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Bagge, Tapani: Ryhmä Z ja lohikäärmeen kita 

WSOY 2016 / 60 s. / ISBN 978-951-0-41920-5 / Osasto VHL 

(helppolukuiset) / Luokka 84.2 

Siis onko lohikäärmeitä oikeasti olemassa? 

 

Ryhmä Z seikkailee ja selvittää. Uusi Lukupalat-kirjasarja täynnä tulista 

toimintaa ja huvittavan hyvää huumoria! 

 

Atte ja Topi törmäävät Lailaan ja tämän mummoon. Lailan pikkusisko on 

kateissa, ja mummo epäilee lohikäärmeen napanneen tytön. 

 

Onneksi Ryhmä Z on juuri perustettu! Mukaan otetaan myös nokkela 

Laila, joka on poikia päätä pitempi ja haluaa auttaa lohikäärmeen arvoituksen ratkaisemisessa. 

Löytyykö kadonnut sisko? Entä naapurin vaarin Aatami-kissa? Lohikäärmeen varjo kurkkii 

uhkaavana nurkan takaa... 

 

Tapani Bagge ja Carlos da Cruz on tekijäkaksikko, joka saa koukutettua poikalukijat mukaan 

sujuvaan ja helppolukuiseen seikkailuun. Ryhmä Z on vauhdissa! 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

 

Castrén, Maarit: Pienet pelastajat : ensiaputietoa lapsille 

WSOY 2002 / 34 s. / ISBN 951-0-26674-4 / Osasto VHL / Luokka 59.23 

Pienet pelastajat antaa lapsille tietoa oikeista toimintamalleista 

hätätilanteissa. Arttu-koiran ja Villen avulla pelottaviakin tilanteita 

voidaan harjoitella ennakolta. 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 



 

Dahl, Roald: Kuka pelkää noitia  

Art House 1990 / 223 s. / ISBN 951-884-094-6 / Osasto VHN (fantasia) / 

Luokka 84.2 

Tämä ei ole satu, tämä on tarina oikeista noidista. 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. Tämä tarina kertoo kaiken tarvittavan: se paljastaa hurjia salaisuuksia, kuvaa hiuksia 

nostattavia kauhuja ja esittelee todellisen sankarin - vanhan viisaan isoäidin - ja kaameamman 

joukon ilkeitä, kammottavia ja vastenmielisiä noitia kuin voit kuvitella. 

Kuka pelkää noitia sai ilmestyessään vuonna 1983 lastenkirjallisuuden arvostetuimman palkinnon, 

Whitebread-palkinnon. 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

 

Dieckmann, Marja-Liisa: Merirosvo Svarttis ja setelivarkaat  

Mäkelä 2002 / 80 s. / ISBN 951-882-283-2 / Osasto VHL / Luokka 84.2  

Ville Vetelä ja Lasse Letku, jotka myös tunnetaan nimillä Wilhelm von 

Weteländer ja Lars von Letkuander, ovat herroja, joiden ammattina on 

ketkuilu. Ville Vetelä lukee sanomalehdestä, että eurojen aikakaudella on 

vanhojen rahojen keräilystä tullut suosittu harrastus. Molemmat muistavat, 

että merikapteeni Mertenkauhulla eli Svarttiksella on kokonainen 

puulaatikollinen vanhoja seteleitä. Jonkin ajan kuluttua Svarttiksen 

asumassa linnoituksessa hiippailee outoa väkeä, vaikka ei ole 

turistiaikakaan. Setelilaatikkokin joutuu vääriin käsiin, mutta kuinkas 

lopulta käykään, se selviää seitsemännestä Svarttiskirjasta. 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 



