
 



 

LUKUKASSIT ⑦─⑫ 

 

OMA IDEAPANKKI  

Ideapankissa muutamia kassikohtaisia ideoita virikkeeksi ja sovellettavaksi omalle ryhmälle ja 

omaan lukuarkeen sopivaksi. 

Taltioidaan kirjaan ja kirjoihin liittyviä omia tarinoita, loruja, askarteluja, leikkejä, sanataidejuttuja, 

ihmettelyjä ja keskusteluja. 

Kerätään ja jaetaan omia ideoita, kokemuksia, vinkkejä ja linkkejä myös yhteiseen käyttöön. 

Jokainen voi tehdä omannäköisiään juttuja. Idean tarvitse olla iso eikä uusi! 

 

Toistuvasti toteutettavissa mm. 

• Loruleikit 

• Sadutus 

• Roolileikit 

• Viikon tai kuukauden runo 

• Lorukortit 

• Oman kirjan päivä 

• Kirjaraati 

•   

•  

•   

•   

•    



 



  

LUKUKASSI ⑦ 
 
 

  
Bedford, Annie 
Hauska syntymäpäivä 
 

  
Cortina, Gabriel 

Mistä karhu pitää? 

 

  
Grimm, Jacob 

Susi ja seitsemän pientä 

kiliä 

  
Happonen, Kaisa 
Piste 
 

 

  
Helakisa, kaarina 
Pikku  posetiivi 
 

 
Huovi, Hannele 
Urpon ja Turpon seikkailut 
 

   
Kunnas, Mauri 
Pieni luontokirja 
  

  
Kuusela, Anne-Maria 
Puspus Pusukala 
tahtoo leikkiin 
 

  
Minä olen Muumipeikko 

 

  
Nilsson Thore, Maria 
Kolmikko kaivaa kuopan 
 

  
Rentta, Sharon 
Päivä eläinten rautateillä 
 

  
Taylor, Barbara 
Eläinten pesät 
 

 
Tiitinen, Esko-Pekka 
Kotikuusen kainalossa 
 
MUKANA MYÖS: 

 
Riemuhetki 
 

 



Cortina, Gabriel 

Mistä karhu pitää? 

• Kirjassa on erilaisia kosketeltavia pintoja. 

• Tunnustelkaa erilaisia pintoja esim. pihalla. Miltä tuntuu sadehaalari, kumisaapas, 

männynneulanen, pipo, puun kaarna?  

• Voitte esim. rakentaa oman radan tunnusteltavia asioita varten ja keksiä yhteisen tarinan 

ja/tai lorun, jota keksitte rataa kiertäessänne. Esim. ”Pihalle tuli X/karhu/pupu/kissa.  Se 

katseli ihmeissään ympärille ja halusi tutustua paikkoihin. Ensin X törmäsi puuhun, puun 

pinta tuntui ____.” Tarinaa voi jatkaa pitkäänkin. 

• Tehkää oma koskettelukirja tai -kuva ja keksikää siihen oma tarina. 

 

Happonen, Kaisa & Utti, Joonas 

Piste 

• Piste kertoo avaruuskoirajutun, jossa tapahtuu mitä tahansa. Tarinassa on onneksi 

onnellinen loppu. 

• Tehkää yhdessä luettelo erilaisista aloituksista, jotka voivat olla hassujakin, ja valitkaa niistä 

kiinnostavin, esim. 

Olipa kerran kukallinen pöytäliina… 

Olipa kerran korkeat portaat… 

Olipa kerran jättimäinen hampurilaissämpylä… jne. 

• Miten nämä sadut jatkuisivat, jos mitä tahansa voisi tapahtua? Jos innostutte tarinoimaan, 

apuna voitte käyttää satukaavaa: 

Olipa kerran… 

Joka päivä… 

Kunnes eräänä päivänä… 

Siitä seurasi, että… 

Kunnes viimein… 

Sen päivän jälkeen… 

• Voitte myös kerätä laatikkoon pieniä esineitä ja/tai lappuja, joissa on erilaisia kuvia tai 

sanoja, ja keksiä niistä omia satuja. 

 

 

 



  

LUKUKASSI ⑧ 
 
 

  
Baggott, Stella 
Iloiset eläimet 
 

  
Carle, Eric 
Pikku toukka paksulainen 
 

  
Daynes, Katie 

Miten kasvit kasvavat? 

 

  
Hietala, Nelli 

Kerttu ja kärpänen 

 

 
 

 

 
Hurme, Vuokko 

Leikkimään, teippi! 

