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1. Monilukutaituruutta Itä-Uudenmaan pienissä 
kirjastoissa 
 

Monilukutaituruutta Itä-Uudenmaan pienissä kirjastoissa- projekti lähti liikkeelle keväällä 2017. 
Avustushakemuksessa todettiin, että projektin fokus on toiminnan ohella tapahtuvassa 
henkilöstökoulutuksessa ja koulujen välisen yhteistyön kehittämisessä.  

 

Itä-Uudenmaan pienissä kirjastoissa on henkilökuntaa vähän, eikä mahdollisuutta erikoistua lasten- ja 
nuorten kirjastotyöhön ole. Erityisesti uuden tekniikan tuomien mahdollisuuksien haltuunotto koetaan 
haastavaksi. Alueen kirjastot haluavat palkata pedagogisen informaatikon, joka työskentelee tämän alueen 
kirjastojen henkilökunnan parissa ja toteuttaa erilaisia uuteen viestintätekniikkaan ja mediakasvatukseen 
liittyviä opetuskokonaisuuksia ja työtapoja alueen kirjastoissa ja kouluissa. - - Samalla kehitetään alueen 
koulujen ja kirjastojen yhteistyötä ja levitetään hyviä työtapoja ja toimintamalleja. 
(http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/monilukutaituruutta-it%C3%A4-uudenmaan-pieniss%C3%A4-
kirjastoissa). 

 

Tämä raportti keskittyy projektin aikana kehitettyihin ja käytettyihin työtapoihin. Selitän ne 
mahdollisimman yksityiskohtaisesti auki, jotta niitä olisi jatkossa helppo käyttää. Tärkeintä uuden 
opetussuunnitelman työssä on uskallus mennä epämukavuusalueelle, kokeilla uutta ja oppia. Älä 
epäröi käyttää työtapoja, vaikka ne saattaisivatkin epäonnistua. Virheet ovat tärkein 
oppimiskokemus. 

 

Kaikki tässä projektissa suunniteltu materiaali ja käyttövapaita ideoita tai kuvia löytyy kirjautumalla 
Google Driveen tunnuksilla: linnankoskiqr@gmail.com, salasanalla Linnankoski. Samalla tunnuksilla 
pääsee myös Linnankosken QR-koodiseikkailun pohjana käytettyyn blogityökaluun, Bloggeriin. 
Pääset tunnuksilla muokkaamaan ja kopioimaan blogitekstejä omiin tarkoituksiisi. 

 

1.1. Projektin eteneminen ja kulku 
 

Projekti käynnistyi osaltani 15.1. Koko ensimmäinen kuukausi kului kouluille soitteluun ja 
suunnittelupalavereihin. Ensimmäisen kuukauden aikana kävin myös kaikilla kirjastoilla sekä Sipoon 
Söderkullan kirjastolla ja Porvoon pääkirjastolla. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki 
koulut oli soiteltu läpi helmikuun alussa ja suurimpaan osaan oli sovittu tähän mennessä myös 
tapaamiset.  

Projektin aikana yhteistyötä oli kaikkiaan 11:n koulun kanssa. Mukana toiminnassa olivat Askolasta 
Monninkylän koulu, Juornaankylän koulu ja Kirkonkylän koulu, Pornaisista Parkkojan ja Kirveskosken 
koulut (Yhtenäiskoululla), Myrskylästä Kirkonkylän koulu, Pukkilasta Kirkonkylän ja Torpin koulut, 
Lapinjärveltä Hilda Käkikosken ja Kirkonkylän koulut sekä Loviisasta Tesjoen koulu.  

Yhteistyötä ei ollut Pornaisten Mika Waltarin koulun kanssa, Loviisan Harjurinteen koulun, Askolan 
Särkijärven koulun ja Lapinjärven Kapellby skolanin S2-luokkien kanssa.  



Syitä yhteistyöttömyyteen olivat koulun sisäinen kiire ja jo meneillään olevat projektit (Kapellbyn S2), 
sisäilmaongelmien takia tehdyt järjestelyt ja kiire (Harjurinne) sekä minun pitkät välimatkani, joiden 
takia projektin ajanhallinta olisi ollut merkittävästi vaikeampaa (Loviisan koulut). Mika Waltarin koulu 
ilmoitti, etteivät he tarvitse palveluitani, sillä he olivat jo tyytyväisiä kirjastoyhteistyöhön. Koululla 
tehtiin jo jonkin verran uuden opetussuunnitelman mukaista kirjastoyhteistyötä, mihin puolestaan 
itse olin hyvin tyytyväinen.  

Projektin alussa kävin Loviisan Ruotsinpyhtään Kirkonkylän koululla, mutta yhteistyö jäi, koska alueen 
lähikirjasto on luovutettu kyläyhdistyksen hoitoon. Tesjoella taas on kirjaston alaisuudessa toimiva 
lähikirjasto. Särkijärven koulu reagoi suunnittelupalaveripyyntöihin niin myöhään, ettei toiminnan 
järjestäminen enää ollut mahdollista.  

Mukana olleista kouluista isoja olivat 3, keskisuuria 4 ja pieniä 4. Tavoitteenani oli huomioida 
enemmän pienempiä kouluja. Siksi kaikki suurimmat ja pitkäkestoisimmat pilotoinnit tapahtuivat joko 
pienillä kyläkouluilla tai keskisuurilla alakouluilla. Kaikki projektin toiminta toteutettiin 
pääsääntöisesti Askolan 6:lla ja Pornaisten 3:lla tabletilla sekä oppilaitten omilla mobiililaitteilla. 
Koulujen laitteita en lainannut lähes ollenkaan. Lisäksi käytössä oli diaprojektori ja valkokangas. 

Ensimmäinen projektin aikana toteutetusta työmuodoista oli Runeberg-kirjainsuunnistus (luku 2.5.), 
19.1. Monninkylän lähikirjastolla. Varsinainen projektitoiminta alkoi vasta helmikuun lopulla. 
Tarkempi eteneminen on nähtävillä Prezi-esityksestä osoitteesta 
https://prezi.com/view/Btic8k32HNpslvFcAOID/ . 

Tammikuun aikana Lapinjärven Kirkonkylän koulun kanssa sovittiin isommasta, koko kevään 
projektista, jonka aikana koulu tuottaisi joka luokan kanssa ”Kaikki kuvaa”-elokuvakilpailuun 
lähetettävät leffat. Osa elokuvista kuvattiin kirjastolla ja elokuvissa käytettiin muutenkin hyödyksi 
kirjoja ja kirjallisuutta. Varsinainen fokus ei ollut kirjastotyössä, mutta oppilaille puhuttiin tarinan 
merkityksestä ja opetettiin samalla tarinan käsikirjoitusta sekä työvälineitten käyttöä. 

Helmikuun aikana otin vastaan Päivyri-materiaalin puitteissa koululaisryhmiä, jotka tulivat 
kuuntelemaan Kalevalanpäivän ympärillä tarinoita Kalevalasta. Ryhmiä kävi yhteensä 3 kpl. 
Tammikuussa pidettiin myös Kalevala-aiheinen kirjastokerho Askolassa, jonka kulku on kuvailtu tässä 
projektiraportissa, kohdassa 2.7. Samantyyppiseen Prezi-materiaaliin pohjautuu Mikael Agricola-
draama, jota pidin huhti- ja toukokuussa. 

Maaliskuu alkoi Lapinjärvellä lukukoiran kanssa työskentelyllä. Lapinjärven elokuvaprojekti alkoi 14.3. 
kuvauksilla ja käsikirjoituksella. Koko koulu oli mukana ensimmäisessä kolmessa työskentelypäivässä. 
Mukana olivat poikkeuksellisesti myös huhtikuun puolella eskarit. Maaliskuussa pidin Myrskylässä 
”Mitä lapsesi tekee somessa?” -vanhempainillan, jonka Prezi löytyy osoitteesta 
https://prezi.com/view/rquFgG7EFITkmYa3JS0w. Maaliskuussa 16.3. ja 21.3. olivat Torpin koululla 
toteutetun satuviikon tapahtumapäivät. 

Projektin kiireisimmät kuukaudet olivat huhtikuu ja toukokuu, sillä koulut reagoivat 
tapaamispyyntöihin vasta maaliskuun puolella ja suunnittelupalavereita saatiin sovittua suurimmaksi 
osaksi vasta kolmen viikon varoitusajalla. Monille kouluille oli vaikea alkuun käsittää projektin 
toimintamahdollisuuksia, mikä johtunee siitä, että ainoastaan Askolassa oli tiedotettu opettajia ja 
kouluja etukäteen projektin alkamisesta. Askolan koulut olivat etukäteen jo valinneet heitä 
kiinnostavia työtapoja ”Monilukutaituri mediaviidakossa”-pdf:stä. Tein hyvin alkuvaiheessa 
periaatepäätöksen, että en tee kirjavinkkausta, koska monet koulut toivovat ensimmäisenä 



työmuotona kirjavinkkausta. Mielestäni kirjavinkkaukseen keskittyminen olisi pudottanut pois monia 
hedelmällisiä kokeiluja. Siispä yleensä vain mainitsin, etten tee ”kirjaston perustyötä, vaan pilotointeja 
uudesta”. 

Huhtikuun aikana Askolassa pidettiin noitakoulu, jossa pidin ilmiöpohjaista historiapajaa (luku 2.13.) 
Tesjoella ja Askolassa alkoi kahden suuren pilotoinnin kokeilu ja suunnittelu. Tesjoella kuvatiin koko 
koulun kirjastoanimaatiot huhti- ja toukokuun aikana. Parkkojan koululla järjestettiin poistokirjapaja, 
joka toistettiin huhti-ja toukokuun aikana Myrskylässä ja Askolassa. Tesjoen kirjastolla oli kirjaston 
henkilökunnan pyynnöstä toiminnallinen satutunti eskareille. Lapinjärven elokuvatyöskentely 
toistettiin yksipäiväisenä työpajana Hilda Käkikosken koululla, Porlammilla. Koodaustunti toteutettiin 
Pornaisten Kirveskosken starttiluokkalaisille Scratch jr.-sovelluksen opettelulla. Pukkilassa kokeiltiin 
Päivyri- materiaalia Agricolan historiatyöpajana, jossa oppilaat pääsivät tutustumaan 217 ja 333 vuotta 
vanhoihin Raamattuihin. Kirjat olivat lainassa Tesjoelta. 

Toukokuu alkoi Myrskylässä pidetyllä animaatiopajalla, jossa mukana oli myös Askolan 
nuorisotyöohjaaja Emmi Hituri. Työskentely liittyi Lahden sinfoniaorkesterin työpajaan. Orkesterin 
kanssa pidetyssä käsikirjoituspajassa Myrskylän nelosluokka oli ideoinut aiheen ja tarinan osat, joita 
työstimme edelleen kolmistrippiseksi kuvakäsikirjoitukseksi. Luokka teki hahmot ja lavasteet 
valmiiksi ja toisella työskentelykerralla kuvasimme animoidun musiikkivideon yhdessä päivässä. 
Myöhemmin, sinfoniaorkesterin työpajassa, animaatioon äänitettiin musiikki. 

Esimerkkinä toukokuun hektisyydestä on ohessa koko toukokuun tapahtuma-aikataulu. Toukokuu 
mentiin lähestulkoon valmiilla materiaaleilla, tai nollasuunnittelulla käyttäen samoja sovelluksia, joita 
olimme testailleet koko kevään. Ainoastaan Askolassa toteutettu Linnankosken nuoruudenkodin 
QR-suunnitus teetätti valmistelutyötä. 

 

8.5. Projektin päätösseminaari Porvoossa 
9.5. Myrskylän animaatiot alkavat sinfoniaorkesterin äänityksillä ja storyboard-suunnittelulla 
14.5. Tesjoen kirjastoanimaatiot jatkuvat 5-6-luokkalaisten kanssa 
15.5. Myrskylän musiikkianimaation kuvaukset Stop Motion Studio-ohjelmistolla. 
16.5. Aparaattisaari Pornaisissa (starttiluokka) 
17.5. Animaatio- ja sarjakuvatyöskentelyä Käkikosken viitosluokan kanssa 
18.5. Myrskylän Kirkonkylän koko koulun poistokirja-askartelupaja non-stoppina koko päivän ajan 
21.5. Tesjoen kirjastoanimaatiot, 1-2-luokkalaiset 
22.5. Monninkylä Linnankosken nuoruudenkodille QR-koodisuunnistukseen 
23.5. Askolassa Sarjakuvakeidas- kirjastokerho, jossa minulla kasvomaalausta ja sarjakuvakynsiä 
24.5. Aparaattisaari Pornaisissa (1 lk) 
25.5. Mikael Agricolan historiapaja Pornaisissa (nelosluokka) 
26.5. Geometria-aiheinen poistokirja-askartelu Pornaisissa (3-4 lk) 
28.5. Kirkonkylän koulu Askolan Linnankosken QR-koodisuunnistuksessa 
29.5 Juornaankylän koulu Askolan Linnankosken Qr-koodisuunnistuksessa 
30.5. Kirkonkylän koulu Askolan Linnankosken QR-koodisuunnistuksessa 
31.5. Henkilöstökoulutusta ja Lapinjärven leffafestarit 

 

 

 

 



1.2. Projektin aikana tehtyjä havaintoja ja kritiikin yhteenveto 

 

Jälkikäteen ajateltuna projektia olisi kannattanut lähteä toteuttamaan niin, että jo alkuvaiheessa 
oltaisiin valittu Monilukutaituri mediaviidakossa-raportista korkeintaan kymmenen eri työmuotoa, 
johon olisi ollut helppo suunnitella materiaalit etukäteen. Kouluille olisi ollut helppoa esitellä 
toimintamahdollisuuksia rajatun joukon kanssa, josta olisi ollut myös helppo valita. Toimin näin 
maaliskuun alun jälkeen, mutta tämän olisi voinut tajuta paljon aikaisemminkin, samoin projektia olisi 
voinut lähteä toteuttamaan näin jo hankeavustusta anottaessa, kuten esimerkiksi samaan aikaan 
pyörineessä Lukutohtori-hankkeessa on tehty.  

Tällä hetkellä projektin ajasta on siis mennyt lähes kuukausi toimintavaihtoehtoja esitellessä ja 
rajatessa, kun työ oltaisiin voitu tehdä jo aivan projektin alkuvaiheessa. Toisaalta 
rajautumattomuudesta tuloksena on syntynyt sellaisia toiminnan muotoja, joita suoranaisesti ei löydy 
Monilukutaituri-raportista ja samalla opettajat ovat tutustuneet raporttiin ja kokeneet sen jatkon 
kannalta hyödylliseksi työkaluksi. Samalla saatiin arvokasta tietoa siitä, mihin uuden 
opetussuunnitelman muotoihin opettajat kaipaavat apua. Havaitsin melko pian, että suurin osa 
nuorten- ja lasten työtä tekevistä ei tunne tai ole edes lukenut uutta opetussuunnitelmaa. 

Kirjavinkkausta toivottiin kouluilta enemmän ja tasaisemmin. Koulujen toivelistalla olivat 
kirjavinkkaukset, QR-koodit, videoiden tekeminen, "Kadonneiden kirjastokorttien jäljillä", 
”Kirjastoseikkailu”, "Lelut kirjastossa" sekä "Villi eläinjäljitys". Kysyntää oli myös kuvankäsittelylle, 
videoeditoinnille (esimerkiksi Movie maker-ohjelmalla) ja animaatiolle. Yksi jatkuva teema toiveissa 
oli kotiseutu, esimerkiksi Monilukutaiturin "Aikamatkoja kotiseudulla". "Poistokirjoista ite-taidetta" 
oli pyyntönä useammalta koululta. Samoin koodausta, "Koodilauseiden harjoitteluleikkejä" ja 
Scratchiä toivottiin paljon, kuten myös Kahootin käyttöä. Sarjakuva on monelle vieras aihepiiri, joten 
erilaisia "Sarjakuvatyökaluja" toivottiin. Kaikista edellä mainituista lainausmerkeistä on esimerkkejä 
Monilukutaituri-raportissa. 

Toivottiin lisäksi kirjavinkkausapua opettajille, kirjastosuunnistusta koululla tai kirjastolla ja 
kirjatrailereitten tekoa. Kirjavinkkauksessa toivottiin osallistavia työtapoja, joissa lapset esimerkiksi 
vinkkaavat kirjoja toisilleen tai osallistuvat vinkkaukseen muuten kuin kuuntelijoina. Lukupiirikirjoja 
toivottiin todella paljon. Erillistoiveena mainittiin, että kirjastoon voisi päästä ennen varsinaista 
aukioloaikaa sopimalla. Samoin haluttiin, että eri ikäryhmille suunnatuista kirjasarjoista saisi tietoa 
opettajille. Kiky- tai veso-koulutuksille olisi merkittävää kysyntää. Kirjavinkkauksien eriyttäminen 
koettiin tärkeäksi. Esimerkiksi pienryhmien isommille oppilaille voisi olla esillä/lainattavissa kirjoja, 
joissa on lyhyempiä tekstejä, sillä joillekin oppilaille saattaa olla liian haasteellista lukea ikätasoon 
kuuluvia kirjoja.  

Opettajat toivoivat tiedotteita. Muoto voisi olla sähköposti, mutta osa opettajista kaipasi vaikkapa 
opettajanhuoneen seinille tiedotetta, jossa lukee kirjaston henkilökunnan sähköpostit tai puhelimet 
sekä keneltä voi kysyä mitäkin. Lisäksi kirjastolta toivottiin enemmän selkeitä ohjeita siihen, miten 
vinkkauksia sovitaan, ja muutenkin toivottiin enemmän yhteisiä pelisääntöjä.  

Koulujen mielestä kirjastoiden suurin heikkous on säännöllisen ja johdonmukaisen yhteydenpidon 
puuttuminen. Kirjastoilta luotetaan paljon suusanalliseen sopimukseen, ja että ”opettajat kyllä 
tietävät, että aina voi kysyä”. Projektin aikana on osoittautunut, että opettajat ovat hyvin epävarmoja, 



mitä kirjastoilta voi pyytää. Varsinkin 4-6-luokkien opettajat eivät juurikaan tiedä, mitä muuta kuin 
kirjavinkkausta kirjastolta voi kysyä. 

Monet koulut kaipaavat Itä-Uudenmaan alueelle yhtenäistä lukudiplomia ja lukupiirikirjoja sekä 
luokkasarjaluetteloa koko Helle-kirjastojen alueelta. Kirjastot saivat pääosin hyvää palautetta, mutta 
kehitettävää löytyi paljon. Kiitosta sai henkilökunnan auttamishalukkuus ja asiantuntijuus, kun 
kysymys esitettiin kasvokkain. Risuja sai säännöllinen yhteydenpito ja halukkuus tarttua yhdessä 
kehitettäviin, uusiin työmuotoihin. Kouluilta tuli epäsuoraa kritiikkiä kirjastoyhtymän pedagogiselle 
suunnittelulle ja projekti otettiin ihmetyksellä vastaan, koska tällaiseen toimintaan ei ole aikaisemmin 
totuttu. Kun alkujärkytyksestä selvittiin, palaute oli hyvää.  

Koulut toivovat, että alueella voisi olla alueellisen kehityskirjaston henkilö, jonka työtehtävänä olisi 
järjestää aluetta yhdistävää toimintaa. Kouluilta toivottiin, että joku tekisi kirjastoilla pedagogista 
kehitystyötä ja keskittyisi erityisesti kirjaston roolin monipuolistamiseen sekä 
tapahtumasuunnitteluun. Erityisesti toivottiin, että kirjastot olisivat jatkuvassa yhteydessä 
kehittämiskirjastoon ja levittäisivät kivoja työmahdollisuuksia esimerkiksi muista kirjastoyhtymistä. 

Kirjastojen mielestä koulujen yleisin heikkous on se, että säännöllinen yhteydenpito puuttuu ja 
yhteyshenkilöitä ei aina ole. Kirjastot usein kokevat, että vaikka koulujen kanssa sovitaan jotain, ei 
sopimuksiin voi luottaa, vaan koulut tekevät niin kuin tekevät. Kirjastot kokevat koulut melko 
omaehtoisiksi yhteistyökumppaneiksi, mikä on erikoista, sillä projektin aikana koulut ovat olleet 
kirjastoja joustavampi osapuoli kaiken muun paitsi aikataulujen suhteen. Koulut eivät voi joustaa 
koulupäivän raameista ja aikatauluista, koska heillä on lain sanelemaa vastuuta lasten koulupäivästä.  

Kirjastot tiedostavat oman resurssipulansa voimakkaasti ja yleensä se myös rajoittaa henkilökunnan 
yhteydenottoa kouluihin, vaikka joskus myös hieman aiheettomasti. Usein kirjastot eivät tiedä, mitä 
koulut heiltä haluaisivat. Kirjastot koettiin hajanaiseksi yhteenliittymäksi, joilla ei ole juurikaan 
keskinäistä yhteistyötä. Tämän olen myös havainnut projektin aikana. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, 
että opettajat haluaisivat alueelle yhteisen kirjadiplomin, ja ovat kehitelleet omia diplomeita, koska 
kirjastot ”eivät saa aikaiseksi”. Tuloksena alueen kouluilla ja kirjastoilla saattaa olla molemmilla 
käytössä omat kirjadiplominsa. 

Olen puolen vuoden aikana kuullut paljon koulujen ja opettajien toimintaa suomivaa palautetta, joista 
valtaosa johtuu siitä, että kirjasto itse ei ole johdonmukainen toiminnassaan. Kirjastoilla kritisoidaan 
esimerkiksi sitä, että kouluilta ei vastata sähköposteihin ja yhteydenpito on hihasta tarttumista 
koululla. Surullisinta on ollut kuulla palautetta, joista käy ilmi, että kirjastoilla ei kaiken käytännön 
”säätämisen” takia ole henkilöstöresursseja tehdä haluamansa kaltaista nuortentyötä. Monella 
kirjastolaisella on hyviä kehitysideoita ja näkemystä siitä, miten työtä voisi selkeyttää tai parantaa, 
mutta koulujen lainauskerrat hupenevat tiskin takaisiin tehtäviin. 

Tekstien tuotantotavat, kirjoittaminen, lukeminen ja tekstilajit ovat muutoksessa. Tästä pitäisi 
kirjastoille välittyä tunne, että myös kirjastojen palvelutuotannon ja roolien täytyisi muuttua. Kaikilla 
Itä-Uudenmaan pienillä kirjastoilla olisi ehdoton jatkokoulutuksen tarve siinä, kuinka kirjaston 
henkilökunnan huomio saataisiin siirrettyä kokoelmatyöstä lukijaan ohjaukseen ja tukemiseen. 
Lasten- ja nuorten kirjastotyössä tämä vaatisi henkilöstökoulutusta, joka liittyisi pedagogisten 
valmiuksien kehittämiseen. 

Monessa kritiikissä korostuu se, että koulut ja kirjastot eivät verkostoidu, eli pidä tarpeeksi 
yhteissuunnitteluun keskittyvää, säännöllistä kokoustamista yhdessä kunnan muitten lasten- ja 



nuortentyötä tekevien tahojen kanssa, vaikka toimintaa voitaisiin hyvin yhdistää. Koulut taas eivät 
avaa tarpeeksi omaa pedagogista osaamistaan kirjastoille nykytilanteessa. On yllättävää, että monet 
kirjastonjohtajat eivät esimerkiksi käy silloin tällöin normaaleissa opettajankokouksissa, ja vielä 
harvemmin siellä ovat lasten- ja nuortentyöstä vastaavat henkilöt. Opettajankokouksissa tieto siirtyisi 
tehokkaimmin. Säännöllinen näkeminen olisi tärkeää uuden opetussuunnitelman asiantuntijuuden 
siirtymisessä. 

Erityisesti opetussuunnitelman ”monialaisista kokonaisuuksista” (yläkoulussa ”ilmiöpohjaiset 
kokonaisuudet”) kirjastojen olisi saatava nopeasti kiinni. ”Monialaisilla kokonaisuuksilla” tarkoitetaan 
esimerkiksi ilmiöpohjaisina teemaviikkoina järjestettävää toimintaa, joissa hyödynnetään luokan 
ulkopuolisia oppimisympäristöjä ja epämuodollista opetustilannetta.1 Tällä hetkellä koulut tekevät 
yhteistyötä esimerkiksi Suomen Yrittäjien, SPR:n tai 4H:n kanssa, mutta jostain syystä kirjastot eivät 
ole hahmottuneet paikkoina, joissa voi opiskella monilukutaitoja, vaikka ne ovat yksi keskusteemoista 
uudessa opetussuunnitelmassa. Asian voi korjata vain tarttumalla tilanteeseen nopeasti, ennen kuin 
koulujen työmuodot ehtivät vakiintua liikaa. 

Verkostoituminen olisi tärkeää myös kirjastoille. Yhteistyötä esiintyy esimerkiksi 4H:n ja 
kulttuuripuolen kanssa, mutta nuorisotyön ja alueellisten vaikuttajien, kuten seurojen kanssa tehdään 
vähemmän yhteistyötä. Pienillä henkilöstöresursseilla voimien yhdistämisessä olisi merkittävä apu, 
eikä siihen mene kauheasti työaikaa.  

Lapinjärvellä ja Askolassa voitiin tämän projektin puitteissa esimerkiksi toteuttaa laajempia 
projekteja, sillä näissä kahdessa kunnassa kunnan kulttuuripuolen ja nuorisotyön yhteistyöverkostot 
ovat toimivia. Pystyin suunnittelemaan vaativampia työskentelyjä, koska työvastuu jakautui 
Lapinjärvellä kunnan kulttuurikoordinaattori Petteri Aaltolaiselle ja Askolassa Emmi Hiturille.  

Verkostoitumista kaivattaisiin myös lasten- ja nuortentyötä tekevien kesken myös materiaalien 
jakamisen takia. Aivovaihto olisi hyvä saada toimimaan kirjastokimpan sisällä, sillä uuden opetustyön 
tekeminen tuntuu työläältä niin pitkään kuin sitä tekee yksin, ilman innovatiivista yhteistyöverkostoa.  

Moni kirjaston työntekijä kokee, että muu kuin kirjavinkkaus on vierasta, eikä työmuotoja voi ottaa 
toteutettavaksi, koska ”ei ole osaamista”, eli ”en osaa askarrella, en osaa kuvata, joten en voi jatkossa 
pitää [ohjata] tällaista”. Opettelun esteenä mainitaan usein se, ettei ole aikaa opetella, eikä 
tilaisuuttakaan. Vertaistuen puuttuminen on työtä hankaloittava tekijä. Fakta on, että ohjaamista ei 
opi kuin ohjaamalla, joten se, että kaikki vuorollaan joutuvat tekemisiin ohjausryhmien kanssa, on 
hyvää työssäoppimista. 

Kirjastoilla koetaan, että nuorten työn riittävään kehittämiseen ei ole aikaa, eikä Porvoon kirjasto 
tue prosessia maakunnallisesta kehitystehtävästä käsin tarpeeksi, mikä on myös omasta mielestäni 
totta. Pienet kirjastot tarvitsisivat jatkossa apua siihen, miten voidaan järjestää tukea lasten ja nuorten 
kirjastotyötä tekeville. Nuortentyötä tekevien työtaakkaa voisi helpottaa esimerkiksi alueellisella 
yhteissuunnittelulla ja materiaalien jakamisella.  

Lisäksi tarvitaan ammatillisen itsetunnon nostamista. Varmuutta tekemiseen tulisi esimerkiksi 
käytäntöön ja arkeen keskittyvästä koulutuksesta, jossa keskityttäisiin ohjaamiseen ja pedagogiseen 
osaamiseen. 

                                                
1 Esimerkkejä siitä, mitä uudella opetussuunnitelmalla voi tehdä, löytyy osoitteesta 
https://prezi.com/view/wu5JFHIpqAT3mAIAduA8/ . 



Laitteet toimivat erittäin hyvin alusta alkaen ja osoittautui, että kirjastoilla on paljon laitteita, joiden 
käyttöaste on alhainen. Askolassa on mediakerho, jossa kokeillaan erilaisia ilmaissovelluksia. Kaikilla 
muilla kirjastoilla paitsi Lapinjärvellä olisi tarvittavat laitteet vastaavanlaisen kerhon pyörittämiseen.  

Askolassa toimii myös nuorisotyön kanssa yhdessä tehtävä kirjastokerho, joissa on parin kuukauden 
välein erilaisia lapsia ja lapsiperheitä kiinnostavia teemaseikkailuja. Idea on mahtava ja Askolassa on 
paljon valmista seikkailumateriaalia kirjastokimppaan, jos se saataisiin vain jollekin jakoalustalle. Vielä 
parempi olisi, jos nämä pajat saadaan kerran vuodessa järjestettyä koululla, kouluaikana sekä 
varhaiskasvatuksen puolella. Pornaisissa ja Pukkilassa on paljon satuhetkiosaamista.  

Lähes kaikissa kirjastoissa oli joitain aikuistyön säännöllisiä muotoja. Aikuistyötä voisi yhdistää 
nuortentyön kanssa. Tuolijumpan voisi järjestää päiväkotiryhmän kanssa tai lukupiiri voisi joskus tulla 
kirjavinkkaamaan koululle kirjoja tai valita omat suosikkinsa heille vinkatuista lastenkirjoista. Aikuisille 
suunnattua lastenkirjavinkkausta ei juurikaan järjestetä. Lastenkirjavinkit olisivat erittäin paikallaan 
esimerkiksi vanhempainillan yhteydessä ”kirjasto goes koulu”- pop uppina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Kirjavinkkauksesta 

 

Monet kirjastot ja koulut käsittävät kirjastojen koululaisyhteistyön olevan lähinnä kirjavinkkausta. 
Kirjavinkkaus koetaan tärkeimmäksi ja kysytyimmäksi työmuodoksi, vaikka täysin samoista 
lähtökohdista voitaisiin toteuttaa esimerkiksi erilaisia runotyöpajoja. Monet kirjastot hankkivat 
kirjavinkkausta ostopalveluna ja vinkkaus tapahtuu yleensä kouluilla. 

Opettajat pohtivat, miten kirjavinkkauksesta saataisiin sellaista, että lapsi oppii löytämään luettavaa 
myös kirjastolla ollessa. Kirjastoperehdytystä tarvittaisiin enemmän. Itse mietin, kuinka paljon alueen 
kirjastot investoivat ostopalveluihin, ja tulisiko pitkällä tähtäimellä halvemmaksi ottaa alueelle 
vakituinen työntekijä kuin monen kunnan yhteenlasketut ostopalvelut. Opettajat toivovat, että kirjat 
voisi vinkkauksen jälkeen jättää luokkaan katseltaviksi tai selattaviksi, ja opettaja palauttaisi ne ajallaan.  