Ellilä, Kirsti: Reetta ja linnan vangit 

Ellilä, Kirsti ; Haapamäki, Kirsi 

Karisto 2010 / 133 s. / ISBN 978-951-23-5221-0 / Osasto VHL /Luokka 

84.2 

Sisarukset Reetta, Liina ja Lauri tuupataan hoitoon erikoisen Edit-tädin 

luokse, kun vanhemmat lähtevät häämatkalle Tallinnaan. Ex-

sirkusprinsessa Edit ei oikein lapsista perusta, ja hän ehdottaakin 

sisaruksille omatoimista tutustumisretkeä Turun linnaan. Lapset lähtevät 

eivätkä tietenkään malta pysyä ihan luvallisilla reiteillä. Edessä on 

seikkailu, johon sekaantuvat niin korvaton noita Valpuri Kyni kuin 

Kaarina Maununtytärkin! 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

 

 

Hakalahti, Niina: Ylämummoon Tuukka-Omar! 

Tammi 2011 / 191 s. / ISBN 978-951-31-6138-5 / Osasto VHL / Luokka 

84.2  

Tuukka-Omar ja hänen verettömällä verivalalla vahvistettu ystävänsä 

Paavo saavat pulman ratkaistavakseen, kun heidän luokalleen tulee uusi 

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

pelaavat shakkia, hoitavat yhteistä minipossuaan Jaskaa ja oleilevat 

välitunnit kahdestaan. Mutta nyt he joutuvat uusien, urheilullisten 

haasteiden eteen. Entä mikä on ylä- ja alamummon salaisuus? Ja kuka 

kumma on Ali Tajunta, Setäpaisti? Toinen hauska ja lämmin 

lastenromaani Tuukka-Omarista, joka ihailee pallokuosia suosivaa 

Pulmu-Päivytiä, kärsii yökastelusta ja puhuu äidinkielen lisäksi 

isänkieltä. Miekkailua ja joogaa harrastava Synnöve-mummo on myös 

vahvasti mukana kuvioissa. 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

 



Hirvonen, Hannu: Tärisevä traktori 

Tammi 2009 / 86 s. / ISBN 978-951-31-4494-4 / Osasto VHL 

(helppolukuiset) / Luokka 84.2  

Osaatko puhua traktoria? 

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. 

Tai kraktoriin, kuten krokotiili sanoo. Traktori kun on niin kauhean vaikea sana. 

Pian maatilan isäntä huomaa traktorin karanneen. Tarvitaan taas eläinten yhteistyötä, 

neuvottelutaitoa ja tietenkin vähän krokotiilin ärinää. Tärisevä traktori kertoo vieraan 

kohtaamisesta ja siitä, miten annettu apu kääntyy auttajankin iloksi. Lisäksi kirja opettaa lukusanat 

yhdestä kahteentoista traktorien kielellä. 

Vahdon kirjastossa 25 nidettä. 

 

 

Itkonen, Jukka: Sorsa norsun räätälinä  

Otava 2008 / 53 s. / ISBN 978-951-1-22703-8 / Osasto VHL / Luokka 

84.2  

Näitä tarinoita et voi lukea nauramatta! Verbaalivelho on tehnyt taas 

taikojaan ja siirtänyt klassisten satujen parhaat palat villisti mukaillen 

nykypäivään.  

Jukka Itkosen hullunkurisissa tarinoissa klassisten satujen hahmot 

seikkailevat jättihampurilaisten ja lottoarvontojen aikakaudella, ja 

kommelluksia riittää. Lohikäärme saa piimänsä, mutta miten mahtaa 

käydä, kun sorsa lupaa ommella norsulle kukkaron? Lättäjalka räätäli 

ehtii yllättää vanhan tööttökärsän monta kertaa… Iltasadun mittaisia 

tarinoita täydentää valloittava kuvitus. 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

 



Kolu, Siri: Tervemenoa Taika Taksinen 

Otava 2015 / 201 s. / ISBN 978-951-1-29089-6 / Osasto VHL / Luokka 

84.2 

Sano: Tervemenoa, lähiönoita! Tervemenoa! Tervemenoa! Sinä 

isotissinen valeaikuinen et minua nujerra! 