  
Kempter, Christa 
Herra Jänis ja rouva Karhu 
riidoissa 
 

  
Laula ja näytä 
 

   
Lindgren, Astrid 
Kolme kertomusta  
Peppi Pitkätossusta 
  

  
Nikunen, Antti 
Autokirja 

 

  
Nuotio, Eppu 

Kauko Kivitasku ja 

kadonnut onnenkivi 

  
Pfister, Marcus 
Paratiisilintu 
 

  
Tuominen, Jenni 
Jengi vuodenaikojen 
lumoissa 
 

 
Wieslander, Jujja 
Mimmi Lehmä ja Varis 
 

MUKANA MYÖS: 

 
Pipsa Possu  
Kuralätäkkö 
 



Baggott, Stella 

Iloiset eläimet 

• Kirjan sivut on jaettu kahteen osaan, päähän ja kehoon. 

• Piirtäkää ja askarrelkaa omia hahmoja, ja yhdistelkää eri osia toisiinsa. Millaisia hahmoja 

syntyy? Keksikää uusista hahmoista tarinoita. 

 

Nuotio, Eppu & Vallineva, Saara 

Kauko Kivitasku ja kadonnut onnenkivi 

• Kaukolla on salaisuus, onnenkivi, mutta nyt se on kadonnut. Saarelaiset auttavat etsimään 

kiveä ja tuovat näytille paljon erilaisia kiviä. 

• Millainen oma onnenkivesi voisi olla? Missä sitä voisi säilyttää? Mikä tekee juuri siitä 

kivestä onnenkiven? Jos se katoaisi, millaisen etsintäkuulutuksen siitä voisit tehdä? 

• Keräilkää yhdessä erilaisia kiviä ja tehkää niistä onnenkivien polku. Kulkekaa polkua ja 

keksikää tarina, miten onnenkivien polulle pääsee ja mitä onnekasta polulla kulkemisesta 

seuraa. Voitte myös maalata oman onnenkivenne. 

• Mikäli Pikkusaari-kirjojen pienoismaailmat ihastuttavat, voitte rakentaa oman yhteisen 

pienoismaailman. 

 

 



   

LUKUKASSI ⑨ 
 
 

  
Baker, Danny 
Rohkea Sanni Hanhi 
 

  
Choux, Nathalie 
Kuuntele: mikä sanoo 
miau? 
 

  
Eriksson, Eva 
Julia istuu 
 

  
Flygare, Ingrid 
Liian pieni Putti 

 

 
 

  
Frensborg, Maria 
Pekka Töpöhännän 
terveyskirja 
 

   
Jos sul lysti on: 
Suomen lasten leikkirunot 
 

 
Kunnas, Mauri 
Herra Hakkarainen kyläilee 
 

  
Kunnas, Mauri 
Pieni avaruuskirja 
 

  
Lindgren, Astrid 

Saariston lapset:  

Pelle saa pienen eläimen 

 

  
Rahikka, Terttu 
Elsa ja Lauri riehuvat 
 

  
Rönns, Christel 
Pinko ja salaperäinen 
siemen 
 

  
Tammen kultainen 
juhlakirja 
 

 
Wieslander, Jujja 
Varis sanoo varo! 
 
MUKANA MYÖS: 

 
Ryhmä Hau: 
iso palapelikirja 
 
 



 

Rönns, Christel 

Pinko ja salaperäinen siemen 

• Pinko istuttaa pienen siemenen, josta pitäisi kasvaa porkkana. Miten oikea porkkana 

kasvaa, mitä hoitoa se vaatii?  

• Mitä jos saisitte salaperäisen siemenpussin, ettekä etukäteen tietäisi, mitä siemenistä 

pitäisi kasvaa?  

• Keksikää oma satusiemen, joka vaatii erityistä hoitoa. Kirjatkaa ylös satusiemenen 

ulkonäkö, hoito-ohjeet, kasvamisen vaiheet ja kasvin mahdolliset käyttötarkoitukset. 

Millainen kasvi satusiemenestä kasvaa? 

• Pinko istuu kaveriensa kanssa tuijottamassa kasvia. Koska porkkana oikein ilmestyy? ”Tämä 

on todella jännittävää,” hän kertoo, mutta Roosa-possun mielestä jännittäviä ovat 

lohikäärmeet ja peikot. Keksikää joku ihan arkinen ja tavallinen asia tai tapahtuma, joka 

voisi yllättäen ollakin jännittävää. 

