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Tehtävä 1. Kuuntelu   

Kuulet Lasse Pöystin iltasadun yhden kerran. Lue ensin tehtävät huolellisesti. Valitse 

oikea vaihtoehto ja ympyröi se.  Joka kohdassa on vain yksi oikea vastaus. 

 Vastaa viimeiseen kysymykseen suomeksi. 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/16/lasse-poysti-kertoi-iltasadut-elaviksi 

 

1. Milloin Jussi puhuu vanhempien kanssa? 

a) kylvyssä ollessa 

b) saunoessa 

c) istuessa alimmalla portaalla 

d) aamiaisella 

 

2. Miten Jussin piti auttaa saunan lämmityksessä? 

a) kantaa vettä valmiiksi 

b) pestä lattia 

c) tuoda saunaan halkoja 

d) tehdä vihta 

TAUKO 

3. Minkälainen Jussi oli saunatontun mielestä? 

a) ryhdikäs 

b) kovaääninen 

c) jouluinen 

d) liian pieni 

 

4. Mitä oikeasti olivat tontun ”merihirviöt“? 

a) nopeita aluksia 

b) vesilintuja 

c) soutuveneitä 

d) kesäasukkaita 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/16/lasse-poysti-kertoi-iltasadut-elaviksi


TAUKO 

5. Mitä Jussi ajatteli tontun pois muuttamisesta? 

a) Hän oli pahalla mielellä. 

b) Hän ei viitsinyt sanoa mitään. 

c) Hän oli huvittunut. 

d) Hän halusi savusaunaan. 

 

6. Mitä tonttu käytti taikaesineenä? 

a) löylyä 

b) vihtaa 

c) sivellintä 

d) puunlehteä 

 

7. Illalla saunassa 

a) Jussi istui vähän korkeammalla 

b) Jussi itki, kun tukkaa pestiin 

c) Jussi ei uskonut silmiään 

d) Jussi joi teetä 

 

KYSYMYS KOKO SADUSTA. VASTAA OMIN SANOIN. 

 

8. Miksi Jussi ei enää itke saunassa? 

 

____________________________________________________ 
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Tehtävä 2. Tekstin ymmärtäminen 

Lue seuraava teksti ja ratkaise tehtävät lukemasi perusteella.  

Lukukoira ja lukulemmikki 

Lukuhetkiä varten on kehitetty lukukoirapassi. Lukuhetkeen osallistuva lapsi saa passiin 
leiman ja kuusi leimaa keränneille on luvassa pieni palkinto. Passeja saa kirjastoista. 

Mikä lukukoira? 

Lapsi lukee ääneen ja koira kuuntelee. Lapsi lukee koiralle rauhallisessa paikassa, paikalla 
on lapsen ja koiran lisäksi vain koiran ohjaaja. Ohjaajan tehtävä on valvoa lukuhetkeä 
sivusta, mutta ei puuttua sen kulkuun. Koira kuuntelee, se ei arvostele lukemista, ei korjaa 
virheitä eikä naura lukijalle. Lukukoira auttaa ja innostaa lasta oppimaan lukemaan. 

Miksi lukukoira? 

Tavoitteena on lukuharrastuksen edistäminen ja onnistuneen lukukokemuksen luominen 
lapselle. Koirien on todettu lisäävän ihmisen mielihyvähormonien määrää sekä 
rentouttavan mieltä, minkä vuoksi niiden vaikutus myös lukemiseen liittyvissä haasteissa 
on myönteinen. Koiralle lukemisen on todettu auttavan lukihäiriöisiä lapsia. Koiran 
läsnäolo vähentää lukemiseen liittyvää kynnystä ja stressiä. Koira ei arvostele, takerru 
virheisiin tai keskeytä – lapsella on rauha harjoitella lukemista. 

Lukukoira Oulussa 

Oulun kaupunginkirjaston lukukoiratoiminnan yhteistyökumppanit ovat Suomen Karva-
Kaverit sekä Kennelliitto. Lukukoiratoiminta käynnistyi pääkirjaston lastenosastolla syksyllä 
2014 yhteistyössä Suomen Karva-Kaverit -yhdistyksen vapaaehtoisten kanssa. Lukuhetkiin 
osallistuvien koirien soveltuvuus kaverikoiratehtäviin on testattu. 

