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Bross,  Helena: Salaiset ystävät, 2007, 61 s.    16 kpl   
Soveltuvuus: 1.–2. luokat 
 
Miia-ope keksii mainion leikin: hän antaa kullekin oppilaalle lapun, jossa lukee 
”salaisen ystävän” nimi. Tälle luokkatoverille on sitten salaa oltava erityisen reilu ja 
avulias. Oskarin lapussa lukee Merin nimi. Mitäköhän mukavaa hän voisi tehdä tai 
sanoa Merille? Välitunnilla Oskari seuraa Meriä, mutta ei ole kovin helppoa olla 
kiltti sellaiselle, joka istuu puun latvassa. 
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, koululaisromaanit, helppolukuiset kirjat, leikit : 

ystävyys, koulutoverit 
 

_________________________ 
 

Davidsson, I. I.: The ghost network: Aktivoi, 2019, 343 s.    24 kpl 
Soveltuvuus: 5–6. luokat 
 
Tervetuloa hakkereiden eliittikouluun. Uusi jännittävä sarja alkaa! 
 
Joukko teini-ikäisiä hakkereita ympäri maailmaa on kutsuttu opiskelemaan 
huipputeknologiseen erikoiskouluun Alaskan syrjäkylille. Heistä parhaat valitaan 
pieneen eliittioppilaiden sisäpiiriin, joka saa salaisen tutkimustehtävän. 
Pääsy koulun ykköstiimiin vaikuttaa jokaisen unelmalta, kunnes oppilaat tajuavat 
pelottavan totuuden: tutkimuskohteena ovatkin he itse. Mutta miksi juuri he ja 

mitä oikein on tekeillä? 
 
Tarinan luoja on suomalainen Aleksi Delikouras. 
 
Asiasanat: nuortenkirjallisuus, jännityskirjallisuus, tieteiskirjallisuus, ohjelmointi, tietokonepelit, 
tekoäly, tutkimustoiminta, pako, hakkerit, koehenkilöt, koulut: Alaska 
 

_________________________ 
 

Erlandsson, Karin:  Helmenkalastaja, 2017, 253 s.  24 kpl 
Runeberg Junior -palkinto 2018 
Soveltuvuus: 3.–6. luokat 
 
Miranda matkaa pohjoisen metsäalueelta etelän rannoille sukeltaakseen kevään 
tullen helmiä kuningattaren hovin tarpeisiin. Hän on helmenkalastajista taitavin ja 
uskoo löytävänsä myös kaikkien havitteleman, myyttisen Silmäterän. Kerrotaan, 
että sen, joka löytää Silmäterän, ei tarvitse koskaan enää kaivata mitään. Mutta 
miten etsiä arvokasta helmeä, kun vaivoiksi lähtee mukaan Sirkka, höpöttävä 
pikkutyttö, joka ei pysty sukeltamaan helmiä nostattamatta merenpohjasta 

hiekkaa? Helmenkalastaja on klassinen ja jännittävä saturomaani taianomaisesta mutta 
todentuntuisesta maailmasta, jossa helmet laulavat merenpohjan rauhassa ja ruusuhai vaanii kiven 
takana. Se on kirja kaipuusta, ystävyydestä ja siitä, mikä elämässä on tärkeää? Kirja palkittiin 
Runeberg Junior -palkinnolla vuonna 2018. Kirja on Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas 2018. Helmenkalastaja voitti Schildts & Söderströmin 
lastenromaanikilpailun vuonna 2016.  
 
Asiasanat: nuortenkirjallisuus, seikkailu, etsintä: helmet, taikaesineet, ystävyys, tytöt, aarteenetsijät, 
hovit: kuningattaret, merenalainen maailma 
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Ertimo, Laura: Vesi: kirja maailman tärkeimmästä aineesta, 
2017, 152 s.   10 kpl 
Soveltuvuus: 2.–6. luokat 
 
Vesi on kirja, jossa selviää, miksi vesi on maailman tärkein aine. Teos jatkaa 
kaksikon Ertimo-Kontinen Yö-kirjasta (2016) tuttua lapsenkokoista tapaa 
käsitellä ympäröivän maailman ihmeellisyyttä avoimesti kysyen, 
tieteenalojen rajat unohtaen. Tekstin kanssa tasavertainen kuvitus tekee 
arjesta satumaista, monimutkaisesta ymmärrettävää ja vedestä kaunista. 
 
Edessä on elämäsi vesiseikkailu! Tässä kirjassa kuljetaan taivaalla 

laahaavista pilvistä merten syvyyksiin, Pariisin viemäreistä muinaisten tähtien räjähdyksiin. Vesi on 
läsnä kaikkialla elämänkulussa ihmeellisten ominaisuuksiensa takia, siksi sen ymmärtäminen avaa 
silmät elämän perusteille.  
 
Vesi - kirja maailman tärkeimmästä aiheesta jakautuu neljään osaan joissa selviää, miksi Maa on 
Sininen planeetta ja mitä vesi oikein on, kuinka luonto toimii veden ehdoilla ja mitkä ovat ihmisen 
lukemattomat tavat hyödyntää ja tärvelläkin vettä. Viimeisessä osassa sukelletaan kauas 
menneisyyteen ja kysytään viimeinen kysymys... 
 