Kunnas, Mauri 

Herra Hakkarainen kyläilee 

• Herra Hakkarainen ei millään herää, vaikka olisi kummituslinnassa tai merirosvolaivassa. 

• Miettikää, jos Herra Hakkarainen tulisi teille kylään, mutta kävelisi unissaan koko 

kyläreissun ajan. Mitä tapahtuisi? 

• Piirtäkää tai askarrelkaa kuva paikasta, jossa Herra Hakkarainen voisi vierailla. Lisätkää 

kuvaan monia yksityiskohtia ja tehkää siitä oma Etsi ja löydä -kuva. Löytyykö Herra 

Hakkarainen kuvasta? Keksikää tarina Herra Hakkaraisen vierailusta. 

 

 

 

 



   

LUKUKASSI ⑩ 
 
 

  
Erfving, Emilia 
Kasa 
 

  
Haamuhetki kullan kallis 
 

  
Haughton, Chris 
Ihan hukassa 
 

  
Hill, Eric 
Etsi viisi sammakkoa, 
Puppe!: opi numerot 
 

 

 

  
Kirkkopelto, Katri 
Molli 
 

  
Kuisma, Titta 
Lapsen oma metsäkirja 
 

  
Lindman, Mervi 
Peppe potalla 
 

  
Melling, David 

Huuko ja linnunpoikaset 

  
Paras ponilukemisto 
 

 

 

  
Peltoniemi, Sari 
Gattonautti ja muita 
arkisatuja 
 

  
Savisaari, Aira 
Niilo ja villit kepparit 
 

 
Scarry, Richard 
Minä olen pupu 
 

  
Topelius, Zacharias 
Vattumato 
 

MUKANA MYÖS: 

 
Ensimmäiset pelini 
 
 



 

Erfving, Emilia 

Kasa 

• Metsässä on kasa, joka muuttuu vuodenaikojen mukana. Mitä sen ympärillä oikein 

tapahtuu? 

• Valitkaa pihalta tai metsästä asia tai kohta, jota tarkkailette. Pohtikaa, mitä sen ympärillä 

tapahtuu ja keksikää siitä tarina, esim. Kasan päivä/kesä/vuosi. 

• Lasten Keskuksen verkkosivulla on kirjaan liittyviä tehtäviä: https://lastenkeskus.fi/wp-

content/uploads/2020/05/Kasa_tehtavia_EmiliaErfving.pdf  

Savisaari, Aira & Ruohonen, Hannamari 

Niilo ja villit kepparit 

• Niilo ja äiti tekevät isän vanhasta sukasta oman keppihevosen, joka saa asua sisällä. 

• Tehkää omat keppihevoset. Keksikää hevosille nimet, tarinat ja mieltymykset. Mitä 

keppihevoset tekevät yhdessä? Keppihevosilla voisi olla oma keppihevosleiri ennen kuin ne 

muuttavat koteihin. Suunnitelkaa leiriohjelma, kirjoittakaa yhteistä leiripäiväkirjaa, 

piirtäkää hevosmuotokuvia ja ottakaa kuvia muistoksi.  

• Keppihevosten sijaan voitte rakentaa myös paperinukketallin tai pitää leiriä esim. omille 

pehmoleluille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lastenkeskus.fi/wp-content/uploads/2020/05/Kasa_tehtavia_EmiliaErfving.pdf
https://lastenkeskus.fi/wp-content/uploads/2020/05/Kasa_tehtavia_EmiliaErfving.pdf


  

LUKUKASSI ⑪ 
 
 
 

  
Gliori. Debi 
Allu metsässä 
 

  
Halmetvaara, Henna 
Mitä tehtäisiin? 
 

  
Horáček, Petr 
Paras paikka maailmassa 
 

  
Kirkkopelto, Katri 
Oona ja Eetu: eri mieltä 
 
 

 

   
Kunnas, Kirsi 
Punni 
 

   
Kunnas, Mauri 
Hauska eläinkirja 
 

  
Kuronen, Kirsti 
Näytä minulle hassu ilme 
 

  
Kynsijärvi, Elina 
Loruja kotieläimistä 
 

 
Pipsa Possu puistossa 

 
Scarry, Richard 
Mato Matalan 
onnenpäivät 
 

  
Shin, Yujin 
Pupujussi 
 

  
Sperring, Mark 
Tassu tassussa 

 

 
Waddell, Martin 
Pikku karhun kootut 
seikkailut 
 

MUKANA MYÖS: 

 
Sorminuket 
Maatilan eläimet 
 
 



 

Kunnas, Kirsi & Karma, Maija 

Punni 

• Prinsessa etsii Punnia, joka on hieman erilainen pupu kuin muut. Prinsessa tietää, millainen 

Punni on, niinpä hän tunnistaa Punnin heti. Punni puolestaan ilahtuu: ”Minä olen hiukan 

surullinen jänis ja olen koko elämäni odottanut, että joku löytäisi minut. Minulla ei nyt juuri 

sattumalta ole korvia, mutta et kai sinä siitä välitä.” 

