
Lukuintoa - Läsinspiration Webinaari 25.-26.11.2020 
 
Seinäjoen kaupunginkirjasto, 
Lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen 
erityistehtävä yhteistyössä Kirjastokaistan kanssa. 
 
Webinaari on katsottavissa osoitteessa https://www.kirjastokaista.fi/ , ei 
ennakkoilmoittautumista eikä maksua. 
 
Huom. videoissa on tekstitys sekä suomeksi että ruotsiksi. Videot tuotettu 
yhteistyössä kirjastojen sekä amk-opiskelijoiden kanssa. 
 
25.11.2020 keskiviikko 
 
klo 9 - 9.30 Ajankohtaista Seinäjoen ertestä 
 
klo 9.30 - 9.40 video: Lasten ja nuorten kirjastotyö PiKe-kirjastoissa – Lämmöllä 
lukemisen tukena / Tampereen kaupunginkirjasto 
 
9.40- 10.40 Sytytä lukukipinä – käytäntöjä lasten lukuharrastuksen edistämiseksi / 
Juli-Anna Aerila, yliopistonlehtori, KT, dos. Turun yliopisto (mukana useissa 
lukemista edistävissä hankkeissa) 
 
10.40-10.50 video: Nyckelknipan (Avain hukassa) / Nykarleby 
stadsbibliotek-Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjasto 
 
10.50-11.40 Oi ihana satu! – terapeuttinen lastenkirjallisuus, kirjavinkkejä 
kirjastotyöhön / Pirjo Suvilehto, yliopistonlehtori, kirjailija, FT, dosentti Oulun yliopisto 
 
11.40-11.50 video: Kirjasto on kirjaneuvola / Lounais-Suomen kirjastojen lasten ja 
nuorten ryhmän yhteishanke, Turun kaupunginkirjasto 
 
11.50-12.40 RUOKATAUKO 
 
12.40-13.40 Maahanmuuttajataustaisten lasten lukemisen edistäminen: monta kieltä 
– monta mieltä / Pirkko Ilmanen, FM, kirjastopedagogi Espoon kaupunginkirjasto & 
Monikulttuuristen nuorten lukemaan innostaminen / Jani Nieminen, runoilija ja 
erikoiskirjastonhoitaja Espoon kaupunginkirjasto 
 
13.40-13.50 video: Monilukutaitoa sanataiteella / Lahden kaupunginkirjasto 
 

https://www.kirjastokaista.fi/


13.50-14.20 Pelit ja pelillisyys lukemisen edistämisessä / Maija Puska, 
mediakasvatusasiantuntija Mediakasvatuskeskus Metka 
 
14.20-14.35 Kahvitauko 
 
14.35-14.45 video: Kiertävät lukukassit Jokioisten perhepäivähoidossa 
/ Jokioisten kunnankirjasto 
 
14.45-15.45 Hypätään kirjaan sisään! Lukukulttuuriin innostamista / Laura 
Hokkanen, FT, yhteisöpedagogilehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
 
15.45-15.15.55 video: Satumainen sanataide / Lohjan kaupunginkirjasto 
 
15.55 -16.05  Päivän lopetus 
 
 
26.11. Torsdag 
 
9-9.30 Aktuellt från Erte 
 
9.30-9.45 
video: Nyckelknipan / Nykarleby stadsbibliotek 
video: Satumainen sanataide / Lohjan kaupunginkirjasto 
 
9.45-10.45 Hela Sverige läser med barnen – en utopi? / Anna Hällgren, 
handläggare, Kulturrådet 
 
10.45.-11.00 
video: Läskonditionspasset & 50 böcker att läsa innan du blir 7 / Mariehamns 
stadsbibliotek 
video: Nuorten lukemisen edistämisen projekti - Läsfrämjande projekt för ungdomar / 
Sipoon kunnankirjasto-Sibbo kommunbibliotek 
 
11-12 
LUNCH 
 
12-13 Blir det män av pojkar som inte läser? / Johan Unenge, författare och 
illustratör  
 
13-13.15  
video: Anders-kirjastojen digilukudiplomi / Anders-kirjastot, Keski-Pohjanmaa - 
Anders-biblioteken, Mellersta Österbotten 



13.15-13.30 KAFFEPAUS 
 
13.30-14.15 Läsinspiration för barn och unga (Bokprat med en agenda)  / Tobias 
Larsson, bibliotekspedagog Helsingfors stadsbibliotek 
 
14.15-14.30 Avslutning 
 
 
 
 
 


