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TERVETULOA VIETTÄMÄÄN 
POHJOISMAISTA KIRJASTOVIIKKOA 2016

Pohjoismainen kirjastoviikko täyttää tänä vuonna 
20 vuotta, ja Norden-yhdistykset kutsuvat jälleen 
kirjastot ja koulut mukaan uusiin yhteisiin 
kirjaelämyksiin. Pohjoismaista kirjastoviikkoa 
vietetään marraskuun pimeydessä 14.–20.11. 
kaikkialla Pohjoismaissa ja Baltiassa lasten, nuorten 
ja aikuisten kesken. Ääneenlukuhetki lapsille ja 
nuorille, Aamuhämärä, pidetään aamuyhdeksältä. 
Aikuisten ääneenlukuhetki Iltahämärä järjestetään 
illalla kello 19. Ajankohtia voi tietysti sovittaa 
tarpeen mukaan.

Vuoden 2016 Pohjoismaisen kirjastoviikon teema 
on Tulevaisuus Pohjolassa, mikä näkyy myös 
valituissa teoksissa. Tulevaisuus odottaa meitä 
kaikkia, ja kaikilla meillä on siihen omanlaisemme 
suhde. Kenties tulevaisuus tuntuu jännittävältä 
ja olevan täynnä mahdollisuuksia, tai sitten 
epävarmalta ja hieman synkältä – tai kaikelta tältä 
yhtä aikaa.

Lapsille ääneen luettava teos on Stian Holen 
Hermannin kesä, jonka päähenkilöä jännittää 
koulun alkaminen. Hermannin luokse tulee kylään 
kolme tätiä, ja käykin ilmi, etteivät lapset suinkaan 
ole ainoita, joita tulevaisuus huolettaa.

Nuorille kuulijoille on valittu novellikokoelma 
Allatta! 2040. Teoksen kymmenen nuorta 
grönlantilaista kirjoittajaa kuvaavat, millaiseksi he 
kuvittelevat Grönlannin ja maailman vuonna 2040. 

Emmi Itärannan Teemestarin kirja on aikuisille 
ääneen luettavaksi valittu romaani. Tapahtumat 
sijoittuvat määrittelemättömään tulevaisuuteen, 
jossa ilmastokatastrofi on aiheuttanut koko 
maailmaan pulan puhtaasta vedestä.

Pohjoismainen kirjastoviikko tarjoaa runsaasti 
mahdollisuuksia. Tämän ideakatalogin avulla 
haluamme antaa vinkkejä mielenkiintoisen ja 
monipuolisen ohjelman laatimiseksi Pohjoismaiselle 
kirjastoviikolle 2016. Ideat on jaoteltu kuulijoiden 
mukaan lapsille, nuorille ja aikuisille. On kuitenkin 
hyvä muistaa, että ikä on tässäkin yhteydessä 
vain numero, ja ideoista voi ottaa innoitusta 
kaikenikäisille kuulijoille järjestettävään toimintaan.

Pohjoismaisen kirjastoviikon kotisivuilla  
www.bibliotek.org on lisätietoa tämän vuoden 
teoksista sekä lisää materiaalia ääneenlukuhetkiin.

Toivotamme kaikille järjestäjille ja osallistujille 
monia hyviä kirjaelämyksiä Pohjoismaisena 
kirjastoviikkona 2016.

Hyviä lukuhetkiä!

