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Arvopohja 

Lukeminen on jokaisen perusoikeus: se mahdollistaa integroitumisen yhteiskuntaan ja turvaa yksilön 

inhimillisen kasvun ja hyvinvoinnin. Hyvä, monipuolinen lukutaito vahvistaa itsetuntoa, elämäntaitoa ja 

osallisuutta.  Lukutaito edistää hyvinvointia, yhteiskunnallista eheyttä, ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja 

lisää tasa-arvoa. Korkeatasoinen lukutaito takaa kansallisen kilpailukyvyn ja antaa valmiudet kohdata 

työelämän muutokset. Lukeminen on hyvän lukutaidon edellytys, reitti mielikuvitukseen ja luovuuteen, 

tunteiden ja tiedon lähde. Lukukeskus puolustaa kirjallisuutta ja tekee työtä sen puolesta, että kirjallisuus ja 

sen tekijöiden merkitys ymmärretään yhteiskunnassa.  

Lukemalla syntyy parempi maailma 

 

Visio 

Suomessa on jatkossakin maailman lukutaitoisin kansa. Lukukeskuksen toiminnalla on vuosi vuodelta 

kasvava merkitys, koska lukemisen tavat ja keinot muuttuvat nopeasti. Lukukeskus on alansa keskeisiä 

asiantuntijoita kansallisesti ja kansainvälisesti. Lukemismyönteinen asenne lisääntyy, kun kaikki alan 

toimijat yhdessä tekevät töitä sen puolesta. Lukukeskus toteuttaa kansallisen Lukuliikkeen suuntaviivoja 

hyödyntäen omaa asiantuntemustaan ja toimintatapojaan. Perheiden lukuharrastus ja aikuisten kiinnostus 

lukemiseen lisääntyy. Kirjallisuuden asema korostuu ja pirstaleisen tiedon keskellä löydetään syventyneen 

lukemisen merkitys. Lukutaito-ongelmat tunnistetaan ja niihin tarjotaan apua.  

Lukijaksi kasvetaan 

 

Missio 

Lukukeskus organisaationa tunnetaan kattavasta viestinnästä, hyvästä palvelusta, vaikuttavuudesta ja 

valmiudesta yhteistyöhön. Lukukeskuksessa seurataan lukemisen muutoksia, vaikutetaan 

päätöksentekoon, toimitaan valtakunnallisesti kieli- ja kulttuurirajoja ylittäen, tuetaan kirjallisuuden 

tekijöitä ja avataan portteja lukemiseen. 

Pidämme toiminnassamme tärkeänä:  

• Kauaskatseisuutta ja pitkäjänteisyyttä 

• Yhteiskunnallista vaikuttavuutta 

• Saavutettavuutta ja osallisuutta 

• Ennakkoluulottomuutta  

• Tasa-arvoa 

• Yhteistyötä ja kumppanuuksia 

• Kansainvälistä yhteistyötä 

 



Lukukeskus on tunnettu ja luotettu kumppani ja tietolähde. Lukukeskus tunnistaa akuutit tarpeet ja reagoi 

nopeasti ja joustavasti toimintaympäristön muutoksiin. Seuraamme, osallistumme ja vaikutamme 

yhteiskunnalliseen keskusteluun lukutaidosta ja lukemisesta. Seuraamme koulutusalan muutoksia ja 

sovellamme toimintaamme niihin vastaavaksi.  

Lukukeskus vaikuttaa asiantuntemuksella 

 

Toimintatavat 

Lukukeskus on lukemisen asiantuntija ja monipuolinen palveluorganisaatio. Sen perustoimintaa ovat 

kirjailijavierailujen järjestäminen, lukemiseen sekä lukutaitoon liittyvät asiantuntijapalvelut, lukemisen 

edistäminen kampanjoilla, hankkeilla ja alan yhteistyöllä sekä kirjallisuuslehtiä julkaisemalla. 