 

Kun Roosa Hurme 10-vuotispäivänään muuttaa Sirkuslaakson lähiöön, 

hänellä ei ole vielä aavistustakaan, että naapurissa asuu noita. Ja että 

hänestä tulee noidanvastustaja. Pian Roosa kuitenkin huomaa, että 

kunnallispoliitikko ja yrittäjä Taika Taksisessa on jotakin epäilyttävää. 

Ja Taksisen huvituspalvelun punaisissa ilmapalloissa melkoisen outoa 

kaasua. 

 

Lähiönoidat ovat katalia vihollisia. Mutta Roosaa ei helpolla lannisteta. 

Tietokoneita harrastavan ystävänsä Larsin kanssa hän päättää paljastaa lähiönoita Taika Taksisen ja 

selvittää, mihin oikein ovat joutuneet Sirkuslaaksosta kadonneet lapset. 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

 

Lappo, Jaana: Niilo Näsikkä ja löysä läjä 

WSOY 2003 / 67 s. / ISBN 951-0-28303-7 / Osasto VHL (helppolukuiset) / 

Luokka 84.2  / 7–10-vuotiaille 

Hihityttävän hauskaa menoa kilpailussa, jossa peli käy suorastaan 

haisevaksi. Niilo Näsikän luokalle julistetaan kilpailu: ryhmä, joka pitää 

hoidettavaksi saamansa kadun puhtaana koirankakoista, voittaa itselleen 

oman lemmikin. Niilo ryhtyy kavereidensa Teemun ja Pikku-Pokon kanssa 

toimeen. Läjät, pienet tai valtavat, on lapioitava pois. Mutta sitten 

kilpailussa alkaa esiintyä likaista, suorastaan haisevaa peliä. Kaverusten 

kadulle kannetaan kasoittain kakkaa, ja otteet sen kuin kovenevat. Tapahtuu 

kidnappauksia ja kastikkeen katoamisia, kamelikin nähdään ja ihmisen 

kokoinen kananpoika. Onko kukaan ylipäätään enää järjissään kilpailun ratketessa?  

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

 



Levola, Kari: Kissan koti 

Tammi 2008 / 79 s. / ISBN 978-951-31-4114-1 / Osasto VHL 

(helppolukuiset) / Luokka 84.2 

On kevätkesän aamu. Kissa katselee vintin salmiakki-ikkunasta, kun sen 

vanhaa isäntää kannetaan paareilla autoon. Kissa on taas yksin, alkaa sen 

yhdeksäs elämä. Vintillä on varasto ruokaa ja vettä, siellä voi nukkua ja 

katsella unia Jupiterista. 

Kissa pysyy piilossaan, kun talossa käy isännän sukulaisia ja 

remonttimiehiä. Se tulee esiin vasta kun taloa katsomassa käy perhe, jossa 

on pieni tyttö. Kissan kaulapannasta löytyy lappu:  

”Kuka taloon muuttaakin, pitäkää kissasta hyvää huolta. Hänen nimensä on Kaarle XXIV. Kenen 

kädestä hän suostuu syömään, saa sanoa Kalleksi.” 

Kissa ja tyttö löytävät yhteisen kielen. Tyttö on Sini, mutta sanoo voivansa olla Silvia, jos he 

leikkivät kuninkaallisia. Talon puutarhassakin on tilaa kirmata. Kissa tuntee itsensä jälleen 

nuoreksi. Se nukkuu tytön vieressä ja he päättävät katsoa yhteistä unta, jossa tekevät kuninkaallisen 

valtiovierailun Jupiteriin asti. 

Kesä on kaunis ja puutarha kukkii. Mutta kissa hengästyy ja joutuu jo pienistäkin ponnisteluista 

pysähtymään ja haukkomaan henkeä. Se on nuori kissa vain muistoissaan. Yhtenä iltana, kun on 

taas sovittu yhteisistä Jupiter-unista, kissa hyvästelee tytön, kun tämä on jo nukahtanut. Sitten kissa 

livahtaa ulos yöhön ja lähtee Jupiteria kohti, pistämään planeetan paikkoja kuntoon tytön unia 

varten. 

