
5. Etsi kirja, jonka haluaisit lukea. 

Kirjan nimi: _________________________

Kirjailija: ___________________________

Miksi? ______________________________

__________________________________

6. Etsi kirja, jota voisit suositella ystävällesi.

Kirjan nimi: _________________________

Kirjailija: __________________________

Miksi? ______________________________

__________________________________

7. Etsi tietokirja, joka käsittelee sinua 
kiinnostavaa harrastusta.

Kirjan nimi: ________________________

Kirjailija: __________________________

Mistä kirja kertoo?

_________________________________

_________________________________

Ota halutessasi kuvat kirjojen kansista ja jaa 
ne somessa.
#suunnistakirjaan #kirjamessut #lukuliike

Helsingin Kirjamessuilla
24.–25.10.2019
Peruskoulun 5.–6. luokat

N
inni K

airisalo

– Taita tehtävälomake haitariksi.
– Täytä tähän tietosi ja tee lomakkeen tehtävät.
– Irrota tämä sivu ja palauta se aulassa olevaan 
Suunnista kirjaan -pisteeseen. Kaikki sivun palaut-
taneet osallistuvat kirja-arvontaan. Yhteystietoja ei 
käytetä muuhun tarkoitukseen. Kirjasuosituksista 
kootaan erillinen lista, johon ei yhdistetä nimiä.
– Anna loppuosa eli vastaukset opettajallesi

Etu- ja sukunimi:______________________________

Osoite:________________________________________

Postinumero ja kaupunki:________________________

Koulu:_________________________________________

Paras lukemani kirja: _________________________

_______________________________________________

10 hyvää syytä lukea

1. Kirja kehittää ajattelua, antaa uusia ideoita 
ja avartaa maailmaa.

2. Kirja antaa tietoa muista maista, luonnosta, 
tekniikasta, historiasta ja kaikesta, mistä 
haluamme tietää enemmän.

3. Kirja kehittää tunne-elämää ja kykyä 
tuntea myötätuntoa. Se auttaa eläytymään 
toisten tilanteisiin.

4. Kirjasta saa voimaa ja iloa. Se tarjoaa 
viihdettä ja jännitystä. Se saa nauramaan ja 
itkemään. Se lohduttaa.

5.  Kirja auttaa pohtimaan, mikä on oikein tai 
väärin, hyvää tai pahaa.

6. Kirja osoittaa, että kysymyksiin on monta 
vastausta. 

7. Kirja auttaa ymmärtämään muita. Kun 
luemme eri aikoina ja eri kulttuureista kirjoitet-
tuja kirjoja, huomaamme, että ajatukset ja tun-
teet voivat olla samanlaisia kuin omammekin.

8.  Kirja on seurana yksinäisinä hetkinä.

9. Kirja on helppo ottaa mukaan, ja sitä voi 
lukea missä tahansa. Sen voi lainata ilmaiseksi.

10. Hyvää kirjaa kannattaa lukea ääneen. 
Se on silta ihmisten välillä.



Nimi:____________________________

1. Kiertele ja katsele ympärillesi! Mikä on  
mielestäsi messujen kiinnostavin osasto?

Osaston nimi tai numero:

___________________________________

Mikä osastossa kiinnostaa?

___________________________________

___________________________________

_________________________________

2. Etsi kirjastoauto Skidistä tai sen ympäriltä 
sinua kiinnostava kirja, jonka kannessa on 
eläimen kuva.

Mikä kirjan nimi on?

__________________________________

Kuka kirjan on kirjoittanut? 

___________________________________

Mistä kirja kertoo?

__________________________________

___________________________________

___________________________________

3. Etsi Sanaston osasto 6k60. 

Saatko tehdä oman äänikirjan uudesta 
nuortenkirjasta? 

      Kyllä.            En.

Entä saatko ladata sen nettiin muiden 
kuunneltavaksi?

      Kyllä.            En.

4. Käy Toukola- tai Kumpula-lavalla.

      Toukola        Kumpula

Päivä: ____________________________

Kellonaika: ________________________

Mitä kirjaa lavalla käsitellään?
 
_________________________________

_________________________________

_________________________________

Mitä lavalla tapahtuu?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

LUKUILOA!
JÄRJESTÄJÄT:

SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT
JA

 ÄIDINKIELEN OPETTAJAIN LIITTO

(TIETOKIRJALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUELLA)