Lukukoiratoiminnasta 

Lukukoirailmiö on levinnyt Eurooppaan Yhdysvalloista. Suomessa kirjastoista 
ensimmäisenä aloitti Kaarinan kaupunginkirjasto vuonna 2011 Tartu tassuun -
lukuhankkeellaan. Samana vuonna lukukoiratyönsä aloitti Espoossa toimiva Börje. 
Lukukoiratoiminta on nykyään yleistä useissa kirjastoissa ja kouluissa ympäri Suomen.                              
Lähde: https://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/lukukoira 

  

https://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/lukukoira


 

 

Kuva: https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Vuosaaren_kirjasto/Lukukoira_Keksi(194864) 

Ovatko väittämät oikein vai väärin? Ympyröi. 

 Jos väittämä on väärä, kerro miksi se on väärin. 

 

1. Lukukoirapassi on palkinto.   oikein / väärin  

 

 

2. Ohjaaja osallistuu aktiivisesti lukutilanteeseen.    oikein / väärin 

 

 

3. Lukukoiralla on monia positiivisia vaikutuksia lapsen lukukokemukseen.     oikein/väärin 

 

 

4. Ryhmä lapsia ilmoittautui vapaaehtoisiksi lukukoiratoimintaan.        oikein / väärin 

 

 

5. Lukukoiratoiminta ei ole kovin suosittua Suomessa.           oikein / väärin 

https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Vuosaaren_kirjasto/Lukukoira_Keksi(194864)


GRICOLA   

8. huhtikuuta 2022                   NIMI ________________________ 

 

Tehtävä 3 

Kirjoita aukkoon suomenkielinen vastine oikeassa muodossa. Konjunktio, pronomini, 

tai postpositio on keksittävä itse, jos ei ole vironkielistä vihjettä (x). 

 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/miksi-luen 

Täällä verkkosivulla on inspiroivia tarinoita lukemisesta ja kirjoittamisesta. Lue eri ihmisten 

ajatuksia lukemisen MERKITYKSESTÄ (tähendus). 

 

Miksi luen? 

Tähän 1._____________________ (küsimus) vastaa seuraavaksi niin tubettajia, kirjailijoita, 

opettajia kuin koululaisiakin. Lue ihmisten tarinat lukemisesta ja 2._____________________  

(leida) kirjavinkkejä.  

 

LINNEA SKOG  (yläkoululainen ja näyttelijä) 

Meillä 3._____________________  (kodu) on aina luettu iltasatuja, kun oltiin pieniä. Äiti luki 

4._____________________  (soome keel) ja iskä ruotsiksi. Meidän kodin viereen 

postilaatikoiden 5._____________________  (x) tulee kirjastoauto. Se oli varsinkin 

pienempänä aina 6._____________________  (tähtis) tapahtuma. Kirjastoautoa odotettiin 

innolla. Mentiin sisälle ja 7._____________________  (valida)  sylit täyteen satuja, musiikkia ja 

videoita. 

Yksi ihana muisto mulla on, kun olin ihan pieni. Iskä 8._____________________  (ehitada) ja 

remontoi meidän taloa. Mun vaari oli mun kanssa hiekkalaatikolla ja hän luki mulle siinä 

kirjaa. Mulla on tuosta hetkestä äidin ottama valokuva seinällä. Se kuva on mulle rakas. 

Luen usein kirjoja, joista on tehty leffoja. Tykkään tosi paljon John Greenin kirjoista. Olen 

lukenut niitä 9._____________________  (x) englanniksi että ruotsiksi. 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/miksi-luen


PATA DEGERMAN (löytöretkeilijä) 

 

Arkipäiväni alkavat 10._____________________  (ajaleht) lukemisella ja päivän aikana luen 

pääasiassa sähköpostia, nettisivuja ja WhatsApp-viestejä. Kirjojen lukeminen kuuluu iltoihin 

ennen nukkumaanmenoa. 11._____________________  (nädalalõpp) luen joskus keskellä 

päivääkin, mutta harvemmin. 

