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1 JOHDANTO
Suomessa kirjastot ja koulut tekevät yhteistyötä eri tavoin. Yksi käytössä oleva
menetelmä on kirjavinkkaus. Suomessa kirjavinkkaaminen ei ole kovin vanha asia.
Ensimmäistä kirjavinkkaamista käsittelevää kurssia suunniteltiin Suomessa 1990luvulla (Mäkelä 2003, 14). Paula Isoaho kirjoitti päättötyönsä kirjavinkkaamisesta 1995
(Ketola 2008, 20). Useampia Pro graduja on aiheesta kirjoitettu 2000-luvulla (mm.
Ronkainen 2001 ja Ketola 2008).
Vähitellen kirjavinkkaaminen on yleistynyt ja useat kirjastot tarjoavat kouluille
kirjavinkkauksia. Esimerkiksi Oulun kaupunginkirjaston sivuilta löytyy lomake, jolla
voi varata kirjavinkkauksen (Oulun kaupunginkirjasto 2012). Suomeen on perustettu
Kirjavinkkariyhdistys
toimintaedellytysten

Ry,

jonka

parantaminen

tehtävänä
sekä

on

muun

muassa

kirjavinkkareiden

alan

etujen

yleisten

valvominen

(Kirjavinkkariblogi: yhdistyksen tarkoitus 2013). Kirjojen vinkkaamisesta on tullut
monen kirjaston arkea.
Elokuussa 2012 käynnistyi Oulun yliopiston toteuttama Lukuinto -projekti, jonka
rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö. Projekti on suunnattu 6–16-vuotiaille,
opettajille, vanhemmille sekä kirjastoammattilaisille. Pyrkimyksenä on vahvistaa
monipuoliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen vaadittavia kykyjä sekä lisätä lasten ja
nuorten kiinnostusta lukemiseen ja kirjoittamiseen. (Lukuinto 2012.) Tämä Pro gradu tutkielma on yksi Lukuinto -projektin yhteydessä tehtävistä tutkielmista.
Lukeminen on tärkeä taito ja sen hallitseminen yhdessä kirjoitustaidon kanssa on
edellytys yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi pääsemiselle (Johnsson-Smaragdi &
Jönsson 2006, 519). Lovion (2001, 4) mukaan nykyään puhutaan paljon
lukemisharrastuksen vähenemisestä. Kirjavinkkaamisella pyritään houkuttelemaan
lapsia

ja

nuoria

lukemaan.

Tässä

tutkielmassa

tutustutaan

tarkemmin

kirjavinkkaamiseen neljässä koulussa toteutetun tutkimuksen avulla. Samalla tutkitaan,
onko kirjavinkkaamisesta apua lukuharrastuksen lisäämisessä.
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Tutkimuskysymykseni ovat:
1) Muuttaako kirjavinkkaaminen neljäsluokkalaisten lukutottumuksia? Millä
tavoin?
2) Muuttuvatko lukutottumukset kirjavinkkaamisen jälkeen eri tavoin tytöillä ja
pojilla?
3) Miten neljäsluokkalaiset suhtautuvat kirjavinkkaamiseen?

Luvussa kaksi tarkastellaan lukemisharrastusta ja sitä seuraavissa kahdessa pääluvussa
perehdytään kirjavinkkaukseen. Tämän jälkeen esitellään tutkimusmenetelmä luvussa
viisi sekä tulokset luvussa kuusi.
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2 LUKEMINEN
2.1 Lukemisen merkitys
Lukutaito nähdään modernissa yhteiskunnassa perustaitona, avaimena tietoon ja
voimautumiseen. Jotta yksilö voisi täydellisesti osallistua yhteiskunnan demokraattiseen
prosessiin

sekä

kansalaisyhteiskuntaan,

täytyy

yksilön

hallita

lukeminen

ja

kirjoittaminen. (Johnsson-Smaragdi &Jönsson 2006, 519.)
Lukutaidottoman toimeen tuleminen nyky-yhteiskunnassamme on kyseenalaista.
Asioiden hoito olisi hyvin vaikeaa, vaikka eläminen muuten olisi mahdollista.
Lukutaitoa vaaditaan kaikilta, sillä kulttuurissamme ei selviä ilman sitä. Toiminnallinen
lukutaito, jota yhteiskunnassamme oppivelvollisuuskoulun päättäneiltä edellytetään,
tarkoittaa tekstiympäristössä toimeen tulemista. Ei riitä, että painetusta tekstistä saa
selvää.

Yksilön

on

kyettävä

keskustelemaan

lukemastaan

sekä

jakamaan

lukukokemuksiaan. Hänen on osattava valita mieleistä lukemista vapaa-ajalle, mutta
myös luettava työssä vaadittavia dokumentteja. Myös kirjaston käytön hallitseminen
kuuluu toiminnalliseen lukutaitoon. (Sarmavuori 2003, 16–17.)
Mäkelä (2003, 35) haluaa kasvattaa lapsia ja nuoria ehjiksi ihmisiksi ja uskoo lukemisen
olevan yksi keino. Hän uskoo, että myös aikuiset voivat tulla ehjemmiksi ihmisiksi
kirjojen lukemisen myötä. Kaunokirjallisuutta ja elämyskirjallisuutta hän pitää niin
tunne-elämän kuin luovuudenkin ravinnon lähteenä. (Mäkelä 2003, 35.)
Monipuolinen lukeminen auttaa kehittämään sanavarastoa ja yleissivistystä. Lukutaito
toimii lapsen itsetunnon kasvattajana. Erilaisten tunteiden sekä oikean ja väärän, hyvän
ja pahan ymmärtämistä ja käsittelemistä voi oppia lukemalla. Myös keskittymiskyky
paranee. (Kaarinan kaupunginkirjasto 2012.)
Perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan, että oppilas rakentaa itsetuntoaan ja
identiteettiään monipuolisen viestinnän, lukemisen ja kirjoittamisen kautta, mihin
äidinkielen opetuksen tulee tarjota mahdollisuus. Kun oppilas oppii käyttämään kieltä
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yhteisön tavoin, hän pääsee yhteisön jäseneksi sekä osalliseksi tiedosta. Tavoitteena on,
että oppilas sekä osallistuu että vaikuttaa yhteiskuntaan, pääsee kulttuurista osalliseksi
sekä hänestä tulee lukijana ja viestijänä aktiivinen ja eettisesti vastuullinen.
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 46.)
Lukemisen nähdään antavan uusia ajatuksia ja käsitteitä sekä avartavan lähinnä
kognitiivista aluetta koskevaa maailmankatsomusta ja näin parantavan ajattelua.
Kommunikoinnin kapasiteetti lisääntyy lukemisen myötä kielen ja sanavaraston
kehittyessä. Lukeminen vaikuttaa loogiseen päättelykykyyn, ymmärtämisen tasoon sekä
kykyyn ilmaista itseään. Lukeminen ruokkii mielikuvitusta. Se voi saada aikaan
empatiaa, tarjota mahdollisuuksia samaistumiseen sekä parantaa emotionaalista
älykkyyttä. (Johnsson-Smaragdi & Jönsson 2006, 521.)
On tärkeä huomata, että lukea voi myös lehtiä, sarjakuvia ja internetiä, ei pelkästään
kirjoja. Sosiokulttuurinen taso sekä yksilöllisellä tasolla korostuvat kyvyt kultivoituvat
kuitenkin parhaiten luettaessa kirjallisuutta. (Johnsson-Smaragdi & Jönsson 2006, 522.)
Mikäli sanaston tuntemus huomattavasti helpottaa luetun ymmärtämistä, ja jos
lukeminen itsessään on merkittävä väline, joka johtaa sanaston kasvuun – mikä osaltaan
mahdollistaa tehokkaamman lukemisen – silloin meillä todella on vuorovaikutteinen
suhde, jonka pitäisi edelleen lisätä kasvua lukemisessa läpi henkilön kehityksen.
(Stanovich 1986, 380). Stanovich (1986, 380–382) puhuu Matteusefektistä, jossa rikas
rikastuu tai kääntäen köyhä köyhtyy. Matteusefektin nimitys tulee Matteuksen
evankeliumista. ”Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei
ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on” (Raamattu 1992). Sellainen lapsi, joka
lukee hyvin ja jolla on hyvä sanavarasto, lukee enemmän, oppii useampien sanojen
merkityksen ja siitä syystä lukee vielä paremmin. Lapset, joilla on riittämätön
sanavarasto, lukevat vähemmän. He voivat lukea hitaammin eivätkä he nauti
lukemisesta. Lukemisen vähyydestä johtuen heidän sanavarastonsa kehittyy hitaammin.
Se estää lukemiseen vaadittavien taitojen kehittymistä. (Stanovich 1986, 380–382.)
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Ei-lukijoilla on Bodartin (1992, 33–35) mukaan tutkimusten valossa heikko itsetunto.
Mikäli ei-lukijat lukisivat enemmän, heidän taitonsa kehittyisivät ja samalla heidän
itsetuntonsa paranisi. Ei-lukijat rohkaistuvat kirjavinkkaamisen myötä lukemaan
enemmän

ja

oppivat

lukemaan

paremmin.

Tästä

syystä

Bodart

katsoo

kirjavinkkaamisen parantavan itsetuntoa. (Bodart 1992, 33–35.)
Monilukutaito pitää sisällään erilaiset lukutaidot. Näitä ovat esimerkiksi digitaalinen
lukutaito, kuvan lukutaito, matemaattinen lukutaito sekä medialukutaito unohtamatta
perusluku- ja kirjoitustaitoa. Monilukutaidolla tarkoitetaan siis niitä taitoja, joita
tarvitaan erilaisten viestien tuottamiseen ja tulkintaan. Tekstikäsitys monilukutaidon
yhteydessä on laaja eli viestit voivat olla esimerkiksi digitaalisia, audiovisuaalisia,
kirjoitettuja tai puhuttuja. (Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi
2012, 13.)

2.2 Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus koulussa
Perusopetuksen opetussuunnitelmaan kuuluvat niin kirjallisuus kuin lukeminenkin.
Opetussuunnitelmassa ne ovat yhdistettynä äidinkielen opetukseen. (Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet 2004, 46.) Erityisesti lukemiseen liittyviä tavoitteita
vuosiluokille 3–5 ovat:
”Oppilas


oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä ja tottuu tarkkailemaan ja arvioimaan
itseään lukijana



tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja harjaantuu käyttämään luetun ymmärtämistä
parantavia strategioita



oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin ja tottuu pohtimaan ja
ilmaisemaan tekstien herättämiä ajatuksia sekä siltaamaan niitä omaan
elämäänsä ja ympäristöönsä



opettelee etsimään tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä
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tutustuu oman maansa ja muitten kansojen kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin
ja elokuvan keinoin



lukee paljon ja monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja oppii
valitsemaan itselleen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa; hänen positiivinen
asenteensa lukemiseen säilyy.” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2004, 49–50.)

Kirjallisuuden osalta keskeistä sisältöä ovat mm.:


niin

valinnaisten

kuin

luokan

yhteisten

teosten

runsas

lukeminen.

Kokonaisteoksia ja lyhyempiä tekstejä luetaan, kuunnellaan ja käsitellään.
Omien lukukokemusten jakaminen nähdään osana kirjallisuuden opetusta.


kirjallisuuden keskeiset käsitteet kuten pää- ja sivuhenkilöt, juoni, tapahtumaaika ja -paikka. Käsitteiden käyttö kuuluu myös keskeiseen sisältöön.



yhteyksien

etsiminen

kirjallisuuden

ja

muiden

taiteenalojen

väliltä.

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 51.)
Oppilaat saavat peruskoulusta ohjausta monipuoliseen lukemiseen ja heitä kannustetaan
lukemaan myös valinnaisia kirjoja. Tavoitteena on säilyttää positiivinen asenne
lukemista kohtaan. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 49–51.)
Opetussuunnitelman sisältö ei kuitenkaan anna vastauksia siihen, miten opetus
kouluissa käytännössä tapahtuu.
Koulut laativat itselleen oman opetussuunnitelman, joka noudattaa Opetushallituksen
laatimaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Koulun omassa opetussuunnitelmassa
tuodaan esiin koulun omat painotukset ja käytännön järjestelyt paremmin.
Tarkastelemalla koulujen omia opetussuunnitelmia voidaan saada käsitys siitä, kuinka
kirjallisuutta kouluissa opetetaan. Usein koulujen omat opetussuunnitelmat ovat hyvin
samantyylisiä sisällöltään. Seuraavaksi esiteltävien koulujen opetussuunnitelmista
löytyy käytännön esimerkkejä siitä, kuin tavoitteisiin pyritään. Esimerkiksi Oulun
Kaakkurin koulun neljännen luokan oppilaat tekevät mm. kirjallisuusesitelmiä,
tutustuvat sarjakuviin sekä käsittelevät koko luokalle yhteisiä kokonaisteoksia. Luokkiin
sekä muihin koulun tiloihin pyritään tekemään lukemiseen sopivia paikkoja. Kirjoja
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sekä lukemiseen ja kirjoittamiseen kannustavaa materiaalia on tarjolla luokissa.
(Kaakkurin koulun opetussuunnitelma 2012.)
Sodankylän opetussuunnitelmaan kuuluu vuosiluokilla 3–5 kirjallisuuden lajeihin
tutustumista ja erilaisia tekstejä pyritään lukemaan runsaasti. Apuna voidaan käyttää
esimerkiksi virtuaalisia kirjallisuuspiirejä tai lukudiplomia. Luokissa luetaan yhteisiä
kokonaisteoksia, mutta myös lyhyempiä tekstejä. Osan kirjoista oppilaat saavat valita.
Niin kuultujen kuin luettujen kirjojen sekä oman lukukokemuksen jakamista pyritään
harjoittelemaan monin tavoin. Oppilaat esimerkiksi näyttelevät, kirjoittavat, piirtävät ja
kertovat. (Sodankylän opetussuunnitelma 2005.)
Helsingin Lauttasaaren ala-asteen opetussuunnitelmassa mainitaan luokassa tapahtuva
lukukokemusten jakaminen sekä tutustuminen erilaisiin lasten- ja nuorten kirjoihin
kirjasarjojen ja lyhyiden tekstien avulla. Osa kirjoista, joita oppilaat joko itse lukevat,
tai kuuntelevat, ovat kaikille yhteisiä. Osan oppilaat saavat valita itse. (Lauttasaaren alaasteen opetussuunnitelma 2005.)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen tarjotaan opettajille käytännön vinkkejä mm.
Opetushallituksen ylläpitämällä Edu.fi -sivustolla. Tarjolla on vinkkejä esimerkiksi
lukudiplomin suorittamiseen sekä mielikirjapäivän ja kirjailijavierailun järjestämiseen.
(Edu.fi 2013.) Lukujuttu -vihkosessa esitellään mm. parilukemista (Linna 2001, 3).

2.3 Lukuharrastuksen selitysmalleja

Erilaisia

lukemisharrastuksen

selitysmalleja

on

kehitelty

useita

johtuen

lukemisharrastustutkimuksen monentyyppisistä tavoitteista. Lukemista on tarkasteltu
esimerkiksi sosiaalisena toimintana. Sitä on pyritty selittämään niin psykodynaamisilla,
psykofysiologisilla, kognitiivisilla kuin kehityspsykologisilla syillä unohtamatta
ympäristön ja yksilön edellytysten yhteisvaikutuksia. (Saarinen & Korkiakangas 1999,
25–29.) Lukuharrastuksesta ei Julkusen (1993, 28) mukaan ole kuitenkaan kehitelty
teoreettisia malleja samassa suhteessa kuin luetunymmärtämistaitojen kehittymiseen tai
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lukemisprosessiin liittyen. Yhdeksi syyksi hän näkee sen, ettei lukuharrastusta voida
analysoida samalla tavalla teoreettisesti kuin lukemista. Mathewson (1985, 846)
esittelee affektiivisen lukemisen mallin (kuvio 1).

Lukemisprosessi
Asenne
Motivaatio
Tunnetila
Fyysiset
tunteet

Päätös lukea

Ensisijainen

Toissijainen

Fyysinen
suuntautuminen ja
toiminta

Mieleen
palauttaminen
Pohdinta

Huomio
Ymmärtäminen

Soveltaminen

Kuvio 1. Mathewsonin affektiivinen lukemisen malli. (Mathewson 1985, 846)

Lukemispäätökseen vaikuttavat niin asenne, motivaatio kuin tunnetila ja fyysiset
tunteet. Päätös lukea vaikuttaa mallin jokaiseen osaan, myös lukemisprosessiin.
Fyysistä suuntautumista ja toimintaa ovat esimerkiksi fyysinen asento sekä silmän
liikkeet. Ne ovat tärkeä osa ensisijaista lukemisprosessia ja voivat vaikuttaa lukemiseen
liitettäviin tunteisiin mallissa esitetyn palautesilmukan kautta. Toisinaan pitkään jatkuva
paikallaan olo lukemisen aikana tai huomion terästäminen voivat aiheuttaa fyysistä
epämukavuutta, minkä takia lukija voi keskeyttää lukemisen. Malli kuitenkin
mahdollistaa palautteen lukemiseen liittyvästä fyysisestä toiminnasta, joka vaikuttaa
fyysisiin tunteisiin. Tämä voi kääntäen vaikuttaa päätökseen jatkaa lukemista.
(Mathewson 1985, 845–846.)
Asenne lukemista kohtaan voi vaikuttaa huomioon ja luetun materiaalin ymmärtämiseen
päätösprosessin kautta. Tekstikohtaiset asenteet sisältävät asenteet muotoa, sisältöä ja
rakennetta kohtaan. Kirjan sisältö tai merkitys voi vastata tai olla vastaamatta lukijan
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motivaatioita ja yleistä taustatietoa. On esimerkiksi sopivampaa sanoa jonkun pitävän
tietyntyyppisestä kirjallisuudesta kuin pelkästään lukemisesta. Lukija ehkä pitää
lukemisesta vain silloin, kun hän saa lukea tiettyä kirjatyyppiä. (Mathewson 1985, 846.)
Mathewson on lisännyt malliinsa toissijaisen lukemisprosessin, koska näyttää siltä, että
lukijoiden on tärkeää tehdä materiaalin kanssa muutakin kuin vain lukea se läpi. Tiedon
muisteleminen, sen pohtiminen ja soveltaminen ovat tärkeitä aktiviteetteja ja ne ovat
yhteydessä fyysisen suuntautumisen ja toiminnan sekä ymmärtämisen ensisijaisiin
prosesseihin. (Mathew 1985, 847.)

2.4 Suomalaiset lapset ja nuoret lukijoina
PISA 2000 -tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret ovat parhaita lukijoita OECDmaiden joukossa (Linnakylä & Sulkunen 2002, 22). PISA-tutkimuksessa ei mitata
mekaanista lukutaitoa, sillä lähes kaikki nuoret OECD-maissa osaavat mekaanisen
lukemisen. Tutkimuksen kohteena oli luetun ymmärtämisen lisäksi tulkinta sekä
kriittinen pohdinta. Tutkimuksessa määriteltiin lukutaito sellaiseksi taidoksi, joka
edistää elinikäistä oppimista. (Linnakylä & Sulkunen 2002, 9.)
PISA 2000 -tutkimuksessa vastaajat jaettiin maittain viiteen ryhmään lukutaidon tason
mukaan. Suoritustasolla 5 ovat huippulukutaidon omaavat vastaajat ja suoritustasolla 1
heikot lukijat. Suomessa lineaaristen tekstien tulkinnassa 18 % vastaajista sijoittui
suoritustasolle 5 ja 5 % suoritustasolle 1. Huomionarvoista on, että kaikki vastaajat
eivät saavuttaneet suoritustasoa 1. Suomessa tason yksi alapuolelle jäi 2 % vastaajista.
OECD:n keskiarvo suoritustason yksi alle jääneistä on 6 %. Suoritustason 1 alle jääneet
eivät ole täysin lukutaidottomia. Suorituksessaan heillä oli niin suuria puutteita, ettei 50
prosentin suoritusvarmuus ylittynyt. Selkeistä teksteistä he pystyivät löytämään
yksittäisiä tietoja. Suoritustason yksi alapuolelle jäi esimerkiksi Saksassa 11 % ja
Brasiliassa 20 % vastaajista. Suuria eroja maiden välillä näkyy tarkasteltaessa
epälineaaristen dokumenttien käyttöä. Suomessa suoritustason yksi alle jäi tässäkin
tapauksessa 2 %, kun suoritustasolle 5 ylsi 23 %. OECD:n keskiarvo alle suoritustason
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yksi jääneistä on 8 %. Saksassa suoritustason yksi alle jäi 10 %, mutta Brasiliassa jo 37
% vastaajista. (Linnakylä 2004, 89–93.)
PIRLS -tutkimuksessa mitataan neljäsluokkalaisten lukutaitoa eri maissa. Suomi
osallistui PIRLS -tutkimukseen ensimmäisen kerran vuonna 2011 ja sijoittui neljän
kärkimaan joukkoon, joiden pisteiden välinen ero oli niin pieni, ettei sillä ole
tilastollista merkitystä. (Kupari, Sulkunen, Vettenranta & Nissinen 2012, 5,17.)
PIRLS -tutkimuksessa selvitettiin myös asenteita lukemista kohtaan. Näkökulmiksi
valittiin lasten motivoituminen lukemiseen, paljonko oppilaat lukemisesta pitävät sekä
omaan lukutaitoon luottamisen määrä. Lukemisesta paljon pitäviä oli kansainvälisesti
mitattuna reilu neljännes. Vähän lukemisesta pitäviä löytyi 15 %. Lukemisasenteissa
suomalaislapset ovat kansainvälistä keskiluokkaa. Hieman joka neljättä useampi oppilas
piti Suomessa lukemisesta paljon. Kuitenkin noin 20 % suomalaisista oppilaista ilmoitti
pitävänsä lukemisesta vähän. On syytä kiinnittää huomiota lukemisesta pitämisen ja
lukutaidon yhteyteen. Kaikissa niissä maissa, jotka osallistuivat PIRLS -tutkimukseen,
lukemisesta pitävillä lapsilla oli keskimäärin parempi lukutaito verrattuna lukemisesta
vähän pitäviin lapsiin. (Kupari, Sulkunen, Vettenranta & Nissinen 2012, 41–43.)
Motivaatiota tarkasteltaessa kansainvälisesti mitattuna noin 75 % vastaajista oli hyvin
motivoituneita ja 5 % heikosti motivoituneita lukemiseen. Suomalaisista heikosti
motivoituneiden osuus oli 7 % ja hyvin motivoituneiden 59 %. Myös motivaatio on
yhteydessä lukutaitoon. Hyvin motivoituneilla lukijoilla on heikosti motivoituneisiin
lukijoihin verrattuna keskimäärin parempi lukutaito. Suomalaiset lapset luottavat omaan
lukutaitoonsa. Noin 50 % suomalaislapsista luotti lukutaitoonsa paljon ja 5 % heikosti.
Koko kansainvälisessä aineistossa paljon lukutaitoonsa luottavia oli 36 % ja heikosti
luottavia noin 10 %. (Kupari, Sulkunen, Vettenranta & Nissinen 2012, 44, 46.)
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2.5 Lukutottumuksia
Lukuharrastuksen vähenemisestä puhutaan Lovion (2001, 4) mukaan paljon. Itse hän ei
ole kuitenkaan täysin samaa mieltä ja perustelee ajatuksensa Harry Potter -ilmiöllä.
Lovio uskoo, että lapset innostuvat kyllä lukemaan, jos vain saatavilla on sopivia
kirjoja. Myös kavereiden lukeminen vaikuttaa innostuksen syttymiseen. Aikuisten
tehtäväksi hän antaa sopivan luettavan tarjoamisen. (Lovio 2001, 4.)
Saanilahti (1999) on selvittänyt 6–17-vuotiaiden lasten ja nuorten muuttuvaa
mediakulttuuria. Lukeminen on tutkimuksen yksi osa. Lukemisen määrää tutkittiin 10–
15-vuotiaiden vastaajien osalta. Vastaajilta kysyttiin kuinka monta kirjaa he ovat
lukeneet kuluneen puolen vuoden aikana. 11 % ilmoitti, ettei ole lukenut yhtään kirjaa.
1–5 kirjaa lukeneita oli puolet vastaajista. Tutkimuksessa määriteltiin vähintään 20
kirjaa puolessa vuodessa lukeneet paljon lukeviksi. Vastaajista tällaisia oli 14 %.
(Saanilahti 1999, 1–3, 104–106.)
Erot tyttöjen ja poikien välillä ovat näkyvissä. Pojista 17 % ilmoitti, ettei lukenut yhtään
kirjaa. Tytöistä näin vastasi vain 4 %. Paljon lukevia pojista oli 7 % ja tytöistä 21 %.
Tutkimuksesta voi havaita eroja myös ikäryhmien välillä. 10-vuotiaita paljon lukevia
tyttöjä on enemmän kuin 13- tai 15-vuotiaita. Samoin on poikien kohdalla. Tutkimuksen
tuloksista nähdään, että mitä vanhemmista pojista on kyse, sitä suurempi on ei-lukevien
osuus. Samanlainen tilanne on tyttöjen kohdalla, mutta erot ikäryhmien välillä ovat
pienemmät. (Saanilahti 1999, 104–106.)
Kun tutkimuksessa tarkasteltiin niitä 7–15-vuotiaita vastaajia, joilla oli tapana lukea
kirjoja, havaittiin, että keskimäärin vastaajat lukevat kolmena päivänä viikossa. Pojat
keskimäärin 2,4 päivänä ja tytöt 3,3 päivänä viikossa. Nuoremmat vastaajat lukevat
vanhempia vastaajia useammin. (Saanilahti 1999, 107.)
Yhdysvalloissa tehtiin kysely yläasteen 10–15-vuotiaille oppilaille. Kyselyssä haluttiin
selvittää lukevatko kaupunkialueella asuvat nuoret vapaa-aikanaan. Vastaajilta kysyttiin
mitä, milloin ja miksi he lukevat, mitkä aiheet ja henkilöt ovat kiinnostavia, miten he
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saavat sen materiaalin, jota lukevat ja kuka heitä kannustaa lukemaan. (Hughes-Hassell
& Rodge 2007, 23.)
Vastaajista 72 % piti lukemista vapaa-ajan toimintanaan. Heistä 50 % luki silloin, kun
siihen oli mahdollisuus ja 27 % ilmoitti lukevansa jatkuvasti. Kaikista vastaajista 6 %
ilmoitti, ettei lue lainkaan. 22 % mainitsi lukevansa vain koulua varten (Hughes-Hassell
& Rodge 2007, 23–24.)
Enemmän kuin 2 kirjaa kuukautta kohden luki 69 % vastaajista. 16 % nuorista luki
vähemmän kuin yhden kirjan kuukautta kohden. Sellaisia vastaajia, jotka lukivat
ainoastaan koulutehtäviä varten eivätkä yhtään kirjaa vapaa-ajallaan oli 15 %. Yli 2
kirjaa kuukaudessa lukevien suuri määrä selittynee osittain sillä, että koulussa on jo
viiden vuoden ajan toiminut lukemiseen kannustava ohjelma, jossa palkitaan oppilaita
kirjojen lukemisesta. (Hughes-Hassell & Rodge 2007, 24.)
Lukemisesta ilmoitti pitävänsä 36 % vastaajista, kun taas 7 % ei pitänyt lukemisesta.
Muiden vastaajien mielestä lukeminen on mukavaa joskus. Kun vastaajilta kysyttiin
lukisivatko he enemmän, jos heillä olisi enemmän aikaa, 41 % vastasi kyllä ja 45 %
todennäköisesti. (Hughes-Hassell & Rodge 2007, 24.)

