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Meitä lukulintuja on 

monenlaisia. Yksi tykkää 

lukea kuvakirjoja, toinen 

sarjakuvia ja kolmas 

tietokirjoja. 

Lähde mukaani tarinoiden 

poluille etsimään ystäviäni 

ja selvittämään, millaisia 

kirjoja he tykkäävät lukea! 
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YSTÄVYKSIÄ JA HULLUNKURISIA TUNTEITA 

Vesta-Linnean ystävä Mindy on luvannut soittaa hänelle heti 

koulupäivän päätyttyä. ”Kohta, kohta, ihan kohta.” Mutta 

Mindysta ei kuulu. Ja kun Vesta-Linnea vihdoin saa viestin 

puhelimeensa, ilmoittaa Mindy, etteivät ystävykset voikaan 

tavata… Vesta-Linneasta tuntuu pahalta. 

Miltä pettymys tuntuu? Milloin sinä olet viimeksi ollut pettynyt? 

Entä miltä tuntuu, kun kaikki on huippuhyvin? 

Hyppele hullunkurisesti seuraavalle rastille! 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Tove Appelgren, Salla Savolainen (kuv.), 

Tittamari Marttinen (käänt.): 

Vesta-Linnea ja kaverit (2019) 

”Se, ettei pääse 

mukaan, tekee yhtä 

kipeää kuin jos käsi tai 

jalka murtuu, tai jos 

polttaa itsensä pahasti.” 

(kirjasta Vesta-Linnea ja kaverit) 
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LIITY ROSVOLOIHIN! 

”Rosvoaamiaisia, uintiretkiä ja kioskikeikka, kaahailua nasta 

laudassa ja rosvojen kesäjuhlat – mikä sen hauskempaa! Vilja 

nauttii vapaudestaan ja oppii nopeasti maantierosvouksesta 

kaiken. Myös sen, että hiirenpierut kannattaa pitää omana 

tietonaan, ellei halua peräänsä poliiseja, kateellisia rosvoja ja 

Jouni Vainistoa.” 

Kuvittele olevasi oikea maantierosvo! Mikä olisi sinun 

maantierosvonimesi? Keksitkö yhteisen kutsuhuudon kaikille 

maantierosvoille? Millä sinä ja maantierosvomiehistösi kuljette? 

Pyörillä, autolla vai kenties bussilla? 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Siri Kolu: Me Rosvolat (2010) 

 

 

 Kraak kraak! 

Kaasu pohjaan! 



Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus 

 

TEHTÄVÄ: TEE PERÄSSÄ KUIN PEILIKUVA!  

1. Valitkaa itsellenne parit. Myös opettaja voi jakaa parit. 

2. Asettukaa parienne kanssa vastakkain. Muistakaa turvavälit. 

3. Kuvitelkaa olevanne ystävienne peilikuvia – toistakaa 

perässä kaikki, mitä ystävänne tekevät. Ystäväsi 

hypähtäessä sinäkin hyppäät. Tai kun ystäväsi hymyilee ja 

vilkuttaa iloisesti, sinäkin hymyilet ja vilkutat iloisesti. 

4. Peilatkaa ainakin yksi asento ja yksi tunnetila. 

5. Vaihtakaa vuoroja. 

(Tehtävä on kirjasta Minä tykkään nyt : ilosta, ujostelusta ja muista tunteista.) 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Runot: Eppu Nuotio, kuvat: Liisa Kallio, 

tehtävät: Anna Anttonen ja Kati Inkala: Minä 

tykkään nyt : ilosta, ujostelusta ja muista 

tunteista (2019)  

”Olen aika kiltti ja melko mukava. 

Välillä äksy ja välillä lauhkea. 

Joskus ujo ja joskus rohkea. 

Ja toisinaan ihan kamalan hirveä! 

Mutta harjoittelen kyllä anteeksipyyntöä. … 

… Tarkemmin ajatellen ja oikeastaan 

olen aika ihana luonnostaan! 

Jos kaipaat lisätietoja, 

saat niitä minulta!” (Eppu Nuotio) 
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KEKSI UUSI URHEILULAJI! 

Pekka Töpöhäntä ja muut kaupungin kissat järjestävät suuret 

kissanmestaruuskilpailut kirjassa Hurraa Pekka Töpöhäntä. 

