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Aapeli: Vinski ja näkymättömyyspulveri

Koko kaupungin tuntema Vinski ostaa näkymättömyyspulveria ja samalla
ystävystyy Hömpstadin kaupungin apteekkarin kanssa. Alkaa hulvaton
seikkailu, jossa tehdään hyviä tekoja!

Soveltuvuus: luokat 2–4

Abbot, Judi: Kolme pukkia

Kolme pukkia on helppolukuinen satukirja. Se on suunniteltu aikuisen ja
lukemaan opettelevan lapsen yhteisiin lukutuokioihin. Aikuinen voi lukea
tämän perinteisen sadun ääneen, ja se sisältää myös helppoja sanoja ja
lauseita, jotka lapsi voi lukea.

Soveltuvuus: luokat 1

Adams, Douglas: Linnunradan käsikirja liftareille

Suuri ilveily käynnistyy, kun Hyper-avaruuden suunnittelutoimiston edustaja
ilmoittaa Maan asukkaille aikomuksesta rakentaa aurinkokunnan halki
Avaruuden pikatie. Edustaja puhuu rauhallisesti: "Valitettavasti planeettanne on
raivattava rakennustöiden tieltä. Toimitus kestää hieman alle kaksi minuuttia.
Kiitos."
Eloon planeettamme possauksesta jää ainoastaan Arthur Dent, joka pääsee
huimalle matkalle pitkin Linnunrataa. Linnunradan työntekijän Ford Prefectin
kanssa Arthur tutustuu avaruuden hallintaan, maisemiin ja tapohin.
Soveltuvuus: luokat 7-9, lukio

Adams, Douglas: Linnunrata: viisiosainen trilogia

Adamsin kirjasarja, maailman ainoa viisiosainen trilogia, yhteisniteenä
julkaistuna. Kirjoissa Arthur Dent, Ford Prefect ja kumppanit koluavat
maailmankaikkeuden kaukaisinta kolkkaa myöten ja saavat siinä sivussa selville
elämän tarkoituksen ja Jumalan viimeisen viestin luomakunnalleen.

Linnunrata sisältää teokset Linnunradan käsikirja liftareille, Maailmanlopun
ravintola, Elämä, maailmankaikkeus – ja kaikki, Terve, ja kiitos kaloista sekä
Enimmäkseen harmiton.

Soveltuvuus: luokat 7-9, lukio
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Almond, David: Naakkakesä

Eletään paahteista kesää Northumberlandissa sotilastukikohdan lähellä. 13-
vuotias Liam remuaa pitkin kotipaikkansa nummia, kunnes naakka johdattaa
hänet hylätyn vauvan luo. Vauvan mukana on lappu: "Olkaa kiltit, pitäkää
tytöstä huoli." Vauvan sijoituskodissa Liam tutustuu Oliveriin ja Crystaliin,
kahteen kovia kokeneeseen nuoreen. Liam tajuaa, miten poikamaisen rajut
leikit ja villit kuvitelmat ovat hänelle vain hupia, mutta joillekin raakaa
todellisuutta. Liamin maailmaa ravisuttaa myös Nattrass, poika joka yrittää
todistaa, että ihmistä ohjaa kyky pahuuteen. Näin alkaa Liamin lapsuuden
viimeinen kesä.

Soveltuvuus: luokat 7-9

Boyne, John: Poika raidallisessa pyjamassa

Poika raidallisessa pyjamassa on tarina 9-vuotiaasta Brunosta, jonka isä on
natsiupseeri. Perhe muuttaa isän työn takia keskitysleirin liepeille
Auschwitziin. Brunosta on kurjaa jättää koti ja leikkikaverit, eikä hän viihdy
uudessa asuinpaikassa. Ikävyyttä poistaakseen hän alkaa tehdä tutkimusretkiä
lähiympäristöön ja ystävystyy salaa vanhemmiltaan aidan toisella puolella
olevan juutalaispojan Shmuelin kanssa. Shmuelin isä on kadonnut, ja pojat
päättävät yhteistuumin etsiä hänet. Shmuel lainaa Brunolle raidallisen
pyjaman, jotta tämä ei herättäisi huomiota aidan toisella puolella. Bruno
pukeutuu lainavaatteisiin ja pujahtaa aidan ali.

            Soveltuvuus: luokat 7–9

Bross, Helena: Kissa kateissa

Tässä tarinassa Lennin ja Dinan etsiväkykyjä todella tarvitaan, sillä
kaupungista on alkanut mystisesti kadota kissoja...

Soveltuvuus: luokat 1–2

Bross, Helena: Luokan reiluin reppu

Eero on menossa kouluun, ja vasta edellisenä iltana äiti ja isä huomaavat, että
hänen vanha reppunsa on aivan liian pieni. Isä kaivaa esiin töistä saamansa
hienon repun, joka on aika reilun kokoinen. Kun koulu alkaa, Eero huomaa
pian, että hänellä on eka B:n ehdottomasti isoin reppu. Hyötyäkin siitä on,
vaikkapa silloin kun yhteiselle kivikokoelmalle pitää löytää säilytyspaikka. Eero
on reilu, ja niin on hänen reppunsakin!

Soveltuvuus: luokat 1-2



Bross, Helena: Salaiset ystävät

Eka B on mukava luokka ja sen oppilaat ovat hauskoja lapsia! Mutta välillä
hekin nahistelevat. Niinpä Miia-ope keksii mainion leikin: hän antaa purkista
kullekin oppilaalle lapun, jossa lukee ""salaisen ystävän"" nimi. Salainen ystävä
on yksi luokkatovereista, jolle on oltava erityisen reilu ja avulias. Oskarin
lapussa lukee Merin nimi. Mitäköhän mukavaa hän voisi tehdä tai sanoa
Merille? Meri on tosi kiva ja hyvä kiipeilemään. Ei ole helppoa olla kiltti
sellaiselle, joka istuu korkealla puun latvassa.

Soveltuvuus: luokat 1-2

Canth, Minna: Anna-Liisa

Anna Liisa (1895) on Minna Canthin viimeinen näytelmä. Aikalaiset pitivät
sitä Canthin parhaana teoksena. Moraaliset ja yhteiskunnalliset rajat, rajojen
rikkominen ja oman totuuden kohtaaminen sosiaalisten paineiden keskellä
ovat jatkuvasti ajankohtaisia aiheita.

Soveltuvuus: luokat 9, lukio

Christie, Agatha: Eikä yksikään pelastunut

Syrjäiselle saarelle on kutsuttu kymmenen toisilleen tuntematonta vierasta.
Isäntää vain ei näy.
Heti tuloiltana vieraille soitetaan gramofonilevyltä viesti, joka syyttää jokaista
vierasta vuoron perään murhasta. Sitten alkaa tapahtua. Vieraista yksi toisensa
perään murhataan. Pöydällä on aluksi kymmenen posliinista sotilaspoikaa
rivissä, mutta jokaisen uhrin myötä pöydältä katoaa yksi sotilas. Koska
ulkopuolisia ei ole, joku huoneessa olijoista on syyllinen. Kuka?

Soveltuvuus: luokat 7-9, lukio

Colfer, Eoin: Artemis Fowl

Artemis Fowl on 12-vuotias tietokonenero ja rikollissuvun viimeinen vesa,
joka saa vihiä maan alla asuvasta keijukansasta ja sen mittavasta kulta-
aarteesta. Artemis kaappaa menninkäiskomisario Holly Shortin
panttivangikseen, mutta Hautautuneiden Alueiden Lainvalvonnan
Tiedustelujaos HALTiJa ryhtyy vastaiskuun, josta ei puutu ryminää, räiskettä
eikä nasevaa sanailua...

Soveltuvuus: 6-8



Cowell, Cressida: Näin koulutat lohikäärmeesi

Välttämätön opas jokaiselle lohikäärmeen omistajalle: ""Klassikko"" –
Viikinkisanomat. Kun Hikotus Kauhistus Koljakala valitsee itselleen
koulutettavaa lohikäärmeenpoikasta, kaikki menee pieleen.

Soveltuvuus: luokat 3-6

Crossan, Sarah: Yksi

Teini-ikäiset Grace ja Tippi eivät siedä, että heitä tuijotetaan, mutta he ovat
tottuneet siihen. He ovat siamilaiset kaksoset, yhtä kaikin mahdollisin tavoin.
He toivovat enemmän kuin mitään muuta, että heidät nähtäisiin yksitellen,
kumpikin vuorollaan, kahtena erillisenä ihmisenä kuten muutkin. He haluavat
oikeita, omia ystäviä. Entä rakkaus? Kun vanhemmilla ei ole varaa jatkaa
tyttöjen kotikoulutusta, heidän täytyy mennä tavalliseen kouluun muiden
nuorten armoille. Vaikka muutos ei ole helppo, samalla avartuu maailma.
Mutta Tippin ja Gracen edessä on raastava valinta. Heidän on tehtävä päätös,
joka voi muuttaa heidän elämänsä peruuttamattomasti...

          Soveltuvuus: luokat 7-9

Crossan, Sarah: Kuunnousu

Seitsemäntoistavuotias Joe ei ole nähnyt veljeään kymmeneen vuoteen. Ei Ed
varsinaisesti häipynyt. Se oli rajumpi juttu. Ed on telkien takana - ja odottaa
kuolemantuomiota. Nyt Edin teloituspäivämäärä on määrätty, ja aika käy
vähiin. Joe tahtoo viettää viimeiset viikot veljensä kanssa. Viis siitä, mitä muut
ajattelevat, ja riippumatta siitä oliko Ed syyllinen siihen rikokseen, josta hänet
tuomittiin. Onko sillä loppujen lopuksi edes väliä?

Soveltuvuus: luokat 8-9

Dahl, Roald: Annok Iplik

Rakkauden sanotaan voittavan kaikki esteet. Joskus se tosin vaatii takaperoisia
taikasanoja ja tusinoittain kilpikonnia! Saavatko ujo herra Hapuli ja rouva Hopia
toisensa, ja elävätkö kaikki kilpikonnat elämänsä onnellisina loppuun asti?
Herttainen rakkaustarina valloittaa niin lapset kuin aikuisetkin.

Soveltuvuus: luokat 2-4



Dahl, Roald: Ilmari ihmelääke

Ilmari asuu maatilalla vanhempiensa ja isoäitinsä kanssa. Pojan elämä on tylsää,
koska hänellä ei ole sisaruksia ja leikkikaverit asuvat kaukana. Kaiken lisäksi hän
joutuu hoitamaan inhottavaa Mummoaan, joka on kaikkea muuta kuin
herttainen isoäiti. Niinpä Ilmari päättää tehdä lääkkeen, joka muuttaa isoäidin
kiltiksi rouvaksi tai hävittää tämän kokonaan. Ihmelääkkeellä onkin
mielenkiintoisia vaikutuksia.

Soveltuvuus: luokat 2-4

Dahl, Roald: Iskä ja Danny maailmanmestari

Danny asuu isänsä kanssa asuntovankkureissa. Elämä kulkee rauhallisesti tuttuja
uomiaan, kunnes isän suuri salaisuus paljastuu. Isä ja Danny punovat juonen, joka
johtaa heidät jännittävään seikkailuun ilkeän Victor Hazellin
fasaaninmetsästysmailla. Onnistuvatko he toteuttamaan kekseliään
suunnitelmansa ja nolaamaan perusteellisesti tämän yhteisen vastustajansa?

Soveltuvuus: luokat 2-4

Dahl, Roald: Iso kiltti jätti

Iso Kiltti Jätti kertoo hempeämielisen kasvissyöjäjättiläisen ja orvon Sohvin
ystävyydestä ja seikkailuista ihmisparsoja syövien jättiläisten maassa.

Soveltuvuus: luokat 3-5

Dahl, Roald: Jaakko ja jättipersikka

Suuri seikkailu voi odottaa, vaikka persikan kivessä! Sympaattisella Jaakko-
pojalla on maailman epäsympaattisimmat tädit ja maailman kurjin lapsuus.
Mutta yhtäkkiä tapahtuu jotain taianomaista. Puutarhaan ilmestynyt
jättipersikka avaa Jaakolle tien aivan toiseen todellisuuteen.

