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1 JOHDANTO 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kirjavinkkausta teatterin keinoin. Tavoitteena on saada 

selville, kuinka kirjavinkkausta on mahdollista tehdä teatterin avulla ja kuinka teatterin avulla 

toteutettu kirjavinkkaus otetaan vastaan yläkoulussa sekä mitä mieltä nuoret ovat tällaisesta 

näytellen toteutetusta kirjavinkkauksesta eli niin sanotusta ”tenkkauksesta”. 

 

Tutkimukseni perustuu kirjavinkkauksesta tehtyyn kirjallisuuteen sekä syystalvella 2010 Huittisten 

kaupunginkirjaston sekä paikallisen teatterin, Teatteri Taikayön, yhdessä toteuttamaan Tenkkaus  

-hankkeeseen Huittisten Pellonpuiston yläkoulussa. Hankkeessa jokaiselle yläkoulun luokka-

asteelle vinkattiin kirjoja teatterin avulla. 

 

Tutkimuksessa haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Mitä tenkkaus on ja kuinka se eroaa tavallisesta kirjavinkkauksesta? 

2. Kuinka tenkkausta on mahdollista toteuttaa? 

3. Kuinka tenkkaus otetaan vastaan yläkoulussa? 

4. Miten tenkkausta voisi hyödyntää nuorten keskuudessa? 

 

Tutkimus jakautuu kuuteen lukuun. Johdantoa seuraavassa luvussa 2 selvitetään tutkimukselle 

keskeiset termit kirjavinkkaus, draamallinen kirjavinkkaus sekä tenkkaus. Luvussa 3 käydään läpi 

aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä aiempaa tutkimusta. Luvussa 4 esitellään tutkimusongelmat ja 

-menetelmät sekä kuinka tutkimus kaiken kaikkiaan eteni. Luku 5 käy läpi tutkimustuloksia. Luku 6 

on varattu tutkimustulosten yhteenvedolle. 
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2 MITÄ ON KIRJAVINKKAUS? 

 

Yhdysvaltalaisen Joni Bodartin mukaan kirjavinkkaus on sen laajimmassa merkityksessään se mitä 

sanot jotta saat jonkun lukemaan kirjan. Se on sinun kirjallisen nautintosi jakamista toisten ihmisten 

kanssa, heidän vakuuttamistaan siitä, että hekin nauttisivat kirjan lukemisesta. Kirjavinkkaus ei ole 

kirjasta tehty katsaus, reportaasi eikä analyysi. Kirjavinkkaus on tarinankaltainen, mutta 

loppuratkaisusta kirjavinkkari pyrkii saamaan sinut haluamaan itse ottaa selvää. (Bodart 1980, 2–5) 

 

Marja-Leena Mäkelän mukaan kirjavinkkaus on kirjan avaamista kertomalla niistä. Kirjavinkkaus 

on yksi keino saada erityisesti lapsia ja nuoria lukemisharrastuksen pariin. Kirjavinkkaus on 

Mäkelän mukaan lukemaan innostamista ja houkuttelemista. Kirjavinkkauksessa ollaan kirjan 

asialla ja kirja pyritään tekemään kiinnostavaksi ja eläväksi. Kirjavinkkauksen voi ajatella myös 

välittämisenä. Siinä kirjavinkkari on välikätenä kirjan ja ihmisen välissä, hän pyrkii saamaan 

asiakkaan ja kirjan kohtaamaan. (Mäkelä 2003, 7–13) 

 

2.1 Miksi kirjavinkataan? 

 

Mäkelä (2003) toteaa kirjassaan Kirjavinkkarikirja, että viime aikoina on noussut huoli nuorten ja 

etenkin poikien lukuinnon romahtamisesta sekä lukutaidon huononemisesta. Kirjavinkkareita siis 

tarvitaan. Ei ole mitään hyötyä siitä, että vain sanoo lapsille tai nuorille lukemisen olevan mukavaa. 

Se pitää todistaa heille. Lukemisen mukavuus pitää todistaa nimenomaan niille, jotka eivät ole sitä 

ennen huomanneet (Mäkelä 2003, 8). Kirjassaan Vinkataan kirja kaverille Mäkelä (2010) kuvaa 

uskomiaan asioita kirjavinkkauksesta. Hän kertoo myös, miksi hän itse vinkkaa kirjoja ja millaisena 

hän kokee kirjavinkkarin työn. Mäkelän mielestä aikuisten tehtävä on antaa valmiuksia lapsille 

kohdata elämä. Jokainen lapsi on oikeutettu lukutaitoon, kirjoihin ja tarinoiden maailmaan. 

Jokainen lapsi on myös oikeutettu lohtuun, jonka kirja voi hänelle mahdollisesti tarjota.  

(Mäkelä 2010, 3) 
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Mäkelä on myös sitä mieltä, että kirja voi ennalta ehkäistä masennusta. Oikean kirjan lukeminen 

oikeaan aikaan voi jopa saada murtumaisillaan olevan ihmisen pysymään ehjänä. Kirjan ei tarvitse 

tarjota ongelmiin valmiita ratkaisuja, vaan kirja voi valaista polkua ja näin näyttää tietä oikeaan 

suuntaan. Kirja voi tarjota lukijoilleen mahdollisuuden samaistua ja näin lukijalle saattaa tulla 

tunne, ettei hän ole ongelmiensa kanssa yksin. Kirja voi toimia myös tukena myötätunnon 

kehittymisessä. Myötätunto saattaa olla merkittävänä tekijänä kiusaamisen, syrjimisen sekä 

aliarvioimisen ennaltaehkäisyssä. Kirjat ja lukeminen ovat sekä halvin, että helpoin keino auttaa 

lapsia tulemaan ehjiksi, toimintakykyisiksi, itsenäisiksi sekä onnellisiksi aikuisiksi.  

(Mäkelä 2010, 3) 

 

Kirjavinkkarina Mäkelä katsoo, että hän voi tehdä omalta osaltaan parhaansa, jotta lapsilla olisi 

hyvä elämä. Hän yrittää myös kirjoja vinkkaamalla tukea lasten vanhempia heidän kasvatustyössä. 

Kirjavinkkauksilla voi ilahduttaa opettajia heidän kiireisen opetustyön keskellä. Kirjavinkkarina hän 

pystyy myös tavoittamaan nuoria, kun he ovat etsimässä omaa identiteettiään ja hänellä on 

mahdollisuus opastaa heidät juuri sen kirjan luo, joka voisi helpottaa kasvukipua. Kirjavinkkaus on 

Mäkelän missio, hänen kirjastotyönsä syvin olemus. Hän onkin toiminut kirjavinkkarina jo 

vuodesta 1989. (Mäkelä 2010, 4–5) 

 

Bodartin mukaan kirjavinkkaus on nopein ja tehokkain tapa saada nuoret muuttamaan mieltään sen 

suhteen, että lukeminen ei olisi hauskaa tai mielenkiintoista. Kirjavinkkaus saattaa saada opiskelijan 

miettimään asioita, joita hän ei ole aikaisemmin ajatellut ja voi tutustuttaa heidät kirjoihin, jotka 

laajentavat heidän horisonttiaan. (Bodart 1980, 1) 

 

2.2 Kuka vinkkaa kenelle, missä ja miten? 

 

Mäkelän (Mäkelä 2003, 16–29) mukaan kirjavinkkariksi sopii kuka tahansa ammattinimikkeestä 

riippumatta. Tarvitaan vain suuri halu kertoa kirjoista, olla kirjan asialla. Kirjoja voi vinkata 

kirjastonhoitajan lisäksi vaikka perhepäivähoitaja tai puuseppä. Kirjoja voi vinkata missä tahansa ja 

kenelle tahansa, vaikkapa bussipysäkillä. Kirjavinkkausta tekevät kuitenkin etupäässä 

kirjastotyöntekijät. Kohderyhmänä ovat yleensä lapset tai nuoret ja paikkana useimmiten koulu tai 

kirjasto. 
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Kuitenkin kirjavinkkausta voisi yhtä hyvin tehdä myös opiskelijoille tai aikuisille. Vanhempainillat 

voisivat olla hyvä keino tavoittaa aikuisia. Esimerkiksi Seinäjoella on lainanpäivänä järjestetty 

aikuisille kirjavinkkausilta, jossa kirjastohenkilökunta on tehnyt vinkkejä kirjoista, joiden 

lukemisesta he ovat itse pitäneet. (Mäkelä 2003, 29–33) 

 

2.3 Millainen on hyvä kirjavinkkaus? 

 

Bodartin mukaan erilaisia kirjavinkkauksia on juuri niin monta kuin on kirjavinkkareitakin. 

Kuitenkin kirjavinkkauksella on hänen mukaansa kaksi rikkoutumatonta sääntöä: Älä kerro kirjan 

loppua, äläkä puhu kirjasta, jota et ole lukenut. Jos haluaa tietää millainen on hyvä kirjavinkkaus, 

on ensin tiedettävä millainen on huono. Yleisin virhe vinkkauksessa on se, että kertoo kirjasta liian 

paljon. Toinen virhe on se, ettei kerro kirjasta tarpeeksi. Jos vinkkaus ei tee kirjaa kiinnostavaksi tai 

ei ole totta, ei myöskään ole hyvä kirjavinkkaus. Kirjavinkissä ei myöskään saisi tehdä kirjaa 

kiinnostavammaksi kuin se oikeasti on. (Bodart 1980, xii–5) 

 

Kaksi merkittävää ainesta menestykselliseen kirjavinkkaukseen on Bodartin mukaan innostus ja 

kokemus. Jos nauttii siitä, mitä on tekemässä ja on aidosti innostunut kirjasta, josta puhuu, on 

kirjavinkki suurella todennäköisyydellä hyvä, vaikkei kirjavinkkauksen tekniikka olisikaan vielä 

täysin hallussa. Tämä toimii myös toisinpäin. Vaikka teknisesti olisi oivallinen vinkkari, kirjaa ei 

voi ”myydä”, ellei siitä välitä. On siis välitettävä niistä kirjoista, joita vinkkaa ja niistä ihmisistä 

joille vinkkaa. Kokemus tekee kenestä tahansa hyvän kirjavinkkarin, jos vain on kiinnostusta oppia 

asioita. Jokaisella kirjavinkkarilla on joskus ollut vinkkauksen ensimmäinen kerta. Paras 

menestyksen mittari on se, kuinka moni lapsi haluaa lukea vinkatut kirjat. (Bodart 1980, xii–xiii) 

 

Bodart listaa teoksessaan käytännön vinkkejä siihen miten valmistautua kirjavinkkauseen. Harjoitus 

on ensimmäinen askel menestykselliseen kirjavinkkaukseen. Kirjavinkkejä on hiottava niin kauan, 

että ne ovat täydellisiä. On myös suunniteltava huolella mitä on tekemässä, miten esittelee kirjan, 

missä seisoo ja missä pitää käsiään. On mietittävä etukäteen miten esittelee itsensä. Myös joitakin 

muistiinpanoja kannattaa tehdä, jotta muistaa mitä tulee seuraavaksi. On harjoiteltava, kunnes on 

varma siitä, mitä sanoo. On myös varmistettava, että mukana on ne kirjat, joista aikoo puhua. 

Lapset ovat kiinnostuneempia kirjasta, jos he voivat nähdä, millainen se on. (Bodart 1980, 47) 
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2.4 Kirjavinkkauksen monet mahdollisuudet 

 

2.4.1   Kirjaseikkailut kesäkirjastossa 

 

Marja-Leena Mäkelä (Mäkelä 2010, 35) sai ajatuksen, että olisi hienoa voida järjestää lukeville 

lapsille päivän tai parin mittaisia kirjaseikkailuleirejä. Niillä voisi lukevien lasten kanssa tehdä 

kaikkea mahdollista kirjoihin liittyvää, niin kirjoitus-, lukemis- kuin draamallisiakin tehtäviä. 

Leireillä on ollut kaikenlaisia harjoituksia. Esimerkiksi leirin vetäjä lukee tarinan ja pienryhmissä 

lapset tekevät tarinasta näytelmän. Lapset osaavat myös hyvin muokata vanhoista klassikkosaduista 

eri tilanteisiin sopivaa draamaa. Lapset tuntuvat olevan myös innostuneita kirjoittamaan haikuja. 

