
Lukuhaaste tutkii muutosta ihmisen
elämässä ja ympäröivässä
maailmassa. Valitse listalta 25
kohtaa ja lue tai kuuntele niihin
sopivat kirjat. Kaikki kirjallisuuden
lajit käyvät. Yhdellä kirjalla saa
suoritettua yhden kohdan. 
Lukuaikaa on 1.1.–31.12.2023.

Vähintään 25 kohtaa suorittaneiden ja lomakkeen
7.1.2024 mennessä kirjastoon palauttaneiden
kesken arvotaan kirjakaupan lahjakortti. Jos haluat
säilyttää lomakkeen itselläsi, voit palauttaa siitä 
 kopion tai skannata sen ja lähettää osoitteeseen
hanna.kotila@seinajoki.fi.

Katso lukuvinkkejä  Facebook-
ryhmästä Seinäjoen kaupungin-
kirjaston lukuhaaste ja kirjaston
Instagramista @sjkkirjasto.
Voit jakaa omia vinkkejäsi 
 Facebookissa tai aihetunnisteella
#lukuhaaste23_sjkkirjasto
Instagramissa. 

Seinäjoen
kaupunginkirjaston

lukuhaaste 2023

Haasteen suoritti: ___________________________________________________

Sähköpostiosoite: ___________________________________________________

Puhelin: ____________________________________________________________



1. vuoden vaihtuminen
_________________________________________________________________
2. elämäntapojen muuttuminen
_________________________________________________________________
3. lapsen syntymä / adoptio
_________________________________________________________________
4. muutos parisuhteessa (esim. ero, yhteen muuttaminen) 
_________________________________________________________________
5. ystävystyminen tai ystävän menettäminen 
_________________________________________________________________
6. naisen aseman muutos 
_________________________________________________________________
7. vuodenajan vaihtuminen 
_________________________________________________________________
8. sairastuminen
_________________________________________________________________
9. muutos suhtautumisessa ideologiaan tai uskontoon 
_________________________________________________________________
10. ilmastonmuutos
_________________________________________________________________
11. esineen tai henkilön katoaminen / löytyminen 
_________________________________________________________________
12. maastamuutto
_________________________________________________________________
13. uusi työpaikka tai työelämän jättäminen 
_________________________________________________________________
14. paluu jonnekin 
_________________________________________________________________
15. köyhtyminen / rikastuminen 
_________________________________________________________________



16. maaltamuutto / maallemuutto 
_________________________________________________________________
17. murrosikä
_________________________________________________________________
18. liikuntakyvyn menetys 
_________________________________________________________________
19. kuolema
_________________________________________________________________
20. rakastuminen
_________________________________________________________________
21. identiteetin muutos
_________________________________________________________________
22. muodonmuutos tai ulkonäön muutos
_________________________________________________________________
23. voittaminen / menestys
_________________________________________________________________
24. toiseksi henkilöksi tekeytyminen
_________________________________________________________________
25. vallankumous tai yhteiskuntajärjestelmän muutos
_________________________________________________________________
26. keksinnön tai tekniikan tuoma muutos
_________________________________________________________________
27. lemmikin tai kotieläimen ottaminen tai siitä luopuminen
_________________________________________________________________
28. rakennuksen purku / rakentaminen / remontointi
_________________________________________________________________
29. luonnonkatastrofi tai ympäristön muutos
_________________________________________________________________
30. valtion itsenäistyminen
_________________________________________________________________



Muutosten maailmassa
yksi ainoa asia on
muuttumaton:
taukoamaton
muuttuminen.
(Herakleitos)

Älä sure sitä, 
että maailma muuttuu –
jos se pysyisi vakaana,
muuttumattomana, olisi
todella syytä surra.
(William C. Bryant)

Hei älä koskaan ikinä
muutu 
pysy aina tuollaisena
kuin nyt oot 
(Mikki Kauste)

Annetaan tosillemme
mahdollisuus
Olla uusi ja erilainen
Sä olet muuttunut mies
Mä olen muuttunut
nainen 
(Timo Kiiskinen)

Muuttuvat laulut vuosien
mennen
Aika pois paljonkin vie.
Muuttuuko ihminen ja 
mihin suuntaan
voi viedä huomispäivän tie.
(Tuula Valkama)

Koko elämä on kokeilua.
Mitä enemmän kokeilet,
sitä parempi. 
(Ralph Waldo Emerson)

Se pysyy, 
joka muuttuu.
(Rainis)


