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ARO: KORSON PURPPURARUUSU (Topi ja Tallulah 1).  

20 kpl 
Topi katselee silmälasiensa läpi mieluummin elokuvia kuin 

kotiseutunsa Korson harmaita maisemia. Eräänä iltana hän kokee 

todellisen yllätyksen: Purppuraruusu-elokuvan neuvokas viidakkotyttö 

Tallulah hyppää ilmielävänä katsomoon! Topin opastuksella Tallulah 

pääsee kokeilemaan, miltä popcornit maistuvat ja lumi tuntuu hänen 

päivettyneessä kädessään. Pian koko tienoo alkaa tanssia 

miekkailutaitoisen tytön tahtiin.  

 

Korson purppuraruusu on villi ja vauhdikas kertomus itsetunnosta, joka 

toisinaan vaatii pientä tuuppausta – vaikka sitten itse elokuvatähdeltä. 

 

 

BAGGE: URHO JA HIRMULISKOJEN KUNINGAS.  

25 kpl 

 
Urhon luokka saa uuden sijaisopettajan. Hyväntuulisessa opettajassa on 

kuitenkin jotakin outoa. Mikä kumma häntä mahtaa hymyilyttää? 

Opettajan, rehtorin ja aika paljon Urhonkin johdolla luokka tutustuu 

hirmuliskoihin, ensin luokassa, sitten tiedekeskuksen näyttelyssä. Urho 

tietää kaiken ja osaa kaiken, mutta hänkin joutuu lujille yrittäessään 

ratkaista kadonneen rehtorin arvoituksen. Onko rehtori joutunut 

hirmuliskojen kuninkaan saaliiksi? 

 

Kuuluu helppolukuiseen ja hauskaan KIRJAVA KUKKO  

-kirjasarjaan. 

 

 

DAHL: MATILDA.  

21 kpl 
Matilda on ihmelapsi, suorastaan nero, joka jo alle viisivuotiaana luki 

klassikkoja Dickensistä Kiplingiin ja Hemingwayhin ja ymmärsi heitä 

kaikkia herkkyytensä ja säkenöivän älynsä ansioista. Mutta vanhempiensa 

mielestä hän oli lähes sietämätön kiusankappale. Räikeän ruudulliseen 

pukuun sonnustautunut autokauppiasisä ja äiti vetysuperoksidilla 

valkaistuine hiuksineen toivottaisivat Matildan mieluummin niin pitkälle 

kuin pippuri kasvaa, ainakin naapurikuntaan tai vielä kauemmaksi. Matildan 

koulun rehtori, neiti Trunchbull, on samaa maata – Matilda on sietämätön, 

ja häntä kuten monia muitakin, on neidin mielestä syytä rangaista.  

 

Mutta Matildalla on vastalääkkeet, poikkeukselliset henkiset kykynsä. Hän 

keksii, miten pelastaa koulunsa ja varsinkin ihanan opettajansa neiti Honeyn 

hirviömäisen rehtorin kynsistä. 
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ERTIMO: IHME ILMAT! MIKSI ILMASTO MUUTTUU.  

15 kpl  

Tietokirja. Kirja vastaa lasten kiperiin kysymyksiin 

ilmastonmuutoksesta ja kertoo, miten voimme pistää sille yhdessä 

hanttiin. Kaksi nokkelaa kaverusta, Lotta ja Kasper, kyllästyvät 

vanhempiensa vältteleviin vastauksiin kummista keleistä. He 

päättävät selvittää, mistä ilmaston muuttumisessa todella on kyse.  

Ihme ilmat! on topakka ja toiveikas lasten tietokirja siitä, miten 

ihminen aiheuttaa ilmastonmuutoksen ja mitä me voimme tehdä 

paremman tulevaisuuden puolesta. Kirja kertoo myös innostavasti 

yhdessä tekemisen voimasta.  

 

HAASIO: LÖYDÄ!.  

25 kpl  

Tietokirja. Kirja johdattaa lukijan tiedonlähteiden äärelle netin 

hakukoneista arkistoihin ja tietokannoista kirjastojen aarteisiin. 

Sosiaalisen median merkitys tiedonlähteenä on huomioitu kattavasti. 

Teos esittelee myös keskeisten muistiorganisaatioiden, kuten 

kirjastojen ja arkistojen toimintaa ja rakennetta.   

Kirja soveltuu niin oppikirjaksi eri oppilaitoksiin kuin kenen tahansa 

yksittäisen kansalaisen käsikirjaksi tiedonlähteiden ja tiedonhaun 

monipuoliseen maailmaan.  

 

HAI: KERJÄLÄISPRINSESSA (Gigi ja Henry 1).  

20 kpl  
Umbrovian prinsessa Gigin perhe on paennut vallankumousta halki 

Euroopan kaukaiseen Keloburgin satamakaupunkiin. Vallankaappaajat 

eivät kuitenkaan luovuta; perheen asuntoon heitetään pommi, ja 

kuningatar ja Gigin kolme siskoa siepataan. Pelastusoperaatiosta 

sukeutuu Gigille ja hänen parhaalle ystävälleen Henrylle hurja ja 

vaarallinen seikkailu, joka on täynnä ihmissusia, merirosvoja, 

salakuljettajia ja mielikuvituksellisia koneita.  

 

Kerjäläisprinsessan maailma on omintakeinen ja kiehtovan 

aistivoimaisesti kuvattu. Teos on steampunkia, vaihtoehtoista historiaa, 

joka herkuttelee 1800-luvun keksinnöillä ja ajankuvalla. Magdalena 

Hain huima seikkailuromaani tuo tämän maailmalla suositun 

kirjallisuudenlajin suomalaiseen nuortenkirjallisuuteen. 
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HAKALAHTI: YLÄMUMMOON, TUUKKA-OMAR!  