Projektipäällikkö Anne Malmström
Teksti   Gerd Helena Hals
Kuvitus   Ville Tietäväinen
Suunnittelu ja taitto  Jacob Mellåker 
Käännös   Kalle Keijonen

Erityiskiitokset: 
Annica Andersson, Heidi Lønne Grønseth, Merete Riber, Eydís Inga Valsdóttir, Marjun Patursson, Þórgunnur Anna 
Örnólfsdóttir, Natasja Hvalsøe-Andresen, Louise Tøt, Susanna Puisto, Liv Inger Lindi, Brigita Urmanaite, Eha Vain, 
Ieva Hermansone, Stian Hole, Emmi Itäranta, Debora Hansen Kleist, Katja Vahl, Malene Berthelsen Lindgren, Heyday

http://www.bibliotek.org
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VALOKUVAKILPAILU 
INSTAGRAMISSA JA FACEBOOKISSA

Jaa kokemuksesi Pohjoismaisesta kirjastoviikosta 2016 lähettämällä parhaat 
kuvasi valokuvakilpailuumme. Kuvat voivat esittää vuoden teemaa Tulevaisuus 
Pohjolassa tai voit näyttää, miten kirjastoviikkoa vietetään koulussasi tai 
kirjastossasi. Lataa kuvat Instagramiin tai Facebook-sivullemme ja merkitse 
ne aihetunnisteella #nordbib16. Parhaat kuvat osallistuvat kilpailuun, jossa voi 
voittaa mahtavia palkintoja.

OLEMME INSTAGRAMISSA JA FACEBOOKISSA!

Katso, miten kirjastoviikkoa vietetään eri puolilla Pohjolaa ja Baltiaa ja lataa 
omia kuviasi Instagramiin tai Facebookiin aihetunnisteella #nordbib16. Seuraa 
Pohjoismaisen kirjastoviikon Instagram-tiliä, nordisk_biblioteksuge, ja tykkää 
kirjastoviikosta Facebookissa, niin näet lisää kuvia, ajankohtaisia päivityksiä ja 
jännittäviä uutisia!

Viime vuoden Ystävyys Pohjolassa -valokuvakilpailun neljä voittajaa

http://www.facebook.com/bibliotek.org
http://instagram.com/nordisk_biblioteksuge
http://www.facebook.com/bibliotek.org
http://www.instagram/nordisk_biblioteksuge
http://www.facebook.com/bibliotek.org


4 BIBLIOTEK.ORG

LUKUPAIKKA

Voit saada lasten huomion lukemalla heille 
portailta, vähän korkeammalta tuolilta tai pöydällä 
istuen. Siirrä muut huonekalut syrjään ja anna 
lasten istua lattialla tyynyillä ja matoilla lukemisen 
aikana.

KUTSU VIERAAKSI MUMMO TAI VAARI

Kutsu ääneenlukuhetkeen yksi tai vaikka 
kolme iäkästä ihmistä. Niin kuin kolme 
vanhaa tätiä tulevat kylään Hermannin 
kesässä, myös ääneenlukuhetkeen voi yhdistää 
sukupolvikohtaamisen ja keskustella, millaista 
on tulla vanhaksi. Voitte vaikka sopia, että joku 
ikäihmisistä lukee kirjan lapsille.

VIE KIRJA ULOS

Marraskuun pimeydessä niin lapset kuin aikuiset 
istuvat paljon sisällä. Voikin olla hauska idea pitää 
aamuhämärän ääneenlukuhetki ulkona. Ottakaa 
mukaan paljon lämmintä vaatetta ja menkää lasten 
kanssa vaikka metsään, tai olkaa koulun pihalla 
vaikka leikkitelineessä. Mahdollisuudet ulkona ovat 
lähes rajattomat!

KUTSU PAIKALLE LUOKKA TAI  
KIRJASTONHOITAJA

Pohjoismainen kirjastoviikko on mainio tilaisuus 
yhteistyölle koulujen ja kirjastojen välillä. Kutsu 
kirjaston ääneenlukuhetkeen koululuokka tai 
kutsukaa kirjastonhoitaja kouluun. Käyttäkää 
tilaisuus hyväksenne ja keskustelkaa kirjastojen ja 
kirjojen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lasten ja nuorten ääneenlukuhetki pidetään 
aamutunteina. Lapsille ääneen luettavaksi valittu 
teos on Stian Holen runsaasti kuvitettu kertomus 
Hermannin kesä. Nuorille luetaan novelli nuorten 
nuorille kirjoittamasta novellikokoelmasta Allatta! 
2040.