Leireillä on kirjoitettu myös kirjeitä kirjojen henkilöille ja kirjojen kirjoittajille. Kirjavinkkaus on 

sisältynyt aina leirien ohjelmaan. Se on toteutunut lasten lempikirjojen esittelynä. Lempikirjojen 

esittelykin on lukemaan houkuttelemista. (Mäkelä 2010, 36–37) 

 

Eräällä tällaisella Satuseikkailuleirillä pari poikaa oli kysynyt monta kertaa, koska he saavat esitellä 

oman lempikirjansa. Tästä Mäkelä alkoi pohtia, kuinka moni lapsi voisi kokonaisesta koululuokasta 

haluta kertoa muille lempikirjastaan. Mielikirjasta kertominen ei ole kaukana kirjavinkkauksesta. 

Jos kirjasta kerrotaan samanikäisille tai jos se on vähän vanhemman oppilaan kertomaa, se on 

tietenkin kaverikirjavinkkausta. (Mäkelä 2010, 7–8) 

 

2.4.2   Kaverikirjavinkkausta 

 

Kaverikirjavinkkaustempauksessa oli tarkoituksena avata lukemattomien kirjojen aarrearkkua. 

Tarkoituksena oli myös johdattaa nelos- ja vitosluokkalaiset sisälle luovan kirjoittamisen ja 

sanataiteen maailmaan. Pyrkimyksenä oli myös kouluttaa sekä nelos- ja vitosluokkalaisista että 

seiskaluokkalaisista oman koulun kaverikirjavinkkareita. Näin he voisivat vinkata kirjoja 

rinnakkaisluokille ja alempiluokkalaisille. (Mäkelä 2010, 14–15) 

 

Kaverikirjavinkkarikoulutus sisälsi kirjojen esittelyä ja kirjavinkkausharjoituksia. Oppilaiden 

kanssa oli tavoitteena tehdä sekä kirjallisia sanataide- että suullisia esiintymisharjoituksia. 

Koulutukseen kuului myös improvisaatioharjoitukset sekä näytelmien muokkaaminen ja 

esittäminen pienien tarinoiden pohjalta. Koulutuksen pyrkimys oli antaa oppilaille aineksia kehittää 



 

 10 

omaa ajattelua ja kriittisyyttä sekä antaa valmiuksia itsensä ilmaisemiseen niin kirjallisesti kuin 

suullisestikin. Haluttiin myös totuttaa oppilaat esiintymään ja saamaan esiintymiseen varmuutta. 

Kaverikirjavinkkarit oppivat sekä arvioimaan että tulkitsemaan lukemaansa. He oppivat myös 

välittämään oman lukemiselämyksensä sekä kirjojen herättämiä tunteita kuulijoille.  

(Mäkelä 2010, 15) 

 

2.4.3   Kirjavinkkauskioski 

 

Marja-Leena Mäkelä oli aiemmin kokeillut Oulun kirjastossa kirjavinkkauskioskia Lasten ja 

nuorten sanataidepäivillä Pirkko Ilmasen kanssa. Mäkelä kertoi tästä kaverikirjavinkkareille ja 

nämä innostuivat asiasta. Yhdessä he sopivat Hyllykallion kirjaston kanssa, että jokin aamu lapset 

muuttavat kirjaston kioskilaksi ja läheisen koulun viidesluokkalaiset kutsutaan vierailemaan 

kioskeissa. (Mäkelä 2010, 20–21) 

 

Kaverikirjavinkkarit saivat itsenäisesti valita kirjat, jotka halusivat vinkata kioskissaan. Oppilaat 

saivat myös itse suunnitella ja nimetä omat kioskinsa. Kioskeja muodostui kaiken kaikkiaan kuusi: 

K12, Kauhukioski, Runobaari, Sarjakirjat, Taitotalo sekä Tietotiski. Oppilaat tekivät kioskeihinsa 

houkuttelevat kyltit. He myös valmistivat itsenäisesti muistilappuja kirjoista, joita kirjoista 

kiinnostuneet asiakkaat voisivat ottaa mukaansa. (Mäkelä 2010, 21–26) 

 

Kaiken kaikkiaan kokeilu onnistui hyvin. Useimmat kirjavinkkarit olivat innostuneita kertomaan 

valitsemistaan kirjoista ja monet asiakkaista oikeasti kuuntelivat, mitä kirjavinkkarilla oli 

sanottavaa. Myös kirjoista tehtyjä muistilappuja otettiin mukaan. (Mäkelä 2010, 25) 

 

2.4.4   Kirjavinkkauksen SM-kisat 

 

Kirjavinkkauksen SM-kisoja on järjestetty Sastamalassa KIRJASET – lasten ja nuorten 

kirjatapahtuman yhteydessä. Näissä kirjavinkkauksen Suomen mestaruuskisoissa kirjoja vinkataan 

suurelle yleisölle. Vinkkauksen keinot ja muodot saatetaan napata eri taiteenaloilta tai vaikka 

käsitöistä tai urheilusta. Kilpailijat yrittävät parhaansa innostaakseen yleisön lukemaan kirjan heti. 

(www.kirjaset.fi/kirjavinkkauksen-sm-kisat-kirjasilla) 
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Kisat avaavat vuosittaiset Kirjavinkkariyhdistyksen järjestämät Vinkkausviikot. Kilpailussa on 

tarkoituksena vinkata lasten- ja nuorten teoksia. Kilpailulla on vuosittain vaihtuva teema, jonka 

toteutuksessa tyyli on vapaa ja omaperäisyyttä kaivataan. Kaikki uudet ja ennennäkemättömät tavat 

vinkata ovat tervetulleita. (www.kirjaset.fi/kirjavinkkauksen-sm-kisat-kirjasilla) 

 

2.5 Draamallinen kirjavinkkaus 

 

Siri Kolu (2010) tarkastelee artikkelissaan Tässä sadussa olenkin yllättäen: Sadun draamallinen 

kirjavinkkaus sadun draamallista kirjavinkkausta. Draamallisesta kirjavinkkauksesta kirjoittaa myös 

Katariina Tenhunen (2010) Kirjavinkkaus -verkkoartikkelissaan. Draamallinen kirjavinkkaus on 

kirjavinkkausta, joka toteutetaan draamallisia keinoja apuna käyttäen. Kirjavinkkari voi esimerkiksi 

olla pukeutuneena rooliasuun tai hän voi vinkata käsinukkeja apuna käyttäen. Nukketeatteri sopii 

hyvin kirjavinkkaukseen. Myös varjoteatteria voi käyttää apuna vinkkauksessa. (Tenhunen 2010) 

 

Siri Kolun (Kolu 2010, 95) mukaan kirjavinkkauksen draamallisen ulottuvuuden voi purkaa kahteen 

tasoon haettaessa vastausta kysymyksiin mitä draama voi kirjalle vinkkauksessa tarjota ja mitä 

draama vaatii kirjalta. Kolu toteaa draaman tarjoavan kirjalle uudenlaisen tason. Draamallinen 

ulottuvuus luo kirjalle fyysisen maailman, hahmot ja kielen. Draamassa on aina jonkinlainen 

fyysinen tila, luokkahuone tai näyttämö, jossa draama esitetään. Draamassa on läsnä myös 

useimmiten keho, jota kutsutaan esiintyjäksi. Tämän lisäksi ovat läsnä vastaanottajat, heidän 

kehonsa ja mielensä. Draaman minimi onkin kehon, ajan ja tilan summa. Draama vaatii kirjalta 

juuri draaman minimin, kehon, ajan ja tilan. Draama hakeutuu ihmisten kohtaamisiin tai ihmisen 

keskusteluun itsensä kanssa. Draama haluaa tiivistystä ja tilanteita. Tämän vuoksi lukiessaan 

draamalliseen kirjavinkkaukseen kirjoja kirjavinkkarin silmiin helposti osuu kohta, jossa ollaan 

tekemisissä muutoksen kanssa: päähenkilöt esimerkiksi kohtaavat järkytyksen tai ällistyksen.  

(Kolu 2010, 95–97) 

 

Kirjojen valinta on tärkeä prosessi myös draamallisessa kirjavinkkauksessa. Onko tämä oikea kirja 

tähän kokonaisuuteen? Onko tämä oikea kirja tältä kirjailijalta? Ennen kaikkea onko tämä oikea 

kohta tästä kirjasta? Lavalla draamallisessa tilanteessa olevan hahmon pyrkimys on kiteyttää jotakin 

kirjasta. Nämä fyysiset hahmot kantavat mukanaan koko vinkattavaa teosta. Draamallinen 

kirjavinkkaus kuljettaa kirjan lähelle leikin ja mielikuvituksen rajaa, jossa varsinkin sadut liikkuvat 

luonnostaan.  Draamallinen kirjavinkkaus vaatii viitseliäisyyttä ja jossain määrin se voi myös vaatia 
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rahaa. Kuitenkin draamaan siirtymisen merkiksi voi riittää pelkkä hattu tai asennon vaihtaminen. 

Viime kädessä kyse on vain kirjavinkkarin suostumisesta draamallisen muodon tekemiseen.  

(Kolu 2010, 96–97) 

 

2.6 Mitä tenkkaus on ja kuinka se eroaa tavallisesta kirjavinkkauksesta? 

 

Tenkkaus on draamallista kirjavinkkausta, joka on toteutettu teatterin keinoin. Pohjimmiltaan 

tenkkaus on siis aivan samanlaista kuin kirjavinkkaus. Se pyrkii samaan asiaan, toisin sanoen 

saamaan lapset ja nuoret lukemaan lisää. Tenkkauksenkin tarkoitus on innostaa ja houkutella lukija 

kirjan luo. Kuitenkin siinä missä kirjavinkkaus muistuttaa enemmän kertomusta, tenkkaus 

muistuttaa näytelmää.  

 

Tenkkaus haluaa olla jotakin enemmän kuin vain kirjavinkkausta. Tenkkaus pyrkii tekemään kirjat 

vieläkin elävämmiksi. Tenkkaus haluaa tehdä kuulijoista myös katselijoita ja näin yrittää 

visuaalisuuden avulla houkutella kirjoille lisää lukijoita. Tenkkaus saattaa myös sotkea 

lukukokemusta. Tenkkauksessa esitetyt hahmot saattavat jäädä lukijan mieleen, eikä hän pysty 

vapaasti muodostamaan omia mielikuviaan kirjan henkilöistä. Voiko esimerkiksi Harry Potteria 

lukea ilman, että Harry on aivan Daniel Radcliffen näköinen? Tenkkaus saattaa myös antaa helposti 

voimakkaamman tulkinnan kirjasta ja sen sävyistä kuin kirjavinkkaus. Kaikki eivät välttämättä ole 

samaa mieltä siitä, miltä kirjan tarina näyttää.  

 

2.7 Kuinka tenkkausta on mahdollista toteuttaa? 

 

Kuka tahansa voi halutessaan ryhtyä kirjavinkkariksi. Ei tarvitse olla kirjastonhoitaja tai muukaan 

kirja-alan ammattilainen. Tarvitaan vain halu toimia kirjan asialla. (Mäkelä 2003, 16) Tenkkaajaksi 

voi ryhtyä yhtä lailla kuka tahansa. Kuitenkin sen lisäksi, että on halu kertoa ihmisille kuinka kivaa 

lukeminen on ja kuinka hauskoja kirjat ovat, on löydyttävä myös intoa näytellä.  

 

Siinä missä kirjavinkkauksessa riittää vain kirja ja siitä innostunut kertoja, tenkkaus vaatii jonkin 

verran enemmän. Riippuu tietenkin kirjasta kuinka monta näyttelijää kirjan esittämiseen tarvitaan ja 

kuinka paljon rekvisiittaa kirjan eläväksi tekeminen vaatii, mutta yksin ei vielä päästä kovinkaan 

pitkälle. Kaksi näyttelijää pystyy jo tekemään dialogeja ja pienelläkin aineistolla voi saada paljon 
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aikaiseksi. Joka tapauksessa tenkkaus on hieman työläämpää kuin kirjavinkkaus ja se vaatii usein 

useamman henkilön panoksen. Tässä tutkielmassa tarkasteltuun tenkkaukseen valitut kirjat vaativat 

kahdeksan näyttelijää. Toki paljon pienemmälläkin määrällä ihmisiä saa paljon aikaiseksi. 

 

Kirjavinkkauksen ja tenkkauksen lähtökohdat ovat kuitenkin samat. Aivan ensimmäisenä on 

luettava paljon kirjoja ja sen jälkeen on valittava ne kirjat, joista haluaa kertoa muillekin. Kirjoja 

valinta riippuu tietysti siitä kohdeyleisöstä, jolle tenkkausta ollaan menossa tekemään. Valittaessa 

kirjoja kannattaa käyttää Marja-Leena Mäkelän Kirjavinkkarikirjassa mainittua mäty -periaatetta. 

