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Aho, Elisabeth: Tsemppiä turnaukseen, Pantterit! 
Otava 2005 / 189 s. / ISBN 951-1-20340-1 / Nuoret - Urheilu - 84.2 

  

Kalle, Santtu, Tuukka, Ville ja muut Pantterit ovat revetä innosta, kun 

vanhemmat viimein antavat pojille luvan lähteä joululomalla Uppsalaan 

maailman suurimpaan salibandyturnaukseen. Jo laivamatka on elämys, 

mutta ennen kaikkea pojat ovat riemuissaan päästessään pelaamaan 

huimia matseja. Joukkuehenkeä lisäävät majoittuminen paikallisessa 

koulussa, bussimatkat pelistä toiseen, tiukka aikataulu ja reilu 

pantterimeininki. Uusi valmentajakin tuo matkaan lisää jännitystä. Eikä 

peleistä taaskaan vauhtia puutu. Tsemppiä turnaukseen, Pantterit! on 

vauhdikasta jatkoa kirjalle Salibandypantterit. 

Ruskon kirjastossa 6 nidettä. 

 

 

 

 

Aho, Tuulia: Kuikansulka 
WSOY 2005 / 348 s. / ISBN 951-0-30549-9 / Nuoret - Fantasia - 84.2 

 

Kirja, jossa suhisevat fantasian siiveniskut ja helisevät myyttisten tarinoiden 

tiu'ut. Kuikansulka joutuu elämänsä seikkailuun jäljittäessään varastettua 

aikakangasta.  

Kuikan kansan kylästä on varastettu taianomainen aikakangas, jonka avulla 

voi nähdä sekä menneeseen että tulevaan. Oikeissa käsissä se on oiva väline, 

mutta pahantahtoisella julma ase. Kangas on saatava takaisin. 

Nuori Kuikansulka-tyttö lähtee matkaan seuranaan pienikokoinen Rapina-

opastaja. Varasta jäljittäessään kaksikko kulkee kallioilla, rotkoissa ja soilla. 

Heitä koettelevat luonnonvoimat, saalistajat ja jäätiikerit. Vaarallisen joenylityksen jälkeen he 

saavat mukaansa Takiaisen, toisen pienen opastajan.  

Samaan aikaan metsähevoskansan maassa entisen päällikön poika Itätuuli saa tehtäväkseen 

aikakankaan etsimisen. Katala uusi päällikkö haluaa itselleen sen antaman rajattoman vallan. 

Itätuuli suuntaa Kalliokaupunkiin, josta tieto kankaasta on kantautunut. Kivisten seinien, katujen ja 

puiden kaupunkiin saapuvat myös Kuikansulka ja opastajat. Siellä käydään suuri välienselvittely, 

jossa niin Itätuulen kuin Kuikansulankin henki on vaarassa. 

Ruskon kirjastossa 6 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

 



Eräpuro, Annika: Hili & Ola ja Hotelli Hau 

Karisto 2017 / 141 s. / ISBN 978-951-23-6273-8 / Lapset - 84.2 

 

Hilin ja Olan vanhemmat matkaavat avaruuteen, ja kaksoset lähetetään isän 

Yrjö-veljen luo Rodokselle. Yrjö yllättää lapset kertomalla, että hän on 

hankkinut vanhan rötiskötalon, josta hän aikoo rempata toimivan ravintolan 

ja hotellin tuota pikaa. Hili ja Ola joutuvat Yrjön ruokakokeiluiden 

koekaniineiksi, mutta onneksi läheisessä loistohotellissa majaileva 

suomalaisseurue - mummoja kolme tyttölasta - antavat muuta ajateltavaa. 

Ola on joukkiosta innoissaan, mutta Hiliä tytöt vähän rasittavat, he kun 

tuntuvat olevan kiinnostuneita vain vaatteista ja ulkonäöstään. Hili pakenee 

lukemalla antiikin taruja, jotka alkavat yhtäkkiä tulla melkein todeksi... 

Kaksoset joutuvat jälleen käyttämään neuvokkuuttaan ja tukeutumaan 

toisiinsa, kun tapahtumat Rodoksella saavat omituisia käänteitä. Mitä Hiliä 

seuraava musta kulkukoira mahtaa viestittää ja miten Yrjön ravintolahaaveille lopulta käy? 

Ruskon kirjastossa 25 nidettä 

 

 

 

Huovi, Hannele: Urpon ja Turpon joulu 
Tammi 2006 / 94 s. / ISBN 951-31-3699-X / Lapset - Helppolukuiset - 

84.2 

 

Joulu lähestyy, talo täyttyy ihanista tuoksuista ja siivouspyörteestä.  

- Voiko jouluvalmisteluista selvitä niin, ettei menetä hermojaan? äiti 

kysyy isältä. Urpo ja Turpokin ymmärtävät ettei hermoja saa menettää. 

Varsinkin siivotessa hermot saattavat pudota ja joutua vaikka imurin 

kitaan. Karhut katselevat huolestuneina lastenhuoneen lattiaa. Huoneessa 

on melkoinen sotku niin kuin tavallisesti. Mistä karhu voi tietää, että 

lattialla on hermo?  

Iki-ihanat ja rakastettavat leikkikarhut Urpo ja Turpo ovat jälleen 

vauhdissa, tällä kertaa jouluisissa mietteissä ja puuhissa. Ne tekevät löytöretkiä Joulusaarille ja 

kultavaltauksia lastenhuoneen lattialle, viettävät pikkujoulua ja pohtivat suuria asioita, parantavat 

Molla-Maijan joulutaudista ja taistelevat piparkakkutalon noitaa vastaan.  

Barbi puolestaan haluaa jouluksi maalle ja houkuttelee Kenin kuskiksi: yhdessä ne huristavat 

moottoripyörällä kohti tietäjien tallia.  

Joulun alla tapahtuu pipari-ihmeitä ja muita ihmeellisiä asioita: ruokana voi olla tuttisoppaa ja 

ikkunapesuvedessä saattaa kellua neilikoita ja kardemummansiemeniä. 

Ruskon kirjastossa 32 nidettä. 

 

 

 

Hämäläinen, Karo: Samuli ja paikka auringossa 
Tammi 2005 / 123 s. / ISBN 951-31-3060-6 / Lapset - Helppolukuiset - 84.2 

 

Samuli, äiti ja äidin uusi miesystävä Risto lähtevät viikoksi aurinkolomalle. 

Samulin on tarkoitus mennä Mukula-klubiin ja Riston osallistua runokilpailuun, 

mutta Kanariansaarilla kaikki ei aina suju suunnitelmien mukaan. Onneksi 

Samuli sukeltelee kansainvälisissä kuviossa vaikeuksitta! Samuli ja paikka 

auringossa on kuudes Samulin edesottamuksista kertova lastenromaani. 

Ruskon kirjastossa 6 nidettä. 



Itkonen, Jukka: Koipihumppa 
Otava 2005 / 48 s. / ISBN 951-1-20233-2 / Lapset - 82.2  

 

Huikean riimittelijän vetreää koipihumppaa: hämärässä hämähäkki 

hyönteisiä hämää…Hirmuliskoja, kastematoja, mammutteja, taskurapuja, 

hirviä, kirjatäitä, jäniksiä, hämähäkkejä… 

Letkeissä riimirunoissa taapertaa, rymistelee, ui ja lentelee otuksia 

esihistoriasta tähän päivään, sekä maailman eksoottisilta kolkilta että 

kotoisista metsistä. 

Kirjailija ja sanoittaja Jukka Itkosen monet runot ovat tulleet lapsiyleisölle 

tutuiksi Marjatta Meritähden säveltäminä lauluina. 

Ruskon kirjastossa 6 nidettä. 

 

 

 

Jaatinen, Eila: Reppuli maailmalla 
Kirjapaja 2002 / 81 s. / ISBN 951-625-882-4 / Lapset - 84.2 

  

Pappa on saanut apurahan ulkomaan näyttelyä varten ja hellyttävä sekarotuinen 

Reppuli-koira pääsee isäntäväkensä mukana kiertämään Eurooppaa. 

Kommelluksitta ei selvitä, kun porukka tutustuu Saksan, Unkarin, Italian ja 

Kreikan ihmeisiin. 

Aikaisemmin ilmestynyt Reppuli reissumies sekä Reppuli ja kaverit. 

Ruskon kirjastossa 31 nidettä. 

