
Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus 

 

 

Tervehdys lukija! 

Kuten teitä ihmisiä, myös 

meitä lukulintuja on 

monenlaisia. Yksi tykkää 

lukea kuvakirjoja, toinen 

sarjakuvia ja kolmas 

tietokirjoja. 

Lähde mukaani 

seikkailulle tarinoiden 

poluille! 



Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus 

 

 

MONENLAISIA PERHEITÄ 

Meidän pihan perhesoppa kirjassa tutustutaan Kirsikan, 

Kaurin, Ilonan ja Malviinan perheisiin, kun pehmolelu 

Pontus Pingviini lähtee päiväkotilaisten luokse yökylään! 

Myös lukulintujen perheeseen kuuluu monenlaisia 

perheenjäseniä. Mieti, millaisessa pesässä lukulintujen 

perhe voisi asua? Voit myös rakentaa lukulinnuille pesän 

rastin lähettyviltä löytyvistä luonnonmateriaaleista. 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Riina Katajavuori, Riikka Toivanen, Maiju 

Tokola, Christel Rönns (kuv.): 

Meidän pihan perhesoppa (2015) 

  

Muista, että 

voit käyttää 

vain maahan jo 

pudonneita 

oksia ja käpyjä.
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LIITY ROSVOLOIHIN! 

”Rosvoaamiaisia, uintiretkiä ja kioskikeikka, kaahailua 

nasta laudassa ja rosvojen kesäjuhlat – mikä sen 

hauskempaa!” (Me Rosvolat) 

Kuvittele olevasi oikea maantierosvo! Mikä olisi sinun 

maantierosvonimesi? Voit myös keksiä maantierosvo-

miehistöllesi oman kutsuhuudon. Pohdi myös, millä sinä 

ja maantierosvomiehistösi kuljette? Pyörillä, autolla vai 

kenties bussilla? 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Siri Kolu: Me Rosvolat (2010) 

 

 

 

  Kraak kraak! 

Nasta lautaan! 
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TEE PERÄSSÄ KUIN PEILIKUVA!  

1. Tämä on paritehtävä. Valitse itsellesi pari. 

2. Asettukaa sitten parisi kanssa vastakkain. Muistakaa 

turvavälit! 

3. Valitkaa sitten yhteistuumin, kumpi on ensimmäisenä peili ja 

kumpi peilattava. 

4. Kuvitelkaa olevanne parinne peilikuva – toista perässä kaikki, 

mitä parisi tekee. Ystäväsi hypähtäessä sinäkin hyppäät. Tai 

kun ystäväsi hymyilee ja vilkuttaa iloisesti, sinäkin hymyilet ja 

vilkutat iloisesti.  

5. Peilatkaa ainakin yksi asento ja yksi tunnetila. 

6. Vaihtakaa vuoroja. 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Eppu Nuotio, Anna Anttonen, Kati Inkala, 

Liisa Kallio (kuv.): Minä tykkään nyt : 

ilosta, ujostelusta ja muista tunteista 

(2019)  

  

Rastin tehtävän ja paljon muuta 

löydät kirjasta Minä tykkään nyt : 

ilosta, ujostelusta ja muista 

tunteista. 
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SINÄ OLET SINÄ JA MINÄ OLEN MINÄ 

Muun muassa Nuuskamuikkunen ja näkymätön lapsi 

Ninni seikkailevat Tove Janssonin kirjassa Näkymätön 

lapsi ja muita kertomuksia. Kirja koostuu yhdeksästä 

kertomuksesta kaikenikäisille lukijoille! 

Vaikka meissä ihmisissä on paljon yhtäläisyyksiä, 

olemme silti kaikki erilaisia. Eroavaisuuksistamme 

huolimatta olemme kaikki yhtä tärkeitä! 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. 

Ninnin mekko on 

kaunis. 

Nuuskamuikkunen on 

hyvä kalastamaan. 

Hän soittaa taitavasti 

huuliharppua. 

