
  

Hienoa, että otit LUKKI-lukuhaasteen vastaan! 

 

Voit suorittaa kaikki 50 haastetta tai vain osan niistä.  
 
Jotkin teoksista kattavat useamman haastekohdan. 
 
Lukuhaasteen suorittamiseen on aikaa vuoden 2023 tammikuun 
loppuun. 
 
Voit vinkata löytämiäsi teoksia tai kertoa lukukokemuksistasi 
haastevuoden aikana somessa tunnuksella #lukkilukuhaaste2022. 
 
Mukavia hetkiä haastekohtien parissa! 

 

LUE TAI KUUNTELE ÄÄNIKIRJANA  

1  Kirja, jossa ollaan avaruudessa  

2  Kirja, jossa käsitellään kuolemaa  

3  Kirja, jossa musiikilla on merkittävä osa  

4  Kirja, jossa tehdään käsitöitä  

5  Kirja, jossa muutetaan  

6  Kirja, jossa otetaan rennosti  

7  Kirjan nimessä on jonkin paikan nimi 

8  Kirjassa tanssitaan 

9  Kirjasta on tehty elokuva 

10  Kirja, jonka nimi ärsyttää  

11  Kirjan päähenkilö muuttaa maalle  

12  Kirjassa viihdytään puutarhassa 

13  Kirjassa puhutaan murretta 

14  Kirja, jossa sisarussuhde on vaikea/kipeä 

15  Kirja, jossa aikamatkaillaan  

16  Kirja, joka sijoittuu keskiaikaan  

17  Kirja, jossa soditaan 

18  Kirja, jossa on erivärisiä sivuja 

19  Kirja, jossa on mysteeri  

20  Kirja, jossa luetaan jonkun muistiinpanoja 

21  Kirja, jossa luetaan kirjaa 

22  Kirja, jonka kirjoittajalla on sama etunimi kuin sinulla 

23  Kirja, jossa on kylmä sää 

24  Kirjan nimessä on jonkin taivaankappaleen nimi 

25  Viime vuonna kuolleen kirjailijan kirjoittama kirja 

26  Ranskalainen klassikko 

27  Sarjakuva, jonka tapahtumat sijoittuvat historiaan 

28  Kirja, jonka kannessa on ainakin kaksi eläintä 

29  Kirja, jonka kirjoittaja ei julkaise kirjoja omalla nimellään 

30  Keltaisen kirjaston kirja 



31  Kirja, jonka nimi saa sinut hyvälle tuulelle 

32  Kirja, jonka tapahtumapaikassa olet käynyt 

33  Kirja, joka on julkaistu vasta tekijän kuoleman jälkeen 

34  Tietokirja, joka liittyy koulussa vihaamaasi tai rakastamaasi oppiaineeseen 

35  Lastenrunokirja 

36  Kirja tekijältä, jota pidät ns. turhana julkkiksena 

37  Kirja, jonka nimessä on enemmän vokaaleja kuin konsonantteja 

38  Kirja, jonka kannesta et pidä 

39  Nuortenosaston kirja 

40  Kirja, jossa urheilulla on merkittävä osa 

41  Kirja sellaisesta genrestä, jota et ole aiemmin lukenut 

42  Kirja, joka sijoittuu 2020-luvulle 

43  Kirjan nimessä on kysymysmerkki tai huutomerkki 

44  Kirjan alkukieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti 

45  Kirja, joka on vanhempi kuin sinä 

46  Kirja kertoo sateenkaariperheestä 

47  Kirja tunnetulta kirjailijalta, jonka kirjoja et ole aiemmin lukenut 

48  Kirjan nimessä on jokin säätila 

49  Australialaisen tai uusiseelantilaisen kirjailijan kirja 

50  Kirja, jonka olet joskus jättänyt kesken 

 

 

 
 

 