Soveltuvuus: luokat 2-4



Dahl, Roald: Jali ja suklaatehdas

Willy Wonkan kuuluisa suklaatehdas avaa viimeinkin ovensa yleisölle! Vain viisi
onnekasta lasta saa kutsun tutustumaan sen saloihin. Ja voittajat ovat:
äärimmäisen lihava poika jonka harrastus on syöminen, hemmoteltu
pikkuprinsessa joka tanssittaa vanhempiaan täysin pillinsä mukaan, vähä-älyinen
purkanjauhajatyttö jolla on maailman nopeimmat leuat, lelupistoolia heilutteleva,
tv:n orjuuttama gangsterinalku - sekä Jali, rehellinen ja ystävällinen sankarimme,
rohkea kunnon kaveri, joka on valmis elämänsä hurjimpaan seikkailuun!

      Soveltuvuus: luokat 3-5

Dahl, Roald: Kuka pelkää noitia

Oikeat noidat eivät lentele ympäriinsä luudanvarsilla. Ne eivät edes pukeudu
mustaan viittaan ja hatuntötteröön. Ne ovat kurjia, viekkaita ja iljettäviä olentoja,
jotka pukeutuvat tavallisiksi herttaisiksi rouviksi. Oikeat noidat ovat vaarallisimpia
olentoja maan päällä. Joten mistä voit tietää, kuka on oikea noita ja kuka vain
tavallinen herttainen rouva?
Jos et vielä tiedä, sinun on parasta ottaa se nopeasti selville, sillä oikeat noidat
eivät inhoa mitään niin paljon kuin lapsia, ja heillä on kaikenmoisia keinoja päästä
näistä eroon.

             Soveltuvuus: luokat 4-6

Dieckmann, Maijaliisa: Metsän poika tahdon olla

Aleksi Stenvall on Paloon kylän räätälin poika, joka on innokas kuuntelemaan ja
keksimään tarinoita ja viihtyy metsässä tarkkailemassa eläimiä. Hän on sen
verran teräväpäinen, että lähtee kouluun oppia saamaan. Kiertokoulun jälkeen
poika pääseekin ankaran koulumestarin yksityisoppilaaksi voidakseen jatkaa
opintietä. Metsän poika tahdon olla kertoo historiallisen lastenromaanin
muodossa Aleksis Kivestä ja erityisesti hänen lapsuudestaan.

Soveltuvuus: luokat 3-6

Doyle, Arthur Conan: Baskervillen koira

Dartmoorin nummilla kerrotaan ikivanhaa tarinaa Baskervillen kirouksesta.
Suvun miehiä uhkaa kauhistuttava, hohtavasilmäinen hornan hurtta, ja sen
uhriksi on äskettäin joutunut Baskervillen kartanon isäntä. Onko myös suvun
viimeinen vesa, Amerikasta saapunut nuori perijä, käymässä kohti synkkää
kohtaloa? Kiperän yliluonnollista arvoitusta ratkaisemaan kutsutaan tunnettu
nero Sherlock Holmes, apunaan tohtori Watson.

       Soveltuvuus: luokat 7-9, lukio



Elliot, Rachel: Pähkinänsärkijä

 E. T. A. Hoffmanin klassiseen tarinaan perustuva Pähkinänsärkijä luo monelle
juuri sen oikean ja taianomaisen joulutunnelman. Rakastetun baletin tarina
lumoaa myös tämän hurmaavasti kuvitetun kirjan sivuilla. Viehättävän Klaara-
tytön seurassa pieni lukija pääsee matkalle unen ja mielikuvituksen
maailmaan.

Soveltuvuus: luokat 1-2

Frank, Anne: Päiväkirja

Anne Frankin päiväkirja tunnettiin aiemmin hänen isänsä Otto Frankin
toimittamana Nuoren tytön päiväkirjana. Tämä laitos on edellistä kattavampi:
se sisältää noin neljänneksen enemmän Annen tekstiä ja myös 1990-lopulla
esiin tullutta, aiemmin julkaisematonta aineistoa.

Soveltuvuus: luokat 8-9

Frank, Anne: Nuoren tytön päiväkirja

Anne Frankin päiväkirja on klassikko. Nuoren tytön unohtumaton päiväkirja
tuo juutalaisvainot ja toisen maailmansodan tapahtumat henkilökohtaiselle
tasolle. Kesällä 1942 juutalaisten elämä Amsterdamissa on muuttunut yhä
vaikeammaksi. 13-vuotiaan Anne Frankin perhe tekee raskaan ratkaisun: he
piiloutuvat vanhan liiketalon salaiseen siipeen ja katoavat maan alle. Koko
piileskelyn ajan Anne pitää päiväkirjaa, jossa hän kuvaa perheen elämää ja
ulkomaailman tapahtumia. Päiväkirja on yhtä aikaa herkkä ja eloisa kuvaus
nuoruudesta vaikeissa oloissa sekä dokumentti vainottujen juutalaisten
kauheasta kohtalosta.

Soveltuvuus: luokat 8-9

Frantz, Eva: Osasto 23

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.

          Soveltuvuus: luokat 5-6



Frantz, Eva: Yön kuningatar

Eletään vuotta 1915, ja 12-vuotias Viktor uneksii pääsevänsä pois Helsingistä.
Hän asuu Bulevardilla äitinsä ja isoäitinsä hienossa asunnossa, mutta heti pihalla
hän törmää talonmiehen poikaan Algotiin kumppaneineen. Kukaan ei tunnu
pitävän Viktorista, paitsi ehkä Helmi-sisäkkö.
Kun he vielä asuivat Pariisissa, Viktorin äiti Margareta oli arvostettu
oopperalaulaja. Helsingissä hän saa Yön kuningattaren roolin Venäläisen
teatterin Taikahuilussa, ja kaikki näyttää lupaavalta. Myös Viktor viihtyy
teatterissa ja saa ystävän lavastajan tyttärestä Agnesista, jolla vaikuttaa olevan
selvännäkijän kykyjä. Mutta kuka on nainen, joka laulaa niin kammottavasti

äidin huoneen ulkopuolella?
Soveltuvuus: luokat 5-6

Gaiman, Neil: Coraline varjojen talossa

Coraline-tyttö asuu yhdessä vanhempiensa kanssa vanhassa talossa
naapureinaan soittavien hiirten kanssa puuhasteleva hullu ukko ja kaksi
menneessä teatterimaailmassa elävää vanhaa rouvaa.
Vanhemmat eivät tunnu aina kiinnittävän tyttöönsä hirvittävästi huomiota,
toisin kun suljetun oven takana sijaitsevan rinnakkaismaailman nappisilmäinen
ja teräväkyntinen Toinen Äiti, joka ”lupaa rakastaa tyttöään aina ja ikuisesti”,
mikäli tämä vain lupaa muuttaa hänen luokseen asumaan...

Soveltuvuus: luokat 6-9

Green, John: Tähtiin kirjoitettu virhe

Rakkaus on aina vaikeaa, mutta ei mahdotonta silloinkaan, kun on
parantumattomasti sairas. Syöpää sairastava 16-vuotias Hazel on onnekas
saatuaan muutaman lisävuoden. Elämä tuntuu silti jo eletyltä, kunnes hän tapaa
hurmaavan Augustus Watersin. Toisistaan Hazel ja Augustus löytävät sen, mitä
eivät ole vielä ehtineet menettää.

Soveltuvuus: luokat 7-9

Hai, Magdalena: Haiseva käsi

Zombeja, aaveita ja mörköjä ei ole olemassa! ...Eihän? No, Uhriniituntakaisen
kylässä ei aina voi olla varma... Haiseva käsi ja muita kauheita tarinoita
Uhriniituntakaisesta on yhtä aikaa karmea, kaunis ja ilkikurinen tarinakokoelma
nuorille.

Kirjan tarinat säikyttävät, hihityttävät ja käsittelevät pinnan alla monia nuoria
ahdistavia asioita, kuten koulukiusaamista, vanhempien eroa ja yksinäisyyttä.

 Soveltuvuus: luokat 6-7



Havukainen, Aino: This is Finland

Tatun ja Patun Suomi englanniksi.

Hayden, Torey: Pöllöpoika

Davidilla ei ole koskaan ollut mitään omaa, hänellä ei ole edes äitiä eikä isää.
Koulussa hänen ainoa kontaktinsa on Mab, lapsinero, jota kiusataan fiksuutensa
tähden. Kun David metsässä vaeltaessaan löytää pöllön pesän, hän häätää
emon matkoihinsa ja ottaa yhden munan mukaansa. David ja Mab ryhtyvät
hautomaan munaa. Mabin isä kehottaa lapsia luopumaan pöllönpoikasesta,
koska lintu ei viihdy vankeudessa, mutta David ei suostu. Hän sieppaa linnun ja
vie sen kasvatuskotiinsa. Kun pöllö muutaman päivän kuluttua löytyy kuolleena,
Davidin maailma romahtaa. Pelastukseksi koituu uuden kasvatuskodin viisas ja

ymmärtäväinen mummo.

         Soveltuvuus: luokat 4-6

Helakisa, Kaarina: Annan ja Matiaksen laulu

Annan ja Matiaksen laulut –kokoelmaa lukemalla voit tutustua moniin lapsiin.
Pikku Laura Leskelä lämmittelee varpaitaan porokasan keskellä, Magdalena
lentää päivänkakkaralla ja Pietari Peukaloisella on tammenlehti kruununaan.
Lasten lisäksi kirjassa seikkailevat monet oikeat eläimet ja myös tarueläimet,
kuten kissa joka kuvitteli olevansa dorilla ja kolme lohikäärmettä, jotka istuivat
kuutamon särmällä. Mutta arvaatkos, mitä kähvelsi kerran vihreä noita? Ja kun
se ilkeä noita pääsi Helsinkiin, mitä sitten tapahtui?

Soveltuvuus: luokat 1-4

Hirvonen, Hannu: Tohtori Kalikali

Mikon kotikerrostalon yläkertaan muuttaa uusi asukas. Ala-aulassa olevan
lapun mukaan hän on Tohtori Kalikali, frenologian, ossologian ja odontologian
dosentti, humoraalilääketieteen sekä paleontologian asiantuntija. Ja lääkäri
vuodesta 1382. Tyyppi on hyytävä: kolhon korppikotkamainen olemus ja
mustat vaatteet. Kalikalin touhuja tarkkaillessaan Mikko tapaa taidehistoriaa
opiskelevan Piian, joka tekee tutkimusta Mikon kotitalosta ja saa Mikon
katsomaan huonettaan uusin silmin. Hän huomaa, että vaatekomeron
perukoilta aukeaa näkymä kuiluun, josta kuuluu kummia ääniä. Johtaako kuilu
Kalikalin asuntoon?

                                  Soveltuvuus: luokat 5-6



Hirvonen, Hannu: Tärisevä traktori

Murisevan metsän hiirilapset kertovat pikku krokotiilille, että he opiskelevat
kieliä. Linnut opettavat hiirille saksaa, ranskaa, mandariinikiinaa ja suahilia.
Traktoria hiiret oppivat suoraan ystävältään traktorilta. Pikkuinen krokotiili
naureskelee ensin hiirilasten jutuille. Eräänä yönä hän kuitenkin lähtee
seuraamaan outoa ääntä ja törmää surulliseen traktoriin.

Tärisevä traktori kertoo vieraan kohtaamisesta ja siitä, miten annettu apu
kääntyy auttajankin iloksi.

Soveltuvuus: luokat 1-3

Hotakainen, Kari: Näytän hyvältä ilman paitaa

Nuortenkirjassa on seitsemäntoista tarinaa helsinkiläisitä nuorista, heidän
tempauksistaan ja arjestaan Helsingin lähiöissä. Kirja tavoittaa jotain oleellista
siitä, mitä on olla nuori. Kari Hotakaisen (s. 1957) kirjassa on 17 lyhyttä,
itsenäistä tarinaa, jotka kertovat nuoruuden eri puolista karrikoiden ja
parodioiden. Pojilla on itsetunto kunnossa, vaikka naamassa olisi finnejä ja
isäpuolen kanssa riitoja. Kertomukset ovat täynnä huumeita, varkauksia,
väkivaltaa ja erilaisuuden tavoittelua - mutta kaikki päälaelleen käännettynä.

