
Heili-kirjastojen lukuhaaste 2023  

hakuvinkkejä 

 

1. Jonkin sortin vitsikirja 

Tee haku termillä ”vitsit” tai vaikkapa ”huumori” tai suuntaa huumorihyllylle. 

2. Lapselle tai nuorelle iloa tuottanut kirja 

Kysy rohkeasti suosituksia nuorelta ikäpolvelta. 

3. Vuonna 2023 julkaistu hyvän mielen kirja  

Voit tutkia uutuushyllyjä, uutuusluetteloita tai hakea verkkokirjastosta termillä 2023. 

4. Kirja houkuttelee rentoutumaan 

Hakuterminä voisi käyttää esim. ”rentoutus”, ”stressinhallinta”, ”henkinen hyvinvointi” tai 

”mielenrauha”. 

5. Kirjan nimessä on iloinen asia 

Katsele ympärillesi kirjastossa tai tee haku esim. termillä ”ilo”, ”onnellisuus” tai ”rakkaus”. 

6. Kirjassa on hauska kansikuva 

Nyt ei auta kuin katsella ympärilleen, mikä huvittaa?       

7. Kirjassa kerrotaan jotain positiivista Karjalasta 

Tee haku esim. termillä ”Karjala”, ”Imatra”, ”Saimaa” tai ”Lappeenranta”. 

8. Kirja, joka houkuttelee kokeilemaan jotain uutta 

Mikä sinua kiinnostaisi ja olisi uutta? Piirustus? Excel? Kynttilänvalanta? Puutyöt? 

Sijoittaminen? Psykologia? Sukututkimus? 

9. Naapurin tai tuttavan suosittelema kirja 

Kysele lähiympäristöstä suosituksia, kirjaston henkilökuntakin lasketaan. 

10. Kirjan on kirjoittanut sinulle uusi kirjailija 

Tartu suositusten tai sattuman perusteella sinulle uuteen tuttavuuteen. 

11. Elämänlaatua kohottava tietokirja 

Mikä alue vaatisi kohennusta? Oma kunto, tieto, koti vai puutarha? 

12. Kirja, jonka tapahtumiin haluaisit osallistua 

Minkä kirjan tarinaan haluaisit hypätä mukaan? Henkilön voit valita vapaasti. 

13. Hyvästä ystävästä kertova kirja 

Kokeile hakua termillä ”ystävyys” tai ”ihmissuhteet”. 

14. Kirja herättää innon oppia jostakin lisää 

Suuntaa tietokirjahyllyille ja valitse kiinnostava aihe. 

15. Ohut ja kiva kirja 

Nyt mittailemaan kirjan paksuutta, ohuus on toki suhteellinen käsite       



16. Kirjassa muutetaan parempaan paikkaan 

Tee haku esim. termillä ”muutto”, ”maallemuutto”, ”downshiftaus” tai ”elämänmuutokset”. 

17. Kirjassa toteutuu haave 

Tee haku termillä ”elämän tarkoitus”, ”unelmat” tai ”persoonallisuuden kehitys”. 

18. Kirja, jonka lukisit mielellään uudestaan 

Mikä tahansa sinuun vaikutuksen tehnyt kirja. 

19. Toisen ymmärtäminen on kirjassa tärkeässä roolissa 

Tee haku termillä ”tunnetaidot”, ”tunne-elämä”, ”tunteet” tai vaikkapa ”ennakkoluulot”. 

20. Hyviä tunteita herättävä kirja 

Mikä kirja sai sinut hyrisemään tai toivomaan ettei kirja vielä loppuisi? 

21. Kirja, jossa on kultausta kannessa 

Hyllyille taas ja tutkimaan kansia! 

22. Summassa hyllystä poimittu kirja 

Anna sattumalle mahdollisuus. 

23. Kiinnostava elämäkerta 

Nyt suunnaksi hylly 99.1 tai hakusanaksi ”elämäkerrat”. 

24. Rakkaustarina 

Suunnaksi romantiikan hylly, elämäkerrat tai haku termillä ”rakkaus”, ”rakkausromaanit” tai 

”rakkaudenkaipuu”. 

25. Kaunis kirja 

Kirja voi olla kaunis kanneltaan tai sisällöltään, sinä ratkaiset. 