• Keksikää oma eläinhahmo, esim. kettu, joka ei ole ihan samanlainen kuin muut ketut. Mitä 

erilaista ketussa on? Kuka häntä etsii ja kaipaa, ja mitä tapahtuu, kun tarinan henkilöt 

tapaavat toisensa. Kirjoittakaa tarina muistiin, apuna voitte käyttää myös satukaavaa. 

• Opetelkaa ja leikkikää yhdessä esim. Jänöjussi Puputti ja Hoppeli Hopp -lorut. Keksikää 

loruihin oma leikki. 

• Huom. Punni on julkaistu alun perin kirjassa Tiitiäisen tarinoita vuonna 1957. 

Kuronen, Kirsti & Pertamo, Karoliina 

Näytä minulle hassu ilme 

• Vanhemmat ovat mykkäkoulussa, mutta Jaakko ei halua mykkäkoulua vaan hän lähtee 

kuvaamaan hassuja ilmeitä. Jaakko kuvaa ihmisiä, mutta myös kukkia, eläimiä ja maisemia.  

• Piirtäkää tai ottakaa kuvia hassuista ilmeistä. Tutkikaa lehtikuvien ihmisten ilmeitä. 

Keksikää yhdessä ilmeille tarina. Mitä on mahtanut tapahtua, tai mitä ehkä kohta 

tapahtuu? 

• Millaisia ilmeitä löytyy? Millainen ilme mahtaa olla kivellä, pihalla tai talolla? Voiko tie 

hymyillä? 

 

 

 

  



  

LUKUKASSI ⑫ 
 
 

  
Aittokoski, Metsämarja 
Pidä metsä siistinä, Pikkuli 
 

  
Bergström, Gunilla 
Mikko Mallikas on 
rehellinen 
 

  
Havukainen, Aino 
Tatun ja Patun oudot 
kojeet 
 

  
Kaiken maailman 
eläinsadut 
 
 

  
Kunnas, Mikko 
Pöytä koreaksi, Noksu 
 

   
McDonald, Avril 
Jukka Hukka ja 
lohikäärmevauva 
 

   
Mitä näet, muumi? 
 

  
Niemelä, Reetta 
Nähdään majalla, 
pörriäisagentit 
 

  
Pelliccioni, Sanna 
Onni-poika ja ystävät 
 

 
Scheffler, Axel 
Opitaan sanoja 
 

  
Teräs, Mila 
Olga Orava ja metsän 
salaisuus 
 

  
Tiitinen, Esko-Pekka 
Pienenpieni 
 

 
Venho, Johanna 
Linnunmaitoa 
kainalokanoille 
 

MUKANA MYÖS: 

 
Jukka Hukka -
tunnekortit 
Maatilan eläimet 
 
 



 

Teräs, Mila & Pertamo, Karoliina 

Olga Orava ja metsän salaisuus 

• Mikä kumma saa metsän soimaan, Olga Orava kyselee. Äitiorava kertoo, että kaikki laulavat 

metsän salaisuudesta. Olga Orava lähtee kyselemään vastausta ja tapaa matkallaan Erkko 

Kuoriaisen, jonka oppilaat ahmivat kirjoja.  

• Askarrelkaa sanoja ahmiva ahmattitoukka. Voitte keksiä, löytää tai muistella sanoja esim. 

omilla metsäretkillä tai pihalla. Toukka alkaa syntyä, kun sanat kirjoitetaan pyöreille 

pahvipaloille. Ensimmäinen sanapallo on ahmattitoukan pää. Toukka kasvaa pidemmäksi 

mitä enemmän sanoja se jaksaa syödä ja mitä enemmän sanapalloja siihen kiinnitetään. 

http://www.lumotutsanat.fi/wp-content/uploads/2020/04/Olga-Orava-ja-metsan-

salaisuus.pdf 

• Millaisessa paikassa sanatoukka mahtaa viihtyä?  

