
Kirjasaari – lasten- ja nuortenkirjoja 2018 
  

 

Ke 6.2.2019 klo 9.00–15.30 

Pääkirjasto, Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3 

 

 

klo 9–10.30 Taikuutta ja maagista mahtia – lasten ja nuorten fantasiaa  

Katja Kurvinen, pääkirjaston lasten ja nuorten osasto 

Viallisia (vai täydellisiä?) – nuorten scifiä, kauhua,  

jännitystä ja maagista realismia 

Heidi Petrov, Karjasillan kirjasto 

Usko, toivo & rakkaus – nuortenkirjoja 

Eeva-Maria Alatalo, Haukiputaan kirjasto 

  

klo 10.45–11.15 15 helmeä ja muutama muu – lasten ja nuorten tietokirjoja  

Laura Similä, pääkirjaston tietopalvelu &  

Minttu Luomala, keskisen alueen kirjastot 

  

klo 12.15–13 Kirjailijavieraana: Magdalena Hai! 

  

klo 13–13.45 Puhuvasta laatikosta satokausisalsaan – sarjakuvia ja 

lastenmusiikkia 

Veera Huovinen, pääkirjaston lasten ja nuorten osasto 

  

klo 14–14.40 Katovuosi – lastenkirjoja 

Reijo Kinnunen, Kempeleen kirjasto &  

Jenni Tyni, Kaakkurin kirjasto 

  

klo 14.40–15.30 Kotimainen kuvakirja kukoistaa, käännökset vähenevät – 

kuvakirjoja, satuja ja lastenrunoja 

Anne Alarto, pääkirjaston lasten ja nuorten osasto 

 

 

Muistathan antaa tapahtumasta palautetta: 

kirjastossatavataan.fi/koulutus/kirjasaari/ 

  

 

 

 

 
 

 



TAIKUUTTA JA MAAGISTA MAHTIA – LASTEN JA NUORTEN FANTASIAA 
(Katja Kurvinen, pääkirjaston lasten ja nuorten osasto) 

 

A= alakoululaisille Y= yläkoululaisille NA= nuorille aikuisille 

 

FANTASIAA ALAKOULUUN  

 

Harris, Patrick Neil: Taikajengi (Aula & Co) 

Uskotko taikuuteen? Carter ei usko, vaikka on itsekin taikuri ja aika hyvä taikatemppujen tekijä. Sitten Carter 

pakenee konnamaisen setänsä luota ja huomaa olevansa paitsi yksin myös hirmuisen sirkustirehtöörin, B. B. Bosson 

jaloissa. Nyt taikuudesta tosiaan olisi hyötyä... A 

 

Heikkilä, Mervi: Revonpuro (Aijalin saaren tarut 1) (Karisto)  

Aijalin saarella elää yhä metsänhaltioita, jääriä ja noitia. Saaren uumenissa, Revonpuron varrella, asuu myös villi 

tyttö, jota kutsutaan Pöllöksi. Pöllön rauhaisa elo metsässä kuitenkin katkeaa, kun kartanonherra alkaa rakentaa 

kultamyllyä, joka uhkaa tuhota kaiken. Pöllön on pakko tehdä asialle jotain. Onneksi hän saa avukseen pojat Hiiskun 

ja Matruksen, sillä kultamyllyä suojelee hurja peto julmine isäntineen. A 

 

Kress, Adrienne: Kätketty ovi (Löytöretkeilijät 1) (Otava) 

Sebastianin säntillinen maailma menee mullin mallin, kun hän törmää pimeällä kujalla sijaitsevaan outoon kerhoon, 

jossa kokoontuvat aikamme suurimmat seikkailijat ja tutkimusmatkailijat. Sebastian palkataan apupojaksi kerhoon, 

ja hän oppii, että jos haluaa jännitystä elämäänsä, pitää myös ottaa riskejä. Kerhon historiaan liittyy kuitenkin 

synkeitä salaisuuksia, ja eräät tahot ovat valmiit tekemään mitä tahansa selvittääkseen ne. Kun tyttö nimeltä Evie 

tupsahtaa Sebastianin elämään, alkaa armoton takaa-ajo. A 

 

