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Kirjallisuuskasvatuksen puolesta
Päivi
Heikkilä-Halttunen
(2015): Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen.
Lastenkirjainstituutin julkaisuja 33. Atena, Jyväskylä.
Kirjallisuudentutkija
Päivi
Heikkilä-Halttunen tunnetaan
lasten- ja nuortenkirjallisuuden voimakkaana puolestapuhujana ja popularisoijana.
Muutamia vuosia sitten hän
perusti Lastenkirjahylly-blogin, jossa julkaisee arvioita ja
esittelyjä lastenkirjallisuudesta. Hän on myös kirjoittanut
runsaasti popularisoivia artikkeleita lastenkirjallisuuden
alan julkaisuihin, kuten Onnimanni-lehteen, sekä popularisoivan tietokirjan lastenkirjallisuuden kipeistä aiheista
(2010).
Heikkilä-Halttusen
uusin tietokirja Lue lapselle!
on alaotsikkonsa mukaisesti
opas lasten kirjallisuuskasvatukseen aina pikkuvauvasta
varhaiseen teini-ikään asti.
Itselleni kirjallisuudentutkimuksen ja opetusalan ammattilaisena jotkut kirjan luvuista
– esimerkiksi erityyppisten
kuvakirjojen esittely – tuntuivat pitkälti vanhan toistolta,
vaikka niissä tulikin uutta tietoa mielenkiintoisista uusista
nimikkeistä. Jotkut luvuista
kuitenkin sisälsivät tarpeellista kertausta, kuten vaikkapa satugenreen liittyvä luku,
jossa kirjoittajalla oli eniten
analyyttistä otetta.
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sijainen kohderyhmä lienevät
alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten vanhemmat
ja opettajakoulutettavat, joille
kirjassa on epäilemättä uutta, yleistajuisessa muodossa
esitettyä tietoa lastenkirjallisuudesta ja sen hyödyllisistä
vaikutuksista luku-, kirjoitus- ja ajattelutaitoon. Heikkilä-Halttunen on ottanut
tehtäväkseen hienovaraisen
valistuksen: ensimmäisiltä riveiltä viimeisille saakka nousee esiin viesti kirjallisuuden
parantavasta ja maailmankuvaa laajentavasta voimasta.
Vaikka tietokirjan alaotsikko vihjaa, että kyse on
kirjallisuuskasvatuksen oppaasta, varsinaisia konkreettisia pedagogisia vinkkejä
kouluopetukseen teos ei juuri
tarjoa. Lukemaan innostamisen menetelmiä koulussa
-luvussa tällaisia menetelmiä
esitellään yleisellä tasolla, ja

esille nostetaan mm. luokkakirjasto, lukudiplomi, lukemiskampanjat ja kirjavinkkaus lukemishalun herättämisen
menetelminä. Aiemmin on jo
kirjoitettu päivähoidon kirjallisuuskasvatuksen yhteydessä
sadutuksesta.
Heikkilä-Halttusen teos
tuntuu etupäässä kohdistuvan vanhemmille, sillä pitkin
teosta annetaan vahvistusta
siitä, että koko perheen yhteinen lukuharrastus kannattaa
ja että lapsi omaksuu lukevan
aikuisen mallin. Luokan- ja
aineenopettajille suurimman
hyödyn kirja tarjonnee esittelemällä uutta kaunokirjallisuutta eri tarpeisiin. Itsekin
löysin kirjan lukujen loppuun
kerätyistä kirjalistoista hyviä lukuvinkkejä. Kirjavinkit
hyödyttäisivät varmasti myös
sopivaa lukemista oppilailleen etsiviä kasvatusalan ammattilaisia. Itseäni teoksessa
jäi jonkin verran rasittamaan
lähdeviitteiden puute. Turhan
usein kirjoittaja viittaa käyttämiinsä lähteisiin kertomalla
pyöreästi tutkimusten todenneen jotain tai osoittaneen
jotain. Lisätiedon etsijä olisi
näihin kohtiin kaivannut argumentaation vahvistajiksi
loppuviitteitä. Näistä havainnoista huolimatta tietokirja
on miellyttävä lukukokemus,
sillä Heikkilä-Halttunen kirjoittaa sujuvaa ja helposti
avautuvaa asiaproosaa. n
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