Soveltuvuus: luokat 8-9

Huovi, Hannele: Atte ja Nysä-Putte

Aten äiti on maailmalla menestyvä laulaja ja isä töihinsä uppoutuva taiteilija.
Atella on ikävä äitiä ja koulussa kiusataan, mutta onneksi lohtuna on
mielikuvitusolento Nysä-Putte.

Soveltuvuus: luokat 2-4

Huovi, Hannele: Suurkontio tahmapää

Suurkontio Tahmapää sisältää kaksitoista tarinaa kaupungin ja villin metsän
rajamailta. Tarinoissa seikkailevat kiltti karhu Tahmapää, orava Tamppi, siili
Veikko ja hirvi Iiro - ja luontokuvaaja, joka tuleekin itse kuvatuksi.

Soveltuvuus: luokat 1-2



Huovi, Hannele: Urpo, Turpo ja Hirnuva heppa

Sisältää tarinat: Ehkä tunnetkin, Ihanaa, Päättelyä, Hevosen kieltä, Talli,
Rodeo. Tarinat ovat aikaisemmin ilmestyneet kirjassa Urpo, Turpo ja Ihanaa.

Tavutettu.

Soveltuvuus: luokat 1

Huovi, Hannele: Urpo ja Turpo löytävät aarteen

Sisältää tarinat: Ihanaa lihoo, Ratsastuskoulu, Joutsentanssi, Hienoa rouvaa,
Aarre, Runoratsu.

Tavutettu.

Soveltuvuus: luokat 1

Huovi, Hannele: Urpo ja Turpo villissä lännessä

Hellyttävät pehmonallet Urpo ja Turpo muuttavat lastenhuoneeseen
rakennettuun Villiin länteen ja joutuvatkin siellä monenlaisiin seikkailuihin:
hoitamaan räsyvauva Guuta, taistelemaan pankkirosvoa ja intiaaneja vastaan
ja kaivamaan kultaa.

Soveltuvuus: luokat 1-3

Härkönen, Anna-Leena: Häräntappoase (selkomukautus)

16-vuotiaan Allun kesäsuunnitelmat menevät uusiksi, kun äiti lähettää hänet
sukulaisten luo heinätöihin. Kesä maalaiskylässä vaikuttaa kaupunkilaispojasta
kaikin puolin ikävältä. Mutta sitten kylällä vastaan asteleekin Kerttu. Alkaa
hermosäikeitä hetkauttava rakkauden, kiihkon ja epävarmuuden kesä.

Selkokielinen.

Soveltuvuus: luokat 9



Härkönen, Anna-Leena: Häräntappoase

16-vuotiaan Allun kesäsuunnitelmat menevät uusiksi, kun äiti lähettää hänet
sukulaisten luo heinätöihin. Tylsä maalaiskylä ja peltotyöt eivät paljon
kiinnosta Allua. Mutta kylällä vastaan asteleekin Kerttu, erilaisena ja
hellyttävänä. Alkaa rakkauden ja epävarmuuden kesä.

Soveltuvuus: luokat

Itkonen, Jukka: Rinkeli Ronkeli

Lasten runokokoelma.

Soveltuvuus: luokat 1-4

Jansson, Tove: Muumipeikko ja pyrstötähti

Muumilaaksossa tapahtuu epätavallisia luonnonilmiöitä, jotka pessimistinen
Piisamirotta tulkitsee tuhon merkeiksi. Muumipeikko ja Nipsu lähtevät
etsimään kaukaista tähtitornia ottaakseen asiasta selvää. Matkallaan he
tutustuvat Nuuskamuikkuseen, joka tietää, että omituisten ilmiöiden takana
on pyrstötähti. Kolmikon matka etenee huimasta seikkailusta toiseen ja
samalla heidän joukkonsa kasvaa. Lopulta on enää hyvin vähän aikaa ehtiä
takaisin kotiin varoittamaan vaarallisesta pyrstötähdestä, joka lähestyy
uhkaavasti maata. Pelastuuko Muumilaakso?

Soveltuvuus: luokat 3-6

Jansson, Tove: Näkymätön lapsi

Kertomuksia mielikuvituksen ja tunteiden voimasta - ja siitä, kuinka tärkeää on
löytää oma itsensä ja tulla nähdyksi ja hyväksytyksi sellaisena.

Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia sisältää yhdeksän kertomusta
Muumilaakson erikoislaatuisista asukkaista.

Soveltuvuus: luokat 3-6



Jansson, Tove: Vaarallinen juhannus

Muumilaaksossa tulvii - eikä mikään ole enää paikoillaan.
Muumitalo on joutunut tulvan valtaan, ja muumiperhe kyyhöttää katolla
pelastusta odottaen. Ohi ajelehtii omituinen rakennus, jonka kyytiin muumit
ystävineen kapuavat.
Uusi koti paljastuu teatteriksi, jossa tapahtuu hyvin outoja asioita! Kaiken
lisäksi Muumipeikko ja Niiskuneiti joutuvat vankilaan ja Pikku Myykin ajelehtii
pois ompelukorin kyydissä. Samaan aikaan toisaalla Nuuskamuikkunen aikoo
maksaa vanhat kalavelkansa Puistonvartijalle.

Soveltuvuus: luokat 3-6

Kallioniemi, Tuula: Eläköön Reuhurinne!

Reuhurinteen alakoulua uhkaa lakkauttaminen. Vanha koulurakennus aiotaan
purkaa ja oppilaat siirtää Hepolan isoon kouluun. On siis toimittava nopeasti!
Pian koko alakoulun väki näpyttelee upouusilla tableteillaan vetoomusta
paikallislehteen ja marssii kunnantalolle mieltään osoittamaan. Mutta moni
muukin kysymys kuohuttaa tunteita: Kuka on Pullan salaperäinen treffikaveri?
Miksi Möly tallustelee kuin unessa välinevarastoon? Asusteleeko koulussa
sittenkin tonttu?

Soveltuvuus: luokat 2-6

Kallioniemi, Tuula: Ensiluokkaiset agentit

Hauska kuvitettu Reuhurinne -tarina juuri lukemaan oppineille!

Pitkät sanat ta-vu-tet-tu. Tötterö ja Pikkis ryhtyvät agenteiksi. He pääsevät heti
jäljittämään jännittäviä johtolankoja, sillä isommilla pojilla, Fisulla, Mölyllä ja
Vernerillä on selvästi outoja suunnitelmia. Miksi he naamioituvat kuin Aku
Ankan Karhukopla? Ensiluokkaiset agentit päättävät selvittää poikien
salaisuuden!

Soveltuvuus: luokat 1-2

Kallioniemi, Tuula: Ensiluokkaiset eläintenhoitajat

Hauska kuvitettu Reuhurinne -tarina juuri lukemaan oppineille!

Pitkät sanat ta-vu-tet-tu. Pikkistä ja Tötteröä kohtaa onnenpotku. He pääsevät
viikonlopuksi Pikkiksen serkun, Jussin luokse maalle. Jussi on jo aikuinen. Hän
asuu maatilalla kotieläintensä kanssa. Tötterö ja Pikkis käyvät Elvis-possun
kanssa palvelutalossa ja opettavat sammakkoa moikkaamaan. Muuttuuko
maito Manta-lehmän utareissa jukurtiksi, jos se ravistelee itseään?

Soveltuvuus: luokat 1-2



Kallioniemi, Tuula: Ihmemies Topi

Topi on muuttanut Pohjois-Karjalan pikkupaikkakunnalta etelään vähän
suurempaan. Uudet kaverit ihmettelevät ja kiusaavatkin Topia oudon murteen
ja tarinoinnin takia, mutta karatetaidot herättävät myös kunnioitusta.
Suvaitsevainen Topi löytää pian uusia kavereita ja ratkaisee
kiusaamisongelman.

Soveltuvuus: luokat 4-6

Kallioniemi, Tuula: Kaahailua ja kepposia

Tötterö tutustuu Pikkikseen, joka on tottunut viettämään ensiluokkaista elämää
ja odottaa ensiluokkaisuutta myös ekalta luokalta. Pulla joutuu liriin
pääkaupungista hankittujen fiinien farkkujensa tähden. Pyörätuolillaan
kaahaileva Verneri saa avustajakseen vanhan kunnon Soppa-Nestorin.
Syysretkellä Saska joutuu tekemisiin häirikkövariksen kanssa ja muuttuu
smurffiksi. Soppa-Nestorin Musti-kissa paljastuu raamatunkertomuksen
Moosekseksi, jonka Ramona ja Tötterö tahtovat pelastaa lähettämällä
kaislakorissa virran vietäväksi. Musti osoittautuu häikäilemättömäksi
lurjukseksi, ja kuinkas sitten käykään?

          Soveltuvuus: luokat 2-6

Kallioniemi, Konsta: Konsta, kovanaama

Menestyssarjan kymmenennessä osassa Konsta päättää lopettaa nössöilyn ja
lyöttäytyä luokan kovisten seuraan. Koska koviksena on mahdotonta olla
yksin, Konsta hakeutuu Eetun ja Valtterin seuraan, jotka viis veisaavat
säännöistä. Rankat tyypit kykenevät mihin tahansa, erityisesti jäyniin, joita
tehdään koulussa. Selviääköhän Konsta tulikasteestaan?

Soveltuvuus: luokat 3-5

Kallioniemi, Tuula: Konsta leirikoulussa

Vuoden kohokohta koittaa: kolmas A-luokka pääsee leirikouluun. Kokonaista
kolme yötä poissa kotoa!

Soveltuvuus: luokat 3-5



Kallioniemi, Tuula: Konsta, tokaluokkalainen

Tokaluokkalaiselle Konstalle kaikki koulussa on jo tuttua - paitsi Ripa, uusi
oppilas. Ripasta moni kouluasia on sikatyperä ja moni luokkatoveri tuntuu ihan
pöntöltä. Tulee päiviä, jolloin Ripa yrittää kampata Konstan tai uhkaa sulkea
hänet koulun keittiön kylmäkomeroon. Yökoulussa Ripa pelottelee
luurankokummituksella, ja kotiseuturetkellä Konsta löytää itsensä purosta&
Mutta konnankoukuillekin on selityksensä, eikä vähäisin niistä ole juuri
paikkakunnalle muuttaneen pienen pojan yksinäisyys.

Soveltuvuus: luokat 1-2

Kallioniemi, Tuula: Koulu on kivaa, Konsta

Vaikka ekaluokkalainen Konsta Kallenpoika Koponen on kevätkaudella
koululaisena jo melkein konkari, ihmettelemistä riittää. Mikä kumma on
Kalavaleen päivä? Muuttuuko vääjäämättä nynnyksi, jos saa rillit? Onneksi
luokkaa luotsaa pulska ja iloinen Mirjami Leppänen. Ja ovathan
luokkatoveritkin kivoja kukin omalla tavallaan. Siitäkin huolimatta, että Siiri ja
Konstan ikiystävä Anni päättävät lähteä virpomaan ilman Konstaa.

Soveltuvuus: luokat 1-3

Kallioniemi, Tuula: Tähtiä ja tumpeloita

Reuhurinteeseen on syttymässä ihan oikea lapsitähti. Koko koulu on
saattamassa Tihrua television kuvauksiin. Suurella sydämellä koko kylä on
tukemassa Tihrua, vaikka laulu ei kisassa kuljekaan, vaan vasta kotimatkalla
bussissa. Opettaja Aapeli Käessäkin olisi suuren idolin ainesta, siitä todistaa
heittäytyminen Elviksen rooliin luokan muuttumisleikissä.

Soveltuvuus: luokat 2-6

Kallioniemi, Tuula: Vili, nokkela nuuskija

Eräänä päivänä kevättuuli tuo uuden kiehtovan tuoksun Vilin nenään.
Sankarikoiran rinnassa tuntuu paukahdus ja Vili tietää: tämä on rakkautta.
Tuoksu johdattaa Vilin lapinkoira Hillan luo, ja juuri Hillan kanssa Vili haluaa
karata Arkentiinaan (KIRJAILIJAN KIRJOITUSASU!). Vanha ystävä Lööperi
suostuu Vilin puhekoiraksi arvaamattomin seurauksin. Hilla ja Lööperi katoavat,
ja niin tarvitaan etsiväkoira Paskerivilin nuuskintataitoja. Jäljet johtavat suoraan
eläintentäyttäjän Nikolai Näätämön luo.

