
Satudiplomi 

Klassikkosadut 
Karhuherra Paddington -kirjat 

Bond, Michael 

Karhuherra Paddington saapuu 

salamatkustajana Perusta 

Lontooseen, missä hänet adoptoi 

Brownin perhe. Paddingtonilla on 

taipumus joutua kommelluksiin, 

mutta hyvätahtoinen ja kohtelias 

karhuherra selviytyy tilanteesta kuin tilanteesta. 

 

Melukylän lapset 

Lindgren, Astrid 

Melukylässä asuu seitsemän 

lasta, jotka leikkivät mitä 

mielikuvituksellisimpia leikkejä. 

Pääasia, että koko ajan tapahtuu! 

 

Kasper, Jesper ja Joonatan: 

kolme iloista rosvoa 

Egner, Thorbjorn 

Kardemumman hullunkurisessa 

kaupungissa asuu kolme iloista 

rosvoa, jotka käyvät varkaissa aina 

öisin ja ottavat vain tarpeeseensa.  

 

Kiljusen herrasväki 

Finne, Jalmari 

Kiljusen mekkaloiva perhe ehtii 

kaikkialle. Ääntä, vauhtia ja 

vaarallisia tilanteita riittää, kun 

pullea isä Kiljunen, langanlaiha äiti 

Kiljunen ja heidän kovaääniset 

lapsensa Mökö, Luru ja Plättä sekä  

pieni paksu Pulla-koira ilmestyvät näköpiiriin.  

 

 

 

Muumi-kirjat 

Jansson, Tove 

Muumilaaksossa seikkailevat tutut ja 

rakkaat Janssonin hahmot. Muumit 

ystävineen joutuvat erilaisiin 

seikkailuihin, mutta kaikesta selvitään 

yhteisvoimin.  

 

 

Pikku prinssi   

Saint-Exupery, Antoine de 

Viisas ja filosofinen satu pienestä 

avaruuden matkaajasta ja pakkolaskun 

tehneestä lentäjästä. 

 

 

Maija Poppanen 

Travers, P. R. 

Maailman paras lastenhoitaja Maija 

Poppanen liukuu porraskaidetta 

ylöspäin ja lastenhoitajaksi Lippaan 

perheeseen, kunnes eräänä päivänä 

länsituuli vie Poppasen taas 

mennessään.  

 

Peppi Pitkätossu 

Astrid Lindgren 

Peppi Pitkätossu on maailman vahvin, 

kiltein, hauskin ja rikkain tyttö. Peppi 

asuu yksin Huvikummussa hevosensa 

ja apinansa kanssa. Hän leikkii 

mielellään poliisien kanssa, ja hänen 

kultarahojaan havittelevat rosvot saavat  

kovemman vastuksen kuin luulevatkaan... 
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Ystävyys 
 

 

Onneli ja Anneli  

Kurenniemi, Marjatta 

Parhaat ystävykset Onneli ja 

Anneli löytävät eräänä 

kesäpäivänä kadulta kirjekuoren 

täynnä rahaa, jolla he ostavat 

kaksistaan oman, soman talon 

salaperäiseltä rouva Ruusupuulta.  

Kesän aikana he tutustuvat uusiin  

naapureihinsa Tingelstiinaan ja  

Tangelstiinaan, sekä nyreään rouva Rusinaan. 

 

Nalle Puh  

Milne, A. A. 

Kertomuksia Puolen Hehtaarin 

metsästä, missä asuu pieniälyinen, 

mutta hyväntahtoinen Nalle Puh 

ystävineen. 

 

 

 

Maukka ja Väykkä 

Parvela, Timo  

Ystävykset Maukka-kissa ja 

Väykkä-koira asuvat kahdestaan 

taivaansinisessä talossa mäen 

päällä. Kirjasarjan ensimmäinen 

osa sisältää 20 hauskaa ja 

vakavaa kertomusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerppu ja tyttö 

Peltoniemi, Sari 

Kerppu on pieni, musta koira, joka 

haluaisi oman lemmikin. Lopulta hän 

saa ystäväkseen tytön. Mutta miten 

tyttöä hoidetaan? Mitä jos se 

karkaa? Koiran ja ihmisen yhteiselo 

voi joskus olla mutkikasta.  

