Keski-kirjastojen lukuhaaste vuodelle 2019
Haasta itsesi lukemaan jotain uutta Keski-kirjastojen omassa lukuhaasteessa!
Kirjaston työntekijät auttavat mielellään sopivien kirjojen löytämisessä. Voit käyttää samaa kirjaa
useamman haastekohdan suorittamiseen.

1. Kirja, jossa ollaan metsässä __________________________________________
2. Kirja, jossa on yli 800 sivua ___________________________________________
3. Lue uudelleen vanha lempikirjasi, jota et ole lukenut vuosiin _________________
4. Kirja genrestä, jota et yleensä lue ______________________________________
5. Lue kirja eri kirjaston osastolta kuin mistä yleensä luet

(lasten, nuorten tai aikuisten osasto)______________________________________
6. Keski-kirjastojen aikuisten lukudiplomiin kuuluva kirja_______________________
7. Kirjaston työntekijän suosittelema kirja __________________________________
8. Vuonna 2019 julkaistu kirja ___________________________________________
9. Keski-Suomeen sijoittuva kirja ________________________________________
10. Kirja, joka pelottaa sinua ____________________________________________
11. Sukutarina _______________________________________________________
12. Kirja kertoo ajasta, jota et ole elänyt ___________________________________
13. Kirjassa herkutellaan _______________________________________________
14. Kirjassa on sateenkaariperhe tai samaa

sukupuolta oleva pariskunta ____________________________________________
15. Kirjassa on joku eläin ______________________________________________
16. Kirja, joka saa sinut nauramaan/itkemään ______________________________
17. Kirja, joka on saanut jonkin palkinnon _________________________________
18. Kirja, jossa on kolmiodraama ________________________________________
19. Kirjassa on sotilaita ________________________________________________
20. Yliluonnollisia asioita sisältävä kirja ___________________________________
21. Kirja, jossa käsitellään jotain sairautta _________________________________
22. Ystävän suosittelema kirja __________________________________________
23. Kirja, jossa on piirretty kansikuva _____________________________________
24. Kirja, jossa matkustetaan ___________________________________________
25. Kirja, joka sijoittuu merelle tai saaristoon _______________________________

26. Kirja, jossa on sarjamurhaaja __________________________________________

27. Kirja sijoittuu vuosikymmenelle, jolla synnyit ____________________________
28. Kirjan nimessä on jokin numero ______________________________________
29. Kirja, jonka kertoja on lapsi _________________________________________
30. Sarjakuvaromaani ________________________________________________
31. Kirja, jossa on alle 100 sivua ________________________________________
32. Kirjassa vieraillaan avaruudessa _____________________________________
33. Kirja, jossa metsästetään ___________________________________________
34. Kirja, joka on trilogian ensimmäinen osa _______________________________
35. Kirja, jonka tapahtumat sijoittuvat Lappiin ______________________________
36. Kirjassa on taiteilijoita _____________________________________________
37. Murresanoja sisältävä teos _________________________________________
38. Kirjan nimessä esiintyy sana “kirja” ___________________________________
39. Kirjassa harrastetaan jotain urheilulajia ________________________________
40. Kirja kertoo julkisuuden henkilöstä ____________________________________
41. Kirjan henkilöistä ainakin yksi on eläkkeellä _____________________________
42. Kirjassa on tekstin lisäksi myös kuvia _________________________________
43. Kirjasta on tehty elokuva ___________________________________________
44. Tositapahtumiin perustuva kirja ______________________________________
45. Aasialaisen kirjailijan kirjoittama kirja __________________________________
46. Kaunis kirja ______________________________________________________
47. Tietokirja sinua kiinnostavasta aiheesta _______________________________
48. Keltaisen kirjaston kirja _____________________________________________
49. Kirjan nimessä on jokin kaupunki _____________________________________
50. Jonkun kirjailijan esikoisteos _________________________________________
Bonustehtävät:
51. Osallistu kirjaston järjestämään tapahtumaan ___________________________
52. Arvioi jokin lukemasi teos Keski-verkkokirjastossa ________________________