Laura Ertimo on maantieteilijä ja tietokirjailija, joka haaveili pienenä pihapuroon asettuvista 
saukoista eikä olisi lopettanut uimista huulet sinisinäkään. Maailman vedet ovat aina olleet lähellä 
Lauran sydäntä. 
 
Satu Kontinen on graafinen suunnittelija ja kuvittaja, joka pienenä pelkäsi vettä eikä suostunut edes 
uima-altaaseen. Oman poika avasi silmät märän maailman ihmeille. Nykyään Satu snorklaa mielellään 
ja rakastaa erilaisten kalojen upottamista kuvitustensa sekaan. 

 
Asiasanat: vesi, aineen olomuodot : vesi, ilmasto, sääilmiöt, vesistöt, meret, maapallo, vesivarat, 
luonto, ihminen, myytit, uskomukset 
   _________________________ 
 

 

Frantz, Eva: Osasto 23, 2019, 138 s.   24 kpl 
Soveltuvuus: 5.–6. luokat 
Runeberg Junior -palkinto 2019 
 
Autiolla maaseudulla, Vadelmarinteen keuhkoparantolassa, hoidetaan köyhiä 
kaupunkilaislapsia. Raikkaan ulkoilman uskotaan olevan hyödyksi yskiville 
lapsille. Stinalle laitos on pikemminkin kuin kartano, mutta hän kaipaa kotiin 
viiden siskonsa luo, ahtaan makuuhuoneen kerrossänkyyn. Salaperäinen potilas 
Ruben auttaa Stinaa sopeutumaan, ja yhdessä he vaeltavat öisin parantolan tyhjillä 
käytävillä. Ruben kertoo myös oudosta tulipalosta itäsiivessä.  

 
Stina havaitsee, että osastolla on käynnissä jotakin merkillistä – lääkärien käytös alkaa kummastuttaa.  
Pian Stina ymmärtää, että hän on itsekin suuressa vaarassa.  
 
Asiasanat: nuortenkirjallisuus, jännityskirjallisuus, keuhkosairaudet, potilaat, parantolat 
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Hietala, Nelli: Kerttu ja kärpänen, 2017, 30 s.  10 kpl 
Soveltuvuus: 1.–2. luokat 
 
Kerttu heräilee kesäaamuna yksin kotoaan. Isä on ulkona leikkaamassa 
ruohikkoa. Ikkunalla surisee kärpänen, joka ensin kauhistuttaa mutta jonka 
Kerttu lopulta ottaa kaverikseen. Mitä seikkailuja päivä vielä tuokaan 
tullessaan! 
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, kuvakirjat, kertomukset, kesä, kesänvietto : arki, 

kärpäset 

 
_________________________ 

 
 

Hirvonen, Hannu: Hui hai hajamieli! Loruja lapsille, kissoille ja 
kummituksille, 2017, 46 s.  2 kpl 
Soveltuvuus: 1.–2. luokat 
 
Hui hai hajamieli! -kirjassa tapaat leppoisien kummitusten ja kissan lisäksi 
jatkuvasti sairastelevan Soikku Saikkulin, rovasti Pullan ja Puustinna-ruustinnan, 
Mökkön ja Detienne Etiäisen, tanssikenkään muuttavan hiiriparin ja kaiken 
maailman perunat. Ja kun kissa yllättäen katoaa, kutsutaan apuun Pola Saliisi, 
soikea salapoliisi ja kovaksi keitetty dekkari, jonka isä on kanalan vekkari. 
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, runokuvakirjat, lorut 
 

 
_________________________ 

 
 

Huovi, Hannele: Urpo,  Turpo ja hymyilevä aave, 1991, 50 s.   8 kpl 
Soveltuvuus: 1. luokat 
 
”Hyvä ihme! Kuka tämän on   tehnyt?” huutaa äiti yhtenään. Sillä vihreässä talossa 
tapahtuu usein merkillisiä asioita. Mutta yläkerran lastenhuoneessa asuukin kaksi 
vallatonta leikkikarhua: Urpo ja Turpo. Aikamoisia seikkailijoita ja hurjapäitä, jotka 
pitävät paljon nauramisesta ja hassuista kepposista. 
 
Kiitetyn kirjailijan riemukkaita tarinoita Urposta ja Turposta on jaettu myös 
tavutetuiksi ja lyhyemmiksi kirjoiksi. Näin vasta lukemaan opettelevat lapsetkin 

pääsevät tutustumaan karhuveitikoiden seikkailuihin. 
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, helppolukuiset kirjat, tavukirjat 
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Maija Hurme: Yksinäisten saarten kartasto, 2018, 35 s.   
10 kpl 
Soveltuvuus: 1.–2. luokat 
 
Kuinka syvä meri on? Missä valaat nukkuvat? Emmalla on monta 
tärkeää kysymystä, mutta äiti haluaa vain ottaa söpöjä kuvia Emmasta. 
Emma lopettaa äidille puhumisen, ja muuttaa omalle saarelleen Aimo-
orangin kanssa. Aimo on hyvä kuuntelija, he puhuvat kukkuloista, 
valtameristä ja valaista. Mutta eräänä päivänä saari yhtäkkiä etääntyy 
muista saarista. Se matkaa kartaston sivuilla kohti valtameren syvintä 
kohtaa.  
 