Ollessamme retkellä Grönlannissa eräs kaveri oli 12._____________________  (võtta) 

mukaansa kiipeilystä kertovan kirjan. Se oli juuri ilmestynyt eikä 13._________________  

(keegi) leirissämme ollut löytänyt sitä vielä kirjakaupasta. Odotimme ja odotimme että hän 

saisi kirjan loppuun ja se siirtyisi 14._____________________  (järgmine) lukijalle, mutta 

mitään ei tapahtunut. Hän luki etanavauhtia! Päätimme yksimielisesti, että tilanne ei voi 

jatkua. Kehitimme seuraavanlaisen järjestelmän: kun kirjan omistaja sai 

15._________________  (üks) luvun luettua, hän repi lukemansa 16._____________________  

(lehekülg) ja antoi ne kaverilleen. Näin kirja kulki luku kerrallaan teltasta telttaan. Kun 

viimeinenkin teltta oli saanut sivut luettua, niistä tuli vessapaperia.  

 

 

ILMARI HÄKKILÄ (koululainen) 

Toisella 17._____________________  (klass) opettaja määräsi vartin lukuajan joka päiväksi. En 

tykkää sellaisesta, vaan haluan lukea silloin, kun huvittaa. Joskus en jaksa ja joskus vain 

unohtuu.  

Lukeminen on kivaa, kun voi kokea paljon ja vähän kuin seikkailla itsekin kirjojen kautta. 

Televisio on vähän 18._____________________  (samasugune) elämys, mutta oikein hyvä kirja 

voi olla 19._____________________  (hea) kuin huono telkkari. Verrattuna vaikkapa johonkin 

oikein tylsään pörssiohjelmaan. 

Parasta on lukea mökillä samalla, 20._____________________  (x) mummi tekee ruokaa ja äiti 

ja isä pihahommia. On suuri nautinto, kun voin lukea, mennä kaapille ja ottaa keksin, 

21._____________________  (x) lukea lisää, mennä kaapille ja ottaa toisen ja 

22._____________________  (kolmas) keksin. Tämä on mahdollista vain silloin, kun äiti ei ole 

kotona. 
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VIRVE FREDMAN  (bloggaaja ja yrittäjä) 

 

Viimeisten kuukausien aikana minusta on tullut melkoinen lukutoukka ja sekä lukemisen 
että tietysti kirjojen kuuntelun puolesta puhuja. On ollut ihanaa 23._____________  (kuulda), 
kuinka moni muukin rakastaa kirjoja ja kuinka paljon 24._____________________  (rõõm) ja 
hyötyä muutkin kokevat niistä saaneensa. 

Syy, miksi haluan niin paljon puhua kirjojen puolesta on, että kohtaan jatkuvasti ihmisiä,           
25 .___________________   (x) eivät enää lue tai ole 26._____________________  (kunagi) 
lukeneetkaan. En tietenkään sano, että jokaisen on pakko lukea tai kuunnella kirjoja, sillä 
kaikki jutut tietenkään 27. _____________________  (huvitada) kaikkia. 

Monella on ennakkoajatuksia kirjoihin tarttumisesta ja uskon, että tämä johtuu usein vain 
siitä, etteivät he ole löytäneet 28._____________________  (ise) mieluista tapaa lukea tai 
kuunnella sellaisia kirjoja, jotka heitä oikeasti kiinnostaisivat. 

Tykkään lukea ja kuunnella elämäkertoja ja kirjojen kautta olen päässyt 
29._____________________  (tutvuda) mielenkiintoisten ihmisten elämäntarinoihin. Näiden 
tarinoiden kuuleminen on ollut todella inspiroivaa, sillä jokainen niistä antaa uusia ideoita 
omaan elämään, auttaa ymmärtämään muita paremmin. Tämän kautta olen tullut 
iloisemmaksi, positiivisemmaksi ja ennen kaikkea 30._____________________  (õnnelik).  

Miksi luen? 7 tapaa, joilla kirjat ovat parantaneet elämääni | Virve Fredman  

Tekstejä on muokattu. 

https://www.virvefredman.com/ostolakossa/miksi-luen-7-tapaa-joilla-kirjat-ovat-parantaneet-elamaani/
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Tehtävä 4 

Alla on lista kirjoja ja erilaisten lukijoiden kuvauksia. Yhdistä sopivat parit, millainen kirja 

sopisi kenelle. Kirjoita aukkoon sopivan teoksen nimi. 

