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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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MONENLAISIA PERHEITÄ JA PERHEENJÄSENIÄ 

Meidän pihan perhesoppa kirjassa tutustutaan Kirsikan, Kaurin, 

Ilonan ja Malviinan erilaisiin perheisiin, kun pehmolelu Pontus 

Pingviini lähtee päiväkotilaisten luokse yökylään! 

Myös lukulintujen perheeseen kuuluu monenlaisia erilaisia 

lintuja. Millaisessa pesässä ne voisivat asua? Rakentakaa 

yhdessä lukulinnuille pesä luonnonmateriaaleista.  

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Riina Katajavuori, Riikka Toivanen, Maiju 

Tokola, Christel Rönns (kuv.): 

Meidän pihan perhesoppa (2015) 

 

Muistakaa, että voitte 

käyttää vain maahan 

jo pudonneita oksia, 

käpyjä ja muita 

asioita, eläviä oksia 

ei saa repiä! 
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KRAAK KRAAK! 

Komisario Ankka selvittää kirjassa Komisario Ankka ja kauhea 

kakkuvarkaus kakun katoamista ja etsii johtolankoja. 

Tiedättekö, mikä on johtolanka? 

KRAAK! Variksen kirjat on varastettu! Arvaatteko kuka on vienyt 

variksen kirjat? Löydättekö johtolankoja? 

 

Katsokaa rastilappua tarkasti nyt, 

onko kirjavaras jälkiä jättänyt? 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Claire Freedman, Mike Byrne (kuv.), Sinikka 

Sajama (käänt.): 

Komisario Ankka ja kauhea kakkuvarkaus 

(2020) 

Kraak! Missä 

kirjani ovat? 
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AVARUUSOLENTOJA TURUSSA! 

Kirjassa Kun kohtaat avaruusolennon : viisi tärkeää ohjetta 

laskeutuu avaruusolento Grötkräkla aluksellaan Maahan. 

Kuuluu NIUKS, kun avaruusaluksen ovi aukeaa… 

Kuvitelkaa, että avaruusolento laskeutuu aluksellaan Turkuun. 

Tapaatte hänet, ja hän kyselee teiltä elämästä maapallolla. 

Keksikää viisi asiaa, jotka kertoisitte hänelle maapallosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Petri Tamminen, Valpuri Kerttula (kuv.):  

Kun kohtaat avaruusolennon: viisi tärkeää 

ohjetta (2019) 

5 TÄRKEÄÄ OHJETTA, KUN 

KOHTAATTE AVARUUSOLENNON: 

1. Hymyile 

2. Tervehdi 

3. Esittäydy 

4. Kysy, täytyykö 

avaruusolennon käydä 

vessassa 

5. Tarjoa avaruusolennolle 

pannukakkua 

6. ??? 

KUUDENNEN 

OHJEEN SAATTE 

SELVILLE 

LUKEMALLA KIRJAN! 
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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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VEDEN OLOMUODOT 

”Maapalloa pitäisi kutsua vesipalloksi. Meret peittävät 

suuren osan kotiplaneetastamme ja muka kuivalla 

maallakin vettä on kaikkialla. Syysmyrskyissä sadevesi 

piiskaa katuja, talvella lumi ja jää kuorruttavat maiseman. 

Vesi virtaa ihan joka rakoon ja purskahtaa esiin maan 

sisältä. Se kuljettaa lämpöä mukanaan ja kovertaa reitin 

mihin haluaa. Vesi on hyvin omapäinen ja yleisyydestään 

huolimatta oikeastaan tosi kummallinen aine. 

Läpinäkyvä, hajuton ja mauton neste – sehän kuulostaa 

naamioidulta taikaliemeltä.” 

Vedellä on kolme olomuotoa. Tiedätkö mitkä ne ovat? Löydätkö 

jotain niistä ympäriltäsi? 

 

 

 

 

 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Laura Ertimo, Satu Kontinen (kuv.): 

Vesi: kirja maailman tärkeimmästä aineesta 

(2017) 

Veden kolme olomuotoa ovat 

kiinteä, neste ja kaasu. Kiinteä 

vesi on jäätä, nestemäinen vettä 

ja kaasumainen vesihöyryä 

esimerkiksi saunassa. 
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MARS MATKAAN! 

Tunnetteko välillä vähän kummallisesti 

käyttäytyvät veljekset Tatun ja Patun? 

He ovat kotoisin Outolasta, jossa asiat 

tehdään eri tavalla kuin meillä. 