Maija Hurmeen Yksinäisten saarten kartasto on herkkä tarina äidin ja tyttären suhteesta, isoista 
kysymyksistä ja pienestä tytöstä, joka tutkimusmatkailee mielikuvitusmaissa. 
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, kuvakirjat, kertomukset, ulkopuolisuus, huomioon ottaminen, 
mielikuvitus : tytöt, pako : mielikuvitusmaailma, saaret 

_________________________ 
 
 

Kaarniranta, Sari: Supertavis, 2016, 127 s.    24 kpl 
Soveltuvuus: 3.–4. luokat 
Nauruhermoja kutkuttava kertomus siitä, miten tavallisen perheen tavallinen 
poika saa epätavallisen lahjan: taikurivälineet, joiden muodonmuutosohje todella 
toimii ja muuttaa Onni-pojan hedelmäkärpäseksi. Hedelmäkärpäsenä Onni tietysti 
surauttelee heti luokkatoverinsa Emman kotiin, jonka pelkkä läsnäolo saa Onnin 
tuntosarvet tutisemaan. Kärpäsenä katossa Onni saa selville jotain kummaa 
Emmasta: yritetäänkö hänet kidnapata, vai mitä jumppahullu kodinhoitaja ja 
repaleinen rokkitähti aikovat? Sari Kaarniranta (s.1970) on äidinkielenopettaja, 
joka tuntee hyvin lasten huumorintajun ja kiinnostuksen kohteet. Häneltä on 

julkaistu aikaisemmin kaksi kiitettyä dekkaria. 
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, huumori, muodonvaihdos : pojat, kärpäset, kommellukset, taikatemput 
 
   _________________________    
 

Kallioniemi, Tuula: Konsta talenttitähti, 2011, 136 s.    20 kpl 
Soveltuvuus: 3.–4. luokat 
 
Kolmannessa A-luokassa syntyy yleinen mylläkkä. Talenttivillitys iskee! Melkein 
jokainen tietää olevansa KYKY: laulaja, soittaja, tanssija, kuperkeikkailija, näyttelijä, 
jonglööri ja ties mikä. Paitsi Konsta. Edes kuperkeikka takaperin ei häneltä onnistu. 
Kolmas A päättää järjestää talenttikisan. Millä ihmeen kyvyllä Konsta voisi kilpailla? 
Ei auta kuin kokeilla. Tulisiko voitto selvänäkijänä vai sahansoittajana, 
kärpäsenkesyttäjänä tai taikurina? Mahtaisiko raati lumoutua pellen elkeistä tai 
solmutempusta? Vielä vähän ennen kisaa Konsta tuntee olevansa turha 

mitättömyys, joka ei pärjää missään lajissa. Mutta Konsta ei olisi Konsta, ellei osaisi yllättää. 
Konsta-sarjassa kuvataan mainiosti nykypäivän koululaisten pelkoja ja riemun aiheita.  
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, koululaisromaanit, sarjakertomukset, huumori, kilpailut: lahjakkuus, 
taidot, esiintymispelko, koulutoverit 
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Kunnas, Mauri: Etusivun juttu, eli, kuinka sanomalehti syntyy, 
1990, 42 + 8 s.    1 kpl 
Soveltuvuus: 1.–3. luokat 
 
Lehtitalon sisällä ja ulkopuolella eletään monia kuumeisia hetkiä ennen kuin päivän 
sanomalehti on valmis. Uskomaton määrä juttuja ja uutisia – isoja ja pieniä, läheltä 
ja kaukaa – kertyy päivän mittaan toimituksiin. Monien jännittävien vaiheiden 
kautta lehti saa muotonsa. Ole mukana siellä missä tapahtuu! Tule seuraamaan 
Nuuskija-lehden valokuvaajan kiireistä päivää. Väriä ja vauhtia riittää – niin kuin 
aina Mauri Kunnaksen kirjoissa. 

 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, kuvakirjat : sanomalehti, ammatit, toimittajat, kirjapainot, sanomalehdet 
 
 

_________________________ 
 
 

 

Kunnas, Mauri: Koiramäen lapset ja näkki, 2007, 42 s.   1 kpl 
Soveltuvuus: 1.–3. luokat 
 
Kivi järveen, näkki maalle! Tiedätkö miksi lapsia ennen vanhaan peloteltiin näkillä, 
tai miksi pääsiäisnoitia pelättiin? Entä tunnetko tarinan Pataniityn Tehvaanista, 
joka tahtoi mitellä voimiaan kummituksen kanssa? Kun Koiramäen vaari oli lapsi, ei 
ollut radiota eikä televisiota. Talvi-iltaisin aikuiset kertoivat pirtissä jännittäviä 
tarinoitaan kummituksista, hiidenväestä, trulleista, näkeistä, maantierosvoista ja 
merkillisistä luonnonilmiöistä. Mauri Kunnas on etsinyt vanhoihin 
kansantarinoihin liittyvää perimätietoa muistelu- ja murrekirjoista ja palauttanut 

mieleensä lapsena kuulemiaan kertomuksia. Hänen juttunsa ovat lennokkaita ja piirroksena 
todenmukaisia, olipa kyse yli sadan vuoden takaisista rakennuksista, tavaroista, vaatteista tai 
maisemista. 
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, kuvakirjat, kertomukset, entisajan lapsuus, perimätieto, kummitukset, 
taruolennot, Koiramäki 

 
_________________________ 

 
Kunnas, Mauri: Koirien Kalevala, 1992, 61 s.   1 kpl 
Soveltuvuus: 2.–6. luokat 
 
Armotonta menoa Kalevalan kankahilla! Veijarimainen koirien kansalliseepos ja 
huima sankaritaru vailla vertaa. Kaukana Kalevalan mailla asui ennen muinoin villi 
ja vapaa koirien heimo. Sen naapurina pimeässä Pohjolassa eli 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… Mauri 
Kunnas loihtii eteemme kalevalaisen ajan velhoineen ja tietäjineen ja tekee 
kansalliseepoksemme jännittävistä tapahtumista omia koiramaisia tulkintojaan. 