Kissan koti on kaunis ja haikea lastenkirja, satua ja totta. 

Vahdon kirjastossa 15 nidettä. 

 

Levola, Kari: Maailmantappi ja Rotkon rauha  

Tammi 2005 / 88 s. / ISBN 951-31-3132-7 / Osasto VHL (helppolukuiset) 

/ Luokka 84.2 

Maailmantappi eli Valo on väärinymmärretty nero. Äiti ei ymmärrä, 

Tikkari-Tiina nakkelee niskojaan, Kala-Kallella ja Rillillä on kiireitä. 

Riideltyään koko maailman kanssa Valo vetäytyykin koulun takana olevan 

Rotkon rauhaan murjottamaan. Edes runot eivät rimmaa. Mahtaako kesää 

tullakaan? Valo laskee niityn lampaita, nukahtaa ja näkee unta, joka vie 

hänet seikkailuun. Hetken Valo miettii jo maailmalle karkaamista, mutta 

huomaa onneksi, että sankariteoille on kysyntää kotinurkissakin. Miksei 

huomaisi, sillä hän saa liftikyydin rekkaan, joka on lähdössä Hampuriin. 

Rekkakuski pysähtyy kuitenkin sitä ennen tankkaamaan kalahampurilaisen 

Rillin Grillillä. Maailmantapin koulupäivästä tulee vähän erilainen. Mutta 



jotakin hänkin sentään oppii. Ihan yksin ei urotöihin riitä kukaan. Ilman ystäviä ei sittenkään taitaisi 

pärjätä.  

Runoileva Maailmantappi, eli riimihärkä niin kuin Rasaville häntä kutsuu, on aiemmin runoillut ja 

seikkaillut kirjoissa Maailmantappi ja Tikkari-Tiina, Maailmantapin koulukyydit ja Maailmantappi 

ja kukalliset kurahousut. 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

Levola, Kari: Äksy syysyskä  

Tammi 2002 / 175 s. / ISBN 951-31-2397-9 / Osasto VHL (helppolukuiset) / 

Luokka 84.2  

Puolivuotias pikkuveli Reima on valloittanut Rouslainin aivan kokonaan. Rouslain 

osallistuu innokkaasti Reiman hoitamiseen, mutta ilon lisäksi pikkuveli on tuonut 

sisarensa elämään paljon huoltakin. Aivastelu ja äksy syysyskä uhkaavat, ja nyt 

myös Reiman kunnia joutuu vaaraan. Blondi-Veera näet haastaa Rouslainin ja 

Reiman vauvaformulaan, ja koko luokka innostuu lyömään kisoista vetoa. 

Kisaolosuhteet ovat hankalat: märkä keli vaatii sadesään renkaat ja ennen varsinaista kilpailua 

Reima katoaa. 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

Lindgren, Astrid: Eemeli ja keittokulho  

WSOY 1997 / 32 s. / ISBN 951-0-20647-4 / Osasto VHL / 

Luokka 85.22 

Eemelin perheessä syötiin herkullista lihakeittoa. Kun jokainen 

oli syönyt riittävästi, jäi suuren kukallisen kulhon pohjalle vielä 

tilkka keittoa. Eemeli päätti pelastaa sen vatsaansa. Hän työnsi 

päänsä kulhoon, hörppäsi reippaasti, mutta ei saanutkaan enää 

päätään irti kulhosta. Niin siinä lähdettiin lääkärille, sillä 

arvokasta pilkkumia ei saanut rikkoa. Lääkärin luo päästyä, 

Eemeli kumarsi lääkärille kohteliaasti niin syvään kuin saattoi ja samassa keittokulho räsähti 

kahdeksi kappaleeksi. Näin Eemelin isä ja äiti säästivät markan, sillä lääkäri olisi ottanut kulhon 

poistamisesta viisi markkaa ja kulho oli neljän markan arvoinen. Eemelin isä oli tästä niin iloinen, 

että antoi Eemelille viisi penniä. Jos Eemeli olisi ollut tavallinen poika, muuta ei olisi sinä päivänä 

tapahtunutkaan. Mutta Eemeli oli Eemeli ja hän työnsi viisipennisen kotimatkalla suuhunsa. Ja taas 

mentiin lääkäriin. 