2.6 Mitä lukija saa lukemisesta?
Hughes-Hassell ja Rodge (2007, 24) kysyivät yläasteen, oppilailta miksi he lukevat.
Suurin osa vastaajista ilmoitti lukevansa huvin ja rentoutumisen takia, oppiakseen uusia
asioita ja koska olivat pitkästyneitä. Vastaajat lukivat myös käyttääkseen aivojaan,
kiintyäkseen hahmoihin, kuluttaakseen aikaa, paetakseen, motivaation vuoksi sekä siksi,
että kokivat lukemisen jännittäväksi. (Hughes-Hassell & Rodge 2007, 25.)
Saarisen ja Korkiakankaan (1999, 182) tutkimuksessa nousi esille nuorten halu saada
kirjoista vihjeitä mm. siitä miten muut ovat selvinneet erilaisista vaikeuksista.
Kirjailijalta toivottiinkin kaunistelematonta kuvausta nuorten arjesta sellaisena kuin se
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on. Lukemisen ainoa motiivi ei ollut ajankulu tai viihde. Nuoret haluavat tutustua
elämään sekä valmistautua siihen kirjojen avulla. (Saarinen & Korkiakangas 1999, 182.)
Tutkimuksessaan Saarinen ja Korkiakangas (1999, 114, 140) jakoivat vastaajat kahteen
ääriryhmään, paljon ja vähän lukeviin sen perusteella, kuinka monta kirjaa vastaajat
olivat kuukaudessa lukeneet sekä kuinka paljon aikaa he viikossa käyttivät lukemiseen.
Vastaajat kertoivat, miksi he pitävät lukemista itselleen tärkeänä. Paljon lukevien
ryhmään kuuluvat perustelivat sukupuolesta ja iästä riippumatta melko samalla tavoin
lukemisen tärkeyttä. Kymmenen tärkeimmän joukosta löytyy yhteensä viisi samaa
perustelua järjestyksen vaihdellessa. Esiin nousevat rentoutuminen, huumori, ajankulu,
lukemisesta saatava ilo sekä tietojen etsiminen kiinnostavista asioista. (Saarinen &
Korkiakangas 1999, 114, 140.)
Lukeminen nähdään myös tiedon lähteenä. Erityisesti pojat mainitsevat perusteluna
lukemiselle mahdollisuuden saada tietoa erilaisista vieraista paikoista, joissa ei ehkä
muuten pääse käymään sekä tiedon saaminen siitä, kuinka erilaisissa tilanteissa
käyttäydytään. Lukeminen toimii myös tiedon välittäjänä ajankohtaisista asioista.
Erityisesti tytöt perustelevat lukemistaan myös mielikuvituksen ruokkimisella ja
lukemaansa eläytymisellä. Vaihtelu, jännitys, virkistyminen ja tunteiden kokeminen
ovat käytettyjä perusteluja. (Saarinen & Korkiakangas 1999, 140.)
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3 KIRJAVINKKAAMINEN
3.1 Lukeminen kiinnostuksen kohteena
Hidi ja Renninger (2006, 111) määrittelevät kiinnostuksen psykologiseksi tilaksi,
kehityksen myöhäisemmässä vaiheessa, joka on myös taipumus sitoutua uudelleen niin
koulussa kuin koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen sisältöön yhtälailla nuorilla
kuin vanhemmillakin. Kiinnostuneisuudella on nähty olevan vaikutusta oppimiseen.
Erityisesti kiinnostuneisuus näkyy huomion kiinnittämisessä, tavoitteissa sekä
oppimisen tasoissa. (Hidi & Renninger 2006, 111.)
Lukemisharrastuksen taustalla on yksilön kiinnostus asiaa kohtaan. Krapp (2002, 399)
on esitellyt kolmitasoisen mallin yksilöllisen kiinnostuksen kehittymisestä (kuvio 2).
Ensimmäisessä vaiheessa kiinnitetään huomio haluttuun asiaan. Tilannekohtainen
kiinnostus herätetään ulkoisella ärsytyksellä ensimmäisen kerran. Tilannekohtainen
kiinnostus kestää tietyn oppimisvaiheen. Kun huomio on kiinnittynyt, pyrkimyksenä on
saada huomio pysymään asiassa. Viimeisessä vaiheessa saavutetaan yksilöllinen
kiinnostus, joka esittää suhteellisesti kestävän taipumuksen sitoutua kiinnostuksen
tiettyyn objektialueeseen. (Krapp 2002, 399, Krapp 2007, 13.)

Vaihe 2

Yksilöllinen kiinnostus

Vakiintunut tilannekohtainen kiinnostus
(pysyvä vaihe)

Vaihe 1

Tilannekohtaisen kiinnostuksen ensimmäinen ilmeneminen
(tarttumisvaihe)

Kuvio 2. Krappin kiinnostuksen kehittymisen kolme tasoa. (Krapp 2002, 399.)

Yksilöllinen kiinnostus nähdään suhteellisen pysyvänä ja sitä pidetään aina yksilöille
ominaisena. Usein siihen liitetään myös positiiviset tunteet, tiedon lisääntyminen sekä
viitearvon

kasvu.

Tilannekohtainen

kiinnostus

syntyy

tiettyjen

ärsykkeiden
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vaikutuksesta. Ärsykkeinä voivat toimia esimerkiksi uudet asiat. Ympäristö voi herättää
tilannekohtaisen

kiinnostuksen

hyvin

nopeasti.

Ominaista

tilannekohtaiselle

kiinnostukselle on se, että yksilöt voivat jakaa kiinnostuksen. Tilannekohtaisen
kiinnostuksen vaikutukset jäävät usein lyhytaikaisiksi. Yksilön viitejärjestelmään tai
tietoon tilannekohtaisella kiinnostuksella on lähinnä vain marginaalisia vaikutuksia.
(Renninger, Hidi & Krapp 1992, 6.)
Hidi ja Renninger (2006) esittelevät nelivaiheisen mallin yksilöllisen kiinnostuksen
heräämisestä. Ensimmäisessä vaiheessa herää tilannekohtainen kiinnostus (triggered
situational interest). Toisessa vaiheessa kiinnostus on vakiintunut (maintained
situational interest). Kolmannessa vaiheessa on kehittyvä yksilöllinen kiinnostus
(emerging or less-well developed individual interest). Neljännessä vaiheessa on hyvin
kehittynyt yksilöllinen kiinnostus (well-developed individual interest) (Hidi &
Renninger 2006, 112.) Hidin ja Renningerin mallin kaksi ensimmäistä vaihetta ovat
kuten Krappin kolmitasoisen mallin ensimmäiset tasot. Hidi ja Renninger kuitenkin
jakavat yksilöllisen kiinnostuksen kahteen vaiheeseen toisin kuin Krapp.
Jokaiselle kiinnostuksen vaiheelle on ominaista vaihteleva määrä tunnetta, tietoa sekä
arvoa. Vaiheen pituuteen ja luonteeseen vaikuttavat yksilön kokemus, temperamentti
sekä geneettinen alttius. Näitä neljää vaihetta pidetään peräkkäisinä ja erillisinä. Ne
edustavat kumulatiivista, asteittaista kehittymistä tapauksissa, joissa kiinnostus on
jatkuvaa ja tuettua joko muiden ponnistelujen vuoksi tai siksi, että yksilö näkee
tehtävässä haasteita tai mahdollisuuksia. (Hidi & Renninger 2006, 112.)
Krappin

kolmiportaisessa

mallissa

ylimmälle

tasolle

sijoittuisi

yksilöllinen

kiinnostuminen lukemisesta, jolloin voidaan ajatella lukemisesta tulleen harrastus.
Kirjavinkkaaminen puolestaan sijoittuisi ensimmäiselle tasolle eli se olisi väline, jolla
pyritään kiinnittämään huomio lukemiseen.
Kuvio 3 esittelee yksilönkehityksellisen siirtymisen tilannekohtaisesta kiinnostumisesta
yksilölliseen kiinnostumiseen. Kuviosta nähdään, että tilannekohtaisen kiinnostuksen
kehittyminen henkilökohtaiseksi kiinnostukseksi edellyttää sisäistämistä. Veermansin ja
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Tapolan (2006, 69) mukaan tilannekohtainen kiinnostus voi saadessaan riittävästi
vahvistusta muotoutua yksilölliseksi kiinnostukseksi.

Riippuvat vaikuttajat

Toteutunut tila

Säilyvä kehitys
vaikutus

Henkilö

Tilannekohtainen
kiinnostus

X

Sisäistäminen

Yksilöllinen kiinnostus

Oppimistilanne

Kuvio 3.

Yksilönkehityksellinen siirtyminen

tilannekohtaisesta kiinnostuksesta

yksilölliseen kiinnostukseen (Krapp 1998, 191 tässä Krapp 2002, 398.)

Saavutetun tilannekohtaisen kiinnostuksen ylläpitämisessä auttaa se, että oppimisen
sisältö on yksilölle mielekästä. Mitä enemmän yksilö näkee itsensä aktiivisena oppijana
eikä ainoastaan passiivisena tiedon omaksujana, sitä enemmän oppimisympäristöllä on
merkitystä kiinnostuksen ylläpitäjänä. (Mitchell 1993, 427,434.)
Kiinnostuksen kokeminen määrittyy osittain yksilöllisillä ominaisuuksilla kuten
sukupuolella sekä tämänhetkisellä tietämyksellä, jonka oppilas tuo mukanaan
opetustilanteeseen. Ne oppilaat, joilta puuttuvat tarvittavat taidot ja taustatiedot eivät
näin ollen todennäköisesti koe kiinnostusta luokassa. (Tsai, Kunter, Lüdtke &
Trautwein 2008, 461.)
Siitä huolimatta, että tytöillä ja pojilla on joillain alueilla jossain määrin erilainen
kiinnostuksen rakenne, on kiinnostus osittain päällekkäistä. Se, mikä on tytöistä
kiinnostavaa, on lähes aina kiinnostavaa myös pojista. Se mikä on pojista kiinnostavaa,
ei kuitenkaan välttämättä ole kiinnostavaa myös tytöistä. (Häussler & Hoffmann 2002,
872.)
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Kulttuuri vaikuttaa siihen, mitä pidetään tärkeänä tietyssä ryhmässä ja mihin on
harjaannuttu. Nämä arvot ja toimintatavat vaikuttavat vuorostaan niin lasten kuin
aikuistenkin kiinnostukseen. Kasvaessaan ihmiset samaistuvat tiettyihin ryhmiin ja he
tuntevat kuuluvansa niihin. Samalla he havaitsevat olevansa ulkopuolisia muissa
ryhmissä. Kulttuuriset arvot voidaan nähdä enemmän tilannekohtaisena kuin
yksilöllisenä tekijänä kiinnostukseen vaikuttamisessa oppilasryhmän jakaessa saman
kulttuurin ja alakulttuurit, sillä opettaja voi laskea kaikkien oppilaiden tai lähes kaikkien
olevan kiinnostuneita samoista kulttuurille tärkeistä asioista. Myös samaistuminen on
enemmän tilannekohtainen tekijä, kun oppilasryhmä jakaa samaistumisen kohteen.
(Bergin 1999, 89.)
Sosiaalisen tuen vaikutuksesta kiinnostukseen Bergin (1999, 90) antaa esimerkin. Nuori
havaitsee tietyn kirjailijan uuden teoksen. Hän tietää sen olevan parhaan ystävänsä
suosikkikirjailija. Nuori saavuttaa tilannekohtaisen kiinnostuksen ja kertoo ystävälleen
kirjasta. On mahdollista, että nuori tavoittaa jopa vakiintuneen tilannekohtaisen
kiinnostuksen ja osoittaakseen solidaarisuutta ja tukea ystävälleen, lukee kirjan. Kirjan
mielenkiintoiselta kuulostava sisällys voi myös olla houkuttimena kirjan lukemiseen.
(Bergin 1999, 90.)
Tunteilla on kiinnostukseen suuri vaikutus. Esimerkiksi tietyn tehtävän aikana aiemmin
koetut tunteet voivat kasvattaa kiinnostusta tehtävää uudelleen tehtäessä. Tunteiden ei
tarvitse olla positiivisia, jotta ne lisäävät kiinnostusta oppimiseen. Viha voi esimerkiksi
saada ihmisen kiinnostumaan suuttumusta herättävästä asiasta ja hankkimaan siitä lisää
tietoa. (Bergin 1999, 90.)
Ihmiset kiinnostuvat helpommin tehtävistä tai aiheista, jos heidän on mahdollista tulla
siinä lahjakkaiksi tai mikäli heidän lahjattomuuttaan tehtävässä ei julkisesti nosteta
esille. Mikäli yksilölle tarjotaan mahdollisuutta yksityisesti harjoitella tiettyä asiaa, hän
voi siitä kiinnostua. Jos asiaa olisi harjoiteltava julkisesti, hän voi kieltäytyä
kiinnostumasta asiasta, koska ei halua tuoda esille taitamattomuuttaan julkisesti
harjoittelun aikana. (Bergin 1999, 90–91.)
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Oppilaat kiinnostuvat todennäköisemmin sellaisesta aiheesta, joka on relevantti heidän
tavoitteensa saavuttamisen kannalta. Tiedon alueen ja kiinnostuksen alueen välillä
näyttää olevan vastavuoroinen suhde. Yksilö harjoittaa oppimista niillä alueilla mistä on
kiinnostunut. Mitä enemmän hän tietää jostakin, sitä enemmän hän siitä kiinnostuu.
(Bergin 1999, 91–92.)
Bergin (1999, 92) mainitsee aukon skeemassa yhtenä yksilölliseen kiinnostukseen
vaikuttavana tekijänä. Henkilö, jolla on hyvä tietämys jollakin alueella, mutta joka
havaitsee olevansa tietämätön esitetystä informaatiosta, todennäköisesti kiinnostuu
tarjotusta tiedosta. Tämä kuitenkin toimii todennäköisesti vain niillä alueilla, joilla
yksilöllä on jo tavoitteita tai aiempaa kiinnostusta. (Bergin 1999, 92.)
Bergin (1999, 92–95) esittelee erilaisia tilannekohtaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat
kiinnostukseen. Hän mainitsee muun muassa käsillä tekemisen, uutuuden viehätyksen,
epäjohdonmukaisuuden, huumorin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen. Yksilöllisiin
tekijöihin opettaja ei pysty vaikuttamaan, mutta tilannekohtaiset tekijät ovat opettajan
hallittavissa. (Bergin 1999, 92–95.)
Kokemus

siitä,

että

on

kiinnostunut

konkreettisesta

oppimistilanteesta,

on

henkilökohtaisten ja tilannekohtaisten tekijöiden yhdistelmä. Kiinnostuksen heräämisen
prosessi on monivaiheinen eikä sitä voida riittävästi kuvata tilannekohtaisen
kiinnostuksen ja yksilöllisen kiinnostuksen käsitteillä. Tosiasiassa on harkittava
kehityksellistä jatkumoa tilannekohtaisen kiinnostuksen alusta aikuisen vakiintuneeseen
kiinnostukseen. (Krapp 2007, 12–13.)
Kiinnostuksen kehittymisestä tiedetään melko vähän. Epäselvää on myös se, miksi
jotkut varhaiset kiinnostukset voivat muodostua pitkäaikaiseksi tai jopa elinikäiseksi,
vaikka kaikki varhaiset kiinnostukset eivät kestä pitkään. (Hidi & Anderson 1992, 217.)
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3.2 Kirjavinkkaaminen
Kirjavinkkaamista (booktalk, bokprat) voidaan kuvata hyvin monella tavalla. Mäkelä
(2003, 7) sanoo kirjavinkkaamisen olevan kertomalla tapahtuvaa kirjojen avaamista
kuulijoille. Aikuiset ja usein myös lapset ovat ennakkoluuloisia, melko ahdasmielisiä ja
urautuneita lukijoita. Kirjavinkkauksella pyritään esittelemään uusia vaihtoehtoja
kaavamaisia lukutottumuksia omaaville lukijoille. Kirjavinkkari toimii kirjan ja lukijan
välillä välittäjänä. Tavoitteena on kirjan ja lukijan kohtaaminen. Hyllyssä olevien
siististi aakkostettujen kirjojen joukosta sopivan löytäminen voi olla vaikeaa, ellei joku
sitä lukijalle näytä. (Mäkelä 2003, 13.) Kirjavinkkauksessa jaetaan kuulijan kanssa itse
koettu lukuelämys (Mäkelä & Kakkuri 1999, 42).
Thompson (2002, 20–21) näkee kirjavinkkauksen olevan energistä keskustelua kirjoista.
Oppilaat voivat innostua kirjavinkkauksen myötä lukemisesta. Samalla he saavat myös
käsityksen siitä kirjavalikoimasta, joka heidän saatavillaan on. Kirjavinkkaus luo
opiskelijan ennakkotiedon ja kirjan sisällön välille yhteyden. (Thompson 2002, 20–21.)
Kirjavinkkaus on elämysten poimimista, kirjan ilosanoman levittämistä, ihanan
ahdistuksen herättämistä, kirjan eläväksi ja kiinnostavaksi tekemistä. Se on menetelmä,
jolla pyritään saamaan ihmiset lukemaan enemmän kuin he nyt lukevat. Kirjavinkkaus
on

houkuttamista,

paasaamista,

saarnaamista,

viettelemistä,

maanittelemista,

julistamista ja innostamista lukemaan. Kirjavinkkarin tehtävänä on olla kirjan asialla.
Pyrkimyksenä ei ole lainaajien haaliminen tai lainaustilastojen kasvattaminen
keinotekoisesti. Lukijan oivallus siitä, että kirja on hyvä ystävä tai kiva kaveri, on
kirjavinkkauksen syvällisempi merkitys. Tarkemmin tarkasteltuna kirja on osa
historiaamme, kulttuuriamme ja tärkein osa kieltämme. Tämä tuo kirjavinkkaukseen
yhä syvemmän merkityksen. (Mäkelä 2003, 13–14.)
Kirjavinkkari pyrkii kertomaan kirjasta mahdollisimman houkuttelevasti, jotta kirjasta
tulee jännittävä ja elävä (Loivamaa, Juva & Järvenpää 2008, 85). Kirjan juonta ei
paljasteta kokonaan, vaan kertominen lopetetaan jännittävään kohtaan. Näin kuulijalla
syntyy tarve lukea kirja loppuun. (Mäkelä ja Kakkuri 1999, 42, Turner 2005, 196,
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Loivamaa, Juva & Järvenpää 2008, 85.) Turner (2005, 196) näkee kirjavinkkauksen
olevan kirjan tai kirjaryhmän lyhyt esittely. Turner huomauttaa kirjavinkkaajan
innostuneisuuden vinkattavaa kirjaa kohtaan vaikuttavan oppilaiden haluun tarttua
kyseiseen kirjaan (Turner 2005, 196).
Kirjavinkkaamistekniikan keksijästä ei ole tarkkaa tietoa mutta New Yorkin yleisen
kirjaston henkilökunta käytti sitä 1940-luvulla (Bodart 1992, 33–35). Mäkelän
suunnitellessa aiheeseen liittyvää kurssia vuonna 1990, Suomessa ei vielä ollut
vakiintunutta nimitystä ruotsinkieliselle bokprat käsitteelle. Mäkelä pyysi suositusta
käytettävästä

sanasta

Kotimaisten

kielten

tutkimuskeskuksen

kielitoimistosta.

Kielitoimiston suosittelemat sanat eivät tuntuneet hänestä sopivilta, eivätkä kollegoiden
ehdotuksetkaan innostaneet. Näin ollen hän päätyi käyttämään termiä bokprat. Mäkelän
kirjoittaessa Kirjavinkkarikirjan 1995, Suomessa ei ollut vieläkään käytössä
vakiintunutta käsitettä bokpratin tilalle. Toisen painoksen ilmestyessä 1998, oli käyttöön
vakiintunut tekijäksi kirjavinkkari ja bokpratia kuvaamaan kirjavinkkaus tai kirjavinkki.
Kirjan toiseen painokseen Mäkelä saattoi vaihtaa bokpratin tilalle suomenkieliset
vastineet. (Mäkelä 2003, 8, 14.)