 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, kuvakirjat, Kalevala 
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Kunnas, Mauri: Viikingit tulevat!, 2006, 53 s.    1 kpl 
Soveltuvuus: 3.–4. luokat  
 
Tässä tulevat väkivahvat viikingit ja heidän soreat neitonsa! Pohjolan pelottomien 
merenkävijöiden hurja maine tunnettiin Englannin rannikolla jo vuonna 793, ja yhä 
tänäkin päivänä tarinat heidän seikkailuistaan kiehtovat sekä lapsia että aikuisia. 
Mauri Kunnas kertoo vanhojen pohjoismaisten saagojen hengessä kahdeksan 
hulluttelevaa viikinkitarinaa muinaisilta ajoilta. Tutuiksi tulevat monet 
tarunhohtoiset sankarit, kuten uroteoillaan rehentelevä Pässivuonon Gunnar, 
mammanpojan mainetta kammoksuva berserkki-Erkki, neuvokas viikinkineito Åsa 

Nokkela ja koti-ikäväänsä ammuva Mansikki. Lähde elämäsi seikkailuun. Samalla saat tutkittua 
historiallista tietoa viikinkien elämästä, tavoista, laivoista ja asumuksista. 
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, kuvakirjat, kertomukset, seikkailu, viikinkiaika : Pohjola, viikingit 
 

_________________________ 
 

 

Leijona se venytteli: 100 vuotta suomalaista lastenrunoutta, 
2017, 111 s.   10 kpl 
Soveltuvuus: 1.–6. luokat 
 
Äiti leipoo hymyellen... Oli kerran Haitula...Rännit rämisee / hormit humisee... 
 
Nämä säkeet tuovat monille mieleen lapsuuden. Kirjailija Riina Katajavuori on 
koulukäynneillään nähnyt, että runo nappaa nykyäänkin: ?Lapsilla on 
automaattisesti ihailtavan mutkaton suhde runoon. Sen rytmi otetaan haltuun, 
kuunnellaan sisältö ja nautitaan niin kuin lasillinen karpalomehua. Ei jäädä 
säikähtyneenä kurtistelemaan otsaa.? 

 
Leijona se venytteli tarjoilee lastenrunon karpalomehua Suomen itsenäisyyden ensivuosista 
nykypäivään. Runot on järjestetty osastoihin, jotka kertovat perheestä, leikeistä, ammateista, 
oppimisesta, matkanteosta, suomalaisuudesta ja vuoden kierrosta luonnossa. Vuosien saatossa 
runojen kuvaama maailma vaurastuu, kaupungistuu, teknistyy ja kansainvälistyy. 
 
Kirjassa ovat edustettuina suomalaisen lastenrunouden huiput Immi Hellenistä ja Lauri Pohjanpäästä 
Kirsi Kunnakseen ja Jukka Itkoseen. Kaikkiaan runoja on yli 40 tekijältä, myös esikoisrunoilijoilta ja 
unohtuneilta uranuurtajilta. 
 
Oppaana aikamatkalla toimii kuvittaja Maija Hurmeen luoma viisas, sydämellinen ja notkea leijona. 
Liikuttavat ja humoristiset kuvat avaavat runoihin uusia tasoja ja houkuttelevat löytöretkelle 
historiaan. 
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, lastenrunot, antologiat 
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Lindgren, Astrid: Eemelin kootut metkut, 2019, 408 s.   18 kpl 
Soveltuvuus: 1.–3. luokat 
 
Eemelin kaikki edesottamukset värikuvitettuina! 
 
Vaahteramäen Eemeli, tuo Astrid Lindgrenin rakastettu rasavilli, seikkailee nyt 
hehkuvan värikkäänä Björn Bergin alkuperäiskuvin, jotka Matilda Ruta on 
värittänyt. 
 
Eemelin koottujen metkujen uusi laitos sisältää kaikki kolme alkuperäistä Eemeli-

romaania - Vaahteramäen Eemeli, Eemelin uudet metkut ja Eläköön Eemeli – Björn Bergin 
ihastuttavalla kuvituksella, jonka ruotsalaiskuvittaja Matilda Ruta on värittänyt Bergin omalle paletille 
uskollisena. Tämän yhteisniteen sivuilta luettuina Eemelin mainiot metkut kuulostavat 
värikkäämmiltä kuin koskaan! 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, huumori, kommellukset, pojat, maaseutu, Vaahteramäki 
   _________________________ 

 
Lindgren, Astrid: Veljeni leijonamieli, 1973, 230 s.   15 kpl 
Soveltuvuus: 5.–6. luokat 
 
