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Miksi lukeminen ei kannata 
(Tommi Melenderin teesit. Kirkko ja kaupunki 20.10.2017)

• Ajankäyttö

• Hyväksi ihmiseksi 

kasvaminen

• Hymistelevä ja moralisoiva 

lukemisen ylistys

• Voisi pestä ikkunoita, tampata 

mattoja, kahvitella ystävien kanssa

• Päinvastoin; lukemalla voi kehittyä 

huonommaksi ihmiseksi

• Vastareaktio: kirjojen parissa 

käytetty aika pois talouskasvusta

Synteesi: elämme jo lukemisen 

jälkeistä aikaa, sanan ja 

merkityksen kulttuurista on 

siirrytty äänen ja kuvan kulttuuriin. 

Painettu teksti on menettänyt 

pyhitetyn asemansa sivistyksen 

kantajana.



10 faktaa lukemisesta 2017 

1. Lukutaidon merkitys kasvaa, mutta taso heikkenee

2. Suomella on edellytykset pysyä lukutaidon ykkösmaana

3. Kodin asenne lukemiseen on merkittävä jo ennen kouluikää

4. Jääkö poikien osaaminen tunnistamatta?

5. Oman äidinkielen hallinta antaa pohjan maahanmuuttajien 

lukutaidolle 

6. Peruskoulu ja kirjasto ehkäisevät lukutaidon eriarvoistumista

7. Lukutaito ehkäisee syrjäytymistä

8. Lukeminen edistää terveyttä ja hyvinvointia

9. Painettu kirja ei kuole – uudet tekstimuodot täydentävät toisiaan

10. Kirjailijavierailut ja lukukampanjat lisäävät lukuintoa



Perusta lukupiiri!

• Info

• Koko

• Avoin vai ”suljettu”: pistäytyä vai paneutua

• Tila

• Sukupuolijako

• Ikäjakauma

• Puitteet

• Ryhmäytyminen; ilmapiiri

• Vetäjän vastuut

• Lopetus



Liity 

kirjallisuusterapiaryhmään!

• Usein ns. kasvuryhmä, jossa keskitytään ryhmän 

yhdessä sopimiin teemoihin

• Kirjoitusharjoituksia, lähi- ja etätehtäviä

• Tukimateriaalina kirjallisuutta, kuvia, musiikkia

• Määräaikainen

• Vetäjällä asianmukainen koulutus

• Ryhmädynamiikan merkitys



Luovaa lukemista ja 

kirjoittamista

Lukupiirissä

Lukukokemusten jakaminen

Välineenä puhe

Yhteisöllistä ja yksityistä

Kasvokkain kohtaaminen

Kirjallisuusterapiaryhmässä

Kirjoittamiskokemusten 

jakaminen; kinesteettiset ja 

ruumiilliset kokemukset 

kirjoitusprosessissa

Yksityistä ja yhteisöllistä

Kasvokkain kohtaaminen



Case Turun kaupunginkirjasto

Lue lounaaksi –lukupiiri

Historian kaikuja –lukupiiri

Runojen lukupiiri

Svenska bokcirkeln

Virolaisen kirjallisuuden lukupiiri

Spefilukupiiri

Elämäkertojen lukupiiri

Maarian kirjaston lukupiiri

Nummen kirjaston lukupiiri

Ilpoisten kirjaston lukupiiri

Rakkaudesta uutisiin 
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