11 kpl  
Tuukka-Omar ja hänen verettömällä verivalalla vahvistettu ystävänsä 

Paavo saavat pulman ratkaistavakseen, kun heidän luokalleen tulee uusi 

oppilas, urheilullinen Olavi Virta. Yleensähän Tuukka-Omar ja Paavo 

pelaavat shakkia, hoitavat yhteistä minipossuaan Jaskaa ja oleilevat 

välitunnit kahdestaan Jänisbaariksi nimeämässään nurkkauksessa. 

Nyt he joutuvat uusien, urheilullisten haasteiden eteen. Entä mikä on 

ylä- ja alamummon salaisuus? Ja kuka kumma on Ali Tajunta, 

Setäpaisti? 

 

Toinen hauska ja lämmin lastenromaani Tuukka-Omarista, joka ihailee 

pallokuosia suosivaa Pulmu-Päivytiä, kärsii yökastelusta ja puhuu 

äidinkielen lisäksi isänkieltä. 
 

HAVUKAINEN: TATUN JA PATUN OUDOT AAKKOSET.  

25 kpl  

 

Kuvakirja. Tatu ja Patu löytävät ullakolta laatikon, joka pursuaa 

vanhoja valokuvia ja muistoja poikien vauhdikkaan elämän 

varrelta. Aakkosittain järjestetyistä kuvista ei puutu pähkähullua 

huumoria eikä järisyttäviä paljastuksia: on ainakin biljoonaa 

lomakuvaa Barbadokselta, otos siitä kun fantastinen gourmet-

ateria päättyi fiaskoon, paljon pilalle menneitä passikuvia sekä 

makoisia näytteitä pojista muotikuvaston miehekkäissä 

mainoskuvissa. Mutta Outolan poikien kauhuksi runsaudensarven 

kätköistä löytyy myös salaisia kuvia, joita kenenkään ei pitänyt 

koskaan nähdä... 

 

HEIKKILÄ-HALTTUNEN (toim.): HÄNTÄ JÄÄSSÄ JA MUITA JUTTUJA. 

25 kpl 

Selkokirja. Alakoulun 3.-4. luokille suunnattu selkomukautettu 

kertomuskokoelma. Kirja sisältää yli 40 suomalaisten kirjailijoiden 

tekstiä, joiden aiheet vaihtelevat saduista realistisimpiin kuvauksiin 

maailmasta. Tekstit on koonnut lasten- ja nuortenkirjallisuuden 

asiantuntija Päivi Heikkilä-Halttunen apunaan opettajat ja lapsiraati. 

Häntä jäässä ja muita juttuja toimii hyvin ”lukujumin” poistajana ja 

sopii erityisesti niille, joille kirjaan tarttuminen on vaikeaa.  

 

Opettajan aineisto ilmestyy keväällä 2021, ja se sisältää vinkkejä ja 

kuvallisia apuvälineitä tekstien käsittelyyn. 
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HEINE: MUUMIPEIKKO JA TAIKURIN HATTU.  

20 kpl 

 

Selkokirja. Muumipeikko ja ystävät löytää salaperäisen Taikurin 

hatun, joka saa aikaan outoja ja jännittäviä asioita. Muumit 

seikkailevat hattivattien saarella ja kohtaavat kauhistuttavan 

Mörön. Kaikki päättyy suureen juhlaan, johon mahtava Taikurikin 

saapuu.  

 

Selkokielinen mukautus: Pauliina Heine. 

 

ITKONEN: SIRKUSJUNA SAAPUU. 

25 kpl 

 

Nurkanpyhtään unelias pikkukaupunki on Lilli Rahtusen mielestä 

tylsääkin tylsempi paikka. Eräänä kesäpäivänä Rahtusen perhe 

viettää ihan tavallista aamua puuroa syöden ja lehteä lukien. 

Näyttäisi tulevan taas yksi tavallisen tylsä kesäpäivä, ajattelee 

Lilli. Mutta isä Rahtusen raidallisen pyjaman, sirkustirehtöörin ja 

yhden hikoilevan pingviinin ansiosta kesästä kehkeytyykin jotain 

aivan muuta! 

 

Vauhdikas tarina kaikille seikkailujen ja hilpeän huumorin 

ystäville! 

 

 

ITKONEN: TIIRA TIIRAA TIIRAA : RUNOJA LINNUISTA. 

22 kpl 

Runokirja. Metsästä, pihalta ja rantakaislikosta kuuluu liverrystä, 

sirkutusta ja huhuilua - siellä tapahtuu jotakin ihmeellistä. Kuka 

on kaislikon arvokas lintuherra, entä kuka sipsuttaa rannan 

hietikolla? Miksi varis ahkeroi, ja mihin käellä on kiire? 

Värikkäässä lintukuorossa kaikki laulavat ikiomalla äänellään. 

 

Jukka Itkonen on monenikäisten rakastama kirjailija ja lyyrikko, 

jonka palkittuun tuotantoon kuuluu runojen lisäksi 

lastenromaaneja, sanoituksia ja näytelmiä. Camilla Pentti on 

palkittu kuvittaja ja graafinen suunnittelija. 
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JANSSON: KADONNEET RETKIRAHAT.  

20 kpl 

 

Emilin luokka kerää rahaa luokkaretkeä varten. He myyvät 

makeisia, järjestävät diskon ja tarjoutuvat hoitamaan 

lemmikkieläimiä. Kaikki osallistuvat, ja lopulta kasassa on 2700 

kruunua! Mutta joku kähveltää rahat juuri kun lapset ovat 

laskeneet ne… Kuka voi olla niin kelju? Emilin etsivätoimistolla 

näyttää olevan taas töitä! 

