
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osallistu Kihniö 100 - juhlavuoden lukuhaasteeseen.                                                                             

Lukuhaasteen vaativuuteen voit vaikuttaa omilla kirjavalinnoillasi.                                                      

Voit lukea tai kuunnella kirjat haluamallasi tavalla; esimerkiksi painettuna,                             

e-kirjana, äänikirjana tai vaikkapa jonkun toisen lukemana.                                                               

Kirjat voivat olla sekä tieto- että kaunokirjallisuutta. 

Lukuhaasteessa on 12 kohtaa, joista maksimissaan 6 voit halutessasi korvata 

toiminnallisilla tehtävillä. Lukuhaaste huipentuu juhlavuoden lopulla kirjastossa 

järjestettäviin juhliin, jossa kaikki haasteen suorittaneet palkitaan.                               

Huomioimme myös mikäli luet kaikki 12 kirjaa ja suoritat sen lisäksi toiminnalliset 

tehtävät. Palauta valmis lukuhaaste kirjastoon 10.12.2020 mennessä. 

 

1. Kihniön kunta on 100-vuotias; lue historiallinen kirja.  

Kirja, jonka luin _______________________________________________________________ 

 

2. Lue Kihniöstä/ kihniöläisestä kertova tai kihniöläisen kirjoittama/ kuvittama kirja. 

Kirja, jonka luin _______________________________________________________________ 

  

3. Kihniössä on paljon kaunista luontoa; lue luontoaiheinen kirja. 

Kirja, jonka luin _______________________________________________________________ 

 

4. Kihniöläiset ovat aktiivista urheiluväkeä; lue urheiluun tai liikuntaan liittyvä kirja.  

Kirja, jonka luin _______________________________________________________________ 

 

5. Lue 100 minuuttia. 

Kirja, jota/ joita luin ___________________________________________________________ 

 

6. Lue vähintään 100 sivua.  
Kirja, jota/joita luin ____________________________________________________________ 

 

7. Lue kirja, joka alkaa K-kirjaimella.  

Kirja, jonka luin ________________________________________________________________ 

 

8. Kihniö on osa Pirkanmaata; lue pirkanmaalaisen kirjailijan kirjoittama kirja.  

Kirja, jonka luin ________________________________________________________________ 

 

9. Kihniössä on useita yrityksiä ja muita tahoja, jotka työllistävät; lue työhön liittyvä kirja. 

Kirja, jonka luin ________________________________________________________________ 

 

10. Kihniöläisissä on aktiivisia vaikuttajia; lue vaikuttava kirja.  

Kirja, jonka luin ________________________________________________________________ 

   

11. Kirjaston vaihtuvissa näyttelyissä on usein esillä kihniöläisten tekemää taidetta;                                       

lue taiteeseen tai muu kulttuuriin liittyvä kirja.  

Kirja, jonka luin ________________________________________________________________ 

 

12. Kihniön 100v - juhlavuonna on aihetta iloon; lue iloinen kirja. 

Kirja, jonka luin ________________________________________________________________ 

Kihniön kunnankirjaston juhlavuoden lukuhaaste 

 



 

 

Toiminnalliset tehtävät                                                                                                                               

 

 

Kihniön kirjasto on kaikille avoin; käy kirjastossa.                                                                                      

Kirjastokäynnistäni minulle jäi parhaiten mieleen ___________________________________ 

 

Osallistu kirjaston tapahtumaan. 

Tapahtuma, johon osallistuin ______________________________________________________ 

 

Kihniön kirjasto on osa PIKI-kirjastoa; käy tutustumassa verkkokirjastoon. 

Verkkokirjastossa minusta parasta on ______________________________________________ 

 

Tutustu Kihniön kirjaston kotiseutukokoelmaan.  

Siellä minua kiinnosti erityisesti _____________________________________________________ 

 

Jos kirjaston lainaus/ palautusautomaatti ei ole sinulle vielä tuttu, kokeile sen käyttöä.  

Automaatin käyttö oli mielestäni __________________________________________________ 

 

Tutustu kirjaston e-palveluihin, esimerkiksi e-kirjoihin tai e-lehtiin. 

Tutustuin _________________________________________________________________________ 

 

 

Nimi: _______________________________________      

Puhelinnumero: _____________________________ 

 

 

 

   

Innokasta juhlalukuvuotta! 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 Vinkkejä haasteen suorittamiseen voit kysyä kirjastosta. 


