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Kokeilut ja käytänteet

Artikkelissa esitellään Niilo Mäki Instituu-
tin Lukemissujuvuuden tukeminen koulu-
iässä -hankkeessa kehitettyä Lukumummi 
ja -vaari -toimintamallia. Tiedetään, että 
lukemisen sujuvoitumista edistävät luke-
misen määrän lisäämisen lisäksi palaute 

ja malli lukemisesta (Chard, Vaughn & 
Tyler, 2002). Toimintamallin ideana on 
tarjota uudenlainen käytäntö lukemisen 
sujuvuuden harjoitusta tarvitsevien lasten 
auttamiseen kouluarjessa. Toiminnassa 
vapaaehtoiset käyvät kouluilla lukemassa 

Kohokohdat

1. Lukumummi ja –vaari –toiminnassa vapaaehtoiset käyvät koulupäivän 
aikana lukemassa niiden 2. – 6. luokkalaisten lasten kanssa, jotka tarvitsevat 
tukea lukemisen sujuvoitumiseen sekä kannustusta lukumotivaation 
lisäämiseen. 

2. Lukutuokioihin osallistuneista lapsista monet kertoivat pitäneensä 
lukutuokioista. Lasten lukemiseen liittyvä minäpystyvyys koheni 
lukutuokioiden aikana ja he raportoivat, että lukeminen oli helpompaa 
lukutuokioiden jälkeen kuin ennen niitä. 

3. Lukumummit ja –vaarit pitivät tärkeänä päästä auttamaan lapsia ja 
tukemaan heidän lukutaitonsa kehittymistä. Monet raportoivat toiminnan 
vaikuttaneen myönteisesti sosiaaliseen elämäänsä ja kokeneensa toiminnan 
aikana tyytyväisyyttä itseen ja omaan ajankäyttöön.

4. Opettajat kokivat roolinsa toiminnassa selkeänä ja totesivat säännöllisten 
lukutuokioiden olevan järjestettävissä kouluarjessa.  He pitivät tärkeänä 
oppilaan saamaa lisähuomiota ja kannustusta vapaaehtoiselta.

5. Toimintaa on kehitetty Niilo Mäki Instituutin Lukemissujuvuuden tukeminen 
kouluiässä hankkeessa yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-
Suomen piirin kanssa. Toimintamalli on arvioitu hiljattain MLL:n sisäisellä 
arviointivälineellä Hyvällä mallilla –foorumilla ja sen toivotaan jäävän 
pysyvämmäksi käytänteeksi hankkeen päättymisen jälkeen. 

Oraluoma yms. kohokohdat
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toista–kuudetta luokkaa käyvien lasten 
kanssa. Tarkoituksena on tarjota lapsille 
lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä 
lukemisen pariin. 

Toiminnasta on tehty kahden lu-
kukauden ajan vaikuttavuustutkimusta, 
jossa on seurattu lukutuokioihin osallistu-
neita hitaita lukijoita sekä heidän luokka-
tovereitaan. Tässä kirjoituksessa esitellään 
toimintamalliin osallistuneiden lasten, va-
paaehtoisten sekä opettajien kokemuksia 
kysely- ja haastatteluaineistojen pohjalta. 
Kaikki toimintaan osallistuneet ovat pitä-
neet toimintaa hyödyllisenä. Lapset ovat 
innostuneet lukemaan ja saaneet kontak-
tin isovanhempien sukupolveen. Lapset 
ovat kertoneet lukemisen olevan helpom-
paa lukutuokioiden jälkeen kuin ennen 
niitä, ja lasten minäpystyvyys on vaikut-
tanut vahvistuneen lukutuokiojakson ai-
kana. 

Lukumummit ja -vaarit ovat pääs-
seet tutustumaan kouluarkeen ja saaneet 
hyvää mieltä vapaaehtoistoiminnasta. He 
ovat lähteneet mukaan kahdesta syystä: 
lukutaidon tukeminen on tärkeää ja lap-
set ovat mukavia. Myös opettajien palau-
te on ollut positiivista. Valtaosan mieles-
tä toimintaa voi järjestää kiireisessäkin 
kouluarjessa ja yhteistyö lukumummin tai 
-vaarin kanssa on sujunut hyvin. Opetta-
jat huomasivat noin puolella lapsista ta-
pahtuneen muutosta lukemissujuvuudessa 
ja -motivaatiossa. 

Toimintamallin kokeilu jatkuu vielä 
syksyn ajan osana hanketta, ja tavoitteena 
on toiminnan levittäminen valtakunnalli-
seksi sekä juurruttaminen pysyväksi. 

Asiasanat: Lukemissujuvuus, lukemissuju-
vuuden tukeminen, kouluikäiset, vapaaehtoistyö

TAUSTAA 

Suomen kielessä lukemisen ongelmat 
näkyvät yleensä sujuvuudessa
Suomalaislapset oppivat kirjain-äännevas-
taavuudeltaan säännönmukaisessa suo-
men kielessä tarkoiksi lukijoiksi nopeasti, 
yleensä jo ensimmäisen kouluvuoden ai-
kana (Aro & Wimmer, 2003). Säännönmu-
kaisen kirjoitusjärjestelmämme ansiosta 
myös lukemisvalmiuksiltaan heikompien 
lasten on verrattain helppo oppia luke-
maan ja kirjoittamaan (esim. Leppänen, 
Niemi, Aunola & Nurmi, 2004). 