 

TEKIJÄ TEOS LUOKKA AVAINSANAT 

a. Aalto, 
Seppo 

Kapina tehtailla historia historiakirjat, 
Suomen historia, 

tietokirjat 

b. Korhonen, 
Karoliina 

Suomalaisten 
painajaisia  

sarjakuva sarjakuvat, 
kuvakirjat 

c. Kunnas, Mauri Koiranmäen 
Martta ja 
Ruuneperi 

lastenkirjallisuus lasten- ja 
nuortenkirjat, 

lasten kuvakirjat, 
satukirjat 

d. Larpsson, Åsa Musta polku jännäri jännityskirjat ja 
dekkarit, 

kaunokirjallisuus 

e. Mäki, Merja Ennen lintuja romaani kaunokirjallisuus 

f. Salminen, Elina Omin luvin 
onnellinen 

runous runokirjat, 
lahjakirjat, 

kaunokirjallisuus 

g. Simukka, Salla Musta kuin 
eebenpuu 

nuortenkirjallisuus nuortenkirjat, 
kaunokirjallisuus 

h. Tuurna, Marja-
Leena 

Eeva-Liisa Manner: 
Matka yli 

vaihtelevien äärten 

elämäkerta elämäkerrat, 
lyyrikot, runoilijat, 

tietokirjallisuus 

 

Lukijat: 

Esimerkki:  

Anne, 45-vuotias, äidinkielen opettaja Helsingistä. Hän lukee kaikenlaisia kirjoja, mutta 

pitää eniten tunnettujen ihmisten elämästä kertovista kirjoista ja muistelmista. Hänelle 

sopisi kirja otsikolla Eeva-Liisa Manner: Matka yli vaihtelevien äärten. 

  



 

1) Eevi, 20-vuotias, kirjallisuuden opiskelija Jyväskylästä. Pitää uudemmasta 

kaunokirjallisuudesta ja lukee mieluiten proosaa. Hän ei pidä erityisesti runokirjoista 

eikä tykkää enää nuortenkirjoista. Hänelle sopisi siis kirja 

______________________________________________________. 

2) Timo, 13-vuotias, oppilas Tampereelta. Ei pidä paljon lukemisesta ja katsoisi 

mieluummin kuvia. Hän ei kuitenkaan pidä lastenkirjoista. Häntä varten sopisi kirja 

______________________________________________________. 

3) Sanni, 23-vuotias, laulaja Espoosta. Haluaa saada innoitusta uusia laulunsanoja 

varten ja lukee siis mielellään runoutta. Häntä ei kiinnosta nuortenkirjallisuus. 

Hänelle sopisi kirja 

______________________________________________________. 

4) Ari, 30-vuotias näyttelijä Oulusta. Pitää jännittävistä tarinoista, mutta ei tykkää 

tietokirjoista. Häntä varten sopisi kirja 

______________________________________________________. 

5) Jarkko, 54-vuotias lääkäri Turusta. Häntä kiinnostavat tietokirjat menneisyyden 

tapahtumista. Romaanit eivät ole hänen suosikkejaan. Hänelle sopisi kirja 

______________________________________________________. 

6) Anna, 12-vuotias oppilas Kajaanista. Hän pitää kaunokirjallisuudesta, mutta ei pidä 

vielä aikuisille tarkoitetusta kirjoista eikä enää lastenkirjoista. Hänelle sopisi siis kirja 

______________________________________________________. 

7) Mikko, 7-vuotias koululainen Vantaalta. Pitää kirjoista, jossa on kuvia, mutta hän ei 

tykkää sarjakuvista. Häntä varten sopisi siis kirja 

______________________________________________________.
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Tehtävä 5 

Taivuta verbejä sopivassa aikamuodossa. Vastaa sisältökysymykseen suomeksi. 

