Suomi 100 –kulttuurihaaste
Suomi 100 -kulttuurihaaste houkuttelee sinua uusien elämyksien pariin, ylittämään
tottumuksen tuomia rajoja, nauttimaan kulttuurin tuomasta hyvästä olosta ja jakamaan
kokemuksia muiden kanssa. Tutustu satavuotiaan Suomen menneisyyteen ja
nykyisyyteen haasteen avulla ja nauti! Toteuta vain yksi kohta tai tee kaikki sata!
Levitä haastetta ketjukirjeen lailla: haasta mukaan kaksi ystävääsi ja tehkää jokin
kohdista yhdessä. Ystäväsi puolestaan haastavat mukaan kaksi omaa ystäväänsä jne.
Tallenna haasteesi eteneminen kuvin ja jaa niitä Facebookissa ja Instagramissa
hashtageilla #kulttuurihaaste ja #suomi100. Kulttuurihaasteen omalla Facebook-sivulla
voit myös jakaa kuviasi, kokemuksiasi, keskustella ja kommentoida sekä saada
inspiraatiota ja vinkkejä.
Kaikkien haasteeseen osallistuneiden kesken arvotaan kirjalahjakortteja sekä
konserttilippuja. Toteutitpa yhden tai sata kohtaa, voit osallistua arvontaan
palauttamalla haasteen ja yhteystietosi vuoden loppuun mennessä kirjastojen
asiakaspalveluun tai sähköpostilla.
Teitkö kaikki 100 kohtaa? Onneksi olkoon! Saat mahdollisuuden voittaa vielä
lisäpalkinnon. Arvomme sata kohtaa tehneiden kesken kolme Museokorttia.
Esittelethän haasteesi toteutumisen kuvin.

Nurmijärven kunta / Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

1. lue kirja, jonka muistat
lapsuudestasi

18. lue nurmijärveläisen kirjailijan
kirja

2. lue kielletty/sensuroitu kirja

19. käy itseäsi nuoremman henkilön
kanssa taidenäyttelyssä

3. lue kirja, jonka henkilöistä kaikki
eivät ole ihmisiä
4. lue kirjastotädin suosittelema
kirja
5. katso mustavalkoinen
kotimainen elokuva
6. käy paikallisessa konsertissa
7. lue teos kirjailijalta, jonka
tuotantoa et ole lukenut
aiemmin
8. lue sinulle vieraalla murteella
kirjoitettu kirja

20. lue syntymävuotenasi julkaistu
kirja
21. kuuntele klassista kotimaista
säveltäjää
22. lue ennen vuotta 1917 kirjoitettu
kirja
23. lue kirja, jossa on yli 500 sivua
24. lue elämäkerta tai muistelmateos
25. tutustu rakennukseen, jossa
urheilu ja kulttuuri kohtaavat

9. lue kirja, josta on tehty elokuva

26. lue kahden kirjailijan yhdessä
kirjoittama kirja

10. lue suomenruotsalaisen kirjailijan
kirjoittama kirja

27. lue urheilusankarista kertova
kirja

11. lue sarjakuvakirja

28. lue kirja, jonka kansi ei miellytä
sinua

12. lue näytelmä
13. kuuntele Finnhits -levy
14. käy elämäsi ensimmäisessä
klassisen / pop & rock- musiikin
konsertissa
15. lue 2. maailmansodan aikaan
sijoittuva kirja
16. lue kirja, josta et ole ikinä kuullut
17. testaa kotimaisen keittokirjan
perinneruokaresepti

29. lue kirjailijan viimeiseksi jäänyt
kirja
30. kuuntele
syntymävuosikymmenelläsi
tehtyä musiikkia
31. lue matkakertomus
32. nauti kesästä osallistumalla
kulttuuritapahtumaan
Taaborinvuorella

