
Vuoden 2021 lopussa tehtiin kysely, jossa kartoitettiin Sievin alkuluokkien oppilaiden huoltajilta, miten he 

tukevat lastensa lukutaidon kehittymistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 36 huoltajaa. 

Kiitos kaikille lukutaidon tukemiseen liittyvään- kyselyyn vastanneille! 

Vastaukset osoittivat, että Sievin lasten lukutaidon kehittymistä tuetaan kodeissa ilahduttavan monilla 

tavoilla. 

Kyselyn vastauksista selvisi, että erityisesti äidit (97%) lukevat Sievin alkuluokkien lasten kanssa 

monipuolista kirjallisuutta. Lasten kanssa luetaan niin lastenkirjoja, satuja kuin runojakin. Hienoa on, että 

äitien lisäksi myös isät (78%), sisarukset (58%) ja isovanhemmat (42%)  lukevat lapsille. Lapsille luetaan 

säännöllisesti ja monenlaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. 

Kun perheiden lukemiskulttuuria tarkastelee lapsen näkökulmasta, on hyvä, että monessa Sievin perheessä 

lapsen lukutaidon kehittymistä tuetaan aktiivisesti. Perheissä kirjoitetaan ja luetaan yhdessä lapsen kanssa. 

Monissa perheissä myös lauletaan, kerrotaan tarinoita, keskustellaan lapsen kanssa, leikitään ja pelataan 

kirjaimiin ja sanoihin liittyen. Kyselyn perusteella näyttäisi siltä, että useimmissa Sievin perheissä lapsilla on 

mahdollisuus lukea kirjoja (100%), kuunnella äänikirjoja (75%) ja käydä kirjastossa (92%). 

Lukutaidon kehittymisen kannalta on hyvä, että kodeissa myös vanhemmat harrastavat lukemista ja 

perheillä on yhteistä lukemiseen liittyvää toimintaa. Kirjaston rooli lasten lukutaidon tukemisessa koetaan 

merkittäväksi. Onkin hyvä, että perheet käyvät yhdessä kirjastossa ja arvostavat lukemiseen käytettyä 

aikaa. 

Lopuksi vielä kyselyyn vastanneiden jakamia hyviä käytäntöjä lukutaidon kehittymisen tukemiseksi. Ottakaa 

vinkit käyttöön omassakin perheessänne. Hyvä lukutaito on avain parempaan tulevaisuuteen! 

”Lapsi kuuntelee ihan hirveästi äänikirjoja” 

 

”- kertaus! 

- "löydätkö purkista sanan" leikki (esim. maitopurkki, yms.) 

- kun osaa lukea, voi itse etsiä tietoa kiinnostaviin asioihin 

- kirjat on parasta! :)” 

”Koululla on luettu / käyty kirjastossa ja sieltä on löytynyt uusia "oman tasoisia" ja kiinnostavia kirjoja. Niitä 

lapsi hakenut kirjastosta itsellekin ja yöpöydällä on iso pino kirjoja, joita iltaisin lukee.” 

”Isommilta mallintaminen, Oppi ja ilo sarjan tuotteet. Mallista kirjoittaminen, kyselemällä mikä kirjain jne.” 

”Iltasatu. Lukemisen opettelu yhdessä vanhemman kanssa. Kirjaimien ja kirjoitustaidon opettelu lyhyillä 

sanoilla, ennen lukutaidon oppimista.” 

”Loruteltu ja aina luettu iltasatuja. Nyt myös lapset itse voi kuunnella äänikirjoja” 

”Meillä on kovasti käytetty satukirjastoa, jossa oli ääneen luettuna satukirjoja ja kuvat myös nähtävillä. Oli 

maksullinen, mutta sen arvoinen. Samoin kovassa käytössä on päivittäin Bookbeat. Ekapeliä on myös 

pelattu ja Aliasta, ne kehittävät sanavarastoa. Tarinanopilla tehdään joskus tarinoita. Lapsille luetaan 

kirjoja, kirjastossa käydään ahkerasti ja tuetaan lapsen herkkyyskausia oppia lukemaan ja kirjoittamaan.” 

”Iltasadut, sarjakuvien lukeminen, loru/laulupussi, cd:t / äänikirjat mm Miina ja Manu” 

”Yhdessä lukeminen, loruilu, kannustus lukemiseen, äänikirjat, sarjakuvat, pelit, lukubingot, vinkkaukset ja 

satuilut.” 



”Illalla kuuluu aina storytelistä knalli ja sateenvarjo - kuunnelmia.” 

 

”Lapselle tuli innostus esikouluiässä, jolloin itse opetteli lukemaan. Silloin tietysti ihasteltiin lapsen 

innostusta ja kehuttiin.”  

”Aku-Ankka-laatikko sohvan vieressä.” 

”Koko perheen yhteiset hetket, kun kaikki lapset (1-12v) kerääntyy kuuntelemaan kirjaa/satua/Aku 

Ankkaa.” 

”Joka päivä luetaan iltasatua n 15-30 minuuttia.” 

”Luetaan Aku Ankkoja porukalla. Luen lapsille paksumpia kirjoja. Kirjastosta löytyy mieluisia kirjoja, joita on 

kiva selailla ja lueskella.” 

”Aikuiset aloittavat lukemaan pitkää kertomus kirjaa. Joka toisen kappaleen lukee 7v lapsi itse ja näin 

innostuu pidempiä ja pidempiä kappaleita lukemaan.” 

”Vanhemmat myös lukevat ja lapsi oppii esimerkin kautta.” 

”Lukemista arvostetaan ja pidetään joka päivä asia esillä.” 

”Luetaan lapsille satukirjoja ja tämä on auttanut lapsia varmaan kielellisesti lahjakkaammaksi esim. 

ainekirjoituksissa.” 

”Vitsien kertominen ja lukeminen. Kirjainten ja sanojen ihmetteleminen.” 