3.3 Kirjavinkkaaminen käytännössä
Kirjavinkkariksi sopii kuka tahansa kirjoista innostunut henkilö. Kirjavinkin
valmistaminen alkaa kirjojen lukemisesta. Kirjavinkkarin on syytä valita kirjoja niin,
että ne sopivat paitsi ikäluokalle, myös sekä tytöille että pojille. Eritasoisia lukijoita ei
saa unohtaa. (Mäkelä 2001, 82–83.) Tärkeintä on valita kirjat Mäty- eli Mä tykkään periaatteella (Mäkelä 2003, 41). Kuulijalle välittyy kirjavinkkarin rehellinen innostus
kirjasta, josta hän on itse pitänyt (Mäkelä 2001, 83). Jokaisessa luokassa voi olla
epäilijöitä, jotka helposti paljastavat epärehellisen kirjavinkkarin. Tästä syystä kirjan
takana on oltava täydellisesti. (Mäkelä 2003, 42.) Kirjavinkkarin tehtävänä ei ole
arvottaa kirjoja, vaan esitellä erilaisia vaihtoehtoja. On kunnioitettava kaikkien
lukijoiden jokaista lukukokemusta. (Mäkelä 2001, 83.)
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Samalla kun lukee kirjoja, on niistä hyvä tehdä muistiinpanoja. Arkistoituna
muistiinpanot auttavat myöhemminkin vinkkaamaan samoja kirjoja. On syytä kirjoittaa
vinkit omalla tyylillä ja miettiä samalla omaa puhetyyliä. Paperista ei vinkkejä
kuitenkaan lueta, vaan niitä on hyvä harjoitella niin, että niiden esittäminen käy
luontevasti ulkomuistista. Kirjavinkissä kerrotaan kirjan nimi ja sen kirjoittaja. Kirjan
tapahtumista ja juonesta kerrotaan muutamalla lauseella. On kuitenkin muistettava, ettei
kirjavinkin tarkoituksena ole kirja-arvostelu tai juonen selostaminen. Kirjan henkilöt
pyritään tekemään eläviksi, mutta liian yksityiskohtainen selostus henkilöistä tai kirjan
tapahtumista uuvuttaa kuulijat. (Mäkelä 2003, 45–46, 49.)
Cheltonin (1976, 40) mukaan karkeasti ottaen kirjavinkit jakautuvat lyhyeen ja pitkään
vinkkiin. Lyhyt vinkki kestää 30 sekunnista yhteen minuuttiin. Siinä ajassa
kirjavinkkari kertoo kuulijoille kirjassa jollekin tapahtuvan jotakin. Pitkä vinkki kestää
10–15 minuuttia. Siinä korostetaan jonkin teoksen jotakin tiettyä kohtaa, joka kerrotaan
omin sanoin tai muistellaan ulkoa. Pitkää vinkkiä seuraa usein useampi lyhyt vinkki
samasta teemasta. (Chelton 1976, 40.)
Turnerin(2005, 196) mukaan kirjavinkin pitäisi olla lyhyt. 15 minuuttia on liian pitkä ja
jopa 10 minuuttia voi olla liikaa. 5 minuuttia on sopiva kesto yhdelle vinkille. (Turner
2005, 196.) Mäkelä (2003, 48, 50–51) on samaa mieltä Turnerin kanssa. Yhden
kirjavinkin suositeltava kesto on hänen mukaansa noin 3–5 minuuttia. Toiset kirjat
vaativat pidemmän esittelyn, toiset vain lyhyen maininnan. Eripituisten kirjavinkkien
käyttö tekee tunnista eloisasti rytmitetyn. Kirjasta voi lukea ääneen jonkin kohdan,
mikäli kirja on sellaiseen sopiva. Toiset kirjat vain paranevat ääneen luettaessa, toiset
kirjat eivät. (Mäkelä 2003, 48, 50–51.)
Ei ole kuitenkaan olemassa niin sanottua oikeaoppista kirjavinkkausta. Mikäli
kirjavinkkaus herättää kuulijassa halun lukea, on vinkkaus silloin oikeaoppista. (Mäkelä
2003, 8.) Chelton (1976, 40) huomauttaa esittämästään kirjavinkkien karkeasta jaosta
huolimatta, että tapoja kirjavinkkaamiseen on varmasti yhtä monta kuin on
kirjavinkkaajiakin.
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Kirjavinkkaukseen valmistautuessa on hyvä varata noin 20–30 kirjaa vinkattavaksi.
Vinkattavat kirjat otetaan mukaan. Kirjavinkkausta voi tehdä missä vain ja kenelle
tahansa. Ei ainoastaan lapsille ja nuorille, vaan aikuisille myös. Esimerkiksi Seinäjoella
on

järjestetty

kirjavinkkausilta

aikuisille

jo

kahtena

Lainanpäivänä.

Usein

kirjavinkkausta tehdään kuitenkin koulussa yhdelle tai useammalle luokalle kerrallaan.
(Mäkelä 2003, 29, 33, 51.) Kirjavinkkaaminen ei edellytä kokonaista luokkaa, sillä
vinkata voi pienelle ryhmälle tai jopa yhdelle henkilölle kerrallaan (Thompson 2002,
20–21).
Etukäteen on selvitettävä paljonko vinkkaamiselle on varattu aikaa. Tunti kannattaa
lopetella sen verran ajoissa, että kuulijoille jää aikaa kirjoihin tutustumiseen. Kuulijoille
on hyvä kertoa tarkasti, mistä kirjoja voi käydä lainaamassa, jos kirjojen jättäminen
luokkalainaksi ei ole mahdollista. Kirjavinkkarilla on syytä olla ainakin lista vinkatuista
kirjoista luokkaan jätettäväksi. Kirjalista on toimitettava ajoissa kirjastoautoon,
lähikirjastoon sekä koulun kirjastoon, jotta siellä henkilökunta osaa varautua kyseisten
kirjojen suurempaan kysyntään. (Mäkelä 2003, 52, 60–61.)
Cole (2007, 41) ajattelee niidenkin lasten, jotka väittävät inhoavansa lukemista,
tahtovan kuitenkin löytää hämmästyttävän kirjan. Kirjavinkkaamisen perustana hänellä
on uskomus siitä, että kaikki lapset haluavat epätoivoisesti löytää hyvän kirjan, ja hänen
tehtävänsä kirjavinkkarina on auttaa heitä (Cole 2007, 41).

3.4 Kirjavinkkaamisen menetelmiä
Perinteisessä kirjavinkkaamisessa, jonka esimerkiksi Mäkelä (2001 & 2003) esittelee,
yksi kirjavinkkari vinkkaa ryhmälle, joka useimmiten on koululuokka. Erilaisia
menetelmiä kirjavinkkaamiseen on kuitenkin useita. Voidaan puhua esimerkiksi
teemavinkkauksesta, draamavinkkauksesta, kaverivinkkauksesta, kuvaa, musiikkia ja
kirjoja yhdistävästä KuMuKi- tai musiikkia ja pelaamista sisältävästä MuPevinkkauksesta.
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Teemavinkkauksessa

valitaan

vinkattavaksi

tiettyyn

teemaan

sopivia

kirjoja.

Vinkkauksessa voidaan vinkata esimerkiksi johonkin sarjaan, kuten Keltanokkaan,
kuuluvia kirjoja tai teemaksi voidaan valita joku kirjailija, jonka teoksia vinkataan. Aihe
voidaan valita kuulijoiden kiinnostuksen tai esimerkiksi opettajan toiveiden mukaan.
Kirjavinkkauksessa voidaan vinkata kirjoja esimerkiksi urheilusta, historiasta tai
eläinsaduista. (Suomen kirjastoseura: Kirjavinkkaus 2011.)
Vertaisvinkkauksessa tai kaverivinkkauksessa oppilaat vinkkaavat kirjoja toisilleen.
Ylemmän luokan oppilaat voivat vinkata kirjoja alemmille luokille tai saman luokan
oppilaat voivat vinkata toisilleen. (Suomen kirjastoseura: Kirjavinkkaus 2011.)
Draamavinkkauksessa

käytetään

apuna

draaman

erilaisia

keinoja.

Parhaiten

draamavinkkaus soveltuu 6–8-vuotiaille, sillä sen ikäiset lapset lähtevät helposti
tarinaan mukaan. Vinkkaaja voi pukeutua sopivaan rooliasuun tai hänellä voi olla
mukanaan käsinukke. Yhdistämällä käsinuken rooliasuun, yksi vinkkaaja voi esittää
kahta hahmoa. Äänen muuntelu tekee tarinoita elävämmäksi. (Suomen kirjastoseura:
Kirjavinkkaus 2011.)
Uudempaa vinkkausmenetelmää edustaa KuMuKi -vinkkaus. Tässä menetelmässä
yhdistyvät kuvat, musiikki ja kirjat. Vinkkaukseen voidaan liittää myös videoita. Kaikki
elementit yhdistyvät toisiinsa. Taustalla voi pyöriä esimerkiksi PowerPoint esitys, jossa
on erilaisia vinkattaviin kirjoihin tai musiikkiin sopivia kuvia. Vinkkaaja vinkkaa kirjoja
sekä ohjaa yleisöä löytämään yhteyden musiikin, kuvien ja kirjojen välillä. Tässä
menetelmässä ei keskitytä ainoastaan kirjojen vinkkaamiseen, vaan myös musiikkia
vinkataan.
MuPe -vinkkaus eli Musiikki & Pelaaminen on toinen uusimmista menetelmistä. Pilotti
MuPe -vinkkauksesta on tehty vuonna 2010. Tässä menetelmässä yhdistetään
perinteinen

kirjastoaineisto

Pilottivinkkauksessa
Vinkkauksessa

teemaksi

esiteltiin

ja

audiovisuaalisuus

valittiin

aiheeseen

länsimaisen

sopivaa

faktaa

konsolipelaamiseen.
rockmusiikin

ja

fiktiota.

historia.

Mukana

oli

tietokirjallisuutta, elämänkertoja, cd- ja dvd-levyjä sekä romaaneja, elokuvia ja

27

sarjakuvia. Kuulijat pääsivät pelaamaan Nintendo Wii -konsolille tehtyä Guitar Hero:
Warriors of rock peliä. (Kirjavinkkariblogi: MuPe-vinkkaus.)

3.5 Lukemisen markkinointia
E. St. Elmo Lewis on esitellyt 1898 AIDA -mallin, jota käytetään markkinoinnissa.
Malli jakaa asiakkaan käyttäytymisen neljään osaan: huomio (attention), kiinnostus
(interest), halu (desire) ja toiminta (action). Englanninkielisten termien alkukirjaimista
muodostuu mallin AIDA nimitys. (Kojima, Kimura, Yamaji & Amasaka 2010, 16.)
Aluksi mallista puuttui toiminnan sisältävä osa, mallin ollessa näin muotoa AID, mutta
St. Elmo Lewis muokkasi itse malliaan täydentäen sitä (Barry & Howard 2000, 100).
AIDA -mallia voidaan käyttää markkinoinnissa, kun mainoksen vaikutusten
tarkoituksena on kontrolloida psykologisen muutoksen jokaista askelta siitä hetkestä,
kun henkilö kohtaa mainonnan aina siihen asti, kun henkilö hankkii kyseisen tuotteen
(Kojima, Kimura, Yamaji & Amasaka 2010, 16).
Lahtinen ja Isoviita kuvaavat AIDA-kaavaa niin, että siinä myyjä pyrkii hallitsemaan
asiakasta tietyn kaavan mukaisesti myyntikeskustelun aikana. He pitävät AIDA-kaavaa
kuitenkin jo vanhentuneena myyntitekniikkana, jota käytettiin myyntisuuntaisella
kaudella. Kaavaa on yritetty saattaa ajantasaisemmaksi. Nykyään voi kaavan nähdä
muodossa AIDASS. Lisätyt S-kirjaimet tarkoittavat tyytyväisyyttä (satisfaction) ja
palvelua (service). (Lahtinen & Isoviita 2007, 153.)
Mallista on olemassa hyvin erilaisia versioita. Huomio (attention), kiinnostus (interest)
ja toiminta (action) löytyvät lähes jokaisesta versiosta. Useissa versioissa kuten
esimerkiksi AICA, AICCA ja AIJA, halu (desire) jää pois ja sen tilalle tulee
vakuuttuminen (conviction) tai arviointi (judgement). Joissakin versioissa perusmallia
on täydennetty. Kuten esimerkiksi AIDCA, jossa on lisätty vakuuttuminen (conviction),
sekä AIDMA, jossa malliin on lisätty muisti (memory). (Barry & Howard 2000, 100.)
Tässä yhteydessä keskitytään kuitenkin AIDA- ja AIDASS- malleihin.
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AIDA-malli soveltuu myös kuvaamaan kirjavinkkaamista ja lukemista. Lukeminen ja
ehkä erityisesti jonkun tai joidenkin vinkattujen kirjojen lukeminen, voidaan nähdä
mallissa tuotteena, joka halutaan myydä. Kirjavinkkaaminen toimii mainoksen tavoin ja
pyrkii herättämään huomiota ja kiinnostusta. Kirjavinkkauksessa vinkattavat kirjat
tulevat huomatuiksi. Kuulijalla voi herätä kiinnostus kyseistä kirjaa tai kirjailijaa
kohtaan. Mikäli kyseisen kirjan vinkkaus onnistuu tämän kuulijan näkökannalta
riittävällä tavalla, hänessä voi herätä halu lukea kirja. Jos syntynyt halu on riittävän
suuri, kuulija ryhtyy toimeen ja hankkii kirjan luettavaksi ja lukee sen.
AIDA-malliin lisätyt kohdat tyytyväisyys ja palvelu voidaan myös soveltaa
kirjavinkkaamiseen. Kirjavinkkarin tavoitteena on kuulijan tyytyväisyys. Tyytyväinen
kirjavinkkaukseen osallistunut on saanut haluamansa tai jopa ehkä enemmän kuin alun
perin halusikaan. Kirjavinkkari pyrkii palvelemaan kuulijoita esimerkiksi tuomalla
mukanaan kirjoja lainattavaksi vinkkauksen päätyttyä tai jakamalla kuulijoille listan
vinkatuista kirjoista ja ohjeistamalla, mistä kirjoja saa lainaksi. Mikäli kirjavinkkari on
kirjaston työntekijä, hänellä voi olla mukanaan myös kirjastokortin saamista varten
täytettäviä lomakkeita. Näin kuulijat voivat kotonaan täyttää lomakkeen valmiiksi ja
hakea kirjastosta kortin siellä käydessään.
DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results) -mallin on
luonut Colley 1961 (Barry & Howard 2000, 101). Dagmar-malli etenee vaiheittain.
Ensin saavutetaan tietoisuus (awareness), jonka jälkeen voidaan päästä ymmärtämiseen
(comprehension). Seuraavana vaiheena on vakuuttuminen (conviction) ja lopulta
voidaan saavuttaa toimintavaihe (action). (Vuokko 2003, 51.)
DAGMAR- malli soveltuu kirjavinkkaamiseen ehkä hieman AIDA-mallia heikommin.
Kuten AIDA-mallissa DAGMAR-mallissa kirjavinkkaamisella lisätään kuulijoiden
tietoisuutta kirjoista. Kirjavinkkaamisen aikana kuulijoille voi kehittyä ymmärrys
kirjoista ja he tulevat vakuuttuneiksi kirjojen kiinnostavuudesta. Lopulta he voivat
päätyä lukemaan kirjan.
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Rope (2002, 162) on kehitellyt AIDA- ja DAGMAR-malleja soveltamalla
markkinointiviestinnän syvenevän vaikutusprosessin.
Sitoutunut
suosittelija
Uusintaosto
Ensiosto
Kiinnostus
Tunteminen
Tietämättömyys

Tietoisuus

Kuvio 4. Syvenevä vaikutusprosessi markkinointiviestinnässä. (Rope 2002, 162).

Tietoisuusvaiheessa tiedetään tuote vain nimeltä, mutta tuntemisvaiheessa ainakin osa
tuotteen ominaisuuksista on tiedossa. Kiinnostuksen Rope yhdistää asennevaikutukseen.
Pyrkimyksenä on herättää kokeiluhalu sekä liittää tuotteeseen positiivisia mielikuvia.
Mikäli ensiostoon ollaan tyytyväisiä, voidaan toteuttaa uusintaosto. Viimeisellä tasolla
on sitoutunut suosittelija. Tähän vaiheeseen päässyt on henkisesti sitoutunut käyttämään
kyseisen yrityksen tuotteita ja suosittelee niitä mielellään myös muille. (Rope 2002,
163.)
Jos kuviota 4 sovelletaan kirjavinkkaamiseen, voidaan tuotteena pitää kirjoja ja
kirjavinkkaus

toimii

mainoksena.

Harvoin

ollaan

siinä

tilanteessa,

että

kirjavinkkaukseen saapuva kuulija olisi täysin tietämätön kirjoista. Kirjavinkkaaminen
kuitenkin lisää tietoisuutta tarjonnasta ja tutustuttaa kuulijoita erilaisiin kirjoihin.
Onnistunut kirjavinkkaus herättää kuulijoissa kiinnostuksen ja saa kuulijat lukemaan
jonkin kirjan. Kirjan lukeminen voidaan siis nähdä ensiostona. Mikäli kirja vastaa
lukijan odotuksia ja hän on tyytyväinen saamaansa kokemukseen, on mahdollista, että
hän lukee toisenkin kirjan. Kun lukemisesta tulee harrastus, voidaan ajatella, että
kyseinen henkilö on saavuttanut ylimmän tason ja hänestä on tullut sitoutunut
suosittelija. Tälle tasolle päässyt lukija voi keskustella muiden kanssa lukemistaan
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kirjoista ja suositella niitä muille. Tavallaan hän siis toimii kirjavinkkarina tai
markkinointia ajatellen mainoksena muille.

3.6 Mainoksen ja kirjavinkkauksen suunnittelun vaiheet
Jos lähestytään kirjavinkkaamista mainoksena, voidaan tarkastella mainoksen
suunnittelussa huomioon otettavia piirteitä suhteessa kirjavinkkaamisen valmisteluun.
Rope (2002, 216–217) kuvaa mainonnan suunnittelun prosessia. Ensimmäiseksi
keskitytään tausta- ja tilannetekijöihin. Tässä selvitetään muun muassa käytettävissä
olevat resurssit sekä asetetaan mainonnalle tavoitteet. Tärkeää on myös yrityksen
tilanteen

selvittäminen.

(Rope

2002,

216.)

Lähtötilanteen

selvittäminen

on

kirjavinkkaamisen suunnittelussakin tärkeää. Kirjavinkkari joutuu mm. miettimään
kuinka

paljon

aikaa

hänellä

on

mahdollisuus

käyttää

suunnitteluun

ja

valmistautumiseen. Paikka, jossa kirjavinkkaus järjestetään voi tuottaa kustannuksia
esimerkiksi matkakustannusten muodossa. Vinkkaamiselle on voitu varata jokin tietty
aika, mikä täytyy selvittää etukäteen (Mäkelä 2003, 52).
Tausta- ja tilannetekijöiden selvittämisen jälkeen määritetään kohderyhmä. Pyritään
kuvaamaan kohderyhmälle tyypillisiä ominaisuuksia sekä arvomaailmaa. (Rope 2002,
216.) Kirjavinkkauksessa kohderyhmän määrittäminen on tärkeää. On hyvä tietää
esimerkiksi

kohderyhmän

sukupuolijakauma

sekä

ikä

(Mäkelä

2003,

52).

Kirjavinkkarin on valittava kirjoja niin tytöille kuin pojille huomioiden eritasoiset
lukijat (Mäkelä 2001, 83). Myös kuulijoiden ikätaso on otettava huomioon kirjoja
valittaessa (Mäkelä 2003, 52). Jokaiselle kuulijalle täytyy siis löytyä sopivaa luettavaa.
Mikäli tietää kohderyhmän harrastuksista tai kiinnostuksen kohteista, on esiteltävien
kirjojen valinta helpompaa.
Viestisisällön määrittely on seuraava tehtävä. Kohderyhmä ja erityisesti sen tyypilliset
ominaisuudet määrittävät esittämistavan sekä sen, millaisella sisällöllä viestintää
lähdetään tekemään. (Rope 2002, 216.) Kirjavinkkaamista ajatellen, tässä vaiheessa
mietitään yksittäisten kirjavinkkien ja koko vinkkauksen tyyliä ja valittavia menetelmiä.
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Kirjavinkkari pohtii paitsi kirjojen valintaa, myös sitä millä tavoin esitettynä valittu
kirja kohtaisi kuulijat parhaiten.
Mainonnan suunnittelussa tullaan mainossisällön rakentamisen vaiheeseen, jolloin
valitaan myös mediaratkaisut (Rope 2002, 218). Kirjavinkkaamisen suunnittelussa ei
suoraan ole tälle vaiheelle vastaavuutta. Yleensä kirjavinkit valmistaa vinkkaaja itse, ei
muu henkilökunta. Mainonnan suunnittelussa tässä vaiheessa ovat mukana viestinnän
toteutuksessa mukana olevat suunnittelijatahot (Rope 2002, 218).
Seuraavaksi tehtävänä on toteuttaa mainos. Projektiin osallistuville henkilöille jaetaan
tehtävät ja vastuualueet. Tässä vaiheessa laaditaan myös täsmällinen budjetti. (Rope
2002, 218–219.) Mikäli kirjavinkkauksen kohderyhmänä on esimerkiksi koululuokka,
on vinkkarin hyvä keskustella etukäteen opettajan kanssa ja sopia kummankin roolista
vinkkauksen aikana. Suunniteltu ja valmisteltu kirjavinkkaus toteutetaan.
Seuranta liittyy mainosprosessin toteutukseen (Rope 2002, 219). Kirjavinkkaamisen
jälkeen olisi myös hyvä seurata vinkkauksen vaikutuksia, vaikka mahdollisuudet
kyselyiden tai muiden isompien tutkimusten tekemiseen olisivatkin rajalliset.
Kirjavinkkari voi seurata esimerkiksi vinkkaamiensa kirjojen lainakiertoa ja saada näin
jonkinlaisen kuvan kirjavinkkauksen vaikutuksista.
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4 AIEMPIA KIRJAVINKKAUSTA KOSKEVIA TUTKIMUKSIA
Useat kirjat ja artikkelit (Bodart 1992, Thompson 2002, Mäkelä 2003) käsittelevät sitä,
kuinka kirjavinkkaaminen käytännössä tapahtuu tai mitä kirjavinkkaaminen on.
Suomessa tehty tutkimus kirjavinkkaamisesta on uutta. Mäkelä kirjoitti ensimmäisen
Kirjavinkkari –kirjan 1995 ja samana vuonna ilmestyi Paula Isoahon päättötyö, joka
käsitteli kirjavinkkaamisen vaikutusta lukuinnostukseen (Ketola 2008, 14, 20).
Pro graduja kirjavinkkaamisesta on Suomessa alkanut ilmestyä 2000-luvulla.
Informaatiotutkimuksen puolelta ei ole tehty yhtään väitöskirjaa, joka koskisi
kirjavinkkaamista. Ulkomailta väitöskirjoja kuitenkin löytyy, kuten esimerkiksi
Reederin (1991) ja Nollenin (1992) väitöskirjat. Peltoniemi (2002) huomauttaa, ettei
tutkimusta ole juurikaan tehty ja omankin tutkimuksensa hän nimeää katsaukseksi.

4.1 Kirjavinkkari tutkimuksen kohteena
Ketola (2008) on tutkinut Pro gradussaan kirjavinkkaamista yleisissä kirjastoissa
kirjavinkkarin näkökulmasta. Puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla Ketola keräsi
aineiston kahdeksalta kirjavinkkaamista tekevältä kirjastonhoitajalta. (Ketola 2008, 36,
38–40.)
Kirjavinkkarit kokevat työnsä mukavaksi, innostavaksi ja energiaa antavaksi. Kuitenkin
työ voidaan samaan aikaan kokea myös raskaaksi ja uuvuttavaksi. Kuulijoiden
lukemaan innostamisen ohella lukemisen ilon välittäminen sekä kirjojen esittely ovat
tärkeitä osia kirjavinkkarin työssä. Kirjavinkkarit arvostavat työyhteisöltä tullutta tukea
ja näkevät niin opettajien kuin oppilaidenkin suhtautumisen vaikuttavan merkittävästi
kirjavinkkauksen onnistumiseen. Kirjavinkkaukseen vinkkarit valmistautuvat usein
vapaa-aikanaan, mikä nähtiin epäkohtana. Innostus ja kuulijoilta saatu rehellinen
palaute koettiin palkitsevana. (Ketola 2008, 62, 71–72, 75–77, 80, 83–84, 87.)
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Useimmat kirjavinkkareista pitivät kirjavinkkaamista toimivana menetelmänä, jolla
kuulijoiden lukuharrastusta voidaan lisätä. Viisi kahdeksasta oli varauksetta tätä mieltä.
He perustelivat kantansa sillä, että vinkatut kirjat lähtivät heti kiertoon ja oppilaat tulivat
kysymään nimenomaan vinkattuja kirjoja. Kaksi haastateltua piti kirjavinkkaamista
kyllä toimivana menetelmänä, mutta he halusivat korostaa, että on olemassa myös muita
menetelmiä, eikä kirjavinkkaamisen pitäisi syrjäyttää näitä muita tapoja. Yksi
haastatelluista esitti eriävän mielipiteen. Hänen kokemuksensa mukaan lukemaan
innostuivat yleensä vain ne, jotka jo muutenkin lukivat enemmän. Kirjavinkkaustunnin
jälkeen tämän haastatellun mielestä luokassa vallitsi enemmän hämmennys kuin into
lukemiseen. Muutkin kirjavinkkarit huomauttivat, ettei kirjavinkkaaminen toimi
kaikille. Sellainen lapsi, joka pitää lukemista pakkopullana, ei välttämättä innostu
vinkatuista kirjoista, vaikka kirjavinkkari esittelisi kirjoja kuinka elävästi ja innostavasti
tahansa. (Ketola 2008, 68–69.)

4.2 Tutkimuksia kirjavinkkaamisen vaikutuksista

Reederin väitöskirja käsittelee kirjavinkkaamisen vaikutusta nuorten lukuasenteisiin.
Reederin kirjoittaessa väitöskirjaansa, ei empiiristä tietoa kirjavinkkaamisesta juurikaan
ollut

saatavilla.