Turun kirjamessuilla 2021 Lukupiiri-kirjan kanssa ja vähän bloggarinakin 

Kirjoittanut Kirsi Ranin   

Turun kirjamessut 0) KUULUVAT (kuulua) syksyyn. Kirsin Book Clubin joukkue on ollut 

vuodesta 2014 aina mukana. Viime viikolla meitä 1) ____________ (olla) messuilla kolme 

eli Minna Väisälä, Päivi Jääsaari ja minä, Kirsi Ranin. 

Aiemmin messut ovat olleet tiukkaa aikatauluttamista keskustelusta toiseen, mutta nyt 

viime viikon messuilla me 2) ________________ (ottaa) rauhallisemmin. Tai pitäisikö sanoa, 

että eri lailla, sillä minä olin messuilla ensimmäistä kertaa kirjailijana. Jopa nimike ”kirjailija” 

3) __________________ (tuntua) vielä tällä hetkelläkin minulle oudolta, sillä ”kirja-

aktivistin” viitta on toistaiseksi lähempänä omaa identiteettiäni. 

 

Turun kirjamessujen alkajaisiksi annoin Lukupiiri-kirjan Jenni Haukiolle. 

Messut 4) _________________ (näyttäytyä) jo avajaispäivänä kuitenkin eri lailla, kun oma 

kirja oli Otavan osastolla myynnissä. Perjantaina aivan ensimmäiseksi me 

5) _______________ (käydä) Minnan kanssa tarkastamassa, missä pöydässä Lukupiiri-kirjaa 

oli saatavilla ja montako kappaletta oli esillä. Seuraavaksi suuntasimme Turun kirjamessujen 

bloggaritilaisuuteen. 

https://kirsinbookclub.com/author/kirsi-ranin/


 

Tietenkin otimme Jennin kanssa myös jokavuotisen yhteiskuvan, sekin on 6) 

__________________ (olla) katkeamaton perinne vuodesta 2014. 

Turkulaiset kirjat 

Ensimmäiset kirjat, joihin me 7) _________________ (tutustua), olivat turkulaisia. Jenna 

Kostet on 8) _____________ (kirjoittaa) tosipohjaisen tarinan Margaretasta, nuoresta 

naisesta, joka on murhannut miehensä. Kirjassa päähenkilö Margareta 9) _____________ 

(kertoa) tarinansa Turun raatihuoneen tyrmässä odottaessaan kuolemantuomionsa 

täytäntöönpanoa. Margaretan synnin tapahtumat sijoittuvat 1600-luvun Turkuun.  

 

Rauno Lehtinen on puolestaan koonnut tuoreempia tositarinoita kirjaansa Murhia ja 

hirmutekoja Turussa. Kirjassa esitellään 60 rikosta: kuinka niistä uutisoitiin, miten poliisityö 

itse 10) _______________ (edetä) ja keitä tuomittiin. Mukana on myös ratkaisemattomia 

tapauksia. Rauno hieman varoitteli, että jotkut tapaukset ovat pelottavaa luettavaa. 

https://kirsinbookclub.com/2021/10/turun-kirjamessuilla-2021-lukupiiri-kirjan-kanssa-ja-vahan-bloggarinakin/ 

 

 

Vastaa kysymyksiin suomeksi. 

 

11. Miksi vuoden 2021 kirjamessut olivat Kirsille toisenlaiset kuin aikaisemmat? 

 

 

 

 

12. Mitä kaikkea Kirsi teki messuilla (mainitse ainakin 4 asiaa). 

 

__________________________________________________________________________ 

 

https://kirsinbookclub.com/2021/10/turun-kirjamessuilla-2021-lukupiiri-kirjan-kanssa-ja-vahan-bloggarinakin/
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Tehtävä 6 

Valitse tilanteeseen parhaiten sopiva repliikki. 

 

Esimerkki: Olet kirjastossa ja haluat palauttaa kirjoja: 
 
1. Hei! Onko teillä asiakasvessaa? 
2. Hei! Palauttaisin nämä kirjat.  
3. Hei! Onko teillä englanninkielisiä kirjoja? 
4. Hei! Haluaisin maksaa sakkoni. 
 
Osa 1 
 
A. Olet kirjastossa ensimmäistä kertaa ja haluat lainata kirjoja.  
 
1. Hei! Haluaisin tehdä itselleni kirjastokortin. 
2. Hei! Milloin tämän lainaamani kirjan eräpäivä on? 
3. Hei! Haluaisin palauttaa tämän kirjan. 
4. Hei! Ostaisin tämän kirjan. 
 