 

 

 

 

 

Kaarniranta, Sari: Supertavis 

Aurinko 2017, 2 p. (alkuperäinen p. 2016) / 127 s. / ISBN 978-952-230-406-3 / 

Lapset - 84.2 

 

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. 

Ruskon kirjastossa 26 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

 



Kallioniemi, Tuula: Konstan kootut 1 (sisältää teokset Konsta, eka A ja Koulu on kivaa, 

Konsta) 

Otava 2011 / 283 s. / ISBN 978-951-1-25147-7 / Lapset - 84.2 

 

Koulunsa aloittavan Konstan päässä risteilevät kymmenet kysymykset. 

Mitä jos myöhästyy koulusta? Joutuuko vankilaan, jos heittää luvatta 

koulun pihalla lumipallon? Muuttuuko nynnyksi, jos saa rillit? 

Tuula Kallioniemi kuvaa lempeällä ja jäljittelemättömällä huumorillaan 

alakoululaisten kommelluksia, huolia ja ilonaiheita. Yksiin kansiin kootut 

Konsta-sarjan ensimmäiset kirjat Konsta, eka A ja Koulu on kivaa, Konsta 

ovat mukaansatempaavaa luettavaa, tarinat hauskoja ja kuvitus runsasta. 

Lapsen on myös helppo samastua päähenkilöön. 

Ruskon kirjastossa 25 nidettä. 

 

 

 

Kivi, Aleksis (selkokielelle mukauttaneet Rajala, Pertti & Ollikainen, Helvi): Seitsemän 

veljestä 
Työväen sivistysliitto 2007 / 84 s. / ISBN 978-951-701-510-3 / Nuoret - 

Selkokirjat - 84.2 

 

Aleksis Kiven kertomus Seitsemän veljestä on monessa mielessä suuri 

kirja. Se on suomenkielisen kirjallisuuden varhainen, ylittämätön 

perusteos. Kuvaus veljesten kehityksestä on olennainen osa Suomen 

kansan koko kulttuuria, sielua. Mutta Seitsemän veljestä kertoo myös 

kappaleen sosiaali- ja taloushistoriaa, osan suomalaisten pitkästä tiestä 

Euroopan vauraaksi kansakunnaksi. 

Tämä Seitsemän veljestä on selkokielelle mukautettu painos. 

Alkuperäistä tekstiä on ollut pakko lyhentää ja tehdä helpommaksi, 

mutta henki on yritetty säilyttää. Jos veljesten maailma tällä tavoin tulee tutuksi uusille ihmisille, ei 

Aleksiskaan käänny haudassaan. 

Ruskon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

Kohonen, Laila: Tuplat ja mustakantinen vihko 
Tammi 2004 / 131 s. / ISBN 951-31-2814-8 / Lapset - Helppolukuiset 

- 84.2 

 

Kaksoset Inka ja Niko ovat tuttuja kirjasta Tuplat ja Lapin taika. Nyt 

heillä on edessä iso elämänmuutos, muutto äidin ja tämän avomiehen 

Timon kanssa Ouluun. Inka sopeutuu tapansa mukaan nopeasti, mutta 

Nikolla ei ole yhtä helppoa. Alakerrassa asuu vanha Tyyne-täti, joka 

on kyllä kiltti ja kertoilee mukavia tarinoita entisaikojen elämästä, 

mutta välillä täti tuntuu unohtavan kaiken mitä hänelle on kerrottu. 

Perhe tekee mukavia retkiä lähiympäristöön ja syyslukukauden 

mittaan kaksoset saavat molemmat uusia kavereita. Tosin Nikon 

joidenkin luokkatovereiden puuhat ovat aika kyseenalaisia. Mukava 

uusi projekti on ikioman mökin hankkiminen perheelle Hailuodosta. 

Niko löytää mökistä ikivanhan mustakantisen vihon, johon kätkeytyy 

yllättävä yhteensattuma. 

Ruskon kirjastossa 12 nidettä. 



Korolainen, Tuula: Aapo ja lassokostaja 
Tammi 2003 / 54 s. / ISBN 951-31-2809-1 / Lapset - Helppolukuiset - 

84.2 

  

Aapon ongelmana on isoveljen puute. Voisiko veljen saada vaikka 

ostamalla tai lainaamalla?  

Aapolla ja Nikolla on lennokkikilpailu, mutta sen keskeyttää ilkeä 

kuudesluokkalainen. Edessä on pakkolasku: rahaa kiristäjä-Killerille tai 

lentsikat jäävät puuhun. Paikalle osuneen Katin avulla koneet saadaan 

kuitenkin alas. Mutta miten pannaan aisoihin Killeri, joka kiusaa 

muitakin kuin Aapoa ja Nikoa?  

Aapon idea on isoveli, joka suojelisi kiusaajilta, pelaisi pelejä ja antaisi 

katsoa kiellettyjä videoita. 

Mutta miksi vanhemmat eivät ole sellaista hankkineet? Ovatko he 

unohtaneet, miten veljiä tehdään? 

Killerin kesyttämiseksi laaditaan suunnitelma ja puistoon viritetään ovela ansa. Mutta Aapon ja 

Nikon avuksi tarvitaan Kati ja tämän salaperäinen ystävä, jolla on tumma naamio ja tarkka 

heittokäsi. 

Ruskon kirjastossa 26 nidettä. 

 

 

 

Korolainen, Tuula: Kuono kohti tähteä 
Lasten Keskus 2005 / 60 s. / ISBN 951-627-543-5 / Lapset - 82.2  

 

Kuono kohti tähteä on hauska ja vakava runokirja hiiren elämästä; se on 

maapallon sisukkaimman jokamiehen selviytymistarina. Hiiret sinnittelevät 

metsissä, asfalttipihoilla ja hiekka-aavikoilla, mutta ne nauttivat myös 

nyky-yhteiskunnan mukavuuksista, kuten netistä, plasmatelevisiosta ja 

työsuhdeasunnosta.  

Kirjan runoista piirtyy sekä vuoden että elämän mittainen kaari avuttoman 

hiirivauvan syntymästä viisaan hiirivaarin lähtöön. Kokoelmassa on myös 

hiirten vanhoja lauluja sekä humoristisia viittauksia ihmisten 

kirjallisuuteen. Marjo Nygård-Niemistön herkkä kuvitus täydentää Tuula 

Korolaisen oivaltavia runoja. Parivaljakko voitti tällä teoksella vuoden 2005 Finlandia Juniorin. 

Ruskon kirjastossa 6 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levola, Kari: Enkelikuponki 
Tammi 1996 / 79 s. / ISBN 951-31-0815-5 / Lapset - Helppolukuiset - 

84.2  

 

Ekaluokkalainen Roosa Liina, taiteilijanimeltään Rouslain, kirjoittaa 

muistelmiaan. Hän saa niihin vauhdikkaan tarinan, kun opettaja kaatuu 

luistinradalla ja joutuu sairaalaan. Luokka päättää kerätä rahaa ja ostaa 

opettajalle lahjan. Lahjan keksiminen ei ole helppoa, eikä varsinkaan sen 

hankkiminen suuresta tavaratalosta. Ostosretkestä tulee melkoinen taistelu 

ja kilpajuoksu. Marketin vahtimestarilla on täysi työ, kun hän yrittää saada 

kiinni lapset, jotka työntävät ostoskärryissään muotinukkea. 

Entä mitä opettaja saakaan lahjaksi? Skeittikypärän vai… Roosa Liinalla 

ainakin on yllätys! 

Ruskon kirjastossa 33 nidettä. 

 

 

 

Levola, Kari: Maailmantappi ja Tikkari-Tiina 
Tammi 2001 / 103 s. / ISBN 951-31-2219-0 / Lapset - Helppolukuiset - 84.2 

 

Valo on niin kuin nimensä. Iloinen ja rehvakas pojanpötikkä, metrinmitta ja 

maailmantappi. Yhden käden sormet eivät riitä, sillä Valo on kuuden. Kun 

Valolta kysytään ikää hän näyttää pitkää nenää: viisi sormea ja nenä. 

Kouluun Valo menee vasta syksyllä. Kesän hän on hoidossa Rillin Grillillä. 

Railia sanotaan Rilliksi, koska hänellä on Suomen suurimmat silmälasit. 

Erikoinen on Grillin ruokalistastakin. 

Herkuttelijoille löytyvät silakkahampurilaiset, kalapullat ja muusi, ahvenlörtsy 

ja haukinakit. 

Rillin mies nimittäin sattuu olemaan itse Kala-Kalle. Valo pääsee mukaan 

Kallen kala-autoon hakemaan saalista satamasta.  

