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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. 

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. 

6 nidettä 

 

 

 

 

 

 



Bagge, Tapani : Aavehevosen arvoitus (Apassit 1) 

 

Karisto 2018 / 127 s. / ISBN 978-951-23-6361-2 / Lapset – 84.2 

 

Itsepintainen sumu riivaa syksyistä Helsinkiä öisin. Sumussa laukkaa 

aavehevonen, joka rikkoo liikkeiden näyteikkunoita Aleksanterinkadulla 

ja sotkee Esplanadin istutuksia. Poliisi on ymmällä. Kun hevonen iskee 

Stockmannin tavarataloon, jossa Heikin äiti on myyjänä, Heikki perustaa 

kaveriensa kanssa salaseuran Apassit. Apassit päättävät ottaa selvää 

aavehevosen arvoituksesta. He joutuvat elämänsä seikkailuun, josta ei 

puutu vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Samalla lukija tutustuu yli sadan 

vuoden takaiseen Helsinkiin ja sen värikkäisiin hahmoihin.  

 

Aavehevosen arvoitus aloittaa lasten hauskan seikkailusarjan, jossa 

tutkitaan salaperäisiä tapauksia noin vuonna 1910. Armoitettu 

tarinankertoja Tapani Bagge on saanut aisaparikseen Carlos da Cruzin, 

jonka ilmeikäs nelivärikuvitus saattelee lukijaa läpi historiallisen Helsingin. 

31 nidettä 

 

Bagge, Tapani: Ryhmä Z ja lohikäärmeen kita 

WSOY 2016 / 60 s. / ISBN 978-951-0-41920-5 / Lapset - helppolukuiset - 

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! 

              30 nidettä 

 

 

 

 

 



Brallier, Max: Maailman viimeiset tyypit 1 

WSOY 2018 / 225 s. / ISBN 978-951-0-43777-3/ Nuoret - 84.2  

 

Neropatti kohtaa Walking Deadin! 

 

Railakas, uuden sarjan aloittava runsaasti kuvitettu romaani täynnä 

nerokkaita vekottimia, zombeja ja jättimäisiä hirviöitä. 

 

Siitä asti kun hirviökatastrofi tuhosi maailman sellaisena kuin me sen 

tunnemme, 13-vuotias Jack on asunut puumajassaan suojanaan 

katapultteja ja vallihauta, seuranaan videopelit ja ravintonaan loputon 

varasto Oreo-keksejä ja Mountain Dew'ta. Kun taistelu zombeja, 

siipirähkiä ja köynnösryönejä vastaan käy yksinäiseksi, Jack yhdistää 

voimansa nörtti-Quintin ja ääliö-Dirkin kanssa. Jack on päättänyt 

pelastaa ihastuksensa Junen ja maailman - ja olla olematta enää koskaan 

mikään keskivertokaveri! Pystyykö hän siihen? 

 

Last Kids on Earth -kirjasarja on ollut huima menestys, ja niitä on myyty maailmanlaajuisesti jo yli 

miljoona kappaletta. Kirjoihin perustuva Netflix-sarja lanseerataan syksyllä 2019. 

Suosittelemme 5-7-luokkalaisille.     

26 nidettä 

Castrén, Maarit: Pienet pelastajat : ensiaputietoa lapsille 

WSOY 2002 / 34 s. / ISBN 951-0-26674-4 / Lapset-  59.23 

Pienet pelastajat antaa lapsille tietoa oikeista toimintamalleista 

hätätilanteissa. Arttu-koiran ja Villen avulla pelottaviakin tilanteita 

voidaan harjoitella ennakolta. 

                           

 

                                                                              30 nidettä 

Dieckmann, Marja-Liisa: Merirosvo Svarttis ja setelivarkaat  

Mäkelä 2002 / 80 s. / ISBN 951-882-283-2 / Lapset- 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.  30 nidettä 



Doyle, Catherine: Myrskynvartijan saari 

Kumma 2020 / 347 s. ISBN 9789523700154 / Nuoret - 84.2 Spefi  

Saari, joka ei koskaan unohda. Tarina, jonka muistat ikuisesti. 

 

On tavattoman vaikea uskoa taikuuteen ennen kuin se tarttuu kiinni 

hartioista ja ravistelee hereille. 