B. Olet kirjakaupassa. Olet etsimässä syntymäpäivälahjaksi kirjaa 7-vuotiaalle serkullesi.  
 
1. Hei! Haluaisin lainata tämän kirjan. 
2. Hei! Voisitteko neuvoa minulle, missä lastenkirjaosasto on? 
3. Hei! Onko teillä nuorten kirjoja? 
4. Hei! Onko teillä myynnissä toimistotarvikkeita? 
 
C. Olet kirjastossa ja huomaat, että lainasi ovat myöhässä. 
 
1. Hei! Haluaisin lainata uusia kirjoja. 
2. Hei! Haluaisin muuttaa kirjastokorttini osoitetietoja. 
3. Hei! Olen hukannut kirjastokorttini. 
4. Hei! Haluaisin uusia nämä kirjat. 
 
 
  



Osa 2 
 
D. Olet kirjastossa. Haluat lainata kirjoja, mutta olet unohtanut kirjastokorttisi PIN-koodin. 
 
1. Hei! Miten voin luoda uuden PIN-koodin unohtuneen tilaan? 
2. Hei! Miten voin luoda uuden PIN-koodin unohtuneen tilille? 
3. Hei! Miten voin luoda uuden PIN-koodin unohtuneen tilalle? 
4. Hei! Miten voin luoda uuden PIN-koodin unohtuneen tilalleen? 
 
 
E. Olet kirjastossa ja haluat tietoa kirjaston lukupiiristä.  
 
1. Hei! Teillähän on täällä kirjastossa lukupiiri, eikö vain? 
2. Hei! Teillähän on siinä kirjastossa lukupiiri, eikö vain? 
3. Hei! Teillähän on täällä kirjastossa lukupiiri, eiköhön vain? 
4. Hei! Teillähän on täällä kirjastossa lukupiiri, eikö vaikka?  
 
 
F. Olet kirjastossa ja haluat ilmoittautua lukupiiriin. 
 
1. Hei! Miten lukupiirille olisi mahdollista osallistua? 
2. Hei! Miten lukupiiriin olisi mahdollinen osallistumaan? 
3. Hei! Miten lukupiiriin olisi mahdollista osallistumaan? 
4. Hei! Miten lukupiiriin olisi mahdollista osallistua? 
 
 
G. Olet divarissa ja etsit tarvitsemaasi oppikirjaa käytettynä. 
 
1. Moi! Saako teiltä Suomen mestari 2 -kirjaa käytetynä? 
2. Moi! Saako teiltä Suomen mestari 2 -kirjaa käytettyä? 
3. Moi! Saako teiltä Suomen mestari 2 -kirjaa käyttetynä? 
4. Moi! Saako teiltä Suomen mestari 2 -kirjaa käytettynä? 
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Tehtävä 7 

Mitä sanaa etsitään?  

Valitse sopiva sana vihjeen perusteella seuraavien sanojen joukosta. Osa sanoista 

jää käyttämättä. 

KAUNOKIRJALLISUUS, VIIVAKOODI, ASIAKASPALVELUTISKI, LAINAUSAUTOMAATTI, 

KIRJASTONHOITAJA, KIRJASTOKORTTI, LAINA-AIKA, LAINAKIELTO, LAINAUSKUITTI, 

KIRJASTOKORTIN LUKIJA 

 

1. Kone, jolla voit lainata kirjastossa. 

__________________________ 

2. Päivä, johon mennessä lainat pitää palauttaa. 

__________________________ 

3. Tuloste, jonka saat lainausautomaatista. 

__________________________ 

4. Lainausautomaatissa asetat kirjastokorttisi tähän. 

__________________________ 

5. Lainausautomaatin lukija lukee tämän mustien ja valkoisten raitojen yhdistelmän. 

__________________________ 
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Tehtävä 8 

 

Kirjoita alle mahdollisimman monta sanan KIRJA pohjalta muodostettua uutta sanaa 

(uusi nomini, verbi, adjektiivi tai yhdyssana). 