 

 

 

 

KAATAJA: HEMULIN KASVIO. 

15 kpl 

Tietokirja. Kirja nykyisille ja tuleville luontoharrastajille. 

Tutustu Suomen yleisimpiin kasveihin Hemulin opastuksella. 

Etsi, poimi ja talleta kirjaan myös oman pihan, lähiniityn ja -

metsän kasveja. Hemulin kasviossa on kiinnostavaa kasvitietoa ja 

klassiset piirroskuvat noin sadasta Suomessa yleisestä kasvista. 

 

 

KALLIONIEMI: AAVEITA JA AVARUUSOLENTOJA.  

20 kpl 

 

Aapeli Käki ei ikinä arvaa, mitä saa oppilailtaan 50-

vuostislahjaksi. Mitä ovat kammottavat ukkelit, joiden Pamppu 

huomaa väijyvän iltahärässä Aapelin puutarhassa? Entä 

halloweeniltana koulun pallokentälle ilmaantuneet oudot olennot? 

Pikkis, Tötterö, Ramona ja kumppanit eivät ole uskoa silmiään, 

kun kaljupäinen, kalpea hahmo viilettää urheasti uimahoususillaan 

kohti pallokentän kummajaisia…  

 

Reuhurinteen alakoulusta kertovan sarjan toinen osa. 
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KALLIONIEMI: KAAHAILUA JA KEPPOSIA.  

20 kpl 

 
Ei ihme, että Reuhurinteen alakoulun opettajan Aapeli Käen hiukset 

harvenevat! Oppilaina on riiviöitä toimeliaista koulutulokkaista 

kutosluokan kitarasankareihin, ja meno on sen mukaista. 

 

Pieni mutta ällistyttävän äänekäs Tötterö tutustuu poikaan, jolla on 

ensiluokkaiset geenit. Pyörätuolillaan kaahaileva Verneri esittelee 

vahvoja lihaksiaan, ja kaksoset Jakke ja Nakke nahistelevat kaikesta ja 

koko ajan. Musti-kissa paljastuu raamatunkertomuksen Moosekseksi, 

jonka Ramona ja Tötterö lähettävät kaislakorissa ojaa pitkin turvaan. 

Vaan mitä tuumaa Musti? 

 

Reuhurinteen alakoulusta kertovan sarjan ensimmäinen osa. 
 

 

KALLIONIEMI: VALOPÄIDEN VELJESKUNTA.  

25 kpl 

 
Keittäjäksi naamioitunut noita yrittää huumata oppilaat 

voisilmäpullalla, terkkari hygieniamittareineen osoittautuu 

ihmissudeksi, ja keiju Ropponen todistaa ihmeellisen lumovoimansa. 

Kuka vielä uskaltaa väittää, ettei Ruojan kaupunginosassa tapahdu 

ikinä mitään? 

 

Hervottoman hauskan sarjakuvaromaanin sivuilla Valopäiden 

Veljeskunnan jäsenet Pate ja Vallu taistelevat eturintamassa 

yliluonnollista vastaan, aseinaan neron aivot, nettiyhteys ja 

rakkauslääkeresepti. 
 

 

KASKELA: MUSTASILMÄ. 

30 kpl 

 
Lastenromaani Mustasilmä on lähitulevaisuuteen sijoittuva tarina 

kissan ja ketun ystävyydestä. Kirjassa sivutaan lämpimällä ja hauskalla 

tavalla monia tärkeitä ja varsin ajankohtaisia aiheita. Tarinassa kettu 

haluaa muuttaa uudelle asuinseudulle ja kissa auttaa uutta ystäväänsä 

tässä asiassa. Yhdessä he kokevat monta riemastuttavaa hetkeä. 

 

Arvid Lydecken -palkitun kirjailija Markku Kaskelan romaania 

elävöittää Jussi Kaakisen tunnelmallinen kuvitus. 
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KOLU: ME ROSVOLAT. 

24 kpl 
Kymmenvuotias Vilja Vainisto on Hurja-Kaarlo Rosvolan 

päähänpistoryöstö: perheen lapset, superrosvo Hele ja herrasmiesrosvo 

Kalle, kaipaavat seuraa. Tavallisesti Rosvolat saalistavat autoista vain 

salmiakkikirppuja, sinappia ja muita herkkuja, lehtiä ja barbeja.  

 

Rosvoaamiaisia, uintiretkiä ja kioskikeikka, kaahailua nasta laudassa ja 

rosvojen kesäjuhlat – mikä sen hauskempaa! Vilja nauttii vapaudestaan 

ja oppii nopeasti maantierosvouksesta kaiken. Myös sen, että 

hiirenpierut kannattaa pitää omana tietonaan, ellei haluaa peräänsä 

poliiseja, kateellisia rosvoja ja Jouni Vainistoa. 

 

 

KOSKINEN, JUHA-PEKKA: BENJAMIN HAWK : MERIROSVON OPPIPOIKA.  

25 kpl 
On vuosi 1692, ja Benjamin Hawk tuntee pitkästyvänsä kuoliaaksi 

ankaran setänsä suutarinverstaassa. Isoisän salaperäiset tarinat 

maailman meriltä alkavat kiehtoa Benjaminia enemmän kuin 

pikilangan ompelu kuluneisiin kenkiin. Portsmouthista purjehtii laiva 

jos toinenkin kohti seikkailuja, eikä Benjamin voi lopulta vastustaa 

kiusausta – hän karkaa kotoa äidin varoituksista piittaamatta. Voiko 

poika välttää isänsä kohtalon? 