Mä tykkään -periaatteen mukaan kannattaa vinkata vain sellaisia kirjoja, joista itsekin pitää. 

Kirjojen ”takana” on seistävä tosissaan, jotta voisi suositella niitä muillekin uskottavasti.  

(Mäkelä 2003, 41–43) 

 

Siinä missä kirjavinkkaukseen valitun kirjavalikoiman on hyvä olla mahdollisimman monipuolinen, 

sen on oltava sitä tenkkauksessakin. Jo pelkästään yhteen koululuokkaan mahtuu paljon erilaisia 

lukutottumuksia ja kirjamakuja omaavia oppilaita. Kuitenkin jokaiselle tulisi pyrkiä tarjoamaan 

jotakin.  

 

Kun kirjat on valittu, on päätettävä, mitä kirjasta haluaa kertoa. Mäkelän (Mäkelä 2003, 45) mukaan 

kirjavinkki ei ole kirjan arvostelu eikä juonen selostus. Kirjavinkin keskeisenä tehtävänä on kertoa 

kirjassa tapahtuvasta toiminnasta, siitä millaisia hahmoja kirjassa on ja mitä he tekevät. Kirjasta ei 

saa kuitenkaan paljastaa liikaa.  

 

Tenkkauksen vaativin osuus onkin juuri kohtauksen valinta kirjasta ja kohtausten dramatisointi. 

Kaikki kirjan kohdat eivät sovellu näyteltäviksi. Voi käydä myös niin, ettei ennalta valittua kirjaa 

ole lainkaan mahdollista eikä mielekästä taivuttaa näyteltyyn muotoon. Kohtausten on oltava 

sopivan pituisia ja rakenteeltaan tarpeeksi selkeitä, jotta katselija pääsee helposti mukaan kirjan 

tapahtumiin.  

 

Tenkkauksen valmistelu vaatii paljon enemmän aikaa kuin kirjavinkkauksen. Kun valitut 

kohtaukset on dramatisoitu, alkaa kohtausten rakentaminen. Rekvisiittaa täytyy hankkia. Puvustus 

on hoidettava kuntoon. Vuorosanojen opettelu vie aikaa. Osan kohtauksista voi toteuttaa 

taustanauhan avulla, mutta lukeminen nauhalle ei sekään välttämättä käy käden käänteessä. 

Tietenkin kohtauksia täytyy myös harjoitella. 
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Tenkkaus saattaa vaatia myös enemmän tilaa kuin perinteinen kirjavinkkaus. Riippuu tietysti 

kirjasta, siinä olevien ihmisten määrästä ja näyteltävän kohtauksen luonteesta, kuinka tilaa vievää 

tenkkaus on. Kuitenkin kouluissa on monesti auditorio tai juhlasali, jossa tenkkaukselle löytyy 

riittävästi tilaa. Pienimuotoisempaa tenkkausta voi toki kokeilla myös luokan edessä. Kirjastokin on 

mainio paikka tenkkaukselle. Kuitenkin olisi hyvä varmistaa, että kaikki katsojat pystyvät 

näkemään kaiken mitä tenkkauksessa tapahtuu.  

 

Kirjavinkkauksen aikana on mahdollista keskustella kuulijoiden kanssa vinkkauksen alla olevista 

kirjoista, kysyä mielipiteitä ja vaikutelmia. Tenkkauksessa tällainen vuorovaikutus yleisön kanssa 

saattaa olla hankalaa. Keskustelua kirjoista voi olla helpointa käydä vasta tenkkauksen päätyttyä. 

Kenties tenkattavien kirjojen välillä voisi yrittää virittää juuri vinkatusta kirjanpätkästä keskustelua, 

mutta sekin saattaa häiritä näyttelijöiden keskittymistä. On tietysti mahdollista rakentaa kohtaukset 

niin, että tilaa jää myös keskustelulle.  
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3 KIRJALLISUUTTA, SIVUSTOJA JA AIEMPAA TUTKIMUSTA  

 

Kirjallisuuskatsauksessani olen käynyt läpi sellaisia kirjavinkkaukseen liittyviä kirjoja, jotka 

kertovat lähinnä kirjavinkkaajan työstä. Näiden kirjojen avulla olen pyrkinyt selvittämään, 

millaisilla eri tavoilla kirjoja vinkataan ja miten teatterin keinoja on aikaisemmin käytetty 

kirjavinkkauksessa. 

 

3.1   Booktalk! 

 

Joni Bodart on yhdysvaltalainen kirjastonhoitaja, joka on kansainvälisesti tunnettu kirjailija, 

luennoitsija ja kirjavinkkari. Vuodesta 1977 hän on kirjoittanut 19 opaskirjaa sekä tehnyt satoja 

luentoja ja työpajoja kirjavinkkauksesta. Booktalk! Young adult booktalking and school visiting 

(1980) oli hänen ensimmäinen kirjansa (thebooktalker1.com/aboutjoni.htm). Booktalk! on 

yleispätevä opas niille, joilla on suunnitelmissa ryhtyä kirjavinkkareiksi. Joni Bodart kuvaa 

teoksessaan omia ajatuksiaan kirjavinkkauksesta. Hänen tarkoituksenaan ei ole kattaa kaikkia 

keinoja kirjavinkata, vaan antaa joitakin esimerkkejä erilaisista lähestymistavoista.  

(Bodart 1980, xii) 

 

Bodartin teos on jaettu kahteen osioon. Aluksi Bodart selostaa kirjassaan mitä on kirjavinkkaus. 

Hän myös kertoo millainen on hyvä kirjavinkkaus ja millainen on huono. Bodart antaa kirjassaan 

käytännön vinkkejä, kuinka valmistautua kirjavinkkaukseen ja kuinka esittää ne. Hän kirjoittaa 

myös kirjavinkkauksessa tulevista mahdollisista ongelmatilanteista ja kuinka ne on mahdollista 

selvittää. Lopuksi hän kuvaa tapoja joilla kirjavinkkausta voi opettaa.  

(Bodart 1980, xii–84) 

 

Kirjan toinen osio on varattu kirjavinkeille. Bodart on listannut kirjoja ja kirjoittanut niistä 

kirjavinkit, joita joko hän itse tai joku muu on käyttänyt (Bodart 1980, 85–216). Kuitenkin Bodart 

kirjansa esipuheessa varoittelee käyttämästä suoraan toisten kirjavinkkejä. Toisten tekemien 

kirjavinkkausten hyödyntäminen on mahdollista, mutta harvoin kuitenkaan toisen tyyli vinkata on 

itselle täysin luontevaa. (Bodart 1980, xi)  
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3.2   Kirjavinkkarikirja 

 

Ensimmäinen suomalainen kirjavinkkausopas on Marja-Leena Mäkelän Kirjavinkkarikirja. Se 

ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1995. Painoksia on sen jälkeen tullut kaksi lisää, joista tuorein 

on ilmestynyt vuonna 2003. Mäkelän teoksen perustana ovat hänen lukuisat omakohtaiset 

kirjavinkkauskokemukset. Mäkelän tarkoituksena on kertoa kirjassaan miten kirjoista voi kertoa 

lukijoille ja myös rohkaista lukijaa itse aloittamaan kirjoista kertomisen toisille.  

 

Mäkelän teos on perusteellinen ja yksityiskohtainen opas kirjavinkkauksen maailmaan. Hän myös 

luonnehtii hyvää kirjavinkkaria, kuka vinkkariksi sopii ja millaisia ominaisuuksia vinkkarilla tulisi 

olla. Lisäksi teoksessa käydään läpi muun muassa esiintymisjännitystä, vuorovaikutuksen 

merkitystä, onnistumisen iloa ja kurinpidon ongelmia. (Mäkelä 2003) 

 

Mäkelä esittelee eri tapoja, joilla voisi saada lisää tehoja kirjavinkkaukseen. Yhdestä tällaisesta 

tavasta hän käyttää sanaa storyline. Se voi toimia erinomaisesti kirjavinkkauksen syventäjänä. 

Storylinen avulla on mahdollista vetää koko kuulijakunta sisään kirjan maailmaan. Tässä 

kirjavinkkaustavassa kerrotaan kirjasta ja luetaan otteita kuten kirjavinkkauksessa yleensäkin, mutta 

välillä vinkkauksessa on jaksoja, joihin kaikki osallistuvat joko tekemällä tai seuraamalla. 

Esimerkiksi luokasta voi ottaa pari oppilasta istumaan ”kuumaan tuoliin” luokan eteen kirjan 

hahmoina ja he pyrkivät eläytymään näiden hahmojen rooleihin. Sitten muut oppilaat voivat kysellä 

heiltä asioita kirjan teemoihin liittyen. Kuitenkin tällaisen storyline -kirjavinkkauksen toteuttaminen 

vaatii aikaa ja viitseliäisyyttä, mutta se on omiaan syventämään kirjavinkkausta yksinkertaisin 

keinoin. (Mäkelä 2010, 70–72) 

 

3.3   Kirjavinkkariblogi 

 

Osoitteessa www.vinkkarit.vuodatus.net voi seurata Kirjavinkkariblogia. Blogi on tarkoitettu 

kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita kirjavinkkauksesta. Suurimmaksi osaksi blogiin kirjoittaa 

Markku-setä Hollolan kirjastosta sekä Arja-täti Porin kirjastosta. Mukana kirjoittamassa on myös 

paljon vierailijoita. Blogin tarkoituksena on koota tietoa kirjavinkkauksesta. Kirjavinkkariblogi 

toimii myös Kirjavinkkariyhdistys ry:n tiedotuskanavana. 
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Blogi sisältää paljon kirjoituksia vuoden 2008 maaliskuulta lähtien. Kirjoituksia löytyy kymmenistä 

eri kategorioista. Kirjoituksissa käydään läpi muun muassa erilaisia vinkkauskokemuksia ja 

vinkkauksissa käytettyjä kirjoja. Kirjoituksia löytyy niin äänenhuollosta, kirjavinkkaus SM-kisoista 

kuin sarjakuvavinkkauksesta. Sivulta on myös joitakin kirjavinkkaukseen liittyviä linkkejä. 

 

3.4  Kirjavinkkauksen käytännöt yleisessä kirjastossa – kirjavinkkarin 

näkökulma 

 

Leena Ketola on tehnyt vuonna 2008 pro gradu -tutkielman kirjavinkkauksen käytännöistä yleisessä 

kirjastossa kirjavinkkarin omasta näkökulmasta. Ketolan tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

kirjavinkkareiden kokemuksia käytännön vinkkaustyöstä: miten he valmistautuivat vinkkaukseen, 

millaista taustatyötä he tekivät ja millaisia heidän esityksensä olivat. Lisäksi tarkasteltiin sitä, mitä 

vinkkarit itse ajattelivat omasta työstään, mitä he pitivät siinä tärkeänä, mitä se heille antoi ja miten 

he haluaisivat kehittää työtään. Ketola selvitti myös, miten kirjastoissa suhtaudutaan 

kirjavinkkaukseen yleisesti, miten siihen panostetaan taloudellisesti ja millaiset resurssit 

kirjavinkkareilla on työnsä tekemiseen. (Ketola 2008, 5) 

 

Gradussa sivutaan myös kirjavinkkauksen elävöittämistä teatterin avulla. Osa Ketolan 

haastattelemista vinkkareista halusi kehittää omaa vinkkaustaan joko draamallisin keinoin tai 

käyttämällä hyödyksi erilaisia apuvälineitä. Ainoastaan yksi haastatelluista oli käyttänyt 

vinkatessaan käsinukkeja. Useammat olivat kiinnostuneita kokeilemaan vinkkauksensa 

elävöittämistä esimerkiksi erilaisia vinkkaustyylejä kehittelemällä tai hyödyntämällä esityksissään 

joko nukkeja, erilaisia asuja tai muunlaista rekvisiittaa. Osa haastatelluista oli valmis myös 

pienimuotoisiin teatteriesityksiin. (Ketola 2008, 60–90) 

 

Toisaalta vinkkauksen draamallisuuteen suhtauduttiin skeptisesti: kaikki eivät pitäneet 

mahdollisena, että esimerkiksi käsinukkien kanssa vinkkaaminen luonnistuisi heiltä. Yksi 

haastatelluista jäi pohtimaan, mennäänkö puvustusten ja käsinukkien kanssa vinkatessa jo 

varsinaisen kirjavinkkauksen ulkopuolelle. (Ketola 2008, 91)   
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3.5 ”Kerro loputkin – lisää tällaista!” 