Hyvän lukemistarkkuuden saavut-
tamisen jälkeen lasten väliset erot kuiten-
kin näkyvät lukemisen nopeudessa (esim. 
Torppa, Georgiou, Salmi, Eklund & Lyyti-
nen, 2012). Arvioiden mukaan noin 5–10 
prosentilla ikäluokasta on lukemisen pul-
mia. Lukemisen nopeuden eli sujuvuuden 
ongelmien on havaittu olevan suhteellisen 
pysyviä (esim. Landerl & Wimmer, 2008). 
Lukemisvaikeuteen liittyykin usein korkea 
riski syrjäytyä koulutuksesta ja myöhem-
min työelämästä (esim. Linnakylä, Malin, 
Sulkunen & Virtanen, 2000). 

Haasteena on se, että lukemisesta pi-
tävät lapset saavat lukiessaan paljon har-
joitusta ja heidän lukemisensa sujuvoituu, 
kun taas hitaat lukijat usein välttelevät 
lukemista eivätkä lukemissujuvuuden tai-
dot saa yhtä paljon harjoitusta kuin ikä-
tovereilla. Huvin vuoksi luettujen kirjojen 
määrän ja lukutaidon välillä on todettu ole-
van yhteys (Scarborough & Parker, 2003;  
Anderson, Wilson & Fielding, 1988).  Moti-
vaation ja lukutaidon suhde on kaksisuun-
tainen: Mitä takkuisempaa lukeminen on, 
sitä vähemmän lapsi lukee vapaaehtoisesti 
(Morgan & Fuchs, 2007). Motivoituessaan 
lukemiseen lapsi todennäköisesti tarttuu 
kirjaan vapaa-ajallakin, ja näin lukutaito-
kin alkaa sujuvoitua. 

Lapsen arvio omasta kyvystään toi-
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mia ja suoriutua vaikuttaa siihen, kuinka 
hän oppii. Banduran (1997) mukaan pys-
tyvyyden tunne vaikuttaa merkittävästi 
siihen, kuinka paljon käytämme aikaa ja 
vaivaa tietyn asian saavuttamiseen. Luotta-
mus omiin kykyihin ja optimistinen arvio 
omasta pystyvyydestä vaikuttavat positii-
visesti haluun ponnistella päämäärän saa-
vuttamiseksi. Omiin kykyihin luottamisen 
eli vahvan minäpystyvyyden on todettu 
vaikuttavan akateemiseen suoriutumi-
seen (esim. Caprara ym., 2008; Pajares &  
Valiante, 2002). On myös huomattu, että 
lapsille, joilla on oppimisvaikeuksia, kertyy 
vähemmän minäpystyvyyttä tukevia koke-
muksia (Hampton & Mason, 2003; Usher 
& Pajares, 2006). 

Lisääntynyt lukemismäärä, palaute ja 
malli vievät sujuvuutta eteenpäin 
Sujuvan lukemisen määritellään olevan 
tarkkaa, ilmeikästä ja nopeaa (esim. Kuhn 
& Stahl, 2003). Se edellyttää tarkan, kokoa-
van lukutaidon hallintaa. Sujuvan lukemi-
sen tiedetään edistävän lukemisen tärkein-
tä tavoitetta, luetun ymmärtämistä (mm. 
de Jong & van der Leij, 2002; Kendeou, van 
den Broek, White & Lynch, 2009). Suju-
matonta lukemista taas luonnehtii hitaus, 
takertelu ja arvailu. Hidas lukija voi käyt-
tää lukemistehtäviin moninkertaisen ajan 
muihin samanikäisiin verrattuna. Hitau-
desta voi edelleen aiheutua luetun ymmär-
tämisen vaikeuksia ja yleisesti opiskelun 
työläyttä. 

Yleisimmät tutkimuksissa käytetyt 
lukemissujuvuuden harjoitusmenetelmät 
ovat toistoharjoittelu ja yleinen harjoittelu 
(ks. tarkemmin Salmi, Huemer, Heikkilä & 
Aro, 2013). Toistoharjoittelussa teksti lue-
taan moneen kertaan, jotta se tulisi tutuksi 
ja lukeminen alkaisi sen ansiosta sujuvoi-
tua. Yleisessä harjoittelussa pyritään lisää-
mään lukemisen määrää ja tätä kautta ke-
hittämään lukunopeutta. Myös palaute ja 

sujuvan lukemisen malli harjaannuttavat 
tutkimusten mukaan lukemisen sujuvuut-
ta (Chard, Vaughn & Tyler, 2002). Lapsen 
kannustaminen ja palautteen antaminen 
on tärkeää, sillä ne auttavat pitämään yllä 
harjoittelumotivaatiota. 

Lukemissujuvuuden harjoittamiseen 
toivotaan löytyvän uusia keinoja, jotka 
tukisivat myös lukumotivaatiota. Yhtenä 
vaihtoehtona on lukutaidon harjoittami-
nen vapaaehtoisten pitämissä kahden-
keskisissä lukutuokioissa. On löydetty 
näyttöä siitä, että lukutaito edistyy myös 
silloin, kun ohjaajina ovat lapsen vanhem-
mat tai muut vapaaehtoiset aikuiset, jotka 
ovat motivoituneita työskentelemään las-
ten kanssa (Elbaum, Vaughn, Hughes &  
Moody, 2000; Morris, 2006; Wasik, 1998).

