
#LUKULIIKE

Pia Lumme, Lukuliike-koordinaattori

Belinda Kardén, Lukuliikekoordinaattori 
(sve)

Seuraa meitä:
Facebookissa
Instagramissa
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Lukutaitofoorumista lukuliikkeeksi

SUUNTAVIIVAT 
(OKM)

LUKULIIKE
(OPH)

LUKULIIKE KOULUSSA 

LUKUTAIDON
ELINIKÄISEN 

MERKITYKSEN 
KIRKASTAMINEN,
VAHVISTAMINEN,  

LUKEMISEN 
MONIPUOLISTAMINEN 

JA HYVINVOINNIN 
LISÄÄMINEN
LUKEMALLA

Lukuliikekoordinaattorit
(suomi, ruotsi) 
Pia Lumme, Belinda Kardén
+ assistentti 
+ seurantaryhmä (10)

LUKULIIKE KIRJASTOISSA 

LUKULIIKE VARHAISKASVATUKSESSA

LUKULIIKE- täydennyskoulutukset

LUKULIIKE KODEISSA (perhepalvelut, 
lapsimessut, hyvinvointisektori)

Järjestöt, esim. LKI: LUKUKLAANI, LUKEMO jne.

LUKULIIKE YRITYKSISSÄ ja JÄRJESTÖISSÄ

LUKULIIKE HARRASTUKSISSA

Lukeminen on mielen supervoima
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Lukuliikkeen suuntaviivat

1. Innostamme lapsia ja nuoria lukemaan

2. Aktivoimme kasvuyhteisöjä lukemisen tueksi

3. Vahvistamme ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä

4. Luomme lukemista edistävät rakenteet       (OKM 2018)
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Lukuliikekoordinaattorit

1. Koordinoi suuntaviivojen toimeenpanoa
2. Työskentelee yhdessä seurantaryhmän kanssa
3. Verkostoi eri toimijoita yhteen 
4. Kannustaa kokeilemaan 
5. Tiedottaa ajankohtaisista kuulumisista (uutiskirje: 

bit.ly/lukuliikkeeseen)
6. Kokoaa monilukutaidon materiaalia kouluille, 

varhaiskasvatukseen: https://beta.oph.fi/fi/lukuliike

http://bit.ly/lukuliikkeeseen
https://beta.oph.fi/fi/lukuliike
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Lukuliike-
opetushallitus
Facebookissa
→ Lue ääneen -
tapahtuma
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#oululukee
- Jäälin koulun idea
- osaksi Lukuliikettä



Ideat valtakunnalliseksi: Kirjastoreitti - koulun ja 
kirjaston yhteistyö sidotaan opsiin vuosiluokittain
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Jokainen 
suomalainen 
on osa 
Lukuliikettä!

bit.ly/lukuliikkeeseen

LUKEMISEN 
MAHDOLLISTAJAT

(perus- ja täydennyskouluttajat, 
opettajat, kirjastot, sivistyskunta -

päättäjät jne.)

LUKEVAT 
KASVUYHTEISÖT

(perhe, suku, varhaiskasvatus, 
koulu/oppilaitos, harrastukset, 

kaverit jne.)

LUKEVA
LAPSI ja
NUORI 
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#lukuliike-pohtimo (voidaan järjestää erilaisia 
myös kirjastoissa)

Miten me voimme innostaa lapsia, nuoria ja 
aikuisia lukemaan?

Miten lukutaidon kehittäminen näkyy asioissa, 
joita pyrimme edistämään tai laittamaan 
toimeen? 

Mitä me voisimme tehdä työyhteisönä 
lukemisen innostamiseksi? 