Veljekset saavat kirjassa Tatu ja Patu – kovaa 

menoa kiskoilla kirjeen Simo-sedältään, jossa setä 

kutsuu heidät luokseen Hääppölään. Kirjekuoressa 

on mukana myös kaksi junalippua... Samalle 

iltapäivälle... Veljeksille tulee kiire pakata kaikki 

tarpeellinen, ja tarpeeton, mukaan. Tiedossa on 

ikimuistoinen ensimmäinen junamatka! 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Aino Havukainen, Sami Toivonen: 

Tatu ja Patu – kovaa menoa kiskoilla (2020) 

Esittäkää vuorotellen, miten ja millä matkustaisitte: 

 tältä suunnistusrastilta Turun keskustaan, 

 Turusta Helsinkiin, 

 Suomesta Ruotsiin ja 

 Suomesta Australiaan. 

Muut yrittävät arvata miten ja millä kulloinkin matkustatte. 

Onko joku teistä ollut 

junan kyydissä? Tai 

matkustanut bussilla? 

Tai lentokoneella? 
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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.” 
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SANAJAHTIA JA TÄHTIEN LASKUA 

 

”Yörunoja kukkujille, nukkujille, laiskiaisille ja 

aamu-unisille. Keskiyön kahvikutsuja, yöllisiä 

serenadeja ja kehtolauluja rohkeille.” 

 

Oletko sinä kukkuja, nukkuja vai kenties laiskiainen? Mitä voisi 

olla tarjolla keskiyön kahvikutsuilla? Millaisia yöllisiä serenadeja 

tähtienlaskijan runot voisivat tarjota? 

Keksitkö maapalloon tai avaruuteen liittyviä sanoja, jotka 

alkavat samalla alkukirjaimella kuin sanat: 

 tähti 

 meri 

 planeetta 

 avaruus? 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Tuulia Aho, Aino-Maija Metsola (kuv.): 

Tähtienlaskijan runoja (2014) 
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SALAPOLIISITYÖTÄ JALKAPALLO-OTTELUN 

TIIMELLYKSESSÄ 

Lasse ja Maija ovat luokkakavereita, ja heillä on yhteinen 

etsivätoimisto. He asuvat pienessä kaupungissa nimeltä Vallilla, 

ja suurin osa pikkukaupungin asukkaista tuntee toisensa. 

Kirjassa Jalkapallon arvoitus Lassen ja Maijan etsivätoimistolle 

tulee taas töitä, kun Vallilan ja Aurinkoniityn jokavuotisen 

jalkapallo-ottelun aikana tapahtuu kaikenlaista kummallista… 

Vastustajajoukkueen ollessa johdossa 7-0 herää kysymys: 

Missä on hopeinen pokaali? 

 

 

 

 

 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Martin Widmark, Helena Willis (kuv.), Outi 

Menna (käänt.): Jalkapallon arvoitus (2018) 

Sen 

pituinen 

se. 
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MISSÄ HERRA HAKKARAINEN VOISI KYLÄILLÄ? 

Herra Hakkarainen vierailee kaikenlaisissa paikoissa Mauri 

Kunnaksen kuvittamassa ja Katriina Kauppilan kirjoittamassa 

Herra Hakkarainen kyläilee -kirjassa, niin unissaan kävellen 

kuin hereillään ollen. Hän kyläilee niin kummitustalossa, 

isomummo Helmi Hakkaraisen syntymäpäivillä, viikinkitalossa, 

Koiramäessä kuin Tassulan juna-asemallakin. 

Katselkaa ympärillenne. Etsikää tai rakentakaa paikkoja, joissa 

Herra Hakkarainen voisi vierailla! 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Mauri Kunnas (kuv.), Katriina Kauppila (kirj.): 

Herra Hakkarainen kyläilee (2018) 

 

”Ovatko lepakot 

päivä- vai yöeläimiä 

eli ovatko ne 

liikkeellä mieluiten 

päivällä vai pimeän 

aikaan?” 

”Millaisissa 

juhlissa sinä 

olet ollut 

mukana?” 

”Oletko sinä 

kätevä 

käsistäsi?” 

”Mihin 

rukkia 

käytetään?” 

”Tiedätkö, 

millaisia 

erilaisia junia 

on olemassa?” 
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Kiva, kun lensit kanssamme! 
Löysitkö polulta meidät ja lempikirjamme? 

Haluaisitko lukea jonkun niistä kotona? 
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