Kukaan ei kuitenkaan tunnu tietävän, mitä urheilukilpailuissa 

tehdään. Mutta Monnilla kumppaneineen on ilkeä suunnitelma 

mielessään…  

Millainen olisi unelmiesi urheilulaji? Tarvittaisiinko siinä palloa, 

mailaa vai kenties molempia? Pelataanko sitä yksin vai 

joukkueen kanssa? Mieti myös, onko lajissasi voittajaa? 

Näytä kavereillesi, miten keksimääsi lajia harrastettaisiin! 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Åsa Rönn, Michael Rönn, Ingrid Flygare 

(kuv.), Sirkka-Liisa Sjöblom (käänt.): 

Hurraa Pekka Töpöhäntä (2017) 

(Alkuperäisidean luoja: Gösta Knutsson) 

Hurraa 

hurraa! 
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SINÄ OLET SINÄ JA MINÄ OLEN MINÄ 

Muun muassa Nuuskamuikkunen, Vilijonkka, Hattivatit ja 

näkymätön lapsi Ninni seikkailevat Tove Janssonin kirjassa 

Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia. Myös muumiperhe on 

mukana seikkailujen pyörteissä, tietenkin! Kirja koostuu 

yhdeksästä kertomuksesta kaikenikäisille lukijoille! 

Vaikka meissä ihmisissä on paljon yhtäläisyyksiä, olemme 

kaikki erilaisia. Eroavaisuuksistamme huolimatta olemme kaikki 

yhtä arvokkaita! Nimeä kolme positiivista asiaa ystävästäsi. 

Nimeä sitten kolme positiivista asiaa itsestäsi. 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Tove Jansson, Laila Järvinen (käänt.): 

Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia 

(alk. 1962) 

Ninni on kohtelias. 

Hänen kaulassaan 

oleva hopeinen 

kulkunen on hieno. 

Hänen mekkonsa 

on kaunis. 

Nuuskamuikkunen 

on hyvä 

kalastamaan ja hän 

tykkää ajatella. Hän 

on myös 

ystävällinen. 

Hattivateilla on hienot 

silmät, jotka vaihtavat 

väriä ympäristön 

mukaan. Hattivatit pitävät 

huolta toisistaan ja ovat 

hyviä värisemään. 

Vilijonkka pitää 

tavaransa aina 

järjestyksessä ja hän 

on hyvä siivoamaan. 

Hänellä on yllään 

hieno punainen mekko. 
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OTA MAAPALLO HALTUUN! 

Maapallon voi ottaa haltuun tutustumalla Tim Marshallin kirjaan 

Maapallo hallussa : karttoja, jotka kertovat kaiken meistä ja 

maailmasta. Lukemalla kirjan saat tietää muun muassa sen, 

kuinka maantiede on muokannut historiaa ja millainen vaikutus 

vuorten, jokien ja merien sijainnilla on ollut eri maiden 

muodostumisessa. 

Tiedätkö sinä, missä päin maailmaa Suomi on? Entä 

Eurooppa? Missä maissa sinä olet vieraillut? Entä missä 

maissa sinä haluaisit vierailla? Voitte myös yhdessä miettiä 

paikkoja, jonne haluaisitte matkustaa. 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Teksti: Tim Marshall, kuvitus: Grace Easton, 

Jessica Smith, toimitus: Emily Hawkins, Pippa 

Crane, käännös: Jaana Iso-Markku: Maapallo 

hallussa : karttoja, jotka kertovat kaiken 

meistä ja maailmasta (2020) 

Minä olen kotoisin 

Uudesta-Seelannista. 

Tiedätkö missä se on? 

(Uusi-Seelanti sijaitsee Australian 

sekä Oseanian mantereella.) 
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EI SAA SANOA... 

Onko sinulla joskus tylsää, eikä ole mitään tekemistä? …  

VAI EI! Ruutuvapaata koululaisille -kirjan kansista löytyy 

nimittäin sata peliä, leikkiä ja askartelu- ja piirrostehtävää 

tylsien päivien ratoksi! 

