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Uudenmaan kirjastojen 

lukuhaaste  

 

Lähelle ja kauas 
1) Lue kirja, jonka tapahtumat sijoittuvat sinulle tuttuun 
ympäristöön. 

2) Lue kirja, jonka tapahtumat sijoittuvat sinulle vieraaseen 
ympäristöön. 
 

Vuosikertakirjallisuutta 
3) Lue kirja, joka on ilmestynyt sinulle tärkeän ihmisen 
syntymävuotena.  

4) Lue kirja, jonka olet lukenut aikaisemmin. 
 

Lukeminen tuntuu 
5) Laadi kolmen kohdan treeniohjelma jonkun lukemasi kirjan 
päähenkilölle. Kirjoita treeniohjelman nimi kirjalistaan. Nimi voi olla 
vaikka Pipsa Possun pakaratreeni. Keksi itse parempi! 

6) Lue kirja, joka on erikoisen kokoinen tai muotoinen tai näköinen 
tai tuntuinen. 
 

Tähtiä kirjan sivuilla 
7) Lue kirja, jonka on kirjoittanut julkkis eli julkisuudesta tuttu 
henkilö. 
 

8) Lue kirja, joka kertoo fanittamastasi urheilijasta, bändistä, 
taiteilijasta, poliitikosta, tubettajasta tai muuten vaan julkkiksesta. 
 

Tehdään lukemisesta numero! 

 
9) Lue kirja, jonka nimessä on kolme sanaa. 

10) Lue viisi runoa. 
 

Sähköisesti 
11) Lue e-kirjaa tai kuuntele äänikirjaa puhelimella peiton alla. 

12) Kuuntele äänikirjaa yhdessä jonkun kanssa. 
 

Kirjaa kansiin katsominen 
13) Lue kirja, jossa on mahdollisimman _____________ kansi? 

Minkälaisen kannen haluat valita? Voisiko kansi olla ruma, iloinen, 
hauska tai outo? Valitse viivalle tuleva sana itse! 

14) Lue kirja, jonka kannessa on mahdollisimman paljon sinistä. 
 

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat 
sanaa 
15) Lue kirja, jossa on paljon kuvia. 
 

Kirja verkossa, verkko kirjassa 
16) Lue kirja, jossa pelataan, ollaan somessa tai muuten vaan 
vietetään ruutuaikaa. 

17) Lue kirja, jota on suositeltu somessa.  

Mikä olisi hyvä hashtag, jolla löydät  
lukuvinkkejä? Tai löytyisikö  
kirjastosi somesta lukuvinkkejä? 

Luku(olo)tila 

18) Lue kirja jossain oudossa paikassa. Vaikka pöydän alla, 
eteisessä, kellarikomerossa, sohvan takana (pyyhi samalla pölyt) tai 
verhojen suojassa. 

19) Lue kirjaa, kun ei yhtään huvittaisi lukea. 

20) Lue täydellinen vessakirja. 
 

Kun kaikki muuttuu 
21) Lue kirja, joka kertoo suuresta muutoksesta. Muutos voi olla 
vaikka monessa maassa jylläävä sairaus tai ilmastonmuutos. 
Todellinen tai kuviteltu. Tai omaa elämääsi koskettava mullistus.  
 

Näytillä 
22) Lue kirja, joka on nostettu esiin kirjastossa. 

Löysitkö luettavaa kirjaston kirjanäyttelystä tai uutuushyllystä? Vai 
oliko kirja hyllyssä niin, että kirjan kansi näkyi?  
 

Taltuta tiedonjanosi 
23) Lue tietokirja aiheesta, josta et tiedä yhtikäs mitään. 

Onko jalokivet jo hallussa? Entä olisiko historiantuntemuksessasi 
yhden kirjan mentävä aukko? 
 

Tunteella 
24) Lue kirja, joka kertoo kaveruudesta. 

25) Lue kirja, jossa on raivostuttava, pelottava tai outo hahmo. 
Hahmo voi olla ihminen, eläin tai Barbapapa. :D.  
 

Ihan mitä vaan 
26) Lue jotain. 

Lue vaikka sarjakuva lehdestä. Tai peliohjeet. Tietosanakirja. 
Uutinen. Lue ihan mitä vaan, Kokeile vaikka vartti. Ehkä sen jälkeen 
jo huvittaakin lukea lisää. 
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Hei! 
 

Hieno homma, että otit lukuhaasteen 
vastaan. Edessäsi on 26 kiinnostavaa 

haastetta, jotka vievät sinut 
matkalle lähellä ja kauas, kuviin ja 

numeroihin, nolojen ja outojen kirjojen luo. 
Lukemalla pääset parhaille paikoille! 

 
 

PS. Miksi haasteita on 26? Uudellamaalla on 26 
kuntaa, joissa jokaisessa on omat kirjastonsa. 

Siksi. 


