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Monilukutaitoa sanataiteella -hanke vuonna 2020 
KIRJASTON JA PERHEPÄIVÄHOIDON YHTEISTYÖ 
 
Aika tiistaina 14.1.2020 klo 13.30–15.00 
Paikka kirjasto  
Paikalla  perhepäivähoidon päällikkö Kirsi Sundqvist 

kirjastonjohtaja Kaisu Eldén ja  
kirjastonhoitaja Pauliina Hartikainen (hanketyöntekijä, sihteeri)  

   
Lukutaito keskeisenä painopisteenä 

 
Tapaamisen taustalla on Jokioisten koulutuslautakunnan päätös 25.9.2018 nostaa lasten 
ja nuorten lukutaidon ylläpitämisen ja kehittämisen kunnan varhaiskasvatuksessa ja 
perusopetuksessa keskeiseksi painopisteeksi. Tätä varten perustettu työryhmä aloitti 
toimintansa tammikuussa 2019. Perhepäivähoitajien aloitteesta on pohdittu, miten 
lukemisen painotus näkyy tai voisi näkyä perhepäivähoidon arjessa. Kirjaston 
tavoitteena on yhteistyön avulla edistää pienten lasten lukuharrastusta ja 
kirjastonkäyttöä, joten on luontevaa pohtia mahdollisia yhteistyömuotoja tai 
toimintatapoja lukuinnon edistämiseksi. Kesällä 2019 kartoitettiin kyselyn avulla 
perhepäivähoitajien ajatuksia kirjastonkäytöstä ja lukemaan innostamisen ideoista. 
Kyselyyn vastasi kahdeksan perhepäivähoitajaa. 
 
Jokioisten kirjaston osallistuminen AVI:n kehittämishankkeeseen vuosille 2019-2020 
antaa mahdollisuuden jatkaa kirjaston ja perhepäivähoidon yhteistyön aktiivista 
kehittämistä. Monilukutaitoa sanataiteella on Lahden AKE-alueen mediakasvatus- ja 
sanataidelähettihanke, jonka tavoitteena on kehittää monilukutaitoa ja innostaa 
lukemaan mediakasvatuksen ja sanataiteen menetelmin.  
 
 

Perhepäivähoito Jokioisilla 
  

• 25 perhepäivähoitajaa 

• noin 90 lasta 

• hoitolapset pääosin 1–1,5-vuotiaita, mutta ikähaarukka on 9 kk:n ikäisistä 5-
vuotiaisiin 

• perhepäivähoitajat asuvat ympäri kuntaa, eikä useimmilla ole mahdollisuutta käydä 
säännöllisesti lasten kanssa kirjastossa.  

 
Perhepäivähoidossa pidetään tärkeänä, että lapsille luetaan ja lasten kanssa lorutellaan 
päivittäin. Perhepäivähoitajien mukaan jo näin pienistä lapsista näkyy, jos kotona 
luetaan. Tämä ilmenee mm. kuuntelutaidoissa ja kirjankäsittelyssä. Saduttamisen 
keinoja käytetään ”tuumaustauoilla” lapsen kanssa, jolloin kirjataan ylös, mitä lapsi 
kertoo. Lukeminen otetaan esille myös Vasu-keskusteluissa vanhempien kanssa. 
Perhepäivähoitajien toimintaan ei ole erikseen kohdennettu kirjarahaa, vaan hoitajat 
tekevät mahdolliset kirjahankinnat ns. lelurahasta. 
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Perhepäivähoitolapset osallistuvat kaksi kertaa vuodessa teatteriesityksiin, jotka ovat 
yleensä nukketeatteria ja pidetään Tietotalolla. Muitakin yhteisiä tapahtumia voidaan 
järjestää (taikuri, sirkus, joulukirkko). 
 
Perhepäivähoitajat toimivat kahdessa eri tiimissä. Tiimien tapaaminen on 
pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (ei kesä-, heinä- eikä joulukuussa).  

 
Kehittämiskohteita 
 

Lukeminen ja lainauskäynnit  
Perhepäivähoitajat käyvät vaihtelevasti kirjastossa. Muutama vuosi sitten kirjastossa 
kokeiltiin ja sovittiin etukäteen aamut, jolloin perhepäivähoitajat voivat ilman eri 
sopimista käydä lasten kanssa lainausreissulla. Mahdollisuus helpotti lähinnä lähempänä 
toimivien perhepäivähoitajien toimintaa ja toiminta hiipui. Kirjaston ja 
varhaiskasvatuksen yhteistyöpalaverissa muistutettiin syksyllä 2019, että kirjastossa voi 
erikseen sovittaessa käydä lainaamassa myös ennen aukioloaikaa, mutta kuluvana 
toimintavuotena perhepäivähoitajat eivät ole tätä mahdollisuutta vielä käyttäneet.  
 
Miten lainauskäyntejä voitaisiin helpottaa ja/tai aktivoida? 
Kesän kysely: 
- aikataulut eivät sovi 
- matka liian pitkä 
- aamupäivän aukiolo silloin tällöin 
- joka viikko jonakin aamuna kirjasto auki jo klo 9 
- kerran kuussa lauantaina kirjasto auki 
- hankaluus löytää helposti tietynlaisia kirjoja 

  
Ratkaisuideoita: 
- aineiston esillepano 
- kiertävät kirjakassit kirjastosta 
- aktiivisempi tiedottaminen, muistutetaan aamulainausmahdollisuudesta 
- järjestetään erikseen mahdollisuuksia kirjastokäynteihin sellaisten tilaisuuksien 

yhteyteen, jolloin perhepäivähoitajilla ja lapsilla on muutenkin kuljetus keskustaan 
(esim. kevään valokuvauspäivänä). 

