
   LUKEMISEN UNELMAVUODEN 

Lukevin luokka -kilpailu peruskoululaisille  

1.2.- 8.3.2019  

KILPAILUUN OSALLISTUMINEN 

Kilpailussa etsitään luokkaa, joka lukee suhteessa eniten kirjoja viiden viikon aikana. Lukevin luokka – 
kilpailu on avoin kaikille Mikkelin, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Puumalan koululuokille (1.-9.luokat).  

Opettaja ilmoittaa luokkansa mukaan kilpailuun 31.1.2019 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu 
sähköpostilla: mari.karvonen@mikkeli.fi . Ilmoita koulun nimi, opettajan nimi + yhteystiedot, luokka ja 
oppilasmäärä. 

Ilmoittautuneille opettajille lähetetään 1.2.2019 sähköpostilla pistekorttipohjat, jotka opettaja tulostaa 
oppilaille. Pistekortin tilan loppuessa voi täyttää toisen lapun. Lisätietoja kilpailusta löytyy Lukemisen 
unelmavuoden nettisivuilta ja sähköpostilla mari.karvonen@mikkeli.fi . 
 
Jokainen oppilas merkitsee omaan korttiinsa kilpailun aikana (1.2. - 8.3.) lukemansa kirjat ja niistä saadut 
pisteet. Kilpailu pisteyttää kirjat niiden paksuuden mukaan. Yhdestä 1-50 sivuisesta kirjasta saa yhden 
pisteen, 51-100 sivuisesta kaksi pistettä ja niin edelleen.  
 
Alla olevasta taulukosta näet tarkemmin kirjojen pisteytyksen.  
 

1-50 sivua 1 piste 251-300 sivua 6 pistettä 501-550 sivua 11 pistettä 

51-100 sivua 2 pistettä 301-350 sivua 7 pistettä 551-600 sivua 12 pistettä 

101-150 sivua 3 pistettä 351-400 sivua 8 pistettä 601-650 sivua 13 pistettä 

151-200 sivua 4 pistettä 401-450 sivua 9 pistettä 651-700 sivua 14 pistettä 

201-250 sivua 5 pistettä 451-500 sivua 10 pistettä 701-750 sivua 15 pistettä 
jne. jne.  
 
 
Äänikirjojen pisteytys: 

 

alle 2 tuntia 1 piste alle 7 tuntia 6 pistettä alle 12 tuntia 11 pistettä 

alle 3 tuntia 2 pistettä alle 8 tuntia 7 pistettä alle 13 tuntia 12 pistettä 

alle 4 tuntia 3 pistettä alle 9 tuntia 8 pistettä alle 14 tuntia 13 pistettä 

alle 5 tuntia 4 pistettä alle 10 tuntia 9 pistettä alle 15 tuntia 14 pistettä 

alle 6 tuntia 5 pistettä alle 11 tuntia  10 pistettä alle 16 tuntia 15 pistettä 
 

Kirjoja voi lukea aika vapaasti, kunhan seuraavat säännöt täyttyvät:  

 1.-2. – luokkalaiset saavat lukea vapaasti kirjoja, joissa on kokonaisia lauseita. 
 3.-4. – luokkalaisten kirjojen pitää olla yli 30-sivuisia 
 5.-6. – luokkalaisten kirjojen pitää olla yli 50-sivuisia 
 7.-9. – luokkalaisten kirjojen pitää olla yli 80-sivuisia 
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Lukuajan päätyttyä 8.3. jokainen oppilas laskee lukukortistaan kuinka monta pistettä hän saa ja luovuttaa 
kortin opettajalle.  

 

Opettaja laskee koko luokan (myös 0 kirjaa lukeneet oppilaat otetaan laskuihin mukaan) pisteet yhteen ja 
jakaa tuloksen luokan oppilasmäärällä  

 saadaan keskiarvo xx pistettä / oppilas. Näin erikokoiset luokat ovat verrattavissa keskenään.  
 
Luokan lukutulos on ilmoitettava kirjaston lastenosastolle pe 15.3.2019 mennessä sähköpostilla 
mari.karvonen@mikkeli.fi . 
 

… eli mitä lukisin? 

Lukemisen unelmavuoden sivustolta löytyy kirjalistoja, joista voi myös valita mieluista lukemista. Listat on 
koottu lukemisen unelmavuoden teemojen, puhtaan veden, ystävyyden, kierrätyksen ja muistin, pohjalta. 
Listojen kirjat ovat vain vinkkejä, voit valita luettavia kirjoja aivan vapaasti. Kaikki kirjat ja tarinat ovat 
sallittuja. 

Luettava kirja voi olla kirjastosta lainattu tai kaverilta kierrätetty, kotikirjahyllystä bongattu tai mummolta 
lahjaksi saatu, kirjakaupasta, kirpputorilta tai divarista hankittu. Kaikki käy! 

Luokassa yhdessä ääneen luetut kirjat voi jokainen merkitä omaan pistekorttiinsa. Samoin kotona perheen 
kanssa yhdessä ääneen tai iltasaduksi kuunnellut kirjat hyväksytään pistekorttiin merkittäviksi. Myös 
äänikirjoina kuunnellut kirjat hyväksytään. Eli kaikki yhdessä tarinoita lukemaan, kuuntelemaan ja 
kokemaan!  

 

PALKINNOT JA TULOKSET 

Voittajaluokka julkaistaan Lukemisen unelmavuoden nettisivulla ja voittajaluokan opettajalle ilmoitetaan 
voitosta myös sähköpostitse. Kilpailun voittajaluokka palkitaan SuperCorner Mikkeli – vierailulla, jossa 
luokalle järjestetään myös pienimuotoinen palkitsemisjuhla ja voittajaluokasta tehdään juttu Lukemisen 
unelmavuoden nettisivulle ja somekanaviin. Lisäksi voidaan jakaa tsemppipalkintoja ja arpoa 
yllätyspalkintoja kaikkien osallistujaluokkien kesken.  

Koulussa ja luokassa on lisäksi nyt hyvä tilaisuus huomioida ja/tai palkita kilpailussa ansioituneita oppilaita. 
Esimerkiksi kilpailun aikana eniten lukijana kehittyneet oppilaat tai ensimmäistä kertaa kirjaan tarttuva 
oppilas. 

Tärkeintä lukukilpailussa ei ole voitto, vaan lapsien ja nuorten lukutaidon ja lukuinnon vahvistaminen! 

 
LUKUTULOSTEN ILMOITTAMINEN KIRJASTOON 
Luokan lukutulos on ilmoitettava viimeistään perjantaihin 15.3.2019 mennessä kirjastoon sähköpostilla: 
mari.karvonen@mikkeli.fi .  

ILOISIA LUKUKOKEMUKSIA JA RIEMUKKAITA HETKIÄ TARINOIDEN PARISSA!  

 
www.mikkelilukee.fi 
#mikkelilukee 
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