 

Kirjailijavierailut 

Kirjailuvierailuilla tarkoitetaan kaikkien kirjallisuuden tekijöiden vierailuja (tietokirjailijat, runoilijat, 

näytelmäkirjailijat, kääntäjät, kuvittajat). Lukukeskuksen kautta on helppoa löytää esiintyjä ja varata 

vierailu. Kirjailijavierailujen kehittäminen on aina asiakaslähtöistä, niin kirjailijan kuin tilaajankin 

näkökulmasta.  

Laajennamme sekä esiintyjäkuntaa että tilaajakantaa; tarjoamme monialaisia ja monikulttuurisia esiintyjiä. 

Konseptoimme vierailuja entistä selkeämmin, jotta löydämme uusia yleisöjä. Sovellamme vierailuja 

koulujen tarpeisiin (mm. ilmiöpohjaiseen oppimiseen). 

Parannamme kirjallisuuden tekijöiden toimeentuloedellytyksiä hyvin toimivalla tilaajapalvelujärjestelmällä. 

Tarjoamme tekijöille kanavan markkinoida osaamistaan ja järjestämme esiintymiskoulutusta.  

TAVOITE: Lukuinnostuksen ja lukuilon lisääminen sekä kirjallisuuden edistäminen ja kirjallisuuden tekijöiden 

työllistäminen. 

 

Asiantuntijapalvelut  

Lukukeskus tarjoaa lukemiseen ja lukutaitoon liittyvää tietoa yleistajuisesti ja puolueettomasti. Lukemiseen 

ja lukutaitoon liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi tuotetaan omaa tutkimusta, ollaan mukana muiden 

tutkimushankkeissa ja seurataan kansainvälistä tutkimuskenttää.  

Palvelemme mediaa ja tuomme vaikuttajien tietoon tutkittuja faktoja Suomen lukutaitotilanteesta ja sen 

erityispiirteistä. Nostamme aktiivisesti esiin aiheita ja teemoja, jotka nousevat toimintaympäristöämme 

tarkkailemalla ja sen hyvin tuntemalla. Tunnemme hyvin omat kohderyhmämme. 

TAVOITE: Vaikutetaan asiantuntemuksella yhteiskunnan eri toimijoihin lukemisen ja lukuinnon lisäämiseksi.  

Ollaan aktiivinen toimija kansainvälisissä verkostoissa.  

 

Kampanjat ja hankkeet 

Toteutamme hankkeita yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa ja rakennamme aktiivisesti 

kumppanuuksia sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Olemme vastuullinen ja osaava 



yhteistyökumppani. Kampanjoiden ja hankkeiden taustalla on kokonaiskäsitys lukemisen ja kirjallisuuden 

kentästä ja sen ajankohtaisista ilmiöistä sekä tutkimuksen esiin nostamista teemoista. 

Lukukeskus kehittää ja tuottaa hankkeita tai osallistuu niihin hallinnollisena tai koordinoivana kumppanina. 

Lukukeskuksen vuosittainen lukukampanja Lukuviikko tarttuu ajankohtaisiin teemoihin.  

TAVOITE: Lukukeskuksen hankkeet ovat näkyviä ja laajoja ja ne vaikuttavat pitkällä tähtäimellä lukuintoa 

lisäävästi.  

Lehdet ja muu viestintä 

Lukufiilis on nuorten oma sähköinen kirjallisuusmedia, joka tukee nuorten lukuharrastusta juuri siinä iässä, 

jossa lukuharrastus usein hiipuu.  

Kaksikielinen Kiiltomato-Lysmasken nettilehti vahvistaa Lukukeskuksen roolia kirjallisuuskentällä. 

Kiiltomadossa nostetaan esiin kirjoja valtavirran ulkopuolelta, ja se tukee näin monipuolista kirjallisuutta ja 

erilaisten kirjailijoiden työtä.  

TAVOITE: Lukukeskuksen lehdillä on kasvava lukijakunta, vakaa talous ja niiden sisältö on laadukasta. 

Lehdet tukevat Lukukeskuksen muita tavoitteita. 

Lukukeskus käyttää viestintään perinteistä mediaa ja hyödyntää monipuolisesti internetin ja sosiaalisen 

median mahdollisuuksia. Viestinnän sisältö määritellään erillisessä viestintästrategiassa.  

 