 

Kanerva Peltoniemen (2002) tutkimus lähtee liikkeelle kysymyksestä: Miten kirjavinkkaus 

vaikuttaa nuorten ja lasten lukemiseen?  Tutkimuksen pohjana olivat kirjavinkkaukset ennalta 

valituille ala- ja yläasteen luokille sekä Puumalan, että Kirkonkylän kouluissa. Yläasteelle ja 

lukioon puolestaan tehtiin kirjailijavierailu. Kirjavinkkarina tässä tutkimuksessa toimi Marja-Leena 

Mäkelä ja kirjailijavieraaksi saapui lasten- ja nuortenkirjailija Varpu Vilkuna. Kirjavinkkaukseen 

osallistui 180 koululaista ja kirjailijavierailussa oli osallisena noin 250 oppilasta. Palautteen 

Kanerva Peltoniemi keräsi lomakekyselynä ennen ja jälkeen kirjavinkkauksen. Kirjailijavierailun 

aikana hän sen sijaan tarkkaili oppilaiden reaktioita ja kannanottoja. (Peltoniemi 2002) 

 

Ennen kirjavinkkausta Peltoniemi kysyi oppilailta muun muassa montako kirjaa he lukevat 

kuukaudessa, kuinka usein he käyvät kirjastossa lainaamassa kirjoja ja minkä perusteella he 

valitsevat kirjan. Kirjavinkkauksen jälkeen hän kysyi esimerkiksi tapahtuiko oppilaan 

lukutottumuksessa muutoksia kirjavinkkauksen käynnin johdosta, kävikö oppilas kirjastossa 

useammin ja oliko oppilas lukenut kirjavinkkarin esittelemiä kirjoja. (Peltoniemi 2002) 

 

Kirjavinkkaus ei näyttänyt lisäävän kirjojen lukemista, vaan määrä pysyi suunnilleen samana. 

Kirkonkylän ala-asteella kuitenkin kirjastokäynnit lisääntyivät kirjavinkkauksen jälkeen. Juuri 

vinkatut kirjat kiinnostivat. Myös muilla kouluilla kirjavinkkaus näytti lisäävän kirjastossa käyntejä. 

Myös lukutottumuksia kirjavinkkaus muutti eniten Kirkonkylän ala-asteella. Koululta on lyhyt 

matka kirjastoon ja kirjavinkkaus muutenkin näyttää purevan paremmin nuorempiin koululaisiin. 

Vinkattuja kirjoja myös lainattiin ahkeraan. Kirjaston seuranta osoitti, että melkein kaikki vinkatut 

kirjat olivat lainassa kirjavinkkauksen jälkeisenä kuukautena. Vajaa puolet vastaajista myös päätyi 

lukemaan samantyyppisiä kirjoja kuin vinkkauksessa esitellyt kirjat olivat olleet. (Peltoniemi 2002) 
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4 EMPIIRISEN TUTKIMUKSET ASETELMA 

 

Tutkimusongelmien hahmottamiseen ja empiirisen tiedonkeruun suunnitteluun saatiin ideoita 

aiemmista tutkimuksista ja kirjavinkkauksen oppaista, joita tarkasteltiin luvussa 3. 

 

4.1 Tutkimusongelmat 

 

Tutkimukseni käytännönläheisenä lähtökohtana on hanke nimeltä Tenkkaus, jonka tarkoituksena oli 

kokeilla kirjojen vinkkaamista teatterin keinoin yläkouluikäisille oppilaille. Tämän hankkeen 

pohjalta päädyin seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Mitä tenkkaus on ja kuinka se eroaa tavallisesta kirjavinkkauksesta? 

2. Kuinka tenkkausta on mahdollista toteuttaa? 

3. Kuinka tenkkaus otetaan vastaan yläkoulussa? 

4. Miten tenkkausta voisi hyödyntää nuorten keskuudessa? 

 

4.2 Tutkimusmenetelmä  

 

Etsittäessä vastauksia tutkimusongelmiin hyödynnettiin sekä kvalitatiivisia eli laadullisia että 

kvantitatiivisia eli määrällisiä metodeja. Koen tutkimusotteeni kvalitatiiviseksi, koska laadullisessa 

tutkimuksessa tiedon hankinta on luonteeltaan kokonaisvaltaista ja aineistoa kerätään todellisista 

tilanteista. Laadullista tutkimuksestani tekee myös se, että tarkoituksenani ei ole teorian tai 

hypoteesin testaaminen, vaan pyrkimyksenä on aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen 

tarkastelu. Myös kohdejoukko on valittu tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksena. (Hirsjärvi, 

Remes, Sajavaara 2009, 164) 

 

Määrällistä tutkimusmenetelmää käytin selvittäessäni tutkimuskysymystä numero kolme. Aineiston 

keruun suunnittelin niin, että aineistoa oli mahdollista mitata määrällisesti. Tarkoituksena oli myös 

muodostaa muuttujista taulukoita ja aineisto oli oltava mahdollista muuttaa tilastollisesti 

käsiteltävään muotoon. Tästä havaintoaineistosta on tarkoitus tehdä päätelmiä perustuen 

tilastolliseen analysointiin kuten kuvailla tuloksia käyttäen prosenttitaulukoita.  (Hirsjärvi, Remes, 

Sajavaara 2009, 140) 
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4.3 Tutkimusaineiston kerääminen 

 

Saadakseni tietoa siitä, mitä mieltä yläkoululaiset ovat tenkkauksesta, tein heille lomakekyselyn 

lokakuussa 2010. Se kohdistettiin Huittisten Pellonpuiston yläkoululaisille. Tässä yläkoulussa on yli 

300 oppilasta. Lomakekysely järjestettiin kontrolloituna ja kyselyn muoto oli informoitu kysely 

(Uusitalo 1995, 91). Informoidun kyselyn voi toteuttaa, kun tutkija henkilökohtaisesti jakaa 

kyselylomakkeet. Samalla tutkija voi kertoa kyselystä ja tutkimuksensa tarkoituksesta sekä vastata 

mahdollisiin kysymyksiin. Vastaajien tehtävänä on täyttää kysely omalla ajallaan ja lomakkeet voi 

palauttaa joko ennalta sovittuun paikkaan tai postitse. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 196–197). 

Tässä tapauksessa kyselylomakkeet oli jaettu opettajille luokkiin jo ennen tenkkaus -esitysten 

alkamista. Esitysten jälkeen oppilaat palasivat luokkiinsa ja opettaja jakoi lomakkeet. Opettaja 

myös keräsi lomakkeet tunnin päätteeksi. Tämä mahdollisti mahdollisimman suuren määrän 

vastauksia. Kaiken kaikkiaan vastauksia tuli 311, joista vain yhden jouduin poistamaan 

epämääräisten vastausten takia. Käytännössä lähes kaikki yläkoululaiset osallistuivat näin ollen 

tutkimukseen. 

 

Lomake sisälsi kolme monivalintakysymystä, viisi asteikkoihin eli skaaloihin perustuvaa kysymystä 

ja yhden avoimen kysymyksen. Skaaloihin perustuvassa kysymystyypissä esitetään väittämiä ja 

vastaajan tulee valita kuinka voimakkaasti hän on eri mieltä tai samaa mieltä kuin lomakkeen 

väittämä. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 198–200). 

 

Oppilaille laaditun kyselylomakkeen lisäksi, lähetin sähköpostitse muutamia avoimia kysymyksiä 

sisältäneet kyselyt myös hankkeen suunnittelijalle Huittisten kirjastotoimenjohtajalle Marjut 

Tiisalalle ja hankkeessa koulun puolesta yhteyshenkilönä olleelle äidinkielen opettajalle Pirjo 

Hurrille. He vastasivat kysymyksiin omalla ajallaan ja lähettivät vastaukset minulle sähköpostitse. 

 

4.4 Tutkimusaineiston analysointi 

 

Lomakekyselyn vastaukset koodasin tilastollisesti käsiteltävään muotoon käyttäen SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) – ohjelmaa. Käytössäni oli versio SPSS PASW 19 WIN.  
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Jokaisesta kysymyksestä laadin prosenttitaulukon, joka kertoo kunkin vastausvaihtoehdon 

suosiosta.  

 

SPSS mahdollistaa myös eri kysymysten ristiintaulukoinnin. Ristiintaulukoinnissa käytin muuttujia, 

jotka liittyivät sisällöllisesti yhteen ja joiden ristiintaulukointi täsmensi prosenttijakaumien 

tarkastelua.  

 

Laadullisen aineiston kävin läpi kyselylomake kerrallaan. Numeroin jokaisen lomakkeen yksitellen, 

ensin seitsemäsluokkalaiset, sitten kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset. Terveisiä kirjavinkkareille 

osiossa jokaisen siteeratun mielipiteen jälkeen on sulkeissa numero kuinka mones vastaaja on 

kyseessä. 

 

4.5 Hanke nimeltä Tenkkaus 

 

Huittisten kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja Marjut Tiisala sai idean Huittisten kirjaston ja 

paikallisen teatterin Teatteri Taikayön välisestä yhteystyöstä. Hän kehitteli hankkeen ja haki siihen 

avustusta lääninhallitukselta. Hankkeen lähtökohtana oli idea siitä, että lukemisen tärkeyttä ja kirjan 

ilosanomaa ei koskaan voida liikaa välittää lapsille ja nuorille. Kirjavinkkaukset ovat löytäneet 

tiensä jo vakiintuneeksi kirjastojen ja koulujen yhteistyömuodoksi ja nyt sitä haluttiin kokeilla 

tekemällä yhteistyötä teatterin avulla. Hankkeen tarkoituksena oli siis herättää yläkouluikäisissä 

kiinnostusta kirjastoon sekä lukemiseen. Tällä kertaa tätä kiinnostusta pyrittiin herättämään 

elävöittämällä kirjavinkkausta näyttelemisen avulla. Tästä projekti sai myös nimensä Tenkkaus, 

kirjavinkkaus teatterin keinoin. 

 

Hankkeen tavoitteena oli vuoden 2010 aikana, joka samalla oli myös Huittisten kirjaston 150-v. 

juhlavuosi, tenkata kaikki Huittisten yläkoulun oppilaat, joita on noin 330. Tarkoituksena oli saada 

valmistettua 10–15 kirjan vinkkaukset, joihin oli yhdistetty nuoriin kuulijoihin vetoavat, tämän 

päivän hengessä elävät dramatisoinnit. 

 

4.5.1   Projektin käynnistyminen 

 

Marjut Tiisala pyysi minua tämän hankkeen vetäjäksi. Projekti käynnistettiin virallisesti syksyllä 

2009, kun minulla oli palaveri Porin kaupunginkirjastossa toimivan kirjavinkkarin Arja Palosen 
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kanssa. Hän antoi minulle listoja sellaisista nuortenkirjoista aihealueittain luokiteltuina, joita voisi 

harkita kirjavinkkauksessa käytettäväksi. Palonen antoi myös hyviä vinkkejä siitä, kuinka kirjoja 

käytännössä kannattaa vinkata. Hänen mukaansa muun muassa kannattaa valita vinkattavaksi 

kirjoja, joiden päähenkilöt olivat vanhempia kuin ne joille kirjoja vinkataan. Nuoret eivät Arja 

Palosen mukaan halua lukea henkilöistä, jotka ovat heitä itseään nuorempia. 

 

Seuraavaksi oli edessä kirjojen valinta. Osan kirjoista valitsin Palosen antamista listoista. Kuitenkin 

halusin mukaan vinkkaukseen myös vuonna 2010 ilmestyneitä kirjoja, joten ne valitsin omin päin 

kirjaston tietokantaa tutkimalla ja kirjoja selailemalla. Kirjojen valinnassa käytin myös Marja-Leena 

Mäkelän mäty -periaatetta (Mäkelä 2003, 41). 

 

Valitsemani kirjat luin kesällä 2010. Kirjat luettuani oli vuorossa tenkkaukseen sopivien kohtausten 

valinta kirjoista. Seuraavaksi suunnittelin valittujen kohtausten dramatisoinnit. Alkusyksystä 

aloitimme näytelmäharjoitukset tenkkauksesta innostuneiden Teatteri Taikayön näyttelijöiden 

kanssa, johon kuului itseni lisäksi kolme miestä ja neljä naista. 

