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Oulussa tehdään paljon 

työtä lukutaitojen eteen, 

mutkattomasti yhteistyöllä 

yli organisaatiorajojen.

Toiminnan keskiössä ovat 

lapset ja nuoret, aikuisia 

unohtamatta.

Lukutaito ja lukeminen 

vaikuttavat suoraan 

hyvinvointiin, oppimiseen ja 

elämässä selviytymiseen.



Aidot kumppanuudet tärkeitä, lukemista 

edistetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

• Kirjastopalvelut

• Neuvolapalvelut

• Varhaiskasvatuspalvelut

• Koulu ja opetustoimi

• Nuorisopalvelut

• Liikuntapalvelut

• Yhteisöt, järjestöt

• Valveen sanataidekoulu ja 

Lumotut sanat -festivaali

• Kirjastoyhteistyön

ohjausryhmä

• Lukuliike

• Lukukeskus

• Lastenkirjainstituutti

• Kirjastoseura

• Kainuun ja Pohjois-

Pohjanmaan kirjastot

• Muut kirjastot

• Monikielinen kirjasto

• Celia

• Oulun kirjailijaseura

• Huutomerkki ry

• Oulun sarjakuvaseura

• Oulun elokuvakeskus

• Oulun teatteri

• Luuppi

• Eri toimijoiden lukupiirit

• Paikalliset somevaikuttajat



• Oulussa neuvola-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut tekevät systemaattista 

yhteistyötä perheiden ja lasten lukutaidon hyväksi.

• Jokainen Oulussa syntyvä lapsi saa neuvolasta vauvan virikekuvan, jossa kerrotaan 

tuoreille vanhemmille kirjaston palveluista.

• Kirjastoyhteistyö on kirjattu Oulun varhaiskasvatussuunnitelmaan.

• Eskareille on oma Lukuhöperö-diplomi, joka kannustaa yhteisölliseen lukemiseen 

perheissä ja päiväkodissa.

• Kirjasto osallistuu monipuolisesti eri toimijoiden järjestämiin perhetapahtumiin.

• www.ouka.fi/lukumetka

Lukutaitotyö alkaa jo odotusaikana

http://www.ouka.fi/lukumetka


Kirjastot kasvattajien tukena

Lukutaitotyön perustana on kirjastojen henkilökunnan kirjallisuudentuntemus 

ja taito tarjota jokaiselle lukijalle hänelle sopivaa luettavaa, lukijan lukutaidon 

mukaan.

Yhteistyön rungon kaupunginkirjaston, neuvolapalvelujen, varhaiskasvatuksen 

ja opetuksen välillä muodostavat Lukumetka ja Kirjastoreitti.



Esikoulu
Lukuhöperö-

diplomi

3. luokka
Kirja-

vinkkaus

1. luokka
Kirjasto-
vierailu

5. luokka
Tiedonhaun

opetus

7. luokka
Tiedonhaun 
opetus tai 

kirjavinkkaus

Lukion
1. vuosi
Kirjasto-
vierailu

Kirjastoreitti Oulussa

4. luokka
Sanataiteen
aarrearkku

6. luokka
Musavinkkaus

Lisäksi Kirjastoreitin

oppimiskokonaisuudet

verkkosivuilla ja 
oppimisympäristöissä.



Viestintä ja näkyvyys on tärkeää. Kouluyhteistyön verkkosivustot ovat

www.kirjastoreitti.fi ja evaitaopiskeluun.fi 

Koulun ja kirjaston yhteistyön vaikutus ulottuu myös koteihin.  

Esimerkkeinä kirjallisuusdiplomi ja erilaiset lukuhaasteet.

Kirjastoreitti on kaupunginkirjaston ja Oulun koulujen

yhteistyötä. Se on mukana perusasteen opetussuunnitelmassa sekä 

valmisteilla olevassa lukion opetussuunnitelmassa. Kirjastoreitti on  

myös osa oppilaan kulttuuripolkua.

Kirjastoreitti Oulussa

http://www.kirjastoreitti.fi/
https://evaitaopiskeluun.fi/


Oulun kaupunginkirjasto on toteuttanut Oulun koulujen käytössä olevaan 

Qridi-oppimisympäristöön lukuhaasteita ja erilaisia tiedonhakuun ja 

kirjastonkäyttötaitoihin liittyviä oppimiskokonaisuuksia. Kaikki 

materiaalit löytyvät myös Kirjastoreitti-sivuilta.