Esimerkki:  

KIRJAILLA  

KIRJA-ARVOSTELU 
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Tehtävä 9 

Mistä verbistä substantiivi tulee? Kirjoita A-infinitiivi. 

Esimerkki: Laulu kertoo rakkaudesta.     RAKASTAA 

1. Minulla on monta harrastusta, joista lukeminen on yksi.  ___________________ 

2. Kirjailijat lähettävät hakemuksia, jotta saisivat apurahan uuden kirjan kirjoittamiseen. 

___________________ 

3. Luen aina, kun on mahdollista, jopa kampaamossa hiusten leikkauksen aikana. 

___________________ 

4. Dekkareissa rikoksesta epäillyn valehtelu on tavallista. ___________________ 

5. Kaikille on pääsy sallittu kirjojen lumoavaan maailmaan. ___________________ 

6. Kirjakauppa on liike, jossa kirjojen rakastaja saa rahansa kulumaan. 

___________________ 

7. Mikä on kirjakauppojen tämän vuoden myydyin tuote? ___________________ 

8. Odotus on vuonna 2021 ensi-iltansa saanut suomalainen draamaelokuva. 

___________________ 

9. Kuka on kirjan Seitsemän veljestä tekijä? ___________________ 

10. Ihminen tarvitsee lepoa ikävistä ajatuksista, ja lukeminen auttaa siinä. 

___________________ 
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Tehtävä 10 

Kirjoita teoksen otsikon ja lyhyen yhteenvedon eteen numero, joka on kirjailijan nimen 

edessä.  

0 Hannu Mäkelä      Seitsemän veljestä  … on löytölapsi, joka kasvaa köyhäinlääkärin 
poikana Thebassa, valmistuu itsekin 
lääkäriksi, toimii faraon aivokirurgina, elää 
monet myrskyisät vaiheet, rakastuu ja 
pettyy. Maanpakolaisena hän muistelee 
Thebaa, nuoruuttaan ja hulluuttaan. 

1. Tove Jansson  Valkea kuin lumi       Ikääntynyt Aliide Truu asuu yksin talossaan 
Viron maaseudulla. Maa on itsenäistynyt 
edellisenä vuonna ja maareformi on alkanut. 
Vanhan naisen arjen katkaisee pihalle 
pyörtynyt parikymppinen Zara.  

2. Aleksis Kivi  Tuntematon sotilas        Tartonsuomalaisen kaksikielinen 
esikoisrunoteos. Se on rohkea ja 
intohimoinen rakkaudentunnustus kirjailijan 
kotikaupungille, sen kaduille, toreille, 
suihkulähteille, kahviloille ja tietysti sen 
asukkaille 

3. Mika Waltari 0 Herra Huu  …. haluaa suojella perhettään vaaroilta ja 
niinpä he muuttavat keskelle avomerta 
pienelle majakkasaarelle, joka näkyy kartalla 
pienenä pisteenä, jota pikku Myy väittää 
kärpäsenliaksi.  

4. Salla Simukka        Sinuhe egyptiläinen   … kirjailijanuran loistava, historiallinen 
läpimurto. Sodan kritiikki ja suomalaisen 
sotilaan muistomerkki. Sotaromaani 
jatkosodasta ja talvisodasta, joka kulkee 
isältä pojalle. 

5. Väinö Linna           Muumipappa ja meri  … kirja on trilleri. Kirja kertoo nuoresta 
tytöstä nimeltään Lumikki, joka asuu 
Tampereella. Lumikki löytää pimiöstä 
seteleitä ja alkaa selvittämään niiden 
mysteeriä. Kirjan tapahtumat sijoittuvat 
nykyaikaan. 

6. Sofi Oksanen        Tarton sarjarakastaja. 
Tartu sariarmastaja 

0 ... on kirjailijan luoma kuvitteellinen henkilö. 
Päähenkilö on omalaatuinen hahmo, joka 
muun muassa yrittää pelotella lapsia, mutta 
ei aina oikein onnistu siinä 

7. Heidi Iivari  Puhdistus  Kirjan päähenkilöitä ovat Juhani, Tuomas, 
Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero. Tarina 
seuraa heitä reilun vuosikymmenen verran.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuvitteellinen_henkil%C3%B6
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Tehtävä 11   

 

Vastaa alla oleviin kysymyksiin siten, että edellisen sanan viimeinen kirjain on seuraavan 

sanan ensimmäinen kirjain. 

