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Vauvojen lorutuokiot
Mitä ne ovat?

Sanataidetta & Kielen kokemista
vuorovaikutusta & syliaikaa

Kehotietoisuutta
Mielikuvitusta & Luovuutta

Yhteisöllisyyttä & Merkityksellisyyttä
Kirjaston (ehkä myös kirjojen!) löytämistä
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Mitä tilalta vaaditaan?
-Sopiva ryhmäkoko on n 8-10 perhettä
-0-1 v. Vauvat (optimaalinen 1-9 kk). sisarukset?
-Piiri lattialla (alustat, viltit, tyynyt)
-Lämpötila, siisteys
-Imetystila, wc-tilat (hoitopöytä, potta), mikron käyttö? 
-Muut kirjaston asiakkaat  - sopiva ajankohta?
-Minne vaunut mahtuvat?

-Valmistelut? Tila, Markkinointi, Ilmoittautuminen



  
Kuva: Pixabay.com



  

Tuokion rakenne?
Tervetuloa!

Aloitusloru – tuttu on turvallista
Loruja – vuorottele erilaisia sopivasti – toista kahdesti

Lauluja – vuorottele sopivasti
Pysähtymistä & rauhoittumista kohti loppua
Päätösloru/laulu – tuttu on turvallista
Kiitos ja näkemiin! Mukavaa loppupäivää!

Sopiva tuokiopituus on n. 30 min
Tuokioon mahtuu n. 10-12 lorua/laulua/leikkiä, paljon toistoja!

vaihda uusia loruja yksitellen mukaan
Rauhallisuutta kaikkeen, lempeitä liikkeitä – jumppaliikkeitä jos osaat

Äänenkäyttö työkaluna
Valitse itsellesi tutut  ja mielekkäät tavat toteuttaa tuokio



  

Rekvisiittaa ja ideoita
Nukke tai nalle itsellesi vauvaksi

Huivit, pallot, renkaat, kivat & turvalliset katseltavat
Saippuakuplat

Teemat: esim. Joulu, Eläimet, Ajoneuvot
Musiikki & Soittimet

Valot & Värit
Kirjaideoita esille – Inspiraatiota, esim. teeman mukaan, luovuutta

Osallistujien suosikkilorut/leikit

Kerää oma lorukansio matkan varrella – niitä löytyy vaikka mistä! :)
Mieti haluatko aikuislle lorut paperille 

(tunnin aikana vai vasta tunnin jälkeen kotimateriaaliksi?)
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Varhainen vuorovaikutus
Vauva oppii minkälainen hän on, minkälaisia muut ihmiset ovat, miten 
hänen läheisensä kohtelevat häntä ja miten hän itse vaikuttaa heihin

Vanhempi oppii lukemaan vauvan viestejä

Perusturvallisuuden tunne, luottamuksen kokemus, 
itsetuntemus/itseluottamus kasvaa, Viihdytään yhdessä!

Kylvetys, vaipan vaihto, ruokailu, nukuttaminen, ulkoilu, leikkiminen, 
Loruilu, satujen lukeminen ja muut arjessa toistuvat yhteiset hetket 
joissa kohdataan, seurustellaan, jaetaan kokemuksia, osoitetaan ja 

jaetaan tunteita, opetellaan yhdessä elämistä ja ollaan 
vuorovaikutuksessa

Lisätietoja: mll.fi



  

Miksi tunnelma on niin tärkeää?



  

Ajatuksia kiertueen varrelta
19 kirjastoa, Varsnais-suomessa ja Satakunnassa
Ystävällinen ja ammattimainen vastaanotto <3

Jokainen kirjasto erilainen, jokainen paikkakunta erilainen 
Ihanaa monipuolisuutta alueella!

Koronahuoli varjosti – Ehkä silti kannattaa suunnitella jotta saadaan 
katsottua positiivisesti tulevaisuuteen ja pidettyä tärkeä asia mielessä

Monille vauvaperheille korona-aika tuli juuri vanhempainvapaan aikana 
– yksikin tapahtuma voi olla hyvin merkityksellinen! Vauva-aika menee 

todella nopeasti ohi!



  

Ajatuksia kiertueen varrelta

Tila – Onko yhteistyökumppaneita joiden tilat toimivat paremmin? Voisiko 
lorutuokioita tehdä kirjasto pop-up:ina siellä?

Yhdessä – Voiko lorutuokioita tehdä työparettain tai yhteistyössä muun 
toimijan kanssa (MLL/seurakunta/avoin päiväkoti)

Kirjaston ”Kulttuuri” on muuttunut valtavasti viimeisen 20 vuoden aikana 
– uudet vanhemmat eivät ehkä tiedä tätä!

”Toivon että lapseni alkaa tykkäämään kirjastosta”



  

Ajatuksia kiertueen varrelta

”Lorutuokio – portti lähikirjastoon”

”Tämä on sellaista mit ä jokaisen kirjaston asiakkaan pitäisi saada”

”Jokainen voi tulla eri asioiden takia tuokioihin. Pitääkin muistaa, että 
kaikilla on omat lähtökohdat”

”Loru päivässä pitää lukihäiriön loitolla”



  

Ajatuksia kiertueen varrelta

”Se det stora i det lilla”

”Tajusin, että
loruthan on se juttu, joka mun pitäis hanskata ja mikä mulle kuuluu,

ei ne lapset, lapset pärjää kyllä vanhempiensa kanssa!”

Loru voi seurata mukana koko lapsuuden – ja edelleen omille lapsille!
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