Nyt minä rupean kertomaan veljestäni. Veljeni on Joonatan Leijonamieli, hänestä 
minä kerron. Tämä on melkein kuin satu, tai ihan vähän kuin kummitusjuttu myös, ja 
silti kaikki on totta. Vaikka ei sitä kyllä kukaan muu tiedä kuin minä ja Joonatan. 
Ei Joonatanin nimi alun perin ollut Leijonamieli. Hänen sukunimensä oli Leijona, ihan 
niin kuin äidin ja minunkin. Joonatan Leijona hän oli nimeltään. Minun nimeni on 
Kalle Leijona ja äidin Siiri Leijona. Isä oli Akseli Leijona, mutta hän meni menojaan, 
kun minä olin vasta kahden vuoden vanha, ja hän lähti merille, emmekä me sen 

koommin ole hänestä kuulleet. 
Mutta siitähän minun nyt piti puhua, miten veljestäni Joonatanista  tuli Leijonamieli. Ja mitä kaikkea 
kummallista sitten tapahtui. 
 
Asiasanat: nuortenkirjallisuus, fantasiakirjallisuus, hyvän ja pahan välinen taistelu, kuolema :  lapset : 
veljet, tyrannit, orjuus, rohkeus, pelko, sisaruusrakkaus 

 
_________________________ 

 
 

Lintunen, Martti: Mitä jääkarhu sanoi pingviinille?, 2018, 
36 s.   10 kpl 
Soveltuvuus: 1.–2. luokat 
 
Jääkarhut ja pingviinit asuvat eri puolilla maapalloa. Jääkarhut elelevät 
kylmässä pohjoisessa ja pingviinit asuvat maapallon vastakkaisella 
puolella. Molemmilla on sama huoli. Ilmasto lämpenee ja tekee 
jääkarhujen ja pingviinien elämän vaikeaksi. 
 
Miksi ilmasto lämpenee? Mitä on ilmastonmuutos? Miten se vaikuttaa 

ihmisten ja eläinten elämään? 
Kirja vastailee kysymyksiin hauskan tarinan kautta. Samalla se kannustaa torjumaan 
ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia. 
 
Asiasanat: selkokirjat, kuvateokset, jääkarhu, pingviinit, eläimet : pohjoisnapa, eläimet : etelänapa 
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Martins, Isabel Minhos: Sata siementä, jotka lensivät pois, 
2018, 27 s.   10 kpl 
Soveltuvuus: 1.–2. luokat 
 
Puu odottaa toiveikkaasti. Mitä se mahtaa odottaa? Päivää, jolloin sen 
siemenet lähtevät maailmalle. 
 
Päivä koittaa, mutta seikkailu on vasta alkamassa. Kuinka moni siemen 
päätyy maahan? Moniko joutuu linnun nokkaan tai joen pohjaan? Tai 
kuinka monesta kasvaa lopulta täysikasvuinen puu. 
 

Sata siementä, jotka lensivät pois on kirja, joka nostaa parrasvaloihin metsän, julistaa siementen 
kestävyyttä sekä puiden että luonnon älykkyyttä. Kirja sopii kaikenikäisille lukijoille. 

Asiasanat: lastenkirjallisuus, kuvakirjat, kertomukset, luonto, siemenet, puut 

_________________________ 
 

 

Marttinen, Tittamari: Lemmikkien lentomatka, 2011, 61 s.   16 kpl 
Soveltuvuus: 1.–3. luokat 
 
Ystävykset Leo, Sanni ja Veeti osallistuvat valtakunnallisen Eläinten viikon viettoon. 
Juhlaviikon kunniaksi muutamat lemmikit pääsevät onnekkaine omistajineen 
hilpeälle lentokonematkalle. Koneeseen kapuavat myös Leo ja kaverit sekä 
Pähkinä-koira, Rusina-kissa ja Vilma-hamsteri. 
Leon lemmikkiuutiset on helppolukuinen sarja lukemaan opetteleville. Leo 
ystävineen seikkailee myös kirjoissa Keskiyön kissat, Huuhkaja ullakolla ja Hurja 

hamsteri. 
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, helppolukuiset kirjat, kommellukset: eläimet, hamsterit, 
lemmikkieläimet 
   _________________________ 

 

Mäkipää, Jari: Masi Tulppa: Klikkien kingi, 2019,  94 s.  24 kpl 
Soveltuvuus: 3.–4. luokat 
Masi Tulpasta tulee YouTube-tähti! 
 
Kaikkien itsenäisten lasten sankari Masi Tulppa seikkailee jälleen tinkimättömällä 
tyylillään – tällä kertaa vastentahtoisena tube-julkkiksena. 
 
Masi Tulppa kuvaa omasta supersankaristaan videon ja lataa sen nettiin. 
Seuraavana aamuna mikään ei ole ennallaan. Video kahmii klikkauksia 

ennätystahtiin, perheen kännykät kuumenevat viestivirrasta, ja kotioven takana mylvii innokas 
fanilauma. Omaa rauhaa rakastava Masi on huomion keskipisteessä! 
 
Kun tubettajia luotsaava manageri Mirella tarjoaa apuaan, Masi kirjoittaa nimensä sopimukseen. 
Mirella tarttuu toimeen tehokkaasti. Hetkessä Masin päivät ovat täynnä fanitapaamisia, tv-
esiintymisiä ja mainossopimuksia. Kuinka huimaksi Masin suosio voi kasvaa? Miten hän selviää 
julkisuuden kiemuroista? Ja mikä onkaan sopiva hinta miljoonista klikkauksista? 
 