Soveltuvuus: luokat 2-4



Karjalainen, Elina: Uppo-Nalle

Kokonaisen vuoden Uppo-Nalle on uinut maailman meriä ja toivonut
löytävänsä rauhallisen sataman, jossa on valkeaa hiekkaa ja joku ystävällinen
mikä tahansa odottamassa. Kun nalle lopulta ajautuu likomärkänä rantaan, se
tapaa pienen tytön nimeltä Reeta sekä Laulavan Lintukoiran. Uppo-Nalle
kertoo hurjia tarinoita maailman meriltä, seikkailee katujyrällä, rakastaa
syvämietteisiä keskustelua - ja haaveilee julkaisevansa joskus oman runokirjan.

Soveltuvuus: luokat 1-4

Keränen, Mika: Oranssi polkupyörä

Viisi lasta ja koira varasjahdissa! Oranssi polkupyörä on lasten
seikkailuromaani, joka sijoittuu Tarton puutalokaupunginosaan, Soppalinnaan.
Belgialainen professori telttailee niityllä ja huomaa aamulla, että hänen oranssi
polkupyöränsä on varastettu. Kesälomaa kaupungissa viettävä Mari päättää
etsiä varkaan Mattikoiransa avustuksella. Harmi vain, että koulukaveri Olavilla
on samat suunnitelmat. Seuraa jännittävä takaa-ajo, mutta kuka seuraa ketä,
ja jääkö varas lopulta kiinni?

Soveltuvuus: luokat 3-5

Kinney, Jeff: Neropatin päiväkirja: Paluu kivikaudelle

Elämä oli ennen parempaa... tai ehkei sittenkään. Miten patalaiska teini Greg
selviytyy, kun häneltä riistetään kaikki nykyajan mukavuudet? Gregin äidillä on
nerokas idea: mitä jos koko kaupunki viettäisi viikonlopun ilman teknisiä
vempaimia? Kun suunnitelma sitten toteutuu, Greg joutuu haravan varteen
television tölläämisen sijaan. Homma lähtee lapasesta viimeistään siinä
vaiheessa, kun äiti innostuu sukupolvien yhteiselosta ja kutsuu vaarinkin
asumaan saman katon alle. Luokkaretki maatilalle kauas kaikesta sivistyksestä
ei kuulostakaan enää yhtään hullummalta... Vaan osoittautuuko entisajan
elämä aivan liian haastavaksi Gregin kaltaiselle nykyajan teinille?

                                   Soveltuvuus: luokat 4-6

Kinney, Jeff: Neropatin päiväkirja: Syteen tai saveen

Greg Heffleyn arki sujuu leppoisasti videopelejä pelaten ja sohvalla löhöten.
Aina välillä Gregin äiti yrittää patistaa poikaansa tekemään jotain hyödyllistä -
tai ylipäätään tekemään jotain - mutta Greg ei ole vielä löytänyt omaa
kutsumustaan. Kunnes eräänä päivänä, löydettyään äitinsä jemmaamat
matokarkit, Greg saa neronleimauksen: hän ryhtyy ohjaamaan kauhuelokuvaa
""Limanuljaskojen yö"" yhdessä kaverinsa Rowleyn kanssa! Nyt Gregillä on
tavoite. Hän aikoo rikkaaksi ja kuuluisaksi.

Soveltuvuus: luokat 4-6



Kivi, Aleksis: Nummisuutarit

Nummisuutarit on iloinen näytelmä naimapuuhista. Eskolle on luvattu morsian
nimeltä Kreeta. Samaan aikaan Eskon äidin holhokkilapsi Jaana pyrkii myös
naimisiin. Kyse on kilpailusta, sillä ensin avioon ehtivä saa perinnön. Tästä
seuraa joukko kommelluksia ja juonittelua. Kiven näytelmä on kotimaisen
huumorin klassikko, hauska ja vauhdikas tarina, jonka tuntemus on osa
suomalaiseen kulttuuriin tutustumista.

Soveltuvuus: luokat 9, lukio

Kivi, Aleksis: Seitsemän veljestä

Seitsemän veljestä on Aleksis Kiven tunnetuin teos ja suurin kotimainen
romaaniklassikko. Kirja kertoo Jukolan veljesten vaiheista. Veljekset kohtaavat
monia vaikeuksia, mutta veljessiteet pysyvät vahvoina.

Soveltuvuus: luokat 9, lukio

Knutsson, Gösta: Pekka Töpöhäntä koulussa

Pekka Töpöhäntä joutuu koulun penkille Ollin salakuljettamana. Pekan
mielestä kissan paikka ei ole poikakoulussa, ei varsinkaan, kun opettaja sattuu
juuri tuolloin puhumaan Pekan inhokkiaiheesta - koirista! On siis syytä perustaa
erityinen kissakoulu. Pekka päätyy seikkailuissaan myös Tanskaan, missä se
tapaa kaltaisiaan maitopartoja. Saara Siili ei tosin ilahdu, kun Pekka sattuu
litkimään sen maitokupin tyhjäksi. Onneksi Saaran työnantajalla mummu
Muttisella on maitoa Pekallekin!

Soveltuvuus: luokat 1-3

Korolainen, Tuula: Aapo ja liukas Leo

Aapon mielen valtaa epäilys, kun äiti on jatkuvasti ylitöissä ja äidin kalenterissa
lukee jokaisen päivän kohdalla Leo. Onko joku salaperäinen Leo äidin ylityön
syy? Onko äiti tekemässä Putesta avioerokoiraa? Aapo ja Niko päättävät
selvittää asian ennen kuin on liian myöhäistä ja ryhtyvät salapoliiseiksi. Mutta
Leo onkin hankalasti löydettävä tyyppi, hän on todella liukas tyyppi, joka
livahtaa jatkuvasti etsijöiden näkyvistä. Kunnes eräänä päivänä mäyräkoira
Putte saa vainun...

Soveltuvuus: luokat 1-2



Koskinen, Juha-Pekka: Hugo ja lukutoukan arvoitus

Olli suuttuu, kun Linda huijaa häntä koko ajan noppapelissä. Hugo-koira
keskeyttää mehukkaan luuateriansa ja päättää opettaa lapsille laskemista, jotta
he pysyisivät sovussa. Niin kauan kuin puhutaan sormista ja varpaista, kaikki
tuntuu vielä järkeenkäyvältä, mutta mikä ihme on lukutoukka, kolmemato tai
kymppikolmio?

Soveltuvuus: luokat 2

Krohn, Leena: Ihmisen vaatteissa

Ovatko ihmiset ja eläimet loppujen lopuksi kuitenkaan niin erilaisia? Miksi toisen
saa sulkea häkkiin? Kirjassa pelikaani päättää muuttaa kaupunkiin ja elää
ihmisen elämää.

Soveltuvuus: luokat 3-6

Kunnas, Kirsi: Tiitiäisen pippurimylly

Rakastetun lastenrunoilijan pippurimylly jauhaa hullunkurisia, hurmaavia, hurjia
ja joskus surullisiakin runoja ei liian pienille eikä liian isoille vaan kaikille, joilla on
pippurihylly!

Soveltuvuus: luokat 1-4

Kunnas, Kirsi: Tiitiäisen satupuu

Tämä on klassikkojen klassikko ja virstanpylväs suomenkielisen
lastenkirjallisuuden historiassa. Jo useampi sukupolvi on saanut nauttia
rehevästä kieli-iloittelusta, tutustunut Haitulaan, herra Pii Poohon ja vanhaan
Vesirottaan, tuntenut myötätuntoa tunteellista Siiliä kohtaan ja tempautunut
mukaan kattilan ja perunoiden hektiseen sykkeeseen. Nämä runot säilyttävät
tuoreutensa ja innostavat aina uusia lukijoita. Tiitiäinen ei vanhene koskaan!

Soveltuvuus: luokat 1-3



Kunnas, Mauri: Koirien Kalevala

Kaukana Kalevalan mailla asui villi ja vapaa koirien heimo, sen naapurina
pimeässä Pohjolassa hurja ja häijy susien kansa, ja niiden välissä pieni mutta
sitkeä kissojen heimo. Koirat ja sudet kilpailivat metsien kuninkuudesta, ja
usein niiden välille syntyi kiivaita kahinoita.

Soveltuvuus: luokat 1-4

Kunnas, Mauri: Seitsemän koiraveljestä

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!

Soveltuvuus: luokat 1-3

Kurvinen, Jorma: Susikoira Roi

12-vuotias Tomi pelastaa Tornitalon poikien käsistä haavoittuneen susikoiran.
Koska koiran omistajasta ei ole tietoa, se jää Tomin huostaan. Roilla, joksi Tomi
sen nimittää, tuntuu olevan salaperäisiä vihamiehiä: Tomin perhe saa koiraa
koskevia nimettömiä puhelinsoittoja ja joku yrittää ajaa farmariautolla Roin yli.
Kun naapurin kolmevuotias Satu katoaa, Tomi oivaltaa, että Roi on ollut tyttöä
tavoitelleen ryöstäjän tiellä.

Soveltuvuus: luokat 5-6

Kyrö, Tuomas: Pukin salaisuus

Manu Kössilä on päättänyt tehdä kouluun esitelmän Joulupukista. Tehtävä voisi
olla helppo, Pukkihan asuu naapurissa. Mutta aikakone vie Manun, Pukin ja
tontut aina Pukin lapsuuteen 1600-luvulle ja sieltä eteenpäin läpi pitkän elämän
- kunnes 1980-luvulla aikakone menee rikki! Kuinka Manu nyt ehtii takaisin
nykyaikaan pitämään esitelmänsä? Avuksi tulee tekniikan päälle ymmärtävä
Antero, jonka kanssa Pukki ei tunnu yhtään tulevan toimeen. Ollaan Pukin
menneisyyden suurimman salaisuuden äärellä...

           Soveltuvuus: luokat 3-6



Kökkö, Hanna: Kätkö

Kuudes luokka on loppumassa, ja Manu odottaa helpottuneena kesälomaa.
Koulussa on vain ymmärtämättömiä opettajia ja ärsyttäviä luokkatovereita, ja
kotonakin äidin kanssa puhumattomat asiat tekevät olon raskaaksi. Onneksi
kesällä Manulla on aikaa paneutua rakkaimpaan harrastukseensa
geokätköilyyn. Kätköä etsiessään Manu tapaa mustatukkaisen Helmin, jonka
kanssa on helppo jutella ja mukava olla. Mutta onko tytöllä jokin salaisuus?
Manu ja Helmi joutuvat keskelle jännittävää salamyyntivyyhteä, joka
huipentuu pelottavaan sieppaukseen.

           Soveltuvuus: luokat 5-7

Lehtinen, Tuija: Mopo

Kitusen hallille kokoontuu kymmenen erilaista poikaa ja yksi tyttö, kaikilla
sama kiinnostuksen kohde ja päämäärä: mopo ja sen tuunaaminen. Jokainen
heistä kertoo omasta ajokistaan ja suhteestaan siihen ja lisää aina osan
palapeliin, joka kuvaa pienen kylän nuorten yhteisöä ja sen omalaatuisia
jäseniä.

Soveltuvuus: luokat 5-9

Lehtinen, Tuija: Sirkuskoira Rico

Sirkus saapuu mukanaan Rico ja Arttu, joilla on tapana työntää nenänsä
muiden asioihin. Akrobaatteja, tulennielijöitä, klovneja! Artun aika ei tule
koskaan pitkäksi, sillä sirkusperheessä sattuu ja tapahtuu. Elämästä tulee
entistä mielenkiintoisempaa, kun Arttu löytää pienen Jackrusselinpennun ja
saa tehtäväkseen kouluttaa siitä sirkuskoiran. Kun kissanainen Miss Madeleine
lyöttäytyy yhteen sirkuksen ilkeän pellen kanssa ja juonii jotain Ricon pään
menoksi, Artun on puututtava asiaan kaverinsa Timin kanssa.