Ääneenlukuelämys voi alkaa jo ennen kirjan kansien 
avaamista. Sulkemalla verhot, himmentämällä 
valoja ja sytyttämällä muutaman kynttilän voi 

ÄÄNEENLUKUHETKI LAPSILLE JA NUORILLE

AAMUHÄMÄRÄ

IDEOITA ÄÄNEENLUKUHETKEEN 
LAPSILLE

luoda sopivaa tunnelmaa ääneenlukuhetkelle. 
Jos käytettävissä on projektori, voi tunnelmaa 
lisätä näyttämällä kuvan kirjan kannesta, vuoden 
taideteoksesta Pohjoismaisen kirjastoviikon 
julisteessa tai muuta kirjan kuvitusta.

Hermannin kesä ja ote Allatta! 2040 -teoksesta ovat 
saatavissa Pohjoismaisen kirjastoviikon kotisivuilla 
muutama viikko ennen tapahtumaa.



TARTU TUSSIIN!

Ääneenlukuhetken voi yhdistää piirtämiseen. 
Kun kirja on luettu, lapset voivat piirtää, miltä he 
itse uskovat tai toivovat tulevaisuuden näyttävän. 
Näyttäkää kuvat luokalle, keskustelkaa niistä 
yhdessä ja kootkaa ne Pohjoismaisen kirjastoviikon 
taidenäyttelyksi kirjaston tai luokkahuoneen 
seinälle.

LUKUJUOKSU

Kirjat ja liikunta sopivat yhteen paremmin kuin 
monet ehkä ajattelevatkaan. Järjestäkää hauskoja 
haasteita ja tehtäviä sisältävä lukujuoksurata. 
Jakautukaa pieniin ryhmiin ja tehkää juoksuradalle 
tehtäväjulisteita. Onnistutteko vaikkapa piirtämään 
perhosen tasapainottelemalla samalla kirja pään 
päällä? Kuinka monta sanaa, johon sisältyy sana 
KIRJA, keksitte minuutissa? Osaatteko yhdistää 
kirjailijat heidän kirjoittamiinsa kirjoihin? 
Vain mielikuvitus on rajana! Pohjoismaisen 
kirjastoviikon kotisivuilla on lisää ideoita 
lukujuoksun tehtäviksi.

JÄNNITTÄMINEN JA ILOITSEMINEN

Kirjallisuus ja ääneen lukeminen ovat hyvä tilaisuus 
pohdiskeluun ja hyviin keskusteluihin lasten 
kanssa. Puhukaa Hermannin kesän pohjalta siitä, 
mitkä asiat jännittävät ja mitä lapset odottavat 
innolla. Kysy, muistaako joku lapsista, miltä koulun 
aloittaminen tuntui. Jännittikö se? Vai tuntuiko 
se kivalta? Miten lapset arvelevat Hermannin 
ensimmäisen koulupäivän menevän?

TUTKIKAA KUVIA!

Hermannin kesä on kaunis ja runsaasti kuvitettu 
kertomus, joka kutsuu lukijan täydentämään 
tarinaa itse omilla ajatuksilla ja kokemuksilla. 
Näytä Hermannin kesän kuvitusta valkokankaalta 
ja keskustelkaa lasten kanssa, mitä tarinoita kuvien 
taakse kätkeytyy. Voit vaikka tulostaa joitain kuvia 
ja piirtää hahmoille ajatuskuplia. Anna lasten tutkia 
kuvien yksityiskohtia ja kirjoittaa kupliin, mitä he 
arvelevat henkilöiden ajattelevan!

JATKAKAA KERTOMUSTA!