 

Kerran sukupolvessa Arranmoren saari valitsee itselleen uuden 

Myrskynvartijan, jonka tehtävänä on käyttää saaren voimaa ja suojella 

sen taikaa vihollisilta. Fionnin salamyhkäisen ja omalaatuisen isoisän on 

tullut aika luopua tehtävästään. Pian saari saisi uuden Vartijan. 

 

Kun maan päällä kamppaillaan saaren herruudesta, pinnan alla heräilevät 

synkät taikavoimat, jotka pyrkivät lietsomaan muinaisen sodan uuteen 

liekkiin. 

 

Myrskynvartijan saari aloittaa taianomaisen kirjasarjan, jossa 

seikkaillaan syrjäisellä ja tuulenpieksemällä Arranmoren saarella.  

 

Suositusikä 9+   30 nidettä 

 

Ellilä, Kirsti: Reetta ja linnan vangit 

Ellilä, Kirsti ; Haapamäki, Kirsi 

Karisto 2010 / 133 s. / ISBN 978-951-23-5221-0 / Lapset - 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! 

                                                                    30 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? 

 

                               24 nidettä 

Eräpuro, Annika : Karkaava talo 

 

Robustos 2019 / 74 s. / ISBN 978-952-5758-69-6 / Lapset – 84.2 

 

Erään myrskyisen yön jälkeen kaikki on toisin. Torin laidalta on kadonnut 

kokonainen talo! Mihin kummaan yli satavuotias puuhuvila on voinut 

noin vain hävitä? 

Sitä lähtevät selvittämään huvilassa vierasmajaa pitänyt Helena sekä 

Mauri, harjakauppias, joka on varannut talosta huoneen. 

Seuraa vauhdikas seikkailu, johon mahtuu muutama uskomattomankin 

tuntuinen mutka... 

Humoristinen, koskettava ja mukaansatempaava tarina saa  

miettimään, mikä elämässä lopulta on tärkeintä. 

25 nidettä 

 

Hai, Magdalena: Painajaispuoti ja kamala kutituspulveri 

WSOY 2018 / 58 s. / ISBN 978-951-0-43364-5/ Lapset - 84.2 

Varokaa aavetöhnää! 

 

Uusi karmivan hauska Lukupalat-sarja kertoo neuvokkaasta Ninnistä, 

joka pestautuu kauppa-apulaiseksi eriskummalliseen Painajaispuotiin. 

 

Ninni etsii töitä ja astuu rohkeasti sisään Painajaispuotiin. Myyntitiskin 

takaa hän löytää kaupan omistajan Kumma-Ukon, joka on tikahtumassa 

nauruun. Joku ketku on ripotellut tämän päälle aimo annoksen 

kutituspulveria! 

 

Paikalle leijuu kauppakummitus Pertsa, ja yhdessä Ninnin kanssa he ryhtyvät etsimään 

käänteiskutituspulveria Painajaispuodin sokkeloista. Mutta nurkan takaa vastaan rullaluistelee ilkeä 



maamustekala Löllis, joka pilaa AINA kaiken... 

 

Uusi Painajaispuoti-sarja sopii kaikille jännityksen ja huumorin ystäville, joiden päätä eivät huimaa 

liskonsilmämunakkaat tai myrkkyleukojaan napsuttelevat pormestarilukit. 

27 nidettä 

Haig, Matt: Eevin eläinmaailma 

Aula & Co 2021 / 244 s. / ISBN 9789523640580 /Lapset - 84.2             

11-vuotiaalla Eevillä on erityinen taito: hän pystyy puhumaan eläinten 

kanssa. Eevin isä kuitenkin vannottaa Eeviä olemaan käyttämättä 

taitoaan, koska se on erittäin vaarallista. Isä ei suostu kertomaan miksi, 

mutta Eevi arvelee, että se liittyy jotenkin hänen äitiinsä, joka on kuollut 

vuosia aiemmin. Eevi yrittää parhaansa mukaan pitää lupauksen isälle, 

mutta kun paikallisessa eläintarhassa tapahtuu onnettomuus, Eevin 

täytyy pettää isän luottamus ja asettaa itsensä ja monta muuta 

hirvittävään vaaraan. Ajan käydessä vähiin Eevin pitää saada eläimet 

apuun – ja viimeinkin olla rohkeasti oma itsensä. 

