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Poikkeusvu

Lukukeskuksen avainluvut 2020
VIRTUAALISET KIRJAILIJAVIERAILUT
POIKKEUSOLOJEN VAIKUTUS

VIRTUAALIVIERAILUJEN
MÄÄRÄ

100 %

319 kpl

kevään tilaajista oli
tyytyväinen
vierailuun
7 kpl

2019

52 %

100 %

sanoi vierailun
sytyttäneen
lukuinnon
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- 43 %
Vierailujen määrä

kirjailijoista lähtisi uudelleen
virtuaalivierailulle

2020

Lukukeskus reagoi
poikkeusoloihin muuntamalla
vierailuja virtuaalisiksi
ja pilotoimalla eri
virtuaalivierailumalleja

2019:
1869 kpl

TV1:n päälähetyksen
uutinen
virtuaalivierailuista
katsottu tai luettu
6 miljoonaa kertaa

2020:
1067 kpl

oa
-240 142 eur

vähemmän tilityksiä
kirjailijoille

2019:
589 357€

2020:
349 215€

LUKUKESKUS VAIKUTTAJANA
TUTKIMUKSET

KAMPANJAT

1, 7 miljoonaa

Lukukeskus tutki poikkeusolojen vaikutusta
lukutottumuksiin. Tutkimuksen mukaan...

45 %

suomalaisista on huomannut
uutisoinnin lukemisen tärkeydestä.

27 %

Sen ansiosta..
aikuisista on lukenut
enemmän

52 %

vanhemmista on lukenut
lapselleen

#

Yli 9800
some-seuraajaa

10 lukemises

ta

Tutkimukseen viitattu mediassa

A

FAKTA

10 faktaa lukemisesta

Lukulahja lapselle -kirjakassit

310 kunnassa
jo yli 100 000 lapsiperheellä
9 eri kielellä
jaossa kaikissa

terveydenhoitajien
arvosana hankkeelle

9,4

En författare till varje skola

yli 8 kk ajan

sisältää yli 40 kotimaista ja kansainvälistä
tutkimusta ja selvitystä

9 författare gjorde 9 turnéer i

mm. MTV pääuutislähetys, Yle,
HBL, paikallismediat

6 lukutaitotutkijaa haastateltu julkaisuun

1811 elever

HALLINTO

26%

tavoitettu somessa Lukuviikolla

HANKKEET

30 skolor och nådde

12 400 vierailua verkkosivuilla

KANSAINVÄLINEN
YHTEISTYÖ

LUKUKESKUKSEN
JULKAISUT

34%

HENKILÖKUNTA

4%
24%

12%

4 kokoaikaista,
3 osa-aikaista

64 %

lukijamäärän kasvu vuodessa

Lukukeskuksen yleisavustus 355 000 euroa.
Sisältää tuen kulttuurilehdille.

80 000
sivukäyntiä

10 maahan välitetty tietoa
10 kansainvälistä vierailua ja kokousta
mukana 30 kansainvälisen
järjestön EU read -verkostossa

180 000 sivukäyntiä

Lukukeskusta ovat tukeneet: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Finlands svenska
författareförening, Svenska folkskolans vänner rf, Otavan Kirjasäätiö, Lauri Jäntin Säätiö ja Uudenmaan Pintasuojaus Ky

www.lukukeskus.fi

Ikonit: / Vecteezy.com

OKM yleisavustus ja tuki kulttuurilehdille
Muu julkinen rahoitus
Kirjailijavierailukorvaukset
Palvelumaksut ja oma rahoitus
Yksityinen rahoitus

