
RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU

IKU-TURSO LUKUHIRVIÖ
KOHDERYHMÄ: LAPSET NUORET

Aulan seinällä on Kalevalasta tuttu
Iku-Turso, jolla on 10 lonkeroa, yksi
jokaiselle luokka-asteelle ja oma
myös henkilökunnalle. Luettuaan
kirjan oppilas voi täyttää Iku-Turson
suomun, joka liitetään oman luokka-
asteen lonkeroon. Kirjan ja ruusun
päivänä koulussamme on lukupäivä.
Tuolloin katsotaan, mikä lonkeroista
on pisin? Voittavatko kolmoset
henkilökunnan? Lukevatko vitoset
enemmän kuin ysit?
Yhteystiedot:
Karoliina Saarikoski
karoliina.saarikoski@edu.mikkeli.fi

 

MATTINYKÄS-AFORISMEJA
KOHDERYHMÄ: AIKUISET NUORET 

Leikkasimme Seiskasta otsikoita,
joista kokosimme korteille
Mattinykäs-aforismeja.
Yhteystiedot:
Sari Noponen
sari.noponen@edu.mikkeli.fi

ROUHIALAN KOULU

KIRJALLISUUS-AIHEISIA
VIERAILUJA ROUHIALAN
KOULULLA
KOHDERYHMÄ: LAPSET

Rouhialan koulun huhtikuu täyttyy
kirjallisuus-aiheisista vierailuista.
Kirjallisuuteen liittyvät vierailut ja
kirjallisuuskeskustelut ovat oiva tapa
osallistua Lukemisen unelmavuoteen!
Koulu on kutsunut sivistysjohtaja Virpi
Siekkisen kertomaan oppilaille
lapsuuden mielikirjoistaan 3.4. ja
kaupunginjohtaja Timo Halosen 9.4.
Torstaina 4.4. klo 9-11 Rouhialan
koulun ja Päämajakoulun kolme
ryhmää saavat vieraakseen kirjailija
Maria Kuutin.

           MIKKELIN LYSEON KOULU

       LUKUSOHVAT
           KOHDERYHMÄ: NUORET

Mikkelin Lyseolla on neljä lukusohvaa,
jotka on saatu lahjoituksena Hyvän
mielen Mikkeli - Facebook-ryhmän
kautta tammikuussa. Sohvat ovat
olleet ahkerassa käytössä ja niitä on
kannettu myös luokkiin.
Kansainvälisenä ääneenlukupäivänä
1.2. ilmaisutaidon oppilaat lukivat
sohvilla otteita nuortenkirjoista
ääneen. Sohvalla saa siis vain lukea,
ei olla kännykällä.
Yhteystiedot:
Sari Noponen
sari.noponen@edu.mikkeli.fi

KALEVANKANKAAN KOULU
REETA HAIKARAINEN
KOHDERYHMÄ: LAPSET NUORET

Kalevankankaan seitsemäsluokkalaisten
lukupiiri järjesti Runebergin päivän
kunniaksi torttumyyjäiset.
Kuvassa lukupiiriläisistä Saaga, Vappu, Emilia ja Emmi.
Yhteystiedot:
Reeta Haikarainen
reeta.haikarainen@edu.mikkeli.fi

KALEVANKANKAAN KOULU JA KIRJASTO

KALIKSEN LUKUPIIRIN TOP
10
KOHDERYHMÄ: NUORET

Kalevankankaan
seitsemäsluokkalaisten lukupiiri on
viettänyt Lukemisen unelmavuotta
parhaalla mahdollisella tavalla eli
lukemalla ahkerasti kirjoja. Suuret
kiitokset kirjastonhoitaja Mari
Karvoselle erinomaisista
kirjavinkeistä! Kokosimme
lukupiiriläisten suosikit Top 10 -listaksi
Kalevankankaan kirjastoon ja koulun
seinälle.
Yhteystiedot:
Reeta Haikarainen
reeta.haikarainen@edu.mikkeli.fi

RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU

RUNEBERGIN PÄIVÄN
KAHVITTELUHETKI
KOHDERYHMÄ: NUORET

Äidinkielen opettajat leipoivat
Runebergin torttuja ja tarjosivat niitä
Runebergin
päivänä lukudiplomin suorittajille.
Ruokavälkällä juotiin kahvia, teetä ja
mehua, syötiin Runebergin torttuja ja
keskusteltiin kirjallisuudesta. Jokainen
sai myös Mikkeli lukee -kirjanmerkin.
Yhteystiedot:
Karoliina Saarikoski
karoliina.saarikoski@edu.mikkeli.fi

KALEVANKANKAAN KOULUN ÄIDINKIELEN JA
KIRJALLISUUDEN LUOKKA B119

YLÄKOULULAISTEN
VÄLITUNTILUKUSALI
KOHDERYHMÄ: NUORET

Yläkoululaisilla on hiihtolomaan
saakka lupa jäädä välitunneilla (myös
ulkovälitunneilla!) sisälle lukemaan
kirjaa. Tätä tarkoitusta varten
toisesta äidinkielen ja kirjallisuuden
luokasta tehtiin välituntilukusali.
Lukusaliin tullaan vain kirjan kanssa,
Puhelimet jätetään hetkeksi reppuun
tai kaappiin.
Yhteystiedot:
Reeta Haikarainen
reeta.haikarainen@edu.mikkeli.fi

RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU

ARVAA, MITÄ KIRJAA OPE
SUOSITTELEE!
KOHDERYHMÄ: LAPSET NUORET

Minna Canthin päivänä Rantakylän
yhtenäiskoulussa alkaa kilpailu, jossa
pitää arvata, mitä kirjaa kukin
opettaja suosittelee. Koulun
lasivitriinissä on 17 opettajan
lempikirjat. Opettajat ovat myös
kirjoittaneet lyhyen tekstin, jossa
suosittelevat kirjaa. Oppilaat voivat
osallistua google forms -kyselyyn,
jossa yhdistetään kirja ja opettaja.
Ne, joilla on eniten oikeita
vastauksia, saavat kirjapalkinnon.
Yhteystiedot:
Karoliina Saarikoski
karoliina.saarikoski@edu.mikkeli.fi

OTAVAN KOULU

LUMIAURORA-TUBETTAJIEN
VIERAILU
KOHDERYHMÄ: LAPSET

Suosittu mikkeliläinen tubettajapari
LumiAurora vierailee Otavan koululla
innostamassa alakoululaisia
lukuharrastuksen pariin.
Yläkouluikäiset Peppi ja Minttu
kertovat esimerkiksi lempikirjoistaan
ja lukemisen merkityksestä
elämässään. Lisäksi he kertovat
tubettamisesta ja vastaavat
oppilaiden kysymyksiin.
Yhteystiedot:
Sari Leppänen
sari.leppanen@edu.mikkeli.fi

PUNAPIRTISSÄ

LUKUTOUKKA
KOHDERYHMÄ: LAPSET

PikkuSusi ryhmän Lapset saivat alussa tuoda
omia kirjoja Punapirttiin, josta yhdessä
kirjattiin ylös mukavia kohtia. Kirjoja
lainattiin kirjastosta ja mietittiin mitä mieltä
kirjoista oltiin. Lapset saivat kotitehtäväksi
lukea kirja kotona ja tuoda kirja-arvostelu
Punapirttiin. Tällä hetkellä toukalla taitaa
olla 86 jälkaa😊
Yhteystiedot:

Tarja Pylvänäinen

Tarja.pylvanainen@mikkeli.fi

PÄIVÄKOTI VILTTIHATTU

VILTTIHATTU LUKEE
KOHDERYHMÄ: LAPSET

Teimme päiväkodin yhdestä
huoneesta rauhallisen paikan,jossa
voi lukea, kuunnella
satukasetteja,rentoutua mussiikkia
kuunnellen ja piirtää ja kirjoittaa
Yhteystiedot:
Janita Korhonen
janita.korhonen@mikkeli.fi