Vapaaehtoistyön merkitys 
seniori-ikäisille 
Lapsiin liittyvien havaintojen ja koke-
musten lisäksi tässä kirjoituksessa tar-
kastellaan vapaaehtoisten kokemuksia 
toiminnasta ja sen vaikutusta heidän elä-
määnsä. Useissa pitkittäistutkimuksissa 
on osoitettu vapaaehtoistyön yhteys va-
paaehtoisen hyvinvointiin. Vapaaehtois-
työn on todettu vaikuttavan myönteisesti 
fyysiseen toimintakykyyn (esim. Moen, 
Robinson & Fields, 1994; Okun, Yeung & 
Brown, 2013), itsearvioituun terveyteen 
(Borgonovi, 2008; Lum & Lightfoot, 2005; 
Luoh & Herzog, 2002; Van Willigen), elä-
mäntyytyväisyyteen (Borgonovi, 2008; 
Van Willigen, 2000) sekä depressiivisten 
oireiden vähenemiseen (Musick & Wilson, 
2003). Vapaaehtoistoiminnan myötä myös 
sosiaalinen tuki ja sosiaalinen osallistu-
minen lisääntyvät vapaaehtoisen elämässä  
(Hidalgo, Moreno-Jiménez & Quiñonero, 
2013). 

Vapaaehtoistoiminnan ja hyvinvoin-
nin välinen suhde näyttää olevan molem-
minpuolinen; vapaaehtoistoiminta edistää 
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hyvinvointia ja hyvinvoivat ihmiset te-
kevät enemmän vapaaehtoistyötä (esim.  
Morrow-Howell, 2010; Thoits & Hewitt, 
2001). Laajassa yhdysvaltalaisessa ohjel-
massa, jossa ikäihmiset käyvät kouluissa 
tukemassa alakouluikäisten lukutaitoa, 
on selvitetty, millaista hyötyä vapaaehtoi-
set ovat mielestään saaneet toiminnasta. 
Vapaaehtoiset kokivat sosiaalisen aktiivi-
suutensa kasvaneen, ja he tunsivat käyt-
täneensä aikansa tuotteliaammin ja olivat 
tyytyväisempiä itseensä. Yli 80 prosent-
tia oli sitä mieltä, että heidän työllään oli 
positiivinen vaikutus, ja lähes kaikki us-
koivat, että he pystyivät auttamaan lapsia  
(Morrow-Howell ym., 2008).

LUKUMUMMI JA -VAARI 
-TOIMINTAMALLI

Lukumummit ja -vaarit innostavat 
lapsia lukemaan 
Niilo Mäki Instituutin Lukemissujuvuu-
den kehityksen tukeminen kouluiässä 
-hankkeen tavoitteena on kehittää ja ar-
vioida uutta tietoa ja menetelmiä lukemi-
sen sujuvuuden harjoitteluun. Toimintaa 
toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen 
tuella vuosina 2012–2014. Hankkeessa ke-
hitettävässä lukumummi ja -vaari -toimin-
nassa on tarkoituksena tarjota luokilla 2–6 
oleville lapsille lisää lukukokemuksia sekä 
innostaa heitä lukemisen pariin. 

Kouluajalla pidettävissä lukutuoki-
oissa vapaaehtoinen ja lapsi lukevat yhdes-
sä, keskustelevat luetusta ja vaihtavat kuu-
lumisia. Lukutuokioissa käytetyt yhdessä 
lukemisen tavat ovat tutkittuja ja hyväksi 
havaittuja lukemisen tukemisen keinoja 
(Kuhn & Stahl, 2003). Vapaaehtoisia ohjat-
tiin käyttämään vuorotellen kolmea eri lu-
kutapaa: 1) mallilukemista, jossa aikuinen 
lukee ensin pätkän malliksi ja lapsi lukee 
saman tekstin sen jälkeen, 2) vuoroluke-

mista, jossa aikuinen ja lapsi lukevat teks-
tiä vuorotellen, ja 3) yhdessä lukemista, 
jossa aikuinen ja lapsi lukevat tekstiä yh-
teen ääneen. 

Vapaaehtoisia neuvottiin puuttu-
maan lukutarkkuuteen, jos lapsi luki taitoi-
hinsa nähden liian nopeasti, ja lukuvirhei-
siin, jos ne muuttivat tekstin merkitystä. 
Tärkeää on myös lukumummien ja -vaa-
rien antama lukemisen malli ja positiivi-
nen palaute, joiden toivotaan vaikuttavan 
myönteisesti lasten lukumotivaatioon ja 
lisäävän lukemista myös vapaa-ajalla. 

Vapaaehtoisten rekrytointi ja ohja-
us on tehty yhteistyössä Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin 
Kylämummi ja -vaari -toiminnan kanssa. 
Toiminta alkaa aina lukukauden aluksi 
vapaaehtoisten yhteistapaamisella. Hei-
dät perehdytetään toiminnan perusteisiin 
ja yhdessä lukemisen tapoihin. Lisäksi he 
saavat materiaalia itselleen ja oppilaille toi-
minnan tueksi. Vapaaehtoisille tarjotaan 
ohjausta ja vertaistukea koko lukuvuoden 
ajan. 

Myös opettajat saavat alussa pereh-
dytystä toimintaan sekä oman opettajan 
materiaalin. Opettajan tehtävänä on va-
lita lukutuokioihin osallistuvat lapset ja 
heille sopivat kirjat sekä varata tuokioihin 
rauhallinen, samana pysyvä tila. Ennen 
säännöllisten lukutuokioiden alkamista 
opettaja esittelee lukumummin tai -vaarin 
luokalle ja sopii vapaaehtoisen kanssa käy-
tännön järjestelyistä. 