 

4.5.2   Teatteri Taikayö 

 

Teatteri Taikayö on harrastajateatteriryhmä, joka on perustettu jo vuonna 1986. Alkuun teatteri 

toimi nimellä Suttilan Näytelmätiimi. Vuonna 2001 Näytelmätiimin nimi vaihtui Teatteri 

Taikayöksi. Kesäteatteria Teatteri Taikayö on tehnyt vuodesta 2000, jolloin teatteri sai oman 

kesäteatterin Suttilan seurantalon Kalliolan pihapiiriin. Siitä lähtien Suttilan Suviteatterissa on nähty 

esityksiä joka kesä. Teatteri on esittänyt näytelmiä myös Suttilan seurantalon lavalla, Huittisten 

vanhalla meijerillä sijaitsevassa studioteatterissa, Huittisten pääkirjastossa sekä Huittisissa 

Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksessa sijaitsevassa Risto Ryti -salissa. Teatteri on 

osallistunut myös moniin teatterikatselmuksiin ja muihin tempauksiin. Teatteri Taikayö onkin 

voittanut kahdesti Karviassa järjestettävän Willi kansa -tilateatterikatselmuksen. 

(http://www.teatteritaikayo.fi/Historia.php)  

 

Olen ollut teatterin toiminnassa mukana vuodesta 1998. Olen näytellyt useissa näytelmissä. Lisäksi 

olen käsikirjoittanut ja ohjannut esityksiä Karvian Willi kansa -tilateatterikatselmukseen. Vuonna 

2011 toimin teatterin kesänäytelmän ohjaajana. Tenkkaus -projektissa dramatisoin ja ohjasin 

kirjavinkkausesitykset, mutta myös näyttelin jokaisessa tenkkauspätkässä. Muina näyttelijöitä olivat 
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teatteriaktiivit Taini Rantanen, Erja Vainio, Tauno Vainio, Mika Latvanen, Josefiina Järä, Eveliina 

Järä sekä Kai Kylä-Liuhala. 

 

4.5.3   Kirjavinkkausesitykset 

 

Hankkeeseen saatu apuraha oli käytettävä ennen vuoden 2010 loppua, joten vinkkaus oli 

toteutettava tuohon määräaikaan mennessä. Sekä yläkoulun äidinkielen opettajille että näyttelijöille 

sopivan päivän löytäminen sujui lopulta varsin kivuttomasti. Kirjat vinkattiin Huittisten 

Pellonpuiston yläkoulussa perjantaina 15.10.2010. Olimme tehneet omat esitykset jokaiselle 

ikäryhmälle, seitsemäs-, kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille. Kullekin ikäryhmälle olin valinnut 

neljä kirjaa. Kirjoiksi olin valinnut nuorten kirjoja, joista suurin osa oli suomalaisten kirjoittamia.  

 

Esitystilanne toteutettiin seuraavalla tavalla: Oppilaat tulivat luokista opettajan johdolla koulun 

auditorioon. Kerroin heille aluksi keitä me olemme ja mitä olemme tulleet sinne tekemään. Selitin 

heille myös mitä kirjavinkkaus on. Sen jälkeen esitimme noin 20 minuutin mittaisen tenkkauksen, 

jonka jälkeen vielä palasin oppilaiden eteen kertomaan hieman gradustani ja laatimastani 

kyselylomakkeesta, jonka toivoin heidän täyttävän. 

 

Esitysten päätyttyä oppilaat palasivat omiin luokkiinsa, joissa opettaja jakoi heille laatimani 

kyselylomakkeen ja oppilaat täyttivät sen tunnin lopuksi. Kyselylomakkeessa kartoitin oppilaiden 

lukemistottumuksia sekä sitä onko heille ennen vinkattu kirjoja. Kysyin myös, millaisena he 

kirjavinkkausta yleisesti ottaen pitävät ja millaista juuri näyttelemällä toteutettu kirjavinkkaus 

heidän mielestään on. Lomakkeessa tiedustelin myös, saiko tämänkertainen kirjavinkkaus heitä 

kiinnostumaan yhdestäkään vinkatusta kirjasta ja voisiko tällaisia kirjavinkkaustuokioita olla 

useamminkin. Lopuksi annoin oppilaille mahdollisuuden kertoa vapaasti kirjavinkkareillle ajatuksia 

esimerkiksi siitä, kuinka heidän ikäisilleen tulisi vinkata kirjoja.  

 

Käytännön järjestelyt onnistuvat yllättävän hyvin ja oppilaat käyttäytyivät hyvinkin esimerkillisesti. 

Olen positiivisesti yllättynyt myös siitä, kuinka hyvin kaikki yläasteen oppilaat ottivat meidät 

vastaan.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1 Taustatiedot ja lukutottumukset 

 

Enemmistö vastaajista oli poikia. Heitä oli kaiken kaikkiaan 310 vastaajasta 56 prosenttia. Tyttöjä 

puolestaan oli 43 prosenttia vastanneista. Neljä oppilasta eli prosentti vastaajista ei ollut merkinnyt 

sukupuoltaan lomakkeeseen. Luokkavuosista yhdeksäs oli määrällisesti suurin joukko: heitä oli 110 

vastaajista. Kahdeksannella luokalla oli 105 ja seitsemännellä luokalla 95 vastaajaa. Suurelle osalle 

oppilaista kirjavinkkaus oli tuttua puuhaa. Kolmelle neljästä kirjoja oli vinkattu aikaisemminkin.  

 

Suuri osa kyselyyn vastanneista oppilaista ei lue tai lukee vähän. Yli puolet eivät lue yhtään kirjaa 

kuukaudessa. Neljäsosa vastasi lukevansa yhden kirjan kuukaudessa, 10 prosenttia kaksi kirjaa ja 7 

prosenttia kolme – neljä kirjaa kuukaudessa sekä 3 prosenttia viisi kirjaa tai enemmän kuukauden 

aikana. Kuusi vastaajista (2 %) jätti vastaamatta tähän kysymykseen tai merkkasi useamman 

vaihtoehdon. Kuitenkin yksi, joka jätti vastaamatta, kommentoi tähän kohtaan lukevansa paljon 

Aku Ankkoja. 

 

5.2 Mielipiteet kirjavinkkauksesta 

 

Kysyessäni kirjavinkauksen hyödyllisyydestä hyvin hyödyllisenä kirjavinkkausta piti 6 prosenttia 

vastanneista. 99 oppilasta (31,9 %) piti kirjavinkkausta melko hyödyllisenä ja 100 vastaajaa  

(32,2 %) koki sen olevan siltä väliltä. Melko turhaksi kirjavinkkauksen koki viidennes vastaajista ja 

täysin turhaksi joka kymmenes. 

 

Näytellen toteutetun kirjavinkkauksen koki erittäin kiinnostavaksi 20 prosenttia vastaajista. 38 

prosenttia oppilasta vastasi sen olevan melko kiinnostavaa. Vaihtoehto ’siltä väliltä’ sai puolelleen 

28 prosenttia vastanneista. Melko tylsäksi näytellen toteutetun kirjavinkkauksen koki 9 ja erittäin 

tylsäksi 6 prosenttia oppilaista.  

 

Vaikka näytellen toteutettu kirjavinkkaus olikin suurimman osan mielestä kiinnostavaa, ei se saanut 

oppilaita kiinnostumaan vinkatuista kirjoista juurikaan. Vain prosentti vastanneista innostui 
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tämänkertaisesta kirjavinkkauksesta niin, että voisivat lukea kaikki vinkatut kirjat. Jonkin verran 

tenkkauksen kirjoista kiinnostui 28 prosenttia oppilaista. Heidän mielestään siis pari kirjaa 

tenkattujen kirjojen joukossa vaikutti mielenkiintoisilta. 38 prosenttia juuri tämä kirjavinkkaus sai 

kiinnostumaan kirjoista aika vähän. Tämä tarkoitti sitä, että vastaaja saattaa ehkä lainata vinkatuista 

kirjoista yhden joskus. 33 prosenttia oppilaista ei kiinnostunut vinkatuista kirjoista lainkaan. 

 

Nämä tulokset osoittavat, miten merkittävä osa kirjojen valinta kirjavinkkauksessa on, oli se 

toteutettu miten tahansa. Painotin valinnassa ehkä liikaa nuorten kirjoja, varsinkin 

yhdeksäsluokkalaisille, joista jo monet lukevat aikuisten kirjoja. 

 

Suurin osa oppilasta, 73 prosenttia, oli sitä mieltä, että tällaista kirjavinkkausta voisi olla 

useamminkin. Osa tarkensi vastaustaan kirjoittamalla, että valitsi kyseisen vastausvaihtoehdon vain 

siksi, koska se vie aikaa oppitunnista. 7 prosentin mielestä tällaista kirjavinkkausta ei tarvittaisi 

lainkaan. Loput eivät osanneet sanoa kantaansa. 

 

 

5.3 Luokkakohtaiset erot 

 

Tutkimuksessa ei havaittu kovinkaan suuria eroja lukutottumusten suhteen eri luokka-asteiden 

välillä (katso taulukko 1).  

 

   Luettujen kirjojen määrä kuukaudessa (%)  

Luokka  
0 1 2                3-4                 5+  

7 (n=93)  48,4 26,9 10,8 12,9 1,1 100 % 

8 (n=104)  57,7 20,2 12,5 4,8 4,8 100 % 

9 (n=107)  57,9 28 6,5 3,7 3,7 100 % 

 

Taulukko 1. Luettujen kirjojen määrä kuukaudessa 

 

Seitsemäsluokkalaisissa oli kuitenkin jonkin verran vähemmän niitä, jotka kertoivat, etteivät lue 

yhtään kirjaa kuussa. Niitä, jotka lukivat paljon, oli eniten kahdeksasluokkalaisissa. Jokaisella 

luokka-asteella suurin piirtein puolet oli niitä, jotka eivät lukeneet yhtään. 
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Taulukko 2 esittelee oppilaiden mielipiteitä kirjavinkkauksesta. 

 

   Kirjavinkkaus on mielestäni (%)   

Luokka  
   hyvin  
   hyödyllistä 

    melko  
    hyödyllistä 

   siltä  
   väliltä 

      melko  
      turhaa 

       täysin  
       turhaa  

7 (n=95)  4,2 40 27,4 22,1 6,3 100 % 

8 (n=105)  6,7 32,4 32,4 16,2 12,4 100 % 

9 (n=110)  6,4 24,5 36,4 20,9 11,8 100 % 
 

Taulukko 2. Oppilaiden näkemykset kirjavinkkauksesta 

 

Enemmistö seitsemäsluokkalaisista oli sitä mieltä, että kirjavinkkaus on melko hyödyllistä. 

Kahdeksasluokkalaisilla saman kannatuksen saivat vaihtoehdot ’melko hyödyllistä’ ja ’siltä väliltä’. 

Suurin osa yhdeksäsluokkalaisista taas oli sitä mieltä, että kirjavinkkaus on ’siltä väliltä’. Eniten 

täysin turhana kirjavinkkausta pitäviä löytyi kahdeksasluokkalaisista, mutta heidän joukossaan oli 

myös eniten niitä, jotka pitivät kirjavinkkausta hyvin hyödyllisenä. 

 

5.4  Mielipiteet näytellen suoritetusta kirjavinkkauksesta 

 

Oppilaiden näkemysten jakauma tenkkauksesta esitetään taulukossa 3. 

 

  Näyttelemällä suoritettu kirjavinkkaus on mielestäni (%)  

Luokka  
  erittäin 
  kiinnostavaa 

melko 
kiinnostavaa 

     siltä  
     väliltä 

         melko  
         tylsää 

    erittäin 
     tylsää 

7 (n=95)  14,7 48,4 25,3 7,4 4,2 100 % 

8 (n=105)  25,7 31,4 25,7 14,3 2,9 100 % 

9 (n=110)  18,2 35,5 32,7 4,5 9,1 100 % 
 

Taulukko 3. Näkemykset näytellen suoritetusta kirjavinkkauksesta 

 

Enemmistö jokaiselta luokka-asteelta oli sitä mieltä, että näytellen suoritettu kirjavinkkaus on 

melko kiinnostavaa. Seitsemäsluokkalaisista vaihtoehto ’melko kiinnostavaa’ sai paljon suuremman 

kannatuksen kuin muut vaihtoehdot. Yhdeksäsluokkalaisilla myös vaihtoehto ’siltä väliltä’ sai 

paljon kannatusta. Kahdeksasluokkalaisten joukosta löytyi eniten niitä, joiden mielestä näytellen 

suoritettu kirjavinkkaus oli erittäin kiinnostavaa. Heidän ikäryhmässään oli myös vähiten niitä, 

joiden mielestä näytellen suoritettu kirjavinkkaus on erittäin tylsää. Mutta myös suurin osa niistä, 

jotka pitivät tätä tyyliä kirjavinkata melko tylsänä, löytyi kahdeksasluokkalaisista.  