 

Eevin eläinmaailma on vauhdikas ja jännittävä lastenkirja, joka kertoo 

eläimistä ja suhteestamme luontoon, koulumaailmasta ja siitä, kuinka 

olla oma itsensä.   30 nidettä 

 

Hakalahti, Niina: Ylämummoon Tuukka-Omar! 

Tammi 2011 / 191 s. / ISBN 978-951-31-6138-5 / Lapset -  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. 

              30 nidettä 

 

 

 

 



Hirvonen, Hannu: Tärisevä traktori 

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

25 nidettä 

Holopainen, Anu: Kauhukännykkä 

Myllylahti 2019 / 111 s. / ISBN 978-952-202-991-1/ Lapset - 84.2  

 

Kauhukännykkä on alakouluikäisille suunnattu kauhuromaani, joka 

helppolukuisuutensa, maltillisen sivumääränsä ja sopivasti jännittävän 

tarinan ansiosta houkuttaa myös vähemmän lukevia lapsia kirjojen pariin. 

Kirja aloittaa Iik!-sarjan. 

 

Viidesluokkalaiset Saku ja Sussa ovat paitsi kaksoset, myös parhaat 

kaverit. Eräänä talvipäivänä Saku löytää maasta kännykän, joka ei 

vaikuta aivan tavalliselta Samsungilta, mutta luokan häijyin poika Ville 

nappaa sen itselleen. 

 

Saku ei saa ajatuksiaan puhelimen hohtavista kuorista, ja pian koko 

koulu huomaa, että Villelle on tapahtumassa jotakin outoa - poika lintsaa 

koulusta, kuljeksii ympäri kylää kännykkäänsä uppoutuneena ja karkaa 

opettajalta mitä kummallisimmalla tavalla. Saku lähtee päähänpistosta 

seuraamaan Villeä ja näkee uskomattoman tapahtuman, joka todistaa, että puhelimessa todella on 

jotain yliluonnollista. 

 

Lopulta Ville katoaa kokonaan, eivätkä edes hänen kätyrinsä tiedä pojan olinpaikkaa. Kännykkä 

kuitenkin ilmestyy salaperäisesti takaisin, ja tällä kertaa sen löytää tokaluokkalainen Pirre, joka 

katoaa samaa tietä kuin Ville. Mutta mitä tietä? Kadonneista ei näy jälkeäkään missään. 

 

Kun ilmenee, että pikkusisko Siiri on vaarassa joutua kännykän valtaan, kaksosten on pakko ryhtyä 

selvittämään, mitä kauhukännykän uumeniin oikein kätkeytyy. 

26 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. 

32 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. 

5 nidettä 

Itkonen, Jukka: Sorsa norsun räätälinä  

Otava 2008 / 53 s. / ISBN 978-951-1-22703-8 / Lapset - 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.               30 nidettä 



Ikola, Markus: Jasu mestarimokaaja  

Karisto 2018 / 132 s. / 978-951-23-6390-2/ Lapset - 84.2  

Jasulle ja hänen kavereilleen sattuu ja tapahtuu! Kuudesluokkalaiset 

kaverukset haluaisivat tyttöystävät, vaikka se tarkoittaakin huolettomien 

poikamiespäivien jäämistä taakse. Mutta miten tehdä tyttöihin 

herrasmiesmäinen vaikutus, kun puuhun lentäneen huivinkin 

pelastaminen johtaa katastrofiin? Oman lisänsä vauhdikkaaseen menoon 

tuovat Jasun katastrofialtis setä Kassu, jostain kumman syystä 

hermoromahduksen partaalla oleva luokanopettaja Nieminen ja Jasun 

painia harrastava mummo, joka matkustaa junassa pummilla ja kiristää 

jälkikasvuaan perinnöllä. 

 

Jasu mestarimokaaja aloittaa uuden hulvattoman hauskan sarjan, joka 

houkuttelee tottumatontakin lukijaa tarttumaan kirjaan vitsikkäillä 

kommelluksilla ja lyhyillä, napakasti kirjoitetuilla luvuilla. 

27 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. 

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. 

26 nidettä 



 

Kaarniranta, Sari: Supertavis ja vuokraihmiset 

 

Aurinko 2019, / 94 s. / ISBN 9789522306258 / Lapset - 84.2 

 

Muistatko Onnin? Pojan, joka asuu tavallisista tavallisimmassa 

perheessä ja jolle ei tapahdu mitään erikoista paitsi välillä...  