Vahdon kirjastossa 17 nidettä. 

 

Lipasti, Roope: Lätkä-Lauri  



WSOY 2017 / 60 s. / ISBN 978-951-0-42264-9 / Osasto VHL 

(helppolukuiset) / Luokka 84.2 

"- Ja hän torjuuuuuuuuuuu!" 

 

Viittä vaille NHL-tähti Lauri aloittelee peliuraansa vauhdikkaassa 

uudessa Lukupalat-sarjassa. Lukupalat on helppolukuinen sarja 

lukemaan opetteleville. 

 

Laurin elämä on yhtä jääkiekkopeliä. Hän torjuu ja laukoo kotona niin 

että perintövaasit ovat vaarassa. Maalivahdin polvisuojatkin leikataan 

äidin riemuksi vierashuoneen patjoista. Sitten Lauri pääsee pelaamaan 

ihan oikeaan jääkiekkojoukkueeseen ja kaukaloon. Hanskat uhkaavat 

lentää tiskiin jo ensimmäisten harjoitusten jälkeen, kun kiekot lipuvat 

yksi toisensa jälkeen hänen ohitseen maaliin. Avuksi löytyy kuitenkin enon pesäpalloräpylä, jossa 

on kuulemma taikaa 

 

Roope Lipasti (s. 1970) on lietolainen kirjailija ja kolumnisti. Hänen lastenromaaninsa 

Viikinkisolmu (2015) sai vuonna 2016 Lasten LukuVarkaus - ja Kirjava Kettu -palkinnot. 

 

Harri Oksanen (s. 1973) on sarjakuvapiirtäjä, joka on tunnettu mm. Kirjasto-sarjakuvistaan. 

Vahdon kirjastossa 12 nidettä. 

 

Llwellyn, Claire: Tuhma haukku  

Mäkelä 2010 / 23 s. / ISBN 978-951-883-061-3 / Osasto VHL / 

(tavutetut) / Luokka 84.2 

Kirja käteen -sarja on tarkoitettu aloitteleville lukijoille. Tavutetussa 

tarinassa Leosta ja Haukusta on mukavaa leikkiä yhdessä. Joskus he 

leikkivät pallolla, joskus vetämällä Haukun luuta. Mutta joskus Haukku 

keksii leikkejä, joista muut eivät innostu yhtä paljon.  

                                              Vahdon kirjastossa 12 nidettä. 

 

 

 

 

 

 



Mäki, Harri István: Sihis ja kummituslaiva  

Tammi 2002 / 79 s. / ISBN 951-31-2598-X / Osasto VHL / Luokka L 

84.2  

Sihis on pieni ja pelokas koira. Se on rodultaan chi-hu-a-hu-a eli 

kääpiökoira. Sihis on eksynyt perheestään, joka on lähtenyt etsimään esi-

isiensä kadonnutta kaupunkia ja aarretta. Se tutustuu 

kummitusperheeseen, joka haluaa auttaa pientä koiraa löytämään 

perheensä. 

Kummituslaiva lennättää matkustajat kohti seikkailua. Salamatkustajina 

laivalla seuraavat kavala muumio sekä koppakuoriainen Armas von 

Varvas. Myös ne ovat kiinnostuneet koirien aarteesta. Mutta löytyvätkö 

koiraperhe ja kadonneen kaupungin aarre? Entä miten pelokas Sihis 

selviää kummitusten mukana huimissa seikkailuissa? 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

 

Noronen, Paula: Yökoulu ja kadonnut opettaja  

WSOY 2016 / 59 s. / ISBN 978-951-0-42118-5 / Osasto VHL 

(helppolukuiset) / Luokka 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 ja jäätävän jännää äksöniä. Kati 

Närhen piirtämät kuvat zombien, vampyyreiden ja muiden yökoululaisten seikkailuista saavat 

lukijan selkäpiin karmimaan. 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 



 

Noronen, Paula: Yökoulu ja kauheat naapurit  

WSOY 2017 / 54 s. / ISBN 978-951-0-42374-5 / Osasto VHL 

(helppolukuiset) / Luokka 84.2  

Yökoulu lakkautusuhan alla! 