 

Benjamin oppii pian laivan karskeille tavoille, ja tuulet vievät hänet 

hurjaan seikkailuun Port Royalin vesille. Siellä jokainen etsii onneaan 

keinoja kaihtamatta. Mutta jos tahtoo rikastua, pitää katsoa ahterin 

sijaan kokkaa kohti! 
 

KUNNAS: ETUSIVUN JUTTU, ELI KUINKA SANOMALEHTI SYNTYY. 

28 kpl 

 
Kuvakirja. Ole mukana siellä missä tapahtuu! Tule seuraamaan 

Nuuskija-lehden valokuvaajan kiireistä päivää. Väriä ja vauhtia riittää 

– niin kuin aina Mauri Kunnaksen kirjoissa. 

 

Lehtitalon sisällä ja ulkopuolella eletään monia kuumeisia hetkiä ennen 

kuin päivän sanomalehti on valmis. Uskomaton määrä juttuja ja uutisia 

– isoja ja pieniä, läheltä kaukaa – kertyy päivän mittaan toimituksiin. 

Monien jännittävien vaiheiden kautta lehti saa muotonsa. 

 

Etusivun juttu kertoo sanomalehden synnyn aamupalaverista 

lehdenjakoon asti. 
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KUNNAS: KAIKKIEN AIKOJEN AVARUUSKIRJA.  

10 kpl 

Kuvakirja. Kirjan tapahtumat sijoittuvat pitkälle tulevaisuuteen, 

3000-luvulle, jolloin avaruusmatkailu on jokapäiväistä ja Maan 

asukkaat asuvat ja työskentelevät asteroideilla, Marsissa, kuissa ja 

kaukaisimmillakin tähdillä. Muitten tähtien asukkaat eivät ole 

enää pelottavia ”muukalaisia”, vaan tuttuja mukavia kavereita. 

Avaruusalukset, ufot ja bussit kulkevat miltei valon nopeudella ja 

pizzasta on tullut maailmankaikkeuden suosituin ruokalaji. 

 
 

 

 

KUNNAS: KOIRIEN KALEVALA.  

10 kpl + 1 eng. (The Canine Kalevala) 

 

Kuvakirja. Armotonta menoa Kalevalan kankahilla! 

Veijarimainen koirien kansalliseepos ja huima sankaritaru vailla 

vertaa.  

 

Kaukana Kalevalan mailla asui ennen muinoin villi ja vapaa 

korien heimo. Sen naapurina pimeässä Pohjolassa eleli hurja ja 

häijy susien kansa, ja niiden välissä pieni mutta sitkeä kissojen 

heimo. Kun koirat ja sudet kilpailivat metsien kuninkuudesta, 

kiivailtakaan kahinoilta ei voitu välttyä… 

 

 

KUNNAS: SEITSEMÄN KOIRAVELJESTÄ.  

20 kpl + 1 eng. (The Seven Dog Brothers)   

 

Kuvakirja. Ei ota oppi mennäkseen Jukolan koiraveljesten 

paksuihin kalloihin. Vapaana luonnon helmassa vai ihmisten 

tavoille oppineena sivistyksen parissa? Siinäpä kysymys, jonka 

parissa Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero 

käyvät alituista painiaan. Painia on veljesten elämä muutenkin. 

Toukolan poikien kanssa syntyy nujakoita mennen tullen, 

lautamies uhkaa jukuripäitä jalkapuulla ja sauna palaa tuhkaksi. 

Mutta seitsemän miehen voimalla selvitään niin lukkarin 

häpeänurkasta kuin hiidenkiveltäkin!  
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KÖKKÖ: VAARA.  

20 kpl 

Manu pääsee viettämään syyslomaa isänsä luokse pohjoisen 

vaaramaisemiin. Isän tapaaminen pitkän ajan jälkeen jännittää 

Manua, mutta onneksi paras ystävä Helmi on tulossa mukaan. 

Luvassa on mukava viikko isän ja Helmin seurassa geokätköilyyn 

ja valokuvaukseen keskittyen. Se saa kuitenkin uuden sisällön, 

kun lähistöltä löytyy asumattomaksi väitetty talo.  

 

Vaara on Kätkön aloittaman nuortenkirjasarjan toinen osa. 
 

 

 

LEPISTÖ: KESÄYÖN SALAISUUS.  

25 kpl 
 

Selkokirja. Siiri ja Essi viettävät kesälomaa Siirin perheen 

mökillä.  He ovat keksineet vakoiluleikin, jonka nimi on salainen 

seuranta. Tytöt tarkkailevat mökkinaapureita ja huomaavat, 

että naapurihuvilassa liikkuu outoa porukkaa. Siiri ja Essi 

päättävät selvittää, mistä oikein on kyse. Tyttöjen yöllinen 

tutkimusretki muuttuu seikkailuksi. Kuka ajaa huvilan 

pihaan keskellä yötä? 

 

 

MARTTINEN: KASSU VAUHDISSA. 

20 kpl 

 

Selkokirja. Kassu on ensimmäistä päivää uudessa koulussa ja 

kompastuu heti käytävällä kengännauhoihinsa. Kommellukset 

jatkuvat, kun Kassun pulpetti alkaa puhua ja reppukin yltyy 

ulvomaan. Arvoitusten ratkeaminen naurattaa koko luokkaa, ja 

Kassu on jo saanut joukon uusia ystäviä.  

 

Kassun luokka saa viettää hilpeitä hetkiä uuden ystävänsä 

seurassa! Lukemalla sinäkin pääset mukaan hauskanpitoon! 

 

 



 12 

MARTTINEN: KOIRIEN KARUSELLI.  