Soveltuvuus: luokat 3-4

Lehtinen, Tuija: Traktori

Kun alla on jykevä kone ja pitkä tie, Rikin elämään löytyy uusi suunta.
Viisitoistavuotiaan Rikin elämä muuttuu kertaheitolla. Ensin tyttöystävä hylkää
ja sitten vielä isoeno kuolee ja jättää perinnöksi vanhoja kodinkoneita ja
melkein kolmekymmentä vuotta vanhan traktorin. Hylätylle tilalle konetta ei
voi jättää, joten Riki ajaa traktorikortin ja lähtee liikkeelle. Hän tapaa halki
Suomen kulkevalla traktorirallillaan koko joukon omaperäisiä ja arvoituksellisia
ihmisiä - ja huomaa siinä sivussa toteuttavansa isoenon täyttymätöntä
unelmaa.

Soveltuvuus: luokat 7-9



Levanto, Marjatta: Tunnetko? Lasten Ateneum

Lewis, C.S.: Velho ja leijona

Eletään toisen maailmansodan aikaa. Peter, Susan, Edmund ja Lucy lähetetään
maalle vanhan professorin luo pakoon Lontoon pommituksia. Kerran lasten
ollessa piilosilla Lucy kätkeytyy vanhaan, pölyiseen vaatekaappiin ja päätyy
toiseen maailmaan, Narniaan. Alkaa huikea seikkailu ihmeellisessä
mielikuvitusmaailmassa, johon vain lapset pääsevät.

Soveltuvuus: luokat 2-5

Lewis, C.S.: Prinssi Kaspian

Peter, Susan, Edmund ja Lucy istuvat juna-asemalla, kun prinssi Kaspian
yhtäkkiä kutsuu heidät Narniaan. Heidän edellisestä vierailustaan on Narnian
ajassa kulunut monta sataa vuotta. Narniaa hallitsevat nyt ihmiset ja paha
kuningas Miraz. Kääpiöt, puunhenget ja puhuvat eläimet on hävitetty niin
vähiin, ettei moni edes usko niiden olemassaoloon. Nuori prinssi Kaspian
ryhtyy taisteluun palauttaakseen Narnian kukoistuksen. Siihen hän tarvitsee
lasten ja Aslanin, suuren leijonan apua.

Soveltuvuus: luokat 2-5

Lindgren, Astrid: Eemelin kootut metkut

Vaahteramäen Eemelin maankuulujen metkujen muhkea yhteisnide sisältää
kirjat Vaahteramäen Eemeli, Eemelin uudet metkut ja Eläköön Eemeli.

Soveltuvuus: luokat 2-4



Lindgren, Astrid: Kesäkummun Marikki ja Liisa

Marikki on käynyt koulua kokonaisen lukukauden, ja pian on joulu! Sen
läheisyys tuntuu jo kotona, myös Marikki ja Liisa saavat auttaa valmisteluissa.
Eräänä aamuna joki on jäätynyt, ja tytöt liukuvat sitä pitkin kauas
Omenakumpuun asti. On siinä seikkailua kerrakseen! Päivä kuluu mukavasti
Karlssonin tädin ja sedän vieraana, kunnes alkaa sataa sakeasti lunta.
Tarvitaan neljä hevosta ja yksi lumiaura tuomaan tytöt takaisin kotiin
Kesäkumpuun.

Soveltuvuus: luokat 2-3

Lindgren, Astrid: Maailman paras Katto-Kassinen

Pikkuveli asuu aivan tavallisessa talossa aivan tavallisen kadun varrella, mutta
ylhäällä katolla ison savupiipun takana on pieni talo ja talon ovessa kyltti, jossa
lukee ""Katto-Kassinen - Maailman paras Kassinen"". Katto-Kassisen selässä on
potkuri. Sen avulla hän lentää ikkunan kautta Pikkuveljen luo kujeilemaan aina
tarvittaessa. ""Hauskaa pitää olla, muuten minä en ala mitään"", sanoo
Maailman paras Katto-Kassinen. Maailman paras Katto-Kassinen sisältää kirjat:
Pikkuveli ja Katto-Kassinen, Katto-Kassinen lentää jälleen, Katto-Kassinen
kujeilee.

Soveltuvuus: luokat 2-4

Lindgren, Astrid: Melukylän lapset

Melukylän lapset kertoo kuuden lapsen katraan elämästä ja edesottamuksista
Melukylän maalaiskylässä. Ylätalon, Välitalon ja Alatalon lapset ovat enimmän
aikaa hyviä kaveruksia, joiden päivät täyttyvät leikeistä koulumatkalla ja
kotieläinten kanssa, monenmoisesta hauskasta, mitä alakouluikäiset vekarat
huvikseen keksivät.

Soveltuvuus: luokat 1-3

Lindgren, Astrid: Melukylässä on hauskaa

Melukylän lapset viettävät syntymäpäiviä, perustavat kirsikkayhtiön ja etsivät
aarretta. Kolmen kirjan nide sisältää teokset Melukylän lapset, Melukylässä
tapahtuu ja Kyllä meillä oli hauskaa.

Soveltuvuus: luokat 1-3



Lindgren, Astrid: Mio, poikani Mio

Eräänä iltana kotoaan katoaa Jussi, yhdeksänvuotias orpopoika. Hänestä
tulee prinssi Mio, ja hän elää nyt Kaukaisuuden maassa isänsä, kuninkaan
luona. Kaikki rakastavat pientä Mioa, mutta kukaan ei voi vapauttaa häntä
tehtävästä, joka hänelle on aikojen alussa määrätty: yksin ja kenenkään
auttamatta hänen on taisteltava kivisydämistä ritari Kaamoa vastaan Mio,
poikani Mio on hyvän ja pahan välisestä taistelusta kertova tarina, jossa on
totinen pohjavire ja syvää vertauskuvallisuutta.

Soveltuvuus: luokat

Lindgren, Astrid: Ronja Ryövärintytär

Kertomus kaiken voittavasta ystävyydestä ajalta, jolloin ryövärit vaanivat
metsissä, villihevoset kirmasivat niityillä ja maahiset tanssivat kuutamossa.
Ronjan tarina on kertomus kaiken voittavasta ystävyydestä ja luonnon
kauneudesta.

Soveltuvuus: luokat 3-5

Lindgren, Astrid: Se pikkuinen Lotta

Astrid Lindgrenin hauska ja tarkkanäköinen kertomus siitä, millaista on olla
viisivuotias ja perheen pienin.

Soveltuvuus: luokat 1-3

Lindgren, Astrid: Vaahteranmäen Eemeli ja pikku Iida

Vaahteramäellä Kissankulman talossa on pieni verstashuone, jossa Eemeli
usein istuu veistelemässä puu-ukkoja. Ovi on teljetty ulkopuolelta, ettei
Eemeli pääse ulos - ja sisäpuolelta, ettei isä pääse sisään. Verstashuoneeseen
pikku Iidakin haluaisi, mutta sitä varten pitää tehdä metku. - Ei metkuja
keksitä, niitä sattuu, Eemeli sanoo. Ja eräänä päivänä Iidallekin alkaa sattua ja
tapahtua. Kolmen kuvakirjan yhteisnide sisältää Astrid Lindgrenin ikisuositut
tarinat Eemeli ja pikku Iidan metku, Eemelin metku n:o 325 ja Eemeli ei
kitsastele.

Soveltuvuus: luokat 2-3



Lindgren, Astrid: Veljeni, Leijonamieli

Veljeni, Leijonamieli kertoo kahdesta veljeksestä, Joonatan ja Kaale
Leijonasta. Sairas pikkupoika Kaarle eli Korppu ihailee suuresti isoveljeään
Joonatania. Isoveli pelastaa Korpun palavasta talosta mutta menehtyy itse.
Pian myös Korppu kuolee sairauteensa ja seuraa veljeään kauniiseen maahan,
Nangijalaan. Veljeni, Leijonamieli on sekä jännittävä kertomus vihreiden
laaksojen, sadun ja leiritulien maasta, että hyvän ja pahan kamppailusta,
kaiken voittavasta ystävyydestä ja kuolemasta.

Soveltuvuus: luokat 3-5

Marttinen, Tittamari: Elsan ja Eetun erikoistapaukset

7-vuotiaiden kaksosten Elsan ja Eetun arki on hauskaa ja vauhdikasta eikä
yhtään tylsää, vaikka välillä riidelläänkin. He löytävät ojasta jännittävän
patsaan (onko patsas peräti etsintäkuulutettu?), tekevät omaa elokuvaa ja
kummittelevat kuivaushuoneessa. Eetun kotimiehenä olo muuttuu hurjaksi
seikkailuksi eikä Elsan vierailu syntymäpäiväkutsuilla pääty aivan
tavanomaisesti. Ja lopulta kaksoset pääsevät hartaasti odotetulle Tukholman
risteilylle!

Soveltuvuus: luokat 2-4

Marttinen, Tittamari: Eläinpuiston sankarit

Eläimet ovat superihania! Leo pääsee ystäviensä Sannin ja Veetin sekä
mummin kanssa eläinpuistoon. Se on mahtavaa, sillä puistoon on syntynyt
uusi jääkarhunpentu, Sisu!
Retki puistoon osoittautuu varsinaiseksi seikkailuksi. Uljas ilves, tuikea
hiiripöllö, viekas ahma, vilkas kettu ja hupaisat villisiat tulevat tutuiksi.
Ystävykset saapuvat viime hetkellä paikalle pelastamaan pienen
helmipöllönpoikasen, joka on pudonnut pesästä! Mutta miten käykään, kun
Leo kohtaa raisun myskihärän? Ja minkä arvoituksen nokkelat salapoliisit
joutuvat selvittämään illan hämärässä?

Soveltuvuus: luokat 1-3

Marttinen, Tittamari: Emppu perustaa eläinhotellin

Emppu ja hänen ystävänsä pääsevät toteuttamaan jokaisen eläinrakkaan
suurimman unelman: he avaavat eläinhotellin lemmikeille! Touhua ja tohinaa
riittää alusta saakka. Huonekaluja maalataan, temppuratoja rakennetaan,
leluja hankitaan ja herkkuosastokin pitää perustaa. Tärkeintä on, että
eläinvieraat viihtyvät!

Soveltuvuus: luokat 1-3



Marttinen, Tittamari: Ilmapallomeri

Lastenrunoja.

Marttinen, Tittamari: Kassu vauhdissa (selkokielinen)

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. Kun Kassu paljastaa, että
hänellä on syntymäpäivä, tunnelma nousee luokan kattoon.

Soveltuvuus: luokat 1-3

Marttinen, Tittamari: Keskiyön kissat

Leolla ja hänen parhailla ystävillään Sannilla ja Veetillä on kissanpäivät: he
pääsevät retkelle eläintarhaan katselemaan kissaeläimiä. Muitakin jännittäviä
hetkiä on tiedossa, sillä Sannin kotikissa Rusina saa piakkoin pentuja.
Eläintarhassa sattuu monenmoista hauskaa, ja ystävykset päättävät kertoa
sattumuksistaan omassa uutislehdessä. Pitäähän kissarouva Rusinankin
päästä uutispalstalle esittelemään komeaa poikuettaan!

Soveltuvuus: luokat 1-2

Marttinen, Tittamari: Kultaisen apinan kartta

Ennätyskerhoon kuuluvat Aava, Nooa, Emma ja Niilo - neljä kaverusta, jotka
puuhailevat yhdessä kaikkea hauskaa. Sen lisäksi he lukevat ahkerasti
ennätystenkirjaa ja suunnittelevat omia ennätyksiä! Eräänä syyskesän päivänä
Nooa vastaanottaa jännittävän paketin, joka innostaa ennätyskerholaisia
yöpymään ulkona. Unta odotellessa nelikolla on aikaa miettiä, mikä mahtaa
olla nopein hämähäkkilaji tai maailman suurin kissaeläin.

Soveltuvuus: luokat 2-4



Marttinen, Tittamari: Taneli Kaneli seikkailuleirillä

Taneli Kaneli on lähdössä ensimmäistä kertaa elämässään seikkailuleirille!
Innosta puhkuen se pakkaa reppuunsa miekan ja tietosanakirjan. Kaikki on
uutta ja jännittävää, mutta onneksi mukana leirillä ovat Tanelin vanhat kaverit
Viivi, Anna Apina, Simo Seepra ja Miisa Possu. Leirillä Taneli kiikaroi tähtiä ja
tanssii katolla, potee koti-ikävää, etsii aarretta, hiihtää rullasuksilla, oppii
vuolemaan puukolla, rakentaa majan, voittaa naamiaiset, meloo kanootilla,
etsii pyöriäisiä ja leikkii merirosvoa. Mutta kuka olisi voinut arvata, että
metsäretki päättyy melkein avaruuslentoon?