Vinkkauksen muoto on alueelta saamani kokemuksen mukaan lähes aina ohjaajakeskeinen tai -
johtoinen, jolloin vinkkaaja on äänessä vinkkaukselle varatun ajan. Tämä ei ole linjassa nykyisten 
oppimiskäsitysten kanssa. Ohjaajajohtoisen lähestymistavan purkamiseen tarvittaisiin lisäkoulutusta, 
joka keskittyy vinkkaustilanteen pedagogisiin rakenteisiin, eli siihen, mitä ja kuinka kirjoista puhutaan, 
miten tehokasta oppiminen on tilanteessa ja kuinka paljon siitä jää oppijan mieleen tilaisuuden jälkeen. 
Valitettavan usein kirjasta puhutaan kaavalla ”synopsis + henkilökaava + lukunäyte”, joka on 
informatiivinen, mutta kuiva tapa esitellä kirjaa. Vaikuttaisi siltä, että muunlainen kirjan esittelytapa ei 
ole tarpeeksi perinpohjaisen tuntuinen, jolloin vinkkaajalle jää epäilyttävä tunne vinkkauksen 
onnistuneisuudesta. Perinpohjaisuus ei kuitenkaan saata palvella vinkkaukseen osallistuvaa oppilasta 
yhtä hyvin kuin vinkkaajaa. 

Monelle kirjaston työntekijälle kirjavinkkaus on helppo ja turvallinen työmuoto, joka pitäisi saattaa 
uuden OPS:n tasalle. Monet Itä-Uudenmaan kirjavinkkaajat valitsevat vinkattaviksi keskimäärin 6-9 
kirjaa, mikä on myös pedagogisesti perusteltu luku, ja siitä olen ollut tyytyväinen. Alimmille luokille 
”perinteisesti” vinkautut 6 kirjaa alkaa olla jo paljon. Kirjavinkkausta voisi kehittää esimerkiksi 
lisäämällä leikillisyyttä, tekemällä mallivinkkauksia ja alueellisia materiaaleja tai yhdenmukaistamalla 
vinkattavien kirjojen määrää. Vaihtoehtoinen vinkkausmetodi on esimerkiksi kirjamaistiaisen 
tyyppinen. Näihin työtapoihin voi ujuttaa jopa 20-50 kirjaa, joita vinkkaaja itsekään ei ole lukenut 
kokonaan läpi. Kirjavinkkaajilla on tällä hetkellä vain vähän alueellisia työkaluja käytössään. Kirjo 
suurenee entisestään, kun Länsi-Uusimaa liittyy kirjastokimppaan. Moni kirjastojen lasten- ja nuorten 
työtä tekevä ei osaa johtaa ja valvoa työmuodon johdonmukaista ja suunnitelmallista toteutusta, mikä 
aiheuttaa sen, että alueelta voi puuttua suunnitelmallisesti toteutettu lasten- ja nuorten kirjastotyö.  

Esimerkiksi käsitteet ”osallistaminen”, ”toiminnallisuus” ja ”havainnollistaminen” menevät usein 
sekaisin. Vinkkauksessa katsotaan, että erityyppinen havainnollistaminen, kuten kuvien käyttö ja 
ohjaajan näyttämä av-materiaali, ovat toiminnallista kirjavinkkausta. Esimerkiksi kirjatrailereitten 
katsominen on havainnollistavaa vinkkausta. Toiminnallinen kirjavinkkaus puolestaan olisi sitä, että 
lapset tekevät kirjatrailerit itse. Osallistavaa kirjavinkkausta olisi taas se, että lapsille laitettaisiin 
koululle ”pilkkireikä”, josta osanottajat saavat vuorotellen tabletille ladatun kirjavinkkaustuokion 
katsottavakseen ja vuorotellen kirjan ja sen väliin kirjoitetun kirjavinkin. Toiminnallisissa 
menetelmissä liikutaan, toimitaan, tutkitaan ja tehdään itse. Osallistavissa menetelmissä osallistutaan, 
kysellään, katsellaan ja testataan. Havainnollistavan ja osallistavan toiminnan erona on, että 
havainnollistaminen on ohjaajajohtoista ja osallistaminen ei. 



Alueelta saamani kokemuksen mukaan usean kirjaston työntekijät eivät joudu ohjaamaan lapsiryhmää 
kirjastossa, jolloin myöskään ammatillista kehitystä tai kokemusta ei kartu tältä alueelta. Tilanteisiin 
joutumattomuus johtuu osittain siitä, että nuorten- ja lastentyö kasautuu yhdelle ihmisille, joka hoitaa 
kaiken rakenteellisen opetustoiminnan. Nuorisotyö on tällä hetkellä voimakkaasti kehittyvä työala, 
jolloin nuorisotyöstä vastaava kokee usein riittämättömyyden, tuettomuuden ja kuormituksen 
tunteita työssään. Heillä on yleensä positiivisin asenne lasten- ja nuortentyön merkitystä kohtaan, 
mutta heidän työpanoksensa on avoiminta kritiikille, mikä tekee ammatillisesta itsetunnosta 
haavoittuvaa. Usein heiltä puuttuu muodollinen pedagoginen asiantuntijuus, josta käsin myös 
negatiivista palautetta olisi helppo käsitellä. 

Työntekijät, jotka eivät joudu työssään kirjavinkkaamaan tai ohjaamaan lapsiryhmiä, ovat usein 
kriittisimpiä uuden opetussuunnitelman metodeja kohtaan. He kokevat myös digitaalisten välineitten 
ja ohjelmistojen kanssa työskentelyn kaikkein vaikeimpana. Kirjavinkkauksen tukena käytetään paljon 
Powerpoint-esityksiä uudempien Pretzi- tai Confluence-esitysten sijaan. Nähdäkseni digitaalisten 
laitteiden käyttöä rajoittaa kokeiluhaluttomuus ja epäonnistumisen pelko. Tiukat aika- ja 
henkilöstöresurssit aiheuttavat puolestaan tilanteen, jossa henkiset voimavarat ovat tiukilla, jolloin 
uuden opettelu on työlästä ja vaihtoehtojen ylenpalttisuus aiheuttaa ahdistusta ja huonouden 
tunnetta. Lisäksi työntekijät eivät saa merkittävästi koulutusta laitteiden haltuunottoon. Epävarmuus 
aiheuttaa, ettei työntekijä osaa ottaa itsenäisesti uusia sovelluksia haltuun, vaikka sovellukset 
olisivatkin helppokäyttöisiä. 

Erityinen kehityshaaste on niin sanottujen ”normaalien” kirjastokäyntien vuorovaikutuksen 
kehittäminen. Tilanteessa, jossa luokka tulee, lainaa ja palauttaa voitaisiin helposti järjestää 
esimerkiksi pieni kirjastoperehdytys tai tiedonhaun tehtävä. Tällainen vuorovaikutus tukisi toistuvaa 
kirjastonkäytön opetusta. Kaikkiin kirjastoihin olisi hyvä saada vakituisia kirjastovaareja, -mummoja, 
-koiria tai satutätejä. Monet kirjastot vinkkaavat säännöllisesti vain joitakin luokka-asteita; eskarit, 
varhaiskasvatus, ammatillinen koulutus ja lukiot jäävät monesti huomiotta. 

Mielenkiintoista on se, että uusimmat tutkimustulokset kertovat neljännen ja viidennen luokan välissä 
tapahtuvan merkittävää lukuinnon laskua. Silti monet kirjastot ohjaavat paljon huomiota 
ensimmäiselle, kolmannelle ja kuutosluokille. Pedagogisesti perustellumpaa olisi tehostettu 
vinkkaaminen neljännelle ja viidennelle luokalle sekä säännöllinen kirjastokäytön opetus ykkös- ja 
kakkosluokkalaisille, jotka löytävät helpommin luettavaa, koska uskaltavat tutkia kirjoja rohkeammin. 
Yläkoululaiset kaipaisivat nykytutkimusten mukaan tietokirjallisuusopetusta sekä oman 
kirjallisuusma’un muodostumisessa tukevaa kirjavinkkausta. 

Alueen kirjastoista puuttuu osaamisen vaihdon alusta tai foorumi, jolla eri kirjastojen työntekijät 
voisivat jakaa ja kehittää toimivia metodeja esimerkiksi kerran vuodessa. Vaikka kilometrejä on välissä 
20, ei välttämättä edes olla tavattu lähikirjastojen työntekijöitä. Tämä estää toimivien ideoiden 
kulkemisen kirjastojen välillä. 

 
 
 

  



 

2. Projektissa käytetyt työtavat ja tuntisuunnitelmat 
 

2.1. Poistokirjapaja  
 

Poistokirjapajalla tarkoitetaan Monilukutaituri mediaviidakossa- raportissa sivun 73 ”Poistokirjoista 
ite-taidetta” muunnelmaa. Poistokirjapaja on helpointa toteuttaa koulun tiloissa, sillä kirjastolla tilat 
ovat usein hankalat ja kouluilta löytyy runsaasti erilaista askartelumateriaalia. Pajan voi toteuttaa 
myös kirjaston tiloissa, mutta siinä tapauksessa kannattaa antaa opettajalle etukäteen lista, mitä 
pajassa tarvitaan, että koulu voi osallistua materiaaleihin ja varautua tilatarpeeseen. Voit tulostaa 
opettajalle tämän kuvauksen pajan sisällöstä. 

Kirjapaja kannustaa innovatiiviseen ajatteluun. Pajassa integroidaan käsitöitä, kuvataidetta ja 
ympäristökasvatusta. Pajaa voidaan laajentaa yrittäjyyskasvatuksen sisältöihin ja vastuulliseen 
kulutukseen. 

 

Kesto: 45 min-kaksoistunti 

Ikätaso: 1–6 lk, vaihtele tekemisiä ikätason mukaan 

Mahdollisuus koko koulun tapahtumaan/monialaiseen oppimiskokonaisuuteen. 

 

Mitä ehdottaa opettajille: 

- Aloita työtavan esittely opettajille niin, että mainitset sanat kierrätys, ympäristötieto, 
uusiomateriaali, luova toiminta ja malliton askartelu. Kerro, että poistokirjapajassa yhdistyy 
monta monialaisten kokonaisuuksien lohkoa. 

- Voit halutessasi kertoa pajassa, miten kirjasto kierrättää kirjoja. Itse aloitin pajan aina samalla 
tavalla, kertomalla, mitä kirjalle tehdään, kun se poistetaan. Kun repäiset kirjan kannet irti, 
lasten ilmeet ovat korvaamattomat. 

- Pajan voi toteuttaa parille luokalle kerrallaan, mutta sen voi myös vetää nonstoppina niin, että 
virität pajan luokkaan ja pyydät opettajia sopimaan keskenään, millä oppitunnilla kukakin tulee 
pajaan. Yhdelle luokallekin pajan voi vetää, mutta siivous ja järjestely ovat silloin työläämmän 
tuntuisia. Jos järjestät, koita ottaa samalla kertaa vähintään 2-3 koululaisryhmää. 

- Lyökää kalenteriin päivä ja sopikaa, kuinka monta ryhmää otat vastaan. Muista varata itsellesi 
pieni tauko ryhmien väliin, ehdit juoda ja oikaista selkää. 

- Yritä tarjota pajoja esimerkiksi syyslukukauden puoliväliin (jolloin kaikki tarvitsevat piristystä 
luokkaan), tai kevätlukukauden loppupuolelle (kun kaikki ovat jo niin väsyneitä, että normaali 
opiskelu kaipaa vähän puhtia). 

- Kysy opettajilta, milloin heillä on mokki-viikko. Se tarkoittaa monialaisten kokonaisuuksien 
teemaviikkoa. Tarjoa pajaa sinne. Jos koululla on mokissa joku teema, muokkaa pajaa siihen 
sopivaksi – esim. jos teema on yrittäjyys, tehkää juttuja, joita voi myydä. Voitte miettiä pajan 
lopuksi tuotteelle hinnan ja miten/missä tuotetta voisi markkinoida ja kenelle. 



- Jos tahdot, paja voi olla moniosainen. Voit yhdistellä esimerkiksi tässä raportissa kuvattuja 
työtapoja toisiinsa niin, että samat luokat tulevat kahtena erillisenä päivänä kirjastolle. 

Perustarvikkeet: 

- Sakset, joita kannattaa olla reilusti. 
- Roskikset, joita kannattaa olla pöytäryhmää kohti vähintään kaksi. 
- Erikeeper tai muu riittoisa puuliima. Puikkoliimaakin voi ottaa mukaan. 
- Maalit. Pullovärit sopivat kirjan sivujen maalaukseen, mutta jos niillä maalaa kontaktimuovin 

päälle, maali rapisee irti. Akryylimaalit tarttuvat kirjan kanteenkin. Vesiväreillä saa taiteiltua 
kirjan sivuille kuvioita. 

- Teippi. 
- Poistokirjat, joita kannattaa varata pari pahvilaatikollista per luokka. Parhaimmillaan olen 

vienyt koululle 14 laatikkoa ja tuonut pois 2. Innosta lapsia tekemään isosti, niin saat samalla 
kirjat revittyä. 

- Sanomalehtiä pöytien suojaksi. Kannattaa peittää pöydät kauttaaltaan. 
- Jukurttipurkit ovat hyödyllisiä vesiastioita tai liima-alustoja. 
- Pensselit ja liimapensselit. 
- Jos sidot kirjoja, teräviä neuloja ja lankaa. 
- Jos koverrat kirjoja, pyydä koululta mattoveitsiä kaikille. 

 

Ekstratarvikkeet: 

- Tarrat, julisteet, kuviopaperit, tapetit, kankaat jne. 
- Napit, rautalanka, korviksen koukut, dass-massa, fimo-massa, kaikenlainen materiaali, josta 

voi tehdä koruja. 
- Langat, narut, köydet jne. 
- Kangasvärit tai kangastussit. 
- Leimasimet, erilaiset kynät, muste. 
- Kaikki ylimääräinen skräbä, jota löydät kotoa, josta voisi tehdä jotain. Esimerkiksi 

lampunvarjostimesta saa ihmeitä aikaan ja pehmolelut saavat nopeasti uuden ilmeen tässä 
pajassa. Tuo vanha farkkutakkisi ja teette siitä Harry Potterin lajitteluhatun. Ideat eivät lopu 
kesken ja lisää löydät esimerkiksi Pinterestistä. 
 

Muista nämä jutut: 

- Anna lapsille vapaat kädet. Korosta, että tässä pajassa on tärkeä käyttää luovuutta ja jos 
mikään askartelumalli ei miellytä, tee jotain omaa. 

- Ota mukaasi kello, soitin tai joku muu kalistin, jolla saat säädeltyä liian meluisaksi kohonnutta 
tekemisen intoa ilman, että sinun tarvitsee korottaa ääntäsi. 

- Varaa vähintään 5 minuuttia työpajan lopusta siihen, että lapset siivoavat omat jälkensä ja 
keräävät myös paperisilpun lattialta. 

- Anna ohjeet varsinkin pienille ”sinä”-muodossa – ”sitten sinä otat sakset ja leikkaat tästä”… 
passiivi on varsinkin kielellisen hahmottamisen ongelmista kärsiville vaikea ymmärtää. Anna 
ohjeet hitaasti ja toista sama kaksi kertaa: ”Leikkaat tästä ympyrän ja sitten liimaat. Leikkaat 
ympyrän ja liimaat”. Kun sanot jotain tärkeää, sano ensin: ”Kuuntele ja katso tänne. Laske 
tekeminen hetkeksi pöydälle ja katso tänne”. Kun saat ryhmän kokonaishuomion, anna ohje. 



Valitse tekemiset: 

Pääasia ei ole se, että teet valmiita malleja, jotta oppilaat voivat jäljentää tekemiset mallista. Jos teet 
mallit, painota, että nämä ovat vain teille inspiraatioksi.  

- Koruja voi helpoimmillaan tehdä leikkaamalla kirjan kannesta palasia ja maalaamalla ne tai 
päällystämällä ne paperilla. Valmiiseen lätkään tehdään reikä, se leikataan halutun 
muotoiseksi/kokoiseksi ja rei’ästä pujotetaan rautalanka, johon räpelletään kiinni korviksen 
koukku. Samalla tavalla saa myös avaimenperiä tai kaulakoruja.  
https://www.youtube.com/watch?v=lfEFS5-9dTc , 
https://www.youtube.com/watch?v=S1ioIaTWfbc <- tätä käytin 
https://www.youtube.com/watch?v=HYA5kly_PdA  

- Tästä lisää ideoita. Koita myös hakusanalla easy paper crafts/ recycling old books 
https://www.youtube.com/watch?v=gy605X0lTFw 
 

- Paperin taittelua: 
https://www.youtube.com/watch?v=SCdgIxWfvaQ&t=636s <- ruusu 3-6 lk 
https://www.youtube.com/watch?v=qmPTMNBIz0o <- perhonen tai muu ötökkä 1-3 lk 
https://www.youtube.com/watch?v=yFkMtX6PX78 <- pop-up-kortti 5-6 lk 
https://www.youtube.com/watch?v=xx5CtKu1CJU <- erilaisia palloja, kukkia, riippuvia 1-6 lk 
https://www.youtube.com/watch?v=NU0eyxyivjQ <- siili 1-6 lk 
 

- Kirjarasia 4-6 lk 
https://www.youtube.com/watch?v=NXXy6zJkWRw <- tällä tekniikalla voit tehdä luokalle 
esim. 25 kpl kirjoja valmiiksi, että he pääsevät pajassa suoraan kovertamaan. 
https://www.youtube.com/watch?v=HrBK4tTxdIE <- tällä tekniikalla pääsee suoraan 
kovertamaan, mutta liimaus pitää tehdä luokassa. 
 

- Kirjansidonnalla voi tehdä kansiin uudet sivut joko ompelemalla tai nitomalla. Ommellun 
nipun ekan ja vikan sivun voi liimata kiinni kansiin ja kannet voi päällystää tai maalata. Lisää 
videoita hakusanalla: easy book binding / diy book binding. 
https://www.youtube.com/watch?v=aWHkY5jOoqM <- tätä käytin. 1-6 lk. 
https://www.youtube.com/watch?v=1Snjfao47DI  
https://www.youtube.com/watch?v=iVZ7n3gYw2g  
https://www.youtube.com/watch?v=BysUiyjB0jY 
 

- Kirjan maalausta 
https://www.youtube.com/watch?v=nXWVEIe9bLk <- esimerkki kannen maalauksesta 
https://www.youtube.com/watch?v=FJ6SUKzHJpo <- art journal on iso ilmiö, näistä voi 
toteuttaa pienimuotoisemmin yksittäisiä ideoita. Muste on halpa ja riittoisa väline. Mustetta 
voi maalata kuivalle paperille ja märälle paperille. Kirjaan voi tehdä myös siluetteja tai 
yömaisemia.  
https://www.youtube.com/watch?v=9yIh1zDrlzY <- erilaisia maalaustekniikoita 
 

- Kortteja voi tehdä revittyihin kirjan kansiin tai jämäpaperista/pahvista. Kortit ovat helppo 
valinta. 



Käytäntö: 

- Lapsista on mukavaa olla myös pajassa, jossa ei ole valmiita askartelumalleja, vaan kirjoja, 
välineitä ja vapaus tehdä, mitä huvittaa. Ohjaajan tehtävä on tällaisessa pajassa valvoa 
tekemisen onnistumista ja auttaa niitä, jotka eivät keksi tekemistä itselleen. 

- Valitse 1-4 tekemistä, joista lapset voivat valita. Ohjeista lapset niin, niin ei voi vaihdella 
tekemisiä jatkuvasti, vaan yksi juttu tehdään loppuun ja sitten aloitetaan uutta, jos ehtii. Vahdi 
itse aikaa ja anna esim. 15 minuutin aikamerkki. Kesken jääneen homman voi viimeistellä 
omassa luokassa.  

- Ota lapsiryhmä vastaan niin, että selität turvallisuussäännöt. Aikaa tähän ei tarvitse käyttää 
kuin minuutti, koska turvallisuuden perussäännöt ovat tuttuja jo käsityön tunneilta. Ne on 
silti hyvä kerrata. Sakset kädessä ei juosta, eikä muutenkaan sähelletä. Omat jäljet siivotaan. 
Annetaan toiselle työrauha ja tila. Liimaa ja maalia otetaan vain niin paljon kuin tarvitsee. Jos 
käytät mattoveitsiä, ei missään nimessä istuta, ja käsi ei saa olla terän tiellä.  

- Pienet: Kääritytä ensin hihat kaikilta kunnolla! 
- Kannattaa yrittää innostaa paikallisia nuorisotyötä tekeviä mukaan näihin pajoihin. Samalla 

saat itsellesi apuohjaajia. 
- Muista, että muitten tekemisten pitää olla selkeitä, jos otat yhden jutun, jossa tarvitsee koko 

ajan ohjeistusta. Esim. jos sidotutat kirjoja, ota mukaan tekemisiä, jotka eivät tarvitse niin 
paljon valvontaa.  

- On ihan ok, jos päätät, että koko luokka sitoo kirjoja tai kovertaa. Joka luokalla voi olla vaikka 
oma teema-askartelu – esim. ykköset tekevät pörriäisiä, kakkoset ruusuja… Voit antaa monta 
vaihtoehtoa etukäteen koululle, ja luokat päättävät äänestämällä itselleen niistä yhden. 

- MUISTA LÄHETTÄÄ OPETTAJILLE INFOA siitä, mitä pajassa tehdään. Jos opettajat tietävät 
tekemiset etukäteen, sinulla menee vähemmän aikaa selittämiseen. 

- Sano vielä ennen aloittamista, että kirjoja ei revitä turhaan. Jos repäiset, teet kirjasta jotain. 
- Piirrä/kirjoita pöytäkohtaiset, paperiset ohjeet, kuva on kaikista tehokkain. Suojaa pöydät. 

Esittele tekemisvaihtoehdot läpi ennen aloitusta. 
- Jos sinulla on tabletteja käytössä, voit ottaa Youtube-ohjeen esille ja katsotutat ennen 

tekemisen aloittamista kaikilla videon. 
- Järjestä tila niin, että sinulla on joko: 

 1) pöytäryhmiä, joissa on selkeä tekeminen (esim. tässä pöydässä tehdään kortteja, tässä 
koruja, tässä rasioita, tässä sidotaan…) 
2) paikat, joissa liimataan, pöytä jossa maalataan, tyhjä työtila ja tarvikepöytä. Järjestelyt 
riippuvat tilasta. Tuoleja ei tarvitse. Tämä vaihtoehto toimii erityisen hyvin, jos sinulla ei ole 
valmiita malliaskarteluja. 
 
Sovella itse näitä ohjeita. Tärkeintä on, että lapset tekevät kirjasta jotain uutta. 

  



2.2. Geometria-tunti kirjastolla 

 

Edellisen luvun muunnelma, geometria-askartelu, on hyvä tapa siirtää matematiikan tunti kirjastolle. 
Tunti sopii 4-6-luokkalaisille. Juttele opettajan kanssa etukäteen valmisteluista. Koululla on saksia, 
liimoja ja viivoittimia, mikäli kirjastolta ei löydy kaikille.  

Aikaa kannattaa varata 45 minuuttia välitunteineen tai kaksoistunti. 

Tarvitset: 

Sakset kaikille 

Puikkoliimaa 

Poistokirjoja, tarroja, pahveja, kartonkeja… jne. 

Viivoittimia 

Roskiksia 

 

Etukäteisvalmistelut: 

Hae Googlesta oheisen kaltaisia kuvia hakusanalla ”geometric shapes cut out”. Tai ”paper origami 
boxes”.  

Saat hakutuloksena runsaasti erilaisia muotoja. Kysy opettajalta, mitä geometrisiä muotoja lapset 
ovat jo opetelleet, esimerkiksi osaavatko laskea kuution pinta-alan tai lieriön pinta-alan. Ota mukaan 
ainakin kuutio, lieriö, suunnikas, suorakulmio, nelisivuinen pyramidi ja kartio. 

Tulostele reilusti erilaisia malleja – perusmalleja voi olla kaksikin kappaletta. Voit kopioida tai 
tallentaa kuvan työpöydälle tai kopioida kuvan suoraan word-tiedostoon, jossa voit levittää sitä koko 
sivun kokoiseksi. Pikselöityneet rajat eivät haittaa, voit vahvistaa niitä tussilla. Jos haluat päästä 
helpolla, tulosta kartongille tai paksulle paperille. Tulosta samat muodot A4-kokoisina ja A3-
kokoisina. Leikkaa muodot irti paperista valmiiksi. 

Ota mukaan helppoja ja vähän vaikeampia malleja. Jotkut ovat saattaneet tehdä jo koulussa näitä, he 
innostuvat vaikeammista malleista. Jos tuot mukanasi kimalleliimaa tai kiiltokuvia, muotoja saa 
koristeltua. 

Miten? 

Revi poistokirjasta sivu. Aseta muoto paperille. Piirrä muodon ulkoviivat paperille. Piirrä sitten 
apuviivat, jotka ovat muodon sisällä. Voit käyttää eri väriä. Leikkaa muoto irti paperista. Taittele 
muoto apuviivoja pitkin. Taita myös ”läpät”, jotka ovat muodon reunoilla. Levitä läpille liimaa ja kasaa 
muoto niin, että liimaat läpän kolmiulotteisen muodon sisälle, ei päälle. Näin reunasta tulee siisti.  

Selitä tekemiset ja välineet läpi ja käske aloittamaan poistokirjan ja kuvion valinnasta. Sitten vain 
tekemään. Jos haluaa, valmiita muotoja voi yhdistellä. 

Jos haluatte, askartelu voi päättyä siihen, että opettaja pitää opetustuokion muotojen pinta-alan tai 
tilavuuden laskemisesta, ja lapset laskevat askartelemiensa kappaleitten pinta-alat 



2.3. Aparaattisaari 

 

Aparaattisaaren toimivuudesta on tämän projektin aikana ollut kahtalaista kokemusta. Esimerkiksi 
Myrskylässä peli toimi hyvin, mutta Pornaisten medialuokassa peli jumitti ja tökki, koska nettiyhteys 
takkuili. Aparaattisaari on aivan erinomainen mediakasvatusväline eskareille, päiväkotilaisille ja 
ykkösluokkalaisille. Kysy ensin kirjaston it-vastaavalta, kuinka monta laitetta kirjaston verkko tai 
reititin kantaa tökkimättä. Jos kirjastossasi ei ole laitteita, kysy, saisitko niitä lainaan muilta kimpan 
kirjastoilta tai kouluilta. 

Aparaattisaari on selainpohjainen, eli internetpeli. Peliä voi pelata joko yksittäin (eli kaikki pelaavat 
peliä omia aikojaan) tai ohjattuna ryhmäpelinä. Omia aikoja pelattavaan peliin ei tarvitse kaiuttimia 
tai ohjaajan tablettia. Ohjattuun ryhmäpeliin tarvitsee kaiuttimien lisäksi myös kankaan, projektorin 
ja tietokoneen. 

Muista, että tätä peliä kannattaa pelauttaa siitä huolimatta, että se saattaa mennä mönkään. Jos tuntuu, 
että mobiili versio on liian vaikea, tämän luvun lopussa on paperiversio pelistä. 

Peli löytyy osoitteesta: http://www.aparaattisaari.fi/.  

Peliohjeet löytyvät täältä: http://www.aparaattisaari.fi/tuokio/aparaattisaari-ryhmapeliohje.pdf. Pelin 
saa myös ruotsiksi ja englanniksi. 

Tutustu peliin ennen kuin luet alla olevat ohjeet. 

 

Kesto: 60min – 75 min 

Kohderyhmä: eskarit ja ykköset, käy myös nuoremmille. 

 

Pelin oppimistavoitteet: 

Tehtävä 1: Siili Igelkot. Yhdistä pari. Etsi sähköiset laitteet ja yhdistä ne (esim. laturi+puhelin). 

Tehtävä 2: Myyrä McKaiveli. Tarkkuustehtävä. Kuljeta sormea tai ohjaa hiirellä osoitinta sokkelossa 
törmäämättä kiviin. 

Tehtävä 3: Susi Hukkanen. Historiatehtävä. Raahaa viestintävälineet aikajärjestykseen: savumerkit, 
kirje, sähkötin, puhelin… Painamalla välinettä peli kertoo, mikä se on. 

Tehtävä 4: Norppa Notkelo ja Lehmä. Mainospalapeli. Lopussa tulee pätkä mainosten 
luotettavuudesta. 

Tehtävä 5: Messi Kämmen. Mobiilipeli, kerätään koriin herkkuja. Pelissä tulee välikysymyksiä, joissa 
pelaajan täytyy ratkaista, jääkö karhu luolaansa pelaamaan, vai meneekö ulos kavereitten kanssa. 
Lopussa tulee pätkä siitä, miten liika pelaaminen vaikuttaa uneen. 

Tehtävä 6: Kuva-ilmapallo. Ikärajojen tunnistaminen. Pelaaja napauttaa elokuvajulisteita, jotka on 
tarkoitettu isommille. Tällä rastilla on tärkeä puhua ikärajoista ja haitallisen sisällön symboleista. Peli 
ei itse käsittele näitä. 



Tehtävä 7: Oravakaksoset. Ohjatussa ryhmäpelissä tämä kannattaa pelata yhdessä, isolta ruudulta. 
Peli esittää väitteitä, joista pitää valita, ovatko ne oikein vai väärin. Peli selittää miksi. 

Tehtävä 8: Kissa Kurnauskis. Tehtävänä on ottaa kissasta kuva, johon kissa on itse tyytyväinen ja 
lähettää se painamalla peukun kuvaa. Lopussa tulee pätkä siitä, että kuvan julkaisuun tarvitaan lupa. 

Viimeinen video 9: Video. Selviää, että saarelle muuttanut kummitus onkin kiltti keksijä, joka halusi 
tutustua saarelaisiin. Hänet ymmärrettiin väärin ja rikkinäinen puhelin muutti keksijän synttärikutsun 
sanoman toiseksi. Kaikkea tietoa ei kannata uskoa. 

 

Yksittäispeli (Jokainen pelaa omaa peliään) 

 

Alkuvalmistelut: 

Hae jokaisesta tabletista valmiiksi osoite www.aparaattisaari.fi ja paina play-nappulaa, valitse kieleksi 
suomi. Säädä äänenvolyymi kovalle, että ryhmä kuulee, mitä tarinassa tapahtuu. Aloitusruudulla 
kuuluu musiikkia, sen avulla on helppo säätää ääni kuuluvaksi, mutta ei liian kovaksi. Kun ohjeet on 
annettu, ryhmät voivat ottaa reilusti etäisyyttä toisistaan, jotta pelin kuuntelu ei haittaa toisia ryhmiä. 

 

Kulku: 

Jos pelaatte kaikki omaa peliänne, voit ottaa ryhmän sisään, jakaa sen kahden tai kolmen hengen 
pienryhmiin ja antaa ryhmälle tabletin tai tietokoneen.  Sano, että vielä ei saa koskea laitteeseen. 

Voit aloittaa pelaamisen kaikille yhteisellä juonnolla: ”Tervetuloa kanssani Aparaattisaarelle. Tänään 
otamme selvää, kuka kumma kummitus on muuttanut Aparaattisaarelle ja aiheuttaa hämmennystä 
saaren asukkaissa. Kummitus lähetti meille kirjeen, joka tempautui tuuleen ja särkyi palasiksi saaren 
tuulimyllyn siivissä. Teidän tehtävänne on seikkailla saarella, suorittaa tehtäviä ja saada kaikki kirjeen 
palaset kasaan. Suorittakaa tehtävät numerojärjestyksessä 1, 2, 3… Muistakaa olla tabletin kanssa 
rauhallisesti. KTS. lisäohjeet pelin heikkouksista. 

