
 

 

 

 

 

 

 

  Kirja jonka pystyt lukemaan päivässä 

  Kirjan jonka nimessä on numero 

  Ystävyydestä kertova kirja 

  Kahden kirjailijan yhdessä kirjoittama kirja 

  Avaruutta käsittelevä kirja 

  Kirja jonka nimessä on henkilönimi 

  Urheilusta kertova kirja 

  Eläimistä kertova kirja 

  Kirja josta opit jotain uutta 

  Ystävän suosittelema kirja 

  Jännittävä kirja 

  Kirja jonka päähenkilö on opettaja tai oppilas 

  Kirja jossa on arvoitus 

  Kirja jossa joku lähtee lomalle 

  Kirja jossa joku rakastuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Äänikirja jota voit kuunnella esimerkiksi autossa 

  Kirja joka saa sinut nauramaan ääneen vähintään 
kerran 

  Kirja jossa tapahtuu yliluonnollisia asioita 

 Kirja jossa joku kirjoittaa päiväkirjaa 

 Kirja jonka kannessa on sinistä ja valkoista 

  Pienestä tai suuresta katastrofista kertova kirja 

  Tietokirja sinua kiinnostavasta aiheesta 

 Kaksosista kertova kirja 

 Kirja jonka tapahtumat sijoittuvat kesälomaan 

  Klassikkokirja 

  Kirja jossa on kuvia  

  Kirja jonka kansi on sinun mielestäsi hieno 

  Kirja jonka tapahtumat mahtuvat yhteen päivään 

  Kirja jonka tapahtumat sijoittuvat jouluun 

  Suomalaisen kirjailijan kirjoittama kirja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#vöråläser2017 

Lukuhaaste  
     – intoa, inspiraatiota 

             ja uusia lukuelämyksiä. 

 

Juhlimme 100-vuotiasta Suomea lukemalla! #vöråläser 

1. Haastelistan tarkoituksena on antaa sinulle lukuvinkkejä ja lisätä lukuiloa. 

 

2. Ei ole oikeaa eikä väärää tapaa osallistua haasteeseen. Voit yrittää ruksata kaikki 30 kohtaa tai voit valita 

vain ne haasteet, jotka kiinnostavat sinua. Ehkä haluat yrittää rastia mahdollisimman monta kohtaa 

lukemalla mahdollisimman vähän kirjoja? Kaikki on sallittua. 

3. Lapsi ja aikuinen voivat suorittaa haasteen yhdessä, esimerkiksi lukemalla ääneen. 

4. Jos sinun on vaikea löytää johonkin kohtaan sopivaa kirjaa, voit pyytää apua kirjastosta. 

5. Voit osallistua arvontaan jättämällä lukuvinkin johonkin Vöyrin kunnan kirjastoista. 

Psst. Voit haastaa vanhempasi tai isovanhempasi mukaan #vöråläser!  Aikuisten lukuhaasteen saa Vöyrin 

kirjastoista tai verkosta: fredrikabiblioteken.fi 

ILOISIA LUKUHETKIÄ! toivottaa kirjaston henkilökunta 



17 hyvää syytä lukea lastenkirja  

 

1. Lukeminen kehittää kieltä ja lisää sanavarastoa. Se 

opettaa meitä ilmaisemaan itseämme ja 

ymmärtämään mitä muut sanovat ja kirjoittavat.   

 

2. Lukeminen antaa uusia virikkeitä ja käsitteitä 

ajattelun avuksi. Se avartaa tietoisuutta ja 

maailmankuvaa.   

 

3. Lukeminen kiihottaa mielikuvitusta ja saa 

näkemään asioita sielun silmin.   

 

4. Lukemalla voi hankkia tietoa vieraista maista ja 

elinoloista, luonnosta, tekniikasta ja historiasta –  

kaikesta mikä tuntuu kiinnostavalta.        

                                                                                                                                                                                             
 

5. Lukeminen kehittää tunne-elämää ja opettaa 

myötätuntoa. Se lisää kykyä asettua toisten 

asemaan.   

 

6. Lukeminen voi antaa voimia ja elämänhalua. Kirja 

tarjoaa viihdykettä ja jännitystä elämään; se saa 

vuoroin itkemään ja nauramaan. Se voi lohduttaa ja 

avata uusia mahdollisuuksia. 

                          
7. Lukemalla voi löytää uusia asioita ja saada 

ajattelemisen aihetta.   

 

8. Lukeminen kehittää eettistä ajattelua. Se saa 

pohtimaan, mikä on oikein tai väärin, hyvää tai 

pahaa.   

 

9. Lukeminen lisää kykyä ymmärtää todellisuutta ja 

nähdä asioiden välisiä yhteyksiä.   

 

10. Lukeminen auttaa katsomaan asioita eri 

näkökulmista. Se voi havahduttaa huomaamaan, 

että riidan voi ratkaista muutenkin kuin lyömällä.   

 

11. Lukeminen auttaa meitä ymmärtämään 

itseämme. Itsetunto vahvistuu kun huomaa, ettei ole 

ajatuksineen yksin ja että omat tunteet ja 

toimintatavat ovat täysin sallittuja.   

  

12. Lukeminen auttaa meitä ymmärtämään muita. 

Oma suvaitsevaisuus lisääntyy ja ennakkoluulot 

vähenevät, kun huomaa että kirjan ajatusmaailma ja 

tunteet ovat tuttuja, vaikka sen kirjoittaja on 

lähtöisin eri kulttuurista ja eri aikakaudelta.          

                            
 

13. Kirjasta on seuraa kun olemme yksinäisiä. Kirja 

kulkee helposti mukana ja sitä voi lukea missä vain. 

Sen voi lainata ilmaiseksi kirjastosta, eikä sen 

avaamiseen tarvita sähköä.   

                                 
 

14. Kirja on osa kulttuuriperintöämme. 

Lukukokemuksemme ja yhteinen maailmankuvamme 

yhdistävät meitä.   

                                
 

15. Hyvän lastenkirjan lukeminen ääneen on 

nautinto, joka yhdistää lapsia ja aikuisia. Se luo sillan 

sukupolvien välille.   

 

16. Lastenkirja avaa portin kirjallisuuteen ja sen 

äärettömään maailmaan, josta riittää 

ammennettavaa. Siksi on tärkeää, että ensimmäiset 

lukukokemukset tuottavat mielihyvää ja osoittavat 

miten paljon hyvä kirjallisuus voi antaa.   

 

17. Lastenkirja työllistää monia: kirjailijoita, 

kuvittajia, kustantamoita, painotaloja jne.  

http://www.barnboksakademin.com/17skal 
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