Yläkoulun ja lukion informaatiolukutaidon oppimiskokonaisuudet 

löytyvät Oulun kaupunginkirjaston ylläpitämältä Eväitä opiskeluun –

sivustolta.

Lukutaitotyötä 

oppimisympäristöissä

http://www.kirjastoreitti.fi/
https://evaitaopiskeluun.fi/oppimistehtavat/ylakoulun-oppimiskokonaisuus/


Aarrearkku kutsuu avaamaan kirjan kannet, heittäytymään sanojen vietäväksi ja pitämään 

hauskaa tarinoiden, runojen ja sanataiteen maailmoissa! Aarrearkku kertoo seitsemän 

kotimaisen kirjan tarinoita. Se on neljänsien luokkien oma sanataidekokonaisuus, joka sitoutuu 

osaksi opetussuunnitelmaa. Arkkuja kiertää Oulun kouluissa yhteensä 6.



Kirjastot palvelevat livenä ja verkossa

• liki 30 kaupunginkirjaston toimipistettä

• kirjastoautot vievät palvelut päiväkodeille sekä etäällä sijaitseville kouluille

• etävinkkaukset kouluille, etäsatutunnit päiväkodeille

• kirjailijahaastattelut, KirjastoLive

• kirjavinkkivideot YouTubessa

• lukemaan innostaminen somekanavissa @vinkkaamo, @kirjastogram



Oulun koulukirjasto 
– linkki koulun ja kirjaston välillä 

Oulun koulukirjasto on opetuksen ylläpitämää toimintaa. 

• Koulukirjastoon kuuluu yhteensä 54 koulukirjastoyksikköä. 

• Lisäksi 11 koululla toimii yleinen kirjasto. 

• Koulukirjastojen aineistot on tallennettu  tietokantaan ja  käytössä on sähköinen lainausjärjestelmä. 

• Koulukirjaston hoidosta vastaavat informaatikko sekä koulujen koulukirjasto-opettaja tai -opettajat.

• He vastaavat myös lukemiseen innostamisesta ja ohjaamisesta ja mm. tiedonhallinnantaitojen 

opetuksen järjestämisestä.

• Oulun koulukirjasto tekee tiivistä yhteistyötä kaupunginkirjaston lisäksi Kulttuuritalo Valveen 

Sanataidekoulun kanssa.

Oulun koulukirjastolla on kehittämissuunnitelma. 

• Koulukirjasto-opettajat muodostavat vahvan kehittämisverkoston ja toimivat linkkeinä yleiseen 

kirjastoon.  



Lapset ja nuoret innostavat toisiaan lukemaan

300 minuutin lukuhaaste on hittituote, joka lähti liikkeelle Jäälin

alakoululta Oulusta. Haasteesta on tehty versiot myös yläkouluun 

ja lukioon. Näidenkin suunnittelussa on tehty yhteistyötä nuorten 

kanssa. Lukuhaaste löytyy myös Qridi-oppimisympäristöstä.

Lapset ja nuoret suosittelevat toisilleen luettavaa myös kouluissa.

• Esim. Koulukirjastoissa ”kirjastoluotsit” osallistuvat koulukirjaston 

hoitoon ja vinkkaavat lukemistaan mielenkiintoisista kirjoista 

oman koulun oppilaille.



Oulun lastenkulttuurikeskus on monipuolinen sanataidekasvatuksen kehittäjä ja 

osaaja. Keskuksen sanataideryhmissä jokainen voi innostua kielestä, kirjoista ja 

kirjoittamisesta. Tavoitteena on kasvattaa uusia sukupolvia, joille lukeminen ja 

kirjoittaminen ovat luonteva tapa viihtyä, olla, ymmärtää ja vaikuttaa. Keskuksen 

sanataideväki valmistaa oppimateriaalia, tekee koulu- ja päiväkotiyhteistyötä, 

kouluttaa lasten kanssa työskenteleviä aikuisia sekä järjestää vuosittain 

valtakunnalliset Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikot ja tuotamme 

elämyksellisiä kirjallisuusaiheisia näyttelyjä kiertämään kautta maan. 

www.kulttuurivalve.fi/oulunlastenkulttuurikeskus

Sanataidekoulu ja Lumotut sanat – lasten ja 

nuorten sanataideviikot 

http://www.kulttuurivalve.fi/oulunlastenkulttuurikeskus


Oulu lupaa lapsille! Oululaiset lastenkulttuurin tekijät – kaupungin
kulttuurilaitokset, useat festivaalit ja kolmannen sektorin toimijat
– lupaavat yhdessä, että Oulussa on tarjolla laadukasta 

lastenkulttuuria joka viikonloppu.

