
Neuvolahanke Lue lapselle 
muistuttaa vanhempia lukemisen tärkeydestä



1. Ilman lukevia aikuisia ei kasva lukevia 
lapsia

Kodin rooli lasten lukutaidon kehityksessä on yhä merkittävämpi. 

Entistä useampi suomalaisvanhempi ei itse pidä lukemisesta. 

Tuoreessa päiväkotilapsiin kohdistuvassa suomalaistutkimuksessa 
2–3-vuotiaille lapsille luki reilu 30 % äideistä ja alle 25 % isistä. 

Etenkin poikien lukutottumusten muodostumisessa esikuvat ovat 
tärkeitä. Isän lukeminen vahvistaa poikien omaa lukuintoa.

Tärkeää olisi tehdä lukuhetkestä mahdollisimman vaivaton osa arkea. 
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2. Jo vauvalle kannattaa lukea. 

Jo vauvaiässä aloitetulla ääneen lukemisella näyttää olevan erityisen 
suuria hyötyjä kielen ja lukutaidon kehitykselle.

Vauvoilla on luultua laajempi sanavarasto. Raskauden puolivälistä 
lähtien vauva kuulee ja sikiön aivoihin jää muistijälkiä. Jo 
vastasyntynyt tunnistaa oman äidinkielensä ja pyrkii ääntelemään 
äidinkielellään. 

Ensimmäisen vuoden aikana vauva alkaa erikoistua oman 
äidinkielensä osaajaksi. Mitä paremmin erikoistuminen onnistuu, sitä 
parempaa on kehitys myös jatkossa. 

Vauva tarvitsee kielen oppimiseen aidon vastavuoroisen 
vuorovaikutustilanteen. Lukeminen on hyvä tapa synnyttää positiivisia 
vuorovaikutustilanteita, jotka kehittävät kielen oppimista.
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3. Lukemalla paremmat lähtökohdat elämään

Lapsi, jolle luetaan säännöllisesti, on tutkimusten mukaan 
oikeudenmukaisempi ja pärjää paremmin porukassa.

Yhdessä lukemisesta hyötyy koko perhe, ja se luo vuorovaikutusta 
lapsen ja aikuisen välille.

Lapselle lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen. 
Saksalaistutkimuksen mukaan kouluun menivät mielellään 83 % 
niistä lapsista, joille luettiin päivittäin, mutta vain 43 % niistä lapsista, 
joille luettiin harvoin. 

Lapsen tulevaan menestykseen elämässä vaikuttaa enemmän se, 
kuinka paljon kotona luetaan kuin vanhempien sosioekonominen asema.

Koti, laadukas varhaiskasvatus ja koulu sekä kirjasto yhdessä antavat 
mahdollisuudet lapsuuden ja nuoruuden lukuharrastuksen kehittymiselle.
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4. Esikuvat ja sopivat kirjat motivoivat

Lukutaitoa tukee se, että lapsi pitää lukemisesta. 

Saksalaistutkimuksen mukaan pojista, joille oli luettu ääneen, 
lukemisesta piti 44 %. Niistä pojista, joille ei ollut luettu, lukemisesta 
piti vain 24 %. 

Monipuolisten kirjojen saatavuus on tärkeä tekijä lapsen ja nuoren 
lukuinnon herättämisessä ja lukuharrastukseen kannustamisessa. 
Lapsilla ja nuorilla täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia 
kirjoja he saavat vaikkapa koulussa luettavakseen. 

Tärkeää olisi, että julkisuudessa ja mediassa näkyisi lukevia esikuvia ja 
lasten ja nuorten kirjat saisivat laajempaa näkyvyyttä. Se, miten 
yhteiskunnassa suhtaudutaan lukemiseen ja kirjallisuuteen vaikuttaa 
suoraan lasten ja nuorten lukuintoon ja sitä kautta osaamiseen.
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Neuvola tavoittaa perheet!

Vanhemmat ovat ottaneet Lue lapselle -lukumitan hyvin
vastaan. Meille neuvolantyöntekijöille se on ollut hyvänä
tukena, kun puhumme lukemisen tärkeydestä ja vaikutuksista
kaiken ikäisille lapsille.
Forssan neuvolan terveydenhoitaja Taina Kultanen

Kyllä, lukemiskampanja on kevään ohjelmassa,
sillä viime vuodesta jäi niin hyvät kokemukset.
Saamme kyllä hoidettua jakelun myös neuvolaan.
Ruoveden kunnankirjasto

Olemme Louna-kirjastoissa päättäneet jatkaa
kirjalahjan antamista myös tänä vuonna syntyville
vauvoille. Olisiko niitä Lukukeskuksen ihania
lukumittoja mahdollista saada lisää tänne Humppilaan?
Ovat olleet tosi tykättyjä ja kiva kylkiäinen kirjalahjalle.
Humppilan kunnankirjasto ja neuvola

Kiva kuulla, että tätä mainiota materiaalia on vielä saatavilla.
Tarvitsemme sitä juurikin nimenomaan neuvolayhteistyöhön.
ja minä vien sitten lukumitat ja esitteet lahjakirjojen mukana
neuvolaan, ja neuvolantyöntekijät jakavat ne ensimmäisellä
kotikäynnillä vastasyntyneen perheelle.
Forssan kaupunginkirjasto

Voi miten ihana uutinen että hanke on 
levinnyt valtakunnalliseksi!
Jaamme mielellämme materiaaleja.
Tyrnävän lastenneuvola

”Pidän Lukukeskuksen vauhdittamia neuvolapilotteja
lukemaan kannustamisesta hyvinä ja ehdotan, että
toimintamalli otettaisiin käyttöön kaikissa neuvoloissa.
Mukana pilotissa oli kymmenen kunnan neuvolat ja
kokemukset ovat olleet todella lupaavia.”
Sari Sarkomaa



Maksuttomat materiaalit neuvoloihin
Lue lapselle -materiaalit tarjoavat tutkittua tietoa ammattilaisille ja kannustavat perheitä 
lukemisen pariin:

• Seinälle kiinnitettävä lukumitta on lahja perheille. Lukumittaan on koottu tietoa eri-ikäisten 
lukutottumuksista ja kielen kehityksestä. Se kasvaa lapsen mukana ja muistuttaa lukemisen 
tärkeydestä vuosien ajan positiivisesti ja houkuttelevasti. 

• Tulostettava faktaesite on käännetty suomen ja ruotsin lisäksi englanniksi, viroksi, venäjäksi, 
arabiaksi, soraniksi, somaliaksi ja espanjaksi. Niitä voi tulostaa perheille tarpeen mukaan: 
www.luelapselle.fi/ammattilaiselle

• Ammattilaisen opas on tarkoitettu neuvolan ammattilaisille, jotta lukemisen merkityksestä 
olisi helppo keskustella perheiden kanssa.

• Nettipalvelussa on monipuolista faktatietoa, kirjavinkkejä eri-ikäisillle lapsille ja lorupankki 
sekä tärkeää tietoa ammattilaiselle.

Kaikkia materiaaleja voi tiedustella sähköpostitse luelapselle@lukukeskus.fi



PiKe mukaan! 
Pirkanmaan ja Keski-Suomen kunnista vasta muutamat ovat 
lähteneet mukaan Lue lapselle –toimintaan.
Mutta ei hätää, vielä ehtii hyvin mukaan!

Neuvolat voivat tilata ilmaiset Lue lapselle –materiaalit
kaikille tänä vuonna syntyville vauvoille. Lisäksi toimitamme 
omat materiaalit neuvolan ammattilaisille. 

Tilaukset luelapselle@lukukeskus.fi
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