 

Venho, Johanna & Nygård, Marjo 

Linnunmaitoa kainalokanoille 

• Taikakukkia-runossa omenapuun juurelle versoo valtavia taikakukkia, vaikka on 

pakkasaamu. Askarrelkaa omia taikakukkia yllättäviin paikkoihin. Pohtikaa, millainen voisi 

olla taikakukkien niitty. Missä niitty kasvaisi? Kuka voisi päästä taikakukkien niitylle, mitä 

siellä voisi tapahtua? 

• Kirjavaa-runossa yhteen päivään kuluu monta värinappia. Minkä värisiä asioita teillä on 

eilen tai tänään tapahtunut? Oliko aamuherääminen harmaata vai pinkkiä? Mitä värinappia 

voisi käyttää, kun naurattaa? Voisivatko päiväunet olla peitonvärisiä? Maalatkaa tai 

askarrelkaa oma kirjava päivänne ja satusaarenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lumotutsanat.fi/wp-content/uploads/2020/04/Olga-Orava-ja-metsan-salaisuus.pdf
http://www.lumotutsanat.fi/wp-content/uploads/2020/04/Olga-Orava-ja-metsan-salaisuus.pdf


 

Linkkejä ideointiin ja soveltamiseen myös pienempien lasten kanssa 

 

Esiopetuksen Lukuhöperö-diplomi 

https://www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti/esiopetuksen-lukuhopero (tehtävälista)  

LUE LAPSELLE mm. tietoa lukemisesta, kirjavinkkejä, lorupankki 

https://luelapselle.fi/vinkkeja-varhaiskasvatukseen/ 

LUKULIIKE vinkit varhaiskasvatukseen 

https://lukuliike.fi/ammattilaisille/  

LUKUVIIKKO tehtäväpankki 

https://lukuviikko.fi/tehtavapankki/  

LUMOTUT SANAT kirjallisuuslähtöisiä sanataideharjoituksia 

http://www.lumotutsanat.fi/sanataideharjoitukset/ 

PUKSTAAVI JA LASTENKIRJAINSTITUUTTI, materiaalia varhaiskasvatukseen ja perheille mm. 

lorukortit http://www.pukstaavi.fi/fi/palvelut/koulut-ja-paivakodit/paivakodit-ja-perheet.html   

TARTU TARINAAN ja NIILO MÄKI INSTITUUTIN LUKUTUOKIOT, lukutuokioita ja toiminnallisia 

tehtäviä https://www.tartutarinaan.fi/    https://lukutuokiot.nmi.fi/  

Varhaiskasvattajille 

Loruttelu, ääneen lukeminen sekä kielen rikkaan ja moninaisen maailman avaaminen lapselle antaa 
hyvän pohjan lukuharrastukselle. Monilukutaito on osa lapsen oppimisen taitoa nyt ja 
tulevaisuudessa.  

Varhaiskasvatussuunnitelmassa (2018) painotetaankin monilukutaitoa, joka määritellään näin: 
“Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä 
vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito.” 

Monilukutaitoiseksi kasvaminen edellyttää monipuolisia oppimisen menetelmiä, päivittäistä 
harjoittelua ja kiinnittymistä oman äidinkielen maailmaan. 

Varhaiskasvatuksessa pieniä kielitietoisia harjoituksia voivat olla: 

• ääneen lukeminen 
• lukemisesta keskusteleminen lasten kanssa yhdessä 
• teemakirjallisuus (esim. tunteita, luonnonilmiöitä, ihmisen kasvua ja kehittymistä 

käsittelevät teemat) 
• yhteistyö alaluokkien oppilaiden kanssa, jotka voivat käydä lukemassa pienemmille 
• erilaisiin mediateksteihin tutustuminen oman tuottamisen kautta  

(kuva, mainos, tarina, peli, satu, teatteriesitys, runonlausunta jne.)  
• tutustuminen kirjaimiin, sanoihin, erinäköisiin teksteihin 

Lähde: https://lukuliike.fi/ammattilaisille/varhaiskasvattajille/  
Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu jatkuva ohjelma, jonka tavoitteena on 
edistää Suomessa asuvien lukutaitoa, lapset ja nuoret edellä.  

https://www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti/esiopetuksen-lukuhopero
https://luelapselle.fi/vinkkeja-varhaiskasvatukseen/
https://lukuliike.fi/ammattilaisille/
http://www.lumotutsanat.fi/sanataideharjoitukset/
http://www.pukstaavi.fi/fi/palvelut/koulut-ja-paivakodit/paivakodit-ja-perheet.html
https://www.tartutarinaan.fi/
https://lukutuokiot.nmi.fi/
https://lukuliike.fi/ammattilaisille/varhaiskasvattajille/