Townsend, Jessica: Morriganin koetukset (Nevermoor 1) (Otava) 

Morrigan on syntynyt kirottuna. Hänen on määrä kuolla yhdentenätoista syntymäpäivänään, mutta merkillinen mies, 

Jupiter, kiidättää hänet taianomaiseen kaupunkiin nimeltä Nevermoor. Jupiter on valinnut Morriganin osallistumaan 

kokeeseen, jossa sadat lapset pyrkivät Nevermooria hallitsevan Maineikkaan seuran jäseneksi. Toisin kuin 

kilpailijansa, Morrigan ei kuitenkaan löydä itsestään erityiskykyä. Hänen on keksittävä keino läpäistä koe – tai 

palattava kohtaamaan kohtalonsa. A  

 

 

FANTASIAA YLÄKOULUUN 

 

Ohtonen, Kimmo: Ikimaa (Otava) 

Maailmassa, jossa Oliver elää, lähes kaikki on kuollutta. Eläimiä ja kasveja on hyvin vähän ja asutun alueen 

ulkopuolella alkaa kokonaan kuollut vyöhyke. Eräänä päivänä hänen äitinsä katoaa ja Oliver on suunniltaan. Pian 

Oliverille selviää, että äiti onkin kotoisin salaperäisestä rinnakkaismaailmasta, jota vielä peittää vihanta metsä. Mutta 

nyt tuokin maailma on vaarassa. Onneksi Oliver löytää karhun johdattamana reitin perille, sillä hänellä on 

mahdollisuus pelastaa ihmeellinen Ikimaa. A ja Y 

 

Rylander, Chris: Gregin legenda (Eeppisten epäonnistumisten sarja 1) (Jalava) 

13-vuotias Greg Belmont on ihan tavallinen poika; ja oikein tyytyväinen siihen. Ongelmana on vain se, että Greg ei 

ole tavallinen. Eräänä torstaina; kun luokkaretkellä eläintarhassa Gregin kimppuun hyökkää suuri jääkarhu, hänelle 

valkenee ällistyttävä totuus: hän on kääpiö! Chicagon katujen alla asustaakin joukko kääpiöitä, joihin on lyöty 

epäonnistumisen leima. Asiat ovat kuitenkin muuttumassa: kääpiöiden muinainen taikuus on poreilemassa takaisin 

pintaan. A & Y 

 

Enoranta, Siiri: Tuhatkuolevan kirous (WSOY)  

Paun äiti kauhistuu, kun tytär leikkaa hiuksensa lyhyeksi. Syytä äiti ei kerro, ja Pausta tuntuu, ettei se ole ainoa asia, 

joka häneltä salataan. Kun Pau saa kutsun Magia-akatemiaan, hän pääsee osalliseksi taikomisen maailmaan, ja 

salaisuuksien ovet alkavat aueta. Pau ei ole koskaan ollut lahjakas missään, mutta käy ilmi, että hänellä on aivan 



erityisen vahva taika. Liittyykö se jotenkin Nubya Tuhatkuolevaan, joka on antanut Paulle lapsuudessa ainutlaatuisen 

lahjan – vai onko se sittenkin kirous? Y & NA 

 

Hai, Magdalena: Kolmas sisar (Royaumen aikakirjat 1) (Otava) 

Lune, mustan noidan tytär, valmistautuu juhlimaan ystäväänsä Cieliä, joka on saamassa laulunsa, noitaluontonsa. 