Tutkimuksen

tarkoituksena

oli

selvittää

luokassa

tehdyn

kirjavinkkaamisen vaikutusta lukemisen asenteisiin. Reeder keräsi aineistoa monella
tavalla. Hänen tutkimukseensa osallistui 287 11–15-vuotiasta koululaista. Tutkimukseen
osallistuneet olivat kolmesta luokasta. Yksi luokista toimi kontrolliryhmänä. Kahden
muun luokan opettajat koulutettiin kirjavinkkareiksi. Reeder teki kaksi kyselyä, ennen
ja jälkeen. Hän keräsi myös aineiston kiertämisestä tietoja. Näiden lisäksi Reeder valitsi
satunnaisesti haastateltavia ja keräsi tarkistuslistoja. (Reeder 1991, ii, 40.)
Vinkattujen kirjojen lainauskierto kontrolliryhmään verrattuna nousi merkittävästi ja
pysyi korkealla niin pitkään, kuin kirjavinkkaamisia järjestettiin. Kirjojen lainauskierron
nousu rajoittui vinkattuihin kirjoihin. Samojen kirjailijoiden muut kirjat, eivät sen sijaan
tulleet lainatuiksi. Kyselyjen kolmisuuntainen tilastollinen analyysi ei osoittanut
asenteiden muuttumista. Kirjavinkkaaminen saattoi muuttaa kuulijoiden käytöstä niin,
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että he suuntautuivat tiettyihin kirjoihin. Omaksi iloksi lukeminen ei kuitenkaan
lisääntynyt. (Reeder 1991, ii-iii, 87.)
T-testi ei osoittanut merkittävää yhteyttä kirjavinkkaamisen ja laajemman lukemiseen
suuntautuneen innostuksen välillä. Tulokset osoittivat, etteivät pojat ole niin
kiinnostuneita lukemisesta kuin tytöt. Lukemiseen liittyviä positiivisia asenteita ei voitu
johtaa kirjavinkkaamisesta. (Reeder 1991, iii.)
Peltoniemi (2002) on tehnyt tutkimuksen siitä, miten kirjavinkkaus vaikuttaa lasten ja
nuorten lukemiseen. Koska tehdyn kyselyn vastaajamäärä on Peltoniemen mukaan
pieni, hän pitää omaa tutkimustaan katsauksena. Aineiston katsaukseensa hän keräsi
lomakekyselyllä, joka toteutettiin ennen ja jälkeen vinkkaamisen. Vastaajina kyselyssä
olivat muutamat luokat Puumalan ala-asteelta, Kirkonkylän ala-asteelta sekä
Kirkonkylän yläasteelta. Kirjavinkkarina toimi Marja-Leena Mäkelä. Yläasteelle ja
lukioon tehtiin lisäksi kirjailijavierailu. (Peltoniemi 2002.)
Kirjojen lukemisen määrä kuukautta kohden ei näyttänyt missään koulussa nousevan.
Sen sijaan kirjastossa käyntimäärä nousi jokaisessa koulussa, erityisesti Kirkonkylän
ala-asteella. Kirjavinkkarin käynti muutti kuulijoiden lukutottumuksia. Tässäkin
selvimmin esille nousi Kirkonkylän ala-aste. Peltoniemi huomauttaa, että Kirkonkylän
ala-aste on lähellä kirjastoa. Samalla hän toteaa, että kirjavinkkaaminen näyttää
vaikuttavan parhaiten nuorimpiin koululaisiin. (Peltoniemi 2002.)
Kuukauden aikana vinkkauksen jälkeen melkein kaikkia vinkattuja kirjoja oli lainattu.
Kysyntä oli vilkasta, mutta kirjat eivät riittäneet kaikille. Samantyyppisiä kirjoja tai
saman kirjailijan muita kirjoja luki vajaa puolet kyselyyn osallistuneista. Kirjavinkkaus
nähdään

positiivisena

kokemuksena.

Yli

80

%

suhtautui

kirjavinkkaukseen

myönteisesti. Kun kysyttiin millä perusteilla vastaajat valitsevat kirjan, nousi kaverien
osuus suureksi. Auktoriteettien osuus on pienempi. Kirjavinkkaria ei kuitenkaan nähdä
auktoriteettina, vaan enemmän kaverina. (Peltoniemi 2002.)
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Peltoniemi (2002) käyttää käsitettä 0-lukija kuvaamaan niitä oppilaita, jotka eivät lue
lainkaan kirjoja. Kirjavinkkaaminen ei näytä purevan 0-lukijoihin, mutta Peltoniemi
uskoo, että mikäli sopivan kiinnostava kirja osuu kohdalle, myös 0-lukija
todennäköisesti sen lukee. Jos kirjojen valinta on vaikeaa tottuneellekin lukijalle, on se
erityisen vaikeaa tottumattomalle. 0-lukijalle sopiva aihe on erittäin tärkeää, joten
hyvällä kirjavinkkarilla on mukanaan monenaiheisia kirjoja. Ylivilkas ja häiritsevä
käyttäytyminen loppuivat kokonaan, kun kirjavinkkauksessa henkilökohtainen kontakti
herätti

kiinnostuksen

kirjaan

ja

erityisesti

kirjan

aiheeseen.

Tehokkaimmin

kirjavinkkaus vaikuttaa nuorempiin koululaisiin. Iän mukana kasvaa myös kriittisyys.
(Peltoniemi 2002.)
Ronkaisen (2001, 66) tutkielman koululaiset näkevät kirjavinkkauksen hyödyllisenä
sekä innostavana menetelmänä. Tytöt ilmoittivat olevansa täysin samaa mieltä, pojat
olivat melko samaa mieltä. Sukupuolen havaittiin olevan merkittävässä asemassa
kirjavinkkaustuntien tavoitteiden eli kirjojen lukemisen saavuttamisessa. Parhaiten
kirjavinkkaustuntien tavoite saavutettiin kohderyhmässä, eli 11–12-vuotiaiden nuorten
joukossa, sellaisten tyttöjen keskuudessa, jotka harrastivat lukemista jo entuudestaan ja
suhtautuivat lukemiseen positiivisesti. (Ronkainen 2001, 66.)
Ensimmäisen kyselyn Ronkainen (2001, 67) teki syksyllä 1999 ja toisen keväällä 2000.
Luettujen kirjojen määrä ei Ronkaisen mukaan selkeästi muuttunut kirjavinkkaamisen
jälkeen. Haastateltu luokan opettaja arvioi, että kirjavinkkaaminen herätti luokassa
innostuksen lukemiseen, mutta se oli hetkellistä ja tasoittui ajan myötä. (Ronkainen
2001, 67.)

4.3 Kiinnostavatko vinkatut kirjat?
Malmin ja Söderholm (2000) uskovat lasten kiinnostuvan vinkatuista kirjoista.
Kahdeksan lasta viidestätoista lainasi vinkatun kirjan. Merkittäviä eroja tyttöjen ja
poikien välillä suhtautumisessa kirjavinkkaamiseen, he eivät löytäneet. Kuitenkin eroja
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sukupuolten välillä löytyy, esimerkiksi siinä, kuinka usein kirjoja luetaan. (Malmin &
Söderholm 2000, 55, 57.)
Nollen tutki 20 valitun kirjan lainauskiertoa kirjavinkkaamisten aikana. Samalla hän
tutki

kirjavinkkaamisen

vaikutusta

tutkimuksessa

mukana

olevien

oppilaiden

lukemiskäyttäytymisen kehittymiseen. Tutkimuksessa oli mukana 52 neljännen luokan
oppilasta kahdesta eri luokasta. Tutkiakseen lukemiskäyttäytymisen muutosta, Nollen
käytti asenneasteikkoa ennen ja jälkeen kirjavinkkaamisen. (Nollen 1992, tiivistelmä.)
Valituista kirjoista kymmenen oli nimetty ALA Notable Books -listalla ja toiset
kymmenen Children’s Choice -listalla. Valittuja kirjoja käytettiin kirjavinkkaamisessa.
Oppilaat valitsivat Children’s Choice -listalta poimittuja kirjoja kaksi kertaa enemmän
luettavaksi kuin niitä kymmentä kirjaa, jotka oli poimittu ALA Notable Books -listalta.
Oppilaille annettiin teosten kiertoa koskeva kyselylomake, jonka avulla pyrittiin
seuraamaan kirjavinkkaamisen vaikutusta oppilaiden kirjojen valintaan. 80 %
oppilaiden tekemistä kirjojen etsimisistä osoitti, että suurin syy näiden kirjojen
hakemiseen oli kirjavinkkaus. Kyselylomake osoitti kuitenkin myös sen, että
kirjavinkkaamisen vaikutus kirjojen valintaan oli lyhytkestoista. Kirjavinkkaamisen
raportoitiin vaikuttaneen 61 kirjan kiertoon. 52 näistä kirjan kiertämisistä tapahtui
välittömästi kirjavinkkaamisen jälkeen. Tämän tutkimuksen mukaan kirjavinkkaaminen
vaikuttaa oppilaisiin samalla tavoin sukupuolesta riippumatta. (Nollen 1992, tiivistelmä,
124.)
Bodartin (1992, 33–35) mukaan kirjavinkkaaminen todella toimii. Kirjavinkattujen
kirjojen kierto voi nousta yhden lukukauden aikana jopa 300 %. Kirjavinkatut kirjat
kiertävät kirjavinkkauksen kuulleiden luettavana. Kun he ovat kirjan lukeneet ja
pitäneet siitä, he kertovat siitä kavereilleen, jotka myös lainaavat ja lukevat sen. Samalla
tavoin hekin kertovat kirjasta eteenpäin ja näin yhden kirjavinkkauksen vaikutus leviää
laajalle. (Bodart 1992, 33–35.)
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4.4 Teorian yhteenveto
Suomalaiset lapset ja nuoret ovat taitavia lukijoita. Esille on kuitenkin nostettu huoli
lukemisen vähentymisestä. Kirjavinkkaus on yksi lukemaanhoukuttamismenetelmä,
jonka avulla pyritään kuulijoita innostamaan lukemaan aiempaa enemmän. Aiempien
tutkimusten

mukaan

kirjavinkkaamiseen

suhtaudutaan

positiivisesti

ja

kirjavinkkaaminen lisää vinkattujen kirjojen lainakiertoa ainakin hetkellisesti.
Tytöt ja pojat ovat erilaisia lukijoita. Useissa tutkimuksissa on selvitetty lasten ja
nuorten lukutottumuksia. Kirjavinkkaamisella pyritään muuttamaan niin tyttöjen kuin
poikienkin lukutottumuksia aiempaa positiivisempaan suuntaan. Erityisesti 0-lukijoiden
lukemaan houkutteleminen koetaan tärkeäksi.
Kirjavinkkaamista voidaan tarkastella lukemisen markkinointikeinona. AIDA ja
DAGMAR -mallien avulla voidaan pohtia kirjavinkkaamista ja lukemisesta
kiinnostumista

vaiheittain

huomion

saamisesta

aina

kirjan

lukemiseen

tai

lukuharrastuksen syntyyn asti. Kiinnostuksen heräämisen teoria auttaa ymmärtämään
kirjavinkkaamisen merkitystä huomion herättäjänä.
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ
Tutkimusmenetelmäksi valikoitiin kysely. Kyselytutkimuksen etuna on mahdollisuus
kerätä laaja aineisto. Tällä ei tarkoiteta ainoastaan vastaajien suurta määrää, vaan myös
kyselylomakkeella kysyttävien asioiden moninaisuutta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara
2012, 195.) Kyselyn aineisto voidaan kerätä välittämällä kyselylomake vastaajalle
erilaisilla menetelmillä. Postitse toimitettavan kyselyn etuina pidetään mm. sitä, että
vastaaja voi valita itselleen parhaan ajankohdan vastaamiselle. Näin hän voi keskittyä
rauhassa kyselyn täyttämiseen ja lukea niin kysymykset kuin omat vastauksensakin
huolellisesti läpi. (Valli 2007, 102, 106.)
Tutkijalle koituvat kustannukset ovat tässä menetelmässä samat riippumatta siitä, missä
päin Suomea tutkija ja vastaajat asuvat. Postikysely ei siis ole maantieteellisesti sidottu.
Postin kautta saatu kyselylomake on kuitenkin helppo ohittaa. Vastaajalla ei ole usein
minkäänlaista sidettä tutkijaan, jonka takia on helppo olla vastaamatta kyselyyn.
Vastausprosentti jääkin usein alhaiseksi. (Valli 2007, 106.) Nykyään joudutaan usein
tyytymään jopa alle 50 % vastausprosenttiin aikuisväestön otoksiin perustuvissa
valtakunnallisissa postikyselyissä (KvantiMOTV 2 2011).

Kuitenkin sellaisissa

kyselyissä, joissa kyselylomake lähetettään jonkin instituution, organisaation tai
yhteisön välityksellä, on vastausprosentti yleensä saatu tavanomaista korkeammaksi
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2012, 196).
Kyselytutkimusta pidetään usein pinnallisena. Vastaajien suhtautumista tutkimukseen
on vaikea tietää. Näin ollen ei ole takeita siitä, että vastaajat vastaavat kysymyksiin
rehellisesti ja huolella. Vastausvaihtoehdot ovat vastaajien mielestä voineet olla
epäonnistuneita. Väärinymmärrysten kontrolloiminen on vaikeaa. (Hirsjäri, Remes &
Sajavaara 2012, 195.) Postin kautta lähetettävissä kyselyissä ongelmaksi voi muodostua
myös se, että varmasti ei voida tietää sitä, kuka kyselyyn on vastannut. Toiveena
tutkijalla on voinut olla erityisesti esimerkiksi isän vastaaminen, mutta todellisuudessa
vastaaja voi silti olla äiti. (Valli 2007, 106.)
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Kysely voidaan tehdä isolle ryhmälle, esimerkiksi koululuokalle, yhtä aikaa joko niin,
että tutkija on itse paikalla tai niin, että joku toinen toimii kokeen johtajana. Mikäli
tutkija on paikalla, voivat vastaajat esittää tutkijalle kysymyksiä vastaamista koskien.
Kaikki eivät kuitenkaan esitä kysymyksiä, vaikka se olisikin mahdollista. Tutkija voi
tarkentaa ja täsmentää itse kysymyksiään sekä auttaa vastaajia kyselyn täyttämisessä.
Tutkija voi halutessaan samalla myös havainnoida tilannetta ja koehenkilöitä keräten
täydentävää aineistoa. (Valli 2007, 107.)
Jos tutkija ei ole paikalla ryhmän täyttäessä kyselylomaketta, joku muu, kuten opettaja
toimii kokeen johtajana. Hän valvoo lomakkeiden täyttämistä ja auttaa vastaajia
tarvittaessa. Kokeen johtaja myös toimittaa täytetyt lomakkeet tutkijalle. Mikäli tutkija
ei ole itse paikalla, vastausohjeen on oltava erityisen huolella tehty. (Valli 2007, 108–
109.)
Se, että tutkija lähettää kyselyt isolle ryhmälle kerralla eikä itse ole paikalla on kaikkein
edullisinta. Tutkija voi lähettää yhdessä kirjekuoressa kyselylomakkeet usealle
vastaajalle

ja

ne

voidaan

myös

palauttaa

yhdessä

kirjekuoressa.

Myös

matkakustannuksilta vältytään. Vastausprosentti tällä tavoin toteutetussa kyselyssä on
melko korkea ja sitä parantaa entisestään se, että uusinta kysely voidaan lähettää
helposti niille, jotka eivät ole vielä vastanneet. (Valli 2007, 108.)
Tähän tutkimukseen kysely sopii useasta syystä. Tutkimuksen aihe mahdollistaa
kysymysten muotoilun kirjallisesti. Valittu vastaajajoukko saatiin suuremmaksi kuin
esimerkiksi haastatteluja tekemällä. Haastattelujen ongelmana valitun vastaajaryhmän
kohdalla voisi tulla myös yksilöiden mahdollinen ujous ja arkuus, jolloin tutkijan
persoona ja haastateltavien suhtautuminen tutkijaan voisivat rajoittaa aineiston
hankintaa. Kyselyä täyttäessään vastaaja voi rauhassa pohtia vastauksiaan eikä tutkija
olemuksellaan vaikuta vastaajaan.
Koska vastaajat ovat eripuolilta Suomea, kyselyjen lähettäminen vastaajille katsottiin
tarpeelliseksi. Näin tutkija välttyi matkustamasta eripuolille Suomea useaan otteeseen.
Mahdolliset ongelmat, jotka voivat kyselyjen postittamisesta seurata, voitiin välttää
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yhteistyöllä opettajien kanssa. Koska opettaja valvoi kyselyjen täyttämistä, tiedetään
kuka kyselylomakkeet on täyttänyt. Yhteistyö opettajien kanssa auttoi myös
vastaajamäärän suuruuteen, sillä vastaajat täyttivät kyselyn opettajan valitsemana aikana
ja samalla opettaja huolehti siitä, että vastaaminen suoritetaan.

5.1 Kyselylomake
Jotta tieteellinen kysely onnistuu, on tutkijan osattava laaja-alaisesti ottaa huomioon
vastaajien halu sekä taidot vastata kyselyyn. Myös ajalla on merkitystä. Tärkeää on
suunnitella kyselylomake huolellisesti sekä testata se. (KvantiMOTV 1 2010.)
Erityistä huomiota kyselylomakkeen suunnittelussa on kiinnitettävä ulkoasuun sekä
kyselyn pituuteen. Esimerkiksi postikyselyissä ensivaikutelmalla on suuri merkitys.
Kyselyn yleisilme on tärkeä. Mikäli kysely koetaan ylipitkäksi, vastaajalta katoaa halu
vastata kyselyyn. Keskimääräisen vastausajan ei tulisi postikyselyissä olla 15–20
minuuttia pidempi. (KvantiMOTV 1 2010.)
Kysymykset täytyy muotoilla niin, että vastaajat ymmärtävät kysymykset samalla
tavoin tutkijan kanssa, muutoin tulokset voivat vääristyä. Moniselitteisyys täytyy karsia
kysymyksistä pois, eivätkä kysymykset saa johdatella vastaajaa. Vastausohje ja kyselyn
ensimmäiset kysymykset pyrkivät luomaan luottamuksellisen suhteen vastaajan ja
tutkijan välille. Ennen kuin tutkimuksen kannalta tärkeitä kysymyksiä voidaan kysyä,
täytyy kyselylomakkeen osoittaa kyselyn mielekkyys ja tärkeys. (Valli 2007, 102, 104.)
Kysymykset olisi muotoiltava kielellisesti oikein. Kömpelöt kysymykset voivat
tuskastuttaa vastaajan. Kohderyhmä on otettava huomioon. (Valli 2007, 105.) Kieli on
oltava ymmärrettävää kohderyhmälle. Vaikeat käsitteet tai vieraskieliset termit eivät
sovi pienimpien kyselyihin tai mikäli niitä on käytettävä, on ne selitettävä hyvin.
Kysymysten lisäksi on mietittävä kysymysten järjestystä. Usein ns. taustakysymykset
sijoitetaan kyselyn alkuun. Ne johdattelevat kysymyslomakkeen täyttämiseen ja
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toimivat lämmittelykysymyksinä. (Valli 2007, 103.) Taustakysymykset voivat kuitenkin
tuntua vastaajasta myös anonymiteettiä uhkaavilta, erityisesti jos niitä kysytään laajasti
heti kyselyn alussa (KvantiMOTV 1 2010). Taustakysymysten jälkeen siirrytään
varsinaiseen aiheeseen. Aluksi kysytään aiheeseen liittyviä helppoja kysymyksiä.
Arkaluontoiset kysymykset on hyvä sijoittaa lomakkeen loppupuolelle, ei kuitenkaan
viimeiseksi. Ihan lomakkeen loppuun sijoitetaan muutama helppo kysymys. (Valli
2007, 103.)
Vastaajien motivaatio alkaa hiipua lomakkeen loppua kohti. Siksi lomakkeen loppuun
on hyvä laittaa helppoja kysymyksiä, joihin vastaaminen ei vaadi suuria ponnisteluja.
Taustakysymykset voivat olla myös lomakkeen lopussa ns. jäähdyttelykysymyksinä.
(Valli 2007, 103–104.)
Vastaajat on hyvä pitää mielessä jo kyselylomaketta tehdessä. Esimerkiksi kyselyn
pituuteen vaikuttaa vastaajien valinta. Lapsille suunnattu kysely ei saisi olla kahta sivua
pidempi, eikä aikuisille suunnattu enemmän kuin viisi sivua. Joskus kyselylomake voi
olla pidempi, mutta silloin on panostettava sen houkuttelevuuteen. Liian pitkältä
näyttävä kysely tai täydet sivut voi saada vastausinnon lopahtamaan jo ennen kuin
vastaaminen on aloitettu. (Valli 2007, 104–105.)
Mikäli tutkija antaa vastauksiin vastausvaihtoehdot, täytyy hänellä olla tietoa siitä
millaisia vastauksia koehenkilöt tulevat kysymyksiin antamaan. Vastausvaihtoehdot
luodaan kuviteltujen vastausten pohjalta. Erityisesti taustatietojen selvittämiseen sopivat
valmiit

vastausvaihtoehdot.

Jokaiselle

vastaajalle

täytyy

löytyä

sopiva

vastausvaihtoehto. Siksi voi olla syytä lisätä kysymyksiin ”muu, mikä?” -vaihtoehto.
Sopivia vaihtoehtoja ei kuitenkaan tulisi olla kuin yksi. Tämä helpottaa vastausten
analysointia ja tulkintaa. (Valli 2007, 123.) Kaikkiin kysymyksiin ei kannata antaa
valmiiksi luokiteltuja vastausvaihtoehtoja. Esimerkiksi ikä on hyvä kysyä vuoden
tarkkuudella. Tarvittaessa analysointivaiheessa voi muodostaa luokkia. (KvantiMOTV 1
2010.)
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Avoimien vastausten analysointi vaatii enemmän aikaa, mutta hyvänä puolena voidaan
nähdä mahdollisesti esiin nousevat hyvät ideat sekä perusteellisemmat vastaukset kuin
vaihtoehtokysymyksissä. Avoimet kysymykset vaativat vastaajalta enemmän ja siksi
niihin usein jätetään vastaamatta tai vastataan aiheen vierestä. (Valli 2007, 124.)
Kyselylomakkeessa voi olla myös avoimien ja strukturoitujen kysymysten välimuotoja.
Esimerkkinä tästä ovat mm. ne kysymykset, jotka tarjoavat ”muuten, miten?” vaihtoehdon. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2012, 1999.)
Tässä

tutkimuksessa

kyselylomakkeen

rakentaminen

aloitettiin

pohtimalla

lukutottumuksia. Lukemisen määrää pitää tärkeänä mm. Stanovich (1986, 380–382).
Vastaajilta kysyttiin kuukaudessa luettujen kirjojen määrää, kirjojen yhteenlaskettua
sivumäärää sekä lukemisen tiheyttä. Koska monipuolista lukemista pidetään tärkeänä
(esim. Kaarinan kaupunginkirjasto 2012), kyselyssä vastaajilta tiedustellaan minkä
tyyppisiä kirjoja he lukevat, lukevatko he lehtiä tai e-kirjoja.
Kun vastaajilta kyselyssä tiedustellaan minkälaisia kirjoja he lukevat, pyrittiin
vastausvaihtoehdot saamaan mahdollisimman kattaviksi. Erilaisia listoja kirjojen
genreistä tai kirjastojen omista lasten ja nuorten kirjojen luokitteluista löytyy hyvin
erilaisia (mm. Theguardian: books genres 2013, Celia-kirjasto 2013). Koska mikään
yksittäinen lista ei tuntunut riittävän kattavalta, muodostettiin erilaisten listojen pohjalta
oma kirjatyyppien lista (taulukko 6). Mukaan liitettiin vaihtoehto, jossa vastaaja saa itse
nimetä mitä muuta hän lukee. Useat vastaajat käyttivät tätä vaihtoehtoa, mutta suurin
osa heidän nimeämistään asioista oli sijoitettavissa jo mainittuihin kirjatyyppeihin.
Vastausten pohjalta mukaan liitettiin kaksi kirjatyyppiä lisää, hengelliset kirjat sekä
huumori. Koska lista on yhdistelmä monenlaisista kirjojen luokitteluista, käytetään siitä
nimitystä kirjatyypit.
Lukemistavoissa on mukana myös paikka, jossa luetaan. Valittu lukemispaikka voi
kertoa jonkin verran esimerkiksi motivaatiosta, jonka nähdään olevan yhteydessä
lukutaitoon (Kupari, Sulkunen, Vettenranta & Nissinen 2012, 44). Kirjavinkkauksen
jälkeen tehdyssä kyselyssä selvitellään kirjavinkkauksessa esille tulleita teoksia ja
niiden lukemista. Myös suhtautumista kirjavinkkaamiseen pyritään selvittämään.
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Näiden kysymysten avulla tutkitaan kirjavinkkaamisen onnistumista lukemisen
markkinointivälineenä.