Ryhmä avaa tabletin ja painaa sinun valmiiksi laittamastasi aloitusruudusta ”aloita peli”. Sen jälkeen 
peli avaa ”syötä nimesi”- kohdan. Käske ryhmää, ettei vielä kirjoita nimeään siihen, koska kun ryhmä 
kirjoittaa nimensä ja painaa peukalon kuvaa, peli käynnistyy ja alkaa höpöttämään Pöllö Tietojyväsen 
alkujuontoa sinun ohjeittesi päälle. Jos näin käy, mene ryhmän luo ja paina pause-nappulaa tabletin 
vasemmasta yläkulmasta.  

Painakaa ”aloita peli” vasta, kun olet saanut alkuohjeet annettua. Jokainen ryhmä pelaa pelin 
itsenäisesti loppuun saakka. Kun on valmista, tuovat tabletin takaisin ja lukevat hiljaa itsenäisesti tai 
pelaavat jotain muuta tabletilla odotellessa. 

 

 

 

 



Ohjattu ryhmäpeli 

 

Alkuvalmistelut: 

Ohjatussa ryhmäpelissä sinä pelaat omalla tietokoneellasi normaalia peliä, eli ohjaajan tietokoneelle 
ei tarvitse tehdä mitään asetuksia, vaan pelaamisen voi aloittaa suoraan. Jätä koneesi pauselle siihen 
kohtaan, jossa Pöllö Tietojyvänen aloittaa pelin juonnon, eli paina pausea heti ”Syötä nimesi”-kohdan 
jälkeen. 

Viritä videotykki ja kangas. Liitä kaiuttimet koneeseen ja säädä ääni kovalle. Testaa, että bassot eivät 
ole liian kovalla, pelissä on muutama hahmo, joiden ääni on erittäin möreä. 

Avaa tableteille selain ja sinne Aparaattisaari. Paina play ja valitse kieli. Jätä tabletteihin auki 
pelivalikko. Säädä tableteilta äänenvolyymi kokonaan pois.  

 

Kulku:  

Kun ryhmä tulee, pidät alkujuonnot edellisessä kohdassa kuvatulla tavalla.  

Kun alkujuonnot on pidetty, käy jokaisen 
tabletin luona erikseen ja paina yläkulman 
valikosta rattaan kuvaa. Rattaasta aukeaa 
valikko, jossa on yksi vaihtoehto – ohjattu 
ryhmäpeli. Paina sitä, toista kaikille laitteille. Tee 
tämä vaihe vasta silloin, kun ryhmä on 
ryhtymässä pelaamaan. Tätä ei kannata tehdä 
etukäteen, ellei halua käydä tarkistamassa 
jokaista tablettia ennen pelaamista, että ne 
varmasti ovat ohjatun ryhmäpelin tilassa. Valinta 
ei näytä aina pysyvän laitteen muistissa, jos laite menee virransäästötilaan ennen pelin aloittamista. 

Anna lapsille lupa aloittaa peli ja kirjoittaa nimensä ruutuun.  

Anna lupa painaa peukkua vasta, kun kaikki ovat kirjoittaneet nimensä. 

Kun lapset painavat peukaloa, sinä painat oman pelisi pauselta päälle, ja Pöllö alkaa heti selittää pelin 
sääntöjä.  

Kun pöllö on lopettanut, anna lapsille lupa etsiä kartalta rasti 1 ja painaa sitä. Lapset eivät kuule pelin 
selostusta, joten alkuun heille näkyy vain tyhjä alusta. 

Paina omalta koneeltasi ykkösrastia, ja Siili alkaa selostaa rastin sisältöä. Kuunnelkaa Siilin selitykset 
kankaalta ja loppuvaiheessa selitystä lasten tableteille pitäisi ilmestyä pelin vaihtoehdot. Voit Siilin 
lopetettua vielä selventää, mitä pitikään tehdä. Lapset yhdistelevät parit ja kun he ovat lopettaneet, 
peli palaa takaisin kartalle. Käske lasten odottaa hetki. Pelatkaa sinun koneeltasi peli loppuun ikään 
kuin ”tarkistaisitte” vastaukset. Voit päättää, pelaatteko pelin koneeltasi vasta kun kaikki ovat 
lopettaneet, vai aloitatko pelaamisen jo, kun viimeisillä on peli vielä kesken. 



Kun kaikki ovat lopettaneet ja sinä olet saanut pelin läpi, käske etsiä numero 2 kartalta ja klikata sitä. 
Paina omalta koneelta rasti auki ja kuunnelkaa taas selitykset, lapset pelaavat rastin ja taas odottavat, 
kunnes sinä annat luvan etsiä seuraavan rastin. 

Pelatkaa näin peli loppuun.  

- Käske lasten etsiä numero ja klikata sitä 
- Painat saman rastin auki koneeltasi 
- Kuunnelkaa ohjeet yhdessä. 
- Pelatkaa rasti 1) yhdessä samaan aikaan, 2) jokainen itsenäisesti tai 3) yhtä aikaa. 
- Kuunnelkaa pelin loppusanat, kunnes peli palaa kartalle, etsikää sitten seuraava numero. 

Tee ainoastaan tehtävä 7 poikkeuksellisesti isolta ruudulta niin, että lapset osallistuvat 
käsiäänestyksellä. Lasten laitteiden äänenvolyymi on säädetty pois, joten he eivät kuule laitteilta ääniä. 
Siksi tehtävä on helpompi suorittaa yhteisesti (esim. äänestäen ylös-alas-peukuilla), jolloin sinä valitset 
enemmistön päätöksellä peukuista jommankumman.  

Muista pelata itse kaikki pelit läpi, muuten et saa rastia 9 auki! 

Katsokaa viimeiseksi rasti 9 yhdessä, se on animaatio. Animaation jälkeen peli päättyy. 

 

Hyvä tietää jo suunnitteluvaiheessa, että pelissä on pari merkittävää heikkoutta. 
Heikkoudet on hyvä tietää, mutta älä anna niiden estää sinua kokeilemasta peliä 
oppilasryhmän kanssa.  

 

Jos lapsi painaa vahingossa ”takaisin”-nappulaa tietokoneelta tai tabletilta, selain katkaisee pelin ja 
siirtää sen joko aivan ensimmäiseen aloitusruutuun tai pelivalikkoon ilman mitään erillisvaroitusta tai 
”haluatko varmasti lopettaa”- kysymyksiä.  

Toinen ongelma on, jos lapsi vahingossa sulkee selaimen kokonaan oikean yläkulman rastista. Jos 
tabletilla ollessa selain menee vahingossa ”pois”, sen saa yleensä kaivettua auki olevista sovelluksista 
(esim. Lenovoissa painamalla ruutua ja Samsungeissa keskusnappulaa) uudelleen auki ja peli jatkuu 
siitä, mistä jäi. Mutta jos selain on laitettu kokonaan kiinni, pelin joutuu pelaamaan uudelleen läpi 
ykkösrastista alkaen, jotta viimeinen rasti aukeaa. 

Kun lapset pelaavat yksittäin ja lapsi painaa vahingossa takaisin-nappulaa, peliä voi jatkaa pelivalikon 
”jatka peliä”-nappulasta. Jos selainistunto on päivittynyt ja pelitiedot ovat hävinneet, peli on pelattava 
ykkösrastista alkaen uudelleen, jotta viimeinen, 9-rasti aukeaa. Tuolloin aloitusruudussa näkyy vain 
”aloita peli”-nappi, eikä ollenkaan ”jatka peliä”-nappulaa. Peli ei avaa viimeistä rastia elleivät kaikki 
rastit ole suoritettu. Jos viimeiselle rastille ei pääse, peli ei näytä viimeistä animaatiota, eikä lapsille 
selviä, miten pelissä on käynyt, ellet sinä kerro kaikille loppuratkaisua yhteisesti. 

Jos pelaatte ohjattua ryhmäpeliä, sinun on takaisin-nappulan painamisen jälkeen joka kerta 
valittava asetuksista ”ohjattu ryhmäpeli”-nappula uudelleen ja painettava vasta sitten jatka peliä- 
nappulaa. Jos tabletti on päättänyt päivittää koko selainistunnon, pelitiedotkin ovat hävinneet. Jos 
näin on käynyt, sinun on aloitettava uusi peli asetuksien valinnan jälkeen ja kirjoitettava ryhmän nimi 
uudelleen, että lapset pääsevät takaisin pelialueelle. Ohjatussa ryhmäpelissä lapset eivät joka 
tapauksessa näe loppuratkaisua omalta tabletiltaan, vaan rasti 9 katsotaan yhteisesti kankaalta. 



Ohjatussa ryhmäpelissä on tärkeää, että sinä pelaat kaikki rastit hyväksytysti läpi, jotta peli avaa sinulle 
rastin 9, joka katsotaan yhteisesti. Myös sinun kannettavalle tietokoneellesi voi käydä niin, että painat 
vahingossa takaisin- nappulaa, jolloin peli saattaa katketa ja parhaassa tapauksessa se täytyy pelata 
alusta asti uudelleen, jos selainistunto on päivittynyt.  

 

Muista nämä: 

1. Ole tarkka, että korostat lapsille, etteivät he missään nimessä saa painaa rastia (”äksää”) 
oikeasta yläkulmasta. Eli internetiä ei saa laittaa kiinni. Myöskään takaisin-nappulaa, eli 
takaisin-nuolta ei saa painaa. 

2. Lapset eivät saa sählätä tabletilla. Varsinkin jos yhteys on hidas ja lataaminen kestää, lapset 
eivät saa alkaa painella odotellessa kaikkia mahdollisia nappuloita tai rämpyttää ruutua siinä 
toivossa, että peli reagoisi nopeammin. Tämä saattaa johtaa juurikin siihen, että selainistunto 
päivittyy ja pelitiedot häviävät. Nappuloitten rämppääminen on luontainen reaktio, mutta 
saattaa johtaa siihen, että tabletti jumii. 

3. Tablettia pidetään pöydällä tms. eikä siihen kosketa kuin silloin, kun sinä annat luvan. Jos 
tabletti on lapsella sylissä, takaisin-nappulaa on helppo painaa vahingossa. 

4. Sinun pitää olla tarkka, että lapset menevät ohjatussa ryhmäpelissä rasteihin sisään vasta, kun 
sinä annat luvan. Jos lapsi menee sisään väärään rastiin, takaisin pääse kartan kuvasta, oikeasta 
yläreunasta. ÄLÄ paina takaisin-nappulaa, jos lapsi on väärässä rastissa, menet silloin pelistä 
ulos. 

5. Tilanteessa kannattaa olla ainakin kaksi aikuista, sinä ja opettaja. Kannattaa tulostaa nämä 
ohjeet opettajalle tai lähettää ne sähköpostissa, että opettaja tietää ohjeistaa luokkaa myös 
etukäteen. 

6. Kannattaa testata internet-yhteys pelaamalla itse ohjattu ryhmäpeli läpi niin, että pelaat 
samanaikaisesti itse kaikilla ryhmälle varatuilla koneilla. Samalla opit sen, miten ryhmää 
kannattaa neuvoa missäkin kohdassa. 
 
 

Aparaattisaari kirjaston tiloissa 

 

Seuraavaa tuntisuunnitelmaa ei ole testattu missään, joten sen kestosta tai järjestelyistä ei ole ideaa 
kummempaa tietoa. 

Aparaattisaaren voi pelata niin sanotusti kirjastosuunnistuksena. Voit itse lisätä tähän runkoon 
sisältöä omaan kirjastoosi sopivalla tavalla. 

Ikätaso: päiväkoti-3 lk  

Jos haluat, voit ottaa jokaiselle rastille teemaeläimen, jolla on ongelma. Voit tehdä kehyskertomuksen 
esimerkiksi eläintarhasta, jolla on teknisten laitteiden kanssa ongelmia ja oppilaitten täytyisi nyt vähän 
auttaa eläintarhan asukkaita olemalla it-tukihenkilöitä. Voit askarteluttaa kaikille it-tukihenkilön 
nimikortit rintaan ja sitten lähteä teknisen tuen iskuryhmänä kiertämään rastirataa.  

Jos tahdot yhdistää ilmiöpohjaisuutta rataan, kutsu kunnan/kirjaston it-henkilö kertomaan omasta 
työstään rastiradan päätteeksi. Voit itse vaikka haastatella it-henkilöä jollain helpoilla kysymyksillä, 



kuten ”mitä teet päivittäin”, ”millaisia ongelmia tietokoneilla on”, ”mitä tarkoittaa koodaaminen”, 
”voiko tietokoneella olla hikka”… Voit antaa lasten keksiä kysymyksiä. 

Jos haluat, voit antaa jokaiselta rastilta palkinnoksi kirjeen palasen, joka kootaan sitten seikkailun 
lopuksi. Kirjeestä paljastuu joku sijainti, jossa on ryhmälle palkkio. 

 

Rastirata 

 

Tehtävä 1: Yhdistä pari. Norsu ei tiedä, mikä kuuluu mihinkin. Tulosta erilaisia sähkölaitteiden kuvia 
ja liimaa ne vaikka muistipelin korttien päälle tai laminoi. Ryhmän tehtävänä on etsiä laitteiden 
joukosta parit (esim. kamera ja muistikortti). Jokainen saa etsiä korttien joukosta yhden parin 
vuorollaan. Voit laittaa korttien joukkoon jekkuja tai laitteita, jotka eivät toimi sähköllä. Varsinkin 
ykkösille tällainen sisältö on hyvää ajatuspähkinää. Samalla opetellaan laitteiden nimiä.  

Voit tehdä harjoituksen myös ihan oikeilla laitteilla. Kolmosille voi esimerkiksi järjestää rastin, jossa 
pitää tunnistaa ja yhdistää laput erilaisiin pistokepäihin – esimerkiksi HDMI-piuha, USBmini-piuha, 
Scart-liitin, antennijohto… Yllättävän monella oppilaalla ei ole hallussa esimerkiksi termit pistoke, 
sähköjohto, ylijännitesuoja, töpseli ja pistorasia. 

 

Tehtävä 2: Tarkkuustehtävä. Ohjaa hiiri tietokoneen luo. Voit laittaa kirjastoon esteradan, joka 
jokaisen täytyy kulkea osumatta esteisiin. Lopuksi voit valita yhden vapaaehtoisen (opettajakin on 
hauska valinta), jolle laitetaan liina silmille. Ryhmän pitää ohjata tämä sokkelosta läpi, ettei hän törmää 
mihinkään.  

 

Tehtävä 3: Pöllö Historiikki haluaisi vähän apua historianopettajan antaman tehtävän kanssa. 
Tulosta seuraavien viestintävälineitten kuvat: nuotio + savumerkit, kirje, sähkötin, ensimmäinen 
puhelin (jossa kampi), vanha lankapuhelin, lankapuhelin, jossa numerokiekko, lankapuhelin, jossa 
numeronäppäimet, ensimmäinen kannettava akkupuhelin, kännyköitä eri vuosikymmeniltä, Nokian 
”halko”, Nokian antennikännykkä, eri puhelinmalleja ja älypuhelin. Voit itse päättää, kuinka monta 
otat mukaan.  

Lajitelkaa aikajärjestykseen. 

Tehtävä 4: Lehmä Ammuu tykkää 
roskaruoasta, mutta ihmettelee niitten 
mainontaa. Mainospalapeli. Liimaa oheinen 
kuva pahviselle palapelille (jonka kokosit 
ensin) ja ota palat irti mattoveitsellä.  

Käske ryhmän koota palapeli. 

Kun palapeli on koossa, käske ryhmää 
miettimään, kumpi hampurilaisista on mainos 
ja kumpi totta. 



Pohtikaa yhdessä, voiko mainoksiin aina luottaa ja ovatko mainokset aina totta. Miksi/miksi ei? Mistä voi saada 
luotettavaa tietoa mainostettavista tuotteista? Voivatko jotkut mainokset näyttää uutisilta tai artikkeleilta 
(havaintokuvia uutisilta näyttävistä mainoksista saat esimerkiksi Seura- tai Apu-lehdestä) 

 

Tehtävä 5: Joku käsinukke. Esitä käsinukella tarina, jossa hahmo pelaa kännykällä ja kertoo, että 
hänen suosikkipelinsä on Candy crush. Uusi peli on vain niin helppo aloittaa! Joskus hän pelaa monta 
tuntia putkeen, vaikka kaverit ovat ulkona. Joskus hän unohtaa syödä, kun pelaaminen on niin kivaa.  
Äkkiä hahmolle tulee tekstiviesti. Hahmo lukee tekstarin ääneen. ”piip piip. Jaa, nyt ne kaverit kyselee, 
pitäisikö minun lähteä hiihtämään/rannalle heidän kanssaan. Olen pelannut jo tunnin. Haluaisin vaan 
pelata koko ajan. Mitä teidän mielestä kannattaisi tehdä?” Ryhmän täytyy ratkaista, jääkö hahmo 
pelaamaan, vai meneekö ulos kavereitten kanssa. Lopussa voit selittää, että varsinkin illalla tulee 
helposti tuijotettua kännykkää, mutta mitenkäs sitten käy unien? Nukuttaako sitten enää? Ja voit 
sanoa myös, että kännykästä on vaikea joskus luopua, mutta tekee tosi hyvää joskus olla koko päivä 
ulkona ilman kännyköitä ja tabletteja. 

 

Tehtävä 6: Eläintarhan seinään on liimattu elokuvajulisteita. Tulosta 
muutama elokuvajuliste, jotka ovat selkeästi joko lapsille tai aikuisille 
suunnattuja. Tulosta kaikki ikärajamerkinnät ja liimaa ne julisteisiin.  

Liimaa S-merkintä kaikkiin lapsille sopiviin elokuvajulisteisiin.  

Lasten pitää valita julisteista ne, jotka ovat omalle ikätasolle sopivia. 

Katsokaa sitten muut julisteet läpi ja pohtikaa, mitä yläkulman pallot tarkoittavat. 

Pohtikaa, miksi on tärkeää, että katsoo omalle ikätasolle tarkoitettuja elokuvia ja pelaa lapsille suunnattuja 
pelejä.  

Voit sanoa ihan suoraan, että itseänsä kannattaa suojella aikuisille tarkoitetulta sisällöltä, koska lapsuus kuuluu 
elämään ja aikuisten juttuja on aikaa murehtia myöhemmin. Kaikki sisältö ei ole tarkoitettu lapsen silmille, ja 
lapsena ihmisen aivoilta saattaa puuttua työkalut tietyntyyppisen sisällön käsittelemiseen. Siksi tapahtumat 
voivat ruveta ahdistamaan tai ne voivat aiheuttaa painajaisia. Aikuisena aivot toimivat toisella tavalla, siksi 
kauhuelokuvien katsominen ei saata esimerkiksi tuntua niin pelottavalta. On tärkeää myös kysyä, kenelle voisi 
kertoa vaikka siitä, jos on sattunut pelaamaan aikuisille tarkoitettua peliä tai katsomaan elokuvaa ja sisältö on 
jäänyt mietityttämään. Kenen kanssa niistä mietinnöistä voisi jutella? 

 

Tehtävä 7: Apina Kekkonen on pelleilijä ja tykkää esittää kaikille eläintarhassa kävijöille väittämiä. 
Esitä apinan suulla väittämiä. Laita eri puolille huonetta punainen ja vihreä värilappu. Apina esittää 
väitteen ja lasten pitää mennä seisomaan punaisen lapun päälle, jos väite on väärä ja vihreän lapun 
päälle, jos väite on oikea. Tietoa on monenlaista, eikä kaikkeen löydy edes oikeaa vastausta.  

Väitteet: 

1. Tabletilla voi ostaa mitä tahansa, vaikka tramboliinin tai matkan maailman ympäri. 
(Tabletilla voi ostaa tavaroita ja palveluita) 

2. Lukemaan voi oppia pelaamalla. 
(Totta se on, pelejä on monenlaisia) 

3. Kaukosäätimellä voi tilata äitiltä ruokaa! 



(Älytelkkarin kautta voi tilata ruokaa netistä, mutta äitiin se ei vielä kyllä toimi) 
4. Telkkarin sisällä on pieniä, litteitä ihmisiä. 

(Ei sentään. Ihmiset ovat ihan oikeita, mutta heitä kuvataan kameralla.) 
5. Nettipelejä voi pelata kaverin kanssa vain, jos on samassa huoneessa. 

(Netissä voi pelata, vaikka kaverit olisivat eri maissa.) 
 

Tehtävä 8: Kissa Kurnauskis on innokas valokuvaaja ja hän on kerännyt eläintarhan asukkaista 
erilaisia otoksia. Nyt kissa pohtii, mitä näistä kuvista voisi julkaista netissä.  

Tee googlehaku ”bad photographs” ja valitse sieltä pari valokuvaa, jotka ovat menneet pieleen.  

Tulosta haluamasi määrä huonoja valokuvia ja onnistuneita valokuvia. Ryhmän tehtävä on miettiä, 
mitkä valokuvat voi julkaista netissä ja mitkä ei. Miksi? Lopuksi on tärkeää pohtia yhdessä, saako 
toisen kuvan julkaista ilman lupaa – miksi/miksi ei? Voit sanoa, että toisesta julkaistua kuvaa ei saa 
julkaista netissä pääsääntöisesti. Poikkeuksena on julkisella paikalla otetut kuvat, joissa kyse on 
tilannekuvasta. Varsinkin jos kuvassa on alaikäisiä lapsia, kuvan julkaisuun täytyy aina olla vanhemman 
suostumus.  

Kolmosille voit liittää tähän laajemminkin materiaalia esimerkiksi siitä, miten tekstiä voi siteerata ja 
mitä tarkoittavat tekijänoikeudet. Saako esimerkiksi internetistä poimia tekstin ja palauttaa sen 
opettajalle omanaan? Saatko julkaista jonkun muun kuvia blogissasi? Voiko ideoita varastaa? 

Lapsille suunnattua tekijänoikeusinfoa saat tästä: 

http://kopiraittila.fi/wp-content/uploads/2017/01/Kopiosto_tekijanoikeusopas_FI.pdf. 

 

 

Jos olet päättänyt, että rasteilta saa palkkioksi kartan palasen, kootkaa palanen ja suunnistakaa 
palkinnon luokse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.4. Koodaustuntikokonaisuudet 
 

Koodaustunti on valmiiksi suunnitellusta materiaalista rakennettu kokonaisuus, jossa hyödynnetään 
Scratch jr. ja Code.org’a. Monilukutaituri mediaviidakossa- raportissa on paljon koodauksen 
opetuksesta ja esimerkit ohjelmien toiminnasta, sivulta 90 eteenpäin. Tässä suora linkki raporttiin: 
https://www.ouka.fi/documents/1958741/2965688/Monilukutaituri+PDF+%282%29%281%29.pdf/88
c5130f-ace8-4780-9ce1-75122411a5d6. 

Tässä alaluvussa esittelen kaksi valmista tuntikokonaisuutta, joista ensimmäinen sopii 
varhaiskasvatukseen ja alakoulun alimmille luokille ja toinen 3-6-luokille. Valitse kokonaisuus luokan 
tasoa ja koostumusta ajatellen. Kysy opettajalta luokan lähtötasoa. Voit myös yhdistellä näitä kahta 
kokonaisuutta toisiinsa.  

 

Koodaamista opettaakseen ei tarvitse itse osata koodata! 

Ikätaso: Eskarit ja päiväkoti, 1-6 lk 

Alkuvalmistelut: 

Laita kaikille tabletit valmiiksi. Yhtä tablettia/konetta kohti voi olla maksimissaan 2 ihmistä. Jos 
käytössä on Scratch jr, heijasta seinälle tästä raportista kopioitu aputaulukko nappuloitten 
toiminnoista.  

 

2-3 lk 

Laita tablettien selaimiin valmiiksi auki välilehdet: 

https://studio.code.org/hoc/1 

https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1 

https://studio.code.org/flappy/1  

 

1-6 lk 

Jos käytät Scatch jr:ää, lataa se valmiiksi tableteille. 

http://koodaustunti.fi/miten-aloitan-koodaamaan/ osoitteessa on paljon valmista materiaalia, joita 
voit käyttää minkä tahansa tasoisten ryhmien kanssa. 

 

 

 

 

 



Kaksi erilaista koodaustuntia, kokonaisuus 1 (2 x 45 min; päiväkoti - 2 lk) 

 

Ensimmäinen tunti – koodaaminen, komento, komentosarja. 

 

Johdanto 10 min. 

Kutsu ensin kaikki oppilaat piiriin tai pöydän ääreen istumaan. 

Näytä 2 paperilappua, joista toiseen on kirjoitettu KO-MEN-TO ja toiseen KO-MEN-TO-SAR-JA. 

Näytä ensin komento-lappu ja pyydä lapsia miettimään, mitä sana tarkoittaa. Jos lapset eivät vielä 
osaa lukea, lukekaa lapusta sana äänne kerrallaan. Kouluissa opitaan nykyään lukemaan äänteittäin, 
joten käytä lukiessasi äänteitä, älä kirjainten nimiä. (esim. älä lue koooo oooo KO äm eeee än MEN 
teee oooo TO vaan [k] [o] KO, [m] [e] [n] MEN [t] [o] TO.  

Pyydä antamaan joku esimerkki komennosta. Yleensä lapset keksivät, että koiraa komennetaan, 
mutta voit antaa itse lisää esimerkkejä ihmisten maailmasta, esimerkiksi liikennemerkit ovat 
komentoja, samoin käskyt ja kehotukset. 

Nosta sitten toinen paperilappu ja lukekaa sana. Pyydä lapsia miettimään, mitä sana tarkoittaa. Jos 
kukaan ei tiedä, pyydä miettimään, ”mitähän se tarkoittaa, kun ne äsken miettimänne komennot ovat 
SARJASSA. Mitä se sarja tarkoittaa?”. Jos kukaan ei keksi, niin voit johdatella esim. sarjakuva- sanan 
avulla, ”mites ne ruudut ovat siinä sivulla – ovatko ne päällekkäin vai…? Samalla tavalla ne komennot, 
ovatko ne sikin sokin, vai…?” 

Pyydä lapsia antamaan esimerkki komentosarjasta. Lasten täytyy itse keksiä, että komentosarja on 
enemmän kuin yksi käsky. Korosta, että komentoja voi liittää monella sanalla toisiinsa, ne voivat olla 
esimerkiksi istu JA naura, istu TAI naura. 

 

Opettajajohtoinen osuus 10 min. 

Selitä sitten lapsille, että tänään me leikimme olevamme tietokoneita tai robotteja. Molemmat 
toimivat yksittäisten käskyjen tai komentojen perusteella. Tietokone ei ajattele itse, vaan toimii sen 
perusteella, mitä sen käsketään tekevän. Jos käsket robotin istumaan, se istuu, mutta ei esimerkiksi 
naura. Mutta jos komento on sarja useita käskyjä, robotti voi ”istua JA nauraa” / ”istua TAI nauraa” 
(havainnollista erot omalla keholla). Robotti ei ymmärrä, että kyseessä on komentosarja, jos välistä 
puuttuu esim. JA. Eli robotti ei tee mitään, jos sille sanoo vain ”istu naura”. Jos annat komennot 
väärässä järjestyksessä, robotti ei tee mitään tai tekee asiat toisin kuin tarkoitettua. 

Tietokonetermeillä puhuessa käytämme käskyistä sanaa komento ja komentosarjasta nimitystä 
algoritmi. Algoritmi tarkoittaa oikeassa järjestyksessä olevia käskyjä. Mutta tällä tunnilla puhumme 
vain komennosta ja komentosarjasta.  

Koodaukseksi sanotaan sitä, kun robotille tai tietokoneelle kirjotetaan ne käskyt, joita sen halutaan 
tekevän. Koodauksella on oma kieli, joka perustuu matematiikkaan. 

 



Komennon ja komentosarjan harjoittelua (leikit Monilukutaituri-raportin s. 90) 25 
min. 

 

VÄRILEIKKI. Yksi leikkijöistä on keskusyksikkö, joka antaa tietokoneen osille komentoja tai 
komentosarjoja. Yhdessä leikkijät ovat tietokone. Muut ovat muutaman metrin päässä häntä 
vastapäätä. Keskusyksikkö sanoo, millä värillä, askeltyylillä ja -määrällä pääsee eteenpäin, esimerkiksi: 
Komento = ”Se jolla on päällään vihreää, OTA viisi sipsutusaskelta.”, Komentosarja = ”Se, jolla on 
päällään vihreää, OTA viisi sipsutusaskelta JA istu TAI hyppää”. Leikissä on tarkoitus päästä 
keskusyksikön luo. Voit itse olla ensimmäinen keskusyksikkö malliksi. 

KOODARI KÄSKEE. Yksi pelaajista on koodari, joka esittää komentoja tai komentosarjoja 
tietokoneelle (luokka). Kun koodarin käsky alkaa sanoilla: ”KONTROL ALT...”, pelaajien on toteltava 
käskyä. Jos koodari käskee ilman alkusanoja, tietokone ei tottele. Esimerkit: Komento - Oikea: 
”Kontrol alt istu”, väärä: ”Istu”. Komentosarja – ”Oikea: Kontrol alt astu viisi askelta eteenpäin ja 
hyppää eteen”, väärä: ” astu viisi askelta eteenpäin ja hyppää eteen”. Aina kun joku tottelee väärää 
käskyä tai jättää tottelematta oikeaa käskyä, hän joutuu sinne, mistä aloittikin. Leikki jatkuu, kunnes 
joku on tarpeeksi lähellä koskettaakseen koodaria. 

MALLISTA OHJAUS. Toinen parista piirtää paperille yksinkertaisen kuvion (neliö, tähti, kirjain...) tai 
kokoaa palikoista yksinkertaisen rakennelma. Siten hän ohjaa lyhyillä ohjeilla toista paria tekemään 
samanlaisen kuvion tai rakennelman niin, että toinen ei näe alkuperäistä mallia. Ohjaaminen tapahtuu 
komennoilla tai komentosarjoilla: ”Piirrä suora viiva. Piirrä suora viiva ja piirrä sen päähän 
ympyrä”.  

ROBOTIN OHJAUS –LEIKKI. Ohjaaja tai yksi leikkijöistä on robotti. Muut ohjaavat häntä tekemään 
jotain, esimerkiksi kävelemään ovelta tuolin luo ja istuutumaan. Muut ohjaavat häntä lyhyin sovituin 
komennoin (esimerkiksi ”Ota askel”, ”Ota kolme askelta” tai ”Käänny vasempaan”) tai 
komentosarjoin (esimerkiksi ”Ota askel JA Käänny vasempaan”. Robotti ei tee mitään muuta, ei 
ajattele. Jos kesken annettujen askelten tulee eteen este, robotti jää kävelemään sen luo paikoillaan. 
Robotin ohjaus sopii myös pareittain leikittäväksi. 