Hän on ystävällinen. 
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JOKAINEN PERHE ON AINUTLAATUINEN 

Maailmassa ei ole kahta samanlaista perhettä. Jokainen 

perhe on ainutlaatuinen. 

Myös lukulintujen perhe on ainutlaatuinen. Löydätkö 

rastilappuun piiloutuneet kiivin perheenjäsenet? 

Minkälaisia lintuja kiivin perheeseen kuuluu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Felicity Brooks, Mar Ferrero (kuv.), Tuuli-

Maaria Rauta (käänt.): Monen sortin 

perheet (2020)  

  

Löydätkö 

perheen-

jäseniäni? 
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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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PIENISTÄ PIENIN HAITULA 

“Oli kerran Haitula, joka oli pienempi kuin pieni, 

joka oli pikkuruinen tylleryinen, 

aivan mahdottoman pieni.” (Tiitiäisen satupuu) 

 

Kuvittele runon pienempääkin pienempi Haitula. Miltä 

Haitula näyttää? Entä kuulostaa? Kuinka pieni on 

pienempääkin pienempi? Voiko Haitulan nähdä paljaalla 

silmällä vai tarvitaanko Haitulan näkemiseksi kenties 

suurennuslasia?  

Katso ympärillesi. Löydätkö erilaisia paikkoja, joissa 

pienen pieni Haitula voisi oleskella? 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Kirsi Kunnas, Maija Karma (kuv.): 

Tiitiäisen satupuu (1988)  



Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus 

 

 

SINUN PERHEESI 

Perheenjäsenet huolehtivat toisistaan ja auttavat 

toisiaan. 

Keitä sinun perheeseesi kuuluu? Millä 

tavalla sinä autat perheenjäseniäsi? 

Pohdi myös, millä tavalla 

perheenjäsenesi auttavat sinua? 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Sinikka Nopola, Tiina Nopola, Markus 

Majaluoma (kuv.): Heinähattu, 

Vilttitossu ja vauva (1990) 

 

 



Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus 

 

 

PUISEVIA PUITA JA NAPAKOITA NEULASIA 

”Kaamea lörtsylinko!” sanoo Eetu pikkusiskostaan 

kirjassa Eetu ja ruma Rusina. 

Mitä kaikkea näet ympärilläsi? Löydätkö 

esimerkiksi kukkivan kuukävyn tai hilpeän 

harmaan kakkarokiven? 

Pohdi, millaisilla uusilla tavoilla voit kuvailla ympärilläsi 

olevia asioita. Näyttävätkö asiat erilaisilta, kun olet 

nimennyt ne uudelleen? 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Teija Rekola, Mervi Lindman (kuv.): 

Eetu ja ruma Rusina (2013) 

  



Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus 

 

 

KAIKKI LASKETAAN! 

Kokoa oma keräilykokoelmasi. Löydätkö rastin 

lähettyviltä esimerkiksi yhden kiven, kaksi risua, kolme 

lehteä ja neljä käpyä? 

Voit lisätä omaan keräilykokoelmaasi myös itse 

keksimiäsi asioita – vain mielikuvitus on rajana!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Kristin Roskifte, Arja Kantele (käänt.): 

Kaikki lasketaan (2020)  

Voit myös 

keksiä nimen 

omalle keräily-

kokoelmallesi! 



Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus 
 

 

Kiva, kun lensit kanssamme tarinoiden poluilla! 

Tässä kaikki suunnistusreitillä mukana olleet kirjat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me 
Rosvolat 

Heinähattu, 
Vilttitossu 
ja vauva 

Näkymätön 
lapsi ja 
muita 

kertomuksia 

Sanni & 
Joonas : 
talviyö 

Kaikki 
lasketaan 

Linnut ovat Hyppy tarinoihin -kirjasesta / kuv. KMG Turku 

 

Meidän 
pihan 

perhesoppa 
Tiitiäisen 
satupuu 

Monen 
sortin 

perheet 

Minä tykkään 
nyt : ilosta, 

ujostelusta ja 
muista tunteista 

Eetu ja 
ruma 

Rusina 
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