
Lukukeskus – Läscentrum ry on Suomen keskeisin lukemista edistävä järjestö. Lukukeskus välittää 

vuosittain lähes 1000 kirjailijavierailua, joista 80 % suuntautuu kouluihin. Kirjailijavierailujen 

lisäksi Lukukeskus järjestää lukukampanjoita ja toimii lukemisen ja lukutaidon 

asiantuntijajärjestönä. Lukukeskus julkaisee kolmea arvostettua kirjallisuuslehteä, lapsille 

suunnattua Vinskiä, nuorten Lukufiilistä sekä kritiikkiverkkolehti Kiiltomato – Lysmaskenia. 

Lukukeskus on eurooppalaisen lukutaitoverkoston European Literacy Policy Networkin jäsen.  



                                                           
1
 Lähteet: PIRLS 2011: Enemmän iloa oppimiseen (Jouni Nissinen et al.), Jyväskylä 2012. Kansainvälisen IEA-

järjestön järjestämä PIRLS-tutkimus (Progress in International Reading Literacy Study) tehtiin 2011 yhteensä 45 
maassa tai alueella. PISA 2009: Kestääkö osaamisen pohja (toim. Sari Sulkunen ja Jouni Välijärvi), OKM 2012. 
OECD:n organisoima kansainvälinen koulujen PISA-vertailututkimus järjestetään kolmen vuoden välein. 
Lukutaidon laaja tutkimus tehtiin viimeksi vuonna 2009. Siihen osallistui 65 maata tai aluetta.  



 



 Koulujen palautteita Kirjailija joka kouluun –ohjelmasta vuonna 2013  

                      Kirjailijat vierailivat peruskoulujen 5.–9. luokilla. 

 

Kirjailija oli Lukukeskuksen lahja Kinnulan pojille, joita ei ole kirjallisuus juuri kiinnostanut. Poikia 

kiinnostaa metsästys, mopot ja traktorit. Heistä tulee avullanne poikia, jotka lukevat dekkareita, 

metsästävät, mopoilevat ja ajavat suurilla Valtroilla. (Kinnula)  

 

Sai aikaan ryntäyksen kirjastoon. Kolme ilmoitti aloittaneensa oman kirjan tekemisen jo 

seuraavana aamuna. (Lapinlahti) 

 

Oikean kirjailijan näkeminen koulussa innostaa lapsia lukemaan ja kirjoittamaan. (Kiuruvesi) 

 

Eräskin 5. luokan poika olisi päässyt serkkujensa luo toiselle puolelle maata, mutta kieltäytyi, kun 

kirjailija tuli kouluumme, todella liikuttavaa ja vaikuttavaa. (Suonenjoki) 

 

Kirjailijavieras sai meidän luokan pojista pari kappaletta innostettua lähtemään kirjastoon 

lainaamaan suosittelemiaan kirjoja. Ja se on jo jotakin! (Pielavesi) 

Helt fantastiska elever. Jag har aldrig tidigare träffat på en sjätte klass med så inspirerade pojkar. 
Det var faktiskt en pojkklass med bara två flickor. Alla var pålästa och diskussionerna flödade i alla 
klasser. Fick flera mail från skolan efter besöket. (Författare, Raseborg) 
 
Tuetut hankkeet ovat ainoa toivomme. (Juankoski)  

Meidän ei tarvinnut tehdä mitään muuta kuin odottaa. Kaikki meni vaivattomasti. Olen kiitollinen! 
Laskukin on niin pieni, että rehtori hymyilee. (Kinnula)   

Jag tycker att det är ett utmärkt projekt att få ut finlandssvenska författare till skolorna. Utan ert 
bidrag skulle skolorna inte ha ekonomisk möjlighet att ha författarbesök i samma utsträckning. Det 
är mycket bra att ni kan koordinera så att samma författare kan komma till flera skolor i regionen 
och på det viset kan man få ner kostnaderna. (Lärare, Korsholm) 
 
Todella odotettu ja innostava vierailu. Näitä vaan lisää! (Vieremä)  

Vieraan saaminen koululle oli Lukukeskuksen toiminnan vuoksi vaivatonta, viestitys toimi; näin 
myös kirjailijan mielestä. (Siilinjärvi)  

Alla borde få vara med om detta! Eleverna storgillade författaren och han är en så bra förebild för 

eleverna! Vi har lyckats locka till läsning och det är ett prima resultat av ett författarbesök! 

(Ekenäs). 