AIVOT SOLMUUN. Tämä leikki on varsinkin eskareille ja ykkösille haastava. Sinä olet koodari ja 
luokka on tietokone. Koodari antaa komentoja tai komentosarjoja, jotka alkavat aina sanoilla START 
ja loppuvat STOP. Tietokone kuuntelee, mitä koodari sanoo. Jos koodari sanoo komennon, lapset 
menevät istumaan. Jos koodari sanoo komentosarjan, lapset hyppivät, kunnes koodari sanoo 
STOP. Lapset eivät saa alkaa tehdä sitä, mitä koodari käskyt sisältävät, esimerkiksi jos koodari sanoo: 
”START. Kävele ja tanssi.”, lapset eivät saa alkaa kävellä ja tanssia, vaan heidän pitää hyppiä paikallaan, 
kunnes kuuluu STOP, koska koodari antoi komentosarjan. Jos koodari sanoo ”START. Naura.”, 
lapset eivät saa nauraa, vaan heidän pitää mennä istumaan, koska koodari antoi komennon. Luokka 
nousee alkuasentoon, kun koodari sanoo STOP.  

Jos pelaatte tätä leikkiä, valmistaudu, että joitakin saattaa harmittaa, kun he eivät ymmärrä peliä. Älä 
välitä kiukuttelusta, vaan kannusta yrittämään uudelleen. Kertaa jatkuvasti, että yksi komento - istu, 
monta komentoa - hypi.  

 

 



Toinen tunti – Scratch jr. 

 

Johdanto 10 min ja scratchäys 35 min. 

Selitä, että tänään työskentelemme Scratch jr. ohjelman parissa.  

Ohjelman voi ladata kännykkään play-kaupasta. 

Anna seuraavaksi ohjeet kuvan muodossa, mutta älä käytä tähän liikaa aikaa, koska lapset uskaltavat 
kyllä kokeilla erilaisia juttuja itsekin. 

 

Taustan ja värien asetukset 

 

 

 

 

 

ALOITA komentosarja AINA KELTAISELLA PALIKALLA JA LOPETA PUNAISEEN.  

Taustan 
valinta 

Tekstin 
lisääminen 

Lipusta painamalla 
käynnistyvät kaikki 
Keltaisella lippupalikalla 
aloitetut komentosarjat 

Valikkoon 

Lisää hahmo 

Vaihda hahmon väri, 
kun täppäät toista 
hahmoa, saat 
vaihdettua sen väriä. 

Täällä näkyvästä plussasta saat 
lisättyä sivuja tarinaan. 

Jos valitset komentosarjan lopuksi 
punaisen palikan, jossa on numero, 
sivu vaihtuu komentosarjan jälkeen 
automaattisesti esim. ykkössivulta 
kakkoselle. 



 

 

 

 

 

 

Kuva ja lisäohjeet englanniksi: https://portal.sd38.bc.ca/public/8zd3fg5/Pages/ScratchJr.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voit halutessasi antaa lapsille haasteita, esim. hahmot pelaavat koripalloa ja pallo pomppii puuhun.  

Start liikkeet toiminnot äänet pysähdys, vauhti, 
odotus, toisto stop 

Aloita painamalla palikkaa ja raahaamalla se alas, valkoiselle alueelle. Aloita aina keltaisella palikalla, muuten 
komentosarja on rikki. Lippu tarkoittaa, että komentosarja alkaa, kun vihreää lippua painetaan.  

Rakenna komentosarja. Lopeta punaiseen palikkaan. Jos haluat lisätä hahmoja, niille pitää rakentaa omat 
liikesarjat valkoiselle alueelle. Valitse hahmo sivusta, ja rakenna sille liikesarja. Lopeta punaisella. 

 



Scratch jr. on helppokäyttöinen ohjelma, jonka lapset oppivat kokeilemalla. Ykkösille ja eskareille ei 
kannata antaa ensimmäisellä kokeilukerralla mitään tavoitteita, vaan tavoitteena on oppia käyttämään 
ohjelmaa ja ”oppia koodaamaan”. Jos haluat peluuttaa samaa ohjelmaa monta kertaa, toisella kertaa 
voit valmistella tarinan, joka lapsen pitää koodata. Voit myös antaa joukon haasteita, joista tietyn 
määrän suorittamalla saa itselleen ”mestarikoodaajan” diplomin. 

 

Kolme erilaista koodaustuntia, kokonaisuus 2 (2 x 45 min; 3-6 lk) 

 

Ensimmäinen tunti – peruskäsitteet, koodileikki ja koodipelit 

 

Johdanto 10 min. 

Kutsu ensin kaikki oppilaat piiriin tai pöydän ääreen istumaan. 

Näytä paperilappu, johon on kirjoitettu komento, komentosarja, algoritmi ja koodaus. 

Pyydä lapsia ottamaan pari tai pieni ryhmä ja pohtimaan yhdessä, mitä nuo sanat tarkoittavat. 

Anna esimerkiksi 2 minuuttia aikaa. Kun kaksi minuuttia on kulunut, kysy, mitä sanat tarkoittavat.  

Kun arvailut loppuvat, selitä että komento tarkoittaa yhtä käskyä, komentosarja yhteenliitettyjä 
käskyjä. Koodaus tarkoittaa jonkun laitteen tietynlaista ohjelmoimista toimimaan halutulla tavalla. 
Koodaus voi myös tarkoittaa jollakin ohjelmistokielellä kirjoittamista. Algoritmi on komentojen sarja, 
joka noudattaa tietokoneen logiikkaa ja järjestystä, jossa komennot esitetään.  Algoritmin voisi 
suomentaa komentosarjojen ketjuksi. Ohjelmistot muodostuvat algoritmeista, algoritmit perustuvat 
kielitieteisiin, logiikkaan (eli filosofiaan) ja matematiikkaan. Koodaaminen on siis sekä luonnontieteitä 
että humanistisia kielitieteitä. 

 

Koodileikki 5 min. 

Ota yksi edellisessä kokonaisuudessa esitellyistä leikeistä ja pelatkaa sitä virkistyksenä. 

 

Koodauspelejä 30 min. 

Laita tablettien selaimiin valmiiksi auki välilehdet. Ideana peleissä on yhdistellä komentopalikoita ja 
saada hahmo tekemään oikean yläkulman ohjaavassa lauseessa vaaditut asiat, jolloin taso vaihtuu.  

https://studio.code.org/hoc/1  

https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1  

https://studio.code.org/flappy/1  

Jos aikaa, jää, täältä löytyy lisää koodipelejä Minecraftistä Disneyhyn: https://csedweek.org/learn .  

 



Toinen tunti – Scratch tai Scratch jr. 

 

Koodileikki tai johdanto 5-10 min. 

Ota yksi edellisessä kokonaisuudessa esitellyistä leikeistä ja pelatkaa sitä lämmittelynä, jos haluat. 

Selitä, että seuraavaksi tapahtuu seuraavaa: 

- 2-6 lk. Teemme tarinan Scratch jr. sovelluksen avulla. 
- 5-6 lk. Kokeilemme Scratch-sovellusta, joka toimii samalla periaatteella kuin viime 

kokonaisuudessa olleet pelit. 

 

Scratch tai Scratch jr. 40-35 min. 

 

Scratch jr. 3-6 lk. 

 

Tämä kokonaisuus onnistuu parhaiten, jos käytössäsi on tabletteja.  

Ohjelmisto on suunnattu pienemmille, mutta sitä voi myös käyttää isompien opettamiseen, jos 
ohjelmistolla tehtävien harjoitusten vaikeustasoa lisää. 

Ota Scratch jr:n ohjeet edellisestä oppituntikokonaisuudesta. Voit heijastaa ne taululle. Ideana olisi, 
että tabletin kanssa tehdään nelisivuinen (sivuja saa lisättyä oikean reunan plussasta) tarina, joka ensin 
suunnitellaan.  

Tarinassa täytyy olla henkilöhahmoja, joilla on nimet ja joku tarkoitus tarinassa. Muista, että hahmot 
voivat olla myös muita kuin ihmisiä tai eläimiä, myös avaruusolioita tai puhuvia tuoleja. Muista, että 
ohjelmointia voi tehdä niinkin, että kun hahmo osuu tuoliin, tuoli liikahtaa ja sanoo ”auts”. 

Tehkää tarina, jossa:  

Ensimmäinen sivu on tarinan alku, ja siinä esitellään myös henkilöhahmot. Miettikää, mikä on 
tarinan tapahtumapaikka ja keitä henkilöjä siinä on. Mitä henkilöt tekevät? 

Toinen sivu kuljettaa tarinan juonta. Minne henkilöt lähtevät/ mitä ne tekevät. Muista, että 
punaisesta numeropalikasta sivu vaihtuu… Onko seuraava sivu samanlainen kuin edellinen? 

Kolmannella sivulla tapahtuu joku käännekohta! Muista animoida kaikki hahmot huolellisesti. 

Neljännellä sivulla esitellään tarinaan loppuratkaisu. Se voi olla avoin tai suljettu, eli tarina voi jäädä 
ratkaisematta tai tarina voi ratketa. 

 

 

 

 



Scratch 4-6-lk. 

 

Tämä kokonaisuus onnistuu parhaiten, jos käytössäsi on tietokoneita. 

Scratch-tunnin ideana on se, että oppilaat joko seikkailevat Scratch-ohjelmistossa vapaasti tai tekevät 
valmiita oppituntikokonaisuuksia. Alla olevista linkeistä pääset suoraan sivuille, jotka voit avata 
tablettiin valmiiksi ennen oppitunnin alkua. Linkeissä on valmiita oppituntikokonaisuuksia. Sinun 
tehtäväsi on yhdistää Scratchäys ja sen kokeilu kirjaston mediakasvatukseen. Tarinallisuuden opetus 
ja ohjelmointi ovat tärkeitä taitoja. Voit pitää pienen Scratch-hetken. 

https://peda.net/nokia/peruskoulut/kankaantaan-koulu/luokat/ohjelmointi  

Tästä linkistä pääset sivustolle, josta voi ensin katsoa ohjeet ja sitten tehdä tehtävät. 

http://koodiaapinen.fi/kirjasto/scratch/jakso-1/ 

Tässä linkissä on blogi, josta voit lukea lisää Scratchin käytöstä.  

https://www.cs.helsinki.fi/group/linkki/materiaali/peliohjelmointi/scratch/  

Tässä linkissä on valmiita oppituntikokonaisuuksia, lue ohjeet ja katso linkit, niin pääset käsiksi CC-
lisensoituihin peleihin ja valmiisiin materiaaleihin, joiden avulla voit valita itsellesi sopivat pelit 
koodausopetuksen tueksi. 

 

Voit Scratchäyksen tai koodauksen jälkeen viedä lapset esimerkiksi minivinkkaukseen, jossa esittelet 
top 3 tämän hetken lainatuinta nuortenkirjaa, top 3 peliaiheista kirjaa ja top 3 tämän hetken 
fantasiakirjaa. Sinun ei tarvitse kertoa kirjoista juurikaan muuta kuin pieni koukku (joten kirjoja ei 
tarvitse lukea kokonaan vinkataksesi niitä), esimerkiksi: ”Jos tykkäsit Harry Potterista, lue 
Nevermoor. Siinä Tylypahkan sijaan seikkaillaan alati muuttuvassa hotellissa, sidekickinä on Liisa 
Ihmemaan kissa ja Dumbledoren korvaa punapäinen setä.” Voit antaa vinkit myös kirjoitettuina 
lappuina kirjojen välissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.5. Hiiri Hipsuvarpaan kirjastosuunnistus 

 

Valmistelut 

Hipsuvarpaan seikkailua varten tarvitaan Hiiri ja hiiren kirjastokortti. Hiiri voi olla mikä tahansa 
pehmolelu. Lisäksi tarvitset kuvia kirjojen kansista tai hyllyistä/paikoista. Ota kuvat omasta 
kirjastosta, tulosta ne ja laminoi, jos haluat pysyvää jälkeä. Kuvat voivat olla paikoissa, jotka ovat 
lapsille tärkeitä. Varaa vielä loppuun yksi ääneen luettava satukirja, jossa on lyhyitä ja mukavia 
tarinoita, jos joudut improvisoimaan tai ”vetämään hatusta”. 

Muunna tämä tuntisuunnitelma omaan kirjastoosi sopivaksi. Tämä on esimerkkimateriaali Pukkilan 
kirjastosta.  

 

Muunnelmia 

Lapset tulevat hakemaan ensimmäisiä kirjastokorttejaan: Sovi etukäteen, että kaikki lapset ovat 
täyttäneet kirjastokorttihakemuksen ja vanhemmat ovat allekirjoittaneet sen ennen kirjastoon tuloa. 
Varaa kaikille kirjekuori, jossa on kirjaston käyttösäännöt, kirjanmerkki, kirjaston aukioloajat ja 
muuta tarvittavaa materiaalia. Voit jakaa ne kaikille seikkailun lopuksi. Muista esitellä kirjasto ennen 
kirjastokorttiseikkailua.  

Eskariryhmät: Kannattaa käyttää kuvia, jotka on otettu vähän kauempaa kuin vain kirjan kannesta, sillä 
eskarit eivät kaikki vielä osaa etsiä yksittäisiä kirjoja muitten joukosta. Voit vaihtaa kuvia silloin tällöin. 
Kuvissa on lapsille tärkeitä hyllyjä ja kirjaston paikkoja. Kun suunnistatte, voit aina ennen seuraavan 
vihjeen etsimistä kertoa, mitä paikassa tapahtuu ja miksi se on tärkeä. 

 

Aloitus 

Jos et ole esitellyt itseäsi, esittele. 

Voit improvisoida alkukertomuksen tyyliin: 

”Ja tämä tässä on hiiri Hipsuvarvas. Hiiri on ollut vähän huolimaton ja kadottanut kirjastokorttinsa 
jonnekin tänne kirjastoon. Teidän tehtävä on etsiä se. Tänään onkin jännittävä päivä, koska ei tiedä, 
että minne se kirjastokortti onkaan hävinnyt… Hipsuvarvas oli täällä kirjastossa valokuvailemassa ja 
sillä reissulla se kortti sitten jäi jonnekin hyllyjen väliin. Tällaisia valokuvia se hiiri on ottanut teille 
(näytä ensimmäinen kuva). Tässä kuvassa on aina kirja, ja taustalla on teille lapsille tärkeä hylly. Mistäs 
täältä kirjastosta sinä löytäisit tämän kirjan?” 

 

Kuvasuunnistus 

Kuva on piilotettu niin, että ensimmäinen näytetään yhteisesti, ja seuraavat vihjeet on piilotettu aina 
kuvassa näkyvän vihjeen kirjan väliin tai lähelle (Aloituskuvan välistä löytyy ykkönen, ykkösen välistä 
kakkonen, kakkosen välistä kolmonen…). Voit ohjata etsintää jäätää, kylmää, lämpenee, polttaa- 
opasteilla.  



Vihjeet johtavat ketjussa jonkun esineen tai paikan luo. Paikka on sellainen, johon koko ryhmä 
mahtuu kuuntelemaan satua. Viimeisestä vihjeestä löytyy Hipsuvarpaan kirjastokortti tai koko 
ryhmän ensimmäiset kirjastokortit. 

 

Eteneminen – MUOKKAA TÄMÄ OMAAN KIRJASTOOSI! 

Muista, että tärkeintä tässä seikkailussa ei ole se, että lapset löytävät vihjeet, vaan että sinä ohjaat 
samalla kirjastoperehdytystä. Pysäytä lapset välillä miettimään, mitä merkitystä kuvien hyllyillä ja 
vihjeillä on. 

Kerro, että ensimmäinen vihje on siellä, mistä löydätte nuorten sarjakuvia. Näytä kuva Aku Ankan 
taskukirja (Eka kuva ei ole piilotettu minnekään, vaan se on sinulla. Kuva näytetään yhteisesti).  

Etsitään taskukirja, jonka välistä löytyy lato-orkesteri-CD:n kuva, jonka välistä löytyy Me Rosvolat-
äänikirjan kuva, jonka välistä löytyy Omituisen opettaja-kirjan kuva… 

1. Herra Heinämäen lato-orkesteri- CD ”Tämä löytyy sieltä, mistä löytyy lasten 
CD-levyjä”… ”Seuraava vihje on siellä, mistä löydät lasten äänikirjoja.” 

2. Me Rosvolat-äänikirja ”Seuraava on siellä, mistä löydät lasten tietokirjoja.” 

3. 100 asiaa, jotka haluat tietää – lasten tietokirjat ”Seuraava vihje on siellä, mistä löydät 
helppolukuisia kirjoja, ISOILLA KIRJAIMILLA KIRJOITETTUJA” 

4. Omituinen opettaja (O´Brian) – Helppolukuiset, tikkukirjaimet ”Seuraava vihje on 
siellä, missä on lasten DVD:tä” 

5. Ninjago- Lasten – DVD ”Seuraava vihje on siellä, missä on lasten kuvakirjoja, ja kirjoittajan 
sukunimi on Kunnas ja etunimi Mauri, eli mitä kirjainta pitää etsiä hyllystä…? Etu- vai 
sukunimeä? Ja mitä kirjainta?... Odota, kunnes lapset itse hoksaavat, anna lisää vihjeitä, jos 
kukaan ei tiedä.” 

6. Mauri Kunnaksen Suuret tarina – kuvakirja ”Seuraava vihje on paikassa, josta löydät 
lasten satukirjoja. ” 

7. Richard Scarryn touhukkaat tarinat – satuhylly ”Seuraava vihje on siellä, mistä löydät 
lisää kuvakirjoja, eli ei tuo näyttelyhylly, vaan täällä on jossain muualla lisää kuvakirjoja. Etsi 
tarkasti. ” 

8. Koira nimeltään kissa – muut kuvakirjat ”Missä odottaa tällainen leijona?” 

9. Satunurkkauksen leijona ”Satunurkkauksen leijona on mennyt istumaan kirjastokortin 
päälle. Sieltä löytyy Hipsuvarpaan kadonnut kirjastokortti!” 

 

 

 

 

 



Kortille lainaus 

Seuraava tehtävä on lainata Hipsuvarpaan kirjastokortille kirja. 

Kaikki käyvät valitsemassa hyllystä kivan kirjan. 

Tehdään lainausmaatille jono ja lainataan Hipsuvarpaalle kivoja kirjoja. Kun kaikki ovat lainanneet, 
katsotaan, miten automaatilla voi uusia kirjojen lainat. Otetaan kuitti kaikista Hipsuvarpaan lainoista. 
Sitten palautetaan Hipsuvarpaan kirjat ja laitetaan ne oikeaan paikkaan.  

 

Satujen lukeminen ja kirjavinkkaus toisille 

Jos jää aikaa, voidaan palautetut kirjat ottaa kainaloon, siirtyä satunurkkaukseen ja kaikki saavat ottaa 
kasasta oman kirjan.  

Sitten pitää kertoa, miksi valitsi tämän kirjan ja onko lukenut sen, tai miksi se oli kiva kirja. Jos vielä 
jää aikaa, voidaan lukea joku kirja yhdessä. 

Kirja voidaan valita yhdessä, se voidaan arpoa, tai Hipsuvarvas voi ”sokkona” (käpälä silmien päällä) 
”vetää” jonkun kirjan läjästä, jonka lapset tekevät kirjoista.  

Katso itse, että kirja on sellainen, jota itse tykkäät lapsille lukea ja jota he jaksavat kuunnella. Voit 
ujuttaa lasten kirjojen läjään itse valitsemasi ja vinkkaamasi kirjan Hipsuvarpaan suosikkikirjana ja 
sitten ”vetää sen sokkona” läjästä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Kalevala-suunnistus 

 

Tässä luvussa esitellään Askolassa toteutettu Kalevala-suunnistus. Ensin selitetään tarinan kulku ja 
vuorosanat. Luvun lopussa esitellään draaman käytännön kulku. Suunnistus perustuu videoille, jotka 
on saatavilla Johannes Linnankosken Google Drivestä. 

- Hae gdrive googlehaulla. 
- Kirjaudu Driveen tunnuksilla: linnankoskiqr@gmail.com, salasana on Linnankoski. 
- Kaikkea Drivessä olevaa materiaalia saa vapaasti käyttää. 

Videot voi ladata Youtubeen ja niille voi tehdä QR-koodit syöttämällä videon osoitteen Qr-
generaattoriin. Tässä suunnitelmassa on käytetty kirjastoon piilotettuja tabletteja, mutta on 
näppärämpää, jos teet suunnistusta varten QR-koodit, jotka voi lukea play-kaupasta ladattavalla 
sovelluksella. 

Tarina on muunnelma kahdesta kalevala-seikkailusta, joista toinen on toteutettu partiolaisille 
karttaseikkailuna ja toinen on ”Kulmia kurtistaen vai yhdessä tehden”- projektista. Alkuperäisissä 
seikkailuissa suunnistajat menevät rasteille satunnaisessa järjestyksessä, ja tuovat näyttelijähahmoilta 
saamiaan esineitä toisille henkilöille. Lopulta draama ratkeaa viimeiseksi saatuun paperinpalaan, josta 
seuraa tehtävä. Koska ohjaajia on vain kaksi, ja kirjasto on paikkana ahdas monelle ryhmälle, on 
peluuttajan helpompaa lähettää ryhmät yksi kerrallaan rastiradalle, niin ettei suunnistus ruuhkaannu. 
Signumit on ajateltu Askolan kirjastoon. Jos toteutat draamaa muualla, muunna signumit omaan 
kirjastoosi sopiviksi. 

Tarina etenee tabletilla kuvattujen videoitten varassa. Tabletilla on hahmovideo, jonka perusteella 
etsitään runonpätkään sopivia sanoja. Sanan mukana on vihje, jonka perusteella suunnistetaan 
seuraavalle tabletille. Seikkailun toteuttamiseen tarvitaan kaksi ohjaajaa, joista toinen on peluuttaja 
Karjalan kuninkaan synnyttäjä Marjatta ja toinen avustaja, Ilmarisen sisko Annikki. Ohjaajat voivat olla 
esim. Osmotar ja Kullervo tai mitä tahansa muita hahmoja Kalevalasta.   

 

Tarinan henkilöt: 

1. Marjatta – peluuttaja, kansallispuku tai muu vastaava, erottuva asu 

2. Annikki – avustaja, kansallispuku tai muu vastaava, erottuva asu 

3. Väinämöinen – Valkea paita, väinölippa päässä, partaa ja hiuksia 

4. Joukahainen – Takki (Askolan miesten puvun sarkatakki), tummaksi meikatut kulmakarvat, taakse 
sliipatut hiukset, raamikas uros 

5. Aino – Vaaleat hiukset, valkoinen kaapu tai valkoinen paita ja housut, heiveröinen ja kaunis nainen 

6. Louhi – Harmahtavat vaatteet, ehkä päähuivi ja koruja, kasvot vanhan naisen maskissa, Pohjolan 
pihan vallasnainen 

7. Ilmarinen – Askolan puvun lakki päässä, ehkä jotain työvaatteita, vaalea mies, pajaseppä, ehkä 
naamassa jotain meikkituhrua, eli ”nokea”. 

 



Videoitten vuorosanat 

 

1. Väinämöinen 

Videolle suunnistetaan Marjatan antaman vihjeen perusteella. Video on piilotettu sijaintiin: 
AIKUISTEN TIETOKIRJAT 86.14 KALEV (lukee Marjatan antamassa lapussa). 

Videolla Väinämöinen istuu isännän asennossa jalat harallaan ja kertoo leuhkasti: 

(Puhuu itseään korostaen) 

Näin syntyi Väinämöinen, suuri laulaja. Eli siis minä! Suuri velho ja loitsija, aikuinen mies jo 
syntyessään! Minä!  

Ikuinen tarinaseppo, mestarilaulaja. Yksin kuin yö, yksin kuin päivä ilmestyin KARJALAN 
LAULUMAILLE valmiina sankarina, puolijumalana! Muinoin, oli maassa vain vettä ja ilmaa. Maalle ei 
ollut vielä ilmestynyt kasveja. Vain ilmatar, ilman impi liikkui aution maan päällä kuin henkäys tuulessa. 
Ilmatar oli äitini.  

Hänelle tuli pian tosi tylsää, koska hän oli autiossa maailmassa ihan yksin. Hän meni veteen ja antoi 
aallon tuuditella itseään. Äitini tuli raskaaksi meren tuulesta ja aalloista, isäni oli siis tuuli. Olin äitini 
mahassa kolme-kym-men-tä piiiiitkää vuotta. Sillä välin äitini ehti muovata maailmaan lahtia ja 
poukamia, rantoja ja kalahautoja. Sotka istui äitini polvelle hautomaan muniaan, mutta munat menivät 
rikki. Munan kuorista syntyivät kuu, aurinko, tähdet ja pilvet. 

Lopulta tuskastuin mahassa köllöttelyyn ja ryömin ulos äitini kohdusta isona miehenä. Osasin jo silloin 
loitsia ja laulaa. Kuusi vuotta kuljin pitkin maata, jossa ei ollut puita, kunnes ihmemies Sampsa Pellervo 
tuli avukseni ja kylvi kanssani kaikki maailman puut, metsät, ruohot ja kukat. Kasvoipa maahan yksi 
jättiläistammikin. Löydätkö sinä minun kylvämäni metsät täältä kirjastosta? Käy etsimässä ”Metsä, 
josta itseni löysin”-niminen kirja sijainnista 67.5 VÄÄ. Se löytyy aikuisten tietokirjojen puolelta. 

(Nostaa lapun, jossa lukee: METSÄ, JOSTA ITSENI LÖYSIN, 67.5. VÄÄ) 

Kirjan välistä löytyy kasa lappuja. Lappuun on kirjoitettu PILVI ja lapun toiselle puolelle  

Lastenosasto, kansanrunous, 81.2. Kalevala. 

 

2. Joukahainen 

Videolle suunnistetaan Väinämöisen antaman vihjeen perusteella lastenosasto 81.2. KALEV lasten 
tieto. Lasten kalevalan vierestä, lastenosaston kansanrunoushyllyltä löytyy tabletti, jossa Joukahainen 
katselee ylväänä (ehkä ulkona kuvattu) horisonttiin ja kertoo vähän uhmakkaalla ja viisastelevalla 
äänellä: 

Minä olen Joukahainen ja minä haluan olla isona maailman mahtavin velho ja tietäjä! Osaisin loitsia ja 
laulaa niin, että pystyisin hallitsemaan tähtiä ja kuuta, ilmoja ja maita – tahtoisin soittaa niin kuin 
Väinämöinen, joka saa metsän eläimetkin kerääntymään ympärilleen soittaessaan kanneltaan. 

Eräänä päivän kuulin, että maailmassa on minuakin taitavampi poppaukko. Pahoitin mieleni niin 
kovasti, että valjastin saman tien kultaisen rekeni ja ajoin Kalevaan.  Ajoin kolme päivää ympäri 



kyläteitä, kunnes viimein Väinämöinen ajoi minua vastaan! Törmäsin tahallani Väinämöisen rekeen, 
jotta saisin hänet oikein suutuksiin! 

Väinämöinen suuttuikin tosi paljon ja haastoin hänet kaksintaisteluun. Mutta ei miekoilla tai aseilla! 
Maailmassa on vain yksi miekkoja mahtavampi taika – nimittäin sanat! 

Pärjäsinkin Väinämöiselle aluksi hyvin, mutta sitten Väinämöinen suuttui tosissaan ja alkoi laulaa niin, 
että maa tärisi ja järvet läikkyivät. Minun reestäni alkoi kasvaa taimia, ja lopulta siitä tuli puu suohon. 
Ruoskani Väinö lauloi korreksi. Miekkani se kelvoton muutti salamaksi taivaalle, jousen 
sateenkaareksi, lapasistani tuli pilviä ja hatustani lumpeenlehti! (Kihisee raivosta) 
HIMPUTINHIMPUTINHIMPUTTI että ärsytti! 

Lopulta Väinämöinen lauloi minut vyötäröäni myöten suohon. Eihän siinä muuta voinut tehdä kuin 
antautua. Yritin tarjota Väinämöiselle miekkaani ja joustani, jos hän päästäisi minut pois suosta. 
Lopulta minun piti luvata, että siskoni menisi hänen kanssaan naimisiin, jos hän päästäisi minut pois. 
Siitäpä Väiski vasta innostui ja loitsi minut suosta yhtä äkkiä kuin oli sinne minut upottanutkin. 

Minun siskostani pitäisi olla täällä jossain kuva – katso, löytäisitkö sinä sen täältä jostain? Se on 
Aikuisten tietokirjahyllyssä, jossa on kuvataidekirjoja (nostaa lapun, jossa lukee 74, kuvataide). Etsi 
kirja, joka on vaaleanruskeassa kangaskotelossa. Kotelon päällä lukee ei kotilainaan. Sivulla 124 on 
siskoni kuva. Kuka on maalannut kuvan? Kun tiedät vastauksen, etsi samasta hyllystä poikani 
kirjoittama kirja ”Minä palaan jalanjäljilleni”. 

Kirjan välistä löytyy lappu, jossa lukee VENE ja seuraavan videon sijainti LUKUSALI, GLORIA-
LEHDEN KAAPPI. 

 

3. Aino 

Video sijaitsee lukusalin Gloria-lehden kaapissa. Videolla on onneton Aino.  

(Ainon ääni on heikko ja heiveröinen) 

Minä olen Aino, joka luvattiin Väinämöiselle vaimoksi! Mutta en minä halua minkään limaisen, vanhan 
ukon kanssa naimisiin! Väinämöinen väijyi minua koivikossa, kun olin menossa rantasaunalle uimaan. 
Väinämöinen hyppäsi pusikosta eteeni ja sanoi, että tästä päivästä lähtien minä olisin hänen 
omaisuuttaan ja minun pitäisi kaunistautua tai käyttää koruja, jotta ne ilahduttaisivat häntä.  

Siitä minä vasta suutuin ja riistin päältäni kaikki kauniit korut, heitin häntä niillä ja juoksin karkuun! 
Kotona minua rupesi itkettämään kauheasti kaikki pusikkoon heittämäni korut ja sekin, että minut 
oli luvattu Väinämöiselle. Enkö minä saa itse päättää sitä, kenen kanssa tahdon naimisiin!!? 

Ajattelin, että minun on parempi, jos minusta tulisi ahven veteen kuin vaimo vanhalle ukolle. Illalla 
menin rantaan itkemään. Äkkiä näin, kun neljä vedenneitoa oli lahden pohjukassa kylpemässä. He 
kutsuivat minut mukaansa. Istuin rantakivikolle ja ennen kuin huomasinkaan, kivi upposi ja minä 
painuin aaltojen syvyyksiin kiven mukana. Siitä asti olen uinut ahvenena järvessä. Tiedätkö, mitä muita 
kaloja järvessä ui? Löydätkö täältä kirjastosta kirjan, jossa on kalojen kuvia? Se (Nostaa lapun) 
SUOMALAINEN KALAOPAS on aikuisten tietokirjaosastolla, sijainnissa 58.14 LEH. 

Kirjan välistä löytyy kasa lappuja, joissa lukee sana KOTKA sekä seuraava sijainti, 
DEKKARIVARASTO, KIRJAN NIMI PUNAINEN TORI KLO 18:00, KIRJOITTAJA JOSEPH FINDER. 