 

 

Oi ihana Panama 

Janosch 

Pikku karhu ja pikku tiikeri ovat 

sydänystäviä, ja kun on ystävä, ei 

tarvitse pelätä mitään. He asuvat 

viihtyisässä majassa joen varrella. 

Eräänä päivänä he päättävät lähteä 

kauas pois, etsimään unelmiensa maata,  

Panamaa. Missä on Panama? Lopulta he  

löytävät sen, mitä ovat etsimässä.  

 

Pienen harmaakanin tarinat 

Uttley, Alison 

Ahkera ja ystävällinen Pieni 

Harmaakani asuu ystäviensä 

Oravan ja Jäniksen kanssa. 

Yhdessä ystävykset pelastavat 

siilinpoikasen pulasta, käyvät 

luistelemassa ja viettävät monta 

muuta unohtumatonta hetkeä.   



Jännittäviä seikkailuja 
 

Peter Pan  

Barrie, J. M. 

Peter Pan -poika joka ei tahdo kasvaa 

aikuiseksi- vie Darlingin lapset 

keijupölyn voimalla ilmojen halki 

ihmeelliseen Mikä-Mikä-Maahan, 

jossa asuu Kadonneet Pojat, 

intiaaneja, merenneitoja ja 

merirosvoja.  

 

Liisa ihmemaassa  

Carroll, Lewis 

Liisa tippuu kaninkolosta 

ihmemaahan, missä hän 

tapaa erikoisia hahmoja ja 

joutuu jännittäviin 

seikkailuihin. 

 

 

Mestaritontun seikkailut  

Somersalo, Aili 

Viisas Mestaritonttu on vartioinut 

vuosisatoja Satumaan kuninkaan-

linnaa, mutta saatuaan moitteet 

kuninkaalta hän päättää lähteä 

maailmalle. Matkallaan hän kuulee, 

että Kyöpelivuoren kaamea valtias 

on sulkenut Aamuruskomaan 

prinsessan kiven sisään. 

Mestaritonttu lähtee vapauttamaan prinsessaa 

ystävänsä prinssi Yönsilmän kanssa. 

 

 
 
 

 

 

Ihmemaa Oz 

Baum, L. Frank 

Pyörremyrsky tempaa Dorothyn ja 

Toto-koiran Ozin ihmemaahan. 

Päästääkseen kotiin heidän on 

matkattava Smaragdi-kaupunkiin ja 

pyydettävä apua Ozin velholta. Tie 

kaupunkiin on pitkä ja vaarallinen, mutta siitä 

selviydytään ystävien, älyn ja rohkeuden avulla. 

 
 
Desperon taru 
DiCamillo, Kate 
 
Despero-hiiri rakastuu 
prinsessaan ja hänet tuomitaan 
epähiirimäisestä käytöksestä 
linnan vankityrmään.  
Viehättävä kertomus valosta ja 

pimeydestä, musiikista, rohkeudesta  

ja rakkaudesta. 

 

 

Nils Holgerssonin ihmeellinen matka 

Lagerlöf, Selma 

 Tonttu taikoo ilkeän Nils-pojan 

peukaloisen kokoiseksi. Nils lähtee 

kesyhanhen kanssa metsähanhien 

mukaan muuttomatkalle Lappiin. 

Matka on täynnä vaaroja ja 

seikkailuja, ja pikku hiljaa Nils 

kasvaa rohkeaksi ja 

myötätuntoiseksi pojaksi. 

  



Eläintarinoita 
 

Olga da Polga  

Bond, Michael 

Olga da Polga on utelias, 

loputtoman nälkäinen ja jokseenkin 

kuriton marsu, jonka 

mielikuvituksella ei ole rajoja. Kun 

pieni tyttö valitsee hänet 

lemmikikseen, alkavat suuret seikkailut. 

 

 

Hipsuvarvas ja muita 

kertomuksia  

Krohn, Helmi 

Lyhyitä, vauhdikkaita ja sopivan 

jännittäviä kertomuksia eläinten ja 

kukkasten maailmasta. 

 

 

Pekka Töpöhäntä -kirjat  

Knutsson, Gösta 

Hyväsydäminen ja luottavainen 

kotikissa Pekka Töpöhäntä seikkailee 

muiden koti- ja kujakissojen kanssa 

Uppsalan kaduilla.  