Toimintamallin vaikuttavuustutkimus
Toimintamallin kokeilu aloitettiin keväällä 
2012, jolloin pilotissa oli mukana  kolme 
innokasta lukumummia sekä yksi koulu-
luokka. Seuraavana syksynä mukana oli jo 
18 lukumummia tai -vaaria sekä 8 luok-
kaa, ja keväällä 2013 toiminta laajentui 43 
vapaaehtoiseen ja 22 koululuokkaan. Syk-
syllä 2013 mukana oli 48 lukumummia ja 
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-vaaria ja keväällä 2014 vielä enemmän, 56 
mummia ja 38 luokkaa. 

Toimintaan osallistuneilta vapaa-
ehtoisilta kysyttiin keväällä 2013 sekä 
opettajilta keväällä 2013 ja syksyllä 2013 
kokemuksia ja kehitysehdotuksia kyselylo-
makkeella. Toimintamallin vaikuttavuutta 
arvioitiin keräämällä tutkimusaineistoa 
lukutuokioihin osallistuneiden lasten sekä 
heidän luokkatovereittensa taidoista ja ko-
kemuksista keväällä ja syksyllä 2013. 

Lukukauden alussa luokissa tehtiin 
lukemisen sujuvuutta mittaavia äänettö-
män ja ääneen lukemisen tehtäviä. Näiden 
tehtävien ja opettajan arvion perusteella 
luokasta valittiin kaksi lukemisen sujuvuu-
deltaan heikointa lukijaa. Seitsemän viikon 
ajan nämä lapset kävivät puolikkaan oppi-
tunnin mittaisissa lukutuokioissa kaksi 
kertaa viikossa lukumummin tai -vaarin 
kanssa. Joka luokalla kävi kaksi eri luku-
mummia tai -vaaria. Kaikissa toimintaan 
osallistuneissa luokissa tehtiin alku- ja 
loppumittaus, jotka sisälsivät lukemissu-
juvuutta mittaavia äänettömän lukemisen 
ryhmätehtäviä sekä motivaatiota ja vapaa-
ajan ajankäyttöä kartoittavia arviointiteh-
täviä.

Lukutuokioihin osallistuneet lapset 
tekivät lisäksi yksilötehtäviä ennen inter-
ventiojaksoa ja sen jälkeen. Heidät myös 
haastateltiin yksilöllisesti: keväällä 2013 
haastattelu tehtiin vain lukutuokioiden 
jälkeen ja syksyllä 2013 ennen ja jälkeen 
lukutuokioiden. Loppukyselyissä kysyttiin 
lapsen kokemuksia lukutuokioihin liitty-
vistä asioista kuten luetuista kirjoista, lu-
kutuokion paikasta ja kestosta, lukutavois-
ta sekä lukumummeista ja -vaareista. 

Syksyllä 2013 lapsilta kysyttiin li-
säksi sekä alku- että loppuhaastattelus-
sa arviota kuudesta asiasta: 1) lukemisen 
helppoudesta (Kuinka helppoa lukeminen 
on sinulle mielestäsi tällä hetkellä?), 2) lu-
kemiseen liittyvästä minäpystyvyydestä 

(seitsemän likert-asteikollista väittämää; 
SELDI-hankkeen julkaisematon mitta-
ri, 2014), 3) oppijaminäkuvasta (Kuinka 
hyvä olet lukemisessa verrattuna muihin 
samanikäisiin? Self-Concept of Ability  
Scale, Nicholls, 1978), 4) lukemisen mää-
rästä (Kuinka usein luet vapaa-ajalla?) ja 5) 
lukemismotivaatiosta (Kuinka mielellään 
luet vapaa-ajalla? mukailtu Nurmea & Au-
nolaa, 2005) eriteltynä eri tekstilajeittain. 

Tilastollista tarkastelua varten mi-
näpystyvyys-kysymyksistä muodostettiin 
kaikki seitsemän alakysymystä sisältävä 
summamuuttuja (Cronbachin alfa alku-
mittauksessa .75 ja loppumittauksessa .68). 
Myös vapaa-ajan lukemisen määrästä ja 
motivaatiosta muodostettiin summamuut-
tujat, jotka olivat sisällöllisesti perusteltuja, 
mutta joissa Cronbachin alfat olivat heik-
koja (.14–.64). 

LAPSEN, VAPAAEHTOISEN JA 
OPETTAJAN NÄKÖKULMA

I Lasten arviot toiminnasta 
Keväällä 2013 toimintaan osallistui 45 lasta 
ja saman vuoden syksynä 44 lasta (yhteen-
sä 89 lasta) luokilta 2–6; eniten mukana 
oli luokkien 2–4 oppilaita. Tyttöjä osallis-
tujista oli 44 prosenttia (n = 39) ja poikia 
56 prosenttia (n = 50). Lasten kokemuksia 
kysyttiin lukutuokioiden jälkeen useilla 
kysymyksillä. Tarkasteltaessa yhdistettyä 
kevään 2013 ja syksyn 2013 haastatteluai-
neistoa (n = 89) lasten tyytyväisyys luku-
tuokioihin tuli selvästi esille. 

Kysymykseen ”Millaista oli luku-
mummin tai -vaarin kanssa lukeminen?” 
suurin osa (89 %, n = 79) vastasi pitäneen-
sä lukutuokioista. Lapsista 10 % (n = 9) ei 
osannut sanoa, ja yksi lapsi kertoi, ettei pi-
tänyt toiminnasta. Suurin osa lapsista (87 
%) myös koki, että lukumummi tai -vaari 
pystyi auttamaan häntä ainakin jonkin 
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verran (taulukko 1). Lukutuokioiden pai-
kasta piti 76 % (n = 68) ja valitusta kir-
jasta 90 % (n = 80) lapsista. Lapsista 62 %  
(n = 55) olisi halunnut jatkaa lukutuokioi-
ta, ja lukutuokioissa kesken jääneen kirjan 
aikoi lukea loppuun 57 % (n = 45) lapsista. 
Muita kirjoja aikoi tulevaisuudessa lukea 
87 % (n = 77). 