4. Louhi 

Dekkarivarastoon, F-kirjaimen hyllyyn, edellisen sijainnin taakse on piilotettu tabletti, jossa on 
Pohjolain emäntä, Louhi, joka puhuu narisevalla, vanhan naisen arvokkaalla äänellä. 

Minä, Louhi, Pohjolan emäntä, hallitsen Pohjolan pihan suuria saleja. Pohjolan kylmän ja pimeän kylän 
suurin Sali on minun omaisuuttani, samoin kuin Pohjolan taikavoimat ja aarteet! Taloni on vauras ja 
sen salit ovat niin suuret, että saisin vangittua niihin kuun ja auringon taivaalta loistamasta!  

Eräänä päivänä kuulin, kun palveluspiikani supsutti nurkassa toiselle piialle jotain Pohjolan rannalla 
itkevästä miehestä. Päätin mennä itse tarkistamaan asian. Perille päästyäni löysin rannalta itkevän 
miehen, joka nyyhkytti kovaäänisesti rannalla. 

Kysyin mieheltä, mikä hänellä on hätänä. Mies sanoi nimekseen Väinämöinen ja tulleensa suuren 
Pohjolan meren yli kotkan selässä. Väinämöinen kertoi juuri kuulleensa, että hänelle luvattu morsian 
oli säikähtänyt ja hukuttautunut järveen. Minun kävi kovin sääliksi nyyhkyttävää ukkoa ja soudin hänet 
talooni. 

Kysyin, mitä hän maksaisi minulle, jos saattaisin hänet turvallisesti takaisin Kalevaan, josta hän oli 
kotoisin. Väinämöinen lupasi kultaa ja hopea, mutta niitä minulla on jo niin paljon, että aarteeni eivät 
mahdu enää yhteen aittaan, ja ovet täytyy teljetä lukolla kiinni, etteivät aarteet pursu sieltä ulos. 

Kysyin Väinämöiseltä, osaisiko hän taikoa minulle Sammon, joka jauhaisi loputonta rikkautta yötä 
päivää ja tekisi minusta maailman mahtavimman naisen! (Sähisee ja nauraa) Jos minulla olisi Sampo, 
minulla olisi kaikki valta Tuonelassa, Pohjolassa ja Kalevassa! Lukitsisin tuon aarteen yhdeksän sylen 
syvyyteen, yhdeksän lukon taakse ja pitäisin sen ikuisesti omillani! BWHAHAHAHAAAA!  

Vai keksisitkö sinä sille jonkun paremman piilopaikan? Voisitko vaikka etsiä täältä kirjastosta jonkun 
hyvän piilon? Koita vaikka kirjaston varastoa – mene varastoon ja etsi varastosta kirja, jonka nimi on 
TAITOKIRJA. Se on paksu ja tosi vanhan näköinen! (Nostaa lapun) Kirjaston varasto, 60.03 
TAITOKIRJA. 

Taitokirjan välistä löytyy lappu, jossa on sana AHTI ja seuraavan vihjeen sijainti: NUORTEN 
FANTASIAHYLLY: 84.2. LEW, Narnian kaikki tarinat. 

 

5. Ilmarinen 

Videolla Ilmarinen istuu likaisen näköisenä tuolilla ja pyyhkii aina välillä nenäänsä touhukkaana. 

Minä olen seppä Ilmarinen. Osaan takoa mitä vain, milloin vain. Taon rautaa ja terästä, kultaa, vaskea 
ja hopeaa. 

Kerran Väinämöinen tuli luokseni ja sanoi, että hän on juuri saapunut Pohjolasta. Pohjolan pitkillä 
pihoilla käyskentelee kuulemma Pohjolan kaunis neiti, jota Väinämöinen oli yrittänyt kosia, mutta 
epäonnistunut. Väinämöinen käski minua poikamiehenä lähtemään Pohjolaan, tavoittelemaan neidon 
kättä. Neidon sanotaan olevan niin kaunis, että hänen kulmillaan paistaa kuu ja olkapäillään välkkyy 
Seitsentähti. Kenenkään vaimoksi tyttö ei suostu. 

Väinämöinen käski minun kiivetä Osmon pihalla seisovaan pitkään kuuseen. Sitten hän alkoi loitsia, 
ja tuuli yltyi niin kovaksi, että minä poika lensin kuusen latvalla suuren meren yli Pohjolaan. Pohjan 
akka, Louhi, otti minut vastaan ja lupasi tyttönsä vaimokseni, jos taikoisin hänelle sampon. 



Etsin ensin kallion, jonka halkeamaan sytytin tulen. Työnsin tuleen joutsenen sulan, lehmän maitoa, 
ohranjyvän ja uuhen untuvan, joista louhi oli minun käskenyt takoa. Olen niin hyvä seppä, etten 
tarvitse edes metallia takomiseen. 

Kolme päivää Pohjolan emännän orjat kohensivat tulta. Samposta meinasi ensin tulla sotavene, 
joutsen ja auran, mutta murensin ne takaisin tuleen. Kutsuin idästä, lännestä, pohjoisesta ja etelästä 
tuulet lietsomaan tulta ja niin kolmen päivän päästä ahjossa oli sampon kirjokansi. Taoin sen valmiiksi 
sampoksi. 

Sammon yhdestä laidasta tuli ulos jauhoa, toisesta suolaa ja kolmannesta laidasta rahaa. 

Pohjolan emäntä ihastui, mutta ei antanut minulle tytärtään vaimoksi. Haluatko kuulla, mitä hän pisti 
minut tekemään? Mene takaisin Marjatan luo ja kysy häneltä, onko hänellä teille kirjettä. 

(Nostaa lapun) Mene Marjatan luo. 

 

Marjatan luota saadaan kirje, jossa lukee:  

Kun Ilmarinen sai Sampon valmiiksi, Pohjolan emäntä kieltäytyi antamasta tytärtään hänelle vaimoksi. Pohjolan emäntä, 
Louhi, ajatteli, että Ilmarinen ei ollut tarpeeksi mahtava mies, että hän olisi voinut naida Pohjolan tyttären. 

Ilmarisen täytyi tehdä kolme tehtävää. Hän takoi auran ja kynti sillä Pohjolan kyykäärmeitä täynnä olevan pellon. Sitten 
hän takoi suitset ja valjasti ne Pohjolan suuren karhun suuhun. Lopuksi hän takoi valkoisen kotkan, joka pyydysti Louhelle 
Tuonelan joesta suomuhauen.  

Nämä kolme urotekoa tehtyään, Louhi antoi tyttärensä Ilmariselle. Pohjolan tytär ja Ilmarinen elivät onnellisina pitkään 
Ilmarisen talossa. Eräänä päivänä Ilmarinen päätti, että hän tarvitsee apurin ja työvoimaa itselleen. Niinpä hän osti itselleen 
orjan, jonka nimi oli Kullervo. Pohjolan tytär, nyt Ilmarisen vaimo, laittoi hänet ensimmäisenä päivänään paimeneen. 
Vaimo päätti tehdä Kullervolle jekun ja leipoi hänen eväsleipänsä sisään kiven. Kun Kullervo yritti leikata leipää, hän rikkoi 
kuolleelta isältään ainoaksi perinnöksi saamansa puukon. Puukosta katkesi terä ja Kullervo suuttui niin paljon, että ajoi 
paimentamansa karjan suohon. Siellä sudet ja karhut tappoivat koko lauman. 

Sitten Kullervo meni takaisin Ilmarisen kotiin ja sanoi emännälle, että hänen karjansa on alaniityllä laitumella, vaikka 
oikeasti lehmät olivat kaikki susien ja karhujen mahassa. Kun Pohjolan kaunis neito lähti katsomaan lehmiään, sudet ja 
karhut hyppäsivät myös hänen kimppuunsa ja söivät hänet. 

Kullervo lähti karkuun ja Ilmarinen oli haljeta surusta. Hän oli niin yksinäinen, että yritti takoa kullasta itselleen vaimoa. 
Lopulta hän totesi, että kultaa ja hopeaa ei ihmisen kannata itselleen haalia, sillä kulta tai omaisuus ei voi koskaan korvata 
toisen ihmisen lämpöä ja läheisyyttä.  

Hän oli pitkään suruissaan, kunnes muisti, että Pohjolan Louhella oli useampi tytär. Hän yritti kosia heitä, mutta Louhi ei 
antanut miehelle tyttäriään vaimoksi, sillä siihen aikaan naiset eivät itse saaneet päättää, kenen kanssa menisivät naimisiin. 

Ilmarinen totesi, että hänellä ei olisi mitään muuta mahdollisuutta kuin ryöstää Pohjolan emännältä Sampo takaisin, sillä 
Sampo takasi omistajalleen ikuisen onnen. 

 

Rakentakaa sampo. Miettikää ensin, millainen sampo on, ja miltä se näyttää. Käyttäkää poistokirjoja, 
paperia, saksia, liimaa, pahvilaatikoita… Mitä vain! 

Kalevalassa sampo jauhaa suolaa, jauhoa ja rahaa. Mitä teidän samponne jauhaa? Vaahtokarkkeja vai 
yksisarvisia? 

 

 



Kalevalaseikkailun käytännön kulku: 

 

1. Sisääntulo 

Lapset ottaa vastaan esim. avustaja ja peluuttaja odottelee salissa. Mahdollisesti musiikkia, diashow 
tai muuta pyörii taustalla… 

Mahdollinen kokoontumispaikka näyttelyaula, aulassa odottaa valmiina jo sammonaskarteluvälineet 
lakanalla peiteltyinä.  

Kun kaikki on paikalla, Marjatta esittelee itsensä, voi mahdollisesti myös kertoa tarinansa. Hyvä olisi 
myös sanoa tässä vaiheessa, että nyt lähdemme kalevalan maailmaan. Marjatta voi jutella ja kysellä 
lapsilta, mikä kalevala on ja kuka sen on kirjoittanut ja miksi liputetaan… 

 

2. Korttipeli (voi jättää pois) 

Lapsille jaetaan pienissä ryhmissä tai pareittain numeroluokitus-yhdistelykortit, jotta voidaan vähän 
lämmitellä ja harjoitella. Kortissa on luokka, esim. 79 musiikki ja sitten joku siihen liittyvä kuva. Jos 
saadaan videotykki, niin mahdollista myös Socrativellä tms. 

 

3. Yhteisten pelisääntöjen kertaus 

Kalevalaseikkailu – mitä tarkoittaa? Löydätte täbejä ja vihjeitä… ei paljasteta liikaa.  

Saatte vihjeitä, joiden mukaan edetään. Seuraatte vihjeitä. Jos ei tiedä, tai tarvitsee apua, voi huutaa, 
että AANNIIKKIII! 

TABLETIN KOHTELU. Kun olette katsoneet, piilotat se tabletin uudelleen samalla tavalla kuin se 
oli. EI saa piilottaa niin, ettei sitä löydetä. Sit menee koko homma pilalle. 

On tärkeää, että vaikka suunnistaminen on jännää ja kivaa, ettei juosta tai tönitä tai häiritä toisia 
joukkueita, kun he ovat rastilla. Tässä ei saa lisäpisteitä juoksemisesta tai kiirehtimisestä, eikä tarvitse 
kilpailla. Kisan lopuksi palkitaan se joukkue, joka on osoittanut parasta suunnistamismeininkiä, 
joukkuehenkeä ja reilua peliä. Mitä nämä kolme sanaa tarkoittavat? 

Jos näet, että toiset ovat rastilla, odottele hetki vuoroa. On myös kivaa, että ryhmät ei möläyttele 
vastauksia toisilleen, koska sitten joltakin ryhmältä menee ilo pilalle. Niin se on vähän tyhmää, että 
mennään kertomaan toisille, missä rastipisteet ovat ja toiset ei saa ajatella rauhassa tehtävää. 
Keskitytään omaan tekemiseen ja jos toiset eivät löydä tai on muuta, niin sitten voi auttaa. 

 

4. Ryhmien muodostus 

5. Lähettäminen, Marjatta lähettää radalle, lähetysväli esim. 4 minuuttia. Jotain askartelua muille, esim. 
joukkuetunnukset? 

6. Rastien kiertäminen 



7. Viimeiseltä rastilta tullaan Marjatan luokse. Marjatta antaa kirjekuoren, ja joukkueen jäsenet 
lukevat sen. Kirjeessä on tehtävä, jota Marjatta voi lisäohjeistaa ja kannustaa. Pitää päättää myös, mitä 
sampo jauhaa… Ehkä piirtää kuva siitä, mitä jauhaa… 

8. Lopuksi kaikki saavat esitellä samponsa ja mitä ne jauhavat, liitetään sampot yhteen, että saadaan 
yksi, yhteinen sampo. 

9. Sampo ”käynnistetään” lukemalla tarinapätkä, jossa puuttuvat sanat – kaikki levittävät sanat 
eteensä, ja sitten saavat yhdessä pohtia, mikä sana tarinaan kuuluu. 

10. Palkinnoksi laskiaispullabuffetti. 

11. Palkitaan ”paras pössis”-ryhmä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Kirjasto-animaatiot 

 

Kirjasto-animaatioissa käytettävä ohjelma on Stop Motion Studio, joka toimii samalla tavalla kuin 
kamera. Ohjelmalla ei kannata leikata, vaan pelkästään kuvata. Ohjelma on erittäin helppokäyttöinen, 
mutta sitä kannattaa kokeilla näitten ohjeitten kanssa ennen kuin menee itse ohjaamaan ryhmiä 
ohjelman käytössä. Lataa ohjelma tabletteihin valmiiksi play-kaupasta. Ipadeissa on oma animaatio-
ohjelma, jossa on eri käyttöominaisuudet, vaikka animaation tekemisen perusperiaate onkin sama. 
Ipadien ohjelmalla voi tehdä myös piirrettyjä animaatioita.  

Tarvikkeet: Muovailuvahaa, silmiä, tupsuja jne. hahmonrakennustarvikkeita. Jos koululta löytyy 
legoja tms. pikku-ukkoja, niitäkin voi käyttää. 1 tabletti/2-3 oppilasta. Siimaa, jos tarvitsee kuvata 
lentokohtauksia. 

Varattava aika: kaksoistunti tai pidempään. Esimerkiksi aamutunnit ruokailuun asti on tosi hyvä 
rako tälle. 

Työskentely sopii: 1-6 lk, erityisesti 3-6 lk. 

 

HUOM! Jos käytössänne on vain yksi tabletti  -  käyttäkää sitä niin, että koko luokka osallistuu 
hahmojen tekoon ja kuvauksiin, teette vain yhden leffan monen animaation sijaan! Älä lannistu 
laitepulasta. Stop motion studion saa myös kännykkään ladattua! 

 

Työskentely: 

 

1. Aloita kertomalla, että tänään teemme kirjasto-animaatioita. Kysy, onko kukaan käyttänyt 
jotain animointi-ohjelmaa aikaisemmin. Vastausten perusteella tiedät, kuinka paljon mikäkin 
ryhmä tarvitsee apua, ensikertalaisilla menee pidempään ottaessa menetelmää haltuun. 
Minkälaisia animaatioita olette nähneet? Miten ne on tehty? 
 

2. Jakautukaa ryhmiin. 2-4 oppilasta on hyvä ryhmän koko. Neljä ihmistä menee jo hieman 
rajoilla, 5 on jo liikaa. Kahdelle ihmiselle on koko ajan tekemistä, kolme ihmistä on ehkä 
kaikille helpoin. Valitkaa keskuudestanne kuvaaja. 
 

3. Kuvaajille tulee tässä tosi tärkeä ohje: Kuvaajan tehtävä on pitää kamera vakaana ja samassa 
paikkaa koko ajan. Kamera ei saa tärähdellä eikä liikkua. Kuvaaja huolehtii myös, että kaikkien 
hihat, jalat ja nenät ovat pois kuvasta. Kuvaaja tarkistaa aina kuvan ottamisen jälkeen, että 
kuva ei ole tärähtänyt ja poistaa epäonnistuneet otokset, sekä ottaa tarpeen tullen uudet. 
Kuvaaja sanoo aina ”valmis” ennen kuvan ottamista, että muut tietävät ottaa kädet pois 
kuvasta. Muiden ryhmän jäsenten tehtävä on huolehtia ukkojen liikuttelemisesta, kuvaaja ei 
osallistu siihen. Kuvaajaa voi vaihtaa, jos alkaa väsyttää. 
 



4. Kerro, että ideana on rakentaa tarina kirjastoon. Eli tärkeintä animaatiossa on, että siinä on 
käytetty kirjoja ja kirjastoa. Avaamalla lastenkirjan saat hyvän taustan, mutta hahmo voi myös 
seikkailla hyllyjen alla, kiipeillä ympäriinsä tai seikkailla muuten kirjaston tiloissa. 

 

5. Päättäkää ensin, kuka on päähenkilö. Ottakaa sitten muovailuvahaa. Teillä on 5 minuuttia 
muovailla päähenkilö. Päähenkilö voi olla vaikka pallo, jolla on silmät. Tai norsu, Maija 
Poppanen, kirjaston täti, emoji, auto, Ironman… Päähenkilö voi muuttaa muotoaan kesken 
tarinan. Muovailuvaha-animaatioon kuuluukin se, että hahmon muoto elää ja se voi välillä olla 
pallo ja välillä limaklöntti.  
 
 

6. Päättäkää, onko tarinassa sivuhahmoja. Jos on, täysi maksimi on 2. Muuten animaatiosta tulee 
liian työläs ja hahmojen liikkeet kärsivät. Jos on tehnyt aikaisemminkin animaatiota, voi 
kokeilla useammalla kuin 2:lla hahmolla. 
 

7. Miettikää nyt, mikä on tarinan kulku. Missä kuvaatte, mitä tarinassa tapahtuu. Tarinassa on 
hyvä olla alku, keskikohta ja loppu. Muistuta lapsia myös, että animaatiossa voi olla lähikuvia 
ja yleiskuvia. Lähikuva tehdään viemällä tablettia hahmoa lähemmäs. 

 

8. Näytä seuraavaksi nopeasti, miten stop motionia käytetään. Korosta, että ohjelma on 
ladattavissa ilmaiseksi kaikille android-puhelimille, joten jatkossa näitä animaatioita voi tehdä 
itse kotona. Kun näytät, mistä kohdasta ottaa kuvan ja miten tarkentaa, lapset osaavat käyttää 
ohjelmaa yleensä melko sujuvasti. Pienille kannattaa näyttää malliksi, miten animaatio 
käytännössä tehdään. Siihen olen kirjoittanut erilliset ohjeet, jotka löydät luvun lopusta. 
 

9. Kuvatessa kannattaa tähdätä siihen, että 1-2 lk ottavat 100-200 kuvaa, 3-4 lk ottaa 200-250 
kuvaa ja 5-6 lk ottaa 300+ kuvaa. 300 kuvaa on noin minuutti animaatiota. Kiertele 
työskentelyn ajan itse muistuttelemassa lapsia lähikuvista ja tarkennuksesta. Jos jollakin 
ryhmällä on vaikeaa tai he työskentelevät hitaasti/liian nopeasti, ohjeista hieman 
vauhdittamaan/kuvaamaan jatko-osa. 
 

10. Kun työskentely on loppu, voit laittaa lapset täyttämään vielä tehtävämonisteen, jonka luvun 
lopusta. Tehtävämonisteen teko helpottaa sinun työtäsi videoitten jatkokäsittelyssä. Jos 
haluat, että lapset valitsevat animaatioon musiikin, laita netti tabletista päälle ja mene 
osoitteeseen incompetech.com.  Paina full search ja kysy lapsilta, minkälainen tunnelma 
animaatiossa on. Sivulla on avautuva valikko, jossa lukee feels. Siitä voit rajata vaihtoehtoja 
tunnelman mukaan. Painamalla vihreää play-nappulaa saat musiikin kuulumaan. Kirjoita lasten 
valinta esimerkiksi tehtävämonisteeseen. Käytä vain royalty free-musiikkia. 
 

11. Käske lapsia siivoamaan jälkensä, erityisesti kaikki muovailuvahakököt pois lattialta. Tabletit 
annetaan sinulle. Siirrä animaatiot työskentelyn jälkeen Studiosta omaan GDriveesi. 
 
 
 



ONGELMATILANTEET KUVATESSA: 

Ongelmia saattaa tulla, jos menee vahingossa pois kuvaustilasta. Ota silloin rauhallisesti ja valitse jo 
aloitetuista ”projekteista” se, mikä näyttää kyseisen ryhmän tuotokselta. Kun tökkäät kuvaa, tabletti 
avaa kuvaustilan. Joskus, kun aikajanalta poistaa kuvan, ohjelma ei itsenäisesti mene takaisin 
kameratilaan, vaan jumittaa johonkin aikajanan kuvista. Koita ensin punaista kameranappulaa. Jos ei 
toimi, voit jopa sulkea ohjelman, tai mennä takaisin-nappulalla aloitustilaan, ja valita ryhmän 
animaation valikosta uudelleen auki. Joskus ongelma korjaantuu myös pyyhkäisemällä aikajana 
viimeisimpänä otetun kuvan ohi ja painamalla kameran nappulaa.  

Tiedät, että kamera on aktiivinen, kun se reagoi liikkeeseen ja otettu kuva ilmestyy aikajanalle heti. 
Voit ottaa testikuvan ja poistaa sen sitten. Joskus lapset eivät tajua, että kamera ei ole aktiivinen. On 
käynyt niin, että lapset voivat ottaa monta kuvaa ja kamerasta kuuluu ”klik”-ääni, mutta kuvat eivät 
tallennu aikajanalle. Kannattaa siksi katsella ja seurata lasten työskentelyä niin, että välillä vilkaiset 
tablettien ruudulle. Joskus lapset tarvitsevat tukea myös ryhmätyössä ja keskinäisissä 
kompromisseissa tarinan suhteen. Tuolloin voit mennä kiistatilanteeseen niin sanotusti 
”sovittelijaksi” ja ehdottaa jotain ratkaisua, jossa molemmat ehdotukset pääsevät mukaan. Varsinkin 
poikaryhmät saattavat tarvita pientä motivointiapua. Hajota ryhmä, jos työskentelystä ei tule mitään. 

 

Stop motion studion käyttäminen:  

 

Avaa ohjelma ja valitse ”new project” 
plussasta. 

Kirjoittakaa leffan nimi ja ryhmän 
kaikkien jäsenten nimet sekä luokka ja 
koulu. Ja kyllä, kaikki nämä kannattaa 
kirjoittaa, koska muuten et tiedä, kenen 
leffa mikäkin on, varsinkin jos luokkia on 
monta. Älä muuta muita asetuksia. Voit 
sanoa opettajalle, että filmejä ei julkaista 
missään, joten voi ihan huoletta käyttää 

etunimiä tunnisteina. 

Kun kuvaan on syötetty otsikko, ohjelma avaa kameran.  

 



Punaisesta nappulasta kamera ottaa 
kuvan. 

Play-nappulasta näkee kaikki otetut 
kuvat nopeasti peräkkäin, mistä liikkeen 
vaikutelma syntyy. 

Toiselta puolelta voi säätää kuvan 
valkotasapainoa, eli sitä, miten tumma 
tai vaalea kuva on. 

 

 

Muistuta varsinkin 1-3- luokkalaisia siitä, että kuvaa täytyy tarkentaa välillä! 

Kuvaa tarkennetaan koskettamalla ruutua kerran. Joidenkin tablettien kameran suljin ja etsin toimivat 
niin, että jos kuvasta koskettaa tummaa väriä, kamera tarkentaa vaaleaksi ja jos painaa vaaleaa, 
kamera säätää kuvan tummaksi. Ilmiö liittyy kameran suljinaukon suuruuteen. Jos kohdennettava alue 
on tumma, kamera säätää suljinaukon pimeään kuvausolosuhteeseen sopivaksi, jolloin linssiin pääsee 
liikaa valoa päivänvaloisessa huoneessa. Kaikki tabletit eivät tätä tee, joten testaa omat tablettisi 
ennen kuvauksia. Tärkeintä on, että muistaa tarkentaa tökkimällä ruutua, kunnes kuva on tarkka ja 
hyvän värinen, ei liian tumma tai vaalea. 

Animaation tekeminen on sitä, että otetaan 
kuvia ja ohjelma näyttää ne peräkkäin. Kuvat 
ilmestyvät ohjelmassa aikajanalle. 

Jos haluat poistaa tärähtäneen kuvan, raahaa 
viereisessä kuvassa näkyvä violetti kehys 
kuvan päälle ja paina kuvaa pitkään. Viereen 
pomppaa valkoinen laatikko, jossa on 
kuvanmuokkaustyökaluja. Niistä yksi on 
roskakori ”delete”. Siitä kun painaa, kuva 
poistuu, ja se katoaa aikajanalta, kun kuvia 
liikuttaa eteen- tai taaksepäin. Muita 
kuvatyökaluja ei tarvitse käyttää. 

 



 

 

Kun työskentely on valmis, kerää tabletit pois. Tee jokaiselle näin: 

Kirjaudu tabletilla sellaiselle google-tilille, jossa on tilaa videoille. Videot syövät yllättävän paljon tilaa, 
200 mB-700 mB:hen. Koko riippuu kuvanlaadusta ja pituudesta. Mene pois Stop motion studiosta, ja 
avaa tabletilla gdrive-sovellus. Kirjaudu tabletilla valitsemallesi gdrive-tilille. 

Mene pois kuvaustilasta, jolloin näkymä on yllä 
olevan kuvan kaltainen. (Pääset tähän tilaan myös 
ohjelman ekasta aloitusruudusta, klikkaamalla 
animaation pienoiskuvaketta. Et voi poistaa 
kuvattua materiaalia valitsematta delete project-
nappulaa tai roskakori, joten voit näppäillä 
tablettia edestakaisin huoletta. Pääset takaisin 
kuvaustilaan painamalla ylläolevassa kuvassa 
näkyvää muokkaa-nappulaa tai painamalla 
keskuskuvaa.) 

Paina yläkuvassa violettina olevaa jako-nappulaa. Valitse ”export movie” ja Hd-720. 

Seuraavaksi ohjelma antaa tällaisen 
valikon. 

Valitse listasta Save to drive. Jos 
olet laitteella kirjautunut gdriveen, 
valitsemasi tilin pitäisi näkyä sen 
jälkeen, kun painat gdriven 
kuvaketta. 

Kannattaa otsikoida animaatio 
ryhmän etunimillä. 

Kun syötät tiedot ja valitset 
siirtokansion, ohjelman pitäisi alkaa 
siirtää tiedostoa automaattisesti, eikä pienissä animaatioissa mene pitkään.  



Jos haluat liittää animaatioon musiikkia tai alku-ja lopputekstit, mene seuraavaan lukuun.  

 

Animaation teko käytännössä, kuva ns. tabletin edestä, tai kuvaajan näkymä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivukuva tabletin tukemisesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tällainen kirja-asetelma on hyvä lavaste. Yksi 
iso lastenkirja taustana… Maisema vaihtuu 
sivua kääntämällä. 

Yksi iso kirja alustana… 

Tabletti tuetaan tämän kirjan 
eteen, taustaa päin. 

Ja jos ei 
halua, että 
muitten 
nilkat 
vilkkuu 
kuvassa, 
voi kuvan 
”täyttää” 
sivuilta 
kirjan 
kansilla. 

tabletti 
ylläolevan kuvan mukainen 
kirjatausta 

kameran kuvaussuunta 

tukena 
aikuisten 
romaaneja ja 
äänikirjoja 

Jee, me 
kuvataan 

muovailuvaha- tai sinitarrastoppari 



Kuvaaminen käytännössä: 

Haluan, että sininen pallo menee hieman oikealle ja paisuu luonnollisen näköisesti isoksi, minkä 
jälkeen se hyppää ja laskeutuu sen näköisesti, että se on vesi-ilmapallo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ota 4 kuvaa 2 cm:n 
välein. Nopea liike = 
Ota 4 kuvaa 3-4 cm 
välein 

Lisään palloon muovailuvahaa ja otan 3 
kuvaa erikokoisista palloista = kasvava 

liike. 

Pallo hyppää = Palloon kiinnitetään siima ja sitä nostetaan 
hiljalleen ylös, samalla otetaan 3 kuvaa. Nopea hyppy = 3-4 
cm välein kuva. 

Sama alaspäin. 

Alastulo, pallo osuu maahan, lörpsähtää ensin alas ja kimmahtaa ylös, 
palautuu muotoonsa. Otan pallon, muovailen sen eri asentoon, ja 

lopulta pyöritän sen takaisin palloksi. Otan kuvan kaikista muodoista. 



TEHTÄVÄMONISTE KIRJASTO-ANIMAATIOIHIN 

 

RYHMÄNNE JÄSENTEN NIMET: 

________________________________________________________________________ 

 

ELOKUVANNE NIMI: 

______________________________________________________________________ 

 

KOULU JA LUOKKA: 

________________________________________________________________________ 

 

ANIMAATION JUONI: 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

MINKÄLAINEN TUNNELMA ANIMAATIOSSA ON? 

 

________________________________________________________________________ 

 

VALITSEMANNE MUSIIKKI: 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



2.8. Satuviikko ja Book Creator-ohjelman käyttäminen 

 

Satuviikko on Pukkilan Torpin koululle suunniteltu ilmiöpohjainen teemaviikko, johon kuuluivat 
satukassit, kirjastovierailu ja omien satukirjojen kuvauspäivä koululla. 

Satuviikko alkaoi 16.3. jolloin koulu tulee kirjastoon vierailemaan. Kyseessä oli pieni kyläkoulu, jonka 
kaikki luokka-asteet tulivat kirjaston tiloihin bussilla. Teimme kaikille sopivan, kivaa pientä tekemistä 
sisältävän tehtäväpaketin, joka esitellään tässä luvussa. Tehtäväpaketissa on toteutusvalmiita 
ideoita, joiden on tarkoitus toimia myös erikseen, pieninä kirjastonkäytön opetustehtävinä.  

Koululle on varattu opetuskäyttöön satukasseja, jotka sisältävät näytelmärekvisiittaa, erilaisia 
versioita saduista, hieman opettajanmateriaaleja sekä askarteluohjeen. Satukassit annettiin mukaan 
kirjastokäynnillä.  

Satuviikkoon kuului myös omien satukirjojen tekeminen Book Creator-ohjelmalla. Kyseessä on 
selainpohjainen sovellus, jolla voi tehdä kaikenlaisia kirjoja sarjakuvista tietokirjoihin. Ohjelmasta voi 
tulostaa paperisia kirjoja tai taittaa pdf-muotoisen e-kirjan. 

 

Kirjastoperehdytyksen tehtäväpaketti 

 

Yhteinen aloitus 

Esittele itsesi ja muut kirjaston työntekijät. 

Mietiskellään yhdessä kysymystä siitä, miten kirjastosta löytää jonkun kirjan? Jos haluaisit vaikka löytää 
kirjan Nalle Puhista, miten löytäisit sen? Tai jos haluaisit löytää Harry Potterit, miten löytäisit ne? 
Oikea vastaus ei ole – menen hyllyyn ja katson. 

Miten kirjastossa käyttäydytään? Kysy lapsilta. He osaavat jo kertoa paljon käytössääntöjä. 