 

On juhannus, ja kaikki muut jossain muualla pitämässä hirveän hauskaa. 

Vain Onni on kaupungissa perheensä kanssa. Ulkona on kylmää ja 

harmaata. Alati outo kummitäti Kirsikka tulee kylään seuralaisen kanssa, 

joka vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, eikä kummitäti vaikuta 

läheskään niin kummalliselta kuin yleensä. Urkkikin murisee 

seuralaiselle...  

Juhannuksesta ei tulekaan ihan niin umpitylsä kuin Onni pelkäsi,  

vaan ehkä vähän liiankin vauhdikas!                                   28 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. 

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. 

    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.             12 nidettä 

 

 

 

 

Kolu, Siri: Tervemenoa Taika Taksinen 

Otava 2015 / 201 s. / ISBN 978-951-1-29089-6 / Lapset - 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. 

30 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. 

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. 

 6 nidettä 

Lappo, Jaana: Niilo Näsikkä ja löysä läjä 

WSOY 2003 / 67 s. / ISBN 951-0-28303-7 / Lapset -  Helppolukuiset - 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?  

            30 nidettä 



Leinonen, Anne: Holtiton masiina 

Icasos 2020 / 78 s. / ISBN 9789526878096 / Lapset - 84.2  

Anne Leinosen vauhdikas ja jännittävä scifiseikkailu on hänen 

ensimmäinen lastenromaaninsa. 

 

Riekki, Emin ja Iisa osallistuvat koulun tiedepäivään itse tehdyllä 

koneella, jonka on tarkoitus muokata todellisuutta. Koulupäivät olisivat 

kolmen tunnin mittaisia, kotona takapihalla olisi huvipuisto jne. 

 

Kun Riekki painaa nappia, maailma todellakin muuttuu. Naapurin 

Kinkeroinen alkaa urheilla ja isälle kasvaa tukka.Kaikki muutokset eivät 

ole suinkaan mukavia. Riekki huomaa olevansa muiden mielestä 

kiusaaja. Iisa ja Emin eivät olekaan enää hänen parhaita ystäviään. 

Riekki haluaa asiat takaisin ennalleen, mutta sitä varten hänen on 

pantava kaikki peliin, eikä se onnistu yksin, vaan hän tarvitsee ystävänsä 

takaisin. 

 

Holtiton masiina käsittelee toveruuden, rohkeuden ja olemisen 

kysymyksiä lämpimän mieleenpainuvalla tavalla. 

 

Kirjan on kuvittanut sarjakuvataiteilija Broci. 

 

Levola, Kari: Kissan koti 

Tammi 2008 / 79 s. / ISBN 978-951-31-4114-1 / Lapset – Helppolukuiset - 

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. 

15 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. 

29 nidettä 

 

 

 

Levola, Kari: Maailmantappi ja Rotkon rauha  

Tammi 2005 / 88 s. / ISBN 951-31-3132-7 / Lapset – helppolukuiset - 

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. 

30 nidettä 

 

 



Levola, Kari: Äksy syysyskä  

Tammi 2002 / 175 s. / ISBN 951-31-2397-9 / Lapset – Helppolukuiset - 

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. 

30 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!? 

 

 

                                                                                                          25 nidettä 

 

Lipasti, Roope: Lätkä-Lauri ja ihmeräpylä 

WSOY 2017 / 60 s. / ISBN 978-951-0-42264-9 / Lapset – 

Helppolukuiset - 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 

                                                                                                                           12 nidettä 

 



Lipasti, Roope: Lätkä-Lauri ja haamupelastus 

WSOY 2018 / 61 s. / ISBN 978-951-0-42975-4/ Lapset – 

Helppolukuiset - 84.2 

- SIELLÄ LEPÄÄ!!! 

 

Maalivahti Lauri jatkaa torjuntojaan vauhdikkaassa Lukupalat-sarjassa. 

Innokas kiekkosankari tuli tutuksi jo kirjassa Lätkä-Lauri ja ihmeräpylä. 

 

Lauri pelaa maalivahtina oman kylän jääkiekkojoukkueessa, mikä on 

toki vain siirtymävaihe ennen kansainvälistä uraa. Hänen salaisuutensa 

kentällä on enolta peritty ihmeräpylä, jolla saa jokaisen kiekon kiinni. 