Kaikilla kirjoilla on viimeinen sivunsa ja siten 
siis myös loppu. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö 
kertomus voisi jatkua ajatuksissamme. Anna 
lasten kirjoittaa jatkoa Hermannin tarinalle. Miten 
Hermannille käykään, kun hän aloittaa koulun?
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TEHKÄÄ NÄYTELMÄ

Esittäkää luokassa tai kirjastossa luettujen tekstien 
teemojen pohjalta näytelmä. Isot ryhmät voi jakaa 
kahtia, jotta nuoret pääsevät sekä näyttelemään että 
yleisöksi. Näytelmä voi perustua luettuun tekstiin 
tai voitte myös kirjoittaa ihan oman näytelmän 
tulevaisuudesta. Käynnistäkää aikakone ja katsokaa 
minne päädytte, ehkä juuri vuoteen 2040?

KIRJOITUSTYÖPAJA

Ehkä nuorissa kuulijoissa asuu pieni kirjailija? 
Tehkää kuten grönlantilaisnuoret Allatta! 2040 
-kokoelman takana ja kirjoittakaa ihan oma 
novelli tulevaisuudesta. Kirjat ja Pohjoismaisen 
kirjastoviikon juliste voivat antaa inspiraatiota. 
Kutsukaa paikalle oikea kirjailija ja järjestäkää 
kirjoitustyöpaja nuorten kirjailijan alkujen 
kanssa. Millaista olisi päättää Pohjoismainen 
kirjastoviikko 2016 lukemalla ääneen nuorten omia 
tulevaisuusnovelleja?

IDEOITA ÄÄNEENLUKUHETKEEN 
NUORILLE

LUKUJOUKOT

Kootkaa yhteen joukko ääneenlukijoita ja kiertäkää 
kouluja ja kirjastoja kirja kainalossa. Levittäkää 
kirjallisuutta ja antakaa nuorten lukea ääneen 
pienemmille lapsille. Rohkeimmat voivat lukea 
ääneen kokonaiselle luokalle.

LUKEKAA TOISILLENNE ÄÄNEEN 

Ääneen lukeminen voi olla niin isoille kuin 
pienillekin vaikeaa ja jopa vähän epämiellyttävää. 
Kirjastoviikkoa voi käyttää hyvänä syynä harjoitella 
ääneen lukemista. Nuoret voivat lukea pareittain 
toisilleen ääneen Allatta! 2040 -kokoelman novellia. 
Kun parit ovat valmiita, keskustelkaa novellista 
pienryhmissä ja esitelkää sitten tulkintanne koko 
luokalle.

KIRJE TULEVAISUUTEEN!

Nuoret voivat kirjoittaa kirjeen itselleen – 
tulevaisuuteen! Tarvitaan vain kyniä, paperia ja 
kirjekuoria. Hienona yksityiskohtana kirjekuoret 
voi sulkea vahasinetillä. Mitä nuoret haluaisivat 
sanoa tulevaisuuden minälleen? Kirjoittakaa 
kuoreen, minä vuonna ja kuka kirjeen saa avata. 
Kirjeen voi panna talteen alimmaiseksi laatikon 
pohjalle tai johonkin muuhun salaiseen paikkaan.



KAIVAKAA MAAHAN AIKAKAPSELI

Kootkaa tulevaisuutta varten aarre ja sulkekaa 
se aikakapseliin. Aikakapseliin voi panna 
tervehdyskirjoituksia, kuvia tai eri esineitä. Myös 
päivän lehti voi olla hauska idea, jotta aikakapselin 
täyttämispäivämäärä selviää. Jos aikakapseli tehdään 
koulussa, voidaan sopia, että se kaivetaan ylös, 
kun oppilaat ovat pääsemässä viimeiseltä luokalta. 
Silloin aikakapseliin voi myös sulkea nuorten omia 
kirjeitä tulevalle itselleen. Katso yllä oleva idea Kirje 
tulevaisuuteen!