5.2 Tutkimuksen toteutus
Osallistujat kyselyyn valittiin Lukuinto -projektin kevään 2013 pilottikoulujen joukosta.
Lukuinto -projektin työntekijät etsivät valittujen pilottien hakemusten perusteella ne
koulu-kirjasto -parit, joiden suunnitelmissa oli kirjavinkkauksen kehittäminen. Näistä
koulu-kirjasto -pareista tutkimuksen ulkopuolelle karsittiin ne, jotka keskittyivät
yläkouluikäisiin oppilaisiin. Mukaan valittiin 5 koulua, joista yksi jäi tutkimuksen
ulkopuolelle aikatauluongelmien vuoksi. Lopulliseen tutkimukseen osallistui neljä
koulua. Koulut ovat eri puolilta Suomea ja mukana on sekä pieniä kyläkouluja, että
isompia kunta- tai kaupunkikeskusten kouluja.
Tutkimukseen mukaan valittujen koulujen rehtoreille lähetettiin sähköpostitse pyyntö
osallistua tutkimukseen. Kun koulun rehtori ja neljännen luokan opettaja lupautuivat
mukaan,

lähestyttiin

koulun

kirjastoparia

sähköpostitse.

Kirjastoa

pyydettiin

järjestämään neljännen luokan oppilaille kirjavinkkaus.
Tutkimus suunnattiin peruskoulun neljännen luokan oppilaille. Peruslukutaito on
oletettavasti tähän mennessä kehittynyt niin, että vastaajat voivat lukea haluamaansa
materiaalia tekstin koosta tai kirjasintyypistä riippumatta. Myös lukutottumukset ovat
mahdollisesti ehtineet vakiintua.
Tutkimuksen

toteuttamiseen

tarvittavat

luvat

pyydettiin

rehtorilta

sekä

sivistystoimenjohtajalta. Lupien saamisen jälkeen lähetettiin kouluille helmikuussa
2013 yhdessä ensimmäisen kyselylomakkeen kanssa vanhemmille jaettava lomake, jolla
heiltä pyydettiin oppilaalle lupaa osallistua tutkimukseen. Koska kyseessä ovat
alaikäiset, on vanhemmilta saatava lupa tutkimusta varten. Kyselylomakkeet päädyttiin
lähettämään postitse kulujen ja ajan säästämiseksi. Kahdelle koululle lomakkeet
toimitettiin kuitenkin sähköisessä muodossa opettajien toivomuksesta. Kun vanhemmat
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myönsivät luvan tutkimukseen osallistumisesta, järjestivät opettajat oppilaille
tilaisuuden täyttää ensimmäinen kyselylomake. Luokkien opettajat toimivat kokeen
johtajina huolehtien siitä, että kyselyyn vastaavat vain vanhemmilta luvan saaneet
oppilaat.
Kyselylomakkeiden täyttämisen jälkeen opettajat lähettivät tutkijalle koko luokan
lomakkeet kerralla. Vaikka postikyselyiden etuna yleensä on vastaajan mahdollisuus
valita sopiva ajankohta kyselyn täyttämiseksi, tässä tutkimuksessa vastaajat täyttivät
kyselyn opettajan valitsemana ajankohtana. Toisaalta kyselylomakkeen sivuuttaminen
ei tässä tutkimuksessa ole vastaajille mahdollista samalla tavoin kuin normaalisti
postikyselyssä, opettajien valvoessa lomakkeiden täyttöä. Koska kyselylomakkeet
täytetään valvonnan alaisena, voidaan olla myös varmoja siitä, että kyselyyn vastaavat
juuri toivotut henkilöt. Mikäli kyselylomakkeita täyttäessä vastaajilla herää kysymyksiä
vastausvaihtoehdoista tai kysymyksen asetteluista, on tutkijan mahdollista saada tästä
tieto valvovan opettajan välityksellä. Vaikka tämä osaltaan auttaa väärinymmärrysten
kontrolloinnissa, ei täyttä varmuutta silti saavuteta. Kaikki vastaajat eivät kysy
lisäohjeita, vaikka eivät ymmärtäisikään kysymystä.
Ensimmäisen kyselylomakkeen täyttämisen jälkeen jokainen luokka osallistui
kirjavinkkaukseen. Yhtä koulua lukuun ottamatta kirjavinkkauksen toteutti kirjastoparin
henkilökunta. Yhdellä koululla kirjavinkkauksen valmistelivat ja toteuttivat ylemmän
luokan oppilaat kaverivinkkauksena. Erityisiä ohjeita tai rajoituksia kirjavinkkaamiselle
ei asetettu. Luokan opettaja yhdessä kirjaston henkilökunnan tai toisen opettajan kanssa
ovat sopineet käytännön järjestelyistä.
Kuukausi kirjavinkkauksen jälkeen kouluille lähetettiin toinen kyselylomake. Koska
kirjavinkkauksen ajankohta vaihteli eri kouluilla, lähtivät toiset kyselylomakkeet
kouluille huhti-toukokuun 2013 aikana. Vastausaikaa annettiin viikko, jotta kaikilla
vastaajilla on kirjavinkkauksesta kulunut mahdollisimman samanpituinen ajanjakso.
Molemmat kyselylomakkeet pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeäksi ulkoasultaan.
Erityisesti

huomiota

kiinnitettiin

kysymysten

yksinkertaisuuteen

ja

nopeaan
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täytettävyyteen. Kyselylomakkeista ei haluttu pitkiä, jotta oppilaat jaksaisivat keskittyä
kaikkiin kysymyksiin. Ensimmäisen kyselylomakkeen kohdalla pyrittiin luomaan
vastaajille vaikutelma siitä, että kyselyn täyttäminen on helppoa. Näin siksi, että
myöhemmin täytettävän toisen kyselylomakkeen täyttämistä kohtaan ei ennalta
muodostuisi kielteistä asennetta, joka voisi näkyä vastauksissa. Useimpiin kysymyksiin
annettiin vastausvaihtoehdot. Jotta kysymykset olisivat ymmärrettäviä ja vastaajien
tasolle sopivia, kyselylomakkeita testattiin ennalta useammalla eri-ikäisellä vastaajalla.
Kirjaston henkilökunnalta sekä kaverivinkkauksen valmistaneen luokan opettajalta
pyydettiin lyhyttä, vapaamuotoista kuvausta kirjavinkkaamisesta sekä listaa vinkatuista
kirjoista. Nämä toimitettiin tutkijalle sähköpostitse.

5.3 Aineisto ja sen analysointi
Aineiston analysoimisessa käytettiin kvalitatiivista sekä kvantitatiivista menetelmää.
Aineisto

koostuu

yhteensä

201

vastauslomakkeesta.

Vastauksia

ennen

kirjavinkkaamista tehtyyn kyselyyn tuli 101 ja kirjavinkkaamisen jälkeen täytettyyn
kyselyyn 100. Aineiston analysointi aloitettiin kirjavinkkaamisen jälkeen tehdyn
kyselylomakkeen avoimista kysymyksistä. Toisessa kysymyksessä vastaajat saivat
kertoa mikä heistä on lukemisessa mukavaa tai perusteluja sille, miksi he eivät lue (liite
2, kysymys 3) ja toisessa vastaajat perustelivat miksi he pitivät tai eivät pitäneet
kirjavinkkauksesta (liite 2, kysymys 14). Ensimmäiseksi vastaukset listattiin
ranskalaisilla viivoilla. Heti listausvaiheessa vastaukset jaettiin myönteisesti ja
kielteisesti asiaan suhtautuviin näkemyksiin. Mikäli useammassa lomakkeessa oli sama
vastaus, merkattiin vastauksen perään, monestako lomakkeesta kyseinen vastaus löytyy.
Tämän jälkeen käytettiin teemoittamista.
Lähestymistapana käytettiin aineistolähtöistä teemoittamista, jossa etsittiin vastauksista
nousevia teemoja. Teemoittamisessa aineisto pelkistetään etsimällä siitä tekstin
olennaisimmat asiat. Teemat eivät näin ollen liity tekstin yksittäisiin kohtiin vaan
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tekstin sisältöön. Pyrkimyksenä on löytää rivien välistäkin keskeiset merkitykset.
(Moilanen & Räihä 2010, 55.) Esimerkki teemoittelun etenemisestä löytyy taulukosta 1.

Taulukko1. Esimerkki teemoittelun etenemisestä.
Alkuperäinen teksti
”Joskus vain huvittaa lukea, jos ei ole
muuta tekemistä”

Tulkinta

Teema

Ajankuluksi lukeminen

Lukemisen edut

Lukea voi melkein missä vain

Lukemisen edut

Kirja on jännittävä

Kirjan ominaisuudet

Ajan puute

Lukemiseen vaikuttavat rajoitukset

”Kirjoissa se on mukavaa, kun on vaikka
lentokoneess ja pitää olla paikallaan, eikä
ole tietokonetta tai TV:tä niin voi lukea
kivaa kirjaa”
”No melki aina minun valitsemista
kirjoista tulee jännittäviä kohtia”
”En tykkää lukea. Liikaa urheilu
harrastuksia”

Molempien kyselyjen aineisto syötettiin SPSS-ohjelmaan avoimia vastauksia lukuun
ottamatta. Jotta aineisto pystyttiin syöttämään ohjelmaan, täytyi osaa vastauksista
muokata. Vastauksissa, joissa määrä ilmaistiin useammalla luvulla, kuten esimerkiksi
2–3, valittiin vastaukseksi aina pienin ilmoitettu luku. Kun tällaisten kysymysten
vastaukset luokiteltiin, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vastaukset sijoittuivat
samaan luokkaan, kuin esimerkiksi keskimmäisen luvun valitsemisen myötä olisi
sijoittunut. Valitsemalla pienin ilmoitettu luku pyrittiin siihen, että vastaaja olisi
varmasti lukenut ainakin pienimmän luvun verran kirjoja. Tuloksissa näkyvät erot
voisivat olla hieman suurempia, mikäli olisi valittu annetuista luvuista esimerkiksi
suurin luku.
Mikäli vastaaja vastauksessaan käytti luvun lisäksi selittäviä tekstejä kuten ”ehkä”, ”yli”
tai ”noin”, tulkittiin vastukset ilmoitetun luvun mukaan. Esimerkiksi yli 5 tulkittiin
luvuksi

5.

Vastaajan

ilmoitettua

useampi

vaihtoehto

sivumääriä

kysymyksissä, valittiin vastaukseksi aina pienin mahdollinen määrä.

koskevissa
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SPSS-ohjelmaan syötetyn aineiston analysoinnissa käytettiin apuna ristiintaulukointia
sekä kuvioita. Tuloksissa käytetään ainoastaan prosenttilukuja, jotta yksittäisiä vastaajia
ei pystyttäisi tunnistamaan.
Kyselyn vastausprosentti on noin 93 %. Niiden vastaajien lisäksi, joille vanhemmat
eivät ole antaneet lupaa osallistua, on mahdollisesti osa luvansaaneista ollut poissa
koulusta kyselyn täyttämisen aikaan. Muutama vastaaja on täyttänyt vain toisen
kyselyistä. Tutkimusaineisto edustaa kuitenkin valittua vastaajaryhmää hyvin. Tuloksia
tarkasteltaessa on syytä huomioida vastaajamäärän pienuus sekä vähäinen vaihtelu
vastaajissa. Yhdenkin vastaajan ero näkyy tuloksissa selkeästi. Muun muassa koulujen
erilaisuuden myötä tutkittavasta aiheesta tarjoutuu monipuolinen kuva. Aineisto on
kattava vastaajaryhmän osalta. Tutkimus tuloksineen ei ole yleistettävissä, mutta on
suuntaa antava.
Kyselylomakkeiden toimivuus voidaan muutamien kysymysten osalta asettaa
kyseenalaiseksi lomakkeiden testaamisesta huolimatta. Kysymysten 11 sekä 12 (liite 2)
osalta,

on

tuloksiin

suhtauduttava

varovaisesti.

Kysymyksessä

11

kysytään

kirjavinkkaamisen jälkeen luettavia kirjatyyppejä. On suuri mahdollisuus, että osa
vastaajista on ilmoittanut ainoastaan ne kirjatyypit, joita on todella lukenut
kirjavinkkaamisen jälkeen eikä kaikkia niitä kirjatyyppejä, joita voisi lukea. Kysymys
12 käsittelee kirjavinkkauksessa vinkattujen kirjojen lukemista. Koska kysymyksen
asettelu on huono, ei tuloksista voida päätellä sitä, milloin vinkatut kirjat on luettu.
Aineiston syöttämisvaiheessa mahdollisesti tapahtuneiden virheiden mahdollisuus on
olemassa. Koska aineisto on muun muassa kouluittain vertailtaessa osittain hyvin pieni,
virheiden merkitys voi kasvaa suureksi. Tutkimus antaa kuitenkin suuntaa siitä,
millaisia muutoksia kirjavinkkaamisen myötä voi lukutottumuksissa havaita. Vaikka osa
kysymyslomakkeen kysymyksistä herättää epäilyjä niiden toimivuudesta, kuvaa
tutkimus luotettavasti vastaajaryhmässä tapahtuneita muutoksia.
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6 TULOKSET
Tutkimuksessa tehtiin kaksi kyselyä, ennen kirjavinkkaamista ja sen jälkeen. Ennen
kirjavinkkaamista tehdyn kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa neljäsluokkalaisten
lukutottumuksia. Kirjavinkkaamisen jälkeen tehdyllä toisella kyselyllä pyrittiin
löytämään

mahdollisia

muutoksia

lukutottumuksissa.

Ensimmäiseen

kyselyyn

vastauksia tuli 101. Vastaajista 59 oli tyttöjä ja 42 poikaa. Toiseen kyselyyn vastasi 100
henkilöä, joista tyttöjä oli 55 ja poikia 45. Koska vastaajien sukupuolijakauma on
kyselyissä erilainen, on kyselyyn vastannut osittain eri henkilöt. Tutkimuksessa oli
mukana neljä koulua. Koulujen nimiä tai paikkakuntia ei tutkimuksessa mainita
yksittäisten oppilaiden tietojen turvaamiseksi. Kouluja nimitetään kirjaimilla A-D.
Koulut ovat erikokoisia ja eri puolilta Suomea. Pienin vastaajamäärä koulua kohti on 7
ja

suurin

65.

Seuraavassa

tarkastellaan

vastaajien

lukutottumuksia

ennen

kirjavinkkaamista, muutoksia lukutottumuksissa kirjavinkkaamisen jälkeen sekä
suhtautumista kirjavinkkaamiseen.

6.1 Lukutiheys
Ennen kirjavinkkaamista täytettyyn kyselyyn vastanneista kaikki ilmoittivat lukevansa
lehtiä ja kirjoja ainakin joskus (kuvio 5). Vastaajista runsas 30 % ilmoitti lukevansa
päivittäin. Viikoittain lukee noin 74 % vastaajista.
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Kuvio 5. Lehtien ja kirjojen lukutiheys ennen kirjavinkkaamista kouluittain.

Yhteensä
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Kirjavinkkaamisen jälkeen täytetyssä kyselyssä (kuvio 6) 2 % vastaajista ilmoitti, ettei
lue lainkaan. Kaiken kaikkiaan lukeminen kuitenkin näyttää lisääntyneen. Kaikista
vastaajista 36 % ilmoitti lukevansa päivittäin, mikä tarkoittaa noin 3 prosenttiyksikön
lisäystä. Koulujen vertailussa voidaan havaita, että päivittäin lukevien määrä on
kouluissa A ja D pysynyt samana, mutta kouluissa B ja C päivittäin lukevien määrä on
kasvanut kirjavinkkaamisen jälkeen.
Ennen kirjavinkkaamista koulussa A kaikki vastaajat lukivat useamman kerran viikossa.
Vaikka lukutiheys näyttää lisääntyneen koko aineistossa, koulussa A se on vähentynyt.
Päivittäin lukevien määrä on pysynyt samana, mutta 2–3 kertaa viikossa lukevien määrä
on vähentynyt ja osa vastaajista ilmoitti lukevansa vain kerran viikossa. Koulussa C
päivittäin lukevien määrä on lisääntynyt, mutta samaan aikaan on tapahtunut myös
toisenlaista muutosta. 1–2 kertaa kuukaudessa lukevien ryhmä on kirjavinkkaamisen
jälkeen kokonaan hävinnyt. Sen sijaan harvemmin lukevien määrä on selkeästi kasvanut
ja lisäksi osa vastaajista ilmoitti, ettei lue lainkaan.
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Kuvio 6. Lehtien ja kirjojen lukutiheys kirjavinkkaamisen jälkeen.

Lukutiheyttä voidaan tarkastella myös kirjojen määrän tai sivumäärien suhteen. 0lukijoista sekä 1–4 kirjaa kuukaudessa lukevista vähintään kerran viikossa lukijoiden
määrä kasvaa kirjavinkkaamisen jälkeen. Yli 5 kirjaa kuukaudessa lukevilla ei ole
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havaittavissa selkeitä eroja.

Kuukauden aikana luettujen kirjojen yhteenlaskettuja

sivumääriä tarkasteltaessa voidaan nähdä, että kirjavinkkaamisen jälkeen vähintään
kerran viikossa lukevien määrä pienenee niin 0–50 sivua kuin yli 200 sivua
kuukaudessa lukevilla. Sen sijaan 51–200 sivua lukevilla vähintään kerran viikossa
lukevien määrä lisääntyy.
Lukutiheydessä

näkyy

eroja

tyttöjen

ja

poikien

välillä

(kuvio

7).

Ennen

kirjavinkkaamista tehdyssä kyselyssä sukupuolten välillä voidaan havaita tyttöjen
aktiivisuus lukemisessa. Poikien lukutiheys on tyttöjä vähäisempää. Tytöistä 39 %
ilmoitti lukevansa päivittäin ja useammin kuin kerran viikossa luki lähes 70 % tytöistä.
Pojista päivittäin luki 24 % ja vähintään kerran viikossa noin 48 %.
Kirjavinkkaamisen jälkeen useammin kuin kerran viikossa lukee 80 % tytöistä ja noin
56 % pojista. Tytöillä ”harvemmin” tai ”en koskaan” vastausten määrä on
kirjavinkkaamisen jälkeen vähentynyt tai pysynyt samana. Pojilla kuitenkin näiden
vastausten määrä on päinvastoin lisääntynyt.
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Kuvio 7. Lehtien ja kirjojen lukutiheys sukupuolittain ennen kirjavinkkaamista ja sen
jälkeen.
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Poikien ja tyttöjen lukemistiheydestä kertovat kuviot (kuvio 7) ovat erimallisia. Sekä
tytöillä että pojilla useammin kuin kerran viikossa lukemisen määrä kasvoi
kirjavinkkauksen jälkeen. Tytöissä on kuitenkin selvästi enemmän tiheästi lukevia ja
vähän harvemmin lukevia, kun taas pojat jakautuvat tasaisemmin. Kirjavinkkaamisen
jälkeen poikien lukutiheyttä kuvaavat pylväät lähestyvät tyttöjen pylväitä, vaikka eroja
on edelleen havaittavissa.
Vastaajilta kysyttiin lehtien lukemisesta. Koska yleensä kirjavinkkauksissa ei vinkata
lehtiä, ei lehtien lukemiseen haluttu kiinnittää enempää huomiota. Tästä syystä
vastaajilta kysyttiin vain sarjakuvien ja muiden lehtien lukemista, eikä lehtiä eritelty
tarkemmin. Kysymyksen tarkoituksena oli selventää vastaajien lukutottumuksia ja
tarkentaa näkemystä siitä, mitä vastaajat lukevat.
Ennen kirjavinkkaamista sarjakuvalehtiä ilmoitti lukevansa 84 % ja muita lehtiä 59 %
vastaajista. Noin 3 % vastaajista ei lukenut lehtiä lainkaan. Kirjavinkkaamisen jälkeen
sarjakuvalehtien ja muiden lehtien lukijoiden määrät ovat pysyneet prosentuaalisesti
samana. Kuitenkin niiden vastaajien määrä, jotka ilmoittavat etteivät lue lehtiä lainkaan
on noussut 8 %:iin. Tämä muutos selittynee sillä, että useampi vastaajista on ilmoittanut
lukevansa sekä sarjakuvia että muita lehtiä.
Poikien sarjakuvalehtien lukeminen laskee hieman, mutta tytöillä se pysyy samana.
Vaikka yhteensä laskettuna muiden lehtien lukemisessa ei näy eroja, löytyy niitä
sukupuolten väliltä. Tytöillä muiden lehtien lukeminen lisääntyy 62 %:sta 74 %:iin.
Pojilla kuitenkin lukeminen laskee 55 %:sta 40 %:iin. Ero sukupuolten välillä on selkeä.
Sähköiset kirjat eli e-kirjat ovat yleistymässä ja osa kirjastoista tarjoaa jo
lukulaitteitakin niitä varten. Tarkoituksena oli kartuttaa tietämystä siitä, kuinka tuttu
asia e-kirjat neljäsluokkalaisille on. Ennen kirjavinkkaamista 58 % vastaajista ilmoitti,
ettei ole koskaan kuullut e-kirjoista eikä ole kokeillut niiden lukemista. 13 % vastaajista
on kuullut e-kirjoista ja on ainakin kokeillut niiden lukemista tai lukee niitä jo
säännöllisesti tai jonkin verran.
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E-kirjat näyttävät olevan tutuimpia vastaajille kouluissa B ja C. Näiden koulujen
vastaajista puolet (C 50 %) tai hieman vähemmän (B 46 %) on kuullut e-kirjoista ja osa
kokeillutkin. Koulun D vastaajista 71 % ei ole kuullutkaan e-kirjoista. Koululla A ekirjat ovat outoja 86 % vastaajista. Erot koulujen välillä vaikuttavat huomattavilta.
Kirjavinkkauksen jälkeen enää 36 % vastaajista ilmoitti, ettei ole kuullut e-kirjoista eikä
ole kokeillut niiden käyttöä. Voi olla, että vastaajat ovat ottaneet selvää e-kirjoista
ensimmäisen kyselyn jälkeen joko itse, tai opettajat ovat voineet nostaa asian esille
oppilaiden kanssa. Nyt jo 20 % vastaajista ilmoittaa kokeilleensa e-kirjojen lukemista
tai lukevansa niitä jonkin verran. Säännöllisesti e-kirjoja lukevia ei toisessa kyselyssä
ole mukana.
Koulussa A e-kirjat ovat alkaneet ensimmäisen kyselyn jälkeen kiinnostaa.
Kirjavinkkaamisen jälkeen enää 43 %:lle koulun A vastaajista olivat e-kirjat outoja.
Muutos kyselyjen välillä on suuri. E-kirjoja ilmoittaa lukevansa jonkin verran 14 %
koulun A vastaajista. Ennen kirjavinkkaamista kukaan koulun A vastaajista ei ollut
kokeillut e-kirjojen lukemista. On syytä muistaa, että vastaajien määrä on pieni, jolloin
erot näyttävät todellisuutta suuremmilta. Muutosta e-kirjoihin tutustumista ja niiden
kokeilua kohti on kuitenkin havaittavissa.
Muissakin kouluissa e-kirjoista on kirjavinkkaamisen jälkeen kuullut yhä useampi
vastaaja. Myös e-kirjojen käyttöä kokeilleiden määrä on noussut, vaikka edelleenkin ekirjojen lukijoiden määrä on melko pieni. Merkillepantavaa on, että koulussa D edelleen
yli puolet vastaajista ei ole kuulleet e-kirjoista. Kuitenkin jo ensimmäisen kyselyn
aikana muutama vastaajista oli kokeillut tai luki e-kirjoja säännöllisesti.
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Kuvio 8. E-kirjojen lukeminen sukupuolittain ennen kirjavinkkaamista.

Kaikkien vastaajien keskuudessa pojat näyttävät olevan tyttöjä aktiivisempia e-kirjojen
kokeilussa ja käytössä (kuviot 8 ja 9). Ennen kirjavinkkaamista tytöistä 10 % ja pojista
17 % oli kokeillut e-kirjojen lukemista tai luki niitä jonkin verran tai säännöllisesti.
Kirjavinkkaamisen jälkeen tytöistä 16 % ja pojista 25 % on ainakin kokeillut e-kirjojen
lukemista. Tytöistä lähes puolet ilmoittaa kirjavinkkaamisen jälkeen, etteivät he ole
kokeilleet e-kirjojen lukemista, vaikka ovatkin kuulleet niistä.
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Kuvio 9. E-kirjojen lukeminen sukupuolittain kirjavinkkaamisen jälkeen.
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6.2 Lukemisen määrä
Ennen kirjavinkkaamista vastaajat kertoivat kuukauden aikana lukemiensa kirjojen
määrän (taulukko 2). Erot olivat suuria. 14 % vastanneista on 0-lukijoita, eli he eivät ole
lukeneet yhtään kirjaa kuukauden aikana. Yli puolet vastaajista ilmoittaa lukeneensa 1–
4 kirjaa. Yhden kirjan päivässä tai enemmän lukeneita on 2 % vastaajista.