Asiasanat: lastenkirjallisuus, huumori 
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Nicolaysen, Marit: Väinö ja rotta Kanarialla, 2005, 128 s.    15 kpl 
Soveltuvuus: 1.–3. luokat 
 
Väinö, isä, äiti ja pikkuveli Manu ovat lähdössä etelään, Kanariansaarille. Kesyrotta 
Hakkaraiselle on siksi aikaa hankittu hoitaja. Mutta eihän Väinö nyt voi lähteä 
etelään pitämään hauskaa, jos Hakkarainen-rukka jää yksin kotiin! Lentokoneessa 
Väinön vatsaa kihelmöi ja kutittaa, mutta se ei ole matkakuumetta – se on paidan 
alla salamatkustava Hakkarainen. Perillä Kanarialla Hakkarainen saa 
lipastonlaatikosta oman hotellihuoneen, ja Väinö tutustuu Melissa-tyttöön. Yhdessä 
he esittelevät lomakohdetta Hakkaraiselle, joka on kuin kotonaan etenkin 

takapihan roskiksilla. Äiti ei tosin varsinaisesti ilahdu, kun saa vihiä Hakkaraisen mukaantulosta… 
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, helppolukuiset kirjat, poikakirjat, huumori, lomamatkat : 
Kanariansaaret, ystävät, lemmikkieläimet : rotat 

 
 _________________________ 

 
    

Niemelä, Reetta: Siiran sirkusmatka, 2018, 28 s.   10 kpl 
Soveltuvuus: 1.–2. luokat 
 
Viisas, upeasti kuvitettu satu arasta Siirasta, joka haluaa palavasti nähdä 
sirkuksen. 
 
Ötökkämetsään saapuu Sinisen Kärpäsen sirkus, mutta vain yhdeksi 
ainoaksi illaksi. Kaikki metsän ötökät tahtovat sirkukseen, jopa 
muurahaiset pitävät vapaapäivän. Kun muut jo lähestyvät metsän laidassa 
häämöttävää sirkustelttaa, Siira on vielä matkalla. Ja vaikka Siira kuinka 

kiirehtii, sen ehtiessä perille sirkus on jo päättynyt. Poissa ovat teltta, lentävät tähdet, kullan kimallus, 
taputukset. 
 
Mutta jossain metsän pimeydessä pilkahtelee lämmin valo, joka muuttaa murheen murtaman Siiran 
elämän peruuttamattomasti. 
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, kuvakirjat, kertomukset, arkuus, sirkukset, hyönteiset, siirat 
 

_________________________ 
 

Palviainen, Jukka-Pekka: Rämäpäät ja vankikarkuri, 2008, 93 s.    15 kpl 
Soveltuvuus: 3.–5. luokat 

 
Miitkulaisten kyläkaupasta katoaa öisin lakritsia ja limsaa. Konstaapeli Tipunen ei 
voi asialle mitään, koska rikollisjoukkue ei noudata virka-aikaa. Entä kuka on 
naisiaan uusi opettaja Minttu-Kirveli? Ja tanssiva Tauno? Hyökkäävätkö 
hullunsienentaudin villitsemät herkkusienet todella viattomien sienestäjien 
kimppuun? Rämäpäiden: Reetaleenan, Tainan, Sonjan, Merituulin, Pilkki-Pian, 
Roopen ja Matiaksen on astuttava remmiin. Kiirettä pitää muutenkin. On opittava 
saksipotku, kokoonnuttava majassa, ajeltava moottoripyörällä, tavattava Touho-
poni ja naurettava napa ritisten. 
 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, koululaisromaanit, huumori, varkaus : kyläkaupat, 

kommellukset, kerhot : Rämäpäät 
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Parvela, Timo: Ella ja yön ritarit, 2010, 160 s.    25 kpl 
Soveltuvuus: 3.–5. luokat 
 
Ella ja kaverit perustavat jääkiekkojoukkueen, hankkivat sponsorin, käyvät 
pelaajamarkkinoilla ja takovat uudelleen opettajansa legendaarisen 
jääkiekkomailan: Piiskatykin. 
 
Asiasanat: koululaisromaanit, kommellukset jääkiekko, auttaminen, ystävät, 
urheilujoukkueet 

              _________________________ 
 

Parvela, Timo: Maukka ja Väykkä, 2007, 125 s.    3 kpl 
Soveltuvuus: 3.–4. luokat 
 
Maukka on kissa ja Väykkä on koira. Ne elelevät kahden taivaansinisessä talossa 
mäen päällä. Mäen juurella on lampi ja sen vieressä kylä, jossa asuvat Kana von Got, 
Lehmä Muukkonen, Humma Ihalainen ja muut ystävät. Maukka ja Väykkä on 
satukokoelma, joka sisältää 20 hauskaa ja vakavaa kertomusta. Kirja sopii ääneen 
luettavaksi kaikenikäisille ja luettavaksi kaikille lukutaitoisille. 
 
Asiasanat: saturomaanit, eläinsadut, ystävyys, erilaisuus, käyttäytyminen 

 
_________________________ 

 

Parvela, Timo: Tuliterä, 2007, 227s.   5 kpl (Valtimo) 
Soveltuvuus: 5.–6. luokat 
Väinämöisen ja Louhen taistelu Sammosta päättyi ihme-esineen hajoamiseen. Osa 
sen paloista vaipui mereen, osan aallot kuljettivat rannoille, missä ne toivat 
vaurautta ja rikkauksia kansoille. Hävinnyt Louhi vei mukanaan kannen, mutta 
vannoi vielä kostavansa Sammon ryöstön ja sammuttavansa auringon. 
 