Tällä kaudella joukkueen uskottavuus kasvaa, kun he saavat ihan oikeat 

pelipaidatkin. Vaan miten käy pelissä, kun ihmeräpylä on unohtunut 

auton takapenkille?   12 nidettä 

Lipasti, Roope: Lätkä-Lauri ja tautinen turnaus 

WSOY 2019 / 60 s. / ISBN 978-951-0-43743-8/ Lapset – 

Helppolukuiset - 84.2 

Lätkä-Lauri vauhdissa 

 

Lätkä-Lauri on helppolukuinen, humoristinen jääkiekkosarja koulua ja 

urheilu-uraa aloitteleville. Suositun sarjan kolmas osa vie 

turnaustunnelmiin. Sapelihammastiikereiden ensimmäinen pelimatka ei 

suju aivan suunnitelmien mukaan. 

 

Lätkä-Laurin joukkue Sapelihammastiikerit on kutsuttu ihan oikeaan 

Kermakannu-turnaukseen. Jokaisessa sarjassa pelaa kolme joukkuetta, ja 

kovana tavoitteena on vähintään pronssimitali. Juuri ennen peliä Laurin 

vatsassa alkaa kuitenkin mouruta. Olikohan virhe tankata pelibussissa 

karkilla?     12 nidettä 

Lipasti, Roope: Lätkä-Lauri ja kaukalon kovis 

WSOY 2020 / 60 s. / ISBN 978-951-0-44638-6/ / Lapset – 

Helppolukuiset - 84.2 

Lätkä-Lauri isossa kaukalossa! Lätkä-Lauri kokeilee siipiään isomman 

seuran edustusjoukkueessa. Siellä pelataan kovaa, eikä ihan kaikilla ole 

reilut pelisäännöt hallussa. Kaupungin tunnetuin jääkiekkoseura etsii 

pelaajia edustusjoukkueeseensa. Lätkä-Lauri kavereineen lähtee 

näyttämään taitojaan. Veeti veikkaa, että paikalla voi olla myös NHL:n 

kykyjenmetsästäjä. Katsomossa onkin outo mies, jolla on aurinkolasit ja 

iso parta. Onkohan hän pelaaja-agentti? Lätkä-Lauri joutuu kuitenkin 

keskittämään kaiken tarmonsa isokokoiseen poikaan, joka yrittää häätää 

pienemmät pois kaukalosta epäreiluin konstein. 

              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.  

                                                            12 nidettä 

 

 

Maistre, Prine de: Mia ja valkoinen leijona  

Minerva 2019 / 189 s. / ISBN 978-952-312-861-3/ Nuoret  - 84.2 

11-vuotias Mia saa hoidettavakseen harvinaisen valkoisen 

leijonanpennun vanhempiensa kissapetofarmilla Etelä-Afrikassa. Tytön 

ja leijonan välille syntyy aivan erityislaatuinen suhde. Kolme vuotta Mia 

ja Charlie-leijona kasvavat yhdessä ja heistä tulee erottamattomat. 

 

Mian täyttäessä 14 on Charliesta kasvanut uljas valkoinen urosleijona, 

upea yksilö, jonka Mian isä haluaa myydä hyvään hintaan trofee-

metsästäjille. Järkyttyneellä Mialla ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin karata 

Charlien kanssa. 

 

Tyttö ja leijona lähtevät vaarojen täyttämälle matkalle halki Etelä-

Afrikan. Jos he vain onnistuvat pääsemään Timbavatin 

luonnonsuojelualueelle, on Charlie turvassa.   

          24 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).  26 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. 

25 nidettä 

 

Mäki, Harri István: Sihis ja kummituslaiva  

Tammi 2002 / 79 s. / ISBN 951-31-2598-X / Lapset - 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? 

30 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.           

                                                                       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 ja jäätävän jännää äksöniä. Kati 

Närhen piirtämät kuvat zombien, vampyyreiden ja muiden yökoululaisten seikkailuista saavat 

lukijan selkäpiin karmimaan. 

30 nidettä 

 

Noronen, Paula: Yökoulu ja kauheat naapurit  

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

Helppolukuiset -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. 

