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Sisältö

● Kirjablogit – paikka pitkälle tekstille

● Bookstagram on visuaalista mediaa 

kirjoista

● Joko viimein olisi booktuben vuoro?

● Podcastit tuovat keskustelut korvillesi

● Missä muualla kirjakeskustelua on?

● Kirjastolla on niin paljon mahdollisuuksia

● Sometyökalujen parhaimmisto 



Minä olen Laura

● Kirjabloggaaja →

bibobook.fi

● Kirjatubettaja, 

bookstagrammaaja

● Toimittaja

● Intohimoinen lukija



Kirjablogit
● Ensimmäiset 2000-luvun alussa

● Naisvaltainen, keski-ikä korkeampi kuin

esim. bookstagramissa

● Monilla työ kirja-alalla, mutta tärkeintä 

intohimo kirjoihin

● Kotimaiset kirjablogit -listalla 136 blogia

● Blogiin saattaa liittyä muitakin some-

kanavia kuten Twitter, Facebook, 

Instagram…

● Bloggaajat tuntevat toisiaan ja 

tapaavat kirjatapahtumissa



Kirjablogit

● Julkisia lukupäiväkirjoja, 

kirjavinkkaamoja ja 

kirjakeskustelun alustoja

● Bloggaajat eivät puhu kirjakritiikeistä 

vaan arvioista → lukukokemus korostuu

● Kirja-arvioiden lisäksi kirjoituksia esim. 

teatterista ja kirjallisuustapahtumista, 

haasteita, arvontoja sekä keskustelua 

kiinnostavista teemoista

● Kirjastot ovat kovassa käytössä, mutta

myös arvostelukappaleita 

vastaanotetaan



Kirjablogit

● Pääpaino aikuisten kirjallisuudessa,

viihteessä ja ns. lukuromaaneissa

● Lasten- ja nuortenkirjat, runot ja

näytelmät sivuroolissa

● YA-kirjoilla kova noste

● Helsingin Sanomiin verrattuna

○ vähemmän tietokirjoja

○ enemmän naiskirjailijoiden teoksia

○ enemmän dekkareita, viihdettä 

(Kuivalahti, 2019)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201906052994


Mikä ihmeen bookstagram?

● Book + instagram = bookstagram, 

suomeksi kirjagram

● Visuaalista mediaa kirjoista ja lukemisesta

● Keskiössä kirjoista ja kirjoihin liittyvistä 

asioista otetut (esteettiset) valokuvat

● Tekemisessä korostuu Instagramin 

epäformaali viestintä: teksteissä 

vilahtelevat hashtagit, emojit ja puhekieli

● Tyylejä tehdä on yhtä monta kuin 

tekijöitäkin

● Suurin osa 10–24-vuotiaista käyttää 

Instagramia



Bookstagram on yhteisö

● Yleistynyt Suomessa viimeisen 

parin vuoden aikana

● Maailmalla suurempia seuraajamääriä, 

kaupallisia yhteistöitä ja vaikuttamista

Yhteisö

● Bookstagramissa postaaminen on 

ahkeraa – suuri osa postaa joka päivä / 

joka toinen päivä

● Postauksia kommentoidaan paljon

● Postausten kautta voi löytää uusia ystäviä



Viisi vinkkiä bookstagramin tekemiseen

1. Seuraa aktiivisesti muita ja ota mallia 

muiden kuvista – mutta älä kopioi!

2. Kommentoi, kommentoi, kommentoi. 

Algoritmi suosii aktiivista.

3. Päätä oma tyylisi ja pidä siitä kiinni niin 

kuvissa kuin kuvateksteissäkin.

4. Ota paljon kuvia kerralla. Näin saat 

yhtenäisen tyylin, eikä kuvaussessioita 

tarvitse pitää joka päivä.

5. Ota hyöty irti IG Storystä. Jaa siellä 

ainakin uudet postaukset.

@minnasbookshelfLisää: Näin otat bookstagram-kuvia

https://youtu.be/RTbCqgmbpqY


Booktube

● Suomalainen versio: kirjatube

● Ulkomailla iso, Suomessa vasta 

heräilevä ilmiö

● Kirja-aiheisia sisältöjä, jotka 

seuraavat pitkälti samoja 

videotyyppejä

● Korostuneesti nuorten naisten 

harrastus

● Ulkomailla vloggaajat nousseet 

julkkisasemaan ja tekevät 

kaupallisia yhteistöitä



Booktube

● Kirja-arviot

● Book haul & un-haul

● To be read

● Kuukausikatsaus

● Kirjahyllyn esittely

● Tägit eli haasteet

● Keskusteluvideot

● Vinkkivideo

● Readalong ja lukumaratonit

● Lukuvlogit

Lisää: Kirjatuben lyhyt oppimäärä
Mikä on booktube? – Katso lista suomalaisista kirjatube-kanavista

https://youtu.be/8A6Pdz5q91c
https://bibobook.fi/2019/03/21/mika-on-booktube-katso-lista-suomalaisista-kirjatube-kanavista


Kirjapodcastit tuovat keskustelut korvillesi

● Podcastien suosio on kasvanut

parin viime vuoden aikana

● Suomalaisia kirjapodcasteja 

parikymmentä, ulkomaisia 

huomattavasti enemmän

● Suomalaisista eniten kuunteluja: 

Sivumennen, Takakansi, Kertojan 

ääni, Oma huone

● Tutustu ulkomaisiin: Bad on Paper 

Podcast, 3 Book Girls, The Secret 

Library Podcast

Luettelo suomalaisista 
kirjapodcasteista: 

Reader, why did I marry him / 
Suomalaiset kirja-aiheiset podcastit

http://readerwhydidimarryhim.blogspot.com/2018/02/suomalaiset-kirja-aiheiset-podcastit.html


Muut kanavat

● Goodreads

○ listaa lukemasi kirjat, tbr

○ etsi lukuvinkkejä kavereiltasi

○ kirjoita arvioita tai anna tähtiä

● Twitter

○ ala seurata kirjaihmisiä ja heittäydy 

keskusteluun

● Facebook

○ esim. Kirjallisuuden ystävät



Kirjasto voisi...
● Järjestää kuvahaasteen Instagramin avulla

○ Esimerkkejä: Vaajakosken kirjaston joulukalenteri, Bibobookin joulukalenteri, Anniinasbooksin 

#februarysbooks19 -haaste

● Hostata read alongin Instagramissa
○ Ajatuksena on valita yhteinen kirja, postata kirja ja se, millaisella aikataululla se luetaan ja joko 

järjestää osallistujat ryhmiksi tai aloittaa keskustelut omien ig-kuvien alle

● Järjestää pitkäjänteisempiä lukuhaasteita
○ Aikuisten lukudiplomi

● Tehdä yhteistyötä paikallisten kirjabloggaajien kanssa esimerkiksi lukupiirin 

tai “Instagram takeoverien” muodossa 
○ Takeover: bloggaaja/bookstagrammaaja tekee yhteisesti sovittujen linjojen mukaan sisältöä 

kirjaston sosiaaliseen mediaan

● Somessa toimii usein myös nopea reagointi ajankohtaisiin aiheisiin



@bibobookblog

@anniinasbooks

@fairyloot

Haasteet vievät 
toteutustavasta riippuen 
joko todella paljon aikaa 
tai todella vähän aikaa.



Sometyökalut moneen menoon

Kuvankäsittelyyn:
Snapseed ja VSCO

Fiidin suunnitteluun:
Unum ja Later

Grafiikoihin: Canva
Storiesiin: Unfold



Kiitos!
Kysymyksiä, kommentteja?