Toiminnan huonoja puolia kysyttiin 
avoimella kysymyksellä. Tähän kohtaan oli 
vastannut 23 lasta (26 %). Seitsemän lasta 
mainitsi, ettei pitänyt yhdessä lukemisesta 
lukutapana. Viisi lasta ei pitänyt siitä, että 
piti olla poissa oppitunnilta. Muita yksit-
täisiä mainintoja saivat kirjan tylsyys, itse 
lukeminen ja malliluku lukutapana. 

Syksyn 2013 (n = 44) lasten haastat-
teluaineiston alku- ja loppumittausten pe-
rusteella lapset arvioivat (asteikolla 1–7) 
lukemisen olevan helpompaa lukutuoki-

oiden jälkeen kuin ennen niitä (tauluk-
ko 2). Tulos on tilastollisesti merkitsevä  
(z = -2.62, p < .01, r = -0.28). Lukemi-
sen oppijaminäkuvassa (asteikolla 1–10) 
ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää 
muutosta. Lukemiseen liittyvä minäpys-
tyvyys sitä vastoin vahvistui tilastollisesti 
merkitsevästi (z = -2.83, p < .01, r = -0.31) 
(taulukko 2). Vapaa-ajalla lukemisen mää-
rässä tai motivoituneisuudessa ei tapahtu-
nut tilastollisesti merkitseviä muutoksia. 
Seuraavaksi muutaman lapsen vastaus lop-
puhaastattelussa lukutuokioiden jälkeen 
kysymykseen ”Miten helppoa lukeminen 
on mielestäsi tällä hetkellä?”:

Tyttö 1, 4. lk.: ”Muistin, ettei enää pidä ar-
vailla.” 
Tyttö 2, 4. lk.: ”Parantunut selkeesti, ei niin 
usein töki, eikä hypi riveiltä toiselle.” 
Poika, 3. lk.: ”Ehkä vähän helpompaa. Kun 

Taulukko 2. Lukemisen helppous ja lukemiseen liittyvä minäpystyvyys

Taulukko 1. Pystyikö lukumummi tai -vaari auttamaan sinua?

Vastausvaihtoehto n %
Ei yhtään 1 1
Vähän 7 8
Jonkin verran 14 16
Melko paljon 32 36
Paljon 29 33
Puuttuva tieto 6 7
Yhteensä 89 100

Oraluoma yms Taulukko 1. Pystyikö Lukumummi tai –vaari auttamaan sinua?

Alkumittaus Loppumittaus n

Lukemisen helppous Keskiarvo 5.18 5.70 44
Keskihajonta 1.26 1.07 44

Lukemiseen liittyvä minäpystyvyys Keskiarvo 37.56 39.93 43
Keskihajonta 7.20 6.82 43

Oraluom yms Taulukko 2. Lukemisen helppous ja lukemiseen liittyvä minäpystyvyys
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on kotona lukenut kirjaa, niin oon päässy 
nopeemmin eteenpäin kuin normaalisti.”

Vapaaehtoisten arvio toiminnasta 
Keväällä 2013 kerättiin kysely- ja haastat-
teluaineisto toiminnassa mukana olevil-
ta lukumummeilta ja -vaareilta. Kyselyyn 
osallistui yhteensä 38 vapaaehtoista, jois-
ta 4 oli miehiä ja 33 naisia (tieto puuttui 
yhdeltä vastaajalta). Ikä vaihteli 51:n ja 80 
vuoden välillä (keskiarvo 68 vuotta, kes-
kihajonta 6,0 vuotta). Vastanneet olivat 
olleet eläkkeellä 0–38 vuotta (keskiarvo 7 
vuotta, keskihajonta 7,9 vuotta, kolmesta 
puuttui tieto). Vastanneiden koulutustaus-
ta vaihteli, mutta valtaosa (37 %, n = 13) 
vastanneista oli toiminut opetus- ja kas-
vatusalalla. Vastanneista 63 prosentilla  
(n = 24) oli omia lapsenlapsia. 

Vapaaehtoiset valitsivat valmiista 
vaihtoehdoista tärkeimmät syyt, miksi 
olivat lähteneet mukaan toimintaan. Kol-
me tärkeimmäksi koettua olivat lukutai-
don tukemisen tärkeys (17 % vastauksista,  
n = 35), lapsista pitäminen (31 %, n = 31) 
sekä toiminnan vaikuttaminen kiinnosta-
valta (14 %, n = 29). Lisäksi vapaaehtoisilta 
kysyttiin, miten hyödyllistä he ajattelivat 
toiminnan olleen oppilaan näkökulmasta.  
Vapaaehtoiset uskoivat oppilaiden hyö-
tyneen yhteisistä lukutuokioista: 18 pro-
sentin (n = 7) mielestä toiminta oli ollut 
erittäin hyödyllistä, 39 prosentin (n = 15) 
mielestä melko hyödyllistä, 34 prosentin 
(n = 13) mielestä kohtalaisen hyödyllistä 
ja vain 8 prosentin (n = 3) mielestä vähän 
hyödyllistä. Nämä vapaaehtoisten mielipi-
teet ovat samansuuntaisia lasten kokemus-
ten kanssa (vrt. edellinen kappale). 