Mitä käy kirjalle, joka otetaan hyllystä ja laitetaan väärään paikkaan? Löytyykö sitä enää? Miksi ei saa 
laittaa kirjoja väärään paikkaan? 

Mitä sinä tekisit tilanteessa… Otat hyllystä kirjan ja et muista, mihin se kuuluu? …Näet, että joku 
menee kirjastossa ja työntelee kirjoja syvälle hyllyyn?  

…Saako kirjastossa puhua? …Saako kirjastossa syödä? Tai juoda vaikka vettä pullosta? 

Kirjat ovat kirjastossa yleensä aakkosjärjestyksessä. Joskus kirjat voivat olla teemoittain, esimerkiksi 
lastenhyllyissä voi olla kirjat järjestetty aiheittain. Mutta yleensä kirjat ovat aakkosjärjestyksessä. 
Sitten täällä kirjan alareunassa on tällaisia hassuja numeroita. Mitäs ne tarkoittavat? Kaikissa 
kirjastoissa Suomessa on sama numerojärjestys ja sillä tavalla löydät kirjastosta kirjan. Mitä kolme 
isoa kirjainta (signumin alareunassa) tarkoittaa? 

Kävellään kirjasto läpi… Tässä on lastenkirjat, tässä on… 

Jakaannutaan ryhmiin - Pienten kanssa etsitään hiiri Hipsuvarpaan kadonnutta 
kirjastokorttia. Isojen kanssa tehdään kivoja pieniä tehtäviä. 



Kivat pienet tehtävät 

 

Kun ryhmä suorittaa tehtävän ja käy näyttämässä tehtävän tuloksia sinulle, he saavat sinulta uuden 
tehtävän. Salli lasten juosta ja pitää normaalia kovempaa ääntä kirjastossa. Sano myös opettajille, 
että tällä kertaa kirjastossa saa riehua ja rellestää, mutta painota vielä kaikille yhteisesti, että vaikka 
tällä kertaa kirjastokäynti on vähän erilainen, hyllyjen järjestyksestä täytyy pitää huolta. Omat jäljet 
siivotaan.  

Varmista, että viimeistä tehtävää varten lapsilla on käytössään poistokirjoja, joita saa 
repiä. 

 

Lämmittely: Kirjanaamat 

Jakaannutaan ryhmiin. Lasten tehtävä on etsiä kirjoja, joissa on hauska kansi tai kansi, jossa on 
naama/käsi/jalka/kehon osa. 

Voit myös valita kirjastosta kaksi tai kolme kirjaa, joiden kannet sopivat toisiinsa, esimerkiksi 
maiseman osalta. 

Tavoitteena on ottaa kirjoista kuvia, joissa oma naama tai muu kehon osa korvataan kirjalla. Jos 
rakennat useasta kirjasta maisemakuvan, ota mahdollisimman hyvin rajattu valokuva, jossa kirjojen 
kannet sulautuvat toisiinsa.  

(Näytä pari malliksi) 

Kuvia voi ottaa myös omalla puhelimella. 

Jaetaan kaikille tabletit ja kuvataan. Varmista, että kaikilla ryhmillä työskentely sujuu. Lapset osaavat 
yleensä ottaa valokuvia. 

Jos tahdot, voit antaa kirjaston sähköpostin tai numeron, johon lapset voivat lähettää kuvan 
multimediaviestinä. Nykyään liittymät ovat sellaisia, että datasiirtomaksuja ei kerry, joten voit 
huoletta pyytää lähettämään parhaan kuvan myös tekstiviestinä. 

 

Luokittelutehtävä 

Pelataan kirjaston YKL-luokittelupeli, joka löytyy tämän luvun lopusta. 

Etsi ensin kuvat. Laita kuvat riviin pöydälle 

Etsi sitten kuvia vastaavat sanalistat. Laita listat oikean kuvan alle tai päälle. 

Etsi kasasta sitten yksittäiset sanat. Mieti, mihin ne tulevat, mitkä kuvat liittyvät sanaan. 

Kun laput ovat järjestyksessä, kysy, mitä yleisnumerot 0-9 numerot tarkoittavat? 

Käy läpi käsitteet luokka, alaluokka ja pääluokka, luokitus. Mitä ne tarkoittavat? Selitä lapsille, että 
kirjastossa olevat kirjat ovat täältä loogisesti löydettävissä. 



Jos sinun pitäisi löytää kirja leipomisesta, mistä etsisit? Tai kirja jääkiekosta, mistä etsisit. Tai 
kaunokirja. Mistä etsisit? Tai joku tooosi vaikea…. Vaikka kirja Kalevalasta? Ei siis Kalevala, vaan 
kalevala-aiheinen kirja. Tai sitten jos tarvitsisi etsiä ranskan kielen sanakirja. 

 

Kirjainsuunnistus 

Kirjaimet on piilotettu kirjojen väliin, näkymättömiin. Lasten tehtävä on etsiä kirja, ja katsoa, mikä 
kirjain siellä on välissä. Muokkaa kirjaimia ja kirjoja omaan kirjastoosi sopivaksi. Yritä valita kirjoja, 
jotka eivät ole liian lähellä toisiaan, eivätkä esimerkiksi sellaisia kirjoja, joiden sijainnin lapsi voisi 
tietää ilman esimerkiksi Koha-hakua. 

1. Martin, George R.R., Valtaistuinpeli 

2. Remes Ilkka, 6/12 

3. Viimeisin Tuulilasi 

4. Lasten äänikirja: Saariston lapset 

5. Aikuiset 84.2. MEY (Uusikuu) 

6. 79.1. Kirjan kirjoittaja: Crudelli, Chris 

7. Twilight-elokuva 

8. Nuorten uutuus: J.K. Rowling, Ihmeotukset. 

Kirjaimista muodostuu sana Myrskylä. Se on nuortenkirjan nimi. Se pitää etsiä kirjastosta. Kirjan 
välistä löytyy seuraava tehtävä. 

 

Kirjastofilmit 

Jokaisella ryhmällä on tabletti. Heidän pitää kuvata valitsemastaan aiheesta filmi. 

HUOM! Ennen kuin alatte kuvata, suunnitelkaa yhdessä, mitä videoon tulee. 

Voitte suunnitella oman videon, mutta tässä apuja, jos ideakaivo on tyhjä: 

1. Mitä kirjaston työntekijät tekevät täällä päivittäin? Mieti, mitä kirjastonhoitaja voisi tehdä? 
(Muuta kuin kaivaa nenää päivät pitkät…) Esitelkää kirjastonhoitajien puuhia! 

2. Tehkää tutkimusretki kirjastoon. Etsikää täältä sellaisia paikkoja ja kuvakulmia, joita aikuiset 
eivät näe... Mitä löytyy hyllyjen alta… mistä löytyy suurin, kuollut hämähäkki ja pienen, 
ahtain soppi? 

3. Miten kirjaston kirjoja saa kohdella ja miten ei? Käytä apunasi kirjaston poistokirjaa, jota 
saat repiä. Ajattele, että kuvaatte hauskan opetusfilmin pienemmille katsojille. 

4. Miten kirjastossa saa käyttäytyä ja miten ei? Saako kirjastossa huutaa ja röhkiä? Miten hyllyjä 
käsitellään. Saako kirjoja syödä tai repiä? Ajattele, että kuvaatte hauskan opetusfilmin 
pienemmille katsojille. 



5. Kirjamatka. Asetelkaa kirjaston kirjoja jonoon niin, että kannet muodostavat maisemat. 
Miettikää, kuka maisemissa voisi käppäillä. Voitte pyytää tarvittaessa kyniä, saksia ja liimaa 
ukkeleitten askarteluun. 

6. Kirja 30 sekunnissa BRLBERKYRDSGSRHH. Mieti joku tosi hyvä kirja ja tee siitä 
pikakelausversio! Miltä esimerkiksi Harry Potter näyttää 30:ssä sekunnissa? 

7. Kirjasto for dummies! Olkaa uutistenlukijoita, opettajia tai turistioppaita. Kuvatkaa video, 
jossa opetatte noobeille, miten kirjastoa käytetään! Mistä löytyy mitäkin? 

Kuvatkaa video tabletille. Jos osaatte leikata videoita tableteilla, voitte myös leikata tai lisätä 
erikoistehosteita. Jos ette, kuvatkaa video näytelmänä ja painakaa pausea aina, kun haluatte tehdä 
leikkauksen. 

 

Satukassit 

 

Valitsimme opettajien kanssa 4 satua, jotka olivat: 

- Tuhkimo 
- Lumikki 
- Pieni Merenneito 
- Punahilkka 

Kokosin näitten pohjalta neljä satukassia, joiden sisällä olivat: 

- Tuhkimo: Kenkä, tiara, taikasauva, resuinen huivi, kello. 
- Lumikki: Huivit Lumikille ja äitipuolelle. Pipot seitsemälle kääpiölle. 
- Pieni Merenneito: pitkä maksimekko, joka oli ommeltu oheisen kuvan tapaan pyrstön 

näköiseksi, pehmorapu, simpukka ja röpelöinen, musta huivi noidalle. 
- Punahilkka: Karvareuhka, jossa hakaneula kiinnitystä varten, punainen huivi, venäläistyylinen 

huivi mummolle, silmälasit, joissa ei linssejä. 

Lisäksi joka kassissa koulun opettajan kortille lainatut: 

- Grimmin satuversiot saduista, äänikirjoja, CD-levyjä, DVD:eitä. 
- Jos löytyi, myös Grimmien satujen pohjalla olleet kansansadut tai muiden maiden 

satuversioita, joita sattui olemaan Helle-kimpassa vapaana. 
- Murresatu ja stadin slangi-käännökset Punahilkasta, Lumikista ja Tuhkimosta. 
- Disneyn satuversiot ja Salla Simukan Lumikki-sarja. 
- Suomalaiset sadut kaikista, esim. Tuhkimus = Topeliuksen versio 
- Internetistä tulostettu paperi, jossa oli Wikipediasivusta kopioitua tietoa sadun alkuperästä 

ja julkaisuvuodet. Lisäksi mukana oli kaikista saduista tulostettu Grimmin vanhan käännöksen 
mukainen satuversio sivustolta https://www.grimmstories.com/fi/grimm_sadut/favorites ja 
muita tuolta sivustolta löytyneitä satuja. Mukana oli muutama Fanfiction-kirjoitus, jotka löysin 
satunnaisella Googlettelulla. 

- Mukana oli myös linkkilista, jossa oli jokaiseen satuun linkit, kuten 
http://www.tunturisusi.com/punahilkka2.htm   

Ompele pistoksia yhteen 
suuntaan alareunasta ja 
kiristä pitkiä lankoja 
molemmista päistä, 
mekkoon syntyy rypytys ja 
mekosta tulee pussi. Tee 
solmut vetokohdan ympäri 
ja leikkaa alareuna pyrstön 
muotoiseksi. 



Kun kokoat satupaketteja, ei ole niin väliä, mitä kirjoja paketissa on. Tärkeää, että yhdestä sadusta 
on mukana monta versiota. Jos haluat, voit ujuttaa mukaan myös opettajan materiaalia, esimerkiksi 
satuhaasteen tai pyynnön kuvata video tai animaatio, jonka koulu julkaisee kirjaston Facebook-sivuilla. 

 

Book Creator 

 

Book Creator on selainpohjainen ohjelmisto, jolla voi tehdä e-kirjoja. Sovellus ei varsinaisesti ole 
tarkoitettu paperikirjojen tekoon. Ohjelmisto vaatii sisäänkirjautumisen. https://bookcreator.com/. 
Paina yläkulmasta sign in- nappulaa ja kirjaudu sisään. Ohjelmisto lähettää pari mainospostia kuussa, 
joten ensimmäisen sähköpostin tultua osoite kannattaa lisätä roskapostilistalle. 

Valitse ”I am a teacher”- vaihtoehto. Kun olet kirjautunut sisään, voit luoda ”new library”, johon saat 
ilmaisversiossa mahtumaan 40 kirjaa kerrallaan.  

Uuden kirjaston luotuasi saat ohjelmistosta ”share code”:n, jolla pystyt liittämään oppilaat omaan 
kirjastoosi. Liittyminen tapahtuu niin, että oppilas menee Book creatorin sivuille ja painaa ”I am a 
student”-nappia, jolla pääsee syöttämään share coden sivustolle.  Koodin näpyttelemällä oppilas voi 
+-napista tehdä itselleen uuden kirjan kirjastoon. 

Löydät Book Creatorin esittelyvideon tästä osoitteesta: 
https://jonathanwylie.com/2017/07/13/book-creator-for-chrome/.  

Parhaiten ohjelmistoon tutustuu kuitenkin tutkimalla ja kokeilemalla. Erityisen hyvin ohjelmisto 
taipuu sarjakuvien tekemiseen. Ohjelmistossa plussaa on omien kuvien suora upottaminen kirjan 
sivuille. Voit ottaa kuvia myös läppärin kameran kautta. Kirjaan pystyy myös upottamaan 
äänitehosteita, mikä tekee siitä erinomaisen kielenopetuksen välineen. 

Satuviikolla teimme työskentelyn, jossa taittelin piipunrasseista suoran linjan. Kävimme läpi käsitteen 
juonikäyrä. Käyrä kuva sadussa olevaa jännitettä. Kun tapahtuu paljon ja isosti, käyrä nousee ja kun 
tapahtumat ratkeavat, tai tarinassa tapahtuu merkittävää jännityksen purkautumista, käyrä laskee. 
Kun tarinassa ei tapahdu mitään, käyrä tekee suoraa viivaa. Yleensä saduissa on yksi tai kaksi 
huippukohtaa, jossa käyrä on korkeimmillaan. Niitä sanotaan käännekohta. Silloin sadun juonessa 
tapahtuu joku merkittävä tapahtuma, mikä muuttaa juonen suuntaa. Tasaista kohtaa sanotaan 
suvannoksi, kuten joessa. Juonikäyrä on tulkinnallinen, minkä takia jokaisen lukijan tekemä juonikäyrä 
voi olla hieman erinäköinen. Juonikäyrä on tärkeää äidinkielen sisältöä kuutosella, kasiluokalla ja 
lukion ykkösellä. 

Taivuttelimme parin tutun sadun juonikäyrät piipunrasseista. Jos haluat, voit laittaa lapset 
kirjoittamaan käännekohdat ja käyrän laskemisen ja nousemisen perustelut post-it-noteille käyrän 
viereen.  

Tämän jälkeen siirryimme tekemään satukirjoja. Näytin opettajan koneelta ohjelman perussäädöt 
dokumenttikameralla, mihin kului noin 10 minuuttia. Tämän jälkeen oppilailla oli aikaa kehitellä tarina, 
jossa oli alku, loppu ja käännekohta. Joku halusi tehdä sarjakuvasadun tai tietokirjaversion sadusta. 
Joku teki sadun omasta peltoautostaan. Kaikki saivat valmista jälkeä aikaiseksi. 
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00 KIRJA-ALA 

01 BIBLIOGRAFIA 

02 KIRJASTOTIEDE. 

03 TIEDONHAKU 

04 YLEISET TEOKSET 
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11 FILOSOFIA 
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15 RAJATIETO 

16 TIETOTEORIA.  

17 ETIIKKA.  

 

20 USKONTOTIEDE 
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60 SOVELLETUT TIETEET 

61 TIETOTEKNIIKKA.  

62 KONETEKNIIKKA.  

63 KEMIANTEOLLISUUS 

64 KÄSITYÖTEOLLISUUS 

65 KOTITEOLLISUUS 

66 RAKENNUSTEKNIIKKA 

67 MAA- JA METSÄTALOUS 

68 KOTITALOUS.  

69 KAUPPA. LIIKENNE 

 

70 TAIDE. TAIDEHISTORIA 

71 UUDET TAIDEMUODOT 

72 ARKKITEHTUURI 

73 KUVANVEISTOTAIDE 

74 MAALAUSTAIDE.  

75 GRAFIIKKA. VALOKUVAUS 

76 MUOTOILU.  

77 NÄYTTÄMÖTAIDE.  

78 MUSIIKKI 

79 LIIKUNTA. URHEILU.  

80 KAUNOKIRJALLISET  

81 KANSANRUNOUS 

82 RUNOT 

83 NÄYTELMÄT 

84 KERTOMAKIRJALLISUUS 

85 SADUT,SARJAKUVAT 

86 KIRJALLISUUSTIEDE 

87 KIELITIEDE 

88 SUOMALAISET KIELET 

89 MUUT KIELET 

 
90 HISTORIANTUTKIMUS.  

91 MAAILMANHISTORIA.  

92 SUOMEN HISTORIA 

93 POHJOISMAIDEN HISTORIA 

94 KESKI-EUROOPAN HISTORIA 

95 BRITTEIN SAARTEN HISTORIA 

96 ETELÄ-EUROOPAN HISTORIA 

97 ITÄ-EUROOPAN HISTORIA 

98 MUIDEN MAANOSIEN 
HISTORIA 

99 HENKILÖ- JA SUKUHISTORIA 

 

HISTORIA KAUNO-
KIRJALLISUUS. 
KIRJALLISUUS-
TIEDE. KIELITIEDE 

LUONNONTIETEET. 
MATEMATIIKKA. 
LÄÄKETIEDE 

TEKNIIKKA. 
TEOLLISUUS. 
KÄSITYÖ. MAA- JA 
METSÄTALOUS 
KOTITALOUS. 
LIIKETALOUS. 
LIIKENNE 

TAITEET. 
LIIKUNTA 

YHTEISKUNTA 
MAANTIEDE. 
MATKAT. 
KANSATIEDE 

USKONTO 

FILOSOFIA. 
PSYKOLOGIA. 
RAJATIETO 

YLEISTEOKSET.  
KIRJA-ALA. 
KIRJASTOTOIMI 
KULTTUURI-
POLITIIKKA. 
JOUKKOTIEDOTUS 

0 



2.9. QR-seikkailu 

  

QR-koodi on portti internetsisällön ja mobiililaitteen välillä. QR-koodi korvaa pitkän 
http://rimpsurampsu.fi:n, jolloin oppilas pääsee suoraan sivulle lukemalla koodin kännykällä tai 
tabletilla. Iphoneihin QR-lukija löytyy istoresta ja androideihin play-kaupasta. Sekä QR-koodin 
lukijoita että tekijöitä (generaattoreita) löytyy useita erilaisia, mutta kaikki ohjelmistot toimivat 
samoilla periaatteilla.  

Kirjastokäytössä QR-koodit toimivat esimerkiksi 

- tiedonhaun välineinä 
- erilaisissa kirjastosuunnistuksissa 
- videoitten näyttämisen apuna 
- aineistopohjaisten tehtävien välineinä 

 

QR-koodin tekeminen 

Ota nettisivu (esim. http://ykl.kirjastot.fi/fi-FI/paaluokat/), jonka haluat oppilaan avaavan. 

Kopioi sivun osoitekenttä, eli URl-osoite. 

Hae Googlesta QR-code generator. 

Valitse hakutuloksista yksi. 

Liitä osoite generaattorin kenttään, klikkaa Create QR code.  

Lataa kuva tietokoneelle, esimerkiksi työpöydälle. Joissain generaattoreissa voit kopioida koodin 
suoraan vierestä hiiren kakkosnäppäimellä ja siirtää sen kuvana vaikka tekstitiedostoon.  

 

 

 



QR-koodin lukeminen 

Kun avaat QR-lukijan, näyttöön tulee ruutu, jossa 
joskus on neliön kulmissa hakaset. Osoita 
kännykällä koodia niin, että koodin reunaneliöt 
ovat kännykän näytön kulmissa tai kulmien 
hakasissa. 

Eri QR-lukijoilla voi olla erilainen ruutunäkymä.  

 

 

 

1. Lukija avaa koodin suoraan nettisisältöön (näin käy ainakin iphonen lukijoitten kanssa, 
yleensä). 

2. Lukija avaa näkymän, jossa näkyy URl-osoite. Alareunassa on erilaisia nappuloita, joista 
painamalla linkin voi joko kopioida, jakaa tai siirtyä sivulle. Yleensä ”Browse website”-
nappulaa painamalla pääsee nettisisältöön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälleen, eri lukijat toimivat eri tavoin, mutta samalla periaatteella. Jos lapsi ei pääse sisältöön käsiksi, kokeile 
eri vaihtoehtoja tai lataa joku toinen lukija.  

 

QR-koodiseikkailun perustaminen 

 

QR-koodiseikkailu on hyvä väline isoille ihmisryhmille ja omatahtiseen oppimiseen. Koodiseikkailua 
on helppo kiertää myös niin, että tehtävät tai rastit eivät ole numerojärjestyksessä. 

Seikkailun tekemisessä on jonkin verran työtä, mutta sen peluuttamiseen ei juuri tarvitse ihmisiä. 
Suunnittelu ja pystyttäminen ovat työläimmät vaiheet. Oppilasryhmät voivat suunnistaa itsenäisesti 
myös ilman aikuista.  



Kesto: väh. 1, 5 h. 

Ikätaso: päiväkoti-ykköset tarvitsevat erittäin paljon opastusta ja valvontaa, 2-4 lk runsas tuki, 
itsenäinen suunnistus, 5 lk-100 v. alkuavustus, suunnistaminen sujuu alkukankeuden jälkeen 
itsenäisesti. Muista huomioida erityisoppijat. 

1. Miettikää ensin aihe ja seikkailun oppimistavoite. Päättäkää sitten ympäristö, johon rajaatte 
seikkailun. Esimerkiksi kulttuuripolku, kylänraitti, rasteja 15 kpl, tavoitteena elävöittää 
kulttuuripolkua sisällöllä tai kummitusseikkailu kotiseutumuseolla, rasteja 20 kpl, 
kotiseutumuseon rakennukset X, Y, Ö ja Ä, tavoitteena opettaa alueellisia perinnetarinoita. 
Varmistakaa, että alueella on internet. Jos alueella ei ole internettiä, hankkikaa jostain 
reitittimiä ja sähköt alueelle. Jos alueella on sähköt ja saatte esimerkiksi kymmentä laitetta 
kohti yhden tukevan reitittimen, suunnistaminen onnistuu. Varmistakaa kunnan IT-henkilöltä 
reitittimien kuuluvuus, ja kuinka monta laitetta reitittimeen voi liittää. Kaikista helpointa on 
toimia oppilaitten omilla mobiililaitteilla, paikassa, jossa on WiFi-yhteys. Jos käytätte 
oppilaitten laitteita, pyytäkää lataamaan koulun WiFi-verkossa kaikkiin puhelimiin valmiiksi 
QR-koodin lukija.  
 

2. Seuraava työvaihe on suunnistuksen tehtävien ja materiaalien päättäminen ja kartuttaminen. 
QR-koodeihin voi liittää kuvia, Youtube-videoita, itsekuvattuja videoita ja tekstiä. 
 

3. Muistakaa pitää kouluja koko ajan tasalla suunnittelusta. Selittäkää auki seikkailun rakenne ja 
kulku ennen seikkailuun tuloa, jotta opettaja tietää orientoida luokkaa seikkailua varten. 
Selvittäkää, voiko seikkailun tekemisessä olla mukana esimerkiksi asiaan liittyvät järjestöt tai 
nuorisotyö. Yksi vaihtoehto on tehdä suunnistus yhteistyössä lukion äidinkielen tai historian 
opettajien kanssa niin, että lukiolaiset tekevät materiaalit ja kysymykset itseään nuoremmille 
suunnistajille. Jos saatte draamaryhmän innostuman näyttelystä, voitte kuvata itse Yuotube-
videoita. Kannattaa kysyä myös valtakunnallisella tasolla toimivia tahoja, kuten esim. Agricola-
seuraa, jos seikkailun aiheena on Agricola. Paikallislehdet tulevat mielellään tekemään juttuja 
aiheesta. Pitäkää yhteisiä palavereita ja jakakaa tekovastuuta, yksin tekeminen on 
huomattavasti hitaampaa. 
 
Esimerkkejä mahdollisista tehtävätyypeistä: 
 

- Lue nämä materiaalit, kirjoita tarina 
- Lue teksti ja etsi vastaus 
- Vertaa kahta kuvaa (esimerkiksi vanhaa ja uutta). Mikä ero? 
- Katso maisemaa ja vertaa sitä samasta paikasta otettuun kuvaan. Mikä on muuttunut? Miten 

ihminen on muovannut maisemaa? 
- Katso kuvaa, etsi tieto jostain kuvan osasta, päättele kuvasta tms. 
- Katso video ja kysymys videon sisällöstä 
- Suora kysymys + suora vastaus 
- Kuinka monta + vastaus lukumääränä 
- Kysymys + monivalintavastaus 
- Mielipidekysymys + kyllä/ei-vastaus tai asteikko esim. 0-100 % 
- Katso video. Tarkkaile videota, etsi ympäristöstä videossa esiintyvä esine, lue sen vierestä 

aineisto ja vastaa kysymykseen 



- Vastaa videoon videolla. 
- Kuuntele jonkun nauhalle puhuma tarina Youtubesta tmv. + ei kysymystä tai kysymys 

tarinasta 
- Mikä tämä on? + Monivalinta/ avoin vastaus 
- Linkki nettisivuun + etsi vastaus kysymykseen 
- Katso karttaa, merkitse karttaan sijainti, ota ruudunkaappaus ja vastaa kysymykseen kuvalla. 
- Katso Ylen elävästä arkistosta video/kuuntele biisi + kysymys/ei kysymystä 

 
4. Jos käytät hajanaisia nettisivuja, QR-koodit on helppo synnyttää yksittäisille sivuille. Jos 

tavoitteenasi on tehdä suunnistus, jossa on paljon esimerkiksi itse kirjoittamaasi materiaalia, 
valokuvia, videoita tai nauhoitteita, materiaalit kannattaa kerätä blogiin. Blogipalvelimia on 
runsaasti. Google-tunnusten kanssa näppärästi yhteensovitettu Blogger on esimerkki 
helppokäyttöisestä ja selkeänäkymäisestä palvelimesta, joka tekee automaattisia 
välitallennuksia. Bloggeriin voi kirjautua gmail-tunnuksilla ja se on automaattisesti yhteydessä 
omaan gdriveesi. Jos käytät blogia, muista tehdä QR-koodit aina yksittäisiin julkaisuihin (eli 
tekstinäkymiin) eikä blogin etusivulle! 
 

5. Päättäkää, tuleeko suunnistukseenne tehtävämonistetta tai muuta tehtävälomaketta. 
Miettikää, olisiko alueelle parempi sähköinen vai paperinen lomake. Jos suunnistamassa on 
pieniä ihmisiä, suosittelen paperista lomaketta, jota täyttää ryhmää ohjaava aikuinen. Jos 
suunnistajat ovat pieniä, voitte osallistaa heitä vastaamaan kysymykseen esimerkiksi sähköisen 
vastauslomakkeen videoilla tai nauhotteilla – paperiseen tehtävävihkoon voi vastata 
piirtämällä, jos ei vielä osaa kirjoittaa. Jos tehtävämoniste on paperinen, se kannattaa nitoa 
A5-kokoiseksi vihkoksi. 
 
 

6. Kun materiaalit ovat valmiit, tehkää QR-koodit. Jos koodista on kysymys, se kannattaa 
kirjoittaa koodin yläpuolelle. Miettikää, kirjoitatteko myös vastausvaihtoehdot kysymysten 
yhteyteen, jolloin paperiin voi ruksittaa oikean vastauksen monivalintakysymyksen numeron 
kohdalta. 
 

7. Jos käytätte sähköistä lomaketta, muistakaa liittää Qr-koodien yhteyteen kysymyksen 
numero. Pohtikaa kysymysten muotoja ja varmistakaa, etteivät kysymykset ole liian vaikeita 
suunnistajien ikätasoon nähden. Voitte tehdä myös lomakkeen, jossa eskarit vastaavat 
tiettyihin kysymyksiin, alakoululaiset tiettyihin jne. Lukiolaiset voivat tehdä suunnistuksen 
pohjalta vaikka oman projektinsa.  
 

8. Rastiradan pystyttäminen:  
 

- QR-koodit paikalleen,  
- reitittimen ja internetin testaus,  
- laitteiden haalinta, akkujen lataus ja niihin QR-koodin lukijoiden lataus,  
- (tehtävämonisteiden tulostus) ja paikan valmistelu 
- Pelatkaa rata läpi hyvissä ajoin, niin näette mahdolliset heikkoudet. 

 



Eri tyyppisiä suunnistuksia: 

- Rastit ovat vaikeasti löydettävissä 
- Rastit ovat helposti löydettävissä 
- Rastit ovat numero- tai muussa kiertojärjestyksessä 
- Rasteille mennään satunnaisessa järjestyksessä 
- Rasteilla käytetään monimuotoisia tehtävätyyppejä 
- Rastit ovat yhtä tehtävätyyppiä, esimerkiksi videoita, kuvia tai äänitteitä 
- Rasteilla täytyy täyttää paperista tehtävämonistetta, joka palautetaan seikkailun lopuksi 
- Rasteilla täytetään sähköistä lomaketta, joka tallennetaan lopuksi 
- Opastus, rasteilla ei täytetä tehtäviä ja koodista avautuu jostain tietystä kohteesta tai 

esineestä kertova sivu tai teksti. 
- Opastus on toteutettu niin, että opasta on kuvattu videolle. Video katsotaan Youtubesta QR-

koodin kautta. 

Esimerkkejä mahdollisista QR-suunnistuksen kilpailu-lisäyksistä (arvosteltavana 
tehtävät) 

- Koululaisryhmät kilpailevat suunnistuksessa toisiaan vastaan, parhaiten vastannut ryhmä 
palkitaan 

- Eniten rasteja suorittanut ryhmä palkitaan 
- Laadullisesti parhaiten vastanneet palkitaan 
- Koulut kilpailevat toisiaan vastaan, paras koulu palkitaan 
- Paras tiimihenki. 
- Mitä pienemmistä suunnistajista on kyse, sitä tärkeämpää on palkita hyvistä yrityksistä ja 

osallistumisesta! 
 

Linnankosken nuoruudenkodin QR-koodiseikkailun runko ja 
ohjepaperi 

 

Tervetuloa, mutta ei sen kummempaa Linnankosken historiasta, koska se selviää suunnistaessa. 

Käytännöt: 

- Ryhmäjako 2-5, laitteiden määrästä riippuen. Keksikää ryhmälle nimi. Muistakaa kirjoittaa 
nimenne, koulun nimi ja luokkanne myös tehtävälomakkeen kenttään. 

- Puhelimeen ladattava sovellus: QR code reader. 

- Käytämme samaa sovellusta, että kaikki linkit varmasti johtavat samaan paikkaan ja 
aukeavat samalla tavalla. 

- Jos ette ole ladanneet jo, ladataan nyt play-kaupasta. 

- Avatkaa välilehteen googleform-dokumentti lukemalla infopisteestä QR-koodi, jonka 
yläpuolella lukee tehtävälomake. Se on teidän ”tehtävämoniste”. 



