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Kuka lukisi minut?
Lapsen ja kirjan kohtaaminen muuttuvassa maailmassa
Perjantai 10.11.2017
Tampereen pääkirjasto Metso, Lehmus-sali
Ohjelma:
8.45-9.15
9.15
9.30–10.00

10.00–11.00

11.15-12.00

12.00-13.00
13.15-14.00

14.00-14.45

Ilmoittautuminen

Tervetuloa!
Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen
Valmiina kohtaamaan uudet lukijasukupolvet – ajatuksia
lastenkirjallisuuden kustantamisesta ja uusien lukijoiden löytämisestä
Lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Paula Halkola, WSOY
Tuurilla ja tiedolla – Kuinka lapselle löytää oikean kirjan?
Paneelin vetäjä kirjailija Tuula Korolainen, mukana keskustelemassa lehtori
Johanna Asplund (Tampereen yliopiston normaalikoulu), kirjastovirkailija
Eeva-Maria Alatalo (Oulun kaupunginkirjasto), kustantaja Paula Halkola
(WSOY), kirjailija Juha-Pekka Koskinen, toimitusjohtaja Laura Karlsson
(Kirjakauppaliitto)
Lastenkirja muuttuu moneksi – Risto Räppääjän ja muiden suosikkien
uusi elämä valkokankaalla, teatterissa ja selkokirjoissa
Lastenkirjailijoiden puheenvuoro, Sinikka ja Tiina Nopola
Lounas (omakustanteinen)

Lukutaito alkaa sylistä – Varhaislapsuuden yhteiset lukuhetket
kantavat pitkälle
Professori Marja-Kristiina Lerkkanen, tutkija Päivi Heikkilä-Halttunen ja
Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís keskustelevat
Onnimanni-palkinnon jako ja kakkukahvit

14.45-15.30

Työpajat: Lue lapselle/Kirja ulos kansista/Lukumummit ja -vaarit

15.30-16.15

Työpajat: Sanojen ja kuvien leikki/Lukumummit ja -vaarit/Kirja ulos kansista

16.15-16.30

Loppuyhteenveto

Suuri lukuseikkailu -seminaari

Kuka lukisi minut?
Työpajat
1. Lue lapselle! Kirjaston ja neuvolan yhteistyö varhaisen lukemisen tukena

Työpajassa perehdytään Valkeakoskella käytössä olevaan toimintamalliin, jossa perheitä
tuetaan lukemaan lapsille järjestämällä ryhmäneuvolatapaamisia kirjaston tiloissa. Samalla
pohditaan, mitä esteitä perheissä on lukemiselle ja miten niitä voidaan ylittää.

Outi Vaskin, Valkeakosken kaupunginkirjasto

2. Kirja ulos kansista

Työpajassa esitellään erilaisia innovatiivisia lukemisen tapoja uuden perusopetuksen
opetussuunnitelman hengessä. Lukea voi monessa paikassa, monella tavalla ja monista
välineistä. Lukemiseen innostamisessa vain sinun ja muiden lukijoiden mielikuvitus on rajana.

Juli-Anna Aerila ja Merja Kauppinen, TARU – Tarinoilla lukijaksi -hanke

3. Sanojen ja kuvien leikki

Mm. Pikku Papu -kuvakirjoistaan tunnettu kuvittaja Liisa Kallio valottaa kuvakirjan
syntyprosessia ideasta valmiiksi kirjaksi ja pohtii prosessia kuvittajan näkökulmasta – miten
teksti vaikuttaa kuvaan ja kuva tekstiin. Työpajassa leikitään kirjainten, sanojen ja kuvien
kanssa, ja annetaan mielikuvituksen lentää.

Liisa Kallio, Kuvittajat ry

4. Lukumummit ja vaarit: Sanavaraston kartuttamista kaunokirjallisuuden avulla
Työpajassa pääset uppoutumaan sanojen merkityksiin ja suomen kielen koukeroihin.
Esittelyssä on monipuolisia tutkimuksiin perustuvia sanojen merkitysten oppimistekniikoita
ja keksitään yhdessä lisää. Pohdimme yhdessä, kuinka maahanmuuttajataustaisten lasten
suomen kielen oppimista voisi helpottaa kaunokirjallisuuden lukemisen avulla.

Niilo Mäki Instituutti

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu seminaarin Lastenkirjainstituutin kotisivuilla osoitteessa:
www.lastenkirjainstituutti.fi/kukalukisiminut 20.10.2017 mennessä.
Ilmoittautua voit myös sähköpostilla osoitteeseen info@lastenkirjainstituutti.fi
tai puhelimitse numeroon 050 4632 780. Valitse samalla kaksi työpajaa, joihin
haluat osallistua.

Osallistumismaksu:

Normaalihinta 50 €
Lastenkirjainstituutin jäsenet 35 €
Opiskelijat 20 € (Huom. kysy tarjousta opiskelijaryhmälle!)

Osallistumismaksuun sisältyy kirja Satusaappaat ja runopilli.