Ciel paljastuu kuitenkin lauluttomaksi ja kaikki ovat kauhuissaan. Edellinen lauluton oli tuhota planeetan. Tyttöjen 

on paettava nopeasti. He päätyvät Maahan, omituiseen kouluun, jota käyvät toismaailmalliset asukit. Varsinkin yksi 

heistä, Niemann, horjuttaa Lunen tasapainoa. Kuka Niemann on, miksi Lune ei voi vastustaa häntä? Royaumessa 

valkoinen noita tekee kaikkensa löytääkseen tyttärensä Cielin. Valtakunnan kohtalo on jälleen vaakalaudalla. Y & NA 

 

Mikama, Anniina: Taikuri ja taskuvaras (WSOY) 

Mina asuu kadulla ja varastelee henkensä pitimiksi. Tom on nuori keksijä ja taikuri, jonka Ihmeiden teatteri lumoaa 

yleisönsä ilta illan jälkeen. Mina ja Tom kohtaavat Helsingissä talvella 1890 ja Mina on pian osa show'ta, jossa 

mekaaniset koneet heräävät eloon, liikkumaan ja puhumaan. Nuoret huomaavat olevansa toisilleen enemmän kuin 

ystävät, mutta kummankin menneisyydessä on pahoja, selvittämättömiä asioita. Y & NA 

 

 

HYVIÄ JATKO-OSIA 

 

Turtschaninoff, Maria: Maresin voima (Punaisen luostarin kronikoita 3) (Tammi) 

Maresin voima saa lukijan polvilleen. Nuori Maresi on jättänyt Punaisen luostarin. Hän taivaltaa kohti kotikyläänsä, 

josta hänet lähetettiin aikoinaan nälänhätää pakoon. Luostarin sisaret ovat varustaneet Maresin paitsi vankoilla 

tiedoilla ja taidoilla myös hopearahoilla, jotta hän voi toteuttaa haaveensa: perustaa koulun kotiseutunsa tytöille. Y 

& NA 

 

Garber, Stephanie: Valenda (Caraval 2) (WSOY)  

Caraval avaa jälleen portit maagiseen peliin, jota tällä kertaa pelataan keisarikunnan pääkaupungissa. Donatella 

Dragna sai pelastettua sisarensa Scarlettin järjestetyltä avioliitolta, ja siskokset pääsivät isäänsä pakoon. Tellan 

harteita painaa kuitenkin taakka. Caravalissa saamaansa apua vastaan hän on luvannut salaperäiselle rikolliselle 

paljastaa pelin johtajan, Legendin oikean nimen, jota kukaan ei tiedä. Y & NA 

 

Helminen, Sini: Veden vallassa : veden kirja (Väkiveriset 3) (Myllylahti) 

Suomalaista mytologiaa, jännitystä ja romantiikkaa yhdistelevä suosittu Väkiveriset-sarja on edennyt metsän ja 

vuoren tarinoiden kautta kolmanteen teemaansa, veteen. Kylvyssä Mari löytää ihostaan sileän suomun, mikä saa 

hänet tolaltaan. Kummallinen naapurintyttö Tuulia raottaa Marille maailmaa, jonka olemassaolosta hänellä ei ole 

ollut aavistustakaan. Isä varoittaa Maria menemästä järveen, mutta jokin kutsuu aaltojen alta. Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VIALLISIA (VAI TÄYDELLISIÄ?) – NUORTEN SCIFIÄ, KAUHUA,  

JÄNNITYSTÄ JA MAAGISTA REALISMIA 2018 
(Heidi Petrov, Karjasillan kirjasto) 

 

A = alakoulun ylimmille luokille, Y = yläkoululaisille, NA = nuorille aikuisille; 15+ 

 

SCIFIÄ JA DYSTOPIAA 

 

Cline, Ernest: Armada (Like)  

Yhdeksäntoistavuotiaan Jack Lightmanin pelaaminen muuttuu todeksi, kun Armada-alus poimii hänet kyytiinsä 

keskelle oikeaa avaruussotaa. NA 

 

Vacklin, Anders & Parhamaa, Aki: Beta. Sensored reality 1 (Tammi) 

Ilmastonmuutoksen vuoksi veden alle jääneessä dystopisessa Helsingissä 16-vuotias Bug yrittää sopeutua uuteen 

kouluun ja kehittää itseään virtuaalipelaajana. Hän huomaa, ettei peli välttämättä olekaan pelkkää peliä. Y 

 

Ahern, Cecelia: Viallinen (Gummerus) 

Seitsemäntoistavuotias Celestine elää dystopisessa maailmassa, jossa ihmiset on jaoteltu viallisiin ja täydellisiin. 