Keväällä 2013 osallistuneilta lapsilta 
(n = 45) ja lukumummeilta ja -vaareilta 
(n = 38) kysyttiin samalla kysymyksellä, 
mistä muusta kuin lukemisesta lukutuoki-
oissa oli puhuttu, jotta päästäisiin vertaile-
maan osallistuneiden kokemuksia samois-

ta lukutuokioista. Vapaaehtoisten ja lasten 
vastaukset olivat pääosin yhteneviä: mo-
lemmat ryhmät valitsivat valmiista vaih-
toehdoista yleisimmiksi, että lukutuokiois-
sa puhuttiin harrastuksista (molemmilla 
yleisin vastaus), lapsen perheestä (lapsilla 
sijalla 3, mummeilla sijalla 2) sekä lapsen 
koulunkäynnistä (lapsilla sijalla 2, mum-
meilla sijalla 3). 

Lukumummit ja -vaarit kokivat, että 
vapaaehtoistyö hyödytti myös heitä itseään 
henkilökohtaisesti. Vastanneista 55 pro-
senttia (n = 21) koki sosiaalisen toimin-
tansa lisääntyneen toiminnan aikana, ja 
hieman yli puolet (58 %, n = 22) kertoi löy-
täneensä uusia ystäviä toiminnan kautta. 
Vastanneista 88 prosenttia (n = 32) tunsi 
olevansa tyytyväisempiä itseensä ja 63 pro-
senttia (n = 24) koki käyttäneensä aikaansa 
tuotteliaammin. 

Kyselyaineiston avulla tutkittiin myös 
yhteyksiä vapaaehtoistyön ja hyvinvoinnin 
välillä. Havaittiin, että mitä enemmän lu-
kumummit ja -vaarit tunsivat voivansa 
auttaa, sitä tyytyväisempiä he olivat itseen-
sä (r  = .46**). Lisäksi kokemus sosiaalisen 
toiminnan lisääntymisestä omassa elämäs-
sä oli yhteydessä kokemukseen elämänlaa-
dun paranemisesta (r = .68***) ja tuotteli-
aammasta ajankäytöstä (r = .43**). 

Opettajien arvio toiminnasta 
Vaikuttavuustutkimukseen osallistunei-
den lasten opettajilta kysyttiin sähköisellä 
kyselyllä kokemuksia ja palautetta toimin-
nasta sekä mielipidettä oppilaiden lukutai-
don ja -motivaation muutoksista. Kevääl-
lä 2013 vastausprosentti oli 50 (n = 11) ja 
seuraavana syksynä 82 (n = 18). Yhteensä 
kyselyyn vastasi 29 opettajaa. Opettajien 
vastaukset toiminnasta olivat sangen po-
sitiivisia. Yhtä lukuun ottamatta kaikki 
vastanneet kokivat saaneensa riittävästi 
perehdytystä toimintaan ja pitivät opetta-
jan roolia toiminnassa selkeänä. Yksi opet-
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tajista, joka ei ollut voinut osallistua pe-
rehdytystilaisuuteen ja jolle materiaalit oli 
toimitettu jälkikäteen, totesi yllättyneensä 
työn määrästä. 

Kaikkien vastanneiden mielestä työs-
kentely lukumummin tai -vaarin kanssa oli 
sujunut hyvin. Valtaosa sanoi myös, että 
käytännön järjestelyt oli kouluarjessa saa-
tu tehtyä hyvin ja että kirjan, tilan ja oppi-
tunnin löytäminen oli ollut helppoa (kuvio 
1). Toiminnan kehittämisestä kysyttäessä 
toivottiin yleisimmin lukutuokiojakson 
olevan pidempi, mutta toisaalta toivottiin 
myös jakson päättyvän aiemmin ennen ke-
vät- ja joulukiireitä. Lisäksi toivottiin use-
ampia mummeja tai vaareja samalla luo-
kalle sekä sitä, että vapaaehtoistyöntekijä 
lukisi useamman lapsen kanssa.

Opettajilta kysyttiin myös arviota 
siitä, onko lapsen lukumotivaatiossa ja lu-

kemissujuvuudessa tapahtunut muutosta. 
Jokaisen vastanneen opettajan luokalta 
lukutuokioissa oli käynyt kaksi oppilasta 
(n = 58). Opettajat arvioivat 55 prosentilla 
lapsista (n = 32) lukumotivaation lisään-
tyneen ja 48 prosentilla (n = 28) tapahtu-
neen kehitystä lukemissujuvuudessa. 34 
prosentilla (n = 20) lapsista opettajat ar-
vioivat positiivista muutosta tapahtuneen 
sekä lukumotivaatiossa että lukemissuju-
vuudessa. Joko lukumotivaatiossa tai lu-
kemissujuvuudessa positiivista muutosta 
opettajat arvioivat tapahtuneen samoin 34 
prosentilla (n = 20) lapsista. 

Opettajat arvioivat, että 17 prosen-
tilla (n = 10) ei ollut tapahtunut muutosta 
kummassakaan tai jommassakummassa 
kysytyssä asiassa. 10 prosentin (n = 6) koh-
dalla opettaja ei osannut vastata, ja kahdes-
ta lapsesta puuttuu tieto. 