KÄYTTÄKÄÄ NORDEN I SKOLEN  
OPPIMISPORTAALIA

Norden i Skolan on maksuton oppimisportaali 
opettajille ja oppilaille, jotka haluavat käsitellä 
esimerkiksi kieliä ja kulttuuria tai ilmastoa ja 
luontoa. Luokaa käyttäjätili osoitteessa  
www.nordeniskolan.org/fi , niin saatte käyttöönne 
monipuolista materiaalia hyödynnettäväksi 
kirjastoviikon aikana. Sivustolla on katsottavissa 
esimerkiksi yli 40 pohjoismaalaista lyhyt- ja 
dokumenttielokuvaa lapsille ja nuorille.

PUHEENAIHEENA ILMASTO

Keskustelkaa ilmastosta ja tulevaisuudessa koit-
tavasta ilmastonmuutoksesta. Käsitelkää luokassa 
tai kirjastossa kestävää kehitystä, energiankulutusta 
ja ruoan haaskuuta. Norden i skolan -oppimispor-
taalista voi hakea innoitusta ja materiaalia. Listatkaa 
ehdotuksia, mitä ympäristön pelastamiseksi voi teh-
dä, ja ripustakaa lista luokan tai kirjaston seinälle.

TEEMANA POHJOISMAAT

Pohjoismainen kirjastoviikko antaa hyvän 
syyn oppia tuntemaan muita Pohjoismaita 
ja Baltian maita. Miltä liput näyttävät, mitkä 
ovat pääkaupunkeja ja missä ne sijaitsevat? 
Pohjoismaisen kirjastoviikon sivuille tulee valmis 
Pohjola-tietovisa.

OPETELKAA POHJOISMAIDEN KIELIÄ 

Allatta! 2040 -kokoelman novelli on Pohjoismaisen 
kirjastoviikon kotisivuilla käännettynä 
kaikille pohjoismaisille kielille. Yhdistäkää 
ääneenlukemiseen kielten opiskelua ja lukekaa 
novellia jollakin toisella kielellä.

http://www.nordeniskolan.org/fi
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ILTAHÄMÄRÄ

Aikuisten ääneenlukuhetki Iltahämärä pidetään 
marraskuun pimeyden laskeuduttua. Tämän 
vuoden teksti on ote suomalaisen Emmi Itärannan 
teoksesta Teemestarin kirja.

Ääneenlukuelämys voi alkaa jo ennen kirjan 
kansien avaamista. Sulkemalla verhot, 
himmentämällä valoja ja sytyttämällä muutaman 
kynttilän voi luoda sopivaa tunnelmaa 

ääneenlukuhetkelle. Jos käytettävissä on projektori, 
voi tunnelmaa lisätä näyttämällä kuvan kirjan 
kannesta tai vuoden taideteoksesta Pohjoismaisen 
kirjastoviikon julisteessa. Kuvat ovat kotisivuilla.

Ote Teemestarin kirjasta on saatavissa 
Pohjoismaisen kirjastoviikon kotisivuilla muutama 
viikko ennen tapahtumaa.

ESITELMÄ JA KESKUSTELU 
VESIPULASTA

Yhdistäkää ääneenlukuhetkeen 
ajankohtaiskeskustelu ilmastonmuutoksesta. 
Pohjoismaat ovat onnekkaita, eikä vesipula ole osa 
arkipäiväämme. Siitä kärsii kuitenkin lähes puolet 
maailman väestöstä. Kutsukaa tutkija, professori, 
poliitikko, ympäristöaktivisti tai muita, jotka voivat 
kertoa ja väitellä ilmaston tuottamista haasteista 
nykyaikana.

VAIHTOTORI

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos ovat 
ajankohtaisia aiheita ja liittyvät Tulevaisuus 
Pohjolassa -teemaan. Järjestäkää kirjastoviikon 
aikana koululla tai kirjastolla vaihtotori, jonne voi 
tuoda luettuja kirjoja tai muuta tarpeettomaksi 
jäänyttä tavaraa löytämään uuden kodin muiden 
lukuintoisten luota.

POHJOLAN PIDOT

Järjestäkää koululla tai kirjastolla suuret pidot ja 
laittakaa yhdessä tyypillistä pohjoismaista ruokaa. 
Mitäpä jos kokeilisi norjalaista rømmegrøt-puuroa, 
tanskalaisia smørrebrød-voileipiä ja suomalaisia 
karjalanpiirakoita?