Tikkari-Tiinalle on kyllä vähällä mennä tikkukaramelli kurkkuun. Valon eskarikaveri tulee joka 

päivä grillikioskille ostamaan tikkarin, ei karkin vaan tikun takia. Tikkujen päässä on 

tikkukirjaimia. Ennen kuin kesä loppuu, ovat kaikki kirjaimet koossa. Tiina opettaa Valonkin 

lukemaan. 

Ruskon kirjastossa 31 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levola, Kari: Sysimusta sukkapyykki 
Tammi 1999 / 112 s. / ISBN 951-31-1434-1 / Lapset - Helppolukuiset - 84.2 

 

Roosa Liina on jo tokaluokkalainen ja tulossa vanhaksi ja kärttyisäksi. Luokkaan 

nimittäin ilmestyy rehti maalaistyttö Kaunis-Veera, ja Joonatanin katse alkaa 

huolestuttavasti harhailla.  

Kotona asia muuttuvat vielä hankalammiksi. Äiti odottaa vauvaa, vaikka 

Rouslain olisi halunnut paljon mieluummin koiran. Odotettavissa on siis 

hössöttävä isä, karmea kasa kakkapyykkiä ja parkua läpi yön. Mutta jos kerran on 

tullakseen, niin pantakoon vauvan nimeksi Reino tai Raili!  

Elämä on sarja vastoinkäymisiä. Pesukonekin värjää sukkapyykin sysimustaksi. Lannistuuko 

Rouslain harmaaksi, katkeraksi hiirulaiseksi? Pois se hänestä! Jos ei kotona ja koulussa huomata, 

aina voi ryhtyä kuuluisaksi, karata sirkuksen tulennielijäksi tai tehdä pari hassua 

maailmanennätystä. 

Rouslain riemastuttaa lukijoita myös kirjoissa Enkelikuponki, Pussauskoppi ja Elämä jatkuu, 

Rouslain. 

Ruskon kirjastossa 31 nidettä. 

 

 

 

Lindgren, Astrid: Peppi käy kaupoissa 

WSOY 2015 / 25 s. / ISBN 978-951-0-41158-2 / Lapset - 85.22 

 

Maailman vahvin tyttö täyttää pyöreitä vuosia. Peppi 70v. juhlavuoden 

startti. Astrid Lindgrenin hauska kertomus pitää sisällään hyvää tahtoa, 

lämpöä ja huumoria. Mikään ei ole mahdotonta Pepin seurassa. Kertomus 

ilmestyy tässä ensimmäistä kertaa kuvakirjana. Klassikko jo syntyessään!? 

Ruskon kirjastossa 25 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

 

Manninen, Raili: Merikotkan poika 
WSOY 2006 / 157 s. / ISBN 951-0-32121-4 / Nuoret - Jännitys - 84.2 

 

Seikkaillaan Turun saaristossa! 

Joni tutustuu kevään muuttolintuihin keskittyneellä luontoleirillä ikäiseensä 

Juusoon ja tämän isään Jussaan, joka toimii leirin vetäjänä. Juuso ja Joni 

käyvät kaksin kiikarointiretkillä, joilla heidän huomionsa kiinnittyy pariin 

epäilyttävään tyyppiin ja heidän veneeseensä. Joni oppii kesän aikana 

monenlaista uutta luonnosta sekä linnuista. Hän pääsee jopa mukaan 

rengastamaan uljaita ja uhattuja merikotkia! Toisaalta hän joutuu myös 

huomaamaan, että jotkut haluavat rahastaa luontoakin.  

Luonnon ja avaruuden ihmeistä kiinnostunut Joni ja hänen vainukoirana 

kunnostautunut labradorinnoutajansa Musti seikkailevat myös kirjoissa 

Jatulintarhan arvoitus (2004) ja Aurinkomyrsky (2005). 

Ruskon kirjastossa 26 nidettä. 

 



Mäki, Harri István: Hakkerit ja kielletty vyöhyke  

Tammi 2005 / 117 s. / ISBN 951-31-3167-X / Nuoret - Helppolukuiset - 84.2 

 

Hakkerit, ystävykset Hanna ja Niko sekä Hannan pikkuveli Jarno ja heidän 

koiransa Puppeli matkustavat New Yorkiin kansainväliseen 

tietokoneharrastajien konferenssiin.  

Niko vastustaa ideaa aluksi kovasti, mutta joutuu taipumaan muiden 

painostuksen edessä.  

Hanna ihastuu kokouksessa amerikkalaiseen poikaan ja tekee myös suuren 

virheen hakkeroinnissa. Tilaisuudessa selviää, mitä maailman hakkereilla ja 

kräkkereillä on todella suunnitteilla... 

Hakkereiden seikkailuista kertovat myös aiemmin Vihreä varis -sarjassa 

ilmestyneet kirjat Hupaisat hakkerit sekä Hakkerit ristilukin verkossa. 

Ruskon kirjastossa 5 nidettä. 

 

 

 

Mäki, Harri István: Hupaisat hakkerit 
Tammi 2002 / 145 s. / ISBN 951-31-2393-6 / Nuoret - Helppolukuiset - 84.2 

  

Hupaisat hakkerit on vauhdikas kolmikko, johon kuuluu teräväpäinen 

tietokonehakkeri Hanna, hänen paras ystävänsä Niko ja kantapäissä riesana 

roikkuva pikkuveli Jarno. Hartaasti odotettu talviloma on viimeinkin alkanut 

ja hakkereilla on edessään matka Hannan äidin seurassa lääkäreiden 

kokoukseen Frankensteinin talviseen pikkukylään. Seikkailu alkaa, kun 

hotelliin ilmestyy kyttyräselkäinen Konrad, joka kertoo Frankensteinin 

rauniolinnan historiaa. Sitten äidiltä varastetaan kesken kokouksen salaisia 

tietoja sisältävä cd-romppu. Kun tilanne muuttuu sietämättömän 

jännittäväksi, hakkerit päättävät ottaa ohjat omiin käsiinsä ja selvittää 

kadonneen rompun arvoituksen. 

Ruskon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mäki, Harri István: Kapteeni Sutiparran aarre 

WSOY 2007 / 79 s. / ISBN 978-951-0-30738-0 / Lapset - 

Helppolukuiset - 84.2 

 

Sanni, Mikko, Linda ja Tuomas asuvat pienessä ja rauhallisessa 

Myllylammen kaupungissa. Lasten parhaita ystäviä ovat vanhassa 

myllyssä asusteleva posteljooni Armas Mustakallio ja hänen 

postikoiransa Penni. Mutta Armas ei ole kuka tahansa posteljooni. 

Hän on sukua hurjalle kaapparikapteeni Sutiparralle, joka ryösti 

Englannin kuningattaren kauppalaivan ja palattuaan Suomeen kätki 

aarteen Myllylammelle. 

Lumisena yönä, kun Armas ja Penni ovat jo nukkumassa, myllylle 

kävelee tumma hahmo mukanaan matkalaukku. Hän paljastuu 

Armaksen Hortensia-tädiksi, joka jahtaa kaapparikapteenin kätkettyä 

aarretta. Lapset joutuvat keskelle jännittävää seikkailua, jossa joesta 

löytynyt kävelykeppi, mustaviittainen mies ja maanalaiset tunnelit 

ovat tärkeässä osassa. 

Posteljooni Armas ja postikoira Penni johdattavat lapset huippusalaisen aarteen jäljille. Mutta 

aarteella on muitakin metsästäjiä. Ratkaisevalla hetkellä lasten ja Armaksen rohkeus punnitaan. 

Ruskon kirjastossa 25 nidettä. 

 

 

 

Niemelä, Reetta: Makkarapiruetti - tarinoita pienille ja isoille lapsille 
Otava 2005 / 40 s. / ISBN 951-1-19770-3 / Lapset - 84.2 

 

Ilopilkku lastenkirjallisuudessa! Puolukkamummoja, keikkiäisiä ja 

sähikissoja, pesukarhu mehiläispuutarhurina ja koira nimeltä Vuu 

Duu Lyhyissä runopoljentoisissa ratinoissa seikkailevat toinen 

toistaan mielikuvituksellisemmat olennot. Huimasti leikittelevä 

kieli ja oivaltava kuvitus täydentävät toisiaan ja riemastuttavat 

kaikenikäisiä runon ystäviä. 