Soveltuvuus: luokat 1-2

Mikkanen, Raili: Aarretalon Oiva

Veljekset Oiva ja Alfons asuvat Tampereella, mutta yllättäen isä ja äiti
ilmoittavat, että perhe muuttaa Helsinkiin, uuteen taloon. Muutto ei ole
poikien mieleen ja he keksivät monia juonia, että muutto peruuntuisi. Mutta
mikään ei auta, Helsinkiin muutetaan, ei uuteen, vaan ikivanhaan autiotaloon.
Talo osoittautuu jännittäväksi paikaksi kaikkine salalokeroineen. Pojat alkavat
viihtyä uudessa koulussa ja saavat uusia ystäviä.

Soveltuvuus: luokat 2-3

Mäkelä, Hannu: Herra Huu

Hurja sysimusta pelottava herra Huu tekee töitä öisin. "Kun oksa metsässä
rasahtaa, se on herra Huu. Kun sängyn alla jokin liikahtaa, se on herra Huu."
Eräänä yönä herra Huu tapaa Rimman, joka ei pelkääkään yhtään. Herra Huu
ystävystyy pikkuhiljaa Rimman ja Mikon kanssa ja tutustuu päiväelämään. Hän
kokeilee onkimista, saunomista, matkustaa kaupunkiin ja huomaa pitävänsä
lapsista. Ensimmäisen kerran elämässään Herra Huu hymyilee.

Soveltuvuus: luokat 2-4

Mäkelä, Hannu: Hevonen joka hukkasi silmälasinsa

Hevonen oli oikeastaan viettänyt kuljeksivaa elämää. Monien kokemusten
jälkeen se asettui aloilleen. Hevonen alkoi henkensä pitimiksi lukea
hevoskirjoja, kirjoitti arvosteluja ja postitti ne hevoslehdille. Yhtenä kauniina
päivänä hevonen kadotti silmälasinsa, joita ilman se ei nähnyt lukea. Oli aika
lähteä maailmalle katselemaan hiukan suurempia nähtävyyksiä.

Soveltuvuus: luokat 2-4



Mäkelä, Hannu: Pönttölän väkeä

Pönttölässä tapahtuu. Kaino Kottaraisen epäonnistunut lehdennumero
käynnistää värikkäät tapahtumat kaupungissa. Luvassa on kaupungin 10-
vuotisjuhlat, uusia asukkaita, vaalit, rakkauttakin. Eläinhahmot, mm. viisas
Huuhkaja, pormestari Tero Tikka, kaunis kuorolainen Iiris, tuovat hauskaa
kontrastia tähän yhteiskuntakriittiseen satuun.

Soveltuvuus: luokat 4-6

Mäkinen, Kirsti: Suomen lasten Kalevala

Värillisin ja mustavalkoisin kuvin kuvitettu suorasanainen Kalevala, osin
mukana alkuperäistä runomuotoista tekstiä.

Mäkinen, Taru: Öinen aave

Vilma täyttää 8 vuotta ja kutsuu pojat Tatun ja Tuukan juhlan kunniaksi
yökylään. Seikkailu alkaa jo silloin, kun poikien pitää hakea makuupussi
kellarista ja he näkevät kellarissa käärmeen, ja yhä jännittävämmäksi käy, kun
lapset uhmaavat pimeää ja lähtevät yöllä ulos... Onko ulkona hiippailevalla
miehellä ja alueelta varastetuilla polkupyörillä jotain yhteyttä?

Soveltuvuus: luokat 1-3

Nopola, Sinikka: Heinähattu ja Vilttitossu loman tarpeessa

Vilttitossun mielestä on se aika vuodesta, jolloin lapset ovat velttoja ja
väsyneitä - sanalla sanoen loman tarpeessa. Kattilakosken isä, Matti, ei halua
ajatellakaan lomaa ennnekuin "perheen perusturvallisuus" on taattu. Hän
vaatii, että talviloma käytetään tulipalo- ja eksymisharjoituksiin omassa
kotipiirissä. Kattilakosken perhe pääsee kuitenkin lomalle Ruotsiin - tai niin
ainakin Hanna ja Matti luulevat. Ja samalla he saavat huomata, että kuvitelma
rauhallisesta lomasta jää vain haaveeksi.

Soveltuvuus: luokat 2-4



Nopola, Sinikka: Heinähattu ja Vilttitossu rosvojahdissa

Heinähatun ja Vilttitossun kesä saa uuden käänteen, kun Alibullenin neideille
tulee vieraaksi "hankalahoitoinen" Torsti Tattari. Samaan aikaan neitien
tontilla käynnistyvät arkeologiset kaivaukset. Eräänä yönä rautakautisesta
kalmistosta katoaa arvokas koru. Isonapa ja Rillirousku vangitsevat yhden
Kattilakosken perheen jäsenistä, mutta kaikki eivät usko vangitun
syyllisyyteen. Heinähattu, Vilttitossu ja Torsti syöksyvät hurjaan rosvojahtiin,
jonka loppuvaiheissa tarvitaan Alibullenin neitien karate-iskuja.

Soveltuvuus: luokat 2-4

Nopola, Sinikka: Heinähattu, Vilttitossu ja tanssiva konstaapeli

Heinähattu ja Vilttitossu pääsevät viikoksi Alibullenin neitien taloon, sillä
vanhemmat Hanna ja Matti ovat "Opi hiljentymään" -leirillä.

Soveltuvuus: luokat 2-4

Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä ja ja kuuluisa Kamilla

Risto on varma, että hänen hiihtolomansa on pilalla, kun Nelli on
mummilassa ja Riston huoneen valtaa lapsitähti Kamilla Puumalainen,
Rauhan kunnianhimoisen koulutoverin tytär. Kamillan säännölliset
elämäntavat äänenlämmitysharjoituksineen ärsyttävät Ristoa. Suureen
laulukilpailuun valmistautuva Kamilla taas on pahoillaan siitä, ettei Risto
siedä hänen läsnäoloaan Räppääjillä. Mutta sitten Kamilla katoaa. Voisiko
Kamillan katoamisen takana olla hänen kilpakumppaninsa Veronikan viekas
säestäjä Rosamunda von Bintje?

Soveltuvuus: luokat 2-4

Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö

Risto asuu Rauha-tädin luona, koska hänen äitinsä on tutkija ja on nyt
ulkomailla. Tapahtumat saavat alkunsa varsin vähäpätöisestä asiasta ja
lähtevät vyörymään eteenpäin kauhistuttavalla vauhdilla.
Rauhan naapuri herra Lindberg syö viimeisen keksijäätelötuutin. Myös Risto
olisi halunnut sen. Kaupastahan niitä saisi lisää, mutta ne ovat kerta
kaikkiaan loppu. Niinpä Rauha päättää, että niitä haetaan, vaikka kuusta.
Mutta onneksi ei tarvitse mennä kuuhun asti, koska jäätelötuutteja on vielä
jonkun verran Höljäkän kylässä.

Soveltuvuus: luokat 2-4



Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä ja villi kone

Risto Räppääjä viettää kesälomaansa omassa huoneessaan tietokoneen
ääressä. Mistään muusta ei ole tietoakaan, hän ei kaipaa seuraa, ei ruokaa,
ei viihdykettä. Edes Nelli Nuudelipää ei kelpaa Ristolle. Tämä peli ei vetele,
Riston on päästävä villin koneen otteesta! Mutta miten se onnistuu?

Soveltuvuus: luokat 3-4

Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä saa isän

Rauha Räppääjällä on uusi projekti: Ristolle on saatava miehinen roolimalli.
Sopiva mies löytyy, mutta kuka Lennu Lehmusmäki oikeastaan on?

Soveltuvuus: luokat 3-4

Noronen, Paula: Supermarsu ja jääräpää Janne

Emilia ja kaverit menneisyyden vankeina! Itä-Helsingin ikioma Peppi eli
Emilia muuttuu marsuvettä hörpättyään Supermarsuksi, joka taistelee
kaiken hyvän puolesta vääryyttä vastaan. Tässä kirjassa hänen luokkansa
lähtee leirikouluun Tuusulanjärven Rantatien maisemiin.

Soveltuvuus: luokat 3-5

Noronen, Paula: Supermarsu ja outo toveri

Lukuvuoden alkaessa 11-vuotiaan Emilian koulun rehtorilla on uutinen
kerrottavanaan: koulu on EU:n virallinen kansainvälisyyskoulu, ja niinpä
Emilian luokalle tulee uusi maahanmuuttajatyttö Sveti. Tyttöjen
ystävystyminen ei kuitenkaan käynnisty parhaalla mahdollisella tavalla...
Jättiläismarsulla puolestaan on juhlavuoden kunniaksi Supermarsulle aivan
erityinen tehtävä, josta tämä ei selviä yksin. Tarvitaan luotettava apuri.
Mutta kuka se voisi olla?

Soveltuvuus: luokat 3-4



Noronen, Paula: Supermarsu pelastaa silakat

Kun 11-vuotias Emilia palaa kouluun kesäloman jälkeen, rehtori ilmoittaa
koulurakennuksessa olevan hometta ja koulun siirtyvän tilapäisesti kelluvaan
rakennukseen Vuosaaren edustalle. Mutta tämä on vasta alkusoitto
muutosten syksylle. Äiti on päättänyt löytää itselleen poikaystävän ja Emilian
harmiksi heidän kodissaan alkaa viihtyä liiankin usein ruokaa ärsyttävästi
mässyttävä Pertti.

Soveltuvuus: luokat 3-5

Ohlsson, Kristina: Hopeapoika (Lasilasten jatko-osa)

Olisiko sittenkin syytä uskoa kummituksiin? Aladdinin vanhempien
vesitorniravintolasta katoilee ruokaa. Tornin liepeillä norkoilee outo poika,
jolla on talvipakkasista huolimatta aina sortsit jalassaan. Kun Aladdin yrittää
puhutella häntä, hän häipyy sanaakaan sanomatta, eikä lumihankeen jää
jälkeäkään. Kuka poika oikein on? Kenties yksi Åhusiin hiljattain saapuneista
pakolaisista? Vai voisiko hän olla Hopeapoika, joka yrittää löytää kadonneet
kirkkohopeat, vaikka on ollut kuolleena jo sata vuotta? Aladdin, Billie ja
Simona päättävät ratkaista mysteerin.

Soveltuvuus: luokat 5-6

Ohlsson, Kristina: Lasilapset

Billien ja hänen äitinsä uudessa kodissa tapahtuu kummia. Tuntuu kuin talo
yrittäisi pelotella heidät tiehensä. Billie perehtyy kavereidensa Simonan ja
Aladdinin kanssa talon historiaan, joka osoittautuukin varsin synkäksi. Mitä
enemmän he saavat selville, sen pikemmin Billie haluaa muuttaa pois, ennen
kuin mitään kauheaa tapahtuu. Ja sitten eräänä yönä joku tai jokin koputtaa
ikkunaan...

Soveltuvuus: luokat 5-6

Palviainen, Jukka-Pekka: Rämäpäät leirikoulussa

Kuusipuiston koulun oppilaat ovat kerjänneet jo vaikka kuinka kauan
opettajaltaan Rehtorilta leirikoulua. Viimein Rehtori antaa luvan, mutta ensin
on kerättävä rahaa ja löydettävä bussille kuski. Lapset vanhempineen
järjestävät sadonkorjuujuhlan, jossa myydään herkkuja. Kuskiksi saadaan
konstaapeli Tipunen, jonka on paettava uhkaavaa poliisipäällikkö Kaurasen
vierailua. Lopulta koittaa kauan odotettu leirikoulu. Matkalla törmätään
vanhaan tuttuun vankikarkuri Taunoon, mutta lopulta päästään perille asti.
Leirikoulussa kalastetaan, suunnistetaan ja diskoillaan, ja hauskaa riittää.