20 kpl 

Leo, Sanni ja Veeti pitävät eläimistä yli kaiken. Leo saa uuden 

koirakaverin, joka osoittautuu aika omapäiseksi tyypiksi. Kun se 

pääsee vauhtiin Pähkinä-koiran ja Sannin hoitokoirien kanssa, on 

melkoinen karuselli kasassa.  

 

Leon lemmikkiuutiset on helppolukuinen sarja juuri lukemaan 

oppineille. Leo ystävineen seikkailee myös kirjoissa Keskiyön 

kissat, Huuhkaja ullakolla, Hurja hamsteri ja Lemmikkien 

lentomatka. 

 

 

MARTTINEN: KULTAISEN APINAN KARTTA. 
25 kpl 

Ennätyskerhoon kuuluvat Aava, Nooa, Emma ja Niilo – neljä kaverusta, 

jotka puuhailevat yhdessä kaikkea hauskaa, esimerkiksi ennätyksiä! 

 

Ennätyskerholaiset tutustuvat juuri kaupunkiin muuttaneeseen Lauraan 

ja kutsuvat hänet mukaansa Seikkailusaarelle, uuden elämyspuiston 

avajaisiin. Kun kultainen apina paljastaa salaisuutensa, selviää, että 

luonnonvarainen lintusaari on vaarassa. Ennätyskerhon on tehtävä jotain 

eläinten pelastamiseksi! Hyväntuulinen ja helppolukuinen tarina sopii 

alakouluikäisten lukemistoksi.  
 

 

 

 

MATTILA: MYSTEERINMURTAJAT NELJÄN RIKOKSEN SYKSY. 
25 kpl 

Interaktiivisessa dekkarissa pääset eläytymään salapoliisin työhön. 

Kirjan päähenkilöt tekevät joitakin päätelmiä syyllisestä, mutta rikos 

ratkeaa vasta kun olet tutustunut QR-koodien takana oleviin kuviin, 

videoihin ja muuhun lisäaineistoon suoraan rikospaikalta. 

 

Ensimmäisen Mysteerinmurtajat-kirjan rikokset sopivat ratkottaviksi 

niin nuorille kuin aikuisille. Tarinoissa päähenkilöiden ikä vaihtelee 

vauvasta mummoon ja vaikeusaste helposta haastavaan. 
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MATTILA: MYSTEERINMURTAJAT HUVIPUISTOSSA. 

25 kpl 
Arvaatko miten käy, kun etsiväperhe hyppää mummon rättisitikan kyytiin ja 

ajelee Tykkymäelle viettämään vapaapäivää? Hauskuus loppuu aika nopeasti, 

kun huvipuistossa alkaa tapahtua rikoksia; varkauksia, vandalismia ja lopuksi 

röyhkeä kidnappauskin. Poliiseja ei uskalleta soittaa hätiin, mutta onneksi 

paikalla ovat Mysteerinmurtajat - ja SINÄ! 

 

Mysteerinmurtajat huvipuistossa on toinen interaktiivinen dekkari, jossa 

lukija pääsee ratkomaan tosielämän rikoksia. Kirjan päähenkilöt auttavat 

päätöksenteossa tarjoamalla rikospaikoilta yksityiskohtia, kuten videoita, 

valokuvia ja äänitiedostoja. Ne avataan kätevästi puhelimella QR-koodien 

avulla.  

 

MÄKI: KESKIYÖN KONNAKOPLA.  

30 kpl 
Naamiosankareiden eli Jannen, Jukan, Liisan, Matildan ja Petterin 

sarjakuvakerho osallistuu talvisille sarjakuvamessuille – harmi vain, että 

rasittava Hannu-veli bändeineen tulee samaan paikkaan esiintymään. Omalle 

osastolle suunnitellaan hieno ohjelma, ja lisäpotkua messujärjestelyihin antaa 

naapurin vanha herra Virtanen, joka lahjoittaa Jannelle harvinaisuuksia 

sisältävän sarjakuvakokoelmansa. Kun naamiosankarit valmistautuvat 

yhdessä messuille, he myös oivaltavat erään tärkeän asian ystävyydestä. 

 

Messut järjestetään vanhassa sokkeloisessa linnassa, ja upea paikka 

houkuttelee sankarit seikkailemaan linnaan keskiyöllä. Ystävykset kuulevat 

linnassa kierrellessään kummallisia ääniä. Käy ilmi, etteivät naamiosankarit 

suinkaan ole linnassa yksin. Linnan kellarikerroksessa tapahtuu jotain 

merkillistä…  

 
Kirja kuuluu helppolukuiseen ja hauskaan KIRJAVA KUKKO -kirjasarjaan. 

 

NOPOLA: HETKI LYÖ, RISTO RÄPPÄÄJÄ.  

20 kpl 

Risto Räppääjä tätinsä Rauhan kanssa, ja hänen lempipuuhaansa 

on rumpujen päristely. Joku talon asukkaista ei pidä Riston 

musisoinnista vaan ryhtyy pudottelemaan uhkaavia kirjeitä 

postiluukusta. Säikky Rauha-täti on valmis uskomaan, että 

kirjelaput tulevat alakerran herra Lindbergiltä, mutta Risto 

huomaa oudon hahmon vilahtavan ylimmän kerroksen ikkunassa.  

 

Yhtäkkiä Riston ja Rauhan elämään ilmestyvät Tellervo ja Antero 

– salaperäinen äiti ja hänen viekkaan näköinen poikansa. Onko 

heillä yhteys verhojen takana kurkkivaan hahmoon? 
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ONKELI: SELITYSPAKKI. 

20 kpl 
 

Maailmaan mahtuu kaikenlaisia ihmisiä. Etenkin sinä. 

Selityspakki auttaa ymmärtämään kuka olet ja millaisia ihmisiä, 

tilanteita ja tunteita elämään mahtuu. 