Ruskon kirjastossa 6 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noronen, Paula: Yökoulu ja kadonnut opettaja 

WSOY 2016 / 59 s. / ISBN 978-951-0-42118-5 / Lapset – 

Helppolukuiset – 84.2 

 

Tiesitkö, että zombit ja vampyyrit käyvät öisin koulua? Paula 

Norosen kammottavan hauska Yökoulu avaa ovensa uudessa 

Lukupalat-sarjassa. Yökoulunkäynti ei ole yhtään hullumpaa. Paitsi 

jos oma opettaja katoaa merkillisellä tavalla ja luokkaan astelee 

hämärähommista innostunut outo sijainen... Zombipoika Paavo ja 

vampyyrityttö Martta päättävät selvittää kadonneen opettaja 

Kammosen mysteerin. Kouluhuoneen oven takaa he löytävät 

Kammosen haisevan perintökengän. Johtaako se heidät oikeille 

jäljille? Kirjailijana, kolumnistina ja koomikkona tunnettu Paula 

Noronen aloittaa yökouluun sijoittuvan helppolukuisen kirjasarjan, 

joka on pullollaan päätöntä huumoria. Kati Närhen piirtämät kuvat 

zombien, vampyyreiden ja muiden yökoululaisten seikkailuista saavat lukijan selkäpiin karmimaan. 

Ruskon kirjastossa 25 nidettä. 

 

 

 

Onkeli, Kreetta: Ahmattien yö : kekriseikkailu 

Maahenki 2013 / 62 s. / ISBN 978-952-5870-98-5 / Lapset - 84.2 

 

Ahmattien yö on seikkailukirja kekriyöstä, jolloin aika on erilaista ja 

maailman rajat ohuet. Kouluikäisille ja vanhemmillekin tarkoitettu 

kirja kertoo kutkuttavan tarinan siitä, mitä kaikkea tapahtuu, kun 

serkukset Kake, Liisa ja Tapsa vauhdikkaine goottimummoineen 

kohtaavat eriskummallisia asioita suomalaisen maalaiskylän 

syksyisessä yössä. Kreetta Onkelin seikkailun on kuvittanut Jussi 

Kaakinen. Ahmattien yön julkaisija on Talonpoikaiskulttuurisäätiö, 

jonka tavoitteena on edistää uutta talonpoikaiskulttuuria, mihin 

kekrijuhlaperinteen tuominen nykypäivään osaltaan nivoutuu. 

Ruskon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

Otonkoski, Lauri: Otto… hänen merkilliset vaiheensa ihmisten parissa… 
WSOY 1997 / 126 s. / ISBN 951-0-21645-3 / Lapset - 84.2 

 

Runojen lisäksi Otonkoski on kirjoittanut runomuotoisen lastenkirjan Otto… 

hänen merkilliset vaiheensa ihmisten parissa... (1997), jossa pikkupoika 

matkustaa merten yli.  

Otonkosken Otto-poika on mainio kaveri. Hän saapuu tarinaan matka-arkulla 

meren ylitse. Otto purjehtii Rolandin perheeseen kuin kotiinsa, asettuu asumaan 

kahdeksanvuotiaan Annan huoneeseen omaan matka-arkkuunsa. 

Ruskon kirjastossa 30 kpl. 

 

 



Saarinen, Virpi: Hämäränkoira 
Otava 2006 / 157 s. / ISBN 951-1-20572-2 / Nuoret - Eläimet - 84.2 

 

Taitava, eläytyvä tarina yksinäisestä Tompasta ja koirapesueesta. Laadukasta 

luettavaa ahmimisikäisille. 

Kuudesluokkalaiselta Tompalta ei koulunkäynti oikein ota sujuakseen. Eläimiä 

hän sen sijaan osaa käsitellä kuin luonnostaan. Yksinäinen syksy uudella 

paikkakunnalla muuttuu kuin leikaten, kun Tomppa löytää ladosta koirapesueen. 

Äiti on kieltänyt häneltä kaikki lemmikit, koska muutto taas uuteen paikkaan voi 

olla piankin edessä. Mutta Tompan on pakko saada yksi pennuista itselleen 

vaikka salaa, hämäränkoirakseen.  

Virpi Saarisen esikoisteos Sudenkesyttäjä sai Luku-Varkaus-palkinnon ja toinen romaani Jäälinnun 

sulka Olvi-palkinnon. 

Ruskon kirjastossa 26 nidettä. 

 

 

 

Saarinen, Virpi: Jäälinnun sulka 
Otava 2005 / 206 s. / ISBN 951-1-20038-0 / Nuoret - Fantasia - 84.2 

 

Nykyajassa elävä Aura kohtaa kaukaisessa historiassa eläneen Laian. Nämä 

nuoret naiset pohtivat aikuistumiseen liittyviä ikiaikaisia elämän 

peruskysymyksiä. Kirjassa yhdistyvät seikkailu ja filosofia luontevalla tavalla. 

Kerronta on sujuvaa ja tarina imee mukaansa. 

Kampurajalkainen Aura on kömpelö, itsekseen viihtyvä tyttö. Jostain syystä 

hän kuitenkin tutustuu lomakylässä vieraana olevaan hauskannäköiseen Juriin 

ja vie pojan korpijärvelle, jota ei ole edes merkitty karttaan. 

Korpijärven rannalla Aura tempautuu mukaan henkeäsalpaaviin tapahtumiin ja 

saa seurata, miten usmaheinän heimoon kuuluva omapäinen Laia-neito pelastaa 

oman henkensä uhalla nuoren Jura Jääsilmän. 

Miten selittäisi kokemuksen Jurille, joka on osallisena seikkailussa mutta ei muista siitä mitään. 

Ruskon kirjastossa 5 nidettä. 

 

 

 

Sainio, Ari: Kul-ta-kut-ri ja kol-me kar-hu-a 

Kehitysvammaliitto 2006 / 36 s. / ISBN 978-951-580-422-8 / Lapset - Tavutetut 

(& Selkokirjat) - 84.2 

 

Kultakutri ja kolme karhua -satu tavutettuna ja selkokielisenä. Opike on 

julkaissut tunnettuja klassikkosatuja helposti luettavina versioina. 

Selkokielisessä sarjassa ovat ilmestyneet sadut Punahilkka, Kultakutri ja kolme 

karhua sekä Prinsessa Ruusunen. Kirjojen tekstit soveltuvat hyvin aloittelevalle 

lukijalle tai luettavaksi ääneen. Teksti houkuttelee lyhyydellään ja selkeydellään 

lukemaan, ja jännittävä tarina pitää huolen siitä, että lukijan mielenkiinto ei 

herpaannu. Arto Törmäsen ilmeikäs ja viehättävä kuvitus tukee tekstiä. Kaikki kirjat saa myös 

tavutettuina versioina. Johanna Kartion selkokielisten multimediatekstien pohjalta kirjaksi 

mukauttanut Ari Sainio ja Eija Lehtiniemi. 

Ruskon kirjastossa 25 nidettä. 

 

 



Sandström, Tuula: Weeti ja waraolympialaiset 
WSOY 2005 / 123 s. / ISBN 951-0-30827-7 / Lapset - Helppolukuiset - 84.2 

 

Paijulan tokaluokan touho-opettaja Tanja Kääriäinen päättää järjestää 

urheilukilpailut, oikein erikoisten lajien Waraolympialaiset! 

Vastustajaksi haastetaan Yläkylän koulu, jonka kookkaat ottelijat saavat 

Weetin, Rampen ja muiden housut tutisemaan. Waraolympialaisiin on 

kuitenkin valittu lajeja, joissa pärjäävät heikoimmatkin. On puussakiipeilyä, 

takaperinjuoksua ja vesipallonheittoa. Kisajännitys vain kasvaa, kun mukaan 

änkeävät myös Tanja Kääriäisen erikoiset lemmikkieläimet. Paijulalaisille ne 

ovat tuttuja, mutta miten sujuu olympiaurheilu kilpakumppaneilta boakäärmeen 

ja herjoja huutelevan papukaijan seurassa? 

Ruskon kirjastossa 29 nidettä. 

 

 

 

Sandström, Tuula: Weeti yökoulussa 

WSOY 2003 / 68 s. / ISBN 951-0-28304-5 / Lapset - Helppolukuiset - 

84.2 

 

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

kiusanhenki-Rampea. On alkamassa yökoulu, jonka aikana 

tokaluokkalaisten on tarkoitus voittaa pahimmat pelkonsa. Uudella 

opettajalla tosin on erikoiset menetelmät. Korkeanpaikankammoa hän 

hoidattaa jumppasalissa siihen asti, kunnes Tuomas nyrjäyttää nilkkansa. 