Ahti ja Ilmari ovat epätodennäköiset ystävykset, sillä niin erilaisia he ovat. Ahti on 
komea, kiivas ja hyväpuheinen. Ilmari taas on vähäsanainen ja vetäytyvä. Heitä 

kuitenkin yhdistää surullinen ja hiukan kummallinenkin kohtalo: kummankin isä on vuotta aiemmin 
kadonnut salaperäisellä tutkimusmatkalla. Poikien yhtye esiintyy kevätjuhlassa. Sen kunniaksi Ilmari 
on viritellyt Ahdille soittimen vanhasta kanteleesta. Synnynnäinen rock-tähti Ahti ottaa yleisönsä 
uhmakkaalla soitollaan ja omituisella laulullaan. Juhla päättyy kuitenkin katastrofiin, kun kesken 
Ahdin soolon rehtori vaipuu kaulaansa myöten koulun pihanurmeen. Pojat pakenevat kesälomalle, 
josta tulee jotain aivan muuta kuin he ovat etukäteen kuvitelleet.  
 
Jo sukupolvien ajan ovat Sammon vartijat varjelleet hajalleen joutuneita sirpaleita estääkseen Louhen 
koston. Pohjolan mahti on kuitenkin taas vahvistumassa. Louhi etsii yhä Sammon sirpaleita 
kootakseen niiden avulla uuden Sammon. Seuraukset sirpaleiden viemisestä Pohjolaan olisivat 
kamalat, sillä tähän asti ne ovat tuoneet maapallolle sen rikkaudet. Maailmaa uhkaa nyt kuivuus, 
köyhyys ja lopulta auringon pimeneminen. Ilmari ja Ahti saavat tietää olevansa Sammon vartijoiden 
perillisiä. Isien kadottua on heidän vuoronsa. Apunaan Ilmarin neuvokas isosisko Anni ja maaginen 
kannel he ryhtyvät seikkailuun, jossa he tapaavat toinen toistaan hurjempia ystäviä ja vihollisia. 
Sammon vartijat on fantasiaa ja huumoria yhdistelevä seikkailusarja, joka jatkaa Sammon tarinaa siitä 
mihin Kalevala jäi. 
Asiasanat: fantasiakirjallisuus, hyvän ja pahan välinen taistelu, uhkakuvat : maapallo, vallanhimo : 
Pohjola, kantele :  perinnöt : Väinämöinen, miekat : Tuliterä 
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Paver, Michelle: Suden veli, 2006,  256 s.    24 kpl 
Soveltuvuus: 5.–6. luokat 
 
Torak on elänyt kaksitoista kesää kahdestaan isänsä kanssa Metsässä, kaukana 
omasta klaanistaan ja muista ihmisistä. Äkkiarvaamatta kaikki muuttuu, kun Ison 
kimppuun hyökkää valtava, silmitöntä tuhoa tekevä karhu. Torak jää yksin. 
Karhun raatelema Iso kertoo Torakille ennen lähtöään kuolonmatkalle, että karhu 
on pahan hengen riivaama ja väkevä kuin mikä. Torakin on tehtävä kaikkensa, niin 
Iso vannottaa, jotta Metsä ja sen klaanit pelastuisivat vimmaisen karhun kourista. 
Torak on epätoivoinen, kunnes hän löytää orvon suden poikasen, josta tulee hänen 

tosi ystävänsä ja nokkela oppaansa. Parivaljakon yhteinen määränpää on salaperäinen, valloittamaton 
Maailmanhengen vuori – mutta matka sinne käy läpi hurjien vaarojen, ansojen ja arvoitusten. 
Suden veli vie lukijansa yli kuuden tuhannen vuoden takaiseen esihistorialliseen aikaan ja 
luonnonhenkien hallitsemaan maagiseen maailmaan.  
 
Asiasanat: nuortenkirjallisuus, historialliset romaanit, seikkailukirjallisuus, ystävyys : pojat : susi, 
myytit, taistelut : Maailmanhengen vuori, yliluonnolliset voimat, klaanit, esihistoria 
   _________________________ 

 

Riordan, Rick: Salamavaras, 2008, 367 s.  24 kpl 
Soveltuvuus: 5.–6. luokat 
 
Mitä jos kuulisit olevasi Olympoksen jumalan puoliverinen jälkeläinen? Percy 
Jacksonin elämästä on leikki kaukana, kun antiikin jumalat, sankarit ja hirviöt 
muuttuvat todeksi… 
”Me emme ole tyhmiä, Percy Jackson. Oli vain ajan kysymys milloin saisimme tietää, 
kuka sinä olet.” 
Mistä matikanope oikein puhuu? Se mitä newyorkilaiselle Percy Jacksonille 
tapahtuu kesken luokkaretken, on jotain ihan pimeää. Hän saa kannoilleen Kreikan 

mytologian pelottavimman hirviön ja päätyy Puoliveristen leirille, jossa häntä odottaa suuri tehtävä. 
Percyllä on kymmenen päivää aikaa etsiä ylijumala Zeuksen mestasrisalama, maailman mahtavin ase, 
ja estää ihmiskunnan tuhoisin sota. 
Ilman itsepäistä Annabethia ja satyyri Groveria Percyllä ei ole mitään toivoa. Sillä yksikään etsijä ei ole 
palannut elävänä retkeltään. 