Taulukko 2. Kuukauden aikana luettujen kirjojen määrä ennen kirjavinkkaamista
kouluittain.
Luettujen kirjojen määrä ennen kirjavinkkaamista
Ei yhtään

1–4

5–9

10–19

20–29

30–39

40–49

50 tai yli

%

%

%

%

%

%

%

%

A

0,0

66,7

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B

18,3

46,7

15,0

11,7

5,0

1,7

1,7

0,0

C

18,2

36,4

36,4

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

D

0,0

94,1

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

13,8

55,3

16,0

9,6

3,2

1,1

1,1

0,0

Kirjavinkkaamisen jälkeen tehdyssä kyselyssä kysyttiin vastaajilta kuinka monta kirjaa
he olivat lukeneet ennen kirjavinkkaamista kuukauden aikana. Tulokset olivat kuitenkin
hyvin samansuuntaisia ennen kirjavinkkausta toteutetun kyselyn tulosten kanssa ja siitä
syystä tämän kysymyksen vastauksiin ei paneuduta sen enempää.
Kirjavinkkaamisen jälkeen toteutetussa kyselyssä selvitettiin

myös

vastaajien

kuukauden aikana lukemien kirjojen määrää kirjavinkkauksen jälkeen (taulukko 3).
Kirjojen määrässä ei näy tapahtuneen suuria muutoksia ensimmäiseen kyselyyn
verrattuna. 0-lukijoiden määrä on sama kuin ensimmäisessä kyselyssä eli 14 %. 30
kirjaa tai enemmän lukeneiden määrä on noussut 2 %:sta 4 %:iin. Muutosta näkyy 1–4
ja 5–9 kirjaa lukeneiden kohdalla. Ensimmäisessä kyselyssä 1–4 kirjaa lukeneita oli 55
%, toisessa kyselyssä 51 %. 5–9 kirjaa lukeneita oli ennen kirjavinkkausta 16 % ja
kirjavinkkaamisen jälkeen 19 %.
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Taulukko 3. Kuukauden aikana luettujen kirjojen määrä kirjavinkkaamisen jälkeen
kouluittain.
Luettujen kirjojen määrä kirjavinkkaamisen jälkeen
Ei yhtään

1–4

5–9

10–19

20–29

30–39

40–49

50 tai yli

%

%

%

%

%

%

%

%

A

0,0

42,9

28,6

0,0

14,3

14,3

0,0

0,0

B

13,6

52,5

20,3

8,5

1,7

0,0

0,0

3,4

C

41,7

8,3

16,7

16,7

8,3

0,0

0,0

8,3

D

0,0

76,5

11,8

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Yhteensä

13,7

50,5

18,9

9,5

3,2

1,1

0,0

3,2

Suurin vastaaja ryhmä kirjavinkkaamisen jälkeen sijoittuu kohtaan 1–4 kirjaa
kuukaudessa lukeneisiin kaikissa muissa kouluissa lukuun ottamatta koulua C. Siellä
suurin vastaajaryhmä ilmoittaa, ettei ole lukenut yhtään kirjaa kuluneen kuukauden
aikana. Koulussa B 0-lukijoiden osuus on laskenut 14 %:iin ja koulussa C noussut 42
%:iin. 50 kirjaa tai enemmän lukeneita löytyy kouluista B ja C. Näistä kahdesta
koulusta löytyvät siis eniten ja vähiten lukevat vastaajat. Koulussa A kaikki vastaajat
ovat lukeneet vähemmän kuin 40 kirjaa. Koulussa D ei ole yhtään vastaajaa, joka olisi
lukenut 20 kirjaa tai enemmän.
Taulukosta 4 on nähtävissä jonkin verran eroja sukupuolten välillä. Tytöt lukevat poikia
useampia kirjoja. Suurin osa niin tytöistä kuin pojistakin lukee kuukaudessa 1–4 kirjaa.
Ennen kirjavinkkaamista 9 % tytöistä ja 21 % pojista ei ole lukenut yhtään kirjaa.

Taulukko 4. Kuukauden aikana luettujen kirjojen määrä sukupuolittain ennen
kirjavinkkaamista.
Luettujen kirjojen määrä
Sukupuoli

Ei yhtään

1–4

5–9

10–19

20–29

30–39

40–49

50 tai yli

Yhteensä

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Tyttö

8,9

53,6

17,9

12,5

3,6

1,8

1,8

0,0

100,0

Poika

21,1

57,9

13,2

5,3

2,6

0,0

0,0

0,0

100,0

Yhteensä

13,8

55,3

16,0

9,6

3,2

1,1

1,1

0,0

100,0
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Kirjavinkkaamisen jälkeen tytöistä 4 % ja pojista 26 % ei ole lukenut yhtään kirjaa
(taulukko 5). Kirjavinkkaaminen ei ole 0-lukijoiden joukossa pojilla lisännyt lukemista,
päinvastoin. Vastaajien määrä, jotka ilmoittavat etteivät ole kuukauden aikana lukeneet
yhtään kirjaa, on pojilla lisääntynyt. Tytöillä määrä on kuitenkin selkeästi pudonnut.
2 % tytöistä ja 5 % pojista ilmoittaa kirjavinkkaamisen jälkeen lukeneensa yli 50 kirjaa
kuukaudessa. Tässä on tapahtunut erityisesti pojilla selkeä muutos. Ennen
kirjavinkkaamista yksikään poika ei ilmoittanut lukevansa enemmän kuin 20–29 kirjaa
kuukaudessa. Tytöillä muutos ei ole niin suuri, sillä ennen kirjavinkkaamista 30–39
sekä 40–49 kirjaa lukeneita vastaajia oli molempia 2 %. Kirjavinkkaamisen jälkeen
kukaan

tytöistä

ei

vastannut

lukevansa

40–49

kirjaa.

Mahdollisesti

ennen

kirjavinkkausta näin vastanneet tytöt lukivat kirjavinkkaamisen jälkeen yli 50 kirjaa
kuukaudessa.

Taulukko 5. Kuukauden aikana luettujen kirjojen määrä kirjavinkkaamisen jälkeen
sukupuolittain.
Luettujen kirjojen määrä
Sukupuoli

Ei yhtään

1–4

5–9

10–19

20–29

30–39

40–49

50 tai yli

Yhteensä

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Tyttö

3,8

51,9

25,0

11,5

3,8

1,9

0,0

1,9

100,0

Poika

25,6

48,8

11,6

7,0

2,3

0,0

0,0

4,7

100,0

Yhteensä

13,7

50,5

18,9

9,5

3,2

1,1

0,0

3,2

100,0

Kirjojen sivumäärät vaihtelevat huomattavasti. Tästä syystä ainoastaan kirjojen määrä ei
vielä kerro kaikkea. Joku vastaaja on voinut lukea esimerkiksi 25 kirjaa, joissa
jokaisessa on sivuja 20. Tällöin hän on yhteensä lukenut 500 sivua. Joku toinen vastaaja
taas on voinut lukea vain yhden kirjan, mutta kirjassa on voinut olla jopa yli 1000 sivua.
Sivumäärä antaa näin ollen enemmän suuntaa lukemisen määrästä kuin pelkkä luettujen
kirjojen määrä.
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A

yhteenlaskettu

sivumäärä

ennen

kirjavinkkausta kouluittain.

Kuviosta 10 voidaan havaita, että 19 % vastaajista on ilmoittanut ennen
kirjavinkkaamista lukevansa 0–50 sivua, yli 500 sivua lukeneita on lähes saman verran,
20 % vastaajista. Suurin ryhmä eli noin neljännes vastaajista on kertonut lukevansa
101–200 sivua. 0–200 sivua kuukaudessa lukeneita on vastaajista 61 %.
Kirjavinkkaamisen jälkeen tehdyssä kyselyssä 0–50 sivua lukeneita on 10 % vastaajista.
Yli 500 sivua kuukauden aikana lukeneiden määrä on pysynyt samana. 0–200 sivua
lukeneiden määrä on laskenut 46 %:iin. Kuukauden aikana luettu sivumäärä on siis
kasvanut. On kuitenkin huomattava, että 401–500 ja yli 500 sivua kuukaudessa
lukeneiden määrä on pysynyt ennallaan. Ei voida päätellä, että vähän lukevat olisivat
alkaneet lukea useampia satoja sivuja, mutta näyttää siltä, että vähän lukeneet ovat
alkaneet lukea hieman enemmän ja oletettavaa on, että jo jonkin verran lukeneet ovat
myös lisänneet lukemisensa määrää.
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Kuvio 11. Kuukaudessa luettujen kirjojen yhteenlaskettu sivumäärä kirjavinkkaamisen
jälkeen kouluittain.

Ennen kirjavinkkaamista tehty kysely osoittaa koulujen välillä olevan selkeitä eroja
luettujen sivujen määrässä. Koulussa A vastaajat lukevat vähintään 101 sivua
kuukaudessa ja koulussa D vähintään 51 sivua. Koulussa B 26 % ja koulussa C 17 %
vastaajista lukee 0–50 sivua kuukaudessa. Kirjavinkkaamisen jälkeen tehdyssä
kyselyssä (kuvio 11) havaitaan muutosten eroavan koulujen välillä. Kirjavinkkaamisen
jälkeen kaikki koulun A vastaajat lukevat vähintään 101 sivua kuten ennen
kirjavinkkaamistakin. Selkeää sivumäärän kasvua koulussa kuitenkin on tapahtunut
kirjavinkkaamisen myötä. 29 % koulun A vastaajista luki ennen kirjavinkkausta yli 500
sivua kuukaudessa. Kirjavinkkaamisen jälkeen vastaava luku on 57 %.
Koulussa B 0–50 sivua lukeneiden määrä on ennen kirjavinkkaamista tehdyn kyselyn
26 %:sta laskenut kirjavinkkaamisen jälkeen täytetyssä kyselyssä 15 %:iin, koulussa C
0–50 sivua lukevien määrä on laskenut noin puolella. Kirjavinkkaaminen on koulussa D
tasoittanut ryhmien välisiä eroja. Ennen kirjavinkkausta tehdyssä kyselyssä 51–200
sivua sekä yli 500 sivua kuukaudessa lukevien ryhmät olivat suuria. Kirjavinkkauksen
jälkeen ääripäät ovat laskeneet muiden ryhmien noustessa.
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Ennen kirjavinkkaamista tytöistä 44 % ja pojista 37 % ilmoittaa lukevansa enemmän
kuin 200 sivua kuukaudessa. Ero poikien ja tyttöjen välillä kasvoi selkeästi
kirjavinkkaamisen jälkeen, sillä tytöistä 66 % ja pojista 40 % ilmoittaa
kirjavinkkaamisen jälkeen lukevansa enemmän kuin 200 sivua kuukaudessa.
Tarkemmin vastauksia tarkasteltaessa voidaan sukupuolten välillä havaita eroja siinä,
kuinka kirjojen sivumäärän lukeminen muuttuu kirjavinkkaamisen myötä. Tytöillä 0–
200 sivua kuussa lukevien ryhmät laskevat kirjavinkkaamisen jälkeen. 201 – yli 500
sivua lukevien ryhmät vastaavasti nousevat lukuun ottamatta 401–500 sivua
kuukaudessa lukevien ryhmää, jonka vastaajamäärä tytöillä laskee. Pojilla muutos on
hyvin erityyppinen. Kuten tytöillä, pojillakin 0–50 sivua lukevien vastaajien määrä
pienenee. Ainoastaan 51–100 sekä 201–300 sivua lukeneiden vastaajien määrä pojilla
kasvaa. Muut ryhmät pienenevät. Tytöillä suurempien sivumäärien lukijoiden määrä
kasvaa, pojilla pienenee.
On kuitenkin huomattava se, että vastaajat ovat yksilöitä eikä sukupuoli määrää sitä
kuinka paljon vastaajat lukevat. Esimerkiksi koulussa A osa tytöistä lukee
sivumäärällisesti poikia vähemmän, kun taas osa lukee poikia enemmän. Koulussa D
tytöt ja pojat näyttävät lukevan saman verran.
Vastaajilta kysyttiin ovatko he lukeneet kirjavinkkauksessa esille tulleita kirjoja.
Kysymyksen asettelu on sikäli huono, että kysymyksessä ei eritellä sitä, ovatko
vastaajat lukeneet kirjat jo ennen kirjavinkkausta vai vasta sen jälkeen, kun ovat
osallistuneet vinkkaukseen. Vastauksista ei siis voida päätellä sitä, ovatko vinkatut
kirjat olleet kiinnostavia ja kirjat on siksi luettu. On mahdollista, että vastaaja on jo
aiemmin kiinnostunut kyseisestä kirjasta ja lukenut sen. Vastaukset kuitenkin kertovat,
ovatko vinkkauksessa mukana olleet kirjat sellaisia, että niitä luetaan ylipäänsä.
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Kuvio 12. Vinkattujen kirjojen lukeminen kouluittain.

60 % vastaajista sanoo lukeneensa vinkattuja kirjoja (kuvio 12). Koulujen välillä on
suuria eroja. Koulussa A vinkattuja kirjoja ilmoittaa lukeneensa 86 % vastaajista.
Koulussa C näin vastaa vain 33 % vastaajista. 80 % tytöistä ilmoittaa lukeneensa
vinkattuja kirjoja. Pojista näin vastaa 40 %. Vaikka näyttää siltä, että tytöt lukevat
poikia enemmän vinkattuja kirjoja, tässäkin yhteydessä on muistettava vastaajien
yksilöllisyys. Kun tarkastellaan vinkattujen kirjojen lukemista sukupuolittain eri
kouluissa, havaitaan, että toisinaan pojat lukevat vinkattuja kirjoja tyttöjä enemmän.
Esimerkiksi koulussa A kaikki pojat ilmoittavat lukeneensa vinkattuja kirjoja. Tytöistä
vain 80 % vastaa näin.
Niistä vastaajista, jotka ilmoittavat lukeneensa vinkattuja kirjoja 91 % on lukenut 1–4
kirjaa. 5–9 kirjaa lukeneita on 7 % ja 2 % on lukenut vinkattuja kirjoja 10 tai enemmän.
Kouluittain tarkasteltuna poikkeaa koulu A muista kouluista siinä, että vain 67 %
vastaajista ilmoittaa lukeneensa 1–4 vinkattua kirjaa. Muissa kouluissa näin vastaavia
on yli 90 %. Vain kouluissa A ja D on vastaajia, jotka ovat lukeneet 10 tai enemmän
vinkatuista kirjoista. Koulussa C kaikki vastaajat ilmoittavat lukeneensa 1–4 kirjaa.
Sukupuolittain tarkasteltuna voidaan havaita jonkin verran eroja tyttöjen ja poikien
välillä. 1–4 kirjaa lukeneita on tytöistä 93 %, pojista 89 %. 10 kirjaa tai enemmän
lukeneita tyttöjä ei ole lainkaan. Pojista kuitenkin 6 % ilmoittaa lukeneensa 10 tai
useampia vinkatuista kirjoista. Tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että mukana ovat
vain ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet lukeneensa vinkattuja kirjoja. Näin ollen kaikki
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ne vastaajat, jotka eivät ole lukeneet vinkattuja kirjoja, jäävät pois prosenttiluvuista
huolimatta siitä lukevatko he muita kirjoja paljon vai vähän.
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Kuvio 13. Kirjavinkkauksessa vinkattujen kirjojen kirjoittajien muiden kirjojen
lukeminen kouluittain.

64 % kyselyyn vastanneista kertoo lukeneensa niiltä kirjailijoilta, joiden kirjoja
kirjavinkkauksessa esiteltiin, muita kirjoja, kuin niitä, jotka olivat mukana
vinkkauksessa (kuvio 13). Pojista noin puolet luki kirjavinkkauksessa vinkattujen
kirjojen kirjoittajien muita kirjoja ja puolet eivät lukeneet. Tytöillä jako on erilainen.
Vain neljäs osa tytöistä ilmoitti, ettei lue vinkattujen kirjojen kirjoittajilta muita kirjoja.

6.3 Kirjatyyppien lukeminen
Sekä ennen kirjavinkkaamista että kirjavinkkaamisen jälkeen täytetyissä kyselyissä
selvitettiin minkä tyyppisiä (esimerkiksi fantasiaa, satuja, runoja) kirjoja vastaajat
lukevat. Ennen kirjavinkkausta 49 % vastaajista ilmoitti lukevansa 1–4 kirjatyyppiä, 45
% luki 5–9 kirjatyyppiä ja 7 % 10–14 kirjatyyppiä. Vaihtoehtoja vastaajille annettiin 17
sekä lisäksi muu -vaihtoehto, joka nosti kirjatyyppien määrän lopulta 19:ään.
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Taulukossa 6 esitetään kirjatyyppien lukeminen sukupuolittain. Suuri osa tytöistä lukee
hevoskirjoja, mutta poikia ne eivät juuri kiinnosta. Urheilukirjat taas ovat poikien
mieleen, mutta tytöt eivät niistä niin paljon innostu. Taulukosta paljastuu kuitenkin
yllättävä asia. Yksikään tyttö ei lue Science fictionia ennen kirjavinkkaamista tai sen
jälkeen. Edes hevoskirjoilla ei ole näin selkeää sukupuoli jakaumaa, sillä
kirjavinkkaamisen jälkeen 2 % pojista ilmoittaa lukevansa hevoskirjoja.

Taulukko 6. Kirjatyyppien lukeminen sukupuolittain.
Kirjatyyppien lukeminen
Tytöt
Kirjatyyppi

Pojat

Yhteensä

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

%

%

%

%

%

%

Hevoskirjoja

69,5

56,4

0,0

2,2

40,6

32,0

Urheilukirjoja

1,7

9,1

28,6

26,7

12,9

17,0

Fantasiaa

35,6

40,0

19,0

24,4

28,7

33,0

Sarjakuvia

78,0

69,1

83,3

82,2

80,2

75,0

Vitsikirjoja

39,0

43,6

45,2

42,2

41,6

43,0

Eläinkirjoja

67,8

65,5

21,4

15,6

48,5

43,0

Jännityskirjoja

57,6

58,2

45,2

40,0

52,5

50,0

Kauhukirjoja

32,2

29,1

52,4

26,7

40,6

28,0

Helppolukuisia kirjoja

15,3

25,5

9,5

11,1

12,9

19,0

Aikuisten kirjoja

5,1

3,6

4,8

2,2

5,0

3,0

Tietokirjoja

23,7

16,4

33,3

24,4

27,7

20,0

Salapoliisikirjoja

23,7

27,3

19,0

15,6

21,8

22,0

Science fictionia

0,0

0,0

14,3

11,1

5,9

5,0

Runoja

3,4

14,5

0,0

4,4

2,0

10,0

Seikkailukirjoja

54,2

52,7

45,2

40,0

50,5

47,0

Satukirjoja

37,3

40,0

26,2

17,8

32,7

30,0

Historiakirjoja

13,6

9,1

4,8

8,9

9,9

9,0

Huumorikirjoja

1,7

5,5

0,0

11,1

1,0

8,0

Hengellisiä kirjoja

1,7

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

Tytöt näyttävät lukevan hieman monipuolisemmin useampia kirjatyyppejä kuin pojat
(kuvio 14). Pojista reilusti yli puolet on ilmoittanut lukevansa 1–4 kirjatyyppiä niin
ennen kirjavinkkaamista kuin kirjavinkkaamisen jälkeenkin. Tytöistä vastaavasti suurin
ryhmä on ilmoittanut lukevansa 5–9 kirjatyyppiä.

63

Kuvio 14. Kirjatyyppien lukemisen määrä ennen kirjavinkkausta sukupuolittain.

Tytöillä kirjatyyppien lukemisen määrä näyttää hieman muuttuneen kirjavinkkaamisen
myötä (kuvio 15). Sekä 1–4 että 5–9 kirjatyyppiä lukevien määrä on laskenut, mutta 10–
14 kirjatyyppiä lukevien määrä on lisääntynyt 8 %:sta 15 %:iin. 4 % tytöistä ei
kirjavinkkaamisen jälkeen lue mitään kirjatyyppiä. Myös pojilla 10–14 kirjatyyppiä
lukevien määrä on lisääntynyt 5 %:sta 7 %:iin. Pojista 2 % ei lue mitään kirjatyyppiä
kirjavinkkaamisen jälkeen. Selkeä ero tyttöihin muodostuu 1–4 kirjatyyppiä lukevien
kohdalla. Näiden vastaajien määrä on pojilla lisääntynyt kirjavinkkaamisen jälkeen.
Huomattavaa on se, että kirjavinkkaamisen jälkeen sekä tytöistä että pojista löytyy
vastaajia, jotka eivät ole lukeneet mitään kirjatyyppiä.
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Kuvio 15. Kirjatyyppien lukemisen määrä kirjavinkkaamisen jälkeen sukupuolittain.

Kirjavinkkaamisen jälkeen 48 % vastaajista ilmoitti lukevansa 1–4 kirjatyyppiä. 5–9
kirjatyyppiä lukevia oli 38 % ja 10–14 kirjatyyppiä lukevia vastaajia 11 %. 3 %
vastaajista ilmoitti, ettei lue mitään kirjatyyppiä. On kuitenkin syytä ottaa huomioon se,
että osa vastaajista näyttää ymmärtäneen kysymyksen hieman eri tavalla. He ovat
ilmeisesti kirjavinkkaamisen jälkeen luettaviin kirjatyyppeihin valinneet mukaan vain
ne kirjatyypit, joita ovat lukeneet kuukauden aikana. Toiset vastaajista taas ovat
valinneet kaikki ne kirjatyypit, joita lukivat tai voisivat lukea kirjavinkkaamisen
jälkeen. Tämä voi estää todellista muutosta näkymästä tuloksissa. Mikäli vastaaja on
vahingossa jättänyt vastaamatta kysymykseen kokonaan, se näkyy tässä tapauksessa
niin, että kyseinen vastaaja ei lue yhtään kirjatyyppiä. Myös tämä voi muuttaa tuloksia.
Koulussa C kirjatyyppien määrä näyttää enemmänkin vähentyneen kuin lisääntyneen
kirjavinkkauksen jälkeen. 8 % koulun vastaajista on ilmoittanut, ettei kirjavinkkaamisen
jälkeen lue minkään tyyppisiä kirjoja. 5–9 kirjatyyppiä lukeneiden määrä on vähentynyt
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ja 1–4 kirjatyyppiä lukevien lisääntynyt. Samansuuntaisia muutoksia voi nähdä myös
esimerkiksi koulussa B, mutta erot ovat huomattavasti pienempiä kuin koulussa C.
Kouluissa B, C ja D kirjavinkkaamisen jälkeen osa vastaajista on ilmoittanut, ettei lue
mitään kirjatyyppiä, vaikka ennen kirjavinkkaamista kaikki koulujen vastaajat
ilmoittivat lukevansa vähintään yhtä kirjatyyppiä. Tässä on kuitenkin huomioitava se,
että vastaaja on voinut epähuomiossa jättää vastaamatta kysymykseen, mikä on tulkittu
niin, että vastaaja ei lue mitään kirjatyyppiä. Koulu A on kuitenkin poikkeus. Siellä
kirjavinkkaamisen

jälkeen

kaikki

vastaajat

lukevat

5–9

kirjatyyppiä.

Ennen

kirjavinkkausta 43 % vastaajista luki 1–4 kirjatyyppiä ja loput 5–9 kirjatyyppiä.
Kirjavinkkaamisen jälkeen tehdyssä kyselyssä kysyttiin ennen kirjavinkkaamista
luettuja kirjatyyppejä. Vastaukset ovat hyvin samanlaisia ennen kirjavinkkaamista
täytetyn kyselyn vastausten kanssa. Erot ovat 1–3 %-yksikön suuruisia. Tästä syystä
kysymykseen ei tässä yhteydessä perehdytä sen tarkemmin, vaan vertailukohtana
käytetään ennen kirjavinkkausta tehdyn kyselyn vastaavaa kysymystä.

