
Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus 

 

 

Tervehdys lukija! 

Järjestä oma 

lastenkirjasuunnistus 

ja lähde mukaani 

seikkailulle 

tarinoiden poluille! 



Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus 

 

 

KURKISTUS PINNAN ALLE 

Oletko joskus sukeltanut? Näitkö veden alla jotakin? 

Mitä järvessä tai meressä voisi nähdä? Kerro ystävällesi, 

millaiseen maailmaan tahtoisit sukeltaa. 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Eveliina Netti: Pinnalla pinnan alla (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plup plup… 

Turussa voi 

sukeltaa vaikka 

kirjojen 

maailmoihin. … 

 
… Turussa on 

nimittäin pääkirjaston 

lisäksi 10 

lähikirjastoa, Skanssin 

palvelupiste ja kaksi 

kirjastoautoa! 
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AVARUUSOLENTOJA TURUSSA! 

Kirjassa Kun kohtaat avaruusolennon : viisi tärkeää 

ohjetta laskeutuu avaruusolento Grötkräkla aluksellaan 

Maahan. Kuuluu NIUKS, kun avaruusaluksen ovi 

aukeaa… 

Kuvittele, että avaruusolento laskeutuu aluksellaan 

Turkuun. Tapaat hänet, ja hän kyselee sinulta elämästä 

maapallolla. Keksi viisi asiaa, jotka kertoisit hänelle 

maapallosta. 

KIRJAVINKKI ja QR-KOODI 

Petri Tamminen, Valpuri Kerttula (kuv.):  

Kun kohtaat avaruusolennon : viisi 

tärkeää ohjetta (2019) 

  

Viisi hassunhauskaa 

ja hullunkurista 

ohjetta 

avaruusolennon 

kohtaamiseen löydät 

kirjasta! 
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MAAILMAN PARAS PAIKKA 

Sulje silmäsi ja kuvittele maailman paras paikka. 

Missä on tämä ihana paikka? Missä on juuri sinun 

maailman paras paikkasi? Miltä siellä näyttää tai 

tuoksuu? 

Maailman paras paikka voi olla koti, lähimetsä tai vaikka 

uimaranta. Maailman paras paikka voi olla myös äidin tai 

isän syli! 

KIRJAVINKKI JA GR-KOODI 

Nora Lehtinen, Jenni Skyttä-Forssell, Reetta 

Niemensivu (kuv.): Hattaratuuli : piirretään 

satuja iholle (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Missä on sinun 

maailman 

paras 

paikkasi? 
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TEE PERÄSSÄ KUIN PEILIKUVA! 

”Hopeinen peili oli ihmeellinen esine, 

eilinen heijastus heilahti siihen empimättä. 

Katseli huoneeseen, eilisen huomiseen. 

Peilissä toinen Mymmeli keikutteli lettiään, 

kosketti hellästi peilin hopeista kehystä.” 

(kirjasta Onnelliset aakkoset, Paula Nivukoski) 

 

1. Valitse itsellesi pari. 

2. Asetu parisi kanssa vastakkain. (Muistakaa turvavälit!) 

3. Kuvittele olevasi ystäväsi peilikuva – toista perässä 

kaikki, mitä ystäväsi tekee. Ystäväsi hypähtäessä 

sinäkin hyppäät. Tai kun ystäväsi hymyilee ja vilkuttaa 

iloisesti, sinäkin hymyilet ja vilkutat iloisesti. 

4. Vaihtakaa vuoroja niin, että kaikki saavat peilata ja olla 

peilattavana. 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Paula Nivukoski, Tove Jansson (kuv.): 

Onnelliset aakkoset (2021) 
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MIKÄ TEKEE JUURI SINUT ONNELLISEKSI? 

Kirjassa Pikku Prinssi päähenkilö oppii tärkeitä asioita 

etsiessään onnea. Mieti, millaisista paikoista Pikku 

Prinssi voisi etsiä onnea? 