TEHTÄVÄ: Valitkaa sana, jota ei saa sanoa, esimerkiksi “joo”, 

“kyllä”, “ei” tai “en”. Esittäkää sen jälkeen vuorotellen toisillenne 

kysymyksiä, joihin täytyy vastata ilman kiellettyä sanaa. 

Kysymykset voivat olla seuraavanlaisia: Onko punainen 

lempivärisi? Pidätkö suklaasta? Luetko kirjoja? 

(Tehtävä on kirjasta Ruutuvapaata koululaisille.) 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Maria Kangaskorte, Tiia Javanainen (kuv.): 

Ruutuvapaata koululaisille (2020) 

 

 

Tykkäätkö 

syödä kiiviä? 

Siis sitä 

hedelmää, ei 

lintua! 
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HARRASTUKSESTA TOISEEN 

Sarjakuvakirjan Kalle, pallo ja sello päähenkilön Kallen 

soitonopettajan nimi on Jemina Jousikko ja 

jalkapallovalmentajan nimi Pontus Bollander. Keksitkö itsellesi 

saman tyyppisen lempinimen harrastuksesi perusteella? 

 

Mitä sinä harrastat? Pidätkö urheilusta tai musiikista? Entä 

pelaamisesta tai lukemisesta? Vai kenties niistä kaikista? 

 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Pauli Kallio, Juliana Hyrri (kuv.): Kalle, pallo 

ja sello (2019) 

 

Minun lempi-

harrastukseni 

on lukeminen! 
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TALVINEN SARJAKUVASEIKKAILU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Kalle Hakkola, Mari Ahokoivu (kuv.): Sanni & 

Joonas : talviyö (2014) 

Sanni ja Joonas 

laskevat pulkalla 

mäkeä. 

He tapaavat 

lumijäänallen ja 

lumilohikäärmeen! 

Joskus jännittäviin 

leikkeihin tarvitaan 

vain vähän 

mielikuvitusta! 

Käytä SINÄ 

mielikuvitustasi

… 

... ja keksi uusi 

leikki tai 

sarjakuva-

hahmo. 

Esittele sitten 

mielikuvitusleikkisi 

tai sarjakuvahahmosi 

luokkakavereillesi. 

ILMAN 

SANOJA! 

He yrittävät 

vuorostaan arvata, 

mitä sinä esität. 

LOPPU 
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TAPAA MÖLKKYPÄÄ, BILJARDÖÖRI JA 

SOHVAPERUNA! 

Oletko sinä joskus pelannut mölkkyä ja biljardia tai harrastanut 

sohvaurheilua? Runokirjassa Laulavat lenkkitossut : urheilullisia 

liikuntarunoja seikkailee nimittäin mölkkypää, biljardööri ja 

sohvaperuna – mikä näistä sinä olisit? 

Keksittekö lisää mölkkypään ja biljardöörin kaltaisia nimiä 

harrastuksistanne tai mielenkiinnon kohteistanne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Jukka Itkonen, Matti Pikkujämsa (kuv.): 

Laulavat lenkkitossut : urheilullisia 

liikuntarunoja (2015) 

”Punainen ja sininen hiihtivät kilpaa. 

Ja kylläpä otti 

vedonlyöjiä kaaliin, 

kun ne saapuivat 

sulassa sovussa 

violettina maaliin.” 

(Laulavat lenkkitossut : urheilullisia liikuntarunoja) 
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Kiva, kun lensit kanssamme! 
Löysitkö polulta meidät ja lempikirjamme? 

Haluaisitko lukea jonkun niistä kotona? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me 
Rosvolat 

Minä tykkään 
nyt : ilosta, 

ujostelusta ja 
muista 

tunteista 

Hurraa 
Pekka 

Töpöhäntä 

Sanni ja 
Joonas : 
talviyö 

Näkymätön 
lapsi ja 
muita 

kertomuksia 

Linnut ovat Hyppy tarinoihin -kirjasesta / kuv. KMG Turku 

 

Vesta-
Linnea ja 
kaverit 

Laulavat 
lenkkitossut : 
urheilullisia 

liikuntarunoja 

Maapallo 
hallussa : 

karttoja, jotka 
kertovat 

kaiken meistä 
ja maailmasta 

Kalle, pallo 
ja sello 

Ruutu-
vapaata 

koululaisille 
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