
Lukukoira Olga innostaa lukemaan Ojakylän koululla 

Merja Männikkö  

Ii 

On torstai-aamu ja lukukoirapäivä. Ekaluokkalaiset kiiruhtavat reppuineen luokkaan ja alkavat pian 

silittää lukukoira-Olgaa, joka on 6-vuotias mittelspitz. Olga on käynyt ohjaajansa Saila Sarren 

kanssa Suomen Kennelliiton järjestämän lukukoirakurssin Kajaanissa viime syksynä. 

  -Halusin, että lukukoiratoimintamme on vastuullista ja Kennelliiton kriteerien mukaista, Sarre 

kertoo ja jatkaa: - Kaikki alkoi siitä, kun oma poikani luki syksyllä Olgalle  Aapisesta läksyä. 

Ehdotin hänelle, että opeta Olga lukukoiraksi. Ja niin tieto kiiri innokkaan lukukoirakouluttajan 

mukana Ojakylän koululle. Ideaa pidettiin erinomaisena, kun koira-allergiakaan ei ollut esteenä.  

  -Lapsen on helppo lähestyä koiraa, silittää, lukea  ja osoittaa eläimelle oma osaamisensa. 

Lukukoira ei kommentoi eikä arvostele, erityisopettaja Mirja-Leena Hämäläinen toteaa.  Hän on 

nähnyt, miten arka lukija on rohkaistunut lukemaan ääneen koira vierellään. Lukukoiran läsnäolo 

rentouttaa tilanteen. 

  Saila Sarre on seurannut Olgan kanssa Ojakylän koulun ekaluokkalaisten lukutaidon kehittymistä 

viime syksystä lähtien. -Paljon on tullut varmuutta, rohkeutta ja sujuvuutta lukemiseen, hän kehuu. 

Olgan mielestä kaikki lukijat ovat yhtä hyviä, Sarre täsmentää. 

 

Lapsen ja koiran hellyttävä lukuhetki 

Kun ekaluokkalainen menee lukemaan Olgan luo, hän tarvitsee mukaansa mielenkiintoisen kirjan ja 

lukupassin, johon Sarre lopuksi piirtää Olgan tassun kuvan merkiksi yhteisestä lukuhetkestä. 

  Olga tervehtii tulijaa ja asettuu hänen vierelleen makoilemaan. -On mukava lukea, kun samalla saa 

rapsuttaa Olgaa, kertoo Alisa Laaninen. . Ekaluokkalainen saa lukea omaan tahtiinsa ja kokea 

onnistumisia yhdessä lukukoiran kanssa. Joskus oppilaalla saattaa tulla taukoa vaikean sanan 

kohdalla, mutta Olga ottaa rauhallisesti. Se ei puutu virheisiin vaan sen sijaan se saattaa nuolaista 

kämmenselästä ja kannustaa näin jatkamaan lukemista.  

  Olga on rauhallinen ja lapsirakas koira, joka pitää kaikista kirjoista. -Paitsi sotakirjoista, Veeti 

Nikkinen kertoo. Jos ekaluokkalaisilta kysyisi, vietetäänkö Ojakylässä valtakunnallista 

koiranpäivää 24. huhtikuuta, niin varmasti kaikkien peukut nousisivat pystyyn. 

 



 

 Lukeminen kiinnostaa Ojakylässä 

Ojakylän koulun oppilaskunta innostui Lukuklaani-koulukirjastojen kehittämiskilpailusta viime 

syksynä. Oppilaat piirsivät ”Unelmakirjaston” ja näyttelivät hakemusvideollaan sorminukeilla. 

Kevätlukukaudella sitten selvisi, että hakemus poiki rahapalkinnon 2000 euroa, jonka käytöstä 

oppilaat päättävät ensi syksynä vastuuopettajansa kanssa. Myös Alarannan koulu tuli palkituksi 

omalla kehittämissuunnitelmallaan. 

  Koska Suomen Kulttuurirahaston ja Kopioston Lukuklaani kantaa huolta suomalaislasten 

lukutaidosta, hanke lahjoittaa jokaiselle suomalaiselle ala- ja yhtenäiskoululle 50 kirjan paketin. 

Kirjapaketin saa veloituksetta, kun valitsee koululleen sopivan lukupaketin Lukuklaanin sivuilta 

huhtikuun loppuun mennessä. 

                                  Jutun kirjoittaja toimii myös luokanopettajana Iin Ojakylän koululla. 
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