 
Toiminta perhepäivähoitajille, lapsille, lapsiperheille 
Lukuintoa vanhemmille: Jokioisilla vuonna 2017 ja 2018 syntyneet vauvaperheet saivat 
kirjalahjan kirjastosta, mukana on ollut Lukukeskuksen Lue lapselle -materiaalia. 
Vuosina 2019–2021  vauvat saavat kirjalahjan osana neuvolatarkastusta (Suomen 
Kulttuurirahaston hanke).  Vuonna 2018 Jokioisilla syntyneet lapset saivat kunnalta 
kirjalahjan, vuonna 2020 kunnan kirjalahja edellisenä vuonna syntyneille on Hannele 
Huovin runokokoelma Hiiri mittaa maailmaa (vauvajuhla 5.2.).  
 
Kahtena edellisenä syksynä kirjastossa on järjestetty lastenviikko, jonka ohjelmassa mm. 
nukketeatteria. Lastenviikolla kirjastossa oli esillä perhepäivähoitolasten yhteinen 
kirjoihin ja/tai loruihin liittyvä lasten töiden näyttely, jota monet vanhemmat kävivät 
katsomassa lapsineen ja josta saatiin hyvää palautetta. 
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Kirjaston säännöllisenä toimintana kuluvan toimintakauden aikana ovat olleet MLL:n 
satutunnit joka toinen viikko ja seurakunnan loruretket kerran kuussa 
 
Omia ja yhteisiä tiedottamisen mahdollisuuksia mm. esitteet, kirjavinkkilistat, diplomi 
tai passi, vanhempainillat. Miten tavoitamme vanhemmat parhaiten? Miten voisimme 
yhdessä innostaa lapsia ja lapsiperheitä lukemiseen? 

 
Kesän kysely: 
- perhepäivähoitolapsille kirjaston hauskaa esittelyä 
- tapahtumia, joihin lapset voivat vanhempien kanssa osallistua 
- tiedottaminen ajoissa esim. Facebookissa 
- tempaukset, viestit, kirjavinkkauslistat (osa ei kaipaa tietoa uutuuskirjoista) 

 
Ratkaisuideoita: 
- perhepäivähoitajille ja lapsille omaa kirjasto-ohjelmaa 
- vinkkausta, mahdollisesti jopa perhepäivähoitajan kotona 
- aktiivisempi tiedottaminen 
- alle kouluikäisten lukuhaaste esim. kevääksi -> perhepäivähoitajien kautta koteihin, 

myös muu varhaiskasvatus mukaan 
- kiertävien kirjakassien mukana postia koteihin 

 
 

Monilukutaitoa sanataiteella -hankkeessa 
 
MONILUKUTAITOA SANATAITEELLA – Lahden AKE-alueen mediakasvatus- ja 
sanataidelähetit -hanke on AVI:n kehittämishanke vuosille 2019-2020. Hankkeen 
tavoitteena on kehittää monilukutaitoa ja innostaa lukemaan mediakasvatuksen ja 
sanataiteen menetelmin.  
 
Hankkeen aikana kehitetään mediakasvatuksen ja sanataideohjauksen konsepteja, 
vahvistetaan kirjastojen henkilökunnan osaamista sekä luodaan verkostoja osaajien 
välillä. Jokioinen on mukana hankkeessa Kanta-Hämeen osalta, osa-aikaisena (50%) 
hanketyöntekijänä Pauliina Hartikainen kevätkauden aikana 13.1.–17.5.2020, osa-
aikainen hanketyö jatkuu myös syksyllä neljän kuukauden ajan. 
 
Perhepäivähoitajien ja hoitolasten perheiden lukuharrastuksen edistäminen esim. 
kiertokirjakassien avulla sopii hyvin Jokioisten hankkeeseen, jonka tavoitteena on 
edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta.  
 
Hankkeen aikana tunnustellaan, kokeillaan, kerätään palautetta ja kehitetään eri 
toimintamuotoja yhteistyössä perhepäivähoitajien kanssa. 
 
Kiertokirjakassit: 
- kirjastolla on vuonna 2020 mahdollisuus hankkia pieni kirjakokoelma 

perhepäivähoidon kiertoon 
- kiertoon maaliskuun alusta alkaen, keväällä muutama kassi, mukana mahdollisesti 

myös lasten pelejä 
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- kassien mukana esite perheille (sisältönä esim. ”näitä luettu”, luettuihin kirjoihin 
liittyvä vinkkilista, tietoisku lukemisesta, tehtävä perheille) 

- mukana olevaan lorukirjaan liittyvää tekemistä (esim. kuukauden loru, lorukortit) 
- kassin reissuvihko/yhteinen ideapakki? 
- pohdittava mm. lainaus- ja kiertokäytännöt, millainen kassi (nimi?) 
- kevään kokemusten jälkeen kerätään palautetta kehittämisen tueksi, syksyllä lisää 

kasseja kiertoon 
 

Perheiden pieni lukuhaaste: 
- jokin pienimuotoinen lukuhaaste pienille lapsille esim. helmikuusta lukuviikolle 

 
 
Vinkkaus tai muu toiminnallinen ohjelma perhepäivähoitajille 
- esim. kirjastossa/perhepäivähoitajan luona 
- perhepäivähoitajat hoitolapsineen voivat pieninä ryhminä sopia myös yhteisen 

tapaamisen kirjastoon omalla lukemisen ja yhdessäolon teemalla  
 
 
 
 
 
 
 
 