- Käyttäkää mahdollisuuksien mukaan omien kännyköitten nettejä. Alueella on kaksi 
langatonta verkkoa, joitten nimet ovat ___________ ja _____________. Toinen on 
tässä keltaisen talon ympäristössä ja toinen on saunan takana. Salasanat näette tähän talon 
kylkeen kiinnitetyistä lapuista, infopisteeltä. Jos netti hidastelee/pätkii, katkaiskaa yhteys 
ja muodostakaa se uudelleen. Reitittimet on varattu vain kirjaston tableteille. Käyttäkää 
oman puhelimen mobiilidataa 

- Ryhmässä on oltava 2 laitetta. Toisella laitteella on auki tehtävämoniste koko ajan. 
Valitkaa keskuudestanne sihteeri, joka kirjoittaa ryhmän vastaukset, huolehtii, ettei 
tehtävämoniste mene vahingossa kiinni ja painaa suunnistuksen lopuksi LATAA tai 
SUBMIT- nappulaa lomakkeen lopusta.  

 

SUUNNISTUS ON LEIKKIMIELINEN KILPAILU! 

Kilpailussa on kolme sarjaa. 

1. Koulujenvälinen 

2. Joukkueitten välinen 

3. Eniten rasteja keränneet 

Koulujenvälisessä sarjassa jaetaan kiertopalkinto. 

Kuusi parhaiten tsempannutta tiimiä palkitaan. Hyvä tsemppaus tarkoittaa sitä, että joukkueessa on 
hyvä meininki, huomioidaan kaikki joukkueen jäsenet, kannustetaan toisia ja tehdään tehtävät 
yhdessä.  

Kolmannessa sarjassa palkitaan kolme eniten rasteja oikein suorittanutta ryhmää. 

 

SUUNNISTUKSEN KULKU 

 

- Alueella on 47 kpl QR-koodeja, ei ole tarkoitus, että ne kaikki käydään läpi. 

- Ryhmä etsii koodit, skannaa ne ja lukee/katsoo/tutkii avautuvan materiaalin huolellisesti. 

- Joku voi vaikka lukea ryhmässä tekstin ääneen, että kaikki kuulevat. 

- Avatkaa välilehteen googleform. Vastatkaa kysymykseen, jonka numeron löydätte QR-
koodin lapusta. Muistakaa vastata huolellisesti, koska tämä on kilpailu. 

- Rasteja voi kiertää missä tahansa järjestyksessä, kaikkia rasteja ette edes saata löytää. 

- On tärkeää, ettette kerro muille ryhmille vastauksia tai näytä, missä rasteja on. 

- Jos tulee jotain ongelmia, tulkaa heti kysymään opelta tai meiltä.  

 

 



Blogin tekeminen 

Voit katsoa Bloggerin käyttämisestä hyvän videon osoitteesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=cMQyaEUamN4 . 

Suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=LuIiLwUFSZQ . 

Kannattaa tehdä blogia varten oma gmail-osoite, jonka tunnukset ja salasanan voit jakaa kaikille 
suunnistuksen tekijöille ilman huolta, että joku pääsee käsiksi henkilökohtaisiin tietoihisi. Luo 
Google-tili näin: https://www.youtube.com/watch?v=R0KNevy-J0E. Esimerkiksi Askolan 
Linnankosken nuoruudenkodin QR-seikkailua varten loin tilin Johannes Linnankoskelle, ja annoin 
Googlelle hänen syntymäaikansa ja latasin käyttäjätietoihin netistä hänen kasvokuvansa.  

Tee blogi, jota on helppo katsoa myös ulkona. Tekstin tarvitsee olla tarpeeksi suurta, jotta se on 
selkeää. Älä käytä fonttia Comic sans tai käsinkirjoitetun näköistä fonttia. Käytä värejä, jotka ovat 
toisistaan erottuvia. Älä käytä vihreää tai punaista, varsinkaan valkoisella taustalla.  

Jos teet eskareille tai ykkösille sisältöä, muis-ta ta-vu-vii-vat ainakin pitkiin sanoihin. Voit erottaa pit-
kät yh-dys-sa-nat vä-reil-lä. 

Mieti, mikä sisältö on järkevintä koota yhteen. Esimerkiksi kuvat ja teksti, jotka eivät ole internetistä, 
on hyvä laittaa blogiin. 

Blogi toimii alustana, jossa on suurin osa suunnistuksen materiaaleista. Voit toki linkittää myös muille 
sivuille QR-koodeja. 

 

Sähköisen tehtävälomakkeen tekeminen 

 

Olen käyttänyt sähköisenä lomakkeena Google formsia, joka on helppo linkittää gdriveen. Kaikki 
vastaukset näkyvät drivessäsi, ja saat tulostettua niitä esimerkiksi taulukkolaskentatyökalulla.  

Hyvät esittelyvideot näkyvät täällä: 

https://www.youtube.com/watch?v=LxlfPLPI0wM englanniksi 

https://www.youtube.com/watch?v=IXnO0pmXIa8 suomeksi 

Sähköistä lomaketta käytettäessä on hyvä muistaa, että lomake pitää suunnistuksen lopuksi ”ladata”, 
mikä lähettää vastaukset driveen ja päättää vastaamisen. Formsin pitäisi tehdä välitallennuksia, mutta 
olen havainnut, että vastaukset eivät välttämättä tallennu, jos lataa-nappi jää painamatta. 

Tee lomakkeen osoitteesta QR-koodi, jolla lomakkeelle pääsee helposti. Osoiterivin voi kopioida 
lomakkeen asetuksista (yläreuna) löytyvästä osiosta ”Jaa linkki”. Kokeile rohkeasti ja tutki eri 
vaihtoehtoja.  

Formsilla voi tehdä kysymyksiä, joissa on pitkä vastaus, lyhyt vastaus, erilaisia monivalintoja, 
janamuotoinen vastaus. Kaikki vastausvaihtoehdot löytyvät lomakkeen oikeaan reunaan ilmestyvästä 
työkalupalkista. Formsin kautta on mahdollista myös lähettää oikeat vastaukset katsojille tai tehdä 
oikeita vastauksia sisältävästä sivusta QR- koodi, jota oppilas voi selailla omia aikojaan.  



2.10. Osallistava kirjavinkkaus 

 

En ole varsinaisesti projektin aikana tehnyt kirjavinkkauksia, mutta olen havainnut, että 
kirjavinkkauksiin kaivattaisiin helppoja ja hauskoja harjoitteita, joilla voisi maustaa kirja-esittelyitä. 

Kirjavinkkaukseen kannattaa upottaa toiminnallisia osuuksia, sillä se tukee lapsen havainnointikykyä 
ja keskittymistä. Nykyään pyritään ottamaan huomioon myös lapset, joilla on erityistarpeita, kuten 
keskittymisen tai tarkkaavaisuuden suuntaamisen häiriöitä. Toiminnallisuus palvelee erityisesti heitä. 
Tutkitusti, pitkä istuminen on ihmiselle haitallista. Jos hetkellinen seisominen helpottaa. Jos et halua 
tehdä mitään osallistavaa, rakenna vinkkaukseesi edes yksi osio, jossa lasten pitää nousta seisomaan 
ja kävellä – esimerkiksi hakea sinulta kesken tunnin paperilappu itselleen. 

Hyviä toiminnallisuuden perusvälineitä ovat erilaiset kortit ja esimerkiksi Afrikan tähden ja Aliaksen 
pelilaudat. Samoin köydet, langat, pallot ja hernepussit ovat erittäin hyviä välineitä. Erilaiset post-it-
notet, väripaperit ja kynät toimivat myös. Toiminnalliseen tekemiseen et tarvitse budjettia. Kyse on 
enemmänkin asenteesta oppimista kohtaan. 

Toiminnallisuuden ja osallistavuuden ytimessä ovat luokittelu, lajittelu, järjestely. Tavoitteena on 
pureksia tietoa, puhua siitä, lukea itse ja etsiä tietoa. Toiminnallista vinkkausta ei ole, että sinä teet 
materiaalit, esimerkiksi se, että sinä teet miellekartan nuorten fantasiakirjoista. Toiminnallista on, 
että nuoret tekevät miellekartan sinun antamistasi materiaaleista. 

Jos yksi vinkkausosio on toiminnallinen, ohjaajajohtoiseen kerrontaan jaksaa paneutua paremmin 
lopputunnilla. Samalla kirjavinkkari saa lepuuttaa hetken ääntään.  Moni vinkkaaja kokee vinkkauksen 
raskaaksi puuhaksi, koska siinä puhutaan intensiivisesti 45 minuuttia putkeen. Toiminnallisten 
menetelmien suunnittelu ja toteutus vaativat ehkä enemmän ajatusta kuin saman ohjaajajohtoisen 
menetelmän käyttö kerrasta toiseen, mutta kun itselleen rakentaa top10-listan toiminnallisista ja 
testatuista työtavoista, valmistelu helpottuu. Kymmenestä toiminnallisesta työtavasta voi vuosittain 
vaihtaa kaksi, jolloin setti pysyy tuoreena.  

Sovelluskelpoisia toiminnallisia tehtäviä löydät näistä linkeistä. Kaikki linkit sisältävät valmista 
materiaalia.  

Katariina Tenhusen opinnäytetyössä on sivulla 40 erittäin käyttökelpoinen ja valmis Pikku noita-
aiheinen toiminnallinen kirjavinkkaus. Kylmään veteen hyppäävälle kokonaisuus voi olla hieman 
raskas, mutta sivut lukemalla saa kokonaiskuvan siitä, että kirjavinkkauksen ei tarvitse aina pyöriä 
niin, että esitellään kirjoja.  

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/64147/tenhunen_katariina.pdf?sequence=1  

Tässä linkissä ei ole valmiita kokonaisuuksia, mutta blogissa on kuvallisia täkyjä, joita voi soveltaa itse. 
Käytä muistilistana ja google-hakujen pohjana.  

http://stromberg.koulublogit.fi/2018/03/01/toiminnallinen-opetus/ 

Seuraavissa linkeissä on valmiita harjoituksia ja leikkejä, joita voi soveltaa omaan vinkkaukseen. 
Esimerkiksi Menetelmänpaketin ensimmäisen sivun ”lankakerää” voi soveltaa niin, että lapset sanovat 
kerän saadessaan, vaikka jonkun kirjan, jonka he ovat lukeneet. Tai esimerkin jostain tietystä 



genrestä. Humakin Toimeen-materiaaleissa on ideakävely-pohja, jonka avulla voi rakentaa kävelevän 
kirjavinkkauksen. 

https://www.hel.fi/static/nk/Klaari/Menetelmapaketti.pdf  

http://toimeen.humak.fi/koulutuspaketti/materiaalit/ 

Topata-sivusto on suunnattu erityisesti äidinkielen opetuksen toiminnallisiin kokonaisuuksiin. 
Linkistä löydät paljon kokeiluvalmiita oppituntikokonaisuuksia, joita voi joko muokata 
kirjavinkkauksiksi, käyttää väliharjoitteina tai yhdistellä. Erityisen kiitettäviä tällä sivustolla ovat 
kielioppiharjoitteet, joita kannattaa ainakin joskus kokeilla yhdistää kirjavinkkaukseen, sillä se tukee 
lukemisen oppimista. 

http://www.topata.fi/  

Tässä linkissä on blogiin upotettu teksti ” Keräsin osan toiminnallisista harjoitteista Äidinkieli linkin 
alle, pääset siihen tästä. Täydennän harjoituksia vielä!” Klikkaamalla sanaa ”tästä” pääset käsiksi 
valmiisiin materiaaleihin, joita kannattaa kokeilla erityisesti lukemaan opettelevien maahanmuuttajien 
tai eskari-ykkösten kanssa. Koita myös klikata blogin yläreunassa lukevaa ”materiaalit”-osiota, siellä 
on lisää tutkittavaa. 

https://blog.edu.turku.fi/alkuopetus/2015/10/02/toiminnallisia-harjoitteita-aidinkieleen/  

Open ideat- blogi on esimerkki erittäin hyvästä opetusblogista, jossa on valmiita ideoita, joita voi 
soveltaa omiin kirjavinkkauksiin. Blogia lukemalla oppii myös eri aineitten luokkakohtaisia tavoitteita, 
joita voi jatkossa hyödyntää. Blogin oikeassa reunassa on hakusanoja, joita voi käyttää pohjana 
vinkkauksia suunnitellessa.  

http://openideat.blogspot.com/2013/01/toiminnallinen-aidinkieli-sanaluokat.html 

 

Toiminnallinen kirjavinkkaus – isompia ideoita ja välipaloja 

 

MUOVAILUVAHA. Lue kirjasta kappale ja lasten tehtävä on samaan aikaan muovailla kirjan 
hahmo. Voit myös antaa lapsille kirjan hahmoja kuvaavaa tekstiä ja lasten tehtävä on pareittain tai 
pienryhmissä muovailla kuvauksen mukaiset hahmot. Lopuksi hahmot esitellään toisille. Esittelyssä 
voi käyttää myös learning-café-menetelmää tai kollaboratiivista menetelmää, joissa alkuperäiset 
ryhmät sekoitetaan ja jokainen toimii oman hahmonsa asiantuntijana, ja esittelee sen muille ryhmän 
jäsenille. Muovailla voi minkä tahansa kuvauksen. Tuloksista saa myös oivallisen näyttelyn kirjastolle.  

TUNNELMAVÄRITYS. Vanha ja toimiva kikka on tehdä tunnelmaväritystä. Luet lapsille 
vinkkauskirjaa ja lapset samaan aikaan värittävät lukemasi tekstin tunnelmia tyhjälle paperille. Paperille 
voi töhertää mitä tahansa abstrakteja värejä ja kuvioita tahtoo, mutta tuloksen pitää jollain tavalla 
kuvata lukukappaletta. Laita taustalle Youtubesta tunnelmamusiikkia, esimerkiksi merirosvokirjaan 
aaltojen loiskuntaa tai viidakkomiljööseen sademetsän ääniä. 

SCRIBBLE ja JOURNALING. Scribbling (hae Googlesta) tarkoittaa englanniksi töhertelyä, eli 
sitä tikku-ukkojen ja satunnaisten kuvioitten piirtelyä, jota jokainen meistä harrastaa esimerkiksi 
tylsissä kokouksissa. On havaittu tutkimuksissa, että töhertely tehostaa muistin toimintaa. Journaling 



(hae Googlesta) tarkoittaa puolestaan tapaa käsitellä tekstiä maalamalla tai piirtelemällä tekstin 
sekaan. Voit hyödyntää näitä kahta tapaa joko yllä kuvatun tunnelmavärityksen tapaan tai antaa lapsille 
vinkattavasta kirjasta sivu, jota heidän pitää työstää. Tekstiä lukee samalla, kun sitä töhertelee. 

HAHMOVÄRITYS. Piirrä A4:lle kaksi ääriviivaukkoa, joilla ei ole muuta kuin pää, kaula, 
keskikroppa, kädet ja jalat. Älä ota paineita piirtämisestä, voit vain piirtää apuviivat, jotta lapsilla on 
joku hahmo lähtöasetelmana. Lue sitten kirjan päähahmoa kuvaava kohta kirjasta kaksi kertaa. 
Ensimmäisen kerran lapset kuuntelevat, mutta eivät piirrä. Toisella kertaa he saavat piirtää samaan 
aikaan, kun sinä luet kappaleen. Sopii hyvin esimerkiksi opettajan ääneen lukeman kirjan valinnan 
tavaksi. Saman harjoituksen voi myös toteuttaa miljööllä tai huoneella – sinä luet huoneen kuvauksen, 
lapsi piirtää, millaiseksi kuvittelee luetun kuvauksen.  
 
SERIOUS PLAY. Legoja ja duploja löytyy lähes joka koululta. Ne ovat erinomainen apu 
kaikenlaisessa tekemisessä. Serious play- on legojen rakentamisen menetelmä, jolla voi visuaalistaa ja 
ideoida erittäin monimutkaisia kokonaisuuksia myös aikuisten ideariihissä. Voit lämmitellä ryhmää 
antamalla jokaiselle ison aloituslätkän. Annat oppilaille jonkun vinkkaukseesi sopivan aihesanan, 
vaikka Harry Potter, Punahilkka tai varvassandaalit. Lasten tehtävä on rakentaa aiheen mukaisesti 
jotain annetussa aikarajassa. Esimerkiksi kahden minuutin pikarakennus toimii hauskana lämmittelynä 
kaiken ikäisille ryhmille. Jos haluat lisätä vaikeustasoa, anna lisärajoitteita, kuten ”aloita mustalla ja 
lopeta punaiseen palikkaan”. Voit myös huudella rakentamisen aikana värejä. Jos sanot ”punainen”, 
seuraavan rakennukseen liitettävän palikan täytyy olla punainen. Mitä isommista rakentelijoista on 
kyse, sitä abstraktimpia rakennusaiheet voivat olla, esimerkiksi lukiolaiset osaavat jo rakentaa 
esityksen aiheesta ”suomalainen kirjallisuus”. Kirjavinkkauksessa voit käyttää serious play:ta 
esimerkiksi niin, että vinkkaat kirjan ja lapsen täytyy rakentaa vinkkauksen jälkeen oma mielikuvansa 
kirjasta. Voit myös kysyä, minkälainen olisi hänen unelmiensa kirja tai kirjasto. Jokainen saa 
muutamalla sanalla esitellä rakennelmansa rakennuksen päätteeksi. Lisää menetelmästä: 
http://read.xamk.fi/read-arkisto/2015/artikkeli/lego-serious-play-oppimista-leikin-varjolla/index.html.  
 

HENKILÖKARTTA. Henkilökartta on ideana hyvin joustava ja sen voi toteuttaa millä 
menetelmällä tahansa. Pohjana voi olla oikea kartta, esimerkiksi Suomen kartta, jonka isoimpia 
kaupunkeja esittävät kirjan henkilöhahmot. Helsinki on päähenkilö, Oulu, Tampere, Turku, Jyväskylä 
neljä muuta päähahmoa ja loput sivuhahmot ovat esimerkiksi Joensuu, Vaasa, Rovaniemi. Ideana on 
piirtää henkilöhahmojen naamakuvat ja lätkiä ne kartalle. Kartan oheen voi liittää lyhyet kuvaukset 
siitä, kuka kukin on. Toinen vaihtoehto tehdä henkilökartta on ottaa tyhjä paperi ja lätkiä piirretyt 
naamakuvat liimalla paperille. Henkilöitten väliin piirretään eri värisiä viivoja. Viivojen värit ja 
koukurat kuvaavat henkilösuhteiden laatua. Esimerkiksi Harry Potterin ja Voldemortin välinen viiva 
voi olla tikkuinen ja musta, mutta Harry Potterin ja Ginny Weasleyn viiva voi olla pyöreää, punaista 
koukeroa, joka välillä on kevyttä ja välillä painavaa. 

VALITSE TÄSTÄ. Esimerkiksi luokkasarjojen tai lukupiirikirjojen kylkeen hyvä tehtävätyyppi ovat 
erilaiset valitse-läjät. TUNNEKORTIT. Tunnekortteja myydään setteinä esimerkiksi 
museokaupoissa, netissä ja taidemyymälöissä. Erittäin hyvät tunnekortit saat Dixit-pelin korteista, 
joiden lisäosakortteja voi ostaa esimerkiksi lautapelit.fi:stä tai Fantasiapeleistä. Tunnekortit laitetaan 
läjään, ja kirjasta esitetään kysymyksiä, joihin passaava kortti pitää valita läjästä. Vaihtoehtoisesti 
kirjavinkkauksessa voi olla osio, jossa kysytään, minkälaisesta kirjallisuudesta tykkäät – vastaus onkin 
kortti.  POSTIKORTIT. Haali kirppareilta erilaisia, halpoja postikortteja, joihin lapset kirjoittavat 
vaikkapa kirjastovierailulla oman kirjasuosituksensa. Osoiteriville pitää kirjoittaa, millaiselle lukijalle 



oppilas suosittelee kirjaa ja tekstin paikalle joku syy, miksi kirja oli hyvä. Ei saa kirjoittaa vain, että 
kirja oli hyvä, koska se oli lyhyt tai kirja oli hauska, koska se sisälsi huumoria. Postikortin kuvan on 
jotenkin kuvattava kirjan tunnelmaa. ESINEET. Valitse tästä esine joka kuvaa sinua. Saat kirjavinkin 
valitsemasi esineen mukaan. Valitse tästä esine, joka kuvaa jotain kirjaa tai sarjista. Muiden pitää 
arvata, mikä kirja on kyseessä. 

KAHOOT. Kahoot on kouluissa tällä hetkellä käytetyin mobiilisovellus Ekapelin lisäksi. Lapset 
todennäköisesti osaavat pelata Kahootia. Voit esimerkiksi kysyä kirjavinkkauksen lopuksi kysymyksiä 
kirjavinkkauksesta. Samalla näet, mitä jäi mieleen. Kahootin Survey-ominaisuutta voi käyttää myös 
kyselynä; mikä kirjoista kiinnosti eniten, kuinka monta kirjaa luit viime kuussa... Voit rakentaa 
perinteisiä tietovisoja tai aiheeseen liittyviä pistareita. Esimerkiksi nuorten dekkarivinkkaukseen voit 
tehdä visan maailmankirjallisuuden dekkariklassikoista. Kahootia voi käyttää myös tarinapelinä, 
esimerkiksi voit tehdä Kahootin avulla yhteisöllistä kirjoittamista niin, että kirjoitat itse aina 
tarinapätkän kysymyksen kohdalle, ja lapset saavat valita juoniosuudet: ”Oli synkkä ja myrskyinen 
yö… 1)Transilvaniassa 2)roskiksessa 3)Egyptissä 4)pöydän alla…Päähenkilömme, komea ja salskea 
1) vampyyri 2)sukka 3)muumio 4)purkka… oli juuri laittamassa suuhunsa… 1)verta 2)jalan 3)sormen 
4)lusikan…”. Kahoot toimii Google-tunnuksilla. Kokeile tehdä erilaisia kyselyitä tai visoja 
vinkkauksen piristykseksi. Voit myös kokeilla hakutoiminnolla, olisiko joku muu käyttäjä tehnyt 
käyttökelpoisen kahootin vaikkapa Risto Räppääjästä, jota voisit lapsilla peluuttaa. 

TAKAKANSI-FLIP CARDIT. Ota kopiot kirjan takakansista. Liimaa takakansiteksti kartongille 
tai pahville. Kirjoita joku raflaava sana kortin takapuolelle. Esim. Harry Potterin kortin sana on 
”magiaa”. Levitä kortit lattialle tai pöydälle niin, että vain asiasanat ovat näkyvissä. Laita kirjat, joista 
takakansi on kopioitu, näytille. Lasten tehtävä on työskennellä itsenäisesti niin, että he valitsevat 
itseään kiinnostavan asiasanan, kääntävät kortin, lukevat tekstin ja etsivät sitten tekstiä vastaavan 
kirjan. Jos teksti ei miellytä, voi valita jonkun toisen kortin. Ota mukaan enemmän kortteja ja kirjoja 
kuin lapsiryhmässä on lapsia, jolloin mukana on varavaihtoehtoja. Tässä menetelmässä vinkkaaja ei 
ole äänessä ja se sopii erityisesti pulpettikirjojen valintaan. Menetelmä on erityisen hyvä 
uusien/hyvien, mutta liikkumattomien kirjojen esittelyyn – myös aikuisille. Flip cardit ovat toimiva 
hätävara niille kuukausille, jolloin et ehdi valmistella vinkkauksia. Sinun ei tarvitse lukea huolellisesti 
läpi kaikkia mukana olevia kirjoja, riittää, että osaat kuvailla kirjaa parilla lauseella, jos joku kysyy siitä 
jotain. Voit uusia korttivarantoa sitä mukaa, kun lastenkirjauutuuksia tulee saataville.  

JUOKSE SANALLE. Viritä luokkaan tai käytävään lappuja, joissa lukee joku sana. Lue vinkattavasta 
kirjasta pätkä. Lasten tehtävä on kuunnella tarkkaan. Aina, kun joku sana sanotaan, lasten pitää juosta 
sen sanan luo. Voit soveltaa myös niin, että tulostat seinille lauseen loppuja. Luet kirjaa ja lasten 
täytyy kuunnella. Kun hiljenet, lasten täytyy etsiä esim. käytävästä virkkeen loppulause. Menetelmä 
tehostaa kuuntelemista. 

BINGO. Piirrä paperille esim. 5x5 ruudukko. Voit joko täyttää sen itse tai antaa tyhjän ruudukon 
lapselle. Jos annat tyhjän ruudukon, jaa jokaiselle kirja. Lapsen täytyy täydentää ruudukko kirjasta 
satunnaisesti (plärää sivu ja tökkää sormella sanaa) poimimilla sanoilla. Ruudukon täyttämisen jälkeen 
alkaa vinkkaustunti. Lapsen pitää kuunnella puhettasi ja vinkkauksiasi. Aina, kun lapsi kuulee jonkun 
ruudukossa olevan sanan, hän ruksii sen. Jos joku saa neljä rastia peräkkäin, kuten bingossa, hän 
hyppää pystyyn ja huutaa: ”BINGO!”. Voittajalle pieni palkinto. Ideaa voi soveltaa myös pelkästään 
lukunäytteisiin. 

JANA. Jana-harjoitusta käytetään yleensä palautteen tai mielipiteiden mittaamiseen, mutta harjoitus 
on joustava. Tilaan piirretään mielikuvituslinja, jonka toisessa päässä on kyllä ja toisessa ei. Tai esim. 



0%-100%, 0-10… Voit vaihtaa janan mittayksiköitä myös kesken harjoituksen, mutta huomioi, että 
janalle voi asettaa vain mitattavissa olevia väitteitä. Voit käyttää janaa esimerkiksi jokaisen 
vinkkauksen jälkeen väliliikuntana. Esimerkiksi kysymys ”Haluaisitko lukea kirjan?” on tosi toimiva. 
Toisessa päässä janaa on kyllä, toisessa ei ja välissä on ehkä. Lapsi osoittaa omalla kehollaan 
mielipiteensä. Mitä lähempänä janan toista päätä on, sitä positiivisempi suhtautuminen. Hauskoja 
kysymyksiä on myös mielipidekysymykset elokuvista tai tunnetuista kirjoista. Esim. Olisiko Harry 
Potterin pitänyt kuolla kirjasarjan lopuksi? ”EI-ei ehkä-no joo-TODELLAKIN”-nelipistejana kirvoittaa 
aina naurut. Voit kysellä lapsilta myös, miksi ovat menneet juuri siihen paikkaan. Samalla saat 
aikaiseksi kirjallisuuskeskustelua. Voit laittaa janan päät väittelemään esim. pyytämällä janan ”ei 
todellakaan”-porukkaa vakuuttamaan ”yes todellakin”-porukkaa siitä, että Tuntemattoman sotilaan 
lukeminen oli todellista ajanhukkaa. Hyviä vääntöjä saa muun muassa kysymyksistä ”ovatko laulun 
sanat runoutta”, ”sarjakuvat ovat ainoaa kirjallisuutta, jota jaksaa lukea”, ”lukeminen on typerää” tai 
”kirjassa täytyy olla kuvia”. 

KYSELY. Kaikista nuortenlehdistä tutut a, b, c- vaihtoehtokyselyt ovat hauska tapa eriyttää ja 
personalisoida vinkkausta. Voit rakentaa eri tyyppisiä kysymyksiä, joiden ei välttämättä tarvitse liittyä 
kirjallisuuteen. Erityisen hyvin kyselyt palvelevat ketjulukijoita. Voit esimerkiksi valita muutaman 
kirjasarjan tai romaanin, joista Harry Potter-sarjan (tai Soturikissojen) lukeneet saattaisivat olla 
kiinnostuneet, esimerkiksi Nevermoor, Terry Pratchett ja Stravaganza. Tämän jälkeen teet 
kysymyksiä, kuten ”haluatko, että päähenkilö on a) tulee taikamaailmaan ulkopuolisena b) elää 
taikamaailmassa ja tietää siitä paljon c) elää 1700-luvun Italiassa”. Viisi kysymystä per kysely riittää. 
Lopuksi oppilas laskee, mitä vastauksia hänellä oli eniten. ”Jos a-vaihtoehtoja oli eniten, lue 
Nevermoor-sarja. Kirja kertoo…Tässä on lukunäyte: …” (jne.). 

KIRJAMAISTIAISET. Paljon käytetty kirjamaistiainen on menetelmä, jossa mielenkiintoisia kirjoja 
asetetaan teemapöydälle. Mahdollisia teemapöytiä ovat esimerkiksi genret, haastavuus, lukijatyypit ja 
mieltymykset, toisiaan muistuttavat kirjat, samanväriset kannet, samankaltainen päähenkilö… kirjoja 
ei tarvitse yhdistää muuten kuin jonkun yhteisen tekijän kautta. Kirjat voivat olla keskenään hyvinkin 
erilaisia. Toinen vaihtoehto on nostaa kirjoja esille niin, että kaikki kirjat liittyvät samaan teemaan, 
esimerkiksi jonkun tietyn genren kirjallisuuteen. Voit laittaa kirjan oheen aukeavan ”tuoteselosteen”, 
”nimikyltin” tai ”ainesosaluettelon”, eli pahviläpyskän, jonka auki taittamalla saa muutaman virkkeen 
selostuksen kirjasta. Näin lukija tietää, mitä suuhunsa laittaa. Jos jaksat raahata paikalle rekvisiittaa, 
esim. huiveja, hattuja, valosarjoja, jne. kirjapöytiä saa koristeltua hienoksi. Myös kirjojen asettaminen 
lautaselle on hauska idea. Eri tapoja kiertää kirjamaistiaisia:  

- Sokkotreffit – 10 min. per pöytä, tutustu kirjoihin, päätä suosikkisi pöydästä. Vaihda 
pöytää äänimerkin kuultuasi. 

- Top 3 – valitse koko kirjakattauksesta suosikkisi, kirjoita ne omalle muistilistalle. 
- Jokaisessa pöydässä on ristikko tai joku muu pieni tehtävä (vaikkapa tässä raportissa 

esitelty työtapa), joka oppilaan pitää täyttää.  
- Jos ollaan kirjaston tiloissa, laita vielä ”kirjastotäti suosittelee”-pöytä ja laita lapset 

keräämään kirjaston tiloista ”meidän luokka suosittelee”-pöytä, joka on kirjaston aulassa 
tarjolla esimerkiksi viikon ajan. Jokainen joutuu kirjoittamaan pienen suosituksen kirjansa 
viereen. Voit tulostaa valmiiksi täytettäviä suositus-lappuja. 

KIRJA-ATERIA. ”Rakenna oma kokonaisuutesi” Laita pystyyn kirjamaistiaiset, joissa on 
teemapöydät. Alkuruoat: kevyitä ja lukuhalua herätteleviä teoksia, pääruoat: vakavampia, ehkä 
paksumpia kirjoja, joissa kuitenkin variaatiota esim. aiheittain ja tyyleittäin, lisäke/salaatti: 



sarjakuvia, runokirjoja ja amuse-bouche, eli keittiön tervehdys: huumorikirjoja, outoja yksilöitä 
kirjaston uumenista, yllätyksiä, jälkiruoat: kirjoja, jotka jättävät hyvän maun suuhun. Lasten 
tehtävänä kasata itselleen kirjamenu. Muunnelmana voit toteuttaa pöydät, joissa on luettavaa 
vaikkapa lukuvuoden eri osille: Kouluvuoden alku: ”Vuoden paras aika olla sisätiloissa - kevyitä ja 
kiinnostavia kirjoja”, Joulunalusajan piristys ”Pimeää, kun menet kouluun, pimeää kun tulet pois 
– mielihyväkirjoja, lukupesään käpertymistä varten”, Uuden vuoden sankarit ”kirjoja, joissa 
saavutetaan jotain tai seikkaillaan”, Kevätpörriäinen ”Kirjoja tilanteisiin, joissa ei oikein jaksaisi 
keskittyä”.  