 
Asiasanat: nuortenkirjallisuus, seikkailukirjallisuus, fantasiakirjallisuus, sarjakertomukset,  
mytologia : Kreikka, pako, aseet : salamat, sankaruus, puoliveriset, taruolennot, rinnakkaiset 
maailmat, valtiot : Olympos 
   _________________________ 

 

Salmi, Veera: Puluboin ja ponin kirja, 2012, 173 s.  20 kpl 
Soveltuvuus: 1.–2. luokat 
 
Pitelet nyt kätösissäsi niin ihmeellistä ja uskomatonta lomaania, että luepa sitten 
leippaasti tai pyydä jotakuta lukemaan, eikä mitään pleisteissöniä pelata samaan 
aikaan! 
Poni ja minä teimme tämän kiljan yhdessä, kun meistä tuli sattumalta lakkaita 
ystäviä ja läheisiä naapuleita. Tämä on sellainen hulja kilja, jossa kellotaan monen 
monta kalkaamistapausta. Aika moni tässä kiljassa myös munii. 
 

Asiasanat: lastenkirjallisuus, huumori,  ystävyys : tytöt : linnut, mielikuvitus, outous : perheet, 
karkaaminen : äidit, avuttomuus, taitelijat : isät, kyyhkyt, kaupungit : Helsinki 
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Tammi, Mari: Hilda, Tilda ja tohtori Urhean pelkokuuri, 2006,  
128 s.  15 kpl 
Soveltuvuus: 3.–4. luokat 
 
Siskosten mukavan elämän on mullistanut perheen Matti-vauva. Varsinkin Hildan 
mielestä pikkuveljet ovat maailman turhin keksintö. Myös Tildasta on tullut aivan 
outo. Sisko on alkanut pelätä jopa puhelimella soittamista! Rohkaisuksi Tildan 
kaltaisille jänishousuille Hilda alkaa kirjoittaa tohtori Urhean pelko-opasta. Osansa 
neuvoista saavat myös vanhemmat, jotka uskaltavat jättää pikkulapsensa 
sisarusten vahdittavaksi. Mutta tohtori Urheakaan ei ole aina oikeassa… 

 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, mielikuvitus, pelot, kateus : sisarukset, vauvat, siskot, 
mielikuvitusystävät 
   _________________________ 

 

Teräs, Mila: Kettu ja värit, 2017, 32 s.    10 kpl 
Soveltuvuus: 1.–2. luokat 
 
Miten revontulet syntyvät? Pieni Kettu päättää ryhtyä taivaanrannan 
maalariksi. Se tahtoo löytää 
työtään varten maailman kauneimman värin. Olisiko se ruohonvihreä, 
lumenvalkoinen vai merensininen? Metsän eläimet ja erilaiset 
satuolennot kertovat Ketulle omista lempiväreistään, mutta Kettu 
jatkaa matkaansa, kunnes löytää lopulta oman ratkaisunsa. 

 
Asiasanat: lastenkirjallisuus, kuvakirjat, kertomukset, runot, lastenrunot 
   _________________________ 
 

Teräs, Mila: Telma ja salaisuuksien saari, 2011, 142 s.    20 kpl 
Soveltuvuus: 2.–3. luokat 
 
Ekaluokkalaisella Telmalla on salaisuuskorva, joka johdattaa hänet huimiin 
seikkailuihin. Telma ja Eetu löytävät rannasta pullopostin. Sen on lähettänyt Villiina 
Maininki, Tyrskyluodon saaresta. Syyslomalla kaverukset pääsevät Villiinan luo 
yökylään. Villiinan kotona on seitsemän kissaa, kolme kania ja lammas, eikä 
ollenkaan hölmöjä sääntöjä. Tyrskyluotoon on kätketty aarre. Mutta juuri , kun 
aarrejahdin pitäisi alkaa, Eetu katoaa salaperäisesti. 
 

Asiasanat: lastenkirjallisuus, helppolukuiset kirjat, seikkailu, pulloposti, aarteet, mielikuvitus, saaret 
_________________________ 

Trenter, Laura: Prätkäjengin jäljillä, 2004, 148 s.    19 kpl 
Soveltuvuus: 5.–6. luokat 
Isää on ammuttu. Sellaista tapahtuu elokuvissa ja kirjoissa, mutta sellaista ei 
tapahdu omalle isälle. Ei vaikka tämä olisi poliisi. Julianin maailma romahtaa, kun 
hänen isänsä loukkaantuu tutkiessaan moottoripyöräjengin kerhotaloa. Pahinta on, 
ettei ampujaa saada selville, sillä jengiläiset eivät suostu ilmiantamaan toisiaan. Kun 
vielä Julianin Rebecka-sisko katoaa, Julian päättää lähteä omin päin nuuskimaan 
Shitheads-jengin päämajalle… 
 
Asiasanat: nuortenkirjallisuus, jännityskirjallisuus, rikokset : uhrit : isät, 

moottoripyöräjengit : Shitheads, ihmisryöstöt : siskot, moottoripyöräily 