 

12 nidettä 

 



Noronen, Paula: Yökoulu ja noidutut tossut 

WSOY 2018 / 58 s. / ISBN 978-952-04-0125-2 / / Lapset - 

Helppolukuiset -84.2 

Zombipoika Paavo ja vampyyrityttö Martta kummallisten tossujen 

kurimuksessa. 

 

Yökouluun saapuu salaperäinen paketti täynnä tuliteriä sisäkenkiä, 

kiiltäviä ja kullanhohteisia. Valitettavasti tossuja ei riitä kaikille, joten 

rehtori arpoo ne seitsemälle onnelliselle. Martta ja ihmiskissa Misse 

saavat omansa, mutta Paavo jää ilman. 

 

Välitunnin jälkeen kaikki tossuja saaneet oppilaat ovat kadonneet 

jäljettömiin! Rehtori luulee heitä lintsareiksi, mutta Paavo tietää, että 

Martta ei koskaan pinnaisi. Tapauksen selvittäminen vie Paavon ja 

kissaksi muuntautuneen Missen vaarallisiin ja yllättäviin tilanteisiin. 

Kummallisen piparkakkutalon noidalla ei taida olla puhtaat jauhot 

pussissa, kun hän pyytää lapsia piparimaistiaisiin. Entäs oudot seitsemän 

kääpiötä, onko heillä jotain tekemistä noiduttujen sisäkenkien kanssa? 

Hyytävän jännittävä ja hurjan humoristinen tarina ei jätä ketään 

kylmäksi... 

12 nidettä 

Noronen, Paula: Yökoulu ja vaarallinen operaatio 

WSOY 2019 / 60 s. / ISBN 978-952-04-0772-8/ Lapset – 

Helppolukuiset -  84.2  

Zombipökäle saa uimahallin sekaisin! 

 

Helppolukuinen Yökoulu-sarja uppoaa alakoululaisiin kuin veitsi... 

voihin! Kauhun ja huumorin yhdistelmää ei voi vampyyrikaan vastustaa. 

 

Yökoululaiset lähtevät uimahalliin opettajansa, neiti Kammosen 

johdolla. Heidän uintivuoronsa on tietysti yöllä, kun muu kaupunki 

nukkuu. Paavo Zombinen, Martta Vampyyri, Lauri Luuranko ja muut 

koululaiset ovat innoissaan! 

 

Hallissa on samaan aikaan meneillään vauvauinti, ja altaassa polskii 

myös Paavon pikkuveli, zombivauva. Yhtäkkiä vauvan uimavaipasta 

luiskahtaa veteen kakkapökäle ja syntyy täydellinen kaaos! Kukaan ei 

huomaa, että zombivauva irrottaa altaan tulpan, koska luulee sitä tutiksi. 

Uimarit imeytyvät suoraan sokkeloisiin viemäreihin, missä lymyilee 

jättimäinen viemärirotta. Ja kun putkistossa alkaa kaikua puistattava 

huhuilu, eksyneitä lapsia pelottaa toden teolla. Pääsevätkö he koskaan 

ulos? Ja kuka viemärissä oikein ulisee? 

29 nidettä 



Nuotio, Eppu: Kingi ja ponteva pentu 

Otava 2010 / 80 s. / ISBN 978-951-1-24077-8 / Lapset - 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. 

30 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. 

 

30 nidettä 

 

 

 

Parkkinen, Jukka: Karhukirjeitä kaamoksesta 

WSOY 2006 / 86 s. / 951-0-31512-5 / Lapset - 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.  

30 nidettä 



Parvela, Timo:  Paten jalkapallokirja 

Tammi 2015 / 106 s. / 978-951-31-8354-7 / Lapset - 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. 

30 nidettä 

 

Parvela, Timo: Kepler62. Kirja yksi, Kutsu 

WSOY 2018 / 119 s. / 978-951-0-43617-2 / Lapset - 84.2  

Suositun sarjan avaus! Be part of the story - Lähde mukaan hurjaan 

avaruusseikkailuun! 

 

Kuusiosainen avaruusseikkailu vie lukijan jännittävälle matkalle läpi 

avaruuden. Lapset ovat kuin uudisraivaajia saapuessaan Kepler-62:lle ja 

he joutuvat vaikeiden valintojen eteen. Päästäkseen mukaan matkalle, 

lasten tulee pelata läpi tietokonepeli Kepler-62. He kohtaavat 

avaruusolioita, sairautta ja lopulta totuuden valheiden takana. Kenet sinä 

pelastaisit? 

