja nuorten arvostamia esikuvia. Lukemismyönteisiä asenteita on tuettava ja 

lukemisen esteitä poistettava kaikin mahdollisin tavoin. Vanhempia, huoltajia, perheitä ja 

muuta lähipiiriä innostetaan tukemaan lasten ja nuorten lukemista. 

Lautakunnan päätöksen mukaisesti vuoden 2019 alussa perustettiin työryhmä, jossa on edustus kirjastosta, 

varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja peruskoulusta. Työryhmän tavoitteena on pohtia keinoja, joilla 

saadaan lapset ja nuoret ja heidän perheensä ymmärtämään lukemisen merkitys ja saadaan lapset ja 

nuoret lukemaan. Työryhmän ja sen organisoiman toiminnan nimenä on Lukujuttu. Nimi valikoitui nimi- ja 

logokilpailun perusteella keväällä 2019.  

 

VARHAISKASVATUKSEN PERUSTEET 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 42) kiinnitetään huomiota monilukutaidon tukemiseen 

mm. tutustumalla monipuolisesti lastenkirjallisuuteen ja kannustamalla lapsia keksimään omia tarinoita, 

joita myös dokumentoidaan.  

Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun esimerkiksi draaman, tanssin ja leikin 

keinoin. Tavoitteena on, että harjoitukset ja leikit tarjoavat lapsille mahdollisuuden 

monipuoliseen kielelliseen ja keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja viestintään. Lasten 

mielikuvituksesta nousevia tai heidän kokemiaan ja havaitsemiaan asioita työstetään 

yhdessä. Lapset saavat kokemuksia sekä spontaanista ilmaisusta että yhteisesti 

suunnitellusta, toteutetusta ja arvioidusta luovasta prosessista. Toiminnassa hyödynnetään 

monipuolisesti esimerkiksi lastenkirjallisuutta, sanataidetta, teatterin eri muotoja, tanssia ja 

sirkusta.  

 
Jokioisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa kiinnitetään huomiota monilukutaitoon ja sen 
kehittämiseen arjen tilanteissa:  

 

Monilukutaidon kehittämiseksi varhaiskasvatuksessa perustana on puheen tuottamista ja 

ymmärtämistä tukevat keinot, kuten sanavaraston rikastuttaminen, asioiden ja esineiden 

nimeäminen, kerronta, saduttaminen, kirjat, loruttelu, riimittely, laulaminen, rytmitys, 

musiikki sekä kuvien monipuolinen käyttö arjen havainnollistamisen tukena esimerkiksi 

päiväohjelmassa. Lisäksi arjessa vahvistetaan lapsesta lähtevää luontaista kiinnostusta 

kirjaimiin, lukujonotaitoihin ja numeroihin. 
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MONILUKUTAITOA SANATAITEELLA  -HANKE 

Hanke on Lahden AKE-alueen (Lahden AKE = alueellista kehittämistehtävää hoitava Lahden 

kaupunginkirjasto) hallinnoima AVI:n kehittämishanke vuosille 2019–2020.  Hankkeen tavoitteena on 

kehittää monilukutaitoa ja innostaa lukemaan mediakasvatuksen ja sanataiteen menetelmin. Jokioisten 

kirjasto on mukana hankkeessa. Lukukassitoiminnan kehittäminen on osa hanketta.  

 

LUKUKASSIT PERHEPÄIVÄHOITAJILLE 

Tavoitteena on yhteistyön avulla edistää perhepäivähoitajien ja hoitolasten perheiden lukuharrastusta ja 

kirjastonkäyttöä. 

Jokioisten kunnan perhepäivähoitoväen keskuudessa on jo keväällä 2019 pohdittu, miten lukemisen 

painotus näkyy tai voisi näkyä perhepäivähoidossa. Kesällä 2019 kartoitettiin perhepäivähoitajien ajatuksia 

kirjastonkäytöstä ja lukemaan innostamisen ideoista.    

Monilukutaitoa sanataiteella -hankkeen aikana on Jokioisissa mahdollisuus jatkaa kirjaston ja 

perhepäivähoidon yhteistyön aktiivista kehittämistä ja kokeilla yhteistyömuotoja mm. perhepäivähoitajilla 

kiertävien kirjakassien avulla, sitoutua kokeiluun ja tarkastella sekä uuden toimintatavan toimivuutta 

arjessa että toiminnan vaikutusta lukuinnon kohenemiseen. Tämä osa hanketta koskee Jokioisten yli 20 

perhepäivähoitajaa, noin 100 perhepäivähoitolasta ja noin 70 perhettä.  