Soveltuvuus: luokat 4-6



Palviainen, Jukka-Pekka: Virityksiä

Valtteri ajaa kolarin paetessaan poliiseja viritetyllä mopollaan. Kukaan
ulkopuolinen ei onneksi loukkaannu, mutta Valtteri itse joutuu
jalkaleikkaukseen. Samassa sairaalahuoneessa majailee Einari, jonka sota-ajan
juttuja on kiva kuunnella. Einarin lapsenlapsi Amanda tekee nettiin
humoristisia videoita. Kun Amanda saa vlogiinsa rasittavan häirikön, hän
pyytää Valtterilta apua. Kaikesta voi päätellä, että kirjoittaja on joku tuttu.
Häirikön jäljittäminen paljastaa monta muutakin salaisuutta.

Soveltuvuus: luokat 7-8

Paretskoi, Jyri: Shell’s Angles

Henri, Rudi ja Samu päättävät perustaa mopojengin, sillä mikä olisikaan
hienompaa kuin ajella jengiliivit päällä mopolla, kaunis tyttö tarakalla? Tosin
kellään ei ole tyttöystävää, eikä idean isällä Henrillä ole vielä sitä
mopoakaan... Koska kuolematon idea syntyy huoltoaseman kulmilla
notkuessa, nimeksi keksitään valtavan hieno ja vain kohtalaisen naurettava
Shell’s Angles. Liiviprojektiin värvätään mukaan myös Henrin salainen ihastus
Milla, ja niin Shell’s Angles on valmis ratsastamaan...

Soveltuvuus: luokat 7-8

Parvela, Timo: Ella aalloilla

Opettajan johdolla Ella ja hänen ystävänsä lähtevät yhteiselle laivamatkalle,
jonka aikana he tunnistavat lintuja, harjoittelevat hengenpelastusta, pelkäävät
laituripeikkoa ja osallistuvat yhteiseen illanviettoon kahden sirmakkaa
vetelevän satavuotiaan Lumikin ja seitsemäntoista kääpiön kanssa.

Soveltuvuus: luokat 2-4

Parvela, Timo: Ella ja kadonnut karttakeppi

Minä olen Ella. Olen vielä toisella luokalla, mutta en enää kauan. Kevätjuhlan
jälkeen me pääsemme kolmannelle luokalle. Tai luultavasti pääsemme. Ehkä
pääsemme, jos uusi rehtori päästää meidät. Opettajan pitäisi nimittäin opettaa
meille vielä muutama pikkujuttu, ennen kuin me olemme valmiit. Mutta hän ei
voi opettaa, sillä hänen karttakeppinsä on kadonnut. Ammattimies tarvitsee
kunnon työkalut, niin kuin opettaja itse sanoo. Meillä on kaksi viikkoa aikaa
löytää karttakeppi tai me olemme pulassa.

Soveltuvuus: luokat 2-4



Parvela, Timo: Ella ja kaverit menevät metsään

Minä olen Ella. Olen nyt kesälomalla. Me menemme metsään. Se johtuu siitä,
että opettaja päätti perustaa sinne kesäleirin. Uudessa kirjassa Ella ja kaverit
opettelevat yöpymään metsässä, tekemään nuotion, pyydystämään hirven,
suojelemaan saukkoja sekä tunnistamaan luonnon ääniä.

Soveltuvuus: luokat 2-4

Parvela, Timo: Ella ja yön ritarit

Pate saa potkut urheilujoukkueesta, koska ei valmentajan mielestä ole siihen
riittävän hyvä. Ella ja kaverit päättävät auttaa Patea perustamalla oman Yön
ritarit -nimisen jääkiekkojoukkueen. Tarkoituksena on napata mestaruus Paten
entisen joukkueen nenän edestä ja kostaa siten potkut Paten puolesta.
Valmentajaksi pestataan tietysti opettaja, joka paljastuu entiseksi huippu-
urheilijaksi. Opettaja on nimittäin nuoruudessaan voittanut kroketin
korttelimestaruuden.

Soveltuvuus: luokat 2-4

Parvela, Timo: Ella lapissa

Ellan luokka on voittanut ulkomaanmatkan Vuoden luokkakuva -kilpailussa.
Paten ja opettajan seikkailut matkatavaraliukuhihnalla saavat luokan lähes
myöhästymään lennolta. Mutta ei hätää, opettaja on periaatteen mies ja
pysäyttää vaikka lentokoneen. Harmi vain, että opettajan pysäyttämä kone ei
olekaan matkalla ulkomaille vaan Kittilään. Lapissa lapset tutustuvat
joulupukkiin, joka kutsuu opettajaa pojakseen ja haluaa tämän jatkavaan
töitään. Aikooko opettaja vaihtaa alaa ja ryhtyä joulupukiksi? Ja jos aikoo, niin
miksi opettaja kaivaa makuuhuoneestaan pakotunnelia ruokalusikalla?

Soveltuvuus: luokat 2-4

Parvela, Timo: Hilma ja hyvä harrastus

Hilma haluaa harrastuksen. Hän haluaa tekemistä ja uusia ystäviä. Hän ei
halua mustelmia eikä jäähyjä. Hän ei halua kilpailua. Hän ei halua rehkiä eikä
opiskella. Hilma on varma, että sellainen harrastus on olemassa. Se on aivan
jossain lähellä, kun hän vain keksisi sen."

Soveltuvuus: luokat 1-2



Parvela, Timo: Isäni on supermies

Eräänä maanantaina aivan tavallisen 10-vuotiaan Lauri Virtasen isä kertoo
pojalleen olevansa supermies! Hauska tarina isän ja pojan suhteesta.

Soveltuvuus: luokat 3-5

Parvela, Timo: Kepler62 Uusi maailma

Alkuperäisen Kepler62-retkikunnan nuorin jäsen, Joni on saanut harteilleen
päällikön tehtävän, joka ei ole helppo. Leirissä on ongelmia: Joku sabotoi
vähän kaikkea ja jättää uhkaavia viestejä ja merkkejä. Viljelykset eivät onnistu,
sillä Keplerin tuholaiset syövät sadon toistuvasti. Jonin avuksi tulee kuitenkin
juureton katutyttö, joka ei ole kotoisin mistään ja on siksi Keplerissä kuin
kotonaan.

Soveltuvuus: luokat 5-6

Parvela, Timo: Pate aarresaarella

Pate saa enoltaan lahjan: Paketti oli melkein musta. Sen päälle oli kirjoitettu
keltaisin kirjaimin MINEDET-TERRA-XP-150c-woof-GEO. Kirjaimet hehkuivat
pimeässä. Tai sitten se olin minä. Paketissa oli nimittäin aarre. Tai no, ihan
tarkalleen ottaen paketissa ei ollut aarretta, mutta siellä oli metallinpaljastin,
aarteenetsintälaite. Pate lähtee seikkailemaan Japaniin saakka ja ammoin
kadonneen samuraimiekan jäljille. Miksi eno haluaa niin kiihkeästi löytää
miekan? Joku muukin on aarteen perässä, mutta kuka?

Soveltuvuus: luokat 2-4

Parvela, Timo: Pate ja Blacknessin hirviö

Pate matkustaa Skotlantiin uhmaamaan kummituksia ja merihirviöitä.
Paten ja Senjan kesälomareissu Skotlantiin saa yllättävän käänteen, kun
heidän vuokra-autonsa varastetaan ja koko perhe jumittuu pieneen
rannikkokylään. Sen liepeillä kohoaa synkkä Blacknessin linna, jossa takuulla
kummittelee. Kaiken lisäksi meressä asuu perimätiedon mukaan kuuluisan
Loch Nessin hirviön kaksoisveli Black Nessie. Paten mielestä kyseessä on
paras loma ikinä!

 Soveltuvuus: luokat 2-4



Parvela, Timo: Pate ja savannien sankarit

Paten, Senjan ja Totti-koiran suunnitelmat heittävät seepranpyllyä, kun
kuumailmapallo vie heidät koulun sijaan Afrikkaan. Ikään kuin rutikuiva
savanni ja kuristajakäärmeet eivät riittäisi, kolmikko kohtaa myös katalia
salametsästäjiä. Roistot on saatava kuriin ja villieläimet pelastettua, vaikka
Paten ja kumppanien olisi käännyttävä viidakon pelottavimman sankarin
puoleen...

Soveltuvuus: luokat 2-4

Parvela, Timo: Paten kalastuskirja

Urheilullinen ja hyväsydäminen Pate on hieman hömelö, mutta hänestä
tykkäävät kaikki. Tällä kertaa poika lähtee isänsä kanssa kalastusreissulle
Norjaan, missä kaikki ei ehkä menekään suunnitelmien mukaisesti.

Soveltuvuus: luokat 2-4

Parvela, Timo: Pikkuveljet ja taika-avain

Jaakon mielestä isoveljet ovat epäreiluja, he saavat aina lukea uuden Aku
Ankan ensimmäisenä, heillä on ehjät pyörät, heidän huoneittensa ovissa on
lukko ja he ovat taipuvaisia komentelemaan. Mutta kerran Jaakko löytää
autotallin vanhasta arkusta taika-avaimen, jolla voi avata ja sulkea mitä
tahansa - vaikka isoveljen suun. Muiden pikkuvelikavereidensa kanssa Jaakko
alkaa selvittää avaimen arvoitusta salaperäisen viestin avulla. He tutustuvat
koulun ullakolla asuvaan kummitukseen ja joutuvat moniin seikkailuihin ennen
kuin avaimen arvoitus on ratkaistu.

Soveltuvuus: luokat 2-5

Parvela, Timo: Varjot. 1, Helähdys

Pete Valo on epätoivoinen. Sara, hänen paras ja ainoa ystävänsä, on sairas,
eikä parannuskeinoa ole. Viimeisenä keinonaan 13-vuotias Pete kuiskaa
toiveensa tavaratalon joulupukin korvaan. Hän saa lupauksen, että Sara
paranee, mutta vain yhdellä ehdolla: Peten on annettava vastalahjaksi
varjonsa. Se ei kuulosta paljolta, mutta on enemmän kuin kukaan on osannut
kuvitella.

Soveltuvuus: luokat 5-7



Peet, Mal: Maalivahti

Kissamaisista reflekseistään tunnettu maalivahti El Gato on juuri voittanut
jalkapallon maailmanmestaruuden, ja edessä on taas yksi haastattelu.
Rutiinihaastattelu venyy myöhään yöhön, kun hän paljastaa uskomattoman
elämäntarinansa.

Soveltuvuus: luokat 8-9

Perttula, Pirkko-Liisa: Kummitusperhe Kammoset

Molla kuuli lattialautojen narisevan, ihan kuin joku kävelisi ullakolla. Sieltä
kuului myös ääni: Ai! Ai! ja heti perään: Shh! Hiljaa! Tokaluokkalaisen Mollan
ja hänen veljiensä uudessa kodissa tapahtuu kummia. Yhtä ja toista katoaa,
ullakolta kuluu rysähdyksiä ja kolahduksia, ja Halloween-juhliin ilmestyy
outoja kuokkavieraita...

Soveltuvuus: luokat 3-4

Pilkey, Dav: Kapteeni Kalsari seikkailee

Hänen todellinen henkilöllisyytensä on NIIN salainen, ettei edes hän itse tiedä
sitä!
Kun Erno ja Huuko olivat koko rankan päivän vitsailleet, kujeilleet ja
aiheuttaneet sekasortoa koulussa, he riensivät mieluusti vanhaan majaan
Ernon takapihalle. Huukosta oli kiva piirtää ja Ernosta kiva sepittää tarinoita.
He olivat vuosien varrella luoneet satoja omia sarjakuvia, mutta kaikista
poikien keksimistä supersankareista mahtavin oli ilman muuta ihmeellinen
Kapteeni Kalsari. Rehtori Kruppikin joutuu sen karvaasti kokemaan, kun pojat
pistävät tuulemaan ja tilaavat 3-D Hypnosormuksen.

Soveltuvuus: luokat 1-4

Pratchett, Terry: Mahtava Morris ja sivistyneet siimahännät

Morris on kolli, jolla on vankka periaate: mitään puhuvaa ei syödä.
Velhoyliopiston tunkiolla se törmää älykkäästi keskustelevaan rottajoukkoon,
ja vaikka maha kurnii, on periaatteessa pysyttävä. Morris päättää lyöttäytyä
rottien kanssa kimppaan, ja kun mukaan napataan vielä simppelin oloinen
soittajapoika, on iskuryhmä kasassa. Joukkio kiertää kaupungista kaupunkiin,
rotat luovat pientä hysteriaa, ja Morris ja pillipiipari lupaavat hoitaa
jyrsijäongelman pois päiväjärjestyksestä mukavaa korvausta vastaan. Rottien
moraalia huijaaminen alkaa jo koetella, ja päätetään tehdä viimeinen keikka.