 

Kirja yksi: Kutsu 13-vuotias Ari pitää huolta sairaasta veljestään Jonista. 

He elävät maailmassa, jossa luonnonvarat ovat huvenneet dramaattisesti. 

Vapaa-aikansa veljekset viettävät uuden Kepler-pelin parissa, joka on 

kaikkien huulilla, ja pääsevät niiden harvojen joukkoon, jotka ovat 

pelanneet sen läpi. Kukaan ei tiedä mitä pelin viimeisen tason loppuun 

suorittaneille tapahtuu, mutta siitä kulkee villejä huhuja. Kyseessä ei 

ehkä olekaan pelkkä peli, vaan kutsu. Mutta kuka on kutsuja ja minne se 

heidät vie? 

31 nidettä 

 



Paretskoi, Jyri : Aino, Onni ja höpsähtänyt ope 

 

Karisto Oy 2020 / 45 s. / ISBN 978-951-23-6716-0 / Lapset – 

Helppolukuiset – 84.2 

 

Aino ja Onni saavat tietää, että oma opettaja on sairaana ja tilalle 

tulee sijainen. He ovat kyllä kuulleet hurjia tarinoita sijaisista, mutta 

tätä hekään eivät osanneet odottaa. Hipin näköinen Tomppa Tajunen 

kutsuu oppilaita nassinkaisiksi ja puhuu porkkanaan kuin 

mikrofoniin. Tompan tunneilla matematiikka muuttuu laskutukseksi 

ja maitokin tulee horsmista. Kaiken huippuna on liikuntatunti ja peli 

nimeltä pöhköpallo. Mikä ihmeen tyyppi Tajunen oikein on?  

Jyri Paretskoin tarinassa riemukkaat käänteet seuraavat toisiaan ja 

yllätys odottaa patjakasassa! Terese Bastin mainio kuvitus kuljettaa 

lukijaa läpi superkivan koulupäivän. 

25 nidettä 

 

 

 

Pohjola, Mike: Maailman hauskin 

 

   Tammi 2021/ 171 s./ ISBN 9789520430504 / Lapset - 84.2 

 

Mitäh, minullako miljoona katsojaa?  

 

Varhaisnuorten helppolukuisessa kirjassa 11-vuotias tubettaja Vilho 

joutuu vahingossa kilpailijaksi huippusuosittuun viihdeohjelmaan. Hän 

esittää vitsejä, improvisoi, kehittää sketsihahmoaan ja yrittää pysyä 

aikuisten koomikkojen perässä.  

                    30 nidettä 

 

 

 

Rooney, Anne: Ihan likainen 

Mäkelä 2011 / 31 s. / 978-951-883-202-0 / Lapset – Tavutetut - 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 

                                               12 nidettä 

 

 

 



 

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. 

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. 

 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. 

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? 

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. 

29 nidettä 

 

 

Tolonen, Tuutikki : Auttamistoimisto Luna ullakolla 

 

WSOY 2018 / 61 s. / ISBN 978-951-0 43366-9 / Lapset – 

Helppolukuiset – 84.2 

 

Auttamistoimisto Luna saa liian vaarallisen tehtävän!  

- Tarvitaanko täällä apua? Auttamistoimisto Luna etsii taas uusia 

asiakkaita hauskassa ja helppolukuisessa Lukupalat-sarjan kirjassa.  

Auttamistoimisto Luna luulee saaneensa TO-DEL-LA helpon keikan, 

kun huoltomies pyytää heitä kiipeämään kerrostalon vintille sulkemaan 

ikkunan. Mutta kaikki ei ole aina sitä miltä näyttää, eivätkä ikkunatkaan 

avaudu ihan itsestään. Asuuko joku salaa ullakolla?  

Eipä aikaakaan, kun lapset ja Luna-hamsteri ovat päätyneet hurjaan 

takaa-ajoon pitkin katonharjaa!  

Helppolukuinen Auttamistoimisto-sarja kertoo neuvokkaista lapsista, 

Annikista, Yasminista ja Mirosta, jotka auttavat tarpeen tullen kaakaopalkalla - ja tulevat siinä 

sivussa ratkaisseeksi pankkiryöstön ja vankikarkurin tapauksen. 

