VARKAUDEN KAUPUNGINKIRJASTON LUKUHAASTE VUODELLE 2022

Lukeminen lisää hyvinvointia, ja Lukuhaasteen tarkoitus on innostaa lukemaan – tai
kuuntelemaan – kirjoja. Se innoittaa tarttumaan teoksiin, joita et ehkä tavallisesti lukisi.
Monessa kohdassa on mahdollista tehdä valinta painetun kirjan, äänikirjan ja e-kirjan välillä.
Tänä vuonna haasteessa juhlistetaan Varkauden kirjaston 145-vuotista taivalta. Tämän
kunniaksi haasteen viisi ensimmäistä kohtaa liittyvät lukemiseen ja/tai Varkauteen.
Haasteessa on 25 kohtaa, joista tarvitsee vastata 15:en. Huomaa, että yhdellä kirjalla voit
täyttää samalla kertaa useamman kohdan. Kirjaa ei tarvitse lukea/ kuunnella alusta
loppuun. Riittää, että olet lainannut kyseisen kirjan ja olet sitä mieltä, että se sopii tiettyyn
haastekohtaan.
Haasteeseen osallistuneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja Lainan päivänä 8.2.2023.

Varkauden kaupunginkirjaston juhlavuoden haasteet:
Kirjan aihe

Kirjan nimi (ja tekijä)

1. Kirja, jonka tapahtumat liittyvät osittain kirjastoon/
kirjakahvilaan/ kirjakauppaan ym.
2. Kirja, jossa kerrotaan jotain Varkauden historiasta
tai jossa Varkauden kaupungilla on jokin merkitys
3. Jukka Itkosen tuotantoa
4. Kirja, josta keskustelit jonkun kanssa tai jonka
lainasit, koska jokin kirjallisuustapahtuma tai
kuulemasi/lukemasi kirjailijan haastattelu innosti
siihen
5. Joku Lasten LukuVarkaus-ehdokkaana ollut kirja.
Listan kirjoista löydät täältä:
https://www.varkaus.fi/lasten-lukuvarkaus-voittajaja-ehdokaskirjat-kautta-aikojen

Muut haasteet:
Kirjan aihe
6. Kirja, joka viihdytti lomamatkalla/
viikonloppureissulla
7. Kirja, joka inspiroi aloittamaan uuden harrastuksen
tai houkutteli kokeilemaan edes kerran hiihtämistä/
soutamista/ retkeilyä tms.
8. Sait kirjasta tietoa oman hyvinvointisi lisäämiseen
tai keinon parantaa terveyttäsi

Kirjan nimi (ja tekijä)

9.

Kirja, jota lukiessa unohdit ajan, huolet tai
ympäristön

10. Kirja, jonka aihe/ tapahtumat vastaavat omia
kokemuksiasi tai jossa kuvataan ainakin joiltain
osin todellisia tapahtumia
11. Kirja, jonka tapahtumat sijoittuvat suomalaiseen
pieneen tai keskisuureen kaupunkiin
12. Kirja, jossa pohdiskellaan tai visioidaan
tulevaisuuden elämistä, asumista tai yhteiskuntaa
13. Kirjassa harrastetaan jotain/ käydään jossain
tapahtumassa, joka on/olisi ollut
koronarajoitusten aikaan vaikeaa/ rajoitettua
14. Seikkailukirja luonnon armoilla olemisesta,
aarteen etsimisestä yms.
15. Kirja kertoo viikingeistä tai muusta muinaisesta
kulttuurista
16. Tarinan aiheena on selvittämätön rikos
17. Kirja kertoo sinkkuelämästä
18. Kirjan henkilöt tai osa henkilöistä elävät
diktatuurissa, kärsivät rasismista tai edustavat
jotain vähemmistöä
19. Kirjassa rikotaan jotain (lakipykälää, esine, auto,
ihmissuhde ym.)
20. Kirjan tapahtumat sijoittuvat aikaan ennen
syntymääsi
21. Kirja, jollaista et tavallisesti lukisi (esim.
sarjakuva-albumi, elämäkerta, selkokirja ym.)
22. Kirjan tapahtumat sijoittuvat johonkin muualle
kuin kaupungin sykkeeseen (esim. Lappiin)
23. Kirja on jollain tapaa lohduton/ siinä kuvataan
surullisia asioita kuten ero, onneton rakkaus,
alkoholi- / huumeongelma tai luonnonkatastrofi
24. Kirjassa sometetaan/ käytetään älylaitteita
25. Luit kirjaa villasukat jalassa

Mukavaa matkaa kirjojen maailmaan!

Mikäli haluat osallistua arvontaan, palauta lomake pääkirjastoon tai Kangaslammin
lähikirjastoon 31.1.2023 mennessä.
Arvontaan osallistumista varten kirjoita tähän kirjastokorttisi numero________________