 

0.                  1.                 2.     3.                 4.                5.         6.            7.          8.      9.                10.              11. 

H E L S I N K I T Ä M E R I _ _ A _ _ _ _ _ N _ _ _ _ _ I _ _ _ S _ _ _ _ T _ _ _ U _ _ A _ _ _ _ _ O _ _ _ _ _ S _ _ U  

 

Kysymykset: 

0. Mallikysymykset: Suomen pääkaupunki?  

1. Meri Viron ja Suomen välissä?  

 

2. Seuraa päivää? 

3. Mistä kirjasta opitaan lukemaan? 

4. Asuu vieressä? 

5. Tupsukorvainen petoeläin? 

6. Tarvitaan hiihtämiseen? 

7. Luokkahuoneessa tähän kirjoitetaan liidulla? 

8. Voidaan tehdä järvessä kesäisin? 

9. Lämmittää maapalloa? 

10.  Istuu luokkahuoneessa? 

11.  Useimmiten lapsille tarkoitettu kertomus? 
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Tehtävä 12 

Talvilomaa ilahdutti helmikuussa 2022 Siilikeijun Ilon bingo Hattulan kunnankirjastossa. 

Lähde: https://www.facebook.com/hattulankunnankirjasto 

 

Mitä Siili teki talvilomalla? Laita sana oikeaan muotoon ja yhdistä oikea kuva ja teksti. 

Kuva tässä https://www.facebook.com/hattulankunnankirjasto/photos/4889809421101453 

Esimerkki:      11   Aurinko paistoi, linnut LAULOIVAT (laulaa) 

 

___ Kirjoitin __________________  (kaveri). 

___ Söin __________________ (värikäs) hedelmän. 

___ Haastoin jännään __________________ (peli). 

___  (Halata) __________________ hellästi.  

___ Nuuhkin __________________ (maailma). 

___ (Ottaa) __________________  pikku nokoset. 

___ Uppouduin __________________ (tarina). 

___ Nautin __________________ (musiikki). 

___ Kakkuhetki _______________ ___________  (kaveri). 

___ Liikutin __________________  (itse). 

___ Maalasin  __________________ (taulu). 

___  (Ihmetellä) __________________ luontoa. 

___  Leivoin __________________ (pulla).  

___  (Tanssia) __________________  itseni tainnoksiin.  

___ Paijasin __________________ (eläinystävä). 

 

https://www.facebook.com/hattulankunnankirjasto
https://www.facebook.com/hattulankunnankirjasto/photos/4889809421101453
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Tehtävä 13 

 

Kirjoitustehtävä.  

Tarinan monet muodot.  

Luetko enemmän tavallisia painettuja kirjoja vai kuunteletko äänikirjoja? Katsotko videoita 
tai tiktokia? Minkälaisiin tarinoihin sopii tavallinen kirja ja minkälaisiin äänikirja tai video? 
Mitä hyviä puolia niissä on? Entä onko jotain huonoa? Minkälaisissa tilanteissa käytät eri 
mahdollisuuksia? 

Perustele, mikä on mielestäsi paras tapa tarinan kertomiseen.  

Kirjoita vähintään 100 sanaa. 
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Tehtävä 14 

 

Keskustelu 

 

Mitä mieltä olet kirjoista, joita koulussa pitää lukea? Ovatko ne olleet mielenkiintoisia?  

Mikä on sopiva määrä pakollista kaunokirjallisuutta?  

Mitä hyötyä kirjallisuuden lukemisesta on? Minkälaisia elämyksiä siitä voi saada?  

Perustele mielipiteesi ja anna esimerkkejä.  

 

Valmista noin 3 minuutin puheenvuoro. Puheenvuoron on tarkoitus olla vapaata puhetta. 

Ethän siis lue puhettasi suoraan paperista tai opettele sitä sanasta sanaan ulkoa. 

Valmistaudu keskustelemaan aiheesta lisää varsinaisen puheenvuoron jälkeen. 

 

 

 

 


