


Lukulemmikkitoiminta

• Suomen Karva-Kaverit ry:ssä voi lukulemmikkinä toimia
eri eläinlajeja

• Lukulemmikit ovat
– läpäisseet soveltuvuustestin
– luonteeltaan avoimia, rauhallisia ja osaa rauhoittua

kuuntelemaan

• Lukulemmikit hakeutuvat lukijan luo ja pitävät
rapsutuksista



Lukulemmikin ohjaus

• Lemmikin ohjaajan velvollisuuksia:
• Ohjaa lukijaa ja eläintä kohtaamaan toisensa oikein
• Varmistaa, että lukuhetki pysyy rauhallisena
• Hakee ja palauttaa lapsen odotustilaan
• Ei puutu lapsen lukemiseen, kysyttäessä voi hieman avustaa
• Pedagoginen vastuu kuuluu opettajalle, mutta ohjaajalla

tulee olla tietämys millaisesta asiakasryhmästä on kyse
• Erityistä tukea vaativien lasten kanssa lukuhetket jätetään

ammattilaisille



Kirjaston vastuualueet

• Kirjaston vastuualueet käydään selkeästi läpi kohteen
vastuuhenkilön kanssa

• Ajanvaraus
• Varaukset aina kirjaston kautta – sekä koulut, että vapaa-ajalla

vanhemmat
• Lukuaika 1h/ eläin ja maksimissaan 4-6 lasta
• Lapsikohtainen lukuaika on 10-15 minuuttia

• Lupalaput erillisiin iltaluku hetkiin, koulun kautta
tapahtuvat lupa-asiat hoitaa opettaja



Kirjaston vastuualueet

• Tila lukuhetkelle tulee olla rauhallinen, jossa
• Ei ole läpikulkua

• Ei tavaroiden hakua toisten toimesta/ keskeytyksiä

• Mahdollisuus tuulettamiselle

• Mahdollista sulkea verhot

• Oven suussa lukulemmikki kyltti
“Lukulemmikit työssä!”



Kirjaston vastuualueet

• Kirjaston henkilökunta valitsee lapsille kirjoja
valmiiksi lukuhetkiin

• Kirjaston henkilökunta siistii tilan ja vaihtaa
tarvittavat tekstiilit lukuhetken jälkeen



Vinkkejä

• Lukuhetkiä noin kerran viikossa ja kerran kuukaudessa/ 
eläin

• Hyviä tuloksia saatu esim. toteuttamalla lukuhetki
kerran viikossa viiden viikon ajan/ lapsi

• Tarve lukuhetkeen voi olla muukin kuin lukemiseen
liittyvät haasteet – esim. koirapelon voittaminen

• Jos syy on muu kuin lukemisen haasteet, arvioidaan tilanne
tapauskohtaisesti – erityistä ammattitaitoa vaativa tilanne?



Huomaa ja huomioi

• Lukuhetken tarkoitus on antaa lapsen lukea eläimelle
ilman paineita – eläin hyväksyy lukijan juuri sellaisena
kun hän on!

• Mieti eri eläinlajien kohdalla
• Onko lukuhetki tai vierailu stressaava pieneläimille?
• Huomioi putoamisvaara, jos pieneläin on sylissä
• Suositeltavaa on pitää lemmikki lattialla lukuhetken aikana
• Esimerkiksi kissalle sohva, tuoli tai pöytä ovat kuitenkin

luontevimmat paikat rauhoittua kuuntelemaan



Huomaa ja huomioi

• Myös allergiset lapset voivat osallistua, jos voivat olla 
samassa tilassa eläimen kanssa

• Lukuhetkestä sovitaan erikseen vanhempien kanssa

• Eri kulttuuritaustaisten lukijoiden kohdalla tulee
huomioida

• Voiko lukija esimerkiksi koskea koiraan – tarvittaessa koira
pidetään eri puolella huonetta

• Tarvittaessa varmistetaan lukuhetki järjestämällä kyseisissä
tapauksissa toinen eläin “työvuoroon”



”Jätän jäljet sydämees!”