6.4 Lukemispaikka
Vastaajilta kysyttiin missä he yleensä lukevat. Heitä pyydettiin myös järjestämään
lukupaikat asteikolla 1–3, jossa 1 on täällä luen eniten ja 3 täällä luen vähiten. Osa
vastaajista käytti kuitenkin samaa numeroa useammin kuin kerran. Koska kodin, koulun
ja kirjaston lisäksi oli olemassa myös vaihtoehtona valita jokin muu lukupaikka, osa
vastaajista käytti myös numeroa 4. Numeroiden 1–3 merkitykset pidettiin ennallaan,
mutta numerolle 4 annettiin merkitys täällä luen kaikkein vähiten.
Vastaajat pitivät kotia suosituimpana lukupaikkanaan. Luen täällä eniten vastauksia
ennen kirjavinkkaamista koti sai 64 %:lta vastaajista ja kirjavinkkaamisen jälkeen näin
vastasi 72 %. Koulussa eniten lukevia oli 34 % vastaajista ennen kirjavinkkaamista ja
31 % kirjavinkkaamisen jälkeen. Kirjastoa piti tärkeimpänä lukupaikkana 8 %
vastaajista ennen kirjavinkkaamista. Vastaava luku kirjavinkkaamisen jälkeen oli 7 %.
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Muita lukupaikkoja ei kyselyssä eritelty, joten niiden osalta ei voida eritellä kuinka
suosittuja mikäkin paikka lukemiseen on.
Kun vastauksia tarkastellaan sukupuolittain, havaitaan, että ennen kirjavinkkaamista 68
% tytöistä ja 58 % pojista ilmoittaa lukevansa kotona eniten. Koulussa eniten ilmoittaa
lukevansa 26 % tytöistä ja 47 % pojista. Kirjastossa lukee 6 % tytöistä ja 13 % pojista
eniten. Kirjavinkkaamisen jälkeen yhä useampi tytöistä pitää kotia tärkeimpänä
lukupaikkana. Koulussa tai kirjastossa eniten lukevien tyttöjen määrä on laskenut
kirjavinkkaamisen jälkeen. Eniten kotona tai koulussa lukevien poikien määrässä ei ole
tapahtunut merkittävää muutosta ennen kirjavinkkaamista ja sen jälkeen tehdyn kyselyn
välillä. Pojat pitävät kotia ja koulua lähes yhtä suosittuina lukupaikkoina.
Kirjavinkkaamisen jälkeen pojilla kodin ja koulun välinen ero luen täällä eniten
vastauksissa on vain 9 % -yksikköä tytöillä vastaavan luvun ollessa 65 % -yksikköä.
Muissa lukupaikoissa on havaittavissa muutoksia kirjavinkkaamisen jälkeen. 13 %
pojista ilmoitti lukevansa eniten muussa lukupaikassa ennen kirjavinkkaamista.
Kirjavinkkaamisen jälkeen kukaan ei mainitse lukevansa muussa lukupaikassa eniten.
Vaikka muu lukupaikka ei kirjavinkkaamisen jälkeen saa mainintoja luen täällä eniten,
on vaihtoehto kuitenkin selkeästi kasvattanut suosiotaan. Luen täällä jonkin verran
vastausten määrä on noussut tytöillä 17 %:sta 43 %:iin. Pojilla vastaava muutos on
huomattavasti vähäisempi.
Kirjastoa ei pidetä suosittuna lukupaikkana. Ennen kirjavinkkaamista vastaajista 69 %
ilmoitti lukevansa kirjastossa vähiten tai kaikkein vähiten. Kirjavinkkaamisen jälkeen
80 % luki kirjastossa vähiten tai kaikkein vähiten.
Jonkin verran muutoksia lukupaikoissa on kirjavinkkaamisen myötä tapahtunut. Erot
selittynevät ehkä sillä, että vastaajat ovat ehtineet kyselyjen välillä pohtia omia
lukemistottumuksiaan ja kiinnittää niihin enemmän huomiota. Parantunut tietoisuus
omista lukutottumuksista voi olla selittävänä tekijänä näiden erojen kohdalla. Vaikka
pääsääntöisesti kyselyihin vastasivat samat henkilöt, pieniä eroja selittänee myös
muutamien henkilöiden vaihtuvuus vastaajajoukossa.
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6.5 Lukemisesta pitäminen
Vastaajia pyydettiin kertomaan miksi he pitävät lukemisesta. Niiltä, jotka eivät lue
kirjoja pyydettiin perusteluja sille, miksi he eivät lue. Saadut vastaukset jaettiin viiteen
eri teemaan: kirjan ominaisuudet, lukemisen edut, lukemiseen suhtautuminen,
lukeminen ja tunteet sekä lukemiseen vaikuttavat rajoitukset.
Kirjan ominaisuuksia käytettiin perusteluina lukemisesta pitämiselle yhteensä 68 kertaa.
Lukemista pidetään muun muassa mielenkiintoisena, jännittävänä ja hauskana.
Kirjoista löydetään esimerkiksi ”hassuja kohtia”, ”hauskoja sanoja”, ”kuvia” ja
”onnellisia loppuja”, joiden takia lukeminen nähdään positiivisena kokemuksena. Ne
vastaajat, jotka eivät lue kirjoja perustelevat mielipidettään kirjojen ominaisuuksilla
yhteensä 10 kertaa. Kirjat ovat ”tylsiä” tai on ”katsonut ne kaikki elokuvina”. Kirjojen
vertaaminen elokuviin mainittiin niin lukemisesta pitämisen perusteluna kuin kirjojen
lukemattomuudenkin syynä.
Vastaajat mainitsivat perusteluna lukemisesta pitämiselle lukemisen edut yhteensä 37
kertaa. Vastaajien mielestä lukeminen on ajankulua, se ”saa… paremmalle tuulelle”,
lukemalla ”oppii”, ”saa tietoa” ja ”oppii lukemaan paremmin”. Lukeminen ja tunteet teema saa yhteensä 20 mainintaa. Vastaajat pitävät tärkeänä eläytymistä ja mielikuvitus
lisääntyy. Muutamat vastaajat ovat huomanneet, että kirjojen lukemisen myötä tulee
paremmalle tuulelle. Osa vastaajista lukeekin surullisena ollessaan. Vastaajat
mainitsivat, että lukeminen auttaa nukahtamaan sekä antaa mahdollisuuden myös
rauhassa olemiseen.
10 kertaa vastaajat mainitsevat perusteluissaan lukemiseen suhtautumisen -teemaan
liittyviä vastauksia lukemisesta pitämiselle. Usein perusteluna on se, että ”lukeminen on
hauskaa”. 3 vastaajaa käyttää teemaa perusteluna sille, ettei pidä lukemisesta.
Lukeminen ”on tylsää” tai siitä ei pidä.
8 mainintaa löytyy lukemiseen vaikuttavien rajoitusten -teemasta. Muita harrastuksia,
ajan puute ja erilaiset lukemiseen liittyvät vaikeudet nähdään syynä sille, että kirjoja ei
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lueta.

Kirjojen

lukemisen

vähyys

ei

ole

ainoastaan

vastaajan

kielteisestä

suhtautumisesta kiinni. Aina ei lukemiselle jää aikaa muiden harrastusten takia.
Ongelmat luetun ymmärtämisessä ja lukutaidossa yleensä voivat saada lukemisen
tuntumaan tylsältä ja työläältä. Mikäli tekstin lukeminen ja ymmärtäminen vaativat
huomion, ei eläytyminen ja kirjaan tempautuminen onnistu niin helposti.

6.6 Kirjavinkkaamiseen osallistuminen ja siihen suhtautuminen
Varsinkin monet vanhemmista ihmisistä ovat kysyneet mitä kirjavinkkaaminen oikein
on. Monille ihmisille kirjavinkkaaminen ei käsitteenä ole tuttu. Vastaajilta kysyttiin
ennen kirjavinkkaamista ovatko he kuulleet kirjavinkkaamisesta ja ovatko he
osallistuneet sellaiseen.
17 % ensimmäisen kyselyn vastaajista ei ole kuullutkaan kirjavinkkauksesta (kuvio 16).
66 % on osallistunut kirjavinkkaukseen. Kyselylomaketta testatessa kuitenkin nousi
esille se, että monet ovat voineet osallistua kirjavinkkaukseen, mutta eivät osaa yhdistää
kirjavinkkaus -käsitettä siihen.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

91,7

85,7

82,4
66,3
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16,8
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0
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8,3
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C
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%

En ole kuullut
Olen kuullut
kirjavinkkauksesta, enkä ole kirjavinkkauksesta, mutta en
osallistunut
ole osallistunut
kirjavinkkaukseen
kirjavinkkaukseen

%
Olen kuullut
kirjavinkkauksesta ja olen
osallistunut
kirjavinkkaukseen

Kuvio 16. Kirjavinkkaamiseen osallistuminen kouluittain.

Yhteensä
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Kuviosta 16 voidaan havaita, että vain yhdessä koulussa on vastaajia, jotka eivät ole
kuulleet kirjavinkkaamisesta. Kouluista A, C ja D yli 80 % vastaajista on osallistunut
aiemmin

kirjavinkkaamiseen.

kirjavinkkaamisessa.

Koulusta

B

yli

puolet

on

ollut

mukana

Sukupuolten välillä on nähtävissä jonkin verran

eroja.

Kirjavinkkauksesta ei ole kuullut 14 % tytöistä ja 21 % pojista. 70 % tytöistä ja 62 %
pojista on osallistunut kirjavinkkaukseen.
Edellisestä vinkkauksesta kulunut

aika vaihtelee suuresti

vastaajien kesken.

Suurimmalla osalla tytöistä edellisestä vinkkauksesta on kulunut aikaa enemmän kuin
puolivuotta. Pojista 42 % on osallistunut kirjavinkkaukseen edellisen kerran vajaa
kuukausi aiemmin. Koulun C vastaajista 92 % ja koulun A 43 % on osallistunut
kirjavinkkaamiseen alle kuukausi sitten (kuvio 17). Koulussa D kaikilla vastaajilla on
edellisestä kirjavinkkauksesta kulunut aikaa vähintään puoli vuotta. Eroja koulujen
välillä ja myös koulujen sisällä on paljon.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

91,7

62,5
A

53,7
42,9

B

42,9
31,7

37,5 36,8

32,9

D

22,4
14,3
7,3

7,9

7,3
0

C

Yhteensä

8,3

0 0

0

0

%

%

%

%

Vähemmän kuin 1
kuukausi

1-6 kuukautta

6-12 kuukautta

Yli 12 kuukautta

Kuvio 17. Edellisestä kirjavinkkauksesta kulunut aika kouluittain.

Vastaajat ovat suurimmaksi osaksi osallistuneet kirjavinkkaamiseen koulussa. Paikkana
on voinut olla koulun kirjasto, mutta näyttää olevan tyypillistä, että kirjavinkkaaminen
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järjestetään koululla. Kirjastossakaan vinkkaaminen ei ole tavatonta, mutta selvästi
harvinaisempaa.
Kirjavinkkaamisen jälkeen täytetyssä kyselyssä selvitettiin vastaajien suhtautumista
kirjavinkkaamiseen. Kuviosta 18 voidaan havaita, että 67 % vastaajista piti
kirjavinkkaamisesta ja haluaisi osallistua uudelleen. 8 % vastaajista ilmoittaa, ettei
pitänyt kirjavinkkaamisesta eikä halua osallistua uudelleen. Tytöt suhtautuvat
kirjavinkkaamiseen poikia myönteisemmin. 2 % tytöistä ja 18 % pojista kertoo, ettei
pitänyt kirjavinkkauksesta. Tytöt kuitenkin haluaisivat osallistua kirjavinkkaukseen
uudelleen, mutta pojat eivät. Yhteenlaskettuna 82 % tytöistä ja 55 % pojista haluaisi
osallistua kirjavinkkaukseen uudelleen.
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Kuvio 18. Kirjavinkkauksesta pitäminen sukupuolittain.

Kouluissa A ja D kaikki vastaajat pitivät kirjavinkkaamisesta (kuvio 19). Molemmissa
kouluissa yli 70 % vastaajista haluaisi osallistua kirjavinkkaamiseen uudelleen.
Kouluissa B ja C löytyy myös niitä vastaajia, jotka eivät pitäneet kirjavinkkaamisesta.
Ainoastaan koulussa B on vastaajia, jotka eivät pitäneet vinkkauksesta, mutta
haluaisivat osallistua uudelleen. Koulu C eroaa muista kouluista siinä, että vain puolet
vastaajista ilmoittaa pitäneensä kirjavinkkauksesta ja haluaisi osallistua siihen
uudelleen. Koulun C isot prosenttiosuudet selittyvät vastaajamäärän pienuudella.
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Kuitenkin

on

selkeästi

havaittavissa,

että

tässä

koulussa

suhtautuminen

kirjavinkkaamiseen on kaikkein negatiivisinta.
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Kuvio 19. Kirjavinkkaamisesta pitäminen kouluittain.

Vastaajilta pyydettiin perusteluja kirjavinkkaamiseen suhtautumisestaan. Vastaukset
jaettiin kolmeen teemaan: kirjavinkkaustuokio, kirjan löytäminen tai lainaaminen sekä
uusien tai erilaisten kirjojen esittely. Uusien tai erilaisten kirjojen esittely -teemaan
liittyviä perusteluja käytettiin yhteensä 43 kertaa. Itselle uusiin kirjoihin tutustuminen
koettiin tärkeäksi. Tyytyväisiä oltiin myös siihen, että kaikenlaisista kirjoista kerrottiin
hyvin. Kirjan löytämisen tai lainaamisen -teema sai 8 mainintaa. Vastaajat pitivät siitä,
että he löysivät itselleen kivan kirjan. Mahdollisuus kirjojen lainaamiseen miellytti
myös. Kirjavinkkaustuokio -teeman perusteluja käytettiin 21 kertaa. Vastaajia miellytti
se, että he saivat kuunnella kirjoja koskevaa kerrontaa ja pätkiä kirjoista. Kirjojen
esittelyä pidettiin houkuttelevana ja kiinnostavana. Tavallisesta poikkeava oppitunti oli
muutamien vastaajien perusteluna.
Kaikkien mielestä kirjavinkkaus ei kuitenkaan tuntunut mukavalta. Kirjan löytämisen
tai lainaamisen -teemaa käytettiin kolmesti perusteluna sille, miksi kirjavinkkauksesta ei
pidetty. Lukeminen itsessään ei kaikista tunnu kivalle, siksi he eivät viihtyneet
kirjavinkkauksessakaan. Esille nousi myös ajatus siitä, että kirjavinkkauksen myötä tuli
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tunne pakonomaisesta lukemisesta eikä vapaaehtoisesta. Kirjavinkkaustuokio -teemalla
perusteltiin 12 kertaa negatiivista suhtautumista kirjavinkkaamiseen. Joidenkin mielestä
kirjavinkkaus oli vain ”tylsää”, joidenkin mielestä kirjoista kerrottiin ”vain vähän”.
Vastauksissa näkyy myös tyytymättömyys siihen, että kirjavinkkaaminen kuluttaa aikaa
kirjastossa käymisessä. Muutama vastaaja piti kirjavinkkauksesta, mutta mainitsee, ettei
silti jaksaisi tai haluaisi osallistua.
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7 POHDINTA
7.1 Neljäsluokkalaisten lukutottumusten muutokset
Tutkimus antaa viitteitä siitä, että neljäsluokkalaisten lukutottumukset muuttuvat jossain
määrin kirjavinkkaamisen myötä. Esimerkiksi lukemistiheys lisääntyy ja kuukauden
aikana luettujen kirjojen sivumäärä kasvaa. Kuukauden aikana luettujen kirjojen
määrässä ei kuitenkaan ole näkyvissä suuria muutoksia. Näyttää siltä, että kirjatyyppien
määrään tai muuttumiseen kirjavinkkaaminen ei juurikaan vaikuta. Kirjavinkkauksista
poimitaan itselle mieluisat ja ilmeisimmin jo tuttuja kirjatyyppejä edustavat kirjat.
Tutkimukseni mukaan niin ennen kirjavinkkaamista kuin sen jälkeenkin vastaajista noin
14 % ei lukenut lainkaan kirjoja kuukauden aikana. Tämä tulos on hyvin lähellä
Saanilahden (1999) ja Hughes-Hassellin ja Rodgen (2007) saamia tuloksia huolimatta
siitä, että verrattava ajanjakso on tutkimuksissa eripituinen.

Peltoniemen (2002)

mukaan kirjavinkkaaminen ei tehoa 0-lukijoihin eli niihin, jotka eivät lue lainkaan.
Tutkimukseni vastaa näiltä osin Peltoniemen ajatusta, sillä 0-lukijoiden osuus
vastaajista on säilynyt samana kirjavinkkaamisesta huolimatta.
Saanilahden (1999, 105) tutkimuksessa paljon lukeviksi määriteltiin vähintään 20 kirjaa
puolessa vuodessa lukevat. Kuukauden aikana paljon lukevat lukisivat näin ollen 3,3
kirjaa. Tämän opinnäytteen tutkimuksessa 4 kirjaa tai enemmän kuukaudessa lukevia on
39 % ennen kirjavinkkausta ja 44 % kirjavinkkauksen jälkeen. Saanilahden (1999, 106)
tutkimuksessa paljon lukevia oli 14 % vastaajista. On tärkeä havaita, että mitattu
ajanjakso on huomattavan eripituinen. Yhden kuukauden aikana luettujen kirjojen
määrä ei välttämättä säily yhtä suurena muiden kuukausien aikana ja näin ollen puolen
vuoden pituisella ajanjaksolla kirjojen yhteismäärä voi olla hyvin erilainen. Saanilahden
tutkimuksessa (1999, 104) vastaaja ovat iältään 10–15-vuotiaita. Vanhempien vastaajien
mukana olo voi osaltaan vaikuttaa myös luettavien kirjojen määrään. On mahdollista,
että vanhemman vastaajat lukevat kirjoja, joiden sivumäärät ovat suurempia kuin
nuoremmilla lukijoilla ja tästä syystä luettujen kirjojen määrä voi vanhemmilla
lukijoilla jäädä nuorempia lukijoita pienemmäksi.
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Tutkimuksen vastaajat löysivät lukemisen syiksi monia samoja asioita, kuin HughesHassellin ja Rodgen (2007, 24–25) sekä Saarisen ja Korkiakankaan (1999, 140)
tutkimukseen osallistuneet. Muun muassa jännitys, ajankulu, uusien asioiden
oppiminen, tiedon saaminen ja huvi saavat vastaajat lukemaan. Mielikuvitus ja
eläytyminen ovat myös tärkeitä syitä lukemiselle.
Vaikka kysymyksen muotoilu on osittain epäonnistunut, voidaan havaita noin 60 %
vastaajista lukeneen vinkattuja kirjoja. Malmin ja Söderholmin (2000, 55, 57) näkemys
vinkattujen kirjojen kiinnostamisesta näyttää siis pitävän paikkansa, vaikka tässä
yhteydessä ei voida päätellä, onko vinkatut kirjat luettu jo ennen kirjavinkkausta vai
onko kirjavinkkaus herättänyt kiinnostuksen kyseisiin teoksiin. Lainauskiertoja ja niiden
muutoksia ei tässä tutkimuksessa tarkasteltu. Reeder (1991, iii) esittää väitöskirjassaan,
että lainauskierron lisäys koskee vain vinkattuja kirjoja, ei samojen kirjailijoiden muita
teoksia. Tutkimuksessani kuitenkin 64 % vastaajista kertoo lukeneensa samojen
kirjailijoiden muita teoksia. Koska kysymyksen asettelusta johtuen ei voida päätellä
milloin kirjat on luettu, Reederin esittämää näkemystä ei voida osoittaa oikeaksi tai
vääräksi tämän tutkimuksen avulla.
Reeder (1991, iii) ei pystynyt osoittamaan kirjavinkkaamisen ja lukemiseen
suuntautuneen kiinnostuksen välillä merkittävää yhteyttä. Nollen (1992, tiivistelmä)
havaitsi kirjavinkkaamisen vaikutuksen kirjojen valintaan olevan lyhytkestoista. Bodart
(1992, 33–35) kuitenkin näkee kirjavinkkaamisen vaikutuksen leviävän laajalle
kirjavinkkaukseen osallistuneiden kautta. Hänen mukaansa kirjan lukeneet kertovat siitä
eteenpäin ja näin yhä useampi lukee kirjan ja suosittelee sitä edelleen eteenpäin. Tämän
tutkimuksen myötä ei voida päätellä kirjavinkkaamisen pysyvämpiä vaikutuksia.
Tutkimukseni antaa näyttöä vain siitä, että kirjavinkkaaminen näyttää muuttavan
lukutottumuksia ainakin hetkellisesti. On tehtävä uusi tutkimus, jotta nähdään
kirjavinkkaamisen pitempiaikaiset vaikutukset.
Koulu, jossa kirjavinkkaus toteutettiin kaverivinkkauksena, ei erotu muista kouluista.
Koulut A ja D muistuttavat usein toisiaan, samoin koulut B ja C. Selittävää tekijää sille,
miksi juuri tietyt koulut ovat toistensa kaltaisia, ei tässä tutkimuksessa löydetty.
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Kirjavinkkaus

on

aina

vinkkaajansa

näköinen.

Koska

tämän

tutkimuksen

kirjavinkkaukset ovat usean eri henkilön toteuttamia, ei kaverivinkkaus näytä selkeästi
erottuvan joukosta. Tulos voisi olla erilainen, mikäli kaverivinkkausta lukuun ottamatta
kaikki muut vinkkaukset olisivat saman henkilön pitämiä.
Koulu C näyttää eroavan muista kouluista muun muassa lukutiheyden muutosten sekä
kuukauden aikana luettujen kirjojen määrän suhteen. Bergin (1999, 89–90) puhuu
kulttuurisista arvoista ja sosiaalisen tuen vaikutuksesta. On mahdollista, että koulun C
ympäristössä vaikuttavat arvot ja asenteet osaltaan näkyvät tutkimustuloksissa. Tämän
tutkimuksen perusteella ei voida kuitenkaan antaa yksiselitteistä syytä sille, miksi koulu
C poikkeaa muista tutkimuksen kohteena olleista kouluista.

7.2 Sukupuolten väliset erot lukutottumusten muutoksissa
Sukupuolten

välillä

on

eroja

lukutottumuksissa

ennen

kirjavinkkaamista

ja

lukutottumusten muutoksissa kirjavinkkaamisen jälkeen. Saanilahden (1999, 104–106)
tutkimuksessa pojista 17 % ja tytöistä 4 % eivät lukeneet puolessa vuodessa yhtään
kirjaa. Tutkimuksessani ennen kirjavinkkaamista 0-lukijoita kuukauden aikana oli 21 %
pojista ja 9 % tytöistä. Kirjavinkkaamisen jälkeen pojista 0-lukijoita oli jo 26 %, tytöistä
enää 4 %. Vaikka tulos on saman suuntainen Saanilahden (1999) kanssa, on poikien
suurempi prosenttiosuus selitettävissä luultavimmin ajanjakson erolla. Puolessa
vuodessa osa omaan tutkimukseeni 0-lukijoiksi muotoutuneista vastaajista luultavimmin
lukisi edes yhden kirjan, jolloin he eivät enää tulisi määritellyiksi 0-lukijoiksi. On
huomattava, että tutkimuksessa käytetty kuukauden ajanjakso on hyvin lyhyt ja
esimerkiksi elämäntilanteen, harrastusten, sairastamisten yms. vaikutus ajankäyttöön ja
sitä myöden myös lukemiseen, näkyy vastauksissa voimakkaammin kuin pitkällä
aikavälillä.
Luettujen kirjojen määrissä tapahtuneet muutokset ovat hieman erilaisia sukupuolten
välillä. Ennen kirjavinkkaamista pojat lukivat korkeintaan 29 kirjaa kuukaudessa.
Kirjavinkkaamisen jälkeen myös pojista löytyy jopa yli 50 kirjaa lukevia. Tytöillä
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luettujen kirjojen määrä on lisääntynyt, mutta kasvu on huomattavasti tasaisempaa kuin
pojilla. Kun tarkastellaan luettujen kirjojen sivumääriä, eroavat sukupuolet jälleen
toisistaan. Yli 500 sivua lukevien tyttöjen prosenttiosuus on lisääntynyt, mutta poikien
vähentynyt. Kun lasketaan kaikkien kyselyyn vastanneiden joukosta yli 500 sivua
lukeneiden osuus, on se sekä ennen kirjavinkkaamista että sen jälkeen 20 %.
Vaikka pojilla 0-lukijoiden määrä lisääntyi, niin e-kirjoista pojat vaikuttavat olevan
tyttöjä kiinnostuneempia. Ennen kirjavinkkaamista 10 % tytöistä ja 17 % pojista oli
kokeillut e-kirjojen lukemista tai luki niitä. Kirjavinkkaamisen jälkeen vastaava luku
tytöillä oli 16 % ja pojilla 24 %. Kirjavinkkaamisen jälkeen tapahtunut kokeilemisen
lisääntyminen näyttää olevan samaa luokkaa sukupuolesta riippumatta.
Eroja sukupuolten välillä näkyy muun muassa tutkittaessa lukupaikkoja ja kirjatyyppien
lukemisen määrää kirjavinkkaamisen jälkeen. Tyttöjen tavallisin lukupaikka on koti,
kun taas pojilla kotona ja koulussa lukeminen on lähes yhtä yleistä. Kirjastossa
lukeminen tytöillä vähenee kirjavinkkaamisen jälkeen, pojilla kirjastossa lukeminen
päinvastoin

lisääntyy.

1–4

kirjatyyppiä

lukevien

tyttöjen

määrä

laskee

kirjavinkkaamisen jälkeen. Pojista aiempaa suurempi osa lukee 1–4 kirjatyyppiä.
Sukupuolten välillä voidaan tutkimuksen mukaan havaita eroja lukutottumusten
muutoksissa. Koska aineisto kuitenkin on melko suppea, on tähän tulokseen syytä
suhtautua varauksella. Koulujen välisiä eroja tutkimalla on voitu havaita, että yksilöiden
väliset erot ovat ehkä selittävämpiä syitä kuin sukupuolten väliset erot. Tutkimuksesta
saataneen kuitenkin jonkinlaista suuntaa siitä, miten sukupuolten mahdolliset erot
voitaisiin ottaa entistä paremmin huomioon kirjavinkkausta suunniteltaessa.