SANAPILVI. Sanapilvi on mukava, tabletilla tai tietokoneilla tehtävä kirjavinkkauksen piristys. 
Kouluilta yleensä löytyy tabletteja jokaiselle oppilaalle. Jaa esimerkiksi parille kirja, josta parin pitää 
valita hyvä, ja mukaansa tempaava kappale (samalla heidän täytyy selailla kirjaa, tutustua siihen ja 
lukea, joten tämä on aika hyvää kirjavinkkausta jo itsessään). He syöttävät osoitteesta 
https://www.wordclouds.com/ löytyvään 
generaattoriin haluamansa mittaisen pätkän kirjasta. 
Painakaa yläreunan kohdasta file. Siitä aukeaa valikko. 
Valitkaa type text ja kirjoittakaa teksti siihen, 
painakaa apply. Asetuksia vaihtelemalla saa eri 
muotoisia ja värisiä kuvioita aikaan. Tekstit voi 
tallentaa painamalla syntynyttä kuviota pitkään ja 
valitsemalla siihen pomppaavasta valikosta tallenna 
kuva. Voitte opettajan kanssa tulostaa nämä 
esimerkiksi luokkaan tai muitten iloksi käytävälle. 
Viereen voi kirjoittaa, mistä teoksesta teksti on. 

KÄÄNNÄ SIVULLE… Esimerkiksi edellisen 
harjoituksen kanssa toimii paritehtävä. Jaa oppilaille 
tuloste, jossa on teksti tai tekstikappale. Teksti on jostain vinkkauskirjasta valittu satu, lukunäyte tai 
lyhyt tarina. Olet kopioinut tekstin niin, että olet poistanut sieltä sanoja, virkkeitä tai lauseita 
yliviivausteipillä, jolloin tekstissä on tyhjiä kohtia. Toisella parilla on jakamasi moniste ja toisella parilla 
antamasi kirja. Monistetta täyttävä ihminen sanoo kaksi numeroa, vaikkapa 140 ja 20. Kirjaa selaavan 
parin tehtävä on laskea sivulta 140 kahdeskymmenes sana ja lukea se parille. Pari täyttää sen niin, 
että se sopii monisteen kohtaan, eli taivutusmuoto ja sanaluokka pitää olla passeli. Jos sana ei sovi, 
voi sanan vierestä ottaa jonkun paremmin sopivan sanan. Lukekaa valmiit tekstit ääneen. Lopulta sinä 
luet, kuinka teksti oikeasti menikään. Tämä toimii myös kirjamaistiaisissa yhtenä pöytätehtävänä. 

KIRJARULETTI. Tee pyöreään puulaattaan tai esimerkiksi muoviseen, pyöreään tarjottimeen 
keskelle reikä. Pujota reiästä puinen pyöröpalikka, mutta älä liimaa tarjotinta siihen kiinni. Poraa 
neliönmuotoiseen, tarpeeksi isoon ja painavaan palikkaan pyöreä reikä, johon liimaat puisen 
pyörötapin. Näin sinulla on vaakatasossa pyörivä, pyöreä tarjotin.  
Jaa pyörivät tarjotin sektoreihin, joihin laitat jonkun symbolin. 
Symboli vastaa vinkkauskirjaasi. Piirrä keskuspalikkaan viiva, josta 
tiedät, mihin kohtaan ruletti pysähtyy.  
Sinulla on pyörivä kirjaruletti. Lapsi voi pyöräyttää rulettia ja 
saada vinkin itselleen tai koko luokalle. 
 



BLACK OUT POETRY tai BLACK OUT STORY. Anna 
lapsille vinkkauskirjoista kopioituja sivuja. Lasten tehtävä on 
ottaa musta, paksu tussi ja yliviivata sivusta sanoja. Joitakin 
sanoja jätetään yliviivaamatta, jolloin niistä muodostuu uusi 
tarina tai runo. Voitte lukea valmistuneet tarinat tai runot 
ääneen, niistä voi myös koota hienon näyttelyn, jossa on 
mukana myös alkuperäiset lukunäytteet. Näyttelyä tutkimalla 
katsoja saa kirjavinkkejä ja lukee kirjoista näytetekstit.  

 

Tätä tehtävää voi soveltaa myös poistokirjapajassa.  

Tehtävä on erityisen hyvä ylemmille luokille, yläasteelle ja 
lukioon. 

 

 

RISTIKKO. Osoitteessa https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/ on 
erittäin näppärä ristikontekosovellus, johon itse voi syöttää vihjeitä vinkkauskirjoista. Lapset voivat 
täyttää ristikko samalla, kun vinkkaat, vinkkauksen lopuksi tai vinkkauksen yhtenä tehtävänä. Voit 
vinkata yhden kirjan niin, että kopioit luokalle vinkattavasta kirjasta vaikkapa kaksi sivua ja teet 
kysymykset sen pohjalta. Lapsi tutustuu lukunäytteeseen itsenäisesti ja täyttää ristikon. Muista, että 
tehtävä ei vielä sovellu välttämättä kaikille ykkösille tai kakkosille.  

  



2.11. Agricola-draama 

Agricola-draama 

Sanna Siltanen 16.4.2018 

Pukkilan kirjasto 

Pukkilan kirkonkylän koulu 

 

Tavoite: elävöittää historiaa, museoesineen käsittely, fraktuura, Mikael Agricolan henkilöhahmo, 
suomen kielen kehitys, Mikael Agricolan sanat 

 

1. Ryhmän vastaanotto: teacher in role 

Mikael Agricola ottaa vastaan ryhmän ja kertoo nopeasti olevansa Mikael Agricola, kuninkaan 
käskynalainen, Turun piispa, jolla on työn alla juuri tärkeitä dokumentteja, joita te myös pääsette 
katsomaan läheltä. Johdatetaan ryhmä valkokankaan luo ja pyydetään istumaan. 

2. Mikael Agricolaa käsittelevä kuvashow 
Mikael Agricola näyttää kuvia lapsuudestaan, 1500-luvun Suomesta, ihmisten 
pukeutumisesta, Pernajasta jne. Kertoo oman nimensä taustan, kertoo vähän 
suurvaltapolitiikkaa. 
 
Kerrotaan, että perhe on ollut keskimääräistä varakkaampi, kinkereillä kirkkoherra 
huomannut pikku-Miken tavaustaidot ja suostutteli lähettämään kouluun Viipuriin. Siirtyi 
katedraalikouluun, nopea koukkaus – epäselvää, missä vaiheessa, mutta n. 1517 Luther 
julkaisee teesiteoksensa. Siinä 1523-24 kuulee Petrus Särkilahden saarnaavan Lutherin 
ajatuksista, on ensimmäinen, joka on käynyt Wittenbergissä kuuntelemassa Lutheria. 15 
vuotta myöhemmin kuninkaan edikti Weteroosin valtiopäivillä Kustaa Vaasa panee liikkeelle 
uskonpuhdistuksen. Kalmarin unioni on mennyt rikki – Tanskan kanssa käyty juuri 
epäedullinen sota. Ensimmäisenä reformaation toteutti Eestin ja Liivinmaan hansakaupungit 
ja kaupungin raadit ottaneet reformaation syliinsä. Viipuriin tullut Lutherin kirjoituksia, 
Agricola lukenut niitä 14-15 vuoden iässä. Westeroosin valtiopäivien aikaan A ollut turun 
piispan sihteeri tai töissä piispalla. Ei osallistu valtionpäiviin, mutta piispalta viedään linnat – 
Turun linna -  piispa ei pääse enää sinne asumaan. Pitkin Suomea olevat asunnot viedään 
piispalta pois. Välittömästi ¾ kirkon maaomaisuudesta siirtyy valtiolle. Piispan sihteeri 
kuolee – Agricolasta piispan sihteeri – kansleri kuolee – Asta piispan kansleri tekee – vastaa 
kaikista kapitulin asioista, jotka eivät kuulu suoraan piispalle. Kapituli on piispan toimisto. 
Agricola tekee piispantarkastuksia ja on niissä mukana. Tulee ilmi, että rtskielisillä seuduilla 
on ok asiat, koska ruotsinkielistä kirjallisuutta tulee Ruotsista, mutta suomenkielisillä 
seuduilla. Jumalanpalvelusta kansankielistetään, mutta ei ole olemassa mitään kansankielisiä 
messutekstejä tai kirjallisuutta. Papiston koulutustaso ei ole huikeaa, mutta jotkut 
nohevimmat kääntävät ruotsinkielisiä osuuksia suomeksi. Ollaan pattitilanteessa, mitä 
tehdään? Pitäisi saada suomeksi tekstiä aikaan – mutta kukaan ei osaa kirjoittaa suomea. 
Agricola alkaa tehdä suomen kielioppia ja kerää sanakirjaa. Uudenmaan murre ja rutosin 
kieli, latinan ja saksan malli vaikuttaa. Agricola suostuttelee kruunun ja ruotsin valtion 



antamaan apurahaa ja sillä lähetetään A ja toinen suomalainen Wittenbergiin opiskelemaan 
kääntämistä ja klassisia kieliä. A käy myös Lutherin ja Melanctonin luennoilla. 
Todennäköisesti Saksassa ollessaan A aloittaa Raamatun kääntämistä. Opintojen jälkeen 
palaa Suomeen. Menee t.kapituliin töihin, jatkaa kääntämistä. Pitkään ei ehdi olla, hänet 
nimetään tuomiokapitulin rehtorin virkaan. Suosituskirjat Melanchtonilta ja Lutherilta. 
Kirjeet eivät säilyneet, koska Turku paloi. Rehtorin virka tärkeä, koska A kirjoittaa suomen 
kielen ekan kieliopin kokonaisteoksen, ABC kirian, Missale Aboensis, Uuden testamntin 
käännös. Riitelee kuninkaan kanssa. Arvostelee Kustaa Vaasan valtakunnanpolitiikkaa. 
Kustaa Vaasa oli kunnianhimoinen, haluaa Ruotsista suurvallan, haastaa katolisen kirkon, 
Rooman paavin, isot katoliset suvut ja Roomalaiskatolisen kirkkokunnan sotilasmahdin. A 
keskittyy käännöstyöhön ja jatkaa julkaisua, mutta ei saa koskaan käännettyä koko 
Raamattua. Turun piispa Olaus Petri kuolee, Kustaa Vaasa leppynyt ja nimittää An turun 
piispaksi. Piispan paikalla ei ehdi olla, kun Pikkuviha syttyy, Ruotsi ja Venäjä sodassa. 
Pikkuviha sotana ? Päättyy ratkaisemattomana – A lähtee rauhanneuvotteluihin Moskovaan. 
 
Diashow tukee kertomusta. Kulttuurihistoriallista tietoa, tapahtumaloki tulee oheistietona. 
 

3. Fraktuuran jäljentämistä katedraalikoulussa 

Johdatetaan porukka huoneeseen, jossa on katetut pöydät ja hanhensulkia ja mustetta. Tehtävänä 
jäljentää aakkoset fraktuuralla. 

Kerrotaan koulunkäynnistä ja kirjoittamisen vaikeudesta. Kerrotaan ihmisten terveydestä ja 
ruokavaliosta. 

4. ABC-kiria 

Jokainen saa luvun ABC-kiriasta ja sitä yritetään lukea, kun ollaan opeteltu aakkoset. 

 
5. 1600-luvun piplian käsitteleminen 

Viedään porukka paikkaan, jossa on pöytäliina ja mahdollisesti spottivalo. 1600-luvun kirja otetaan 
esiin ja sitä saa joku käsitellä valkoisin hansikkain. Painotetaan kirjan arvokkuutta. 

Kerrotaan, miten kirjoja sidottiin ja painettiin. Valokuvia kirjapainosta. Kerrotaan Gutenbergin 
painosta ja sen merkityksestä uudelle ajalle.  

6. Mikael Agricolan sanat ja vanha kirjasuomi- Kahoot 

Pelataan Kahoot, jossa kysymyksiä Mikael Agricolasta ja hänen kehittämästä kielestä. Esim. sanoja, 
jotka ovat yhä käytössä. 

 

2.12. Kadonneen kirjan salaisuus - kirjastorikosdraama 
 
Kadonneen kirjan salaisuus 
Kirjastodraama 
Sanna Siltanen ja Marja-Leena Kaskinen 
5.3.2018 



Toteutus Pornaisten kirjastossa 
 
1. Alku 
Ryhmä tulee kirjaston ovista sisään.  
Tapahtumat alkavat välittömästi, kun kirjastonhoitaja on ottamassa ryhmää vastaan. 
Kirjastonhoitaja ehtii nippa nappa esitellä ryhmää varten kokoamansa kirjakassit, jotka 
odottavat näkösällä ryhmää. Esittely keskeytyy. Piilosta syöksyy toinen kirjastonhoitaja, joka 
kertoo, että kirjaston kotiseutukokoelmasta on varastettu kirja. 
Kirjastonhoitaja johdattaa ryhmän heti katsomaan, mistä kirja on varastettu. 
2. Siivooja 
Kirjastonhoitaja johdattaa ryhmän huoneeseen, jossa on kotiseutukokoelma. Matkalla 
huoneelle, ryhmä törmää siivoojaan, joka kertoo puheenvuorossaan seuraavat asiat: 
- Kuulitteko, että kirja on varastettu… blaa blaa kyllä se on niin kauhiaaaaa ja blaa blaa. 
- Nimeää minimissään viisi henkilöä, joiden epäilee varastaneen kirjan. Joukossa muun 
muassa työntekijöitä ja kirjastonjohtaja. Kaikki vääriä vihjeitä, tarkoitus johdattaa harhaan. 
- Höpöttää sekavia ja sanoo kuulleensa muun muassa askelia, myrskyn, koiran, kissan ja 
kilpikonnan, joiden epäilee syöneen kirjan. 
- Antaa mahdollisesti jotain muitakin outoja vihjeitä. 
- Päästää ryhmän eteenpäin, mutta lopuksi vielä huutaa: ”Ai niin! Löysin tällaisia 
esitteitä kirjaston roskiksesta… (Jakaa esitteet, jotka ovat vähän rypyssä). En tiedä, onko 
niistä teille salapoliiseille apua”. Esitteessä kerrotaan professorista, joka on luennoimassa 
kirjaston tiloissa arvokkaasta kotiseutukokoelmasta ja erityisesti kirjasta, joka nyt on 
varastettu. 
 
3. Takauma 
Jatketaan matkaa ja ennen kuin tullaan varsinaiseen mysteerihuoneeseen, joudutaan keskelle 
takaumaa. 
Takauma voi olla myös kuvattu video, joka heijastetaan kankaalle. Jos takauma on video, se 
voidaan kuvata mysteerihuoneessa, joka on seuraavan kohtauksen tapahtumapaikka. 
Takauma voi olla järjestetty johonkin toiseen huoneeseen, tai matkalla kohti 
mysteerihuonetta. Takaumassa esitteessä mukana ollut professori ottaa vastaan ryhmän ja 
istuttaa heidät tuoleihin. Samassa hän alkaa luennoida kotiseutukokoelmasta ikään kuin 
ryhmä olisi yleisö. 
”Tervetuloa tänne kansallisen kotiseutukokoelman pöllytyspäivään, jossa esittelemme 
tänään kokoelmaa ja erityisesti sen helmeä (kirjaa)… joka on mittaamattoman arvokas. 
Kertoo asioita kotiseutukokoelmasta, sen synnystä jne.” 
Kun luento on ”päättynyt”, ryhmä lähtee kohti mysteerihuonetta. Ryhmän mentyä 
professori vaihtaa vaatteita poliisiksi. 
4. Myllätty mysteerihuone ja todisteiden etsintä 
Mysteerihuone on myllätty. Lattialla on papereita, kirjat ovat sikin sokin ja huone on sen 
näköinen, että siellä ollaan käyty penkomassa. 
Kun ryhmä on saanut hetken katsella huonetta, huoneeseen pelmahtaa poliisi, joka alkaa 
puhutella ryhmää kuin kollegaansa. ”Olipa hyvä että tulitte tänne rikospaikalle, kun en minä 
saa tästä yksin mitään selvää”… Ohjeistaa ryhmän tutkimaan huonetta.  
Huoneen tehtävät järjestetään ikätasoittain: 
- Eskari-ykkösluokat: 



Tehtävänä on etsiä sormenjälkiä – tätä varten vitriinejä on paineltu esim. kookosrasvaan 
painetuilla sormilla – meikkisiveltimillä ja esim. puuterilla tai perunajauholla sitten 
taputellaan jäljet näkyviin. 
Nurkkaan on jätetty läjä avaimia, joista yksi käy lukolliseen vitriiniin (tai munalukkoon), josta 
kirja on viety. 
Ryhmän tehtävä on etsiä se. Kun avain on löytynyt, pohditaan, mikä avain on ja mistä voisi 
kysyä, että mikä tämä avain on. Poliisi syöttää ajatuksen, että voisi käydä kirjastonhoitajalta 
kysymässä, mikä avain on.  
 
- Kakkos-kolmoset 
Tehtävänä on etsiä sormenjäljet - tätä varten vitriinejä on paineltu esim. kookosrasvaan 
painetuilla sormilla – meikkisiveltimillä ja esim. puuterilla tai perunajauholla sitten 
taputellaan jäljet näkyviin. 
Ryhmän pitää tutkia huone ja jonnekin on piilotettu läjä avaimia, joista joku käy lukolliseen 
vitriiniin (tai munalukkoon), josta kirja on viety. 
Sieltä sun täältä löytyy hiuksia, eli professorin tukan värisiä lankoja (esim. peruukin värisiä). 
Ne pitää koota yhteen. Tehdään tästä johtopäätelmä, että kenties professori on vienyt 
kirjan. 
Kun avain on löytynyt, pohditaan, mikä avain on ja mistä voisi kysyä, että mikä tämä avain 
on. Poliisi syöttää ajatuksen, että voisi käydä kirjastonhoitajalta kysymässä, mikä avain on. 
 
- Nelos-kutoset: 
Tehtävänä on koota yhteen aihetodisteet, eli avaintodisteet. Ne numeroidaan pahvilapuilla 
CSI-tyyliin. Tehtävänä on etsiä sormenjäljet - tätä varten vitriinejä on paineltu esim. 
kookosrasvaan painetuilla sormilla – meikkisiveltimillä ja esim. puuterilla tai perunajauholla 
sitten taputellaan jäljet näkyviin. Ryhmän pitää tutkia huone ja jonnekin on piilotettu läjä 
avaimia, joista joku käy lukolliseen vitriiniin (tai munalukkoon), josta kirja on viety. 
Sieltä sun täältä löytyy hiuksia, eli professorin tukan värisiä lankoja (esim. peruukin värisiä). 
Ne pitää koota yhteen. 
 
Lopuksi tutkitaan huonetta kokonaisuutena ja tehdään todisteiden pohjalta tarina siitä, mitä 
huoneessa olisi voinut tapahtua. Tätä varten voidaan jakautua pienempiin ryhmiin. Tarinat 
esitetään poliisille. Lopulta poliisi osoittaa ainoan ”loose end”-johtolangan olevan avain, joka 
tuntuu käyvän lukkoon. Poliisi syöttää ajatuksen, että avaimen alkuperää voisi käydä 
kysymässä kirjastonhoitajalta: ”Mistä täältä kirjastosta voisi saada selville, mikä tämä avain 
on ja missä sitä normaalisti säilytetään?” 
 
 
 
5. Siirtymä kirjastonhoitajan luo 
Tässä välissä siivooja voi tulla utelemaan ryhmältä, mitä he löysivät huoneesta. Ryhmä 
kertoo siivoojalle, mitä on havainnut ja siivooja kysyy, ketä he epäilevät varkaaksi. 
Siivooja voi tässä vaiheessa syöttää ryhmälle lisää outoja havaintoja tai jatkopohdintoja. 
Siivooja kertoo lopuksi, että avainta säilytetään kirjastonhoitajan huoneessa ja käskee 
mennä kysymään kirjastonhoitajalta avaimen säilytyspaikkaa. 
Ryhmä saa käydä kirjaston tiskin takatilassa, poliisi ohjaa ryhmää. 



6. Tupla-avain 
Kirjastonhoitaja tekee omassa työtilassaan töitä. 
Ryhmä tulee paikalle ja näyttää avainta. Kirjastonhoitaja nauraa, katsoo ryhmää 
kummeksuen ja hakee kirjastonjohtajan huoneesta toisen avaimen. Kun kirjastonhoitaja 
ottaa ryhmän haltuun, poliisi hipsii takaisin sinne mistä äsken tultiin.  
Kirjastonhoitaja roikottaa avainta kädessään ja sanoo, että ”Ei. Tuo ei ole se avain. Tämä on 
se avain, ja niitä on vain yksi.” Pohditaan, miten avaimia onkin kaksi. Tai miten toisen 
avaimen saisi edes tehtyä. Tai kenellä olisi pääsy avaimeen kaikkina aikoina.  
7. Muotti 
Poliisi huutaa kesken kaiken pohdintojen ryhmän takaisin aulaan, tai muuhun tilaan, josta 
ryhmä on tullutkin. Poliisi ojentaa ryhmälle roskista, joka ryhmän täytyy penkoa. Siivooja 
höpöttää taustalla, että roskis oli väärässä paikassa, väärän painoinen, vaihtunut…. 
Ryhmä tutkii roskiksen ja löytää roskiksesta muovailuvahamuotin, johon on painettu avain. 
Ryhmän tehtävä on kokeilla toiseen muovailuvahamötikkään, onko molemmissa avaimissa 
sama kuvio kuin muottiin painetussa avaimessa. Muotin toisella puolella on sormenjälkiä. 
Poliisi ohjeistaa ryhmää hajaantumaan ja etsimään kirjastosta sormenjälkiä. 
8. Sormenjäljet 
Sormenjäljet on piilotettu kirjastoon ja ryhmä kokoaa mahdollisimman monta jälkeä. 
Pienille suunnistajille sormenjäljet on tulostettu värilliselle paperille ja kiinnitetty sinitarralla 
lastenhyllyjen puolelle. Pienten suunnistajien tehtävä on löytää sormenjäljet ja tuoda ne 
takaisin kirjastonhoitajalle. 
Kakkos-kolmosille on piilotettu sormenjälkiä sekä nuorten- että lastenosastolle. Ryhmille 
annetaan paperit, joihin ryhmät kirjoittavat, mistä sijainneista jälkiä löytyy. Jos on tekniikkaa 
käytössä: pitää ottaa tabletilla kuva jäljistä ennen kuin ne nykii hyllystä. 
Nelos-vitosten sormenjäljet ovat nuortenosastolla. Ryhmille annetaan paperit, joihin ryhmät 
kirjoittavat, mistä sijainneista jälkiä löytyy. Jos on tekniikkaa käytössä: pitää ottaa tabletilla 
kuva jäljistä ennen kuin ne nykii hyllystä. 
Kutosille jälkiä on myös aikuistenosaston ja tietokirjallisuuden puolella. Ryhmille annetaan 
paperit, joihin ryhmät kirjoittavat, mistä sijainneista jälkiä löytyy. Jos on tekniikkaa käytössä: 
pitää ottaa tabletilla kuva jäljistä ennen kuin ne nykii hyllystä. 
 
 
9. Kirjakassit 
Jäljet tuodaan kirjastonhoitajalle. Kirjastonhoitaja odottaa pöydän ääressä, johon on tuotu 
alussa esitellyt kirjakassit. Kirjakasseissa on genreittäin lajiteltu muutama kirja, maksimissaan 
kolme per kassi. 
Kirjastonhoitaja kertoo, että nämä kirjakassit olivat koottu OPETTAJALLE. Poliisi kiilaa 
tilanteeseen väliin ja vaatii saada tutkia kirjakassit, johon kirjastonhoitaja toteaa, että se ei 
missään nimessä ole tarpeellista, koska kassit ovat hänen kokoamansa. 
Poliisi kuitenkin ottaa kassit tutkittavakseen ja nostaa kasseista kirja kerrallaan, jolloin 
kirjastonhoitaja kirjavinkkaa kirjat lyhyesti ja poliisi kommentoi kirjoja keskustellen ja 
kysellen ryhmältä, onko joku lukenut tämän, mitä tykkäsit…. jne. 
Pienille kirjakassit on värikoodattu samanväriseksi kuin sormenjälkien alusta. 
Kun kaikki muut paitsi yksi kirjakassi on tutkittu, poliisi käskee verrata kirjakassien sisältöä 
sormenjälkiin, löytyisikö niiden väliltä joku yhteys.  
Pienten tehtävä on yhdistää kassien värit ja sormenjälkien värit toisiinsa. 



Isot huomaavat pian muistiinpanoistaan, että kirjat ovat kasseissa genreittäin ja sormenjäljet 
löytyvät hyllyiltä genreittäin. 
10. Opettajan pidättäminen ja tarinan lopetus 
Värit/vihjeet osoittavat, että yhteen kirjakassiin ei löydy sormenjälkiä. Poliisi vainuaa 
tilanteessa jotain epämääräistä ja nostaa kassista pois kirjoja, jotka ajan riittäessä voidaan 
myös vinkata. 
Kassin pohjalta löytyy varastettu kirja. 
Poliisi pomppaa pystyyn ja alkaa pidättää ryhmän opettajaa, jolle ei tästä pidätyksestä ole 
etukäteen kerrottu. Poliisi laittaa opettajalle käsiraudat ja lähtee viemään tätä kohti ulko-
ovia. 
Ulko-ovilla ryntää poliisia vastaan nainen (joka on siivooja toisessa rooliasussa). Hän 
pöllämystyy tilanteesta ja poliisi laittaa ryhmän kertomaan tapahtumat naiselle. Nainen 
reagoi tilanteeseen nauramalla ja selittää, että hän oli juuri tulossa tuomaan kirjettä 
professorilta.Eskareille kirje luetaan ääneen, ykkösille se on tavutettu, kakkosille pitkät 
sanat tavutettuina.Joku lukee kirjeen ääneen, kirjettä voi kierrättää. 
Kirjeessä professori selittää, miten kirja on joutunut kassiin. Esimerkiksi, että hän on 
unohtanut kirjan kassiin luennon jälkeen. Hän oli käynyt kiireessä huoneessa penkomassa, ja 
huolestunut, kun kirjaa ei löytynytkään. Kiireessä hän joutui lähtemään Tukholmaan 
luennolle, mutta muisti vasta satamassa, että kirja oli jäänyt kassin pohjalle. Lopuksi 
professori kuittaa, että toivottavasti tästä ei ollut liikaa vaivaa. Poliisi vapauttaa opettajan ja 
johdattaa tilanteen loppuun. Hän voi tarjota kollegoilleen pullakahvit seikkailun lopuksi. 
 

2.13. Satutunti piirtäen 

Eskareille, varhaiskasvatukseen, ykkösille 

Tesjoen lähikirjasto 

 

Valitse ensin kaksi vaihtuvaa teemaa. Toinen teema on joku hahmo: harakka, karhu, kettu, äiti… 
Varmista, että kirjastosta löytyy hahmoon passaavia satuja. 

Toinen teema on joku ikäkaudelle sopiva, koulussa opeteltava asia: esimerkiksi varhaisasteelle 
sopivat muodot, numerot, värit, kirjaimet… 

Tässä kokonaisuudessa hahmona on kettu ja teema on värit. 

Alkuvalmistelut: varaa värilaput, piilota ne, tee piirrustuspaperi, siirrä pöytää niin, että kaikki 
pääsevät sen ympärille, varaa värikynät, jotka vastaavat lappuja. 

1. Ryhmän vastaanotto 

Esitellään Kettu Repolainen (pehmolelu, sukkanukke, jolla korvat tms. low effort) ja kerrotaan, että 
siltä on kadonnut värejä kirjastoon. Teidän tehtävä on etsiä värit. Ne voivat olla hyllyjen välissä, 
alla… Jokaiselle on yksi väri. Kun olet löytänyt värin, tule Kettu Repolaisen luo odottamaan. 

 

2. Maailman kauneimman asian etsintä 



Etsitään kirjastosta värejä – lapset löytävät värilapun, ja sitä vastaan saa samanvärisen kynän. 

Mene paperin luo odottamaan – älä piirrä vielä!! 

 

3. Saduttaminen – menetelmänä piirtäminen 

Seuraavaksi piirretään varatulle paperille sillä värillä, jonka on löytänyt kirjastolta. Värejä ei saa 
vaihtaa. Jos joku tarvitsee mustaa, pitää pyytää kaveria piirtämään hahmolle silmät jne. Piirtäkää 
paperille ketun koti, tai joku paikka missä kettu on tällä hetkellä. Missä kettu asuu ja mitä muita 
asukkaita paikassa on? Millaisessa talossa kettu asuu? Mitä siellä tapahtuu? Heitä apukysymyksiä 
väliin! 

Ohjauksessa painotetaan, että piirros tehdään yhdessä, kukaan ei tee vain omaa työtä, vaan tehdään 
yksi, yhteinen piirros. 

 

Lopuksi kerrotaan valmiista kuvasta satu. Voit ottaa sadun nauhalle kännykällä ja myöhemmin 
lähettää äänitteen vaikkapa opettajalle. Satu lähetetään kuvan kanssa takaisin opettajalle, ja mukana 
on myös kirjastotädin erikoishaaste: Tehkää kuvaan ketut seikkailemaan – ripustakaa myöhemmin 
kettunäyttely kirjaston oviin lasten tekemistä ketuista.  

 

4. Palkkiosatu 

Valitse satu teeman mukaan. Esimerkiksi, jos kirjastoon on piilotettu sukkia, lue sukkasatu tai jos 
hahmona on karhu, kerro karhusatu. 

 

3. Suositellut jatkotoimenpiteet 
 

Projektikuvauksen mukaan  

Syksyllä 2018 tehdään yhteenveto toiminnasta, henkilökunnan osaamisesta ja saavutetuista tuloksista. 
Tämän jälkeen voidaan jakaa kertynyttä osaamista alueen sisällä ja tietoa hyvistä työtavoista myös 
valtakunnallisesti. Tätä kautta hyväksi todetut käytännöt tulevat pysyväksi osaksi kirjastojen ja 
koulujen toimintaa. 

 

4. Projektin arviointi 

Kirjastojen henkilökunta osaa työssään itsenäisesti hyödyntää uusia työtapoja ja uusia 
viestintävälineitä monilukutaidon edistämisessä. 

Kaikissa hankkeessa mukana olevissa kunnissa on kuntien uusien  opetussuunnitelmien  
tavoitteiden mukainen kirjaston  ja koulun yhteistyösuunnitelma. 

 



Liitteet:  

Projektisuunnitelma ja kulkukaavio 

 

 