 

 27 

Kirjavinkkaus sai oppilaat kiinnostumaan kirjoista vähän, luokka-asteesta riippumatta  

(katso taulukko 4).  

 

  
Tämänkertainen kirjavinkkaus sai minut kiinnostumaan  
vinkatuista kirjoista (%) 

Luokka  
   paljon     jonkin verran     aika vähän      ei lainkaan 

  

 7 (n=94)  0 37,2 36,2 26,6 100 %  

8 (n=105)  1,9 27,6 36,2 34,3 100 %  

9 (n=110)  0 20,9 40,9 38,2 100 %  
 

Taulukko 4. Kirjavinkkauksen herättämä kiinnostus kirjoihin 

 

Vain seitsemäsluokkalaisilla ’aika vähän’ -vaihtoehtoa hieman enemmän kannatusta sai vaihtoehto 

’jonkin verran’. Kahdeksasluokkalaisista löytyi ne ainoat, jotka tenkkaus sai kiinnostumaan kirjoista 

paljon. Eniten niitä, joita tämä kirjavinkkaus ei saanut kiinnostumaan kirjoista yhtään, oli 

yhdeksäsluokkalaisissa ja vähiten seitsemäsluokkalaisissa. Myös vaihtoehto ’aika vähän’ sai 

suurimman kannatuksen yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa. Seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten 

kesken tämä vaihtoehto oli yhtä suosittu. ’Jonkin verran’ -vaihtoehdon suurin kannattaja ryhmä 

löytyi seitsemäsluokkalaisista. Vähiten jonkin verran tenkatuista kirjoista kiinnostui 

yhdeksäsluokkalaiset. 

 

5.5 Lukemisaktiivisuus suhteessa kirjavinkkauksen tarpeellisuuteen 

 
 
Edellä tarkasteltuja tuloksia voidaan syventää hyödyntämällä joidenkin muuttujien 

ristiintaulukointia. Ensimmäisessä ristiintaulukoinnissa muuttujina olivat ’kuinka monta kirjaa 

keskimäärin luet kuukaudessa?’ sekä ’kirjavinkkaus on mielestäni’. Nämä esitellään taulukossa 5. 
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Kirjavinkkaus on mielestäni 

 hyvin 

hyödyllistä 

melko 

hyödyllistä 

siltä 

väliltä 

melko 

turhaa 

täysin 

turhaa Total 

en yhtään 2,4% 18,6% 35,9% 26,3% 16,8% 100,0% 

yhden 7,9% 52,6% 21,1% 14,5% 3,9% 100,0% 

kaksi 6,7% 40,0% 40,0% 10,0% 3,3% 100,0% 

kolme-neljä 19,0% 52,4% 19,0% 9,5%  100,0% 

Kuinka monta kirjaa 

keskimäärin luet 

kuukaudessa? 

viisi tai 

enemmän 

20,0% 10,0% 70,0%   100,0% 

Total 5,9% 31,3% 32,6% 19,7% 10,5% 100,0% 

 
Taulukko 5. Lukemisaktiivisuus ja näkemykset kirjavinkkauksen hyödyllisyydestä (n=304) 

 

Kirjoja lukemattomista oppilaista vain 2 prosenttia katsoi, että kirjavinkkaus on hyvin hyödyllistä. 

Lähes 36 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kirjavinkkaus on ’siltä väliltä’, toisin sanoen ei 

turhaa, eikä hyödyllistä. Lähes joka neljäs (26 %), oli heidän keskuudessaan sitä mieltä, että 

kirjavinkkaus on melko turhaa. Vaihtoehto ’melko hyödyllistä’ sai ’en yhtään’ 

-lukevien keskuudessa noin 19 prosenttia äänistä ja vaihtoehto ’täysin turhaa’ 17 prosenttia äänistä. 

 

Enemmistö niistä, jotka lukivat yhden kirjan kuussa, olivat sitä mieltä, että kirjavinkkaus on melko 

hyödyllistä. Tätä mieltä heidän keskuudessaan oli yli puolet eli 53 prosenttia. Toiseksi eniten tässä 

ryhmässä oltiin sitä mieltä, että kirjavinkkaus on ’siltä väliltä’. Vaihtoehto ’kirjavinkkaus on melko 

turhaa’ sai yhden kirjan lukevilta noin 15 prosentin kannatuksen. Melko hyödylliseksi 

kirjavinkkauksen koki 8 prosenttia ja täysin turhaksi 4 prosenttia yhden kirjan kuussa lukevista 

oppilaista. 

 

Kirjavinkkauksen koki melko hyödylliseksi 40 prosenttia sellaisista oppilaista, jotka lukivat 

keskimäärin kaksi kirjaa kuussa. Saman verran heistä oli sitä mieltä, että kirjavinkkaus on ’siltä 

väliltä’. Kolmanneksi suosituin vaihtoehto kymmenellä prosentilla oli ’melko turhaa’. Hyvin 

hyödylliseksi kirjavinkkauksen mielsi kaksi kirjaa keskimäärin lukevien keskuudessa lähes 7 

prosenttia ja täysin turhaksi 3 prosenttia. 

 

Kolme – neljä kirjaa keskimäärin kuukaudessa lukevien joukossa kukaan ei pitänyt kirjavinkkausta 

täysin turhana. Melko turhaa se oli joka kymmenennen vastaajan mielestä. Vaihtoehdot ’hyvin 
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hyödyllistä’ sekä ’siltä väliltä’ saivat tässä ryhmässä molemmat 19 prosenttia äänistä. Melko 

hyödyllisenä kirjavinkkausta piti kolme – neljä kirjaa lukevien keskuudessa yli puolet eli noin 53 

prosenttia. Kukaan heistä, joka lukivat keskimäärin kuussa viisi kirjaa tai enemmän ei pitänyt 

kirjavinkkausta hyvin tai melko turhana. ’Siltä väliltä’ -vaihtoehto sai 70 prosentin, ’melko 

hyödyllistä’ 20 prosentin sekä ’hyvin hyödyllistä’ 10 prosentin kannatuksen. 

 

Kaikissa muissa kategorioissa vähiten ääniä sai kohta ’kirjavinkkaus on mielestäni täysin turhaa’, 

paitsi niiden kohdalla, jotka eivät lue lainkaan. Kahden suurinta lukuintoa osoittavien oppilaiden 

keskuudessa kukaan ei pitänyt kirjavinkkausta täysin turhana ja eniten kirjoja lukevien mielestä se 

ei ollut myöskään melko turhaa. Ne, joille kirjavinkkaus erityisesti on suunnattu, pitää sitä muita 

turhempana. Vaativana tehtävänä onkin juuri se, miten saada ne, jotka eivät lue lainkaan, 

kiinnostumaan kirjoista, lukemisesta ja kirjavinkkauksesta. 

 

5.6 Lukemisaktiivisuus suhteessa näyttelemällä toteutetun kirjavinkkauksen 

mielekkyyteen 

 

Seuraavaksi tarkastelen muuttujien ’kuinka monta kirjaa luet keskimäärin kuussa’ sekä 

’näyttelemällä toteutettu kirjavinkkaus on mielestäni’ suhdetta toisiinsa (katso taulukko 6). 

 

 

Näyttelemällä suoritettu kirjavinkkaus on mielestäni 

 erittäin 

kiinnostavaa 

melko 

kiinnostavaa 

siltä 

väliltä 

melko 

tylsää 

erittäin 

tylsää Total 

en yhtään 12,0% 32,3% 34,1% 12,6% 9,0% 100,0% 

yhden 31,6% 38,2% 23,7% 3,9% 2,6% 100,0% 

kaksi 23,3% 50,0% 20,0% 6,7%  100,0% 

kolme-neljä 38,1% 47,6% 9,5% 4,8%  100,0% 

Kuinka monta kirjaa 

keskimäärin luet 

kuukaudessa? 

viisi tai 

enemmän 

10,0% 70,0% 20,0%   100,0% 

Total 19,7% 37,8% 28,0% 8,9% 5,6% 100,0% 

 
Taulukko 6. Lukuaktiivisuus ja käsitykset tenkkauksen kiinnostavuudesta (n=304) 

 

Niiden keskuudessa, jotka eivät lue keskimäärin lainkaan, suurin osa oli sitä mieltä, että tenkkaus ei 

ole erityisen kiinnostavaa muttei myöskään tylsää. Tätä mieltä oli joka kolmas tähän ryhmään 
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kuuluvista. Kuitenkin lähes yhtä suuri osa heistä (32 %) katsoi, että näytellen suoritettu 

kirjavinkkaus on melko kiinnostavaa. ’Melko tylsää’ nousi kolmanneksi suosituimmaksi 

vaihtoehdoksi ’en yhtään’ -lukevien keskuudessa noin 13 prosentilla. Erittäin kiinnostavaa näytellen 

suoritettu kirjavinkkaus oli 12 prosentin mielestä. Vähiten kannatusta sai vaihtoehto ’erittäin 

tylsää’, yhdeksän prosenttia ’en yhtään’ -lukevista oli tätä mieltä. 

 

Yhden kirjan kuussa keskimäärin lukevat olivat suurimmaksi osaksi sitä mieltä, että tenkkaus oli 

melko kiinnostavaa. 38 prosenttia tästä joukosta oli tämän vaihtoehdon kannalla. Erittäin 

kiinnostavana tenkkausta piti heidän keskuudessaan lähes joka kolmas. Melko tylsäksi näytellyn 

kirjavinkkauksen koki 4 prosenttia ja hyvin tylsäksi 3 prosenttia yhden kirjan keskimäärin kuussa 

lukevista vastaajista. 

 

Niistä, jotka lukivat keskimäärin kaksi kirjaa kuussa, kukaan ei ollut sitä mieltä, että tenkkaus olisi 

erittäin tylsää. Suurimman kannatuksen sai heidänkin keskuudessaan vaihtoehto ’melko 

kiinnostavaa’. Tasan puolet tästä ryhmästä oli sitä mieltä. Seuraavaksi eniten, 23 prosenttia äänistä, 

sai vaihtoehto ’erittäin kiinnostavaa’. ’Siltä väliltä’ näytellen suoritettua kirjavinkkausta piti kaksi 

kirjaa kuussa lukevien joukosta viidennes. Melko tylsäksi tämän tavan kirjavinkata koki heistä noin 

7 prosenttia. 

 

Kolme – neljä kirjaa kuussa lukevien joukossa lähes joka toinen piti tenkkausta melko 

kiinnostavana. Seuraavaksi eniten kannatusta (23 %) sai vaihtoehto ’erittäin kiinnostavaa’. ’Siltä 

väliltä’ vaihtoehto sai kolme – neljä kirjaa lukevien keskuudessa noin 10 prosentin kannatuksen.  

5 prosenttia piti tenkkausta melko tylsänä. Vaihtoehto ’erittäin tylsää’ ei saanut kolme – neljä kirjaa 

keskimäärin kuukaudessa lukevien keskuudessa lainkaan kannatusta. 

 

Eniten lukevien keskuudessa ilman kannatusta jäivät vaihtoehdot ’erittäin tylsää’ ja ’melko tylsää’. 

70 prosenttia vastanneista katsoi tenkkauksen olleen melko kiinnostavaa. ’Siltä väliltä’ sen koki 

joka viides ja ’erittäin kiinnostavaksi’ tällaisen kirjavinkkauksen koki joka kymmenes paljon 

lukevista oppilaista.  

 

Riippumatta siis siitä, kuinka monta kirjaa oppilas luki kuukaudessa vähiten vastauksia tuli joka 

ryhmältä kohtaan ’näyttelemällä suoritettu kirjavinkkaus on mielestäni erittäin tylsää’. Kaikissa 

muissa kategorioissa paitsi ’en yhtään’ -lukevien keskuudessa eniten vastauksia saatiin kohtaan 

’näyttelemällä suoritettu kirjavinkkaus on mielestäni melko kiinnostavaa’. ’En yhtään’ -lukevien 
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keskuudessakin tämä vaihtoehto oli heti toisena, vain pari prosenttia alemmalla kannatuksella kuin 

eniten ääniä saanut ’siltä väliltä’. Näytellen toteutettu kirjavinkkaus tuntui siis olevan kiinnostavaa 

huolimatta siitä, kuinka paljon oppilas luki. 