25 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… 

25 nidettä 

 

 

 

Wallace, Karen: Munavarkaita  

Mäkelä 2012 / 31 s. / ISBN 978-951-883-285-3 /Lapset – Tavutetut - 

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.  

                         

     

     

    30 nidettä 

 

Walliams, David: Maailman rikkain poika  

Tammi 2018 / 252 s. / 978-951-31-7486-6/ Lapset -  84.2 

12-vuotias Joe Spud on rikas, suorastaan järjettömän, tolkuttoman rikas! 

Hänellä on kotikartanossaan mm. formula-auto, keilarata, 

elokuvateatteri, jopa kaksi krokotiilia! Mutta tärkein puuttuu: oma 

ystävä. 

 

Joe käy aluksi Englannin kalleinta yksityiskoulua, jossa oppiaineina on 

mm. hevospoolo, kuninkaallistietous ja pensaiden muotoilu. Koulussa 

häntä kuitenkin kiusataan, koska isä Spud on luonut jättiomaisuutensa 

Puhtopeppu-vessapaperilla. Nyt Joe aloittaa uudessa, aivan tavallisessa 

koulussa, missä hän ystävystyy mukavan Bobin kanssa. Uusilla 

luokkakavereilla ei ole aavistustakaan Spudin perheen valtavasta 

omaisuudesta. Mutta eräänä päivänä koulun pihaan pörrähtää helikopteri 

tuomaan Joen unohtunutta historianläksyä... Kun yllättävät tapahtumat 

pääsevät vauhtiin, moni ymmärtää, mikä elämässä on todella tärkeää. 

27 nidettä 



Walliams, David: Pankkirosvon poika 

Mäkelä 2019 / 412 s. / ISBN 978-952-04-0489-5/ Lapset - 84.2 

11-vuotiaan Frankin isä Gilbert on rallicrossin kruunaamaton kuningas, 

kilparatojen ihailtu sankari. Eräänä iltana hän kolaroi pahasti rakkaalla 

Minillään ja menettää toisen koipensa. Frankin hempukkamainen äiti 

ottaa hatkat, joten isä ja poika jäävät kahdestaan. Rallista ei tule 

tekojalan kanssa mitään eikä muutakaan työtä löydy, joten pian he ovat 

köyhiä kuin kirkonrotat. 

 

Gilbert yrittää pelastaa tilanteen, mutta joutuukin paikallisen 

rikollispomon, Isokihon armoille. Hänet kiristetään pakokuskiksi 

suureen pankkiryöstöön. Hurjien vaiheiden ja mittavan kaahaamisen 

jälkeen Gilbert joutuu vankilaan. Tyrmistynyt Frank aikoo vapauttaa 

isänsä keinolla millä hyvänsä! 

 

Tarinan juonenkäänteet ovat hengästyttävän vauhdikkaita ja huumori 

yhtä kreisiä kuin Walliamsin aiemmissakin lastenromaaneissa. 

Kerrontaa leimaa kuitenkin lämpö ja viisaus.                       

31 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. 

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. 

 

30 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.  

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.  

6 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. 

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… 

22 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. 

 

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. 

5 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. 

5 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. 

5 nidettä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaskiaho, Reija: Rastas 



 

WSOY 2005 / 192 s. / ISBN 978-951-0-30626-0/ 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. 

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? 

5 nidettä 

 

 

Larsson, Åsa: Loitsusauva (Pax 1) 



 

Otava 2021 / 142 s. / ISBN 978-951-1-36868-7 / Nuoret - Spekulatiivinen 

fiktio - 84.2 

 

Hiljaisen ruotsalaiskaupungin keskellä sijaitsee maaginen maanalainen 

kirjasto, josta harva tietää. Kirjastoa pahuuden voimilta suojelevan 

iäkkään sisarusparin aika on lopussa, ja jonkun on jatkettava heidän 

työtään. Veljekset Alrik ja Viggo saapuvat Mariefredin pikkukaupunkiin 

orpolapsina, mutta pian heidät tempaistaan ikiaikaisten mahtien rohkeutta 

ja älyä vaativaan kamppailuun.  

 

Sarjakuvamainen kuvitus antaa Paxin tunnelmalle oman jännittävän 

lisänsä. Kirja sisältää kauhuelementtejä. 

 

31 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.  

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... 

28 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. 

24 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. 

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... 

6 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. 

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. 

6 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. 

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.  29 nidettä 