 

Sympaattinen, nasevasti kuvitettu tarinoiden ja selitysten 

kokoelma tarjoaa sinulle viritysapua omaan ajatteluun ja antaa 

viisaita vastauksia lapsen pieniin ja suuriin kysymyksiin. 

 

 

PARKKINEN: KARHUKIRJEITÄ KAAMOKSESTA.  

30 kpl 
 

Otso raportoi jälleen Karhumäestä, jonka kaamoksessa hän ehtii 

puuhata Amalia-tädin kanssa monenmoista moottoroidusta 

mattopyykistä elokuva-avustajina esiintymiseen. Amalian ja 

konstaapeli Oiva Karhusen suhteeseen tulee säröjä tädin uuden 

harrastuksen – painonnoston – takia, ja Oiva syventyy 

kulttuuririentoihin kokolaturi Aarian Oopperan kanssa. Mutta 

lopulta kaikki järjestyy, kun tädillä on tassunsa pelissä. 

 

 

 

PARVELA: ELLA JA PATE.  

30 kpl 
Ellan luokka aloittaa jo toisen luokan. Kesällä on tapahtunut paljon uusia 

asioita, mutta kaikista on hurjan hauskaa, kun koulu taas alkaa. Pate tosin on 

pettynyt, kun ensimmäisen luokan jälkeen ei alakaan yliopisto. Lakkoon hän 

ryhtyy, kun kuulee, ettei koulussa vielä toisellakaan luokalla makseta 

palkkaa. 

 

Kaupungissa järjestetään lukuvuoden alussa koulujen väliset taito-

olympialaiset, joihin valitaan kustakin koulusta kaksi oppilasta. Ella pääsee 

toiseksi koulun edustajaksi, ja hänen parinsa on opettajan ponnisteluista 

huolimatta Pate. Opettaja ja rehtori heittäytyvät täysillä mukaan 

olympiatunnelmiin, Patea kiinnostaa mahdollinen miljoonapalkinto ja Ella on 

onnellinen, kun saa olla Paten seurassa. Ella on nimittäin huomannut, että 

Pate on ihana.  

 

Kirja kuuluu helppolukuiseen ja hauskaan KIRJAVA KUKKO -kirjasarjaan.  
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PARVELA: ELLA JA ÄF YKSI.  

25 kpl 
Minä olen Ella. Olen jatkuvasti toisella luokalla. Meillä on mukava luokka ja 

mukava opettaja. Tai oli, ennen kuin meidän koulumme päätettiin lakkauttaa 

ja meidät siirrettiin uuteen, kymmenentuhannen oppilaan kouluun. 

 

Me tutustuimme siellä Annaan, joka oli eksynyt jo kolme kuukautta aiemmin, 

eikä ollut vieläkään löytänyt omaa luokkaansa. Käsityöluokassa oli 

sahanpurumyrsky, liikuntasalissa sata oppilasta pelasi pingistä ja ruokalassa 

tarjottiin mysteerimöykkyjä. Sen lisäksi siellä oli vielä Äf Yksi, poika, johon 

ei saanut koskea, koska hänen isänsä halusi hänestä formulatähden.  

 

Ilman Marttia me olisimme olleet pulassa. 

Ai kukako on Martti? Hän on Karsserikeiju. Tietysti. 

 

RAJALA: KOLME MUSKETTISOTURIA & ROBINSON CRUSOE. 

25 kpl 

Selkokirja. Tämä kirja sisältää kaksi kirjaa; kirjan Kolme muskettisoturia 

ja kirjan Robinson Crusoe. Molempien kirjojen tapahtumat sijoittuvat 

1600-luvulle, yli 400 vuoden taakse. Kirjat ovat maailman kirjallisuuden 

suosituimpia teoksia, joita on satojen vuosien ajan luettu ja luetaan yhä.  

Kirja soveltuu kaikille selkokirjojen lukijoille ja ennen muuta 

oheismateriaaliksi yleis- ja erityisopetukseen.  

 Selkokielinen mukautus: Pertti Rajala. 

ROWLING: HARRY POTTER JA VIISASTEN KIVI. 

19 kpl 

 
Harry Potter on mielestään ihan tavallinen poika. Hän tosin asuu huoltajiensa 

portaiden alla olevassa kaapissa. Harryn elämä muuttuu täysin, kun hän 11-

vuotispäivänään saa merkillisen kirjeen. Hänelle aukeaa uusi maailma, johon 

kuuluvat taikurit, noidat, yksisarviset ja lohikäärmeet –  sillä Harry on 

velhojen sukua! Silti kaikki on aloitettava alusta. Tylypahkan noitien 

koulussa Harry oppii taikuuden alkeet, luudalla lentämisen ja huispauksen, 

eikä mikään suju kommelluksitta. Mutta leikkien aika on ohi, kun Harry 

ryhtyy ratkaisemaan kiehtovaa arvoitusta ja pelissä on mukana Vol-, tai siis, 

tiedät-kai-kuka! 

 

Harry Potter ja viisasten kivi on hykerryttävän ovela, salaperäinen ja 

jännittävä kertomus. Se on skotlantilaisen J.K. Rowlingin esikoisteos ja on 

voittanut useita arvostettuja lastenkirjallisuuspalkintoja. 
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SANDSTRÖM: WEETI YÖKOULUSSA. 
24 kpl 

 

Weeti odottaa koulun pihalla Tuomasta ja Kaisaa, Miinaa ja Riinaa sekä 

kiusanhenki-Rampea. On alkamassa yökoulu, 

jonka aikana tokaluokkalaisten on tarkoitus voittaa pahimmat pelkonsa. 

Uudella opettajalla tosin on erikoiset menetelmät. 

