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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. 
 

Päähenkilö esiin! 
3) Lue kirja, jonka päähenkilö ei ole ihminen. 

 

Vuosikertakirjallisuutta 
4) Lue kirja, joka on ilmestynyt sinulle tärkeän ihmisen 

syntymävuotena.  

5) Lue kirja, jonka olet lukenut aikaisemmin. 
 

Mitä tehtäis? Minne mentäis? 
6) Lue kirja, jossa matkustetaan. Joko jollain välineellä tai ajassa. 

7) Lue kirja, jossa harrastetaan jotain kiinnostavaa. 
 

Tekijät esiin! 
8) Lue kirja, jolla on vähintään kaksi tekijää. 
 
9) Lue kirja, jonka kirjoittajan sukunimi alkaa samalla kirjaimella kuin 
oma sukunimesi. 
 

Tehdään lukemisesta numero! 
 
10) Lue kirja, jonka nimessä on kolme sanaa. 

11) Lue viisi runoa. 
 

Ettekö te tiedä, kuka minä olen? 
12) Lue kirja, joka mielestäsi kaikkien pitäisi lukea. 

Mikä kirja nyt vain kuuluu lukea? Onko se Kapteeni Kalsari vai 

Kalevala vai jotain ihan muuta? Sinä tiedät, sinä päätät. 
 

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 vihreää. 
 

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

 

Suosikkeja 
16) Lue kirja, jota on suositeltu. 

Saitko kaverilta hyvän lukuvinkin? Luitko lehdestä kiinnostavan kirja-

arvostelun? 

17) Lue kirja, josta on myös elokuva tai tv-sarja. 

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. 
 

Omalla vastuulla 
21) Lue jännitys- tai kauhu- tai fantasia- tai tieteis- eli scifi-romaani. 

 

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 miten hoidetaan marsuja? Olisiko 

historiantuntemuksessasi yhden kirjan mentävä aukko? 
 

Totaalisen vinksahtanutta 
24) Lue kirja, joka on ihan outo. Tai on outoa, että luet juuri sen 

kirjan. 

25) Lue kirja, joka on mielestäsi nolo.  
 

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. 


