
Hyvinkään kirjaston lukuhaaste: 

 Ruuasta kertova kirja  

 Matkakertomus 

 Kirjassa rakastutaan 

 Maahanmuuttajasta, pakolaisesta tai turvapaikanhakijasta kertova kirja 

 Kirja kirjailijalta, jonka tuotantoa et ole lukenut aiemmin 

 Aasialaisen kirjailijan kirjoittama kirja 

 Sarjakuvakirja 

 Kirjan nimi on kysymys 

 Historiaa käsittelevä tietokirja 

 Kirjan kansi on mielestäsi ruma 

 Lastenkirja 

 Kirjan päähenkilö on sinun unelmatyössäsi 

 1700-luvulla kirjoitettu kirja 

 Oman alansa pioneerinaisesta kertova kirja (Miina Sillanpään syntymästä 150 v.) 

 Elämäkerta tai muistelmateos 

 Afrikkalaisen kirjailijan kirjoittama kirja 

 Perheenjäsenellesi tärkeää aihetta käsittelevä kirja 

 Kahden kirjailijan yhdessä kirjoittama kirja 

 Kirjassa on myrsky 

 Kirjailijan viimeiseksi jäänyt kirja 

 Kirja musiikkiosaston kokoelmista 

 Kokoelma esseitä tai kolumneja 

 Jossain päin maailmaa kielletty kirja 

 2000-luvulla sotaa käyneestä maasta kertova kirja 

 Suomalaisesta miehestä kertova kirja 

 Alle 18-vuotiaan suosittelema kirja 

 Eteläamerikkalaisen kirjailijan kirjoittama kirja 

 Kirjassa on alle 150 sivua 

 Vuonna 2016 julkaistu kirja 

 Kirjaston henkilökunnan suosittelema kirja 

 

Hyvinkään kirjaston lukuhaaste alkaa Kirjan ja ruusun päivänä la 23.4.2016 ja kestää vuoden 2017 Kirjan 

ja ruusun päivään asti.  

Lukuhaasteen tavoitteena on innostaa lukemaan myös sellaisia kirjoja, joihin ei ensimmäisenä olisi 

tarttumassa. Ei ole vaarallista, vaikka kaikkia 30 kohtaa ei saisikaan toteutettua tai yhdellä kirjalla tulisi 

kuitanneeksi useamman rivin.  

Kirjasto ei palkitse lukuhaasteen suorittaneita vaan tärkeintä on, että asiakkaat saavat uusia, yllättäviä ja 

ilahduttavia lukuelämyksiä. 



 

Viisi avainta onnistuneeseen lukuhaasteeseen: 

1. Kuka tahansa saa osallistua  

Kyseessä on Hyvinkään kirjaston lukuhaaste, mutta kuka tahansa innokas lukija voi ottaa siihen 

osaa. Mekin olemme ottaneet mallia Helmet-kirjastojen lukuhaasteesta. 

2. Lukuhaaste on stressitön haaste  

Kun tartut lukuhaasteeseen, muista, että sen tarkoitus on ainoastaan lisätä lukemisen iloa. Lue 

niin monta kirjaa, kuin ehdit, valitse vain ohuita kirjoja tai hylkää vaikka koko haaste, jos siltä 

tuntuu. Lukuhaastetta ei myöskään tarvitse suorittaa listan mukaisessa järjestyksessä vaan 

lukuinnostus saa johdatella lukujärjestystä.  

3. Jokainen osallistuu omalla tyylillään  

Haluatko ruksia listalta monta kohtaa samalla kirjalla? Haluatko ohittaa jonkin kohdan, koska se 

ei lainkaan inspiroi? Yritätkö kuitata mahdollisimman monet kohdat pelkillä dekkareilla? Kaikki 

tämä on sallittua! Hyvinkään kirjaston lukuhaaste haluaa antaa inspiraatiota, mutta sinä saat 

itse päättää, millä säännöillä siihen osallistut.  

4.  Jaettu lukuilo on moninkertainen  

Lukuhaasteeseen on hauskaa osallistua yhdessä muiden kanssa. Innosta ystäväsi mukaan tai 

liity mukaan Helmetin lukuhaasteen Facebook-ryhmään, niin pääset keskustelemaan ihanimmista, 

kamalimmista ja yllättävimmistä lukuelämyksistä vuoden varrella.   

5. Apua on aina saatavilla  

Etkö tiedä, mistä löytyisi sopiva kirja johonkin haastekohtaan? Ei hätää, apu on lähellä! Suuntaa 

lähikirjastoosi tai Helmetin lukuhaasteen Facebook-ryhmään ja kirjaston henkilökunta sekä muut 

lukijat auttavat sinut eteenpään. Hyvinkään pääkirjaston ala-aulasta löytyy sermi, johon voit itse 

laittaa post-it -vinkkejä eri kohtiin sopiviksi kirjoiksi tai saada ideoita muiden vinkeistä. Lisäksi 

valmiita vinkkejä voi etsiä verkosta esimerkiksi kaunokirjallisuuspalvelu Kirjasammosta.   

Iloista lukuvuotta!  

 

 

PS. Jos saat tämän lukuhaasteen 

suoritettua nopeasti tai kaipaat muuten 

vaan vielä enemmän haastetta, niin 

Helmetin lukuhaasteessa kohtia on 20 

lisää… 

https://www.facebook.com/groups/helmetlukuhaaste/
https://www.facebook.com/groups/helmetlukuhaaste/
http://www.kirjasampo.fi/fi