 

Paula Norosen helppolukuinen Yökoulu-sarja jatkuu kammottavan 

hauskana. Yökoulun naapuritalossa asuu kiukkuinen pariskunta. Heitä 

häiritsee yökoulusta kuuluva meteli. Mitä ihmettä siellä melskataan? 

Ja vielä öiseen aikaan! 

 

Naapurit tekevät kaikkensa sulkeakseen koko koulun, mutta yökoulun 

oppilaita ei niin vain hätistetä. Ratkaisevatko zombipoika Paavo ja 

vampyyrityttö Martta kiperän tilanteen - vai iskeekö viikate sittenkin? 

 

Sarjan ensimmäinen osa Yökoulu ja kadonnut opettaja on valittu Runeberg junior -ehdokkaaksi 

lasten lukuintoa edistävänä kirjana. "Kirja joka varmasti viihdyttää aloittelevia lukijoita", raati 

perustelee. 

 

Kirjailijana, kolumnistina ja koomikkona tunnettu Paula Noronen jatkaa yökouluun sijoittuvaa 

helppolukuista kirjasarjaa, joka on pullollaan päätöntä huumoria ja jäätävän jännää äksöniä. 

Sarjakuvataiteilija Kati Närhen piirtämät kuvat zombien, vampyyreiden ja muiden yökoululaisten 

seikkailuista saavat lukijan selkäpiin karmimaan. 

Vahdon kirjastossa 12 nidettä. 

 

 

Nuotio, Eppu: Kingi ja ponteva pentu 

Otava 2010 / 80 s. / ISBN 978-951-1-24077-8 / Osasto VHL / Luokka 84.2 

Kingin ja Susse-neidin kevät alkaa murheellisesti, kun koirista vanhin 

kuolee. Koko kylä suree Miska-mummoa ja Kingi ajattelee, ettei voisi enää 

koskaan olla iloinen. Sitten Poika ja Keppinainen palaavat kylältä 

mukanaan villisti viipottava pehmeä karvapallo. Kamala, kaikkialle ehtivä 

pentu aikoo jäädä asumaan Kingin taloon! Tätä Kingi ei antaisi perheelle 

koskaan anteeksi! Ainakaan se ei päästäisi pentua omalle sohvalleen! Mutta 

toisinaan Neiti Silvi Oravainen näyttää nukkuessaan pieneltä 

karhunpennulta… Ja melko… noh, suloiselta. 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 



 

Parkkinen, Jukka: Karhukirjeitä kaamoksesta 

WSOY 2006 / 86 s. / 951-0-31512-5 / Osasto VHL / Luokka 84.2 / 5.-6.-

luokkalaisille 

Otso raportoi jälleen Karhumäestä, jonka kaamoksessa hän ehtii puuhata 

Amalia-tädin kanssa monenmoista moottoroidusta mattopyykistä elokuva-

avustajina esiintymiseen. Amalian ja konstaapeli Oiva Karhusen suhteeseen 

tulee säröjä tädin uuden harrastuksen – painonnoston – takia, ja Oiva 

syventyy kulttuuririentoihin kokolaturi Aarian Oopperan kanssa. Mutta 

lopulta kaikki järjestyy, kun tädillä on tassunsa pelissä.  

Kirja on Karhukirjeiden neljäs kokoelma. Aikaisemmin Otson kuulumisista 

on kerrottu kirjoissa Karhukirjeitä Karvoselle, Karhukirjeitä Karhumäestä ja Karhukirjeitä 

kesäleiriltä.  

