
 
Kirjastoseikkailu
alle kouluikäisille

4.–10.4.2022

Lyytin ja Sepon apulaiset

Oletko kuullut Lyyti Kynäsestä ja Seppo Sanasesta? 
Lyyti on kettu ja Seppo on karhu, ja he asuvat Lehtimetsässä. 
He ovat reporttereita eli toimittajia. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa?

He tutkivat ympäristöä, haastattelevat Lehtimetsän asukkaita ja 
tekevät havainnoistaan juttuja. Lyyti kirjoittaa ja Seppo valokuvaa. 
Jutut laitetaan lehteen, jonka nimi on Lehtimetsäläinen. 
Tuleeko teidän kotiinne jokin lehti?

Lyytin ja Sepon lehteä lukevat kaikki Lehtimetsän asukkaat. 
Lehden pitäisi ilmestyä huomenna, mutta nyt on käynyt niin hassusti, 
että lehti on vielä tekemättä. Lyyti ja Seppo eivät nimittäin löydä kaikkea 
aineistoa, jota he tarvitsevat juttujen tekoon. Voisitteko te auttaa 
heitä vähän etsinnöissä?

Nyt korva tarkkana ja tassut valmiina! Teidän pitäisi toimia Lyytin ja 
Sepon apureina ja suorittaa seuraavat tehtävät. Oletteko valmiit?

Jotta mikään toinen lehti ei saa vihiä Lehtimetsäläisen tulevista 
jutuista, teidän pitäisi osata käyttää kirjastoääntä. Kuka tietää, 
millainen on kirjastoääni? 
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Lukijana voi olla joko kirjastovirkailija 
tai lapsiryhmän kasvattaja.

Laita sormi huulille ja lue kuiskaten: 
Se on tällainen.

Kun olette ratkaisseet tehtävän, voitte siirtyä seuraavaan.

Lyhyt tarina Lyytistä ja Seposta johdattaa alle kouluikäiset 
seikkailuun, jossa lapset pääsevät etsimään kirjastosta asioita, 
jotka auttavat Lyytiä ja Seppoa lehden tekemisessä. 



1. Lehteen tulee juttu koirista, mutta sitä varten Lyyti ja Seppo 
tarvitsevat koirakirjaa tai koiralehteä. Mistä kummasta voisi 
löytyä koiran kuva? Onko eläinkirjoille oma osasto? 
Vai löytyisikö jostain lehti, jossa on asiaa koirista?

Lyyti ja Seppo haluaisivat tehdä lehteen musiikkiarvion, mutta 
he eivät ole löytäneet musiikkia. Onko kirjastossa musiikkia? 
Mistä täältä sitä voisi löytyä? Miltä musiikki näyttää?

Lehtimetsän asukkaat hieman pelkäävät ihmisiä, joten Lyyti 
ja Seppo ovat päättäneet tehdä ison jutun ihmisistä. He eivät 
itsekään uskaltaudu ihmisten pariin, joten he ovat päättäneet 
etsiä tietoa ihmisten lehdistä, joissa kerrotaan iloisista ihmisistä. 
Miltä iloinen ihminen näyttää? Kuinka monta sellaista lehteä 
löydätte, jossa näkyy iloisen ihmisen kuva?

Jokaisessa Lehtimetsäläisessä on lastensivu, jossa on lapsia 
kiinnostavia juttuja ja hauskoja tehtäviä. Seuraavaan lehteen 
tulee juttu parhaista lastenkirjoista. Siinä asiassa parhaita 
asiantuntijoita olette tietenkin te lapset. Valitkaa jokainen yksi 
kirja, josta tykkäätte. Kertokaa lopuksi muille, minkä valitsitte 
ja miksi.
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Alle kouluikäisten 
Kirjastoseikkailu

4.–10.4.2022

Olisi mukavaa, jos kirjaston väki valokuvaisi valinnat ja jakaisi ne 
Instagramissa hashtageilla #aikakauslehtiviikko #kirjastoseikkailu 
ja tagilla @aikakausmediakasvatus.

Loppuhiippailu: Muodostakaa koko ryhmän kanssa pitkä jono 
ja tarttukaa toisianne kädestä. Kiertäkää hissun kissun ihan 
jokainen hyllyväli ja katsokaa tarkalla silmällä, ettette jättäneet 
vahingossa mitään johtolankoja, kuten kirjoja tai vaatekappa-
leita, minnekään.
Kiitos avusta mainioille etsiville! 

Olisi hienoa, jos lapset voisivat lainata valitsemansa 
kirjat päiväkotiin ja käyttää itse lainauspäätettä. 
Lyytin ja Sepon mediakasvatusmateriaali löytyy osoitteesta 
www.aikakausmedia.�/mediakasvatus/mediakasvatusmateriaalit.
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