Voit myös pohtia asioita, jotka tekevät juuri sinut 

onnelliseksi. Onnelliseksi voi tehdä esimerkiksi erilaiset 

puuhat kuten ulkoilu, pelaaminen, leikkiminen ja 

lukeminen, tai asiat kuten lelut, pelit ja kirjat. Myös hyvät 

ystävät tekevät onnelliseksi! 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Antoine de Saint-Exupéry, Irma Packalén 

(käänt.): Pikku Prinssi (alk. 1943) 

 

 

 

 

 

 

  

Auringon-

kukansiemenet 

ja laulaminen 

tekevät minut 

onnelliseksi! 
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MONENLAISIA MONSTEREITA 

Kuvittele ensin hurjistakin hurjempia monstereita, … 

… ja sekoita ne sitten yhteen yhdeksi hirviöksi! 

Hirviölläsi voi esimerkiksi olla suuri kita kuten 

Tyrannosaurus Rexillä, suuret siivet kuten lentoliskolla ja 

karvaiset tassut kuten lumimiehellä! 

Kuvaile ja esittele kavereillesi, miltä hirviösi näyttää. 

 

 

 

 

 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Laura Ruohonen, Erika Kallasmaa (kuv.): 

Merimonsterit : kun maailma oli litteä ja 

meri kuhisi hirviöitä.. (2019) 

  

Liiku seuraavalle 

rastille kuten 

kuvittelemasi 

hirviösi kulkisi!  



Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus 

 

 

KATSEET KOHTI TAIVASTA! 

Parhaat ystävykset Anna, Kaamanen, Uni ja Hamid ovat 

luontoa tutkivia salaisia agentteja. Kirjassa he 

tarkkailevat lintuja ja päätyvät melkoisiin seikkailuihin! 

Jos katsot ympärillesi, montako erilaista lintua sinä näet? 

Osaatko nimetä niistä jonkun? 

Entä tiesitkö, että jotkut linnut muuttavat etelään 

talveksi? Minne sinä lentäisit, jos olisit lintu? 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Reetta Niemelä (kirj.), Sanna Pelliccioni 

(kirj., kuv., val.), Mia Rönkä (kirj.), Anneli 

Nurmi-Lukkarinen (val.), Ari Rosenberg (val.): 

Nähdään majalla, lintuagentit (2017) 

  

Kraak! 

Näetkö kavereitani? 

Hekin pukeutuvat 

mustaharmaaseen 

asuun. 
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HULLUTTELU ON HAUSKAA! 

Kirja nimeltä Hulluja satuja on hulluista hulluimpia satuja 

pullollaan! Saduissa seikkailevat esimerkiksi 

kauhuoravat Mauri ja Vesa, tottelemattomat touhupeput 

Vuokko ja Keke sekä toimelias Kakkakikkare…! 

Sepitä sinäkin hullu satu. Keksi itse tai valitse ympäriltäsi 

hahmo ja tapahtumapaikka! 

Mitä hullua hahmollesi voisikaan tapahtua, jos hän lähtisi 

seikkailemaan keksimääsi paikkaan. Miksi hän on siellä 

ja mitä ihmettä hän oikein tekee? Mitä sitten tapahtuu? 

KIRJAVINKKI JA QR-KOODI 

Paula Noronen, Minna Kivelä, Aiju Salminen 

(kuv.): Hulluja satuja (2021)  

 

Hih hih, 

 tämä kirja on 

superhauska! 



Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus 

 

Kiva kun lastenkirjasuunnistit kanssamme! 

Poimi alta suunnistuksen kirjavinkit ja QR-koodit! 

Hulluja satuja 

 

 

Kun kohtaat 

avaruusolennon : 

viisi tärkeää ohjetta 

 

 

Nähdään 

majalla, 

lintuagentit 

 

Merimonsterit : 

kun maailma oli 

litteä ja meri kuhisi 

hirviöitä.. 

 

 

Hattaratuuli : 

piirretään satuja 

iholle 

 

Pinnalla pinnan 

alla 

 

 

Onnelliset 

aakkoset 

 

 

Pikku Prinssi 
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