Korkeanpaikan kammoa hän hoidattaa jumppasalissa siihen asti, kunnes 

Tuomas nyrjäyttää nilkkansa. Hassumminkin voisi käydä, opettaja toteaa eikä 

tiedäkään, kuinka oikeassa on. Tilanne karkaa välittömästi käsistä, kun 

opettaja lähtee viemään Tuomasta sairaalaan. Sekasortoa syventää pari outoa 

yllätysvierasta, ja kohta ovat yökoululaiset pahassa pinteessä. 

 

WERNERI on helppolukuinen ja runsaasti kuvitettu kirjasarja  

7–10-vuotiaille. 

 

SLOTTE: MUUMIPEIKKO JA PYRSTÖTÄHTI.  

25 kpl 

 

Selkokirja. Vaarallinen pyrstötähti uhkaa maata.  Se on tulossa 

suoraan kohti Muumilaaksoa. Muumipeikko ja Nipsu lähtevät 

Yksinäisille Vuorille etsimään tähtitornia ja ottamaan selvää 

pyrstötähdestä. Retki on täynnä vaaroja ja seikkailuja, mutta he 

saavat myös uusia ystäviä. 

 

Selkokielinen mukautus: Jolin Slotte. 

 

 

 

 

SLOTTE: VAARALLINEN JUHANNUS.  

25 kpl 

 

Selkokirja. Tämä on kertomus muumeista ja suuresta tulvasta, joka 

peittää koko Muumilaakson. Vähän ennen juhannusta muumiperheen 

täytyy lähteä Muumitalosta, sillä tulvavesi nousee yli talon katon. 

Onneksi muumit löytävät kelluvan talon, johon he voivat mennä 

tulvaa pakoon. Mutta kelluva talo ei ole mikään tavallinen talo, eikä 

juhannuksesta tule tavallinen juhannus. Siitä tulee kesä, joka on 

täynnä seikkailua, uusia ystäviä ja yllätyksiä. 

Selkokielinen mukautus: Jolin Slotte. 
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STOWELL: OIKEELLA TAVALLA ONLINE. 

25 kpl 

 

Tietokirja. Oikeella tavalla online on mutkaton kirja nuorelle 

verkon fiksusta käytöstä. Se ei osoittele eikä kiellä vaan antaa 

helposti omaksuttavia vinkkejä siitä, miten verkossa kannattaa 

käyttäytyä ja millaista sisältöä siellä kannattaa tuottaa, jakaa ja 

käyttää. Kirja myös avaa napakasti ja ymmärrettävästi verkon 

käyttöön liittyviä termejä. 

 

 

 

 

TOIVOLA: KARHU JA KULTAKUORIAINEN.  

20 kpl 

 

Lenk-kei-li-jä koh-ta-si ci-ty-kar-hun, Saku tavaa lehden 

etusivulta. ”Mikä on citykarhu?” Saku kysyy äidiltään ihmeissään. 

”Se on karhu, joka asustaa lähellä kaupunkia.” Äiti selittää ja 

jatkaa sitten Sakun kanssa matkaa tavaratalon leluosastolle. Äiti 

on nimittäin luvannut, että Saku saa itse valita 

syntymäpäivälahjansa. Siitä alkaa Sakun seikkailu, jonka aikana 

hän törmää myös ihan oikeaan citykarhuun! 

 

Kuuluu helppolukuiseen KELTANOKKA –kirjasarjaan. 

Lukemista on helpotettu tavuttamalla pitkät ja vaikeat sanat. 

 

 

TOLKIEN: HOBITTI ELI SINNE JA TAKAISIN.  

25 kpl 

Tolkienin rakastettu lastenromaani tekijän itsensä kuvittamana. 

Hobitti eli Sinne ja takaisin on itsenäinen alkusoitto Tarulle 

Sormusten herrasta. Hobitissa kerrotaan, kuinka hobitti Bilbo 

Reppuli löytää Sormusten sormuksen, esineen, joka myöhemmin 

paljastuu kohtalokkaaksi koko Keski-Maalle ja sen kansoille. 

Velho Gandalf valitsee Bilbon ”ammattitaitoiseksi 

aarteenmetsästäjäksi” mukaan vaaralliselle retkelle. Päämääränä 

on hankkia takaisin kääpiöiden aarre, jonka lohikäärme Smaug on 

varastanut. 



 18 

USPENSKI: FEDJA-SETÄ, KISSA JA KOIRA.  
24 kpl 

Kuusivuotiaan Fedja-sedän äiti ei pidä eläimistä. Niinpä poika 

päättää muuttaa pois kotoa pieneen maalaiskylään Matroskin-

kissan ja Musti-koiran kanssa. Yhdessä he hankkivat Mirri-

lehmän sekä iloisen traktorin, joka toimii ruoalla. Entä kuka on 

posteljooni Petshkin? 

 

Fedja-sedän, Matroskin-kissan ja Musti-koiran sekä muiden 

ystävysten lumo kestää lukijapolvelta toiselle! Luokille 1-2.  

 

VENHO: OPOSSUMI REPUSSA. 
25 KPL 

Yhtäkkiä, kesken matikantunnin, Pajun pulpetin kansi lennähtää auki. 

Opossumi tunkee vaaleanpunaisen kuononsa esiin ja varastaa koko show’n. 

Sekin haluaa käydä koulua – oppiakseen kirjoittamaan parempia biisejä! 

Pajua nolottaa… Mutta on opossumi myös ihana, melkein kuin pikkuveli. Se 

kulkee Pajun mukana repussa ja höpöttelee omiaan. Se on vikkeläkielinen ja 

tuikkivasilmäinen, sen kanssa ei todellakaan tule tylsää. 

