
–Toiminnallista lukemista 

0–6-vuotiaille lapsille ja perheille 



Tartu tarinaan -hanke 

• Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston 
rahoittama puolitoistavuotinen hanke 

• Alkanut elokuussa 2018 

• Toteuttajatahoina: Niilo Mäki Instituutti, MLL:n Järvi-
Suomen piiri ry ja Jyväskylän kesäyliopisto 

• Maakunnallinen 
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Tavoitteet 

• Lasten ja perheiden kiinnostus kirjoja kohtaan 
kasvaa, lapsille luetaan enemmän ja lukemisen 
hyödyt koskettavat yhä useampaa lasta  
• Huomioidaan erityisesti ne perheet, joissa lukeminen ei 

vielä ole näkyvä osa arkea 

• Varhaiskasvatuksen ammattilaiset, 
vapaaehtoistoimijat ja vanhemmat saavat 
konkreettisia keinoja ja tietoa lasten kielellisten 
taitojen ja lukutaidon kehittymisestä 

• Jaetaan tietoa lukemisen merkityksestä 
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Tartu tarinaan -toiminta  
ja kohderyhmät 

• Lukuboksitoimintamalli perhekahviloissa ja Keski-Suomen 
Ensi- ja turvakodin avopalvelutoiminnassa. Kohderyhmänä 
0-3-vuotiaiden lapset perheineen.  

• Lukuboksitoimintamalli varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa. Kohderyhmänä 4-6-vuotiaat lapset ja heidän 
perheensä. 

• Tartu tarinaan! -koulutussarja sekä vertaisvanhempi-
koulutukset varhaiskasvatusikäisten, heidän vanhempiensa 
sekä muiden kasvattajien yhteisen lukuilon ja -motivaation 
vahvistamiseksi 

• Lukemisen merkitykseen liittyvän ymmärryksen ja tiedon 
lisääminen yhteiskunnassa ja pienimuotoinen tutkimustyö 
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Miksi lapsille pitäisi lukea? 

• Lapsille syntyy motivaatio lukemista kohtaan 
aikuiselta saadun mallin kautta; myönteiset 
kokemukset vahvistavat lapsen kokemusta lukemisen 
merkityksestä 

• Lasten ja vanhempien vuorovaikutus lisääntyy 

• Lasten tunnetaidot ja empatiakyky vahvistuvat 

• Sanavarasto ja mielikuvitus kasvavat 

• Lukivalmiuksen kehittymisen tukeminen; esimerkiksi 
ymmärrys puhutun ja kirjoitetun kielen erosta 
helpottaa lukemaan oppimista 
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Miten lukuiloon päästään? 

Toiminnallisen ja kokonaisvaltaisen lähestymisen kautta 
lapset ja perheet innostuvat lukemisesta, tarinoista ja 
kirjoista 

• Lukuilo 

• Toiminnallisuus 

• Elämyksellisyys 

• Onnistumisen kokemukset 

• Osallisuus 
 
 Tavoitteena vahvistaa lukumotivaation syntymistä 
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Tietoa ja tukea vanhemmille 

• Vanhempien omat lukukokemukset ja taustatekijät 

• Kulttuuritaustat- ja erot 

• Miesten roolia lukijoina vahvistetaan 
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Päiväkotien Lukuboksit 

• Lukuboksit on tarkoitettu 4-6-vuotiaiden 
päiväkotiryhmien käyttöön Keski-Suomessa 

• Jokainen Lukuboksi-jakso sisältää konkreettisen 
Lukuboksi-laatikon, jossa on erilaisia kirjoja, 
toimintaideoita ja materiaaleja, ohjeistus 
päivähoidon työntekijöille sekä lapsille ja perheille 
jaettavaa materiaalia.  

• Lukuboksi-toiminta mukailee valtakunnallisia 
varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia.  

• Lukubokseja pilotoidaan syksyllä 2018. 
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Lukuboksit 
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Perhekahviloiden Lukuboksit 

• Lukuboksi-toimintaa vetävät Perhekahviloiden 
vapaaehtoiset, jotka koulutetaan tehtävään 

• Lapsia ja vanhempia innostavaa toimintaan, 
tavoitteena löytää yhteinen lukuilo ja tuottaa 
myönteisiä kokemuksia kirjojen parissa 

• Lukuboksin avulla mallinnetaan lukemista ja 
kannustetaan lukemaan lapsille kotona   

• Perhekahviloissa jaetaan myös tietoa lukemisen 
merkityksestä lapsen kielellisen kehitykseen ja 
lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen 

© Suvi Ylönen 



Ryhmätoiminta 

• Tartu tarinaan! -kerhon tavoitteena on kannustaa 
erityisesti miehiä lukemaan enemmän lapsille 

• Tartu tarinaan! -kerhoja lapsille isien tai  
isoisien kanssa pilotoidaan Jyväskylässä  
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Työpajat ja asiantuntijaluennot 

• Asiantuntijaluennoista ja työpajoista koostettu sarja, 
joka on suunnattu erityisesti Lukuboksi-toimintaan 
osallistuville vanhemmille, vapaaehtoisille ja 
varhaiskasvatuksen henkilöstölle.  

• Tavoitteena luoda vertaisverkostoja, vahvistaa tietoa 
ja ymmärrystä lukemisen merkityksestä sekä jakaa 
lukumotivaatiota kasvattavia keinoja ja vinkkejä 
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Vertaisvanhemmat 

• Työpajoihin ja luentoihin osallistuvista vanhemmista 
muodostuvat ”lukemisen mentorit”, jotka tukevat 
toisia vanhempia eri keinoin innostumaan 
lukemisesta 

• Tavoitteena tuoda ammattilais- ja asiantuntijatieto 
paremmin perheitä lähestyttävään muotoon 

• Haemme mukaan toimintaan lukemisesta 
innostuneita vanhempia; luvassa mahdollisuus 
vaikuttaa ja kouluttautua! 
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Nimikilpailu päiväkotiryhmille 
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Keskustelua 

• Onko lukukulttuurissa tapahtunut muutosta? 

• Ovatko lapset innostuneet kirjoista?  

• Luetaanko lapsille (riittävästi)? 

• Onko huolta jostain lukemiseen tai kirjoihin liittyvästä 
asiasta? 

• Millä tavoin kirjat näkyvät lasten ja perheiden arjessa? 
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Yhteystiedot 

tartutarinaan.fi 

facebook.com/tartutarinaan 

tartutarinaan@nmi.fi 
 



Yhdessä lukuiloa jakamassa! 