Hankkeen aikana kootaan 12 lukukassia, jotka kiertävät perhepäivähoidon tiimeissä. Kassien sisällön 

suunnittelu ja kokoaminen tehdään Monilukutaitoa sanataiteella –hankkeen rahoittamana. Kiertokasseihin 

tehdyt aineistohankinnat katetaan kirjaston määrärahoista, joissa on otettu huomioon lasten ja nuorten 

lukutaidon ylläpitäminen ja kehittäminen varhaiskasvatuksen ja peruskoulun keskeisenä painopisteenä 

(Koula §21 25.9.2018). Toiminta on samalla osa Jokioisten kunnan omaa Lukujuttu-toimintaa. 

 

 

 

 

Jokioisten kunta Koula §21 25.9.2018 Lukutaito painopistealueeksi Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksessa ja 

perusopetuksessa  

https://www.jokioinen.fi/client/jokioinen/userfiles/koula-4-2592018doc1587797784.pdf  

Jokioisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 

https://www.jokioinen.fi/client/jokioinen/userfiles/paivitetty-jokioisten-kunnan-varhaiskasvatussuunnitelma-

2019.pdf  

Lukuliike. Lasten ja nuorten lukutaidon kehittämisen suuntaviivat. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161031/Lukuliike-esite.pdf  

https://lukuliike.fi/lukuliike-suomalaislasten-ja-nuorten-lukutaidon-ja-monilukutaidon-asialla/  

 

Varhaiskasvatuksen perusteet. 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf 

https://www.jokioinen.fi/client/jokioinen/userfiles/koula-4-2592018doc1587797784.pdf
https://www.jokioinen.fi/client/jokioinen/userfiles/paivitetty-jokioisten-kunnan-varhaiskasvatussuunnitelma-2019.pdf
https://www.jokioinen.fi/client/jokioinen/userfiles/paivitetty-jokioisten-kunnan-varhaiskasvatussuunnitelma-2019.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161031/Lukuliike-esite.pdf
https://lukuliike.fi/lukuliike-suomalaislasten-ja-nuorten-lukutaidon-ja-monilukutaidon-asialla/
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf
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MATERIAALIT 

Tiedote  

• vanhemmille 

 

Kassikohtainen kirjalista: kooste omista jutuista, mitä luettu, mikä oivallettu, mikä innosti  

• lapselle ja perheelle täytettynä  

• kiertomappiin täytettynä 

• (perhepäivähoitajalle) 

 

Ideapankki kirjalistoineen (1–6) (7–12) 

• perhepäivähoitajan omaan käyttöön 

 

Kiertomappi jokaisessa lukukassissa (1–12) 

• kiertolista 

• kassikohtaiset kirjalistat 

• perhepäivähoitaja lisää mappiin oman ryhmänsä täytetyn kirjalistan: taltioidaan omat 

lukukokemukset ja toimintaideat tiedoksi ja jakoon.  

Lukukassit (1–12) 

• Lukukasseissa käytetään Lukujuttu-nimeä ja -logoa. 

• Syksyllä 2020 on jokaisessa lukukassissa 13 kirjaa ja yksi peli tai lelu.  

• Kierron aikana aineisto kulkee omassa kassissaan. 

• Mukana pelejä, luukku- ja ääninappikirjoja, paksulehtisiä kirjoja taaperoille, loruja ja runoja, 

pienten suosikkeja, tietokirjoja, kuvakirjoja mm. yksittäisiä osia suosituista kuvakirjasarjoista.  

• Kasseissa olevan aineiston saatavuustietoja ei näy Louna-Finnassa https://louna.finna.fi/ eikä 

kassien aineistoa voi varata.  

• Samasta teoksesta olevien muiden niteiden varaaminen ja lainaaminen on mahdollista. 

• Mukana olevista lasten peleistä ei toistaiseksi (syksyllä 2020) ole lainakappaleita. 

 

 

MUISTATHAN, että kirjaston henkilökuntaa voi pyytää keräämään valmiiksi pienen kokoelman toiveiden 

mukaisia kirjoja esim. johonkin teemaan liittyen. 

 

  

https://louna.finna.fi/
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TOIMINTA 

Kirjojen kierto 

• Kirjat lainataan Jokioisten perhepäivähoidon kortilla, yhteyshenkilönä perhepäivähoidon päällikkö.  

• Laina-aika lukukausi (syys/kevät), jonka aikana kassit kiertävät tiimeissä. Palautetaan lukukausien 

välillä kirjastoon. 

• Kierto tapahtuu tiimeissä perhepäivähoitajien kesken esim. tiimipalavereissa. 

• Rikki menneet kirjat korjataan tai poistetaan kirjastossa. 