Pia Lumme Opetushallitus 10



Luku- ja kirjoitustaidon 
täydennyskoulutushankkeet 
(15 op)

• LUKILOKI-hanke (Jyväskylän 
yliopisto) https://lukiloki.jyu.fi/

• ILO – innovatiivista 
pedagogiikkaa lukemisen ja 
kirjoittamisen opettamiseen 
(HY+, Helsingin yliopisto) 

• Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon -
opettajien 15 op pedagoginen 
täydennyskoulutus (Oulun yliopisto) 
http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/lukujakirjoitustaidot

• Kieli ja kirjallisuus luku- ja kirjoitustaidon 
opetuksen ytimessä (15 op) (Tampereen 
yliopisto) 
http://taydennyskoulutus.uta.fi/2018/05/lukujakirjoitus/

10/03/2019 Opetushallitus 11

https://lukiloki.jyu.fi/
http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/lukujakirjoitustaidot
http://taydennyskoulutus.uta.fi/2018/05/lukujakirjoitus/


Monilukutaito – lukutaidon päivitys

Monilukutaito
tulkitseminen, tuottaminen, arvottaminen

sosiokulttuurinen 
”literacy” 

(kulttuurinen lukutaito)

tekstitaitojen 
”literacy” 
lukutaito 

(eri lukutaidot)

poliittinen 
”literacy” 

(vaikuttaminen, 
osallistuminen, 
medialukutaito)
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TL;DR -herättelykampanja: Erityisesti nuorille 
suunnattu TL;DR, too long; didn`t read -
herättelykampanja toteutetaan sosiaalisessa 
mediassa, nuorille ominaisten kanavien kautta.
https://www.youtube.com/watch?v=_qSOb0cE2MM

Kampanjan tarkoituksena on kiinnittää nuorten 
huomio, sekä herättää heidät ajattelemaan ja 
pohtimaan omia lukukäytänteitään. 

Lukutaidon merkitystä tuovat esille myös 
nuorille tärkeät esikuvat, mm. tubettajat 
Mansikkka ja Miklu
https://www.youtube.com/watch?v=GWvKKecE
uQY&t=6s

Lukemaan herättelykampanjat: TL;DR –

Too long; Didn`t read ja tubettajat

https://www.youtube.com/watch?v=_qSOb0cE2MM
https://www.youtube.com/watch?v=GWvKKecEuQY&t=6s


#lukuliike, #lukuliikekoulussa
#monilukutaito
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Lukuliike koulussa
• Lukuliikkeen koulukampanja tuo lukemisen 

elämyksellisyyden kouluihin ja päiväkoteihin

• Lukuliike koulussa -kampanja käynnistyy 
näyttävillä lukutempauksilla 40 koulussa eri 
puolilla maata

• Kampanjaa koordinoi Lukukeskus

→ hanke loppuu toukokuussa, mutta materiaalit 

siirretään OPH.fi/lukuliike-sivuille

• www.lukuliikekoulussa.fi

http://www.lukuliikekoulussa.fi/
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Lukemisen opetteluun
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- Ekapeli Alku on peli esikouluikäisille, ykkösluokkalaisille.
- Pelissä harjoitellaan kirjainten, tavujen ja sanojen lukemista.
- Ekapeli Maahanmuuttaja
Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti
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Kielten rikas maailma -
tukimateriaali

- Lukutaidon oppimisesta ja opettamisesta (Marja-Kristiina 
Lerkkanen)

- Lapsille lukeminen ja lastenkirjallisuus
- Kodin lukuharrastuksen tukeminen (Luetaan yhdessä -esite)

https://beta.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kielten-rikas-maailma-materiaali-varhaiskasvatukseen

https://beta.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kielten-rikas-maailma-materiaali-varhaiskasvatukseen
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MOI-ohjelma
Monilukutaitoa Opitaan Ilolla -ohjelma

• pienten lasten monilukutaidon kehittämisen 
toimintamalleja mm. varhaiskasvatukseen, kouluihin, 
kirjastoihin, kulttuurilaitoksiin ja koteihin

• Kurittomat palaset -julkaisu

• monilukutaito.com / Helsingin yliopisto

http://www.monilukutaito.com/
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Lukeminen näkyväksi

- yhteisöllinen ja elämyksellinen lukeminen,eriyttäminen

- lukupiirit

- kirjavinkkaus

- kirjamaistiaiset

- lukudiplomi

- lukuhaasteet (Lastenkirjainstituutti)



Kirjallisuudenopetuksen työtavat ja lukuinto 
(Lukuklaani-aineisto, Selma Rissanen, HY)
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LUKUTAITO 
ON MIELEN 
SUPERVOIMA



Kiitos
Pia Lumme, pia.lumme@oph.fi

Lukuliikekoordinaattori

mailto:pia.lumme@oph.fi