➢ Tarinoita monessa muodossa tarjoaa laaja oululaisten
lastenkulttuuritoimijoiden verkosto.

➢ Yhdessä takaamme laadukasta lastenkulttuuria Oulussa vuoden jokaisena viikonloppuna. Mukana on 
kirjallisuustapahtumia, teatteria, elokuvaa, musiikkia…

➢ Oulaisen lastenkulttuurin yhteiset verkkosivut . Verkkosivuilta löydät tapahtumapoiminnan lisäksi 
vinkkejä oululaisista lastenkulttuurin käyntikohteista, toimijoista ja taiteen ja kulttuurin 
harrastusmahdollisuuksista.

➢ Ajankohtaisista tapahtumia nostetaan esiin myös Lasten kulttuurikaupunki Oulun Facebook-sivulla 
(facebook.com/lastenkulttuurioulu)

Lasten kulttuurikaupunki Oulu

https://www.ouka.fi/oulu/lastenkulttuuri/tapahtumat


Aikuiset lukijoina

• Kirjastohenkilökunnan ja muiden asiantuntijoiden kirjallisuudentuntemus keskiössä

• Kirjaston luku- ja musaopaspalvelu: yksilöllistä suosittelua

• Kirjasaari-tapahtuma vuosittain: lukemisen suosittelua asiakkaille, kirjastojen 

henkilökunnalle, opettajille, varhaiskasvattajille

• Kirjailijavieraat, kirjallisuuskeskustelut ja –luennot, lukupiirit

• Syvemmälle!-podcast pureutuu syvemmälle yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa

• Botnia-palkinto nostaa esiin alueen kirjailijoita ja heidän tuotantoaan



Lukukampanjat ja haasteet

Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden yhteinen Oulu lukee! -kampanjavuosi 2019 nosti lukemista esille 
kouluilla ja kirjastoissa. Teema elää edellen, oululaiset jakavat lukukokemuksiaan somessa #oululukee

Toukokuussa 2021 tulossa Luetaan! –tapahtuma yhdessä Toivon Agenda –tapahtuman kanssa. Järjestetään 
yhteistyössä Oulun kaupungin, Aluehallintoviraston, Opetushallituksen ja Unesco ASPnet-koulujen kanssa. 

Koulut järjestävät myös erilaisia lukuviikkoja ja lukukampanjoita vuosittain. Oulussa osallistutaan  myös 
aktiivisesti valtakunnallisiin kampanjoihin, esim. Lukuviikko ja Syysloma on lukuloma.

Lukuhaasteet, esim. Kirjametrot, Pohjoinen lukuhaaste.



Monipuolisia palveluita erilaisille lukijoille

• Lukemisen tuki vaatii yksilöllistä, henkilökohtaista palvelua

• Lukutaitotyö vaatii työntekijöiltä kirjallisuudentuntemusta - lukeminen on työtä

• Lukea voi eri tavoilla, lukemiseen on erilaisia mahdollisuuksia (e- ja äänikirjat, selkokirjat)

• Aineistoa täytyy saada myös omalla äidinkielellä - sillä on suuri merkitys lukutaidon 

syntymisessä ja kehittymisessä

• Lukutaito vaatii harjoittelua: ääneen voi lukea vaikka lukukoiralle

• Erilaiset lukijat: kirjallisuusdiplomeissa on valikoimaa erityisryhmille ja maahanmuuttajille

• Kirjaston kotipalvelu tuo lukemisen kotiin, kirjasto palvelee myös vankeja



Lukemisen pitää näkyä

Lukeminen näkyväksi, lukeminen katukuvaan. Lukeminen osaksi arkea, 

jokapäiväiseksi.

Lukeminen yhdessä, perhelukeminen, yhteisöllinen lukeminen – yhdessäolo.

Lukeminen helpoksi ja saavutettavaksi.



Valtionavustusten rooli lukutaitotyön mahdollistajana on suuri.

Esimerkiksi aluehallintoviraston ja Lukuliikkeen avustamilla 

hankkeilla saadaan edistettyä lukemista merkittävästi. Samoin 

OKM myöntämä Valtakunnallinen lastenfestivaaliavustus. 

Mahdollistajat



Kiitokset!
Oulun kaupunki

https://www.ouka.fi/oulu/kirjasto

Mika Penttilä, sivistys- ja 

kulttuurijohtaja

https://www.ouka.fi/oulu/kirjasto

