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KIRJAILIJAVIERAILU  
ELÄVÖITTÄÄ OPPITUNTEJA
Tilaa kirjailija vieraaksi oppitunnille – Lu-

kukeskuksen palvelussa on valittavissa yli 

600 kirjoittamisen ammattilaista ympäri 

Suomen kaunokirjailijoista käsikirjoit-

tajiin ja kuvittajiin. Kirjailijavierailut ovat 

maksullisia. Kirjastot ja koulut voivat myös 

tilata vierailuja yhdessä. Palvelun kautta 

tilaaminen ja maksaminen käyvät vai-

vattomasti. Kirjailijavierailu on tutkitusti 

toimiva keino innostaa lasta tai nuorta 

lukemisen ja tekstien pariin. Lue lisää ja 

tilaa kirjailija:

www.lukukeskus.fi/kirjailijavierailut

LUKUVIIKKO 2018:  
MUN TARINA – KERRO SE SANOIN
Lukuviikkoa 2018 vietetään 16.-22.4.2018. 

Teemana on Mun tarina. Kannustamme 

kertomaan omasta taustasta ja ajatuk-

sista tarinan ja kirjallisuuden keinoin. 

Lukuviikon aikana mm. järjestetään 

kirjoituskilpailu, jaetaan kirjoitusvinkkejä 

ja järjestetään lavarunoustapahtumia. 

Lukuviikon aikaiset tapahtumat kootaan 

yhteiseen tapahtumakalenteriin, joka 

aukeaa alkuvuodesta 2018 Lukuviikon 

sivuille. Lukuviikkojen aikaisemmat oppi-

tuntivinkit eri-ikäisille: 

www.lukuviikko.fi/materiaalit

SUURI LUKUSEIKKAILU
Suomi 100 – Suuri lukuseikkailu on koko 

Suomen juhlavuoden 2017 kestävä kam-

panja, jonka tarkoituksena on innostaa 

lapset lukemaan. Koululuokat voivat 

viettää Suurta lukuseikkailua esimerkiksi 

omilla tempauksilla ja teemapäivillä, osal-

listumalla Suuren lukuseikkailun haastei-

siin ja kilpailuihin tai osallistumalla oman 

alueen muiden järjestämiin tapahtumiin. 

Suuri lukuseikkailu on tuottanut kouluille 

oppituntivinkkejä ja -sanataidetehtäviä. 

Katso sisällöt, koko Suomen tapahtuma-

kalenteri ja muita vinkkejä osoitteesta:

www.suurilukuseikkailu.fi

Opettajan opas kaikille luokka-asteille

LUKUFIILIKSESTÄ SISÄLTÖÄ  
KIRJALLISUUSOPETUKSEEN
Lukufiilis on Suomen ainoa nuortenkirjal-

lisuuteen keskittyvä media. Verkkolehti si-

sältää kirjallisuudesta nuoria kiinnostavia 

juttuja, nuorten omalla äänellä ja heidän 

näkökulmastaan. Lehteä tekevät 13-18- 

vuotiaat avustajat ympäri Suomea. Sivus-

to toimii myös arvokkaana vinkkipankkina 

opettajille. Opettajat voivat lähettää 

oppilaidensa juttuja lehteen, ehdottaa 

yhteistyötä tai juttuvinkkejä. Lue lisää ja 

tutustu materiaaleihin: 

www.lukufiilis.fi

lukufiilis.fi/opettajalle

LUKUTAITOTYÖPAJA:  
TEEMANA SUOMI-RAP
Lukukeskus on toteuttanut viimeisen 

vuoden aikana 70 lukutaitotyöpajaa 

ammattikouluissa ympäri Suomen. Työ-

pajojen teemana on ollut rap-musiikki ja 

pajan tarkoituksena tuoda lukeminen ja 

lukutaito lähelle nuoria. Kun lukemisen 

lähtökohtana on oma suosikkimusiikki, 

suhde kieleen ja lukemiseen on luonteva. 

Työpajametodi on luotu yhteistyössä 

ammattikoulujen opettajien kanssa. Tuo-

timme pajasta valmiin mallin, jonka avulla 

kuka tahansa voi pitää oman rap-pajan. 

www.sanathaltuun.fi/rap-paja/

WORD:
UUSIA NOVELLEJA NUORILLE
Lukukeskus ja Elisa Kulma haluavat innos-

taa nuoret lukemaan! Tilasimme uutta 

luettavaa neljältä yllättävältä kirjoittajalta: 

vapaaottelija Teemu Packalén, Atomirot-

ta-yhtyeen Mikko Sarjanen, jalkapalloilija 

Sebastian Sorsa sekä rap-artisti Shaka 

Kampara kirjoittivat lyhyitä tarinoita, 

joihin on helppo tarttua heidänkin, joita 

lukeminen ei normaalisti innosta. Tekstit 

ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. 

Tutustu tarinoihin: kulma.elisa.fi/word

TIETOA LUKEMISESTA JA LUKUTAIDOSTA Lukukeskus kokoaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta tutkijoiden, median ja vaikut-

tajien hyödynnettäväksi. Lukutaitotietoa voi hyödyntää myös opetuksessa. Tutustu esimerkiksi Lukukeskuksen tuottamaan 10 faktaa 

lukemisesta -koosteeseen. www.lukukeskus.fi/10-faktaa-lukemisesta-2017

Lukukeskus tarjoaa runsaasti ilmaista materiaalia, lukuvinkkejä ja sisältöjä opettajille.  
Alla koottuna Lukukeskuksen palvelut eri ikä-luokille. Lue lisää: lukukeskus.fi/opettajan-opas/
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