 

 

Latte-siili -kirjat  

Lybeck, Sebastian 

Latte-siili ajautuu vauhdikkaisiin 

seikkailuihin auttaessaan Kotimetsää 

ja sen asukkaita. 

 

 

 

 

 

Piilomaan pikku aasi  

Pennanen, Lea 

Piilomaa oli onnellinen paikka, 

kunnes velho viekkaine kettu-

apulaisineen vangitsi 

aasiruhtinaan ja valloitti maan. 

Eräänä päivänä kaukana 

Kaikuvuorella asuva pikku aasi 

löytää aasi-ruhtinaan avunpyyntöviestin  

ja päättää lähteä pelastamaan ruhtinaan,  

mukanaan Korppu-koira ja pikimusta kissa. 

 

Petteri Kaniinin tarinat   

Potter, Beatrix 

Lyhyitä, kauniisti kuvitettuja ja 

luonnonläheisiä satuja Petteri 

Kaniinista ja muista metsän ja 

maatilan eläimistä.  

 

Jänis Vemmelsäären seikkailuja  

Swan, Anni 

Hyväntahtoinen Jänis Vemmelsääri 

puijaa milloin Kettu Repolaista, 

milloin Susi Hukkasta, ja nauraa 

kolttosten jälkeen mahansa 

kipeäksi. Mutta joutuu nokkela 

jäniskin vuorostaan pötkimään 

käpälämäkeen.  

 

Amani-aasi -satukirjat 
Wilson, Kirwa 

Kuinka seepra sai raitansa? Entä 

kirahvi pitkän kaulansa? Wilson 

on koonnut kirjoihinsa 

perinteisiä afrikkalaisia 

eläinsatuja. 

  



Kuvakirjoja 
Vesta-Linnea -kirjat  

Appelgren, Tove 

Vesta-Linnea-sarja kertoo 

uusperheen arjesta lämmöllä ja 

huumorilla. 

 

 

Viisi villiä Virtasta -kirjat 

Kanto, Anneli  

Virtasen perheen vilkkaista 

tenavista kertova kirjasarja. 

Joka osassa esitellään yksi 

perheen lapsista, joista 

kullakin on omat 

luonteenpiirteensä ja 

ikäkauteen liittyvät pulmansa. Kirjoissa kuvataan 

humoristisesti ja lämmöllä pienten lasten arkea ja 

sisarusrakkautta. 

 

Molli  

Kirkkopelto, Katri 

Pieni ja kiukkuinen Molli 

asuu yksin suuren puutarhan 

keskellä  ja haaveilee 

ystävästä. Kaunis ja herkän 

humoristinen tarina 

ystävyydestä, yksinäisyydestä, kaipauksesta ja 

sisukkuudesta. 

 

Haluan hattuni takaisin 

Klassen, Jon  

Karhun hattu on kadonnut! Karhu 

lähtee kyselemään hattuaan 

muilta eläimiltä, kunnes hän 

muistaa, että onkin nähnyt 

hattunsa.   

 

 

 

 

Siiri-kirjat  

Nopola, Tiina 

Hauskasti kuvitettuja tarinoita 

Siiristä ja hänen ystävistään, Pikku-

Otosta, Keski-Otosta ja Iso-Otosta 

 

Koiramäki -kirjat  

Kunnas, Mauri 

Haluatko tietää, millaista elämä 

oli ennen sähkövaloa, 

pyykkikoneita ja autoja? 

Sympaattiset karvakuonot 

kertovat, kuinka maaseudulla ja 

kaupungeissa elettiin yli sata 

vuotta sitten. 

 

 

Viiru ja Pesonen -kirjat  

Nordqvist, Sven 

Ukko Pesonen asuu nokkelan Viiru-

kissansa kanssa pienessä talossa 

maalla. Viiru ja Pesonen kokevat 

pieniä seikkailuja maaseudun 

arkisten askareiden parissa.  

 

 

Mimmi Lehmä -kirjat  

Wieslander, Jujja 

Mimmi on lehmä, joka ei viihdy 

pitkään laitumella. Helposti 

innostuva Mimmi haluaisi leikkiä 

kuin lapset, ja vastahakoisen Varis-

ystävänsä kanssa kokeilevat 

epälehmämäisiä ja -varismaisia puuhia, kuten 

keinumista, kelkkailua ja paljon muuta hauskaa.  



