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Tervehdys lukija! 

Kuten teitä ihmisiä, myös 

meitä lukulintuja on 

monenlaisia. Yksi tykkää 

lukea kuvakirjoja, toinen 

sarjakuvia ja kolmas 

tietokirjoja. 

Lähde mukaani 

seikkailulle tarinoiden 

poluille! 
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MIKÄ ON SINUN PARAS PELITAKTIIKKASI? 

Oletko aiemmin tavannut jalkapalloa pelaavaa karhua, 

mäyrää, majavaa tai kultakalaa? Jos et, ei hätää: 

kirjassa Mikko Murina, kenttien kuningas pääset 

nimittäin katsomaan eläinten jännittävää ottelua! 

Karhu Mikko Murinalla ja hänen joukkuetovereillaan 

mäyrällä, majavalla, siilillä ja kultakalalla sanotaan 

olevan hurmaavan humoristinen pelityyli. Millainen se 

voisi olla? 

Mikä olisi sinun pelitaktiikkasi Mikko 

Murinaa ja hänen joukkuettaan 

vastaan? Näytä, miten karhu, mäyrä ja 

siili pelaavat jalkapalloa! 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Daniel Napp, Mirka Lahti (käänt.): 

Mikko Murina, kenttien kuningas 

(2020) 
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KRAAK KRAAK! 

Kraak! Variksen kirjat on varastettu! Arvaatko kuka on 

vienyt variksen kirjat? 

Vihje: Katso 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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PIDÄTKÖ SINÄ PELAAMISESTA? 

Millaisia pelejä sinä tykkäät pelata? Pidätkö 

ulkopeleistä? Vai pidätkö enemmän tietokonepeleistä? 

Entä pelaatko kännykkäpelejä? Millainen on sinun 

mielestäsi hyvä peliaika, entä mikä on liikaa? 

Tiesitkö, että kirjastoista löytyy laaja valikoima erilaisista 

peleistä kirjoitettuja kirjoja? Kirjoissa on myös ohjeita 

pelaamisen tueksi! 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Sanna Pelliccioni: Onni-poika tykkää 

pelata (2015) 
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KEKSI UUSI URHEILULAJI 

Millainen olisi unelmiesi urheilulaji? Keksi uusi urheilulaji! 

Tarvittaisiinko urheilulajissasi palloa, mailaa vai kenties 

molempia? Pelataanko sitä yksin vai joukkueen kanssa? 

Mieti myös, täytyykö lajissasi aina voittaa? 

Näytä kaverillesi tai vanhemmillesi, miten keksimääsi 

lajia harrastettaisiin. 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Åsa Rönn, Michael Rönn, Ingrid Flygare 

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

Hurraa Pekka Töpöhäntä (2017) 

  

Hurraa 

hurraa! 
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MITEN TULLA MESTARISALAPOLIISIKSI? 

Oletko joskus haaveillut etsivän ammatista? 

Pohdi, mitä etsiväksi tuleminen vaatii? Entä minkälaisia 

työvälineitä etsivä voisi tarvita? Mieti myös 

ominaisuuksia, joista olisi hyötyä mestarietsivälle. 

Ominaisuudet voivat olla mitä vain, vaikkapa 

näkymättömyys! 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Jørn Lier Horst, Hans Jørgen Sandnes 

(kuv.), Sanna Manninen (käänt.): 

Etsivän käsikirja (2020)   
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HARRASTUKSESTA TOISEEN 

Mitä sinä harrastat? Pidätkö urheilusta tai musiikista? 

Entä pelaamisesta tai lukemisesta? Vai kenties niistä 

kaikista? 

Kirjassa Kalle, pallo ja sello Kallen soitonopettajan nimi 

on Jemina Jousikko ja jalkapallovalmentajan nimi Pontus 

Bollander. Keksitkö itsellesi lempinimen harrastuksesi 

perusteella? 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Pauli Kallio, Juliana Hyrri: Kalle, pallo ja 

sello (2019) 

  

Minun lempi-

harrastukseni 

on lukeminen! 

Lempinimeni 

on Lukulintu. 

Mikä sinun 

lempinimesi 

on? 
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TAPAA MÖLKKYPÄÄ, BILJARDÖÖRI JA 

SOHVAPERUNA! 

Oletko sinä joskus pelannut mölkkyä ja biljardia tai 

harrastanut sohvaurheilua? Runokirjassa Laulavat 

lenkkitossut seikkailevat nimittäin mölkkypää, biljardööri 

ja sohvaperuna – mikä näistä sinä olisit? 

Keksitkö lisää mölkkypään ja biljardöörin kaltaisia 

hassuja lempinimiä? 

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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ÄÄNEEN LUKEMINEN ON LAHJA LAPSELLE 

Tiesitkö, että säännöllinen lapselle ääneen lukeminen 

vaikuttaa merkittävästi lapsen taitojen, mielikuvituksen ja 

tunneälyn kehittymiseen? Lue lapselle -sivustolta löytyy 

tutkimustietoa lukemisesta, materiaalia 

varhaiskasvatukseen sekä kirja- ja loruvinkkejä yhteisiin 

lukuhetkiin. 

Mikä on sinun lempi-iltasatukirjasi? Entäpä jos sinä tänä 

iltana kertoisit tai lukisit iltasadun äidille tai isälle? 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Martin Widmark, Helena Willis (kuv.), 

Outi Menna (käänt.): Jalkapallon 

arvoitus (2018) 

  
Sen 

pituinen 

se. 
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EI SAA SANOA... 

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 seuraavan 

laisia: Onko punainen lempivärisi? Pidätkö suklaasta? 

Luetko kirjoja? 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Maria Kangaskorte, Tiia Javanainen 

(kuv.): Ruutuvapaata koululaisille 

(2020) 

 

 

  Tykkäätkö 

syödä kiiviä? 

Siis sitä 

hedelmää! 
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VARSINAIS-SUOMEN KIRJASTOT 

KÄYTÖSSÄSI! 

Tiesitkö, että yhdellä ja samalla Vaski-kirjastokortilla voit 

asioida kaikissa Vaski-yhteistyökirjastoissa ja hyödyntää 

niiden Vaski-verkkokirjastoa? 

Kuinka monessa Vaski-kirjastossa olet vieraillut? Oletko 

vieraillut Turun ja Varsinais-Suomen kirjastojen lisäksi 

muissa kirjastoissa? 

Mikä on lempikirjastosi? Entä lempipaikkasi 

lempikirjastossasi? 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Joseph Stewart, Tapani Lahtinen 

(käänt.): Lasten ideakirja (2020) 

Huomasithan 

rastilappujen QR-

koodit? Koodit 

johdattavat suoraan 

kirjojen sivuille Vaski-

verkkokirjastoon. 
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Kiva, kun lensit kanssamme tarinoiden poluilla! 

Tässä kaikki suunnistusreitillä mukana olleet kirjat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasten 
ideakirja 

Jalkapallon 
arvoitus 

Onni-
poika 

tykkää 
pelata 

Komisario 
Ankka ja 
kauhea 

kakkuvarkaus 

Hurraa Pekka 
Töpöhäntä 

Linnut ovat Hyppy tarinoihin -kirjasesta / kuv. KMG Turku 
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vapaata 

koululaisille 

Mikko 
Murina, 
kenttien 
kuningas 

Laulavat 
leikkitossut: 
urheilullisia 

liikuntarunoja 

Etsivän 
käsikirja 

Kalle, pallo 
ja sello 
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