Hassumminkin voisi käydä, opettaja toteaa eikä tiedäkään, kuinka oikeassa 

on. Tilanne karkaa välittömästi käsistä, kun opettaja lähtee viemään 

Tuomasta sairaalaan. Sekasortoa syventää pari outoa yllätysvierasta, ja 

kohta ovat yökoululaiset pahassa pinteessä. 

Ruskon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

 

Wallace, Karen: Kiiltävät johtolangat 
Kustannus-Mäkelä 2011 / 31 s. / ISBN 978-951-883-270-9 / Lapset - 

Tavutetut - 84.2 

 

Kirja käteen on aloitteleville lukijoille tarkoitettu sarja, jonka kirjoissa 

mukava tarina on ta-vu-tet-tu.  

Eräänä aamuna maatilan eläimet heräävät ja huomaavat, että joku on yön 

aikana jättänyt niille lahjan. Etsiväkoira saa nuuskia, kuka on ollut asialla… 

Ruskon kirjastossa 25 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varonen, Jouko: Mika, Ulla ja 3B 
Myllylahti 2003 / 138 s. / ISBN 952-5269-72-8 / Nuoret - Helppolukuiset 

- 84.2 

 

Mika ja Ulla ovat nyt kolmannella luokalla. Mika kertoo heidän yhteisistä 

kokemuksistaan mm. yökoulusta, käynnistä savipajalla ja patikkaretkestä. 

Kavereiden kanssa puuhatessa sattuu aina jotakin jännittävää. Pari 

yläasteen poikaa käyttäytyy uhkaavasti. Ympäristössä tapahtuu 

varkauksia ja murtoja. Ovatko pojat syyllisiä? 

Teos on jatkoa suosittuun peruskoululaisista kertovaan kirjasarjaan. 

Ruskon kirjastossa 25 nidettä. 

 

 

 

 

 

Zapf: Seikkailu Robomaassa 

Mäkelä 2016 / 34 s. / ISBN 978-951 -883-799-5 / Lapset - Tavutetut - 84.2 

 

Aku päätyy koulumatkalla taikaportin kautta robottien valtakuntaan. Hän 

haluaisi palata kotiin, mutta joutuu pikkurobottien hyökkäyksen kohteeksi. 

Ja ne rikkovat hänen portinavaajansa! Akun onneksi paikalle ilmestyy 

Beta, robottien jättiläinen…  

 

Jännittävä ta-vu-tet-tu ja SUURAAKKOSILLA kirjoitettu seikkailutarina 

Kirjatiikeri-sarjassa. 

Ruskon kirjastossa 25 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIRJASARJAT YLÄKOULULAISILLE 
 

Bagge, Tapani: Päättömän munkin arvoitus  
Tammi 2008 / 198 s. / ISBN 978-951-31-4313-8 / Nuoret - Jännitys - 84.2 

 

Kolkon arvoituksen pääosassa on muinainen munkki, joka ratsastaa pitkin 

Prahan öisiä katuja pää kainalossaan. Etsivätoimisto Mustan koiran 

ensimmäinen seikkailu alkaa kuitenkin Hämeenlinnasta ja tästä päivästä.  

Sisko, Veli, Osku ja Deborah ovat tavallisia suomalaisnuoria, jotka nauttivat 

kesälomasta ennen kuudennen ja kahdeksannen luokan alkua. Siskon, Velin ja 

Oskun äiti Helmi on antiikkikauppias, jonka liikkeeseen murtaudutaan saman 

yön aikana peräti kaksi kertaa. Mitään ei kuitenkaan näytä kadonneen.  

Poliisi ei innostu tapauksesta, joten nuoret perustavat oman etsivätoimiston. 

Yhteinen tunnus saadaan vahtikoira Rikistä. Etsiviä askarruttaa paitsi murto myös päättömän 

munkin patsas, joka herättää erikoisen paljon huomiota Helmin antiikkikaupassa. 

Lupaavasti alkaneet tutkimukset ovat jämähtää paikoilleen, kun perheet lähtevät lomalle Prahaan. 

Mutta kaupungin keskiaikaisilla kujilla ja linnassa tutkimukset vasta saavatkin vauhtia – ja 

muuttuvat vaarallisiksi.  

Päättömän munkin arvoitus on ensimmäinen Etsivätoimisto Mustan koiran tutkimuksista kertova 

kirja. Varmaan tyyliinsä Tapani Bagge yhdistää tarinassa jännityksen ja huumorin. Samalla hän 

kuljettaa lukijan Prahan kaduille ja kohti arvoitusta, jota verhoavat mennyt aika, salatieteet ja 

legendat. 

Ruskon kirjastossa 31 nidettä. 

 

 

 

Bagge, Tapani & Hämäläinen, Karo: Juhannusblues 
Tammi 2005 / 141 s. / ISBN 951-31-3413-X / Nuoret aikuiset - 84.2 

 

Hämeenlinnalainen Juha ja helsinkiläinen Ola elävät kesän kynnyksellä. He 

meilailevat toisilleen ahkeraan. Kuumia aiheita ovat tytöt, luokkaretket, urheilu, 

tuleva ripari ja tutun opepariskunnan häävalmistelut. Toisinaan kaverukset 

viisastelevat ihan viisastelun ilosta. Hupia riittää vaikkapa luokkaretkellä vastaan 

tulleesta pitkin teitä viilettävästä huussista autonlavalla. Riparin merkeissä 

puheenaiheet kääntyvät luonnollisesti vakaviin puheenaiheisiin kuten uskontoon, 

vaikka riparille menon syy ei olekaan väkevä halu perehtyä uskonnon saloihin, 

vaan innoittajina ovat tytöt. Todettua tulee sekin, että rippijuhlista jää käteen ihan mukavasti 

kahisevaa. Vaikka uskonasioiden pohtiminen ei jääkään pysyväksi, Raamattu osoittautuu ”rankaksi 

kirjaksi”, josta pojat repivät irti aika huvittavia näkökulmia. Juha intoutuu jopa uskonnolliseen 

uhoon.  

Ruskon kirjastossa 5 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagge, Tapani & Hämäläinen, Karo: Marrasblues 

Tammi 2003 / 171 s. / ISBN 951-31-2824-5 / Nuoret aikuiset - 84.2 

 

Sähköpostiromaani tekee selvää jälkeä perinteisestä romaanimuodosta. Tätä pojat 

ymmärtävät! 

He ovat täällä taas, kaikesta huolimatta: hämeenlinnalainen Juha ja helsinkiläinen 

Ola. Kahdeksas luokka alkaa, ja pojille koittaa paluu arkeen eli apinoiden 

planeetalle. Juha ja Ola joutuvat taas etäryhmätyöhön tehtävänään rikos ja 

rangaistus. Tuloksena on sähäkkää sähköpostikirjeenvaihtoa, jossa käsitellään 

suunnilleen kaikki maailman asiat ja sivutaan myös erästä Fjodor Dostojevskin 

romaania. Basistinalku Juha kypsyy tyttöihin ja löytää bluesin, kun taas Olan kursseja heiluttaa 

maailman kaunein nainen. 

Marrasblues on itsenäinen jatko vuonna 2002 ilmestyneelle Julma kuukausi -sähköpostiromaanille.  

Ruskon kirjastossa 25 nidettä. 

 

 

 

Boyne, John: Poika raidallisessa pyjamassa 

Bazar 2016 (2008) / 206 s. / ISBN 978-952-5637-19-9 / Nuoret aikuiset - 84.2 

 

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. 

Ruskon kirjastossa 25 nidettä. 

 

 

 

 

 

Delikouras, Aleksi: Nörtti – new game 

Otava 2012 / 206 s. / ISBN 978-951-1-25885-8 / Nuoret aikuiset - 84.2 

 

DragonSlayer666 elää mieluiten virtuaalimaailmassa - vain 

tietokoneriippuvuudesta huolestunut äiti voisi estää häntä tulemasta maailman 

parhaaksi pelaajaksi! Nuori mies raportoi elämäänsä vimmaisella 

nörttiliturgiallaan koneella 24/7 ja kommentoi hankaliakin asioita: 

koulukiusaamista ja pelimaailman tarjoamaa pakoa. 