 

5.7 Kirjavinkkauksen tarpeellisuus suhteessa tenkkauksen kiinnostavuuteen 

 

Seuraavaksi tarkastelen keskenään sitä, mitä mieltä oppilaat olivat kirjavinkkauksesta ja sitä mitä 

mieltä he olivat näytellen suoritetusta kirjavinkkauksesta (katso taulukko 7.).  

 

 

Näyttelemällä suoritettu kirjavinkkaus on mielestäni 

 erittäin 

kiinnostavaa 

melko 

kiinnostavaa 

siltä 

väliltä 

melko 

tylsää 

erittäin 

tylsää Total 

hyvin 

hyödyllistä 

61,1% 38,9%    100,0% 

melko 

hyödyllistä 

41,4% 51,5% 6,1% 1,0%  100,0% 

siltä väliltä 7,0% 48,0% 39,0% 6,0%  100,0% 

melko turhaa 1,6% 16,4% 60,7% 21,3%  100,0% 

Kirjavinkkaus on 

mielestäni 

täysin turhaa 3,1% 6,3% 15,6% 21,9% 53,1% 100,0% 

Total 19,7% 38,1% 28,1% 8,7% 5,5% 100,0% 

 

Taulukko 7. Kirjavinkkauksen ja tenkkauksen suhde (n=310) 

 

 

Suurin osa niistä, jotka olivat sitä mieltä, että kirjavinkkaus on turhaa, katsoivat myös, että näytellen 

suoritettu kirjavinkkaus on erittäin tylsää. Yli puolet (53 %) näistä vastaajista oli tätä mieltä. 

Seuraavaksi suurin joukko täysin turhana kirjavinkkausta pitävien ryhmästä katsoi tenkkauksen 

olevan melko tylsää (22 %). Noin 16 prosentin kannatuksen sai vaihtoehto ’siltä väliltä’. Kuitenkin 

muutama tästäkin joukosta pitivät tenkkauksta kiinnostavana: vaihtoehto ’melko kiinnostavaa’ sai 6 

prosentin ja ’erittäin kiinnostavaa’ 3 prosentin kannatuksen täysin turhana kirjavinkkausta pitävien 

keskuudessa. 

 

Melko turhana kirjavinkkausta pitävien joukossa kukaan ei ollut sitä mieltä, että tenkkaus on erittäin 

tylsää. Enemmistö (61 %) prosenttia tästä ryhmästä koki sen olevan ’siltä väliltä’. Melko tylsäksi 
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näytellen toteutetun kirjavinkkauksen mielsi 21 prosenttia melko turhana kirjavinkkausta pitävistä. 

Melko kiinnostavaa näytelty kirjavinkkaus oli 16 prosentin mielestä ja erittäin kiinnostavaksi sen 

koki noin 2 prosenttia. 

 

Ne, joiden mielestä kirjavinkkaus oli tarpeellisuudessaan ’siltä väliltä’, oli suurelta osin sitä mieltä, 

että näytellen suoritettu kirjavinkkaus oli melko kiinnostavaa. 48 prosenttia kyseisen joukon 

vastauksista päätyi siihen kohtaan. Seuraavaksi eniten kannatusta sai ’siltä väliltä’, 39 prosenttia. 

Erittäin kiinnostavaksi tässä ’siltä väliltä’ kirjavinkkauksen kokevien joukossa näytellen tehdyn 

kirjavinkkauksen mielsi seitsemän prosenttia ja melko tylsäksi kuusi prosenttia. Vaihtoehto ’erittäin 

tylsää’ jäi tässäkin ryhmässä ilman kannatusta. 

 

Melko hyödyllisenä kirjavinkkausta pitävien ryhmässä joka toinen piti tenkkausta melko 

kiinnostavana. Vaihtoehto ’erittäin kiinnostavaa’ sai 41 prosentin kannatuksen kirjavinkkausta 

melko hyödyllisenä pitävien keskuudessa. Hyvin hyödyllisenä kirjavinkkausta pitävien vastaukset 

jakautuivat vain kahden vaihtoehdon välille. 61 prosenttia tästä joukosta oli sitä mieltä, että 

näytellen suoritettu kirjavinkkaus oli erittäin kiinnostavaa ja 39 prosenttia koki sen olevan melko 

kiinnostavaa. 

 

5.8 Terveisiä kirjavinkkareille 

 

Yllättävän moni oppilas oli pohtinut vastaustaan myös kyselylomakkeen avoimeen kysymykseen. 

Siinä pyydettiin heitä kertomaan terveisiä kirjavinkkareille siitä, kuinka hänen mielestään hänen 

ikäiselle oppilaalle tulisi vinkata kirjoja. Oli hienoa huomata, että muutamat oppilaat olivat 

viitsineet oikein pohtia asiaa ja todella kirjoittaa ideoita siitä, kuinka heille tulisi kirjoja vinkata. 

Toiset ilmaisivat mielipiteensä tästä kirjavinkkaus-tempauksesta. Toiset taas kertoivat millaisia 

kirjoja heistä olisi kiva kuulla vinkattavan. Olen kirjoittanut kommentit tähän aina 

kokonaisuudessaan. 

 

Osa oppilaista piti näytellen suoritetusta kirjavinkkauksesta paljon: 

 

”Näytteleminen on hyvä tapa saada nuoret kiinnostumaan kirjoista. Hyvä!” (v7) 
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”Kiitos kivasta vinkkauksesta. Tämä oli kivampi vinkkaus, kuin ne perinteiset. Oli hyvä kun myös 

näyttelitte niitä.” (v17) 

 

”Kiitos, oli hauskat näytelmät, se oli mielestäni oikea tapa vinkata kirjota meidän ikäisille! ☺” 

(v125) 

 

”Paras kirjavinkkaus, sillä muissa vaan sanotaan että tämä on hyvä kirja bla bla. Näyttely on hyvä 

tapa.” (v181) 

 

”Hienoa työtä! Tälläisiä useimminkin, itse saatan lainata jopa jonkun kirjan tämän jälkeen. Joten 

varmasti sai muitakin innostumaan. Kirjat on hyödyllisiä, mutta itse en ehdi lukea paljon, vaikka 

haluaisinkin. Jatkakaa samaan malliin!” (v295) 

 

Joidenkin vastaajien mielestä tavallinen kirjavinkkaus toimii tenkkausta paremmin: 

 

” Näytelmä sai vaikuttamaan kirjat huonommilta kuin pelkkä kertominen” (v189) 

 

Vinkattavien kirjojen valinta oli vaativa tehtävä. Halusin nimenomaan vinkata nuorten kirjoja, 

vaikka tiedän, että moni yläkoulussa lukee jo aikuisten kirjoja. Tämä valintani oli sekä hyvä että 

huono asia: 

 

”Hommatkaa parempia kirjoja” (v22) 

 

”Oli kiva kuulla eri lajisista kirjoista mitä yleensä luen ☺ Oli hyvin esitetyt vinkkaukset.” (v204) 

 

”Noi kirjat oli pikemminkin aika turhia, ei yhtää mitää kiinnostavaa, jotain 10-12 vuotiaille, eli 

aika turhia kirjoja mein ikäsille. Vois olla jotain jännempiä kirjoja ja vähän kiinnostavammin 

esitetty. Vois olla enemmän huumoria ja ei noin tylsää pelkkää selittämistä” (v286) 

 

Useat vastaajista toivoivat, että tenkkaukset kirjoista olisivat olleet pidempiä. Tällä kertaa kuitenkin 

halusin, että oppilaille jäisi tarpeeksi aikaa kyselylomakkeen täyttämiseen, joten pidin tenkkaukset 

verrattain lyhyinä. Tämä kuitenkin aiheutti sen, etteivät kaikki ehtineet päästä esitykseen kunnolla 

käsiksi: 
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”Pitäkää pidempiä esityksiä, koska en saanut kunnolla juonesta kiinni. Hyvin kyllä näyttelitte!” 

(v114) 

 

”Tuo näytelmä on hyvä idea, mutta voisi olla vähän pidempiä näytöksiä. Esim. ekasta näytelmästä 

en saanut paljoakaan irti.” (v159) 

 

”Esitykset voisivat olla pidempiä ni kiinnostus lisääntyisi.” (v216) 

 

Muutamalla oppilaalla oli vinkkejä siitä millaisia kirjoja heille voisi kannattaa vinkata: 

 

”Voisi vinkata kouluaiheisia kirjoja ja kauhu/seikkailu kirjoja” (v13) 

 

”Sota- ja salapoliisikirjoja enemmän. Mutta kiitos käynnistä ja tulkaa uudelleen” (v121) 

 

”aku ankkoja” (v146) 

 

”kannattaisi vinkata enemmän urheilukirjoja ja mielellään jääkiekko tai jokin muu…” (v156) 

 

”Hyvät oli esitykset, mutta ensi kerralla jotain fantasiaa. Fantasiasta on yli 50 % kiinnostunut.” 

(v175) 

 

”Voisi vinkata vanhoja klassikoita.” (v226) 

 

”Hä? Minä luen lähinnä Aikuisten kirjoja Jack London, Erämaa kutsuu. Jotain eeppistä seikkailua, 

Timo Parvela, Sammon vartijat (sarja) Sotakirjoja!” (v285) 

 

Muutama oli myös miettinyt erilaisia tapoja vinkata kirjoja: 

 

”Siitä piirrettäisiin tai jotain vastaavaa!” (v75) 

 

”kirjoja voisi vinkata videolle” (v94) 
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5.8.1   Äidinkielen opettajan näkökulma tenkkaukseen 

 

Lähetin sähköpostikyselyn myös tenkkauksessa mukana yhteyshenkilönä olleelle äidinkielen 

opettajalle Pirjo Hurrille. Valitettavasti lähetin kyselyni opettajalle vasta lokakuussa 2011, kun itse 

tenkkaustapahtumasta oli kulunut jo vuosi, joten asiat eivät olleet enää tuoreessa muistissa. 

Kuitenkin jotain oli jäänyt mieleen. Kysyin häneltä olivatko nuoret kiinnostuneet tenkatuista 

kirjoista ja vaikuttiko tenkkaus oppilaiden lukuintoon. Kysyin myös keskusteltiinko tenkkauksesta 

myöhemmin tunneilla ja herättikö se jonkinlaisia tunteita oppilaissa tai opettajissa. Pyysin vastausta 

kysymykseen voisivatko oppilaat itse vinkata kirjoja teatterin avulla tunneilla. Tiedustelin myös 

koulun ja kirjaston yhteydenpidosta vinkkauksen jälkeen juuri tämän vinkkauksen tiimoilta. Sitten 

kysyin äidinkielenopettajan omasta näkökulmasta, millaista vinkkausta hän toivoisi oppilaiden 

saavan ja mitä mieltä hän itse oli tästä kyseisestä tempauksesta, sen ideasta ja toteutuksesta. 

Viimeisenä vielä kysyin, olisiko hänellä mitään ideoita tai ajatuksia aiheeseen liittyen. 

 

Pirjo Hurrin mukaan osa oppilaista kiinnostui kirjoista, ainakin osasta kirjoista. Muutama kirja 

herätti suurempaa kiinnostusta kuin toiset. Muutama jäi vallan vähälle huomiolle. Tämänkertainen 

kirjavinkkaus saattoi vaikuttaa myönteisesti, kun muutamista kirjoista kiinnostuttiin erityisesti ja 

oppilaat saivat lisävaihtoehtoja luettaviin kirjoihin. Kuitenkaan Pirjo Hurri ei usko 

lukukiinnostuksessa tapahtuneen yleisesti mitään suurta muutosta. Tenkkauksesta oli puhuttu 

hieman esitystä seuranneella tunnilla. Lukutunnilla oppilaita oli muistutettu tenkatuista kirjoista, 

jotka olivat jääneet koulun kirjastoon. Yleinen suhtautuminen sekä oppilaiden että opettajien 

kohdalla oli myönteistä. Tenkkausta toivottiin koululle useamminkin. 

 

Pirjo Hurrin mukaan osa oppilaista voisikin vinkata toisille oppilaille kirjoja teatterin avulla, mutta 

osa kokisi sen liian vaikeaksi. Kuitenkin muulla tavoin oppilaat ovat vinkanneet toisillensa kirjoja 

tunneilla kertoen ja katkelmia lukien. Pirjo Hurrin mielestä ilmaisutaidon tunneilla, joka on 

valinnainen oppiaine, voisi kokeilla kirjavinkkausta teatterin avulla. Koulu ja kirjasto eivät ole 

olleet yhteydessä kirjavinkkauksen jälkeen asian tiimoilta. Tämä on kiireessä jäänyt, vaikka ajatus 

Pirjo Hurrin mukaan olisikin ollut hyvä.  

 

Äidinkielenopettajan näkökulmasta Pirjo Hurri toivoisi oppilaillensa monenlaista kirjavinkkausta, 

helposti toteutettavaa, draaman avulla tai ilman. Hänen mielestään, jos vinkkaaja on innostunut itse 

asiasta, ei vinkkauksessa tarvita valtavia kykyjä, että saa kuulijankin innostumaan. Pirjo Hurri piti 
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tenkkauksen ideaa hyvänä. Hänen mielestään esityksemme onnistuivat hyvin ja yleisö piti niistä. 

Hänen mielestään tällainen vaatii esiintyjiltä aika paljon työtä, paljon rekvisiittaa ja useita 

henkilöitä. Herää kysymys olisiko tällaista mahdollista järjestää vähemmällä? Hän pohtiikin voisiko 

tenkkausta toteuttaa luokassa pienemmällä volyymillä ja heti vinkkauksen jälkeen olisi myös 

keskustelukontakti oppilaisiin. 

 

5.8.2  Kirjastotoimenjohtajan näkemyksiä tenkkauksesta 

 

Tein kyselyn myös hankkeen aloitteen tekijälle Huittisten kirjastotoimenjohtajalle Marjut Tiisalalle. 

Kysyin häneltä mistä idea hankkeeseen tuli ja mitkä olivat hankkeen tavoitteet sekä toteutuivatko 

ne. Tiedustelin myös sanan tenkkaus alkuperää. Kysyin myös miten kirjasto valmistautui 

hankkeeseen ja millaisena kirjasto koki tenkkauksen. Oliko tenkkauksesta hyötyä tai haittaa nuorten 

lukuinnostukselle, kasvattiko tenkkaus tenkattujen kirjojen kysyntää, onko kirjasto ja koulu ollut 

yhteydessä tenkkauksen jälkeen ja onko kirjasto saanut palautetta tenkkauksesta? Tiedustelin myös 

kirjaston yleisistä käytännöistä: kuinka usein he ylipäätään vinkkaavat kouluille kirjoja ja olisiko 

kirjastolla mahdollisuutta omin voimin tehdä vinkkausta teatterin keinoin. Lopuksi kysyin mitä 

mieltä Marjut Tiisala itse oli tapahtumasta, sen ideasta ja toteutuksesta. 

 

Huittisten kirjasto täytti vuonna 2010 150 vuotta ja tämän juhlavuoden kunniaksi kirjastolla 

haluttiin järjestää myös jotakin ohjelmaa nuorille. Kirjastoväki päätyi kirjavinkkaukseen. Koska 

kirjaston oma henkilökunta on pieni, mietittiin hankkeelle ulkopuolista toteuttajaa. Tähän tehtävään 

löytyi paikallinen teatteri Teatteri Taikayö. Yhteistyötä juuri tämän tahon kanssa helpotti se, että 

teatterin yksi aktiiveista oli juuri aloittamassa harjoittelun kirjastossa. Näin hankkeen yhteinen 

suunnittelu pääsi alkamaan jo silloin, kun hankkeelle haettiin rahoitusta. 

 

Sana tenkkaus sai alkunsa, kun hankkeelle lähdettiin pohtimaan osuvaa nimeä. Sanassa tenkkaus 

yhdistyy teatteri ja vinkkaus. Näin se päätyi myös hankkeen nimeksi sekä yleiseksi sanaksi tässäkin 

tutkimuksessa kuvaamaan kirjavinkkausta, joka on toteutettu teatterin keinoin. 

 

Hankkeen tavoitteena oli kirjavinkata teatterin keinoin kaikki Huittisten yläkoulun oppilaat. 

Tarkoituksena oli saada aikaiseksi 10–15 kirjan vinkkaukset, joihin olisi yhdistettynä nuoriin 

kuulijoihin vetoavat, tämän päivän hengessä elävät dramatisoinnit. Harrastajateatteriryhmä veisi 
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sitten nämä tenkkausesitykset kouluille. Marjut Tiisalan mielestä kaikille koulun oppilaille saatiin 

tarjottua erittäin onnistuneet kirjavinkkaukset.  

 

Kirjastossa tenkkausta pidettiin hyvänä asiana. Jokainen henkilökunnan jäsen kävi katsomassa 

tenkkausta koululla ja toteutuksia pidettiin hyvin onnistuneina. Myös koululaiset näyttivät ottavan 

esitykset hyvin vastaan ja seurasivat tenkkauksia keskittyneesti. Tiisala olettaa kirjavinkkauksen 

herättäneen kiinnostusta kirjoihin ja ylipäätään lukemiseen nuorten keskuudessa, vaikka vaikutusta 

tenkattujen kirjojen kysyntään ei olekaan huomattu. Mitään palautetta kirjasto ei ole myöskään 

saanut tenkkauksesta oppilailta tai koululta. 

 

Huittisten kirjastolla on pyrkimys järjestää joka vuosi ainakin jollekin ikäryhmälle kirjavinkkausta. 

Tämä toteutetaan osin ostopalveluna, osin oman henkilökunnan voimin. Teatterin avulla 

toteutettuun vinkkaukseen kirjastolla ei ole perusresursseilla mahdollisuutta. Sellaiseen tarvittaisiin 

ainakin ylimääräinen rahoitus, jotta saataisiin sijaisapua vinkkaustyön ajaksi. 

 

Marjut Tiisala oli itse vahvasti hankkeen takana ja hänen mielestään hankkeen toteutus onnistui 

todella hyvin. Tenkkaus -projekti oli Tiisalan mukaan mukava tuulahdus jotakin uutta heiltä 

kirjastosta ja jotain aivan erityistä juuri nuorille, joille ei oikeastaan mitään tarkoin suunnattua ole 

kirjastossa pystytty järjestämään. Nuoret ovat vaativa kohderyhmä. Tiisala uskookin, että  

tenkkausidea sopii hyvin levitettäväksi myös muiden kirjastojen tarjontaan edistämään nuorten 

tietoisuutta lukemisharrastuksesta. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Kirjavinkkausta on mahdollista hyödyntää monilla eri tavoilla lasten ja nuorten keskuudessa. Lapset 

ja nuoret voivat vinkata kirjoja toisilleen, lapsille ja nuorille voi järjestää kirjallisuusleirejä ja he 

voivat itse pitää kirjavinkkauskioskeja. Kirjavinkkauksen draamalliset keinot ovat oivallinen tapa 

syventää kirjavinkkausta. Tenkkaus on myös jotain, mitä nuoret voisivat keskenään harrastaa 

vaikkapa ilmaisutaidon tunneilla. 

 

Tenkkaus osoittautui yhdeksi hyväksi keinoksi toteuttaa kirjavinkkausta. Vaikka tenkkaus 

pohjimmiltaan onkin samanlaista kuin kirjavinkkaus, saattaa se tarvita toteutuakseen hieman 

enemmän resursseja. Mutta jos kirjavinkkarilta löytyy halua ja innostusta, saa kirjavinkkaukseen 

draamallisia ulottuvuuksia jo pienelläkin vaivalla. Kuten Sirkka Kolu (2010, 96) artikkelissaan 

mainitsikin, draamaan siirtymiseen saattaa riittää pelkkä hattu tai asennon vaihtaminen. 

 

Tenkkaus toi Huittisten yläkoululle jotain uutta ja ennen kokematonta. Se otettiin koululla vastaan 

varsin hyvin. Oppilaat seurasivat esityksiä keskittyneesti ja palaute oli suurelta osin positiivista. 

Myös opettajat ja kirjaston henkilökunta olivat tyytyväisiä tapahtumaan.  

 

Vaikka oppilaan mielestä itse kirjavinkkaus ei olisi niin kovin innostavaa, saattaa juuri teatterin 

keinoin toteutettu kirjavinkkaus saada oppilaan kiinnostumaan kirjavinkkauksesta, kirjoista ja 

lukemisesta. Tämän tutkimuksen puitteissa suoritettu tenkkaus olisi saattanut saada nuoria jopa 

lukemaan pari kirjaa, jos kirjavalinnat olisivat osuneet paremmin kohdalleen. Varsinkin 

yhdeksäsluokkalaiset olisivat kaivanneet tenkkauksiin aikuisten kirjallisuutta. On kuitenkin hyvä 

tarjota välillä nuorille myös sellaisia kirjavaihtoehtoja, joita he eivät normaalisti lue.  

 

On paljon niitä nuoria, joita yksinkertaisesti lukeminen ja kirjat eivät kiinnosta yhtään. Näitä 

oppilaita on vaikea, ellei jopa mahdotonta, houkutella lukemisen pariin. Ei kaikkia tietenkään 

lukemisen tarvitsekaan kiinnostaa. Mutta osa kyseisestä joukosta kuitenkin kiinnostui näytellen 

suoritusta kirjavinkkauksesta. Voi olla, että joku heistäkin tenkkauksen ansiosta lukee yhden kirjan. 
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Erityisesti teemalliset kirjavinkkaukset voisivat toimia nuorten keskuudessa hyvin. Erilaisia 

kirjavinkkauksia voisi pitää muun muassa sotakirjallisuudesta, fantasiasta tai kauhukirjallisuudesta. 

Tenkkaus voisi olla myös kiinnostava tapa esitellä nuorille vanhoja klassikoita. 

 

Tutkimus osoitti, että on myös niitä, jotka pitävät enemmän perinteisestä kirjavinkkauksesta. Mutta 

kuitenkin tenkkausta voi pitää mielestäni varteen otettavana vaihtoehtona tehdä kirjavinkkausta. 

Ehkä sen ansiosta joku oppilaista innostuukin kirjallisesta maailmasta enemmän kuin perinteisen 

kirjavinkkauksen jälkeen. 
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Liite 1: Kyselylomake 
 
Luokkani on  7.  8. 9. 
 
Olen  poika tyttö 
 
Ympyröi mielestäsi paras vaihtoehto 
 
Kuinka monta kirjaa keskimäärin luet kuukaudessa? 

a) yhden 
b) kaksi 
c) kolme – neljä  
d) viisi tai enemmän 
e) en yhtään 

 
Onko sinulle ennen vinkattu kirjoja? 

a) kyllä 
b) ei 

 
Kirjavinkkaus on mielestäni 

a) hyvin hyödyllistä 
b) melko hyödyllistä 
c) siltä väliltä 
d) melko turhaa 
e) täysin turhaa 

 
Näyttelemällä suoritettu kirjavinkkaus on mielestäni 

a) erittäin kiinnostavaa 
b) melko kiinnostavaa 
c) siltä väliltä 
d) melko tylsää 
e) erittäin tylsää 

 
Tämänkertainen kirjavinkkaus sai minut kiinnostumaan vinkatuista kirjoista 

a) paljon, voisin lukea ne kaikki 
b) jonkin verran, pari kirjaa oli mielenkiintoisia 
c) aika vähän, ehkä lainaan joskus yhden 
d) ei lainkaan, en tule lukemaan ainuttakaan näistä kirjoista 

 
Voisiko tällaista kirjavinkkausta olla mielestäsi useamminkin? 

a) kyllä 
b) ei 
c) en osaa sanoa 

 
Terveisesi kirjavinkkareille: ideoita ja ajatuksia, kuinka sinun ikäisillesi kirjoja tulisi vinkata: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Kiitos! 



 

 

 

Liite 2: Tenkatut kirjat 
 

Seitsemäs luokka: 
 
Taina Haahti: Gladiaattorikoutsi 
 
Kirsti Kuronen: Piruettiystävyys 
 
Jeff Kinney: Neropatin päiväkirja 
 
Mimmu Tihinen: Virkkusen viisitoista valetta  
 
 
Kahdeksas luokka: 
 
Juha Vesala: Kaksoiskuljetus 
 
Jerry Spinelli: Tähtityttö 
 
Esko-Pekka Tiitinen: Villapäät  
 
Reija Kaskiaho: Rastas  
 
 
Yhdeksäs luokka: 
 
Antti Halme: Metalliveljet  
 
Mary E. Pearson: Kuka on Jenna Fox? 
 
Lauri Törhönen: Sello&Pallo 
 
M.E. Kuusi: Haudasta nousee hemmo  
 

 

 

 

 

 


