
Hyödyllisiä linkkejä:  

10 faktaa lukemisesta https://lukukeskus.fi/10-faktaa-lukemisesta-2020/ 

Lukukeskuksen julkaisu tarjoaa tilannekuvan Suomen lukutaidosta ja lukemisesta. Selvitys kokoaa 

yhteen kotimaisia ja kansainvälistä lukutaitotutkimuksia ja oppimistuloksia sekä luo katsauksen 

keinoihin, joilla tukea lukutaitotyötä ja -intoa. Julkaisuun on haastateltu Suomen keskeisiä tutkijoita 

ja asiantuntijoita. Julkaisua päivitetään säännöllisesti. 

 

30 Lukutuokiota https://lukutuokiot.nmi.fi/category/lukutuokiot/ 

Niilo Mäki Instituutin on julkaissut 30 lukutuokiota. Jokaiseen lukutuokioon on mietitty myös 

toiminnallisia tehtäviä eri-ikäisille lapsille tarinan jälkeen tehtäväksi.  

 

Hyppy tarinoihin -kirjanen: https://sites.utu.fi/iki-taru/perhelukeminen/hyppy-tarinoihin-kirjanen/  

 

Tulostettava kirjanen tarjoaa ideoita siihen, miten tukea lasten kielellistä kehittymistä ja innostaa 

lastenkirjallisuuden maailmaan. Kirjanen on tarkoitettu paitsi lukuilon herättelyyn, myös edistämään 

lasten kerronnan taitoja. Kirja on saatavissa sivuilta monella eri kielellä.  

 

Iltasatukirjahyllyistä 

 https://sites.utu.fi/iki-taru/perhelukeminen/iltasatukirjahylly/ Ideoita, video ja tutkimustuloksia 

iltasatukirjahyllyistä.  

 

Iki-Taru-hankkeen menetelmät ja taustat  https://sites.utu.fi/rinnalla/materiaalipankki/  

Mm. Silkkitie-nauhoitteet, laulut ja laulukirja, Pritney-menetelmän laulut ja värityskuvat, 

tulostettavia lukudiplomeja ja muuta materiaalia. 

 

Lukuliikkeen pienten lasten materiaalipankki https://lukuliike.fi/materiaalipankki/  Mm. 

kirjavinkkejä ja Suomen Kirjainstituutin varhaiskasvatusmateriaaleja ja paljon muuta. 

 

Perheessä lukemisen opas https://lukuliike.fi/wp-content/uploads/2020/11/Kotilukeminen-fin-

v3.pdf  Lukuinnostaja Agneta Möller-Salmelan kirjoittama opas lasten lukemisesta sisältää mm. 

Tietoa siitä, millainen lukija lapsi on eri ikävaiheissaan.  

 

Rinnalla-hankkeen materiaalipankki https://sites.utu.fi/rinnalla/materiaalipankki/ (Ks. Iki-Taru-

hankkeen menetelmät ja taustat.) 
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Tutkimusuutinen https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2022/04/yhdessa-lukeminen-

ennustaa-lapsen-lukutaitoa. Pohja lapsen lukutaidolle alkaa kehittyä jo vuosia ennen kouluunmenoa. 

Pitkittäistutkimuksen mukaan lapsen kanssa yhdessä lukeminen ennustaa parempaa lukutaitoa niin 

alakoulussa kuin peruskoulun päättyessä. 

 

Ytimessä - Kirja kaiken oppimisen keskiöön https://www.finna.fi/L1Record/aoe.532  Tulostettava 

kirja on tarkoitettu kaikille, joita lukeminen ja sen opettaminen kiinnostavat. Portti lukemisen 

maailmaan voi aueta draaman, seikkailun, roolimallin, lukusiestan, kirjamaistiaisten tai vaikka 

pakohuoneen avulla! Tervetuloa lukemisen ytimeen! 
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Kirjallisuusvinkkejä kasvattajille ja kodeille:  

Aerila, Juli-Anna ja Kauppinen, Merja: Kirjasta kaveri - Sytykkeitä lukijaksi kasvamiseen (PK-

Kustannus. 2021). Kirja tarjoaa välineitä kirjallisuuskasvatuksen ja lukuhetkien suunnitteluun. Se on 

suunnattu varhaiskasvatuksen ja perheiden kanssa työskenteleville, alan opiskelijoille ja 

vanhemmille. Mukana on myös uusinta tietoa kirjallisuudesta, lukemisen käytänteistä ja niiden 

merkityksestä.  

 

Aerila, Juli-Anna, Kauppinen, Merja: Sytytä lukukipinä. Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn.   

(PK-Kustannus 2019). Kirjassa esitellään lukuisia menetelmiä ja innostavia toimintatapoja lukuinnon 

herättelyyn. Kirjan toimintamallit ovat helposti toteutettavia ja sovellettavissa moneen tilanteeseen 

ja erilaisille lukijoille.  

 

Heikkilä - Halttunen, Päivi: Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen. (Ateena 2015). 

Kirjassa käydään l’pi lapsen lukuharrastuksen vaiheet vastasyntyneestä yläkoululaiseksi. Kirjassa on 

tutkimustietoa ja vinkkejä lapsen ja kirjan kohtaamisiin kotona, päiväkodissa, koulussa ja kirjastossa. 

Kirja on suunnattu kaikille aikuisille, jotka ovat kiinnostuneita lapsista ja lastenkirjoista.  

 

Orvasto, Ritva-Liisa ja Levola, Kari: Seitsemän minuuttia sadulle (Tammi 2010). Materiaali on 

suunnattu erityisesti 6 – 8-vuotiaiden lasten kuullun ja luetun ymmärtämistaitojen tukemiseen. 

Sadut tehtävineen tekevät näkyväksi lapsen tavan ymmärtää syy-seuraus-suhteita ja poimia 

kuulemastaan oleellinen, ja se rakentuu lapsen, opettajan ja vanhempien vuorovaikutukselle. 

 

Ruokonen, Inkeri: Ilmaisun ilo (PS-kustannus 2022) on ensimmäinen kokoomateos 

varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen taito- ja taidekasvatukseen. Kirja antaa välineitä 

taidepainotteisen pedagogiikan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 

 

 