• Kassin omaan kiertolistaan kirjataan ylös kassien lainaajat (tilastointi). 

 

Toiminta ja sen dokumentointi 

• Kiertolista kiertomapeissa. 

• Kassikohtaiseen kirjalistaan kerätään kooste omista jutuista, mitä luettu, mikä oivallettu, mikä 

innosti. Kirjaan/kirjoihin liittyviä omia askarteluja, leikkejä, kuvia, sanataidejuttuja ja/tai 

keskusteluja. Lukupäiväkirjaa kannattaa pitää myös muista luetuista kirjoista. 

→ lapselle ja perheelle muistoksi   

→ kiertomappiin muillekin jakoon, myös kommentit, suositukset ja kirjavinkit 

• Tavoitteena, että lukemisesta puhutaan, myös kodeissa, ja se koetaan tärkeänä, merkityksellisenä 

ja tavoiteltavana toimintana. 

• IDEAPANKKI kirjalistoineen oman ideoinnin ja soveltamisen virikkeenä. 

• Näyttely kirjastoon?  

Jakakaa omia ideoita, kokemuksianne, vinkkejä ja linkkejä yhteiseen käyttöön. Jokainen voi tehdä 

omannäköisiään juttuja eikä idean tarvitse olla iso eikä uusi! Esim. tutut loruleikit voivat olla lapselle 

juuri nyt sitä elämyksellisintä toimintaa! 

 

Perheiden materiaali 

• Tiedote jakoon hankkeen alussa 

• Kassikohtainen kirjalista täytettynä ja toiminnan kuvailu, kun kassi on ollut ryhmällä. 

• Jos lukuintoa riittää niin tiedoksi myös mitä muuta luettu ja touhuttu, esim. lukupäiväkirja. 

Perhepäivähoidossa voidaan esim. askarrella lapsille omat lukupäiväkirjan kannet, joiden väliin 

kirjalistoja ja lukumuistoja kerätään.  
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PALAUTTEEN KERUU JA JATKOTOIMENPITEET 

• Sovitaan aikataulu (hankkeen aikataulu ja tulokset) ja toimet. 

• Mm. näitä pohdittu lukukassitoimintaa suunnitellessa: 

Palautetta ja ideoita sisällön täydentämiseksi:  

Mikä on sopiva kirjojen määrä kassia kohti?  

Millaista aineistoa kaivataan lisää perhepäivähoidon lukuhetkiin (esim. sadut, lastenromaanit, aihepiirit, 

tietokirjat, eri-ikäisten lasten aineisto)? 

Miten helposti rikkoutuvan aineiston (luukkukirjat, pop-up-kirjat) käsittely on sujunut? 

Kaivataanko listoihin jonkinlaista kategoriointia/lyhyitä selostuksia kirjoista, vai riittääkö, että 

lukukassin kirjoihin voi itse tutustua? 

Olisiko kiinnostusta lainata kasseissa olevia pelejä myös kirjastosta 

(perhepäivähoitajat/lapset/perheet)?  

Herättikö itsessä, lapsissa ja/tai perheissä kiinnostusta lukea muita esim. samaan sarjaan tai aiheeseen 

kuuluvia kirjoja? 

Kirjojen laina-aika ja kassien kierto:  

Miten vaihdot ovat onnistuneet?  

Mikä on hyvä kassikohtainen laina-aika?  

Kaivataanko lisää kasseja kiertoon? (syksyllä 2020 kierrossa 12 lukukassia, kuusi tiimiä kohti) 

Toimintatavat:  

Onko tarpeen selkeyttää toimintatapoja? 

Olivatko ideoiden keksiminen, toteutus ja dokumentointi työläitä?  

Hyödynsitkö valmista ideavinkkiä vai toimiko se sysäyksenä keksiä oma toteutus?   

Auttoiko toiminta jäsentämään omaa työtä lukemisen ja kirjallisuuskasvatuksen osalta?  

Millaisia havaintoja teitte lasten keskittymisestä tai kiinnostumisesta lukemiseen?  

Millaisia ideoita lapsilta tuli? Tuliko vanhemmilta palautetta? 

Yhteistyö perheiden kanssa:  

Miten yhteistyötä voisi kehittää ja ottaa se paremmin huomioon lukukassitoiminnan ja materiaalin 

suunnittelussa?  

Kaivataanko vinkkilistoja ja tehtäväideoita vanhemmille ja koteihin? 

Miten dokumentoitte yhteisiä hetkiä tiedoksi vanhemmille?  

Puhuitteko vanhempien kanssa lukemisesta ja esim. lempikirjasta tai keksitystä leikistä?  

Jatko? 

 

 