7.3 Neljäsluokkalaisten suhtautuminen kirjavinkkaamiseen
Kirjavinkkaamiseen suhtaudutaan hyvin positiivisesti. Kaikista vastaajista 90 % piti
kirjavinkkaamisesta. Joillekin kirjavinkkaaminen oli mukava tuokio, mutta uudelleen
kirjavinkkaamiseen osallistuminen ei kuitenkaan houkuttele. 69 % haluaisi osallistua
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uudelleenkin. 8 % kaikista vastaajista on sitä mieltä, että kirjavinkkaaminen ei ollut
heistä mukavaa eivätkä he halua osallistua uudelleen.
Kaikki ne, jotka suhtautuvat negatiivisesti kirjavinkkaamiseen ja huomauttavat, etteivät
halua osallistua uudelleen, ovat poikia. Malmin ja Söderholm (2000, 57) eivät löytäneet
merkittäviä

eroja

sukupuolten

välillä

kirjavinkkaamiseen

suhtautumisessa.

Tutkimuksessani pojat näyttäisivät suhtautuvan kirjavinkkaamiseen hieman tyttöjä
kielteisemmin, mutta on mahdollista, että tämä ero selittyy yksilöiden erolla ennemmin,
kuin sukupuolten välisillä eroilla.
Kaikkia vastaajia ei tämä kirjavinkkaaminen lannistanut, vaikka he eivät siitä
pitäneetkään. 2 % vastaajista ei pitänyt kirjavinkkauksesta, mutta silti he haluaisivat
osallistua uudelleen. Kirjavinkkaus ei ole mekaaninen suoritus ja tästä syystä
kirjavinkkarin persoonalla on oma osuutensa kirjavinkkaustuokiossa. Välttämättä kaikki
eivät pidä kirjavinkkarin tyylistä tai tavasta esitellä kirjoja. Tämä ei tarkoita sitä, että
kirjavinkkarista henkilökohtaisesti ei pidettäisi, vaan yksinkertaisesti sitä, että kaikkien
kanssa eivät ajatukset ja tavat kohtaa. Tähän voidaan kuitenkin vaikuttaa erilaisilla
keinoilla. Mikäli on mahdollista, voidaan kirjavinkkauksia tehdä pareittain, jolloin
kuuntelijoilla on parempi mahdollisuus saada yhteys edes toiseen kirjavinkkareista.
Mikäli yhdessä vinkkaaminen ei ole mahdollista, voidaan eri kerroilla käyttää eri
vinkkaria, jos tähän on olemassa tilaisuus. Erilaisten lukemaanhoukuttamismenetelmien
käyttö on suotavaa. Kaikille kirjavinkkaus ei menetelmänä ole mieleinen tai itselle
sopiva.

7.4 Kirjavinkkauksen toimivuus lukemisen markkinointina
Kun tarkastellaan tutkimuksen tuloksia AIDA -mallin näkökulmasta, voidaan havaita,
että kirjavinkkaaminen näyttää saavan kuulijoiden huomion heräämään. Kuulijoille jää
pääsääntöisesti positiivinen kokemus kirjavinkkaukseen osallistumisesta. Kiinnostus
vinkattuihin kirjoihin tuntuu heräävän, vaikka kaikki kirjat eivät jokaiselle kuulijalle
tunnukaan omilta. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että kirjavinkkaamisessa
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syntyy suurelle osalle kuulijoista halu lukea ainakin jokin vinkatuista kirjoista.
Kysymyksen asettelun heikkoudesta johtuen ei voida osoittaa prosenttilukuja siitä,
kuinka moni kirjavinkkaukseen osallistunut todellisuudessa lainaa jonkin vinkatuista
kirjoista eli saavuttaa AIDA -mallin toiminta -tason.
Kirjavinkkaaminen näyttäisi toimivan ainakin osittain lukemisen markkinointikeinona,
vaikka päätelmiä ”myynnin” määrästä ei voida tehdä. Kuitenkin tutkimus osoittaa, että
kirjavinkkaaminen myy lähinnä vinkattujen kirjojen lukemisen ja senkin rajoittuneesti.
Kuulijat eivät lue kaikkia vinkattuja kirjoja ja osa ei lue ensimmäistäkään
markkinoiduista teoksista. Tulos ei sinänsä ole yllätys, sillä aiemmat tutkimukset (esim.
Peltoniemi 2002) ovat osoittaneet, ettei kirjavinkkaus vaikuta 0-lukijoihin eikä samojen
kirjailijoiden muiden kirjojen lukeminen lisäänny kirjavinkkaamisen myötä (esim.
Reeder 1991, iii).
Mainos suunnataan Ropen (2002, 216) mukaan tietylle kohderyhmälle, kuten
kirjavinkkaaminenkin. On mahdollista, että kirjavinkkari ei vinkkausta suunnitellessaan
ole osannut suunnata vinkkaustaan oikealle ryhmälle tai osa luokan oppilaista ei kuulu
siihen kohderyhmään, jolle kirjavinkkari vinkkaustuokion on suunnannut. Koska
kirjavinkkari ei aina tunne vinkkaukseen tulevaa ryhmää riittävän hyvin, on odotettavaa,
ettei kirjavinkkaus lukemisen markkinointikeinona tavoita kaikkia ryhmässä olevia. On
huomattava, että jokainen kirjavinkkaustuokio on omanlaisensa mainos, jolla pyritään
tavoittamaan

vinkattavana

oleva

ryhmä

mahdollisimman

hyvin.

Ryhmän

heterogeenisyydestä johtuen, tulos voi olla toisinaan hyvä, toisinaan heikompi. Lisäksi
on syytä pohtia muiden lukemaanhoukuttamismenetelmien kuten lukudiplomin
käyttämistä lukemisen markkinointiin. Lukemaanhoukuttamismenetelmiä vaihtamalla ja
useampia käyttämällä tavoitetaan toivottu ryhmä tehokkaammin.

79

7.5 Kiinnostuksen herääminen ja vakiintuminen kirjavinkkauksen avulla
Kirjavinkkaus toimii lähinnä kiinnostuksen herättäjänä. Kirjavinkkaustuokion avulla
pyritään saamaan kuulijoissa ainakin tilannekohtaisen kiinnostuksen ensimmäinen
ilmeneminen.
Jotta kirjavinkkaaminen olisi mahdollisimman tehokasta, on syytä kiinnittää huomiota
muutamiin asioihin. Ensinnäkin on kiinnitettävä huomiota vinkattavaan ryhmään.
Jokainen ryhmässä on yksilö ja näin ollen on tärkeä valita vinkattavat kirjat periaatteella
”jokaiselle jotakin”. Jotta kirjan valitsee luettavakseen, sen täytyy jollakin tavalla
kiinnostaa. Tyttöjä ja poikia voivat kiinnostaa erityyppiset asiat. Tosin kuten Häussler ja
Hoffmann (2002, 872) tuovat esille, niin tyttöjä kiinnostavat asiat kiinnostavat usein
myös poikia, mutta poikia kiinnostavat asiat eivät välttämättä kiinnosta tyttöjä.
Kun vinkkauksen kohteena olevan ryhmän tuntee riittävän hyvin, voi päätellä ryhmään
vaikuttavia kulttuurisia arvoja. Kulttuurisista arvoista mainitsee mm. Bergin (1999, 89).
Esimerkiksi poronhoitoa sivuavan kirjan, jossa päähenkilö yhdessä koiransa kanssa
seikkailee jännittävissä tapahtumissa, voi vinkata hyvin monella eri tavalla. Se,
minkälaisia puolia kirjasta nostetaan esille millekin ryhmälle voi saada hyvin erilaiset
lukijat lukemaan saman kirjan. Ryhmän jakamien kulttuuristen arvojen tunteminen
auttaa kirjavinkkaria valitsemaan houkuttelevia ja kiinnostusta herättäviä kirjoja sekä
esittelemään ne ryhmälle sopivalla tavalla.
Asenne niin lukemista kuin tekstiä kohtaan on yksi tärkeä syy lukemispäätöksessä
(Mathewson 1985, 846). Kirjavinkkaamisen avulla voidaan pyrkiä vaikuttamaan
yksilön motivaatioon, asenteisiin sekä tunnetiloihin niin, että lukemispäätös syntyisi ja
säilyisi. Myös Bergin (1999, 90) nostaa esille tunteiden merkityksen kiinnostuksen
herättäjänä. Tunteiden ei tarvitse olla pelkästään positiivisia, kuten Bergin (1999, 90)
huomauttaa.
Kirjavinkkauksen yhteydessä voi kirjavinkkari antaa kuulijoille myös puheenvuoroja.
Kirjan esittelyn jälkeen voi joku kirjan lukenut kertoa lyhyesti miksi itse luki kirjan tai
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pitikö siitä vai ei. Näin saadaan kirjavinkkaustuokioon mukaan sosiaalista
vuorovaikutusta, ehkä huumoria sekä mahdollisesti sosiaalista tukea, jotka kaikki
vaikuttavat kiinnostuksen syntyyn (esim. Bergin 1999, 90, 92–95).
Kiinnostuksen kokemisessa pidetään tärkeänä myös aiempaa tietämystä (Tsai, Kunter,
Lüdtke & Trautwein 2008, 461). Kirjallisuuden opetukseen kuuluu erilaisiin teksteihin
tutustuminen.

Näin

oppilaat

saavat

lisää

tietoa

erilaisista

teksteistä.

Kun

kirjavinkkauksessa esitellään erityyppistä kirjallisuutta, on oppilailla jo jonkinlainen
käsitys siitä, minkälaisista kirjoista on kysymys. Mikäli kirjavinkkauksia toteutettaisiin
samalle ryhmälle useita kertoja, tulisivat erityyliset kirjat tutuksi.

7.6 Pohdinnan yhteenveto ja jatkotutkimusaiheita
Kirjavinkkaaminen on lukemaanhoukuttamismenetelmä, joka näyttää muuttavan
lukutottumuksia ainakin hetkellisesti. Jotta kirjavinkkaaminen olisi mahdollisimman
tehokas, on kirjavinkkaamiseen valmistauduttava riittävästi. Kirjavinkattavan ryhmän
tunteminen auttaa valitsemaan sopivan materiaalin sekä vinkkaustavat ja menetelmät.
Lukutottumusten muutoksen kestoa tai pysyvyyttä ei tämän tutkimuksen avulla voida
osoittaa. Aikaisempiin tutkimuksiin nojaten, näyttäisi olevan tarpeen toistaa
kirjavinkkauksia säännöllisesti. Vaikka muutoksia lukutottumuksissa voidaan nähdä
kirjavinkkaamisen jälkeen, on huomattava, että kirjavinkkaaminen ei ole ainoa
lukemaanhoukuttamismenetelmä. Kaikille tämä menetelmä ei ole toimivin vaihtoehto.
Eroja sukupuolten välillä lukutottumusten muutoksissa on kirjavinkkaamisen jälkeen
havaittavissa. Vaikka eroja tarkastelemalla voidaan ehkä jonkin verran lisätä tietämystä
siitä, miten kirjavinkkaamista voitaisiin erilaisissa ryhmissä kehittää, on tärkeämpää
tiedostaa erot yksilöiden välillä. Sukupuoli on toki yksi yksilöiden välisistä eroista,
mutta ei ainoa.
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Kirjavinkkaaminen nähdään pääsääntöisesti myönteisenä kokemuksena ja monelle se
tarjoaa mahdollisuuden saada tietoa hyvistä kirjoista. Kaikki eivät koe tarvitsevansa
kirjavinkkausta, vaikka siitä pitävätkin.
Tutkimuksen myötä heräsi monia lisäselvitystä vaativia ajatuksia. Kirjavinkkaamisen
aiheuttamien muutosten pysyvyyden selvittäminen olisi varmasti menetelmän käytön
kannalta

erittäin

tärkeää.

Kiinnostavaa

olisi

myös

tutkia

erilaisten

lukemaanhoukuttamismenetelmien tehoa ja niiden yhdistelmien toimivuutta. Lukemisen
taito on monella tavalla tärkeää ja siksi lukemaanhoukuttamismenetelmien tutkiminen ja
arvioiminen usealla tavalla olisi suotavaa parhaiden menetelmien löytämiseksi ja
kehittämiseksi.
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LIITTEET
Liite 1 Kyselylomake 1
Kyselylomake 1
Mikäli kysymyksen kohdalla ei ole erikseen ohjetta, valitse vastauksista yksi
vaihtoehto, joka on mielestäsi sinulle sopivin.
1. Sukupuoli
Tyttö
Poika
2. Kuinka usein luet kirjoja tai lehtiä?
Päivittäin
2–3 kertaa viikossa
1 kerran viikossa
1–2 kertaa kuukaudessa
Harvemmin
En lainkaan
3. Missä yleensä luet kirjoja? (Merkitse numeroilla niin, että 1= luen eniten täällä, 2=
luen täällä jonkin verran, 3= täällä luen vähiten. Voit jättää ruutuja myös tyhjäksi, jos et
jossakin lue lainkaan.)
Kotona
Koulussa
Kirjastossa
Muualla, missä? _________________________________________
4. Kuinka monta kirjaa olet lukenut viimeisen kuukauden
aikana?_____________________
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5. Arvioi viimeisen kuukauden aikana lukemiesi kirjojen yhteenlaskettu sivumäärä?
0–50 sivua
51–100 sivua
101–200 sivua
201–300 sivua
301–400 sivua
401–500 sivua
yli 500 sivua
6. Mitä luet? (Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.)
Hevoskirjoja

Aikuisten kirjoja

Urheilukirjoja

Tietokirjoja

Fantasiaa

Salapoliisikirjoja

Sarjakuvia

Science fictionia

Vitsikirjoja

Runoja

Eläinkirjoja

Seikkailukirjoja

Jännityskirjoja

Satukirjoja

Kauhukirjoja

Historiakirjoja

Helppolukuisia kirjoja
Muuta,
mitä?_______________________________________________________
____________________________________________________________
7. Luetko lehtiä? (Voit valita useamman vaihtoehdon.)
Sarjakuvia
Muita lehtiä
En lue lehtiä lainkaan
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8. E-kirja on sähköinen kirja, jota voidaan lukea tietokoneella, älypuhelimella, tabletilla
tai erillisellä lukulaitteella. Oletko kokeillut E-kirjojen lukemista?
En ole kuullut e-kirjoista, enkä ole kokeillut niiden lukemista
Olen kuullut e-kirjoista, mutta en ole kokeillut niiden lukemista
Olen kuullut e-kirjoista ja olen kokeillut niiden lukemista
Olen kuullut e-kirjoista ja luen niitä jonkin verran
Olen kuullut e-kirjoista ja luen niitä säännöllisesti
9. Kirjavinkkaus on tilanne, jossa joku henkilö, esimerkiksi kirjaston työntekijä,
esittelee kirjoja tavalla, joka houkuttelee lukemaan. Oletko osallistunut
kirjavinkkaukseen?
En ole kuullut kirjavinkkauksesta, enkä ole osallistunut kirjavinkkaukseen
Olen kuullut kirjavinkkauksesta, mutta en ole osallistunut
kirjavinkkaukseen
Olen kuullut kirjavinkkauksesta ja olen osallistunut kirjavinkkaukseen.
Missä?______________________________________________________
Kauanko on kulunut siitä, kun viimeksi osallistuit kirjavinkkaukseen?
vähemmän kuin 1 kuukausi
1–6 kuukautta
6–12 kuukautta
Yli 12 kuukautta
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Liite 2 Kyselylomake 2
Kyselylomake 2
Mikäli kysymyksen kohdalla ei ole erikseen ohjetta, valitse vastauksista yksi
vaihtoehto, joka on mielestäsi sinulle sopivin.
1. Sukupuoli
Tyttö
Poika
2. Kuinka usein luet kirjoja tai lehtiä?
Päivittäin
2–3 kertaa viikossa
1 kerran viikossa
1–2 kertaa kuukaudessa
Harvemmin
En lainkaan.
3. Kerro, mikä sinusta on mukavaa kirjojen lukemisessa tai mikäli et lue kirjoja, kerro
miksi et lue.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4. Missä yleensä luet kirjoja? (Merkitse numeroilla niin, että 1= luen eniten täällä, 2=
luen täällä jonkin verran, 3= täällä luen vähiten. Voit jättää ruutuja myös tyhjäksi, jos et
jossakin lue lainkaan.)
Kotona
Koulussa
Kirjastossa
Muualla, missä? _________________________________________
5. Luetko lehtiä? (Voit valita useamman vaihtoehdon.)
Sarjakuvia
Muita lehtiä
En lue lehtiä lainkaan
6. E-kirja on sähköinen kirja, jota voidaan lukea tietokoneella, älypuhelimella, tabletilla
tai erillisellä lukulaitteella. Oletko kokeillut E-kirjojen lukemista?
En ole kuullut e-kirjoista, enkä ole kokeillut niiden lukemista
Olen kuullut e-kirjoista, mutta en ole kokeillut niiden lukemista
Olen kuullut e-kirjoista ja olen kokeillut niiden lukemista
Olen kuullut e-kirjoista ja luen niitä jonkin verran
Olen kuullut e-kirjoista ja luen niitä säännöllisesti
7. Kuinka monta kirjaa luit kuukaudessa ennen
kirjavinkkaamista?_____________________
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8. Mitä luit ennen kirjavinkkaamista? (Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.)
Hevoskirjoja

Aikuisten kirjoja

Urheilukirjoja

Tietokirjoja

Fantasiaa

Salapoliisikirjoja

Sarjakuvia

Science fictionia

Vitsikirjoja

Runoja

Eläinkirjoja

Seikkailukirjoja

Jännityskirjoja

Satukirjoja

Kauhukirjoja

Historiakirjoja

Helppolukuisia kirjoja
Muuta,
mitä?_______________________________________________________
____________________________________________________________
9. Kuinka monta kirjaa olet lukenut kuukauden aikana kirjavinkkaamisen
jälkeen?_____________________
10. Arvioi viimeisen kuukauden aikana lukemiesi kirjojen yhteenlaskettu sivumäärä?
0–50 sivua
51–100 sivua
101–200 sivua
201–300 sivua
301–400 sivua
401–500 sivua
yli 500 sivua
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11. Mitä luet nyt kirjavinkkaamisen jälkeen? (Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.)
Hevoskirjoja

Aikuisten kirjoja

Urheilukirjoja

Tietokirjoja

Fantasiaa

Salapoliisikirjoja

Sarjakuvia

Science fictionia

Vitsikirjoja

Runoja

Eläinkirjoja

Seikkailukirjoja

Jännityskirjoja

Satukirjoja

Kauhukirjoja

Historiakirjoja

Helppolukuisia kirjoja
Muuta,
mitä?_______________________________________________________
____________________________________________________________
12. Oletko lukenut kirjavinkkauksessa vinkattuja kirjoja?
Kyllä, montako? ___________________
En
13. Oletko lukenut muita kuin vinkattuja kirjoja niiltä kirjailijoilta, joiden kirjoja
esiteltiin kirjavinkkauksessa?
Kyllä
En
14. Piditkö kirjavinkkauksesta?
Kyllä ja haluaisin osallistua uudelleen
Kyllä, mutta en haluasi osallistua uudelleen
En, mutta haluaisin osallistua uudelleen
En, enkä haluaisi osallistua uudelleen.
Tähän voit kertoa miksi pidit tai et pitänyt kirjavinkkauksesta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Liite 3 Kirje koulun rehtorille
Hyvä rehtori!
Olen Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelija ja olen tekemässä Pro gradu tutkielmaa kirjavinkkaamisesta. Koulusi on valittu mukaan Lukuinto-projektin kevään
pilottikouluihin ja tutkielmani on yksi tämän hankkeen yhteydessä tehtävistä
opinnäytteistä. Tutkielmaani ohjaa FT Terttu Kortelainen.
Tutkimuksessani koulusi neljäsluokkalaisten on tarkoitus täyttää kaksi kyselylomaketta
ja saada kirjaston järjestämä kirjavinkkaus. Ensimmäiset kyselyt tulisivat täytettäväksi
helmikuun aikana. Tämän jälkeen opettajat voisivat sopia kirjavinkkauksesta
mahdollisimman pian kirjaston kanssa. Noin kuukausi vinkkaamisen jälkeen oppilaat
vastaisivat toiseen kyselyyn. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, muuttaako
kirjavinkkaaminen lukutottumuksia.
Olisivatko koulusi neljännen luokan opettajat halukkaita tekemään yhteistyötä ja
osallistumaan tutkimukseeni? Mikäli kiinnostusta löytyy, olen yhteydessä koulunne
kirjastopariin ja sovin asiasta heidän kanssaan. Tarkan ajan kirjavinkkaamiselle voivat
opettajat sopia suoraan kirjaston kanssa. Minut voi tavata Lukuinto-projektin
koulutuspäivässä Oulussa 12.2.2013. Vastaan mielelläni kysymyksiin jo aiemmin.
Marja Niska
Jatulikivenkatu 6 a 3
90240 Oulu
marniska82@gmail.com
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Liite 4 Kirje kirjaston henkilökunnalle
Hyvä kirjaston henkilökunta!
Kirjastonne on valittu mukaan yhdessä kouluparinne kanssa Lukuinto-projektin kevään
2013 piloteiksi ja tutkielmani on yksi tämän hankkeen yhteydessä tehtävistä
opinnäytteistä. Olen Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelija ja tekemässä
Pro gradu -tutkielmaa kirjavinkkaamisesta.
Tutkimuksessani

kouluparinne

neljäsluokkalaisten

on

tarkoitus

täyttää

kaksi

kyselylomaketta, ennen ja jälkeen kirjavinkkaamisen. Toivoisin teidän järjestävän
kirjavinkkauksen kouluparinne neljäsluokkalaisille.
Oppilaat voidaan vinkata isona ryhmänä tai pienemmissä osissa, niin kuin yhdessä
opettajien

kanssa

parhaaksi

näette.

Kirjavinkkaaminen

olisi

hyvä

toteuttaa

mahdollisimman pian ensimmäisen kyselyn täyttämisen jälkeen, mielellään viimeistään
maaliskuun aikana, jotta oppilaat ehtivät täyttämään toisen kyselyn kevään aikana.
Oppilaille olisi hyvä vinkata samat kirja, jos tämä on mahdollista ryhmät huomioiden.
Kirjavinkkaamisen jälkeen toivoisin teidän lähettävän minulle listan vinkatuista
kirjoista. Mielelläni otan vastaan myös lyhyen kuvauksen vinkkauksen toteutuksesta.
Tutkielmaani ohjaa FT Terttu Kortelainen.
Olisitteko valmiit tekemään yhteistyötä ja osallistumaan mukaan tutkimukseen? Mikäli
kiinnostusta

löytyy,

olen

yhteydessä

koulupariinne

ja

sovin

muista

käytännönjärjestelyistä heidän kanssaan. Tarkan ajan kirjavinkkaamiselle voitte sopia
suoraan opettajien kanssa. Minut voi tavata Lukuinto-projektin koulutuspäivässä
Oulussa 12.2.2013. Vastaan mielelläni kysymyksiin jo aiemmin.
Marja Niska
Jatulikivenkatu 6 a 3
90240 Oulu
marniska82@gmail.com
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Liite 5 Kirje vanhemmille
Hyvät vanhemmat!
Opiskelen informaatiotutkimusta Oulun yliopistossa ja olen tekemässä Pro gradu -tutkielmaa
kirjavinkkaamisesta. Lapsesi koulu on yksi Lukuinto -hankkeeseen mukaan valituista pilottikouluista ja
tutkielmani on yksi tämän hankkeen yhteydessä tehtävistä opinnäytteistä. Työtäni ohjaa FT Terttu
Kortelainen.
Pro Gradua varten teen oppilaille kaksi kyselyä. Kyselyissä selvitetään lukutottumuksia, kuten lukemisen
määrää sekä minkälaisia kirjoja tai lehtiä oppilaat lukevat.

Ensimmäisen kyselyn jälkeen oppilaat

osallistuvat kirjaston järjestämään kirjavinkkaukseen. Noin kuukausi kirjavinkkaamisen jälkeen oppilaat
vastaavat toiseen kyselyyn, joka sisältää samantyyppisiä kysymyksiä kuin ensimmäinen kyselylomake.
Pyydän teiltä vanhemmilta lupaa lapsellenne vastata lukutottumuksia koskevaan kyselyyn. Kaikki
vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja siten, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa.
Kyselylomakkeet jäävät tekemäni tutkimuksen jälkeen Lukuinto -projektin haltuun.
Pyydän

ystävällisesti

täyttämään

alla

olevan

lomakkeen

ja

palauttamaan

opettajalle_______________________________ mennessä.

Marja Niska

Lapseni _________________________________________ (nimi)
saa
ei saa osallistua kirjavinkkausta koskevaan tutkimukseen.
________________________________________________ (Vanhemman allekirjoitus)

sen

lapsenne