Elämää eivät helpota äidin kreikkalainen poikaystävä, koulun ihqutteleva 

pissisparvi, ylireagoiva hattunatsireksi ja arkkivihollinen hege91, joka luulee 

olevansa mestari battlefieldissä. Onneksi on yksi punatukkainen tyttö, joka 

muistuttaa Resident Evilin Milla Jovovichia. DragonSlayerin haaveet heidän 

yhteisestä tulevaisuudestaan pirstoutuvat, kun hän erehtyy viemään löytämänsä kuula-aseen 

kouluun… 

Ruskon kirjastossa 25 nidettä. 

 

 

 

 



Haahti, Taina: Ron Tulinen 
WSOY 2005 / 239 s. / ISBN 951-0-30888-9 / Nuoret - Fantasia - 84.2 

 

Onko mitään sen jalompaa kuin halu auttaa ystävää?  

Eräänä tuiskupäivänä 13-vuotiaan Ronin elämä nytkähtää raiteiltaan, ja hän 

päätyy apulaiseksi Ajatusten Ritarit -nimiseen antikvariaattiin. Liikkeeseen 

ja sen omistajaan tuntuu liittyvän paljon salamyhkäistä, ja Roni pyytää 

ystävänsä Jontun avukseen selvittämään takahuoneen arvoitusta. 

Luvattomilla teillä Jonttu satuttaa jalkansa, eikä pojan muodottomiksi 

turpoaviin varpaisiin löydy parannusta. Lopulta Ronin on tunnustettava 

kaikki tuikeasti murahtelevalle kauppiaalle.  

Kauppias Konrad paljastaa vuorostaan Ronille todellisen henkilöllisyytensä 

sekä aimo läjän muita hämmästyttäviä seikkoja ihmiskunnan historiasta. Ainoastaan lupautumalla 

muinaistieteellisen aikamatkan koekaniiniksi Ronilla on mahdollisuus auttaa ystäväänsä!  

Tästä alkaa mielikuvituksellinen seikkailu, joka vie Ronin suoraan keskiajan sydämeen; keskelle 

kuninkaiden, ritareiden, kerettiläisvainojen ja pahamaineisen inkvisition levotonta 1200-lukua. 

Ruskon kirjastossa 6 nidettä. 

 

 

 

Holmberg, Annina: Lumotut  
WSOY 2005 / 307 s. / ISBN 951-0-30861-7 / Nuoret aikuiset - Fantasia - 

84.2 

  

Seikkailua, mystiikkaa ja Tonavan synkkää historiaa...  

Kun Miranda Aava täyttää 16 vuotta, hän saa kuulla isoisältään Miltonilta 

uskomattoman asian: hänen kohtalonsa on ollut syntyä Lumotuksi – valituksi. 

Koulutus tehtävään alkaa heti. Kumppaneina hänellä ovat 19-vuotias 

ranskalainen kaunotar Mikaja ja Cambridgessä opiskeleva älykkö-Minter. 

Miranda ottaa tehtävän vastaan ristiriitaisin tuntein, täynnä epäilyä lumousta 

ja omia voimiaan kohtaan. Myös kolmikon kyky toimia yhdessä on vielä 

näyttöä vailla.  

Lumottuja on ollut olemassa ihmiskunnan aamuhämäristä ja he ovat olleet todistamassa maailman 

historian tärkeimpiä hetkiä – suurten taideteosten syntyä, raakoja sotia, rautaesiripun takaista arkea. 

Nyt Mustaltamereltä nousee uhka, joka ei tottele luonnonlakeja. Nornat, varjot, vampyyrit ja muut 

friikit valtaavat Eurooppaa esijoukkonaan mystiseen verhoutunut inhimillinen paha, joka 

Lumottujen on kohdattava sen omalla maaperällä. 

Ruskon kirjastossa 6 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Holopainen, Anu: Molemmin jaloin 
Karisto 2006 / 197 s. / ISBN 951-23-4801-2 / Nuoret aikuiset - Scifi - 

84.2 

 

Livia valikoituu lukemattomien innokkaiden hakijoiden joukosta pieneen 

lisääntyjien joukkoon, joka lähetetään pohjoisesta territoriosta 

Skandinaviassa sijaitsevaan Äitikeskukseen jatkamaan sukua. Kun 

keskukseen saapuvilta untuvikoilta poistetaan viettielämää ja monia 

tunteita rajoittava inhibiittori, hormonit alkavat jyllätä ja laitosta 

vavisuttavat hillittömät raivokohtaukset ja itkuiset tunteenpurkaukset. 

Lukkojen takaa katoaa samaan aikaan testosteroniampulleja - arvatenkin 

miespuolisten työntekijöiden taskuihin, ja seurauksia voi vain arvailla. 

Vartijoilla olisi muutenkin tekemistä Isäkeskuksen lähetystä odottelevien 

lisääntyjien suojelemisessa, sillä keskuksen ulkopuolella huhutaan 

liikkuvan barbaarisia saramandeja, jotka nekin kaipaisivat uutta verta 

näivettyvään ja sisäsiittoiseen heimoonsa. 

Anu Holopainen tunnetaan omaleimaisena ja selkeästi naisen 

näkökulmasta maailmaa tarkastelevana fantasiakirjailijana, jonka 

uskollisiksi lukijoiksi monet nuoret aikuiset tunnustautuvat. Nyt kirjailija tekee rohkean retken 

scifin alueelle pitäytyen kuitenkin tutuissa teemoissaan. Tuloksena on vangitseva, mielikuvitusta 

kiihottava tarina, joka vertautuu ansiokkaasti moniin nimekkäisiin tieteisromaaneihin. 

Ruskon kirjastossa 28 nidettä. 

 

 

 

Härkönen, Anna-Leena: Häräntappoase 
Otava 2010, 9. p. (alkuperäinen p. 1984) / 316 s. / ISBN 978-951-1-25244-3 / 

Nuoret aikuiset - 84.2 

 

Anna-Leena Härkösen romaani Häräntappoase sai J. H. Erkon palkinnon 

vuoden 1984 parhaana esikoisteoksena. Tämä raikas, anarkistisen huumorin 

sävyttämä kertomus "maakylän Romeosta ja Juliasta" on jo käsite ja tunnetaan 

myös palkittuna televisiosarjana. 

Ruskon kirjastossa 5 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaskiaho, Reija: Rastas 
WSOY 2005 / 192 s. / ISBN 951-0-306-26-6 / Nuoret aikuiset - 84.2 

 

Kun aikuisuus yllättää turhan aikaisin  

Rastas on suorasukainen nuortenromaani ysiluokkalaisen Lotan ja 

poikaystävänsä Jaken vahingosta. Lotta on huolellisesta ehkäisystä 

huolimatta tullut raskaaksi ja joutuu kesken peruskoulun pysähtymään 

isojen kysymysten eteen. ”Aiot kymppiluokalle vai?” kysyisivät kaverit. 

”Ei, kun ihan synnytyssairaalaan vaan.”  

Teiniraskaus yllättää positiivisella käsittelyllään. Kieli on harvinaisen 

elävää ja todentuntuista. Kielikuvat ovat sanaleikkimäisiä ja oivaltavia, 

dialogi on nasevaa ja nauruhermoja kutkuttavaa.  

Rastaassa henkilöistä etenkin minä-kertoja, Lotta, on poikkeuksellisesta 

kypsyydestään huolimatta aito hahmo. Jake jää yksiulotteisemmaksi, mikä selittyy Lotan 

viisitoistavuotiaalle ominaisen itsekeskeisen tulkinta-apparaatin aiheuttamasta perspektiiviharhasta. 

Jännite punoutuu abortti-kysymyksen ympärille sekä Lotan ja Jaken suhteen kestävyyden tai 

kestämättömyyden seuraamiseen. Tarinan loppuratkaisu on onnistuneen realistinen ja tuo myös 

Jaken hahmoon lisäuskottavuutta. Nuorten vanhemmat suhtautuvat raskauteen hämmästyttävän 

positiivisesti.  

Kaiken kaikkiaan Rastas käsittelee ongelmallista aihettaan ilmavasti ja rakentavassa hengessä 

menettämättä silti katu-uskottavuuttaan. Henkilöt ovat aitoja teini-ikäisiä, nuoria, joiden on 

yllättäen kasvettava vanhemmuuteen. Tarinan sävy on nuoria herkällä korvalla kuunteleva. 

Ruskon kirjastossa 6 nidettä. 