Soveltuvuus: luokat 5-9



Puikkonen, Arja: Zum zum

Kunpa saisi omat rummut! 12-vuotias Henri tuntee itsensä sivulliseksi sekä
uudessa koulussa että isän uusperheessä, mutta haaveestaan hän ei luovu
Henri on sormenpäitään myöten rumpali, vaikkei rumpuja omistakaan.
Hermostuessaan hän ajattelee aina soittamista, ja heti helpottaa.
Rummuttaahan voi vaikka kattilankansia tai pöytää! Uudessa koulussa Henri
joutuu heti luokkatoverinsa hampaisiin ja opettajan silmätikuksi. Kahnaukset
johtavat raivoisaan vihanpurkaukseen, ja Henri siirretään erityiskouluun.
Siirto koituu kuitenkin Henrin onneksi: hän pääsee rumpaliksi koulun bändiin!

Soveltuvuus: luokat 5-6

Rajala, Pertti: Seitsemän veljestä (selkokielinen)

Aleksis Kiven alkuperäistä tekstiä on lyhennetty ja kieltä muokattu
helpommaksi ymmärtää, mutta henki on säilytetty.

Rajala, Pertti: Kalevala (selkokielinen)

Selkokielinen mukaelma Kalevalasta.

Rowling, J. K.: Harry Potter ja viisasten kivi

Harry Potter on mielestään ihan tavallinen poika. Tosin hän asuu huoltajiensa
luona portaiden alla olevassa kaapissa. Harryn elämä muuttuu täysin, kun hän
saa 11-vuotispäivänään merkillisen kirjeen. Se on kutsu Tylypahkan velhojen ja
noitien kouluun.
Harrylle avautuu kokonaan uusi maailma, johon kuuluvat velhot, noidat,
yksisarviset ja lohikäärmeet. Harry saa tietää olevansa velhojen sukua!



Sachar, Louis: Kuka ei kuulu joukkoon?

David on varsin tavallinen yläkoulua käyvä poika, jota viidesluokkalainen
pikkuveli Ricky ihailee yli kaiken. Kunnes yhtenä päivänä David ajautuu
porukkaan joka varastaa vanhalta naiselta käärmeenpäisen kävelykepin ja
nainen kiroaa Davidin. Kaikki menee sen jälkeen pieleen - uskoopa kiroukseen
tai ei. Sen lisäksi että sama porukka kiusaa Davidia koulussa päivittäin, myös
hän itse saattaa itsensä tämän tästä noloihin tilanteisiin. Päiviin hieman valoa
tuo sentään ihastus neiti Williamsiin eli Toriin, samoin ystävyys pitkätukkaisen
Larryn ja ronskin Mon kanssa.

Soveltuvuus: luokat 5–7

Sachar, Louis: Paahde

Greenjärven leirillä ei ole järveä. Sen sijaan siellä on loppumattomasti kuivaa
järven pohjaa, jota rikoksista tuomitut pojat - syyttömät tai syylliset - joutuvat
kaivamaan polttavassa auringonpaahteessa. Rikos ja rangaistus, syyllisyys ja
syyttömyys, ystävät ja viholliset, aikuiset ja lapset - vastakkainasettelu ja
moraalinen pohdinta kulkevat käsi kädessä jännittävän seikkailujuonen
kanssa.

Soveltuvuus: luokat 7–9

Sachar, Louis: Takapulpetin poika

Bradley on viidesluokkalainen poika jota kaikki luokkakaverit inhoavat, ja
siksipä hän käyttäytyykin kaikkia kohtaan hyvin inhottavasti. Bradleyn isä on
poliisi ja äiti hemmottelee häntä; isosisko Claudia jo 16-vuotias. Kotonaan
Bradley uskottelee, että saa kokeista pelkkiä kymppejä ja että on kavereiden
keskuudessa tosi suosittu. Kun äidille paljastuu pojan valehtelu, käynnistyy
pitkä prosessi. Bradley alkaa käydä koulukuraattori Carlan luona, johon kiintyy
vähitellen. Samoihin aikoihin luokalle tulee uusi poika Jeff, jonka kanssa
Bradley lähes ystävystyy. Ihmissuhteet ovat kiemuraisia ja vaativat sekä tahtoa
että luottamusta.

Soveltuvuus: luokat 4–6

Sempé: Pikku Nikke

Pikku Nikke ja hänen kaverinsa saattavat opettajan lujille, kun koulussa käy
tarkastaja tai kun otetaan luokkakuva. Nikke kunnostautuu matematiikassa ja
saa palkkioksi polkupyörän, jota isä vain vähän kokeilee. Tehdään järisyttäviä
kemian kokeita, Nikke löytää koiran ja ostaa äidille kukkakimpun, mutta ennen
kuin se on perillä... Lopuksi Nikke lähtee pois kotoa, sillä aikuiset eivät tunnu
ymmärtävän yhtään mitään.

Soveltuvuus: luokat 2–5



Sommer-Bodenburg, Angela: Ystäväni pikku vampyyri

Kun kolmasluokkalainen Anton tutustuu pelottavan näköiseen mutta kamalan
kilttiin Rydiger-vampyyriin, hänen elämänsä muuttuu huikean jännittäväksi ja
hurjan hauskaksi seikkailuksi! Ystäväni pikku vampyyri sisältää teokset Pikku
vampyyri ja Pikku vampyyri muuttaa.

Soveltuvuus: luokat 3–4

Tiainen, Marja-Leena: Alex ja pelon aika

Miltä aivan tavallisesta nuoresta tuntuu, kun on pakko jättää kotimaa ja
lähteä yksin pakolaiseksi? Neljätoistavuotiaan Alexin tarina alkaa kaukaisesta
maasta, jossa poljetaan ihmisoikeuksia.

Soveltuvuus: luokat 7–9

Tiainen, Marja-Leena: Rakas Mikael

16-vuotias Mikael on kuollut törmäiltyään päihtyneenä polkupyörällään -
mutta toimii "enkelinä" romaanin kertojana. Poikaa jäävät kaipaamaan kaverit,
isoveli Tuomas, yläluokkaiset vanhemmat - ja köyhistä oloista oleva Roosa, 15-
vuotias, joka odottaa Mikaelin lasta. Miken vanhemmat näkevät
syntymättömässä lapsessa Mikaelin ja yrittävät ostaa vauvan itselleen. Roosa
taistelee abortin ja lapsen pitämisen välillä. Kaikki surevat Mikaelia, mutta
kaveruuden turvaverkko pitää.

Soveltuvuus: luokat 8–9

Tusina: Novelleja

Maahanmuutto, sukupolvien välinen kuilu, erilaisuus, yliluonnolliset
kohtaamiset, raastavat ja kutkuttavat ihmissuhteet, valkoiset teloittajat...

Tusina tarjoilee kirjon novelleja, jotka on suunnattu erityisesti nuorille.
Kokoelmassa suomalaiset kirjailijat kirjoittavat kukin omalla tyylillään:
mukana on esimerkiksi steampunkia, yllättäviä kertojaratkaisuja,
romantiikkaa ja kauhua.

Soveltuvuus: luokat 7–9



Uspenski, Eduard: Fedja setä, kissa ja koira

Isällä ja äidillä oli poika. Vaikka hän oli vasta kuusivuotias, häntä sanottiin
Fedja-sedäksi, sillä hän oli aina ollut hyvin totinen lapsi. Kaikki olisi ollut hyvin,
mutta äiti ei pitänyt pojan eläimistä. Ja niin Fedja-setä muutti pois kotoa
Matroskin-kissan ja Musti-koiran kanssa. He asettuivat Prostokvashino-
nimiseen maalaiskylään asumaan ja hankkivat Mirri-lehmän sekä iloisen
traktorin, joka toimi ruoalla.

Soveltuvuus: luokat 2–4

Walldén, Netta: Ruben ja Harman kartano

Tarkkasilmäinen donitsilähetti Ruben huomaa heti Lehtikujan epäilyttävän
kulkijan. Sinapinkeltaiseen sonnustautunut pyylevä herra on kuin tipahtanut
toisesta maailmasta. Poliisien saamattomuuteen kyllästynyt Ruben sieppaa
""Ratkaisemattomien tapausten"" mapin ja sotkeutuu siskonsa Lisan kanssa
kohta varsinaiseen vyyhtiin. Siinä osallisina on niin lapsensa kadottaneita
muusikoita, mannekiineja kuin juuresvarkaitakin. Kun kostoa kihisevä herra
Harma viimein huomaa haksahduksensa, Saarnilaakson pitkäikäisin
arvoituskin ratkeaa maltillisesti.

Soveltuvuus: luokat 4–6

Walldén, Ruben: Ruben ja rouva Mallamudin tapaus

Yksinäisen rouva Mallamudin takapihalta kuuluu öisin outoa ääntä. Rouvassa
itsessäänkin on jotain varsin merkillistä. Huhu kertoo, että rouva Mallamudin
pesukone on niin suuri, että koko talo on suunniteltu sen ympärille. Talossa ei
ole nähty vieraita kymmeniin vuosiin. Jos uskaltautuu tarpeeksi lähelle,
huomaa kiinalaisten posliininukkien tuijotuksen ikkunassa. Naapurissa piilee
arvoitus, joka on välttämätöntä selvittää, Ruben on siitä täysin varma.

Soveltuvuus: luokat 4–6

Waltari, Mika: Komisario palmun erehdys

Romaanin sankarina on Waltarin edellisestä salapoliisiromaanista tuttu
komisario Palmu, jolla on nerokas kyky nähdä epäilyttävien ihmisten läpi,
mutta myöskin kyky vaistota, ketkä ovat luonnostaan viattomia. Tekijä antaa
hänen tällä kertaa selvittää murhan, joka tapahtuu Helsingin seurapiireissä,
eräässä omalaatuisessa miljoonikkoperheessä. Tapahtumien kulku on todella
jännittävä.

Soveltuvuus: luokat 9, lukio



Veirto, Kalle: Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka ja suuri salapoliisikisa

Jippii, Henkka viettää onnen päivää! On synttärit ja siinä sivussa pientä
piristävää murhatutkintaa. Tai ei niin pientäkään, sillä erään syrjäisen talon
lattialta löytyy ilmielävä kuollut, joka tuntee nimen emäntä Aila Porsaslahti.
Mutta kuka on syyllinen, mihin viittaa metsästä löytynyt verinen lenkkitossu ja
miksi uhrin selässä on karvaa?

Soveltuvuus: luokat 4-6

Widmark, Martin: Timanttien arvoitus

Vallilan kaupungin kultasepänliikkeen omistaja Muhammed Karaatti on
epätoivoinen: Hänen liikkeeseensä iskenyt ovela varas on vienyt jo niin monta
arvokasta timanttia, että kultaseppä on vararikon partaalla. Onneksi
kaupunkiin on juuri perustettu uusi etsivätoimisto, Lasse-Maijan
etsivätoimisto, joka ottaa arvoituksia ratkaistavakseen.

Soveltuvuus: luokat 1-4

With, Mikko: Saakelin satanen

Uuno asuu äitinsä ja pikkuveljensä kanssa pienellä Pyhäharjun paikkakunnalla.
Keväällä hän lopettelee yhdeksättä luokkaa, etsii kesätöitä, välttelee kiusaajia
ja uneksii tyttökaverista. Uunon elämä on tasaisen tylsää tai ihan paskaa,
vähän päivästä riippuen.
Yllättäen Uuno tempautuu mukaan tapahtumasarjaan, josta ulospääsy tuntuu
mahdottomalta. Lopulta ollaan siinä pisteessä, että Uunolla on kolme tuntia
aikaa valmistella ja toteuttaa lähikaupan ryöstö yhdessä omaperäisen
kaverinsa Heikkisen kanssa. Ja kaiken lisäksi hän joutuu olemaan samaan
aikaan lapsenvahtina pikkuveljelleen.

             Soveltuvuus: luokat 7