 

Kirjailija Johanna Venho ja kuvittaja Emmi Jormalainen ovat luoneet 

kertakaikkisen valloittavan Opossumi-hamon: pienen energisen pussirotan, 

joka räppää omaperäisellä tyylillään ja haaveilee voitosta Song of Finland -

kilpailussa. 
 

 

WIDMARK: HIRVIÖAKATEMIA. 

20 kpl 

 
Eräänä syysiltana Nelli isä avaa kirjekuoren, josta paljastuu kutsu 

saapua juhliin arvoituksellisen Hannibal-sedän maaseutukartanoon. 

Perhe pakkautuu autoon ja tekee työtä käskettyä. Sedän luona Nelli ja 

Lontoo tutustuvat Lappaja-Leenaan, Hirviöakatemian opettajaan, ja 

joutuvat vastakkain ihka oikean vampyyrin kanssa – ainakin melkein! 

Mutta tämä on vasta alkua. Nellin täytyy läpäistä kiperä koe, ennen kuin 

hänet voidaan hyväksyä opiskelijaksi Hirviöakatemiaan, opinahjoon, 

joka kouluttaa kauhuagentteja… 

 

Kauhuagentti Nelli Rapp on helppolukuinen ja kammottavan hauska 

sarja, jossa on runsaasti kuvitusta. 
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WIDMARK: TIMANTTIEN ARVOITUS. 

25 kpl 

 
Parhaat kaverukset Lasse ja Maija ovat yhdessä perustaneet 

etsivätoimiston Maijan kodin kellariin. Siellä heillä on kaikkea mitä 

jäljittämiseen tarvitaan; kiikari, kamera, taskulamppuja ja 

suurennuslasi... Pian he pääsevätkin tosi toimiin, sillä joku on alkanut 

varastella timantteja paikalliselta kultasepältä, Muhammed Karaatilta. 

Kaikki viittaa siihen, että joku henkilökunnasta voisi olla syyllinen, 

mutta kuka? Kun Lasse ja Maija tulkitsevat johtolankoja oivallisella 

päättelykyvyllään, on voro tuota pikaa kiikissä! 
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RUOTSINKIELISET OHEISLUKEMISTOT 
 

 

ANDERSSON: NAGU-NALLE PÅ DJUPA VATTEN. 

25 kpl 

 

Den älskade Nagu-nalle som vi minns från Nagu-nalles egen bok och 

Nagu-nalle, min amour är tillbaka på nya äventyr. Då katten Morris 

sprider skräck bland mjukisdjuren i familjen Sandberg kläcker Nagu-

nalle en desperat plan. De skall rymma! Tillsammans med sina vänner 

- leoparden Lala, ormen Olle och marsvinet Frille - ger sig Nagu-nalle 

ut på ett äventyr som leder genom den nattliga staden till båthamnen, 

ombord på segelbåten Snarken, och slutligen ut på havet med fören 

riktad mot sommarstället i Nagu. Med svartvita illustrationer av 

Finlandia Junior-vinnaren Christel Rönns. 

 

 

MORING: FRÖKEN FRIGGA KRIKONQVIST. 

10 kpl 

Snabel-a tutar en glad trudelutt lilla a tar några spralliga skutt 

tappar balansen och ramlar pladask i stora A:s vackraste sammetsask. 

Följ med på en glad upptäcktsresa genom alfabetet från A till Ö! 

Träffa bröderna B, fröken Frigga Krikonqvist, Fridolin ifrån Berlin, 

Nisse och Nasse och många fler. Bokstäver kan skramla och babbla, 

bubbla och fräsa. De kan vara lena och lurviga. Och de går att äta! 

Fröken Frigga Krikonqvist tyckte maten var för trist. 

Ge mig soppa med queneller knallgul squash och kantareller! 

Baconpaj, en läcker quiche serverad av en kvick dervisch 

till sist ett vin med fin bouquet roquefortost, en klick gelé. 
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MURRAY BRODIN: ALLT ÄR PRECIS SOM VANLIGT.  

10 kpl 

 

Jag drömmer och i drömmen försvinner jag. Helt osynlig blir jag. 

Och jag hörs inte heller. Är det sant, blir mamma och pappa ledsnast 

i världen, blir de ledsna så de dör. Kan mamma och pappa leva utan 

mig? Kristina Murray Brodin och Maija Hurme vänder och vrider 

varsamt på tanken som de flesta barn brottas med någon gång, en 

gestaltning som pendlar mellan verklighet och upplevelse.  
 

 
 

 

 

POHJANEN: ÖDESNATTEN -44.  

5 kpl 

 

I Ödesnatten -44 möter läsaren 16-årige Erik från den Augustnominerade 

romanen Land i lågor, 1992. Han har i denna berättelse blivit antagen 

som  volontär vid I 19 i Boden. En konvoj dyker upp på den finska sidan 

och Erik dras in i de dramatiska händelserna hösten 1944 vid den svensk-

finska gränsen. Finska soldater på svensk mark och svenska soldater på 

den finska sidan av gränsen. Neutraliteten måste respekteras men i 

gränsens tredje rum hittar man alltid praktiska lösningar.  

 

 

 

 

SANDELIN: PINSAMT OCH LIVSVIKTIGT. 

10 kpl 

 

I sin nattbok skriver elvaåriga Yoko precis allt. Hon skriver om sin sjukt 

pinsamma mamma, om bästisen Anna som är adopterad och vill flytta 

tillbaka till Kina, och om Lena, Mirre och Celina som har börjat sminka 

sig och verkar mycket äldre än alla andra i klassen. En härlig 

mellanåldersbok med starka familjeband, humor och absolut solidaritet 

med Yoko.  

 