33. lue kirja, jonka nimi viittaa
vuodenaikaan

48. lue toisella kotimaisella
kirjoitettu kirja

34. lue Finlandia-voittajan
kirjoittama kirja

49. lue kirja, jonka nimi on yksi sana

35. käy lähialueesi kylätapahtumassa

50. lue kirja, jonka valitset
pelkästään kannen perusteella

36. lue eläkeläisen suosittelema kirja

51. lue kirja harrastuksestasi

37. käy suomalaisen naisartistin

52. lue kirja, joka sinun piti lukea
koulussa, mutta et lukenut

konsertissa
38. käy Aleksis Kiven syntymäkodissa
katsomassa Aleksis Kiven
askelissa -lyhytelokuva
39. lue maahanmuuttajasta,
pakolaisesta tai
turvapaikanhakijasta kertova
kirja
40. tutustu viikon ajan sinulle uuteen
kotimaiseen sanomalehteen
(esim. e-lehtenä tai kirjastossa)
41. tutustu kotiseutusi kyläkirjaan
42. lue kirja, jossa joku kuolee
43. käy herättelemässä
koulumuistoja Nukarin
koulumuseolla
44. lue alle 18-vuotiaan suosittelema
kirja
45. lue kirja, jossa on alle 150 sivua
46. katso 2010 –luvun suomalainen
elokuva
47. yllätä lapsi viemällä hänet
katsomaan lastenteatteria

53. lue ennen v. 1950 ilmestynyt
runokirja
54. kuuntele suomalaista
oopperalaulajaa livenä
55. lue hauska kirja
56. lue tulevaisuuteen sijoittuva kirja
57. lue lapsuuden lempikirjasi
uudelleen
58. kuuntele kotimainen iskelmälevy
59. lue suomalaisen nykyrunoilijan
teos
60. lue Aleksis Kiven teos
61. bongaa julkisissa rakennuksissa
olevia taideteoksia
62. lue novellikokoelma
63. katsele www.muistaja.fi sivustolta vanhoja kuvia
Nurmijärveltä
64. lue muusikon elämäkerta
65. vieraile kotikuntasi
luontokohteessa

66. lue lorukirja lapselle
67. osallistu lähikirjaston
tapahtumaan
68. juhli pikkujoulua käymällä
ystävien kanssa tapahtumassa
69. lue kirja, joka jäi joskus kesken
70. kuuntele kotimainen
lastenmusiikkilevy
71. lue paikallishistoriasta kertova
kirja

84. lue jokin kotimainen
klassikkoteos
85. kuuntele Top 30 listalla olevan
kotimaisen artistin levy
86. lue jostakin Suomen
presidentistä kertova kirja
87. tutustu Kalevalaan
88. tutustu Aleksis Kivi verkkosivuihin
89. lue kauniisti kuvitettu kirja

72. lue Suomen luontoa käsittelevä
kirja

90. kuuntele kotimaisen
nykysäveltäjän teos/levy

73. lue kotimainen scifikirja

91. lue historiallinen romaani

74. lue Lappiin sijoittuva tai sitä
käsittelevä kirja

92. lue satukirja

75. lue e-kirja
76. juhli Suomea syömällä luonnon
helmassa
77. kuuntele sinulle uutta
suomalaista musiikkia
78. lue suomalainen kirja, joka on
käännetty toiselle kielelle
79. lue sotakirja
80. kuuntele äänikirja

93. katso elokuva, jonka muistat
lapsuudestasi
94. lue kirjaa ääneen läheisellesi
95. järjestä perheen tai ystäväpiirin
tapaaminen isossa
kulttuuritapahtumassa
96. lue elämäntaito tai self-help kirja
97. lue kirja, joka on osa kirjasarjaa
98. lue suositun kirjailijan
ensimmäinen julkaistu kirja

81. lue vuonna 2017 julkaistu kirja

99. juhli 10.10. Aleksis Kiveä
ruokapöytäsi ääressä

82. katso suomalainen
dokumenttielokuva (esim. Yle
Areenasta)

100. käy museossa ystäväsi kanssa

83. lue taiteilijan elämäkerta

