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Tästä kaikki alkoi…Luetaan koiralle -tutkimusprojekti 
• Toteutettiin vuonna 2010- 2011 Kaarinan pääkirjastossa. 
• Idea Yhdysvalloista, jossa järjestetty lukuhetkiä ja tehty tutkimusta. 
• Lapset lukevat koiralle rauhallisessa tilassa. Paikalla lapsi, koira ja ohjaaja. 
• Berninpaimenkoirat Suomen Karva-Kavereista: Effi,Nalle, Pontus ja Rento. 
• Projektissa mukana Turun yliopiston psykologian oppiaine, Suomen Karva-

Kaverit ja Kaarinan kirjasto. http://suomenkarvakaverit.fi/ 
• Vuoden 2011 aikana Kaarinan pääkirjastossa järjestettiin 324 lukuhetkeä. 
 
 

http://suomenkarvakaverit.fi/


Tartu tassuun -hanke 2011 -> 

• Luetaan koiralle –hankkeen saaman suuren suosion vuoksi päätettiin 
toimintaa jatkaa ja haettiin rahoitusta ELYltä.  Avustusta saatiin 15 000 €. 

• Yhteistyössä Kaarinan kirjasto, Maarit Haapasaari ja Hali-Koira -yritys 
 sekä Kaarinan koulutoimi. http://halikoira.fi/ 
• Hanke alkoi loppuvuodesta 2011 ja jatkuu edelleen. Vuonna 2012 

kirjastoissa ja kouluissa järjestettiin yhteensä n. 580 lukuhetkeä. 
 
 

 
 

 

 

http://halikoira.fi/


Tartu tassuun -hankkeen  
tavoitteet ja kohderyhmät 

• Kehittää ja etsiä uusia muotoja ja ideoita koira-avusteiseen lasten- ja 
koulukirjastotyöhön Kaarinan kirjastoissa.  
 

• Houkuttaa ja innostaa lapsia lukemaan ja tarttumaan kirjaan.   
 

• Toimia kannustimena koira-avusteisen kirjastotyön laajenemiselle.  
 
• Kohderyhmänä kaikki alakouluikäiset lapset, mutta erityisesti hanke 

suunnataan lapsille, jotka tarvitsevat innostusta ja motivointia lukemiseen 
ja joiden teknisessä lukutaidossa on havaittu olevan puutteita.  

 
• Kohderyhmänä ovat erityisesti pojat, joiden lukemiseen innostamiseen 

vaaditaan usein erilaisia keinoja ja välineitä kuin kirjoja ahmivilla tytöillä. 
Välineenä ja houkuttimena hankkeessa toimivat koirat.  

 
 



Toimintamuodot – Lukuhetket alakouluikäisille lapsille kirjastoissa 
 

• Alakouluikäisille lapsille järjestetään lukuhetkiä Kaarinan pääkirjastossa, 
Littoisten kirjastossa ja Piikkiön kirjastossa ilta-aikaan. 

• Lukuhetkessä mukana lapsi, koira ja koiran ohjaaja. 
• Kerran viikossa 15 minuuttia, viitenä peräkkäisenä viikkona. 
• Ilmoittautuminen ennakkoon. 
• Lapsi saa kuvallisen lukupassin, johon kerätään tassutarroja. 
• Vanhemmilta pyydetään kirjallinen lupa lukuhetkiin ja kuvien ottamiseen.  



Toimintamuodot – koulujen lukuhetket kirjastoissa 

• Luokat voivat tulla lukemaan koiralle kirjastoon.  
• Mainostettu kaikille opettajille, mukaan lähtenyt erityisopettajia. 
• Koululaiset saavat kuvallisen lukupassin, johon kerätään tassutarroja. 
• Lukuhetkien määrä sovittu opettajien kanssa, kuitenkin vähintään 
      4-5 kertaa / oppilas. 
• Koulu hoitaa luvat vanhempien kanssa. 
• Luokat tulevat ryhmänä ja muut oppilaat tekevät odotusaikana 

koulutehtäviä, etsivät luettavaa ja lukevat. 
 



Toimintamuodot – lukuhetket kouluissa 

• Opettajat voivat varata koiran koululle lukuhetkiä varten. 
• Oppilaat käyvät lukemassa vuorotellen koiralle 10-15 min. 
• Lukukoira käynyt Rungon koululla syksystä 2012 alkaen.  
• Vaatii rauhallisen tilan. 
• Koulu hoitaa luvat vanhempien kanssa. 
• Luokalle pidetään yhteinen aloituskerta. Otetaan luokkakuva, jonka luokka 

saa itselleen. 
 



Toimintamuodot –  
eläinaiheiset vinkkaukset alakoulun erityisryhmille 

•Joka kirjan jälkeen osa lapsista pääsee halutessaan silittämään koiraa ja 
antamaan makupalan. 



Toimintamuodot - Satuhetket 

• Tartu tassuun –satuhetket alle kouluikäisille. 
• Luetaan eläinaiheisia kirjoja. 
• Keskustellaan miten koiran kanssa käyttäydytään. 
• Halukkaat pääsevät silittämään koiraa. 



Kokemuksia ja huomioitavaa 

• Saavatko koirat tulla kirjastoon? Entä kouluihin? Kaarinan kirjaston osalta 
päätöksen teki kirjastotoimen johtaja. 

• Tilojen siivous? Hankkeissa omat tekstiilit, jotka siivotaan kirjastoissa 
lukuhetkien jälkeen. 

• Valituksia tullut kirjaston tietoon yksi (allergia). 
• Koska koirat tulevat Hali-Koirasta, ovat ne vakuutettuja, testattuja ja 

erilaisiin ihmisiin tottuneita. Tämä on ollut todella tärkeä asia ja 
suosittelemme kokeneiden koirien käyttöä vastaavissa hankkeissa! 

• Syitä tulla lukemaan koiralle on monia: koirapelon voittaminen, 
eläinrakkaus, lukuinnostuksen lisääminen, lukemisen harjoittelu ja se että 
koiralle lukeminen on yksinkertaisesti hauskaa. 
 
 

 
 



Kokemuksia ja huomioitavaa 
• Voidaan opettaa lapsille myös koirien kohtaamista ja sitä, että eläimiä 

pitää kohdella hyvin. 
• Koira tuo hyvää oloa kaikkialle missä liikkuu ja hymyn ihmisten kasvoille. 
• Lapset todella pitävät koiralle lukemisesta ja odottavat lukuhetkiä. Lapset 

ajattelevat, että koira kuuntelee ja ei ole yhdentekevää mitä koiralle lukee 
ja miten. 

• Toimii, koska koira ei arvostele eikä  
 korjaa. Lukeminen on kivaa, se ei 
 tunnu harjoittelulta. 
• Erityisopettaja Hanna Kantola: 

– perjantain lukupäivä viikon  
     odotetuin päivä 
– lukuinnostus lisääntynyt lasten  
     keskuudessa huomattavasti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiitos! 
kirsi.kallioniemi@kaarina.fi 
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