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

Parvela, Timo:  Paten jalkapallokirja 

Tammi 2015 / 106 s. / 978-951-31-8354-7 / Osasto VHL / Luokka 84.2  

Pate pallo hukassa? Supersuosituista Ella ja kaverit -kirjoista tuttu, 

hieman hömelö Pate seikkailee jo toisessa omassa kirjassaan. Pallo-

Karhujen joukkue on osallistumassa Super-turnaukseen, mutta 

kavereiden hämmästykseksi keskushyökkääjäksi ei valitakaan Patea! 

Vaikka hän rakastaa jalkapalloa ja on aivan loistava pelaaja. Pate ei 

kuitenkaan jää tuleen makaamaan vaan päättää kasata turnaukseen oman 

jenginsä, Maailman parhaan joukkueen. Pelikavereiksi hän haluaa 

värvätä mm. Messin, Ronaldon ja Zlatanin, mutta heitä on aika vaikea 

saada kiinni. Onneksi Pate saa uusia ystäviä, joiden kanssa osallistuminen 

saattaakin onnistua. Tosin kolmijalkainen koira, naapurin 

yhdeksänkymppinen Eino ja pullokassimies puistosta eivät ole kaikkien mielestä mikään dream 

team. Mutta ehkä joukkuetovereilla on salattuja kykyjä? Timo Parvelan ja kuvittaja Pasi Pitkäsen 

yhteistyö kantoi hedelmää jo sarjan ensimmäisessä osassa nimeltään Paten aikakirjat. 

Kirkkonummelaisen Timo Parvelan lasten- ja nuortenkirjoja luetaan ympäri maailman. Erityisesti 

Saksassa hänen suosionsa on valtaisaa. Parvela tunnetaan myös käsikirjoittajana ja kolumnistina. 

Nuoren kuvittajan, Pasi Pitkäsen vauhdikas piirroskuvitus kruunaa vallattoman tarinan. 

Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 



Rooney, Anne: Ihan likainen 

Mäkelä 2011 / 31 s. / 978-951-883-202-0 / Osasto VHL (tavutetut) / 

Luokka 84.2 /  

Kirja käteen on aloitteleville lukijoille tarkoitettu sarja. Tavutettu kirja 

kertoo vilkkaan Henkka-pojan elämästä. Kotona kaikki kehottavat 

Henkkaa menemään kylpyyn, vaikka hän inhoaa sitä. Kunnes Aksu 

näyttää, kuinka hauskaa se voi olla... Hyvä Henkka! –sarja 

                                              Vahdon kirjastossa 12 nidettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wallace, Karen: Kiiltävät johtolangat  

Mäkelä 2011 / 31 s. / ISBN 978-951-883-270-9 / Osasto VHL 

(tavutetut) / Luokka 84.2 

Eräänä aamuna maatilan eläimet heräävät ja huomaavat, että joku on 

yön aikana jättänyt niille lahjan. Etsiväkoira saa nuuskia, kuka on 

ollut asialla. Pystyykö etsiväkoira ratkaisemaan arvoituksen? Kiva 

tavutettu kirja aloitteleville lukijoille suunnatussa Kirja käteen -

sarjassa.  

                      

                                                                Vahdon kirjastossa 12 nidettä. 

 

 

 



 

Wallace, Karen: Munavarkaita  

Mäkelä 2012 / 31 s. / ISBN 978-951-883-285-3 / Osasto VHL 

(tavutetut) / Luokka 84.2 

Hanhen pesä on tyhjä: sen muna on varastettu! Ratkeavatko 

arvoitukset, kun etsiväkoira laittaa kaikki nuuskijantaitonsa peliin? 

Kiva tavutettu kirja aloitteleville lukijoille suunnatussa Kirja käteen -

sarjassa.  

                      Vahdon kirjastossa 30 nidettä. 

 

 

 


