
Heili-kirjastojen lukuhaaste 2022 hakuvinkkejä 

 

1. Lapsen tai nuoren suosittelema kirja 

Kysy rohkeasti suosituksia. 

2. Vuonna 2022 julkaistu kirja  

Voit tutkia uutuushyllyjä, uutuusluetteloita tai hakea verkkokirjastosta termillä 2022. 

3. Kirjassa ollaan järven tai meren rannalla 

Hakuterminä voisi käyttää esim. ”järvet”, ”meri” tai ”rannat”. 

4. Kirjan nimi on erityisen houkutteleva 

Voit hakea kirjoja jollain erityisen kiinnostavalla termillä tai pitää silmät auki 

kirjastokierroksella. 

5. Kirjassa on lumoava kansikuva 

Kansia voi selailla kustantajien nettisivuilla, kirjastoissa ja kaupoissa. 

6. Kirjan tapahtumat sijoittuvat Karjalaan 

Tee haku termillä ”Karjala” tai vaikkapa ”Imatra”. 

7. Kirja, joka liittyy harrastukseesi 

Voit hakea eri termeillä tai suunnata suoraan harrastehyllylle. 

8. Kirja, johon tarttumista olet suunnitellut jo pitkään 

Mikä on se opus, joka on aina pitänyt lukea, mutta jotenkin on jäänyt? Sinuhe? Seitsemän 

veljestä? Kalevala? Saat vihjeitä googlaamalla ”klassikkokirjat”. 

9. Tunnetun henkilön suosittelema kirja 

Tähän saat vinkkejä lehdistä, televisiosta, kaverilta tai googlaamalla ”suosittelee kirjaa”. 

10. Tietokirja, jonka aihe on sinulle uusi 

Mihin aiheeseen et ole vielä tarttunut? Kasvioppi? Kauppatieteet? Betonivalu? Akvaariot? 

11. Kirja, joka on vanhempi kuin sinä 

Voit hakea halutulla vuosiluvulla ja rajata hakua valitsemalla aineistotyypiksi ”Kirja” tai 

selailla kirjojen painovuosia etulehdiltä. 

12. Kirjan alkukieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti 

Verkkokirjastosta löytyy rajaus ”Alkuteoksen kieli”. Valitse sinua kiinnostava hakusana, 

rajaa aineistotyypiksi ”Kirja” ja valitse sitten joku kiinnostava kieli. 

13. Kirja, josta on tehty elokuva 

Googlaa ”Kirja josta on tehty elokuva” tai kysy kirjastosta apuja. 

14. Kirja, johon liittyy kadonnut henkilö 

Tee haku termillä ”katoaminen”, ”kadonneet” tai ”sieppaukset”. 



15. Kirjassa paetaan yhteiskuntaa tai vallanpitäjiä 

Kokeile hakusanoja ”pako”, ”pakomatkat”, ”takaa-ajo”, ”dystopiat” tai vaikkapa ”tuhon 

jälkeinen maailma”. 

16. Kirjassa tapahtuu jotain yliluonnollista tai outoa 

Tee haku esimerkiksi termillä ”kummitukset”, ”yliluonnolliset olennot”, ”yliluonnolliset 

voimat”, ”vaihtoehtoiset todellisuudet”, ”taikaesineet”, ”henget” tai ”jälleensyntyminen”. 

17. Kirja, jonka poimit mukaan kirjaston näyttelystä 

Nyt hyllyjä ja näyttelyitä tutkimaan! 

18. Taide on kirjassa tärkeässä roolissa 

Voit kokeilla hakuja termeillä ”taide”, ”taiteilijaromaanit”, ”taide-elämä” tai ”taidenäyttelyt”. 

19. Tunteita herättävä kirja 

Tähän löytyy varmasti jokaiselta paras vastaus. 

20. Kirja, jossa on sininen kansi 

Voit selailla hyllyjä ja näyttelyitä tai kokeilla Kirjasammon kansikuvahakua: 

https://www.kirjasampo.fi/coversearch  

21. Summassa hyllystä poimittu kirja 

Silmät kiinni ja hyllyille!       

22. Muusikon elämäkerta 

Musiikkikirjat löytyvät luokasta 78.993, voit myös hakea termeillä ”muusikot”, ”laulajat”, 

”rock”, ”musiikinhistoria” jne. 

23. Hyvinvointikirja 

Nyt osoite voisi olla hylly 17.3 tai 59.3 tai haku termeillä ”henkinen hyvinvointi”, 

”elämänhallinta”, ”onnellisuus”, ”rentoutus” tai ”hyvä elämä”. 

24. Huumorikirja 

Huumorihylly tai hakutermiksi ”huumori”, ”musta huumori”, ”tragikomiikka” tai 

”kommellukset”. 

25. Sarjakuva 

Sarjakuvahylly kutsuu, luokka 85.32. Tai voit hakea termillä ”sarjakuvat”. 

 

https://www.kirjasampo.fi/coversearch