 

 

 

Laitinen, Eija & Leinonen, Anne: Peilikuvarakkaus 
WSOY 2005 / 332 s. / ISBN 951-0-30210-4 / Nuoret aikuiset - 84.2 

 

Peilikuvarakkaus kertoo kahden nuoren naisen kasvusta aikuisuuden kynnykselle 

2000- ja 1960 -lukujen Kotkassa. Nykypäivässä elää 15-vuotias Emilia, 

valokuvaaja ja skeittari, oman tiensä kulkija. Menneessä kerronta taas keskittyy 

kuvaamaan Merin, vanhanaikaiselta maaseudulta kaupunkiin muuttavan 

kotiapulaisen ja ompelijan elämää. Juoni polveilee aikakausien välillä heijastaen 

tapahtumia toisiinsa ja osoittaen niiden erilaisen merkityksen eri konteksteissa. 

Eroista huolimatta tyttöjen elämistä löytyy enemmän yhteistä kuin voisi luulla. Molemmat joutuvat 

sopeutumaan uuteen elinympäristöön, etsimään uusia ystäviä ja molemmat kokevat ensirakkauden 

toisiinsa vertautuvissa luvuissa. Molemmat myös joutuvat ottamaan kantaa ystävyyden, petoksen ja 

rakkauden väliseen tärkeysjärjestykseen kipeällä tavalla. Vastuunotto ja velvollisuudet muistuttavat 

lähestyvästä aikuisuudesta. 

Kirjassa on alusta lähtien esillä tragedia: Emilian uusi koti, vanha apteekki jossa myös Meri on 

asunut aikanaan, on tuhoutunut osittain tulipalossa, jossa on kuollut kolme ihmistä. Emilia löytää 

talosta vanhoja valokuvia, joita kehittämällä hän lähtee tulkitsemaan menneisyyttä omalla tavallaan. 

Dekkaria tai kauhukertomusta lähentelevät pätkät tarinassa pitävät pintansa loppuun asti, jossa 

viimeinen koukku paljastuu. 

Ruskon kirjastossa 6 nidettä. 

 

 

 

 

 



Lander, Leena: Tummien perhosten koti 
Tammi 2010, 14. p. (alkuperäinen p. 1991) / 321 s. / ISBN 978-951-31-4268-1 

/ Nuoret aikuiset - 84.2 

 

Finlandia-palkintoehdokas 1991, Kalevi Jäntin palkinto 1992, Kiitos kirjasta -

mitali 1992, Uudet kirjat -tunnustuspalkinto 1992, Pohjoismaiden neuvoston 

kirjallisuuspalkintoehdokas 1993. 

Juhani Johansson seisoo tulevassa työhuoneessaan. Toimitusjohtaja tarjoaa 

tulta, ovathan he nyt lähes tasa-arvoisia. Ja sitten. Ethän pane pahaksesi, että 

olemme antaneet tutkia vähän taustaasi? Miten sen kuolemantapauksen laita 

oikein oli? Sinuahan kuulusteltiin myös? 

Siinä se on, menneisyys. 

Juhani Johansson palaa lapsuuteen, isoon taloon, jossa pitää olla koko ajan varuillaan. Hän palaa 

perheeseen, jossa viisivuotias ei voi tehdä pahempaa rikosta kuin kertoa totuuden. Ja sitten hän 

palaa Saareen, jossa poikakodin johtaja vannoo selkäsaunan ja unelmien ihmeitä tekevään voimaan 

ja jossa johtajan tyttäret ja vaimo säteilevät naaraan viekasta vetovoimaa. Siellä tapahtuu se, minkä 

täytyy tapahtua, se mistä poika osaa nyt vaieta. Vaikka hän tietää, että jonain päivänä jokaisen on 

vastattava, myös hänen on vastattava. 

Tummien perhosten koti kahmaisee elämää suurella kädellä. Se näyttää maailman, joka antaa 

lapselle tummat siivet jo ennen kuin hän on ehtinyt kotelostaan kuoriutua. Se kysyy ravisuttavalla 

tavalla, mistä kaikesta ihmisen pitää maksaa? Omista teoistaanko vain? 

Ruskon kirjastossa 5 nidettä. 

 

 

 

Niskanen, Kirsi-Marja: Vastaamatta jääneet puhelut 
Otava 2006 / 143 s. / ISBN 951-1-20965-5 / Nuoret aikuiset - 84.2 

 

Kuinka kaverin tapaturmaisesta kuolemasta voi ikinä selvitä? 

Kahdeksantoistavuotias kuljettaja on saanut surmansa sunnuntain vastaisena 

yönä. Seitsemäntoistavuotias matkustaja on sairaalahoidossa. Poliisi epäilee, 

että liukkaus ja liian korkea tilannenopeus ovat syynä onnettomuuteen. 

Atte ei voi millään uskoa, että Hapa on kuollut. Hapa, kaikkien suosikki. 

Olisiko Hapa hengissä, jos Atte olisi lauantaina kesken kotibileiden vaivautunut 

vastaamaan kännykkään? Ja kuinka Järvi toipuu vammoistaan? 

Kun Järvi kärrätään sairaalasta pyörätuolissa, kaverissa on rikki muutakin kuin 

jalat. Mutta on eräs, joka osaa lohduttaa Attea pelkällä läsnäolollaan. Ei ihme, 

että Hapa oli ollut lätkässä Södeen… 

Porilainen Kirsi-Marja Niskanen käsittelee nykynuorten elämää ja uutisotsikoista tuttua aihetta 

nuorten omalla kielellä, huumoria unohtamatta.  

Ruskon kirjastossa 6 nidettä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paretsko, Jyri: Shell’s angles 

Karisto 2013 / 218 s. / ISBN 978-951-23-5714-7 / Nuoret aikuiset - 84.2 

 

Topelius-palkinto 2013.  

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... 

Ruskon kirjastossa 29 nidettä. 

 

 

 

Romppainen, Katariina: Sori vaan, se on totuus 

Karisto 2015 / 230 s. / ISBN 978-951-23-5984-4 / Nuoret aikuiset - 84.2 

  

Seiskaluokkalainen Senja on valehdellut kavereilleen kodistaan ja 

perheestään, koska huonomaineinen vuokralähiö Koilaakso ja köyhä siivooja-

yksinhuoltajaäiti hävettävät. Isästään Senjalla on tiedossa vain nimi ja vanha 

valokuva. 

Yllättäen äiti päättää lähteä Norjaan tienaamaan kunnolla ja jättää Senjan 

isänpuoleisten sukulaisten hoiviin arvostetulle asuinalueelle. 

Alkujärkytyksestä toivuttuaan Senja on onnesta soikeana, varsinkin kun 

isänkin tapaaminen näyttää vihdoin järjestyvän. Mutta koko totuus ei ole vielä 

suinkaan paljastunut. 

Katariina Romppaisen nuortenromaani Sori vaan, se on totuus kuvaa 

tarkkanäköisesti ja kipeänhauskasti sitä, millaista on olla köyhä nuori, kun 

shoppailu ja älypuhelimet ovat koulukavereille itsestäänselvyys. Romaani käsittelee oivaltavasti 

myös isän kaipuuta ja rehellisyyden merkitystä. 

Ruskon kirjastossa 25 nidettä. 

 

 

 

Sonnenblick, Jordan: Kuumetta, kipinää ja rumpusooloja 
Otava 2006 / 223 s. / ISBN 951-1-20547-1 / Nuoret aikuiset - 84.2 

 

13-vuotiaan Stevenin elämä on totaalisen normaalia: hän soittaa rumpuja koulun 

bändissä, on ihastunut koulun kuumimpaan mimmiin, ärsyyntyy päivittäin 

viisivuotiaaseen veljeensä Jeffreyhin ja häpeää välillä vanhempiaan. 

Mutta kun pikkuveli sairastuu leukemiaan, Stevenin maailma kääntyy päälaelleen. 

Pelon keskellä hänen on autettava vanhempiaan pitämään perhe kasassa – ja 

soitettava rumpuja paremmin ja hurjemmin kuin koskaan. 

Ei, Steven ei voi kasvattaa hoitojen vuoksi kaljuuntuneen pikkuveljensä hiuksia 

takaisin eikä ommella umpeen häntä kiusanneen kakaran suuta. Mutta jotakin hän voi tehdä. Hän 

voi ajaa myös oman päänsä kaljuksi ja järjestää kavereidensa kanssa Jeffreyn hyväksi konsertin. 

Yhdysvaltalaisen Jordan Sonnenblickin palkittu esikoisteos palauttaa uskon hyvyyteen, 

välittämiseen ja ystävyyteen. 