Runokirjoja 
Hanhiemon iloinen lipas  

Klassikkokirja sisältää 102 pikku runoa, 

jotka Kirsi Kunnas on riimitellyt 

enimmäkseen vanhojen kuuluisien 

englantilaisten lastenlorujen aiheista. 

 

 

 

Karvakorvan runopurkki: 

Huovi, Hannele 

Talutushihna on irti! Koira 

vaeltelee vapaana, nuuhkii ja 

ihmettelee asioita ja palaa 

sitten isäntänsä luo, kohti oman 

maailmansa napaa. Karvakorvan 

runopurkissa rapisevat 

monenlaiset runotunnelmat ja tunteet. 

 

Käpälämäki: kuonokkaita, suomukkaita ja 

siivekkäitä runoja  

Itkonen, Jukka 

Itkosen eläinrunoissa tutustutaan 

mm. maalaiskissan salaiseen 

haaveeseen, kultakalan 

maailmaan, Korkeasaaren 

riikinkukkoon ja kerkeäkarvaiseen 

Jäppilän rönöttäjään. 

 

Krokotiili hikoaa ja muita eläinrunoja 

Itkonen, Jukka  

Hyväntuulista menoa ja 

riemukkaita riimejä savannin 

eläimistä. 

 

 

 

 

 

Tiitiäisen satupuu  

Kunnas, Kirsi 

Suomalaisen lastenrunouden 

klassikko. 43 runon kokoelmassa 

mukana mm. Tunteellinen siili, 

Tiitiäisen tuutulaulu, ja Ville ja Valle. 

 

 

Prinssi Pipariksi  

Pispa, Kaija 

Vapaasti riimittelevät, arkielämää 

oivaltavat loitsut ja humoristisella 

otteella elämän iloista ja suruista 

riimittelevät runot antavat runsaasti 

ajattelemisen aihetta isoille ja pienille. 

 

 

Allakka pullakka  

Ruohonen, Laura 

”Mursu marssi marsiin 

tanssimaan tähtifarssiin. 

Kun neljätuhatta mursua 

alkoi lavalta pursua 

vaihtoi marsit mursut marsuihin 

- ne tanssivatkin paremmin.” 

Räväkkää ja riemukasta kielellä leikittelyä. 

 

Harakka huttua keittää ja 

muita suomalaisia lastenloruja  

Vanhoja, rakkaita suomalaisia 

lastenloruja luettavaksi ja 

leikittäväksi.  



Piilokuvakirjoja & 

tekstittömiä kuvakirjoja 
 

Moppe pelastaa päivän  

Bee, William 

Tarina Mopen mainiosta 

päivästä. Kirjan kuvissa on 

paljon tutkittavaa ja 

löydettävää. 

 

 

Postikoira Pontus -kirjat  

Freeman, Tor 

Postikoira Pontus on kaupungin 

paras postinjakaja, mutta se 

tarvitsee sinun apuasi. Etsi 

pakettien vastaanottajat ja kuviin 

piilotetut asiat.  

 

Etsi, löydä, opi -kirjat  

Ng, Neiko 

Paksulehtisten etsimiskirjojen 

sivuilla seikkaillaan ympäri 

maailmaa ja etsitään villieläimiä, 

kulkuneuvoja, dinosauruksia ja 

meren eläviä. 

 

Eläinten kaupunki -kirjat  

Ruohonen, Hannamari 

Eläinten kaupungin 

asukkaat seikkailevat 

tekstittömien kuvakirjojen 

sivuilla.  

 

 

 

 

 

 

 

Missä Vallu? -kirjat  

Handford, Martin 

Piilokuvakirjojen klassikko. Etsi 

Vallu ihmisjoukkojen seasta. 

 

 

 

Hipsi kotiin, Pipsi!  

Junaković, Svjetlan 

Pingviini Pipsi hipsii kotiin, kunhan 

ensin löydät hänet kuvasta. 

 

 

 

 Puu 

Jormalainen, Emmi 

Tekstitön kuvakertomus 

Puusta ja siinä asuvista 

linnuista. Kirjan Puu jatkuu 

sivulta ja aukeamalta toiselle 

muuttaen koko ajan 

muotoaan. Sivujen myötä 

vaihtuvat myös Puun 

asukkaat ja metsän tunnelma. 