KIRJAILIJAVIERAILU

Yhdistäkää ääneenlukuhetkeen kirjailijavierailu ja 
kutsukaa paikalle yksi tai useampia pohjoismaisia 
kirjailijoita. Ehkä voisitte saada vieraaksi 
kirjailijan, joka on ehdokkaana Pohjoismaiden 
neuvoston kirjallisuuspalkinnon tai lasten- 
ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi. 
Haastatelkaa kirjailijaa tai antakaa hänen kertoa itse 
ammatistaan. Kirjailijavierailuun voi myös yhdistää 
pienen kirjoituskurssin. Ehkä kuulijoiden joukossa 
onkin tulevia kirjailijan alkuja?

IDEOITA AIKUISTEN  
ÄÄNEENLUKUHETKEEN

ÄÄNEENLUKUHETKI AIKUISILLE



POP-UP-LUKUHETKI

Levittäkää ääneenlukemisen ilosanomaa ja 
mainostakaa kirjastoviikon aikana kirjastoa! 
Kutsukaa innokkaita ääneenlukijoita vaikka 
teatterikoulusta tai kansanopistosta ja järjestäkää 
pop-up-lukuhetkiä ulkona kaduilla. Napatkaa kirja 
kainaloon ja menkää eri paikkoihin lukemaan 
ääneen siellä, missä sitä vähiten odotetaan. Illan 
pimeyteen voi saada kivan tunnelman lukemalla 
vaikkapa lyhtyjen valossa.

KUTSUKAA KUULIJOITA

Ääneen lukeminen on hauskaa ja kaikille sopivaa 
toimintaa. Lähettäkää kutsuja tahoille, jotka 
haluaisitte saada osallistumaan. Kutsukaa mukaan 
vaikka päiväkotilapsia, kielikoulun oppilaita tai 
vanhainkodin asukkaita!

KESKUSTELU – MITÄ ON 
POHJOISMAINEN KIRJALLISUUS?

Järjestäkää kirjastoviikon yhteydessä 
keskustelutilaisuus pohjoismaisesta kirjallisuudesta. 
Millä perusteella voi kutsua jotain pohjoismaiseksi? 
Onko Pohjoismaiden kirjallisuudessa oma 
tunnelmansa? Kutsukaa professori, opettaja 
tai kirjastonhoitaja pitämään esitelmä aiheesta 
”pohjoismainen kirjallisuus”.

POHJOISMAINEN NURKKAUS 
KIRJASTOON

Sisustakaa kirjastoon oma nurkkaus pohjoismaisille, 
tulevaisuutta käsitteleville kirjoille. Ripustakaa 
seinälle kirjastoviikon vuoden 2016 juliste, asettakaa 
kirjastoviikon kirjat esille ja tuokaa nurkkaukseen 
myös muuta pohjoismaista kirjallisuutta. Pyytäkää 
koululuokkia tai kirjaston asiakkaita piirtämään 
aiheesta Tulevaisuus Pohjolassa ja sijoittakaa 
piirustukset osaksi näyttelyä.



Vuoden 2016 Pohjoismaisen kirjastoviikon julisteen on tehnyt kuvataiteilija 
Ville Tietäväinen. Voitte käyttää julistetta tiedottaessanne Aamuhämärä- ja/
tai Iltahämärä-tapahtumista. Ripustakaa julisteita ilmoitustauluille, käyttäkää 
sitä kuvituksena nettisivujen tapahtumakutsuissa, uutiskirjeissä, sähköposteissa, 
sosiaalisessa mediassa tai perinteisissä kirjeissä. Kaunista kuvitusta voi käyttää 
myös sisäänkäynnin, tapahtumapaikkojen ja muiden kohteiden koristelemiseen.

VUODEN TAIDETEOS
TULEVAISUUS POHJOLASSA