Kuvio 1. Opettajien mielipiteitä toiminnasta (n = 29)
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Kun opettaja oli huomannut kehi-
tystä sujuvuudessa, useimmiten mainit-
tiin mm. lapsen saaneen rohkeutta lukea 
ääneen, sanojen arvailun vähentyneen ja 
lukutekniikan kehittyneen. Motivaation 
muutoksesta mainittiin lukuinnostuksen 
ja kiinnostuksen kirjoja kohtaan kasva-
neen sekä lisäksi muina muutoksina mm. 
itsetunnon kohentuneen ja huomiohakui-
suuden vähentyneen. 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Lukumummi ja -vaari -toiminnassa lapset 
saavat lisää lukukokemuksia, kannustus-
ta ja innostusta lukemiseen. Vapaaehtoi-
nen kokee olevansa iloksi ja hyödyksi, hän 
pääsee tutustumaan kouluarkeen ja uusiin 
ihmisiin ja saa sisältöä elämäänsä. Opet-
taja saa kouluarkeen yhden aikuisen lisää, 
ja koulu verkottuu lähiyhteisönsä kanssa. 
Kaikki voittavat! 

Tarkasteltaessa toimintaan osallistu-
neiden lasten, vapaaehtoisten ja opettajien 
vastauksia voidaan todeta kaikkien pitävän 
toimintaa hyödyllisenä. Lapsista enemmis-
tö (89 %) kertoi lukumummin  tai -vaarin 
kanssa lukemisen olleen mieluista ja 65 
prosenttia koki lukumummin tai -vaarin 
pystyneen auttamaan paljon tai melko pal-
jon. Alku- ja loppumittauksien vertailun 
mukaan lasten minäpystyvyys vahvistui 
lukutuokioiden aikana ja oppilaat kertoivat 
lukemisen olevan helpompaa lukutuokioi-
den jälkeen kuin ennen niitä. Mahdolli-
sesti harjoittelujakso ehti vaikuttaa lapsen 
kokemukseen lukemisen helpottumisesta, 
ja vapaaehtoisen antama kannustus loi lap-
selle uskoa omiin kykyihin. Muutoksia ei 
löytynyt lukemisen määrässä tai motivoi-
tuneisuudessa vapaa-ajalla. Näiden muu-
tosten näkyminen olisi voinut vaatia pi-
demmän lukutuokiojakson, seuranta-ajan 
tai herkemmät mittarit. 

Lasten kokemuksia lukutuokiois-
ta on tutkittu myös hankkeessa tehdyis-
sä opinnäytetöissä (Karvonen, 2014;  
Liljander, 2013). Karvonen tarkasteli, mil-
laisia kokemuksia lapsilla on lukemisesta 
ja vuorovaikutuksesta lukumummien ja 
-vaarien kanssa. Lasten kokemukset toi-
minnasta olivat pääosin positiivisia, ja lu-
kukokemukseen vaikuttivat lasten asennoi-
tuminen lukemiseen, kirjojen mielekkyys 
sekä suhtautuminen käytettyihin lukuta-
poihin. Myös kokemukset lukumummeis-
ta ja -vaareista olivat pääosin myönteisiä, 
ja lapset tunsivat saaneensa kannustusta 
lukemiseen sekä apua erityisesti vaikeiden 
sanojen lukemiseen. Oppitunneilta poissa 
oleminen vaikutti lasten kokemukseen lu-
kutuokioista, ja poissaolon merkittävyys 
riippui lapsen suhtautumisesta oppituntei-
hin ja lukutuokioihin (Karvonen, 2014).

Liljander (2013) puolestaan raportoi 
syksyllä 2012 kerätyn haastatteluaineiston 
(n = 15) pohjalta, että luettavalla tekstillä 
oli suuri merkitys lukemaan motivoitumi-
selle ja tämän lisäksi lukemista motivoivat 
lukemistilanteeseen ja lukijaan itseensä 
liittyvät tekijät (Liljander, 2013). 

Vapaaehtoisille tärkeimpiä syitä mu-
kaan lähtemiselle olivat lukutaidon tuke-
misen tärkeys ja lapsista pitäminen. He 
kokivat, että puolelle lapsista toiminta oli 
erittäin tai melko hyödyllistä. Monet ra-
portoivat toiminnan vaikuttaneen myön-
teisesti sosiaaliseen elämäänsä ja kertoivat 
olleensa toiminnan aikana tyytyväisiä it-
seensä ja omaan ajankäyttöönsä. Saman-
suuntaisia tuloksia saatiin tarkasteltaessa 
kyselyyn osallistuneiden vapaaehtoisten 
haastatteluita laadullisin menetelmin 
(Aho, Saranpää & Väljä, 2014). 

Vapaaehtoistoiminnalla oli positii-
vinen vaikutus vapaaehtoisten hyvinvoin-
tiin, ja merkittävimmäksi vaikuttavaksi 
tekijäksi nousivat lapset. Myös vertaisryh-
mätapaamiset tuntuivat positiivisilta sosi-
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aalisen tuen lähteiltä, minkä lisäksi niissä 
oli mahdollisuus saada tukea ja vaikuttaa 
toimintaan. Tapaamisissa tärkeimpiä tee-
moja olivat yhteisöllisyys ja toiminnan 
kehittäminen  (Lehtonen, 2014).  Saman-
suuntaisia tuloksia ovat saaneet myös 
yhdysvaltalaiset raportoidessaan ohjel-
maansa osallistuneiden vapaaehtoisten ko-
kemuksia (Morrow-Howell ym., 2008).

Myös opettajien palaute oli positii-
vista, ja valtaosa kertoi toiminnan olevan 
järjestettävissä koulun kiireisessä arjessa. 
Opettajat huomasivat noin puolella lapsis-
ta tapahtuneen myönteistä muutosta luke-
missujuvuudessa ja -motivaatiossa. Muina 
lapselle tärkeinä asioina mainittiin mm. 
itsetunnon koheneminen. 

