
 

 

 

 

 

 

 

  Pohjanmaalle sijoittuva kirja 

  Kirja jonka tapahtumat ajoittuvat 20–30 vuoden         
taakse 

  Kirja suomalaisesta ulkomailla 

  Vuoteen 1917 ajoittuva kirja 

 Kirja jonka tapahtumat mahtuvat yhteen päivään 

  Kahden kirjailijan yhteistyönä syntynyt kirja 

  1800-luvulla syntyneen naisen kirjoittama kirja 

  Vuorelle tai tunturille sijoittuva kirja 

  Vankilassa olleen kirjailijan kirjoittama kirja 

  Alle 25-vuotiaan kirjoittama kirja 

  Urheilijan kirjoittama kirja 

  Kirja jonka nimessä on henkilönimi 

  Maaseudulle sijoittuva kirja 

  Eläimiä käsittelevä kirja 

  Kirja jonka nimi koostuu viidestä sanasta 

  Ystävän suosittelema kirja 

  Sinä-muodossa kirjoitettu kirja 

  Kirja jonka nimessä on kellonaika 

 Kirja jonka päähenkilö on opettaja tai oppilas 

  Australiaan sijoittuva kirja 

  Afroamerikkalaisen kirjoittama kirja 

  Kirja joka on saanut palkinnon tai         
kunniamaininnan 

  Harrastuksestasi kertova kirja 

  Kirja jossa selvitetään rikos 

  Kirja josta on tehty elokuva 

  Kirja jossa kukaan ei kuole  

 

 

 

 

 

 

 

  Äänikirja jota voit kuunnella esimerkiksi autossa 

  Kirja joka saa sinut nauramaan ääneen vähintään kerran 

  Miehen kirjoittama kirja jonka minä-kertoja on 

nainen 

  Kirja jossa on yliluonnollisia ilmiöitä 

  Kirja jonka nimessä on maantieteellinen paikka 

  Blogissa kehuja saanut kirja 

  Suomen historiasta kertova kirja 

  Politiikasta tai poliitikosta kertova kirja 

  Kirja jonka kannessa on sinistä ja valkoista 

  Paikallisen kirjailijan kirjoittama kirja 

  Kotikuntaasi käsittelevä kirja 

  Tositapahtumiin perustuva kirja 

  Aiemmin lukemasi kirja 

  Klassikkokirja 

  Kirja joka sinun olisi pitänyt lukea koulussa mutta 

jota et lukenut 

  Kirja jonka tapahtumapaikalla olet halunnut käydä 

  Kirja jonka lukeminen julkisesti hävettää sinua 

  Kirja joka kertoo alkuperäiskansoista, kuten 

saamelaisista, intiaaneista tai aboriginaaleista 

  Saaristoon sijoittuva kirja  

  Talvisotaa käsittelevä kirja 

  Kirja jonka tapahtumat ajoittuvat jouluun 

  Kirja joka on kielletty jossain päin maailmaa 

  Jollain muulla kielellä kuin äidinkielelläsi kirjoitettu                            

kirja 

  Kirja joka loppuu yllättävästi 

Lukuhaaste  
       – intoa, inspiraatiota 

                ja uusia lukuelämyksiä. 

 

#vöråläser2017 



  

Juhlimme 100-vuotiasta Suomea lukemalla!  #vöråläser 

1 Kuka tahansa saa osallistua 

Vaikka haasteen nimi on Vöyri lukee, muutkin kuin vöyriläiset voivat osallistua. Voit 

halutessasi liittyä Vörå läser -Facebookryhmään, jossa voit keskustella lukemistasi kirjoista ja 

saada vinkkejä uusista lukuelämyksistä.  Voit mainiosti osallistua haasteeseen, vaikka et olisi 

Facebookissa. Haastelistan saat kirjastosta. 

2 Ei vaatimuksia 

Haasteen tavoitteena on jakaa lukuvinkkejä ja lisätä lukuiloa. Tarkoituksena on antaa 

inspiraatiota ja vaihtelua lukemiseen vuonna 2017, ei tehdä lukemisesta suorittamista. 

3 Jokainen osallistuu omalla tavallaan 

Ei ole oikeaa eikä väärää tapaa osallistua haasteeseen. Voit yrittää ruksata kaikki 50 kohtaa 

tai voit valita vain ne haasteet, jotka kiinnostavat sinua. Ehkä haluat yrittää rastia 

mahdollisimman monta kohtaa lukemalla mahdollisimman vähän kirjoja tai lukemalla vain 

yhden tyylilajin kirjoja. Kaikki on sallittua. 

4 Apua on saatavilla 

Jos sinun on vaikea löytää johonkin kohtaan sopivaa kirjaa, voit pyytää neuvoa kirjastosta tai 

Vörå läser -ryhmältä. Kaunokirjallisuuspalvelu Kirjasammossa on runsaasti vinkkejä ja 

hakumahdollisuuksia. 

5 Anna kirjavinkkejä – osallistu arvontaan 

Voit jakaa lukuvinkkejä taggamalla ne #vöråläser2017 Facebookissa ja/tai Instagramissa. 

Kaikki, joilla on avoin profiili, osallistuvat vuoden lopussa arvontaan. Voit osallistua 

arvontaan myös jättämällä lukuvinkkisi johonkin Vöyrin kunnan kirjastoista. 

 

 

 

 
Seuraa meitä: 
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