
Kangasniemen kunnassa on kehitetty useita erilaisia ratkaisuja lukutaidon ja digitaitojen edistämiseen. 
Kunnassa on tehty aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa ja samalla lisätty yhteisöllisyyttä. 

Alakoulujen rehtori Joni Kääriäisen mukaan uusien lukutaitojen tavoitteita voi pilkkoa siten, että alaluok-
kien eri oppilaat voivat opettaa taitoja toisilleen opettajan tukemana. Esimerkiksi kolmasluokkalainen voi 
lukea pienemmille, jolloin toiminta hyödyttää molempia. Tällainen OppilasAgentti-toiminta on huomattu 
toimivaksi, vaikka korona onkin vaikeuttanut sitä.

Digitalisaatio on mahdollistanut kunnassa asioita, joita ei muuten olisi voitu tehdä. Esimerkiksi Ukrainasta 
Kangasniemelle saapuneille oppilaille on annettu etäopetusta ennen lähiopetukseen siirtymistä. 

− Tärkeintä ei ole, että saamme käytettyä jotain digitaalista välinettä sen käyttämisen vuoksi, vaan oppi-
misen tulee olla taustalla, Kääriäinen sanoo.

Hänelle arvot ovat tulleet vuosien aikana yhä kirk-
kaammiksi työssä. Lapset ovat lähtökohta, jonka kautta 
toimintaa toteutetaan.

Kunnan kirjaston kanssa tehtävässä yhteistyössä on 
ollut arvona yhteisöllisyys. Rehtori sekä muut aikuiset 
ovat lukeneet Green Screen -kankaan edessä satuja 
oppilaille. Tällöin kirjan sivut on saatu lukijoiden taakse 
näkyville. Eri kuntalaiset ovat myös lukeneet satuja 
videolle. Tällä on haluttu näyttää lukevan miehen mallia 
ja osallistaa paikallisia aikuisia. Kääriäisellä on toivee-
na, että kouluissa voitaisiin tämän lisäksi käynnistää 
lukumummo- ja pappatoimintaa.

Yhteistyötä on tehty myös monien muiden tahojen 
kanssa. Keväällä 2022 nuorisotoimi järjesti lukemista 
tukevaa kerhotoimintaa. Liikuntatoimen kanssa koulut 
järjestivät liikuntahaasteen, jossa liikuntasuorituksia 
kerättiin Google Forms -lomakkeella. Järjestäjät tekivät 

Kangasniemellä 
digitaalisuudella 
edistetään arvoja
Digitaalisia välineitä käytetään kunnassa 
niiden mahdollistaman toiminnan ja 
yhteisöllisyyden vuoksi.

TYÖYHTEISÖPOLKUJA UUSIIN LUKUTAITOIHIN

Johtaminen ja verkostoituminen perusopetuksessa 

CASE

Artikkelisarjan asiantuntijanäkökulmat 
ja ammattilaisten esiin nostamat 
hyvät käytänteet tarjoavat ratkaisuja 
medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen ja 
tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 
edistämiseen työyhteisölähtöisesti 
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

TYÖYHTEISÖPOLKUJA  
UUSIIN LUKUTAITOIHIN
Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat 
työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja 
opetuksen kehittämistä?
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liikuntahaasteeseen myös kannustavia videoita. Haasteeseen 
osallistuivat alakoulujen oppilaat luokittain sekä 70 aikuista. 
Toimintaa on tarkoitus jatkaa ja kehittää.

− Digitalisaation ansiosta teemme asioita yhdessä. Liikunta-
haaste sai aikaan yhteisen puheenaiheen ja tavoitteen. Uskon 
toiminnassa pidempiaikaisiin asioihin ja siihen, että hyvää 
viedään kotiin saakka. 

Kääriäinen kertoo, että myös luonnon kevätseurantaa tehtiin 
yhdessä Forms-lomakkeella, jolloin havaintoon liitettiin esimer-
kiksi linkki äänitiedostoon. Näin havainnoista tuli osa oppi-
materiaalia. Luonnon havainnoinnissa on kyse yhdenlaisesta 
lukutaidosta, jolloin muukin ympäristön tunteminen voi kehittyä. 

Vaikka yhteiset kokoontumiset oli korona-aikana kielletty, saa-
tiin kunnassa toteutettua monia yhteisöllisiä hankkeita tieto- ja 
viestintäteknologian avulla. Kouluissa järjestettiin paikallisen 
sanomalehden sisällöstä viikkokilpailuja Kahoot!-pelin avulla. 
Kääriäisen mukaan tämän seurauksena paikallisuus ja lehden 
lukeminen ovat alkaneet kiinnostaa aiempaa enemmän.

Kääriäinen on yhdistänyt kunnan eri tahoja, ja toiminta yhteistyötahojen kanssa on rakentunut henkilöi-
den kautta. Opettajien roolina on ollut tukea toimintaa sekä osallistua. 

Kääriäisen mukaan koulutus on avainasemassa, jotta henkilöstöä saadaan edistämään lasten ja nuorten 
digitaalista osaamista entistä laajemmin ja löydetään hyviä tapoja toimia yhdessä. Hän kannustaa myös 
muita kuntia kokeilemaan rohkeasti erilaisia toimintamalleja, jotta ”timantit” löytyisivät. Hyviä ideoita 
löytyy lapsia kuuntelemalla.

Saara Paatero

Koulutus on avainasemassa, 
jotta henkilöstöä saadaan 
edistämään lasten ja nuorten 
digitaalista osaamista entistä 
laajemmin ja löydetään hyviä 
tapoja toimia yhdessä.

”

Joni Kääriäinen
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