Ruskon kirjastossa 6 nidettä. 

 



 Star wars : Episodi I : Pimeä uhka  

Kirjoittanut Terry Brooks. Perustuu George Lucasin aiheeseen ja 

käsikirjoitukseen. 

WSOY 1999 / 292 s. / ISBN 951-0-23495-8 / Nuoret aikuiset - Scifi - 84.2 

 

Kauan kauan sitten eräässä kaukaisessa galaksissa kuolleeksi luultu paha on 

heräämässä henkiin. Se yllättää jopa jedit, joiden huomio on kiinnittynyt 

Tasavallan ja Kauppaliiton välisiin poliittisiin riitoihin. Nyt Voiman pimeä 

puoli uhkaa vallata maailman, ja ainoastaan muinainen Jediennustus voi 

pelastaa koko galaksin tuholta. 

Tatooinen erämaaplaneetalla, kaukana Tasavallan valtapiiristä, nuori orjapoika 

paiskii töitä päivisin ja uneksii öisin. Hän haaveilee jediritariudesta ja siitä, kuinka hän jonakin 

päivänä voisi matkustaa maailmoihin joista hän on vain kuullut tarinoita kerrottavan. Ja siitä, 

kuinka hän voisi joskus vapauttaa itsensä ja rakastetun äitinsä orjuudesta. Hänen ainoa toivonsa 

piilee hänen poikkeuksellisissa vaistoissaan ja merkillisessä lahjakkuudessaan ymmärtää asioiden 

"oikeus" - nämä kyvyt tekevät hänestä yhden planeetan lahjakkaimmista rakettireen kilpa-ajajista. 

Toisaalla galaksissa jediritari Qui-Con Jin ja hänen oppipoikansa Obi-Wan Kenobi määrätään 

suojelemaan Amidalaa, nuorta Naboon kuningatarta, joka yrittää estää Kauppaliiton aluksia 

saartamasta kotiplaneettaansa. Tämä tehtävä saattaa Qui-Conin, Obi-Wanin ja kuningattaren nuoren 

palvelijattaren Tatooinen hiekanpyyhkimille kaduille juuri siihen kauppaan, jossa orjapoika Anakin 

Skywalker puurtaa ja unelmoi. Ja juuri tämä odottamaton tapaaminen toimii alkuna draamalle, josta 

tulee kasvamaan legenda... 

Ruskon kirjastossa 31 nidettä. 

 

 

 

Tiainen, Marja-Leena: Alex ja pelon aika 
Tammi 2006 / 334 s. / ISBN 951-31-3689-2 / Nuoret aikuiset - 84.2 

 

Pakolaisnuoren aidonmakuinen tarina koskettaa. 

14-vuotias Alexander Sylvanov asuu maassa, jossa poljetaan ihmisoikeuksia. 

Alexin isä Anton on vallanpitäjien mustalla listalla, ja myös isoveli Zaza on 

sekaantunut politiikkaan. Alexin elämä on kuitenkin turvallisissa uomissa aina 

siihen päivään asti, kun Plataanikaupungissa räjähtää tuhoisa pommi. Isoveli 

Zaza lähtee karkuun, ja turvallisuuspoliisi pidättää Antonin. Alex on järkyttynyt 

ja peloissaan. Eivät kai isä ja veli mitään terroristeja sentään ole?  

Syksy kuluu, eivätkä isä ja veli palaa. Vuokra-emäntä Lidia huolehtii Alexista, mutta sitten rahat 

loppuvat. Lopulta Alex päätyy pahamaineiseen lastenkotiin, ”Hotelli Hiltoniin”. Lastenkoti on 

viheliäinen paikka. Kadullakin on parempi, Alex ajattelee ja karkaa. Elämä kodittomana ei ole 

herkkua, eikä Alexin oloa paranna huoli isän ja veljen kohtalosta. Turvattomuuteen tuo valoa 

ystävyys muiden katunuorten kanssa. Erityisesti Alex kiintyy Sofiaan, joka haaveilee muuttavansa 

Saksaan. Alex haluaisi päästä Ruotsiin setänsä luokse, mutta siihen tarvittaisiin iso tukku rahaa.  

Alex miettii jo ryhtymistä kaupungin alamaailmaa johtavan Boriksen hommiin, kun matkarahat 

järjestyvät yllättävältä taholta. Kesän kynnyksellä Alex hyvästelee katukaverinsa ja lähtee yksin 

vaaralliselle ja jännittävälle pakomatkalle. Päämääränä on Ruotsi, mutta lopulta Alex joutuu 

Suomeen, Helsinki-Vantaan lentokentälle. 

Ruskon kirjastossa 6 nidettä. 

 

 

 

 



Tiainen, Marja-Liisa: Adiós, Arttu K. 

Tammi 2002 / 185 s. / ISBN 951-31-2400-2 / Nuoret aikuiset - 84.2 

 

Entinen stadin kundi Arttu Kuronen on ihmeen hyvin sopeutunut elämään 

Pohjois-Karjalassa. Uusia ystäviä on löytynyt kosolti ja koulunkäyntikin 

maistuu. Vaikka ei Karpalon yläaste olekaan sellainen kilttien lasten paratiisi 

kuin Artun isä haluaa uskoa. 

Kun Artun luokka lentää kauan odotetulle leirikoulumatkalleen Espanjaan, 

monesta kaverista ilmenee yllättäviä puolia. Opettajat ovat helisemässä, kun 

yksi tekee katoamistempun, toinen sortuu kännäämään ja kolmas ihastuu 

paikalliseen hurmuriin. Turistien suosimassa karaokebaarissa näytellään 

järkyttäviäkin näytelmiä. Mutta reissun päättyessä niin nuoret kuin 

aikuisetkin ovat oppineet todella paljon itsestään ja toisistaan. 

Adiós Arttu K. on itsenäinen jatko-osa nuortenromaaneille Arttu K. sekä Arttu K. ja Julia. 

Ruskon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

 

Vilkuna, Varpu: Rulla 
Tammi 1992 / 199 s. / ISBN 951-30-9946-6 / Nuoret aikuiset - 84.2 

 

Seppo, Rullaksi kutsuttu, on peruskoulun viimeisellä luokalla. Hän käy koulua 

kaupungissa, mutta asuu maalla. Siellä on perhe: isä, äiti ja sisarukset sekä 

Selma-mummu. Isän kanssa on vähän vaikeaa, sillä urheilu on isälle kaikki 

kaikessa. Seppo taas viihtyy paremmin muissa harrastuksissa, sillä 

pyörätuoleineen hänestä ei ole isän iltarasteille seuraksi. 

Mutta äiti, Selma-mummu ja sisarukset ymmärtävät ja tukevat. Ja tietysti 

ystävät ja aivan erityisesti Sari, joka käy samaa koulua kuin Seppo. Yhden 

talven aikana Seppo ehtii kokea paljon: epäonnistumisen ja onnistumisen 

tunteen, läheisen ihmisen kuoleman ja rakastumisen. Hän oivaltaa, että jokaisella on oma paikkansa 

elämässä eikä sitä voi kukaan muu täyttää. 

Ruskon kirjastossa 31 nidettä. 

 

 

 

Väyrynen, Taru & Tarmo: Karri ja öiset valot 
Tammi 1998 / 137 s. / ISBN 951-31-1322-1 / Nuoret aikuiset - Jännitys - 

84.2 

 

Karri on muuttanut isänsä kanssa Kainuun syrjäkulmilta Korsoon, jossa ei 

ole oikeastaan muuta näkemistä kuin paljon taloja ja muutama kauppa. Karri 

päättää totuttautua uusiin oloihin ja hän tutustuu huomaamattaan Kirsikkaan, 

jonka kotiasiat ovat aivan sekaisin. Kirsikka esittelee Karrille lähitienoon 

parhaimmat paikat: joen rannat, kalastuspaikat ja peltomaisemat. Kirsikan 

seurassa kolkko ensivaikutelma lähiöstä pehmenee ihan siedettäväksi. 

Leppoisa tunnelma on pian tiessään, kun valokuvausretki jokirantamille saa 

yllättävän lopun: Karri löytää voimakastuoksuisia kasveja, jotka Kirsikka 

tunnistaa hampuksi. Kuviot loksahtavat paikoilleen ja kummalliset tapahtumat kotitalossa saavat 

pelottavan selityksen. Alkaa vaarallinen taistelu huumekauppaa vastaan.  

Ruskon kirjastossa 31 nidettä. 