Muiden interventiotutkimusten tu-
losten perusteella tiedetään, että pidem-
pi lukutuokiojakso olisi ollut perusteltu 
(Vaughn, Denton & Fletcher, 2010). Lisäk-
si kysely- ja haastattelututkimuksessa on 
omat rajoitteensa, jotka liittyvät esimer-
kiksi sosiaalisesti suotavaan vastaustyyliin, 
valmiiden vastausvaihtoehtojen käyttöön 
kysymyksissä, kyselytulosten analysoin-
tiin sekä kontrolliryhmän puuttumiseen. 
Opettajien positiiviset arviot toiminnasta 
ovat oletettavasti yhteydessä siihen, että he 
lähtivät kokeiluun vapaaehtoisesti ja lähtö-
kohtaisesti halusivat toiminnan onnistu-
van. 

Kyselyissä saatuja kehittämisehdo-
tuksia on pyritty huomioimaan nyt, kun 
lukutuokiot ovat jatkuneet kouluilla ai-
neistonkeruun jälkeen. Vaikuttavuustut-
kimusaineistosta tutkitaan jatkossa lasten 
lukutaidon ja motivaation kehitystä suh-
teessa ikätasokontrolleihin. Lisäksi vide-
oitujen lukutuokioiden avulla analysoi-
daan lukumummien ja -vaarien antaman 
myönteisen palautteen ja kannustuksen 
merkitystä. Oppilaiden täyttämän vapaa-
ajan päiväkirjan avulla tarkastellaan lasten 
ajankäyttöä ja lukemisen määrää. Pitkän 

ajan seuranta olisi myös mielenkiintoista 
ja sisällöllisesti tärkeää järjestää tulevai-
suudessa. 

Lopuksi esitellään lukumummi ja 
-vaari -toiminnassa mukana olleen Poh-
janlammen koulun opettajan Ilkka Kinnu-
sen kommentteja toiminnasta.

Lukumummi antaa aikaa oppilaalle ja 
kirjalle 
Oikea maailma alkaa luokkahuoneen ul-
kopuolelta, ja sieltä lukumummit ja -vaa-
ritkin tulevat. Nuo mainiot mummit ja 
vaarit ovat juuri se kaivattu linkki koulun 
ja oikean elämän välillä, joita niin usein 
juhlapuheissa kaivataan. Elämänkoke-
muksellaan he tuovat kouluun tuulahduk-
sen ulkomaailmasta, arvokkuutta ja läsnä-
oloa. Ehkä juuri tämän vuoksi oppilaiden 
on heitä helppo kunnioittaa. 

Koulussa on olosuhteiden pakos-
ta eniten ryhmäopetusta, yksi opettaja ja 
ehkä jopa 26 lasta. Tämän vuoksi opetta-
jalla on yhdelle oppilaalle luvattoman vä-
hän aikaa, järjestelipä hän oppituntinsa 
minuutit millaiseen järjestykseen tahansa. 
Lukemissujuvuuden harjoittelu on esi-
merkki perustaidon opiskelusta, jossa op-
pilaan pitäisi saada mahdollisimman pal-
jon henkilökohtaista palautetta, tukea ja 
ohjausta, mallia ja kannustusta. Opettajan 
vähät minuutit eivät siihen yksinkertaises-
ti riitä, eivät liioin erityisopettajan tunnit 
silloin tällöin. Tarvitaan kahdenkeskeistä 
aikaa, välitöntä palautetta ja kannustusta. 
Tämä on juuri lukumummin tai -vaarin 
ominta aluetta.

Lukutuokio lukumummin kanssa 
kestää noin puolet oppitunnista. Kokemus 
on osoittanut, ettei luokassa ole koskaan 
tapahtunut mitään niin tärkeää, etteikö op-
pilas olisi siitä selvinnyt. Mitä se voisi olla? 
Lukutuokiossa sen sijaan tapahtuu jotain 
ainutlaatuista. Mummi ja oppilas lukevat 
kirjaa, joka olisi saattanut jäädä kokonaan 
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lukematta. Välillä vaihdetaan kuulumi-
sia, niinhän oikeassa elämässä on tapana. 
Mummi saattaa selvittää jonkin hankalan 
uuden sanan, ja mummilta löytyy selitys 
uskomattoman moneen pientä koululaista 
askarruttavaan asiaan. 

Sujuva lukutaito ei ole itsestään sel-
vä taito kaikille oppilaille. Lukeminen on 
vahvasti esillä alkuopetuksessa, mutta 
myöhemmin alakoulun puolella tuo tärkeä 
perustaito hukkuu lukuisten tavoitteiden 
suureen massaan. Oppilaat ovat aina läh-
teneet lukutuokioihin hymyillen, ja sama 
ilme on ollut tuokion jälkeen. Lukumum-
mi ja -vaari -toiminta onkin todella luon-
teva tapa jatkaa lukemissujuvuuden har-
joittelua läpi alakoulun. Voin suositella sitä 
lämpimästi kaikille.

Lukumummi ja -vaari -toiminta jat-
kuu syksyllä 2014 Jyvässeudun alueella 
ja laajenee pienten kokeilujen muodossa 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-
Suomen piirin lisäksi myös muiden piirien 
alueille. Toimintamalli arvioitiin hiljattain 
MLL:n sisäisellä Hyvällä mallilla -fooru-
milla, ja sen valtakunnalliseen levittämi-
seen ja juurruttamiseen liittyvien käytän-
teiden suunnittelu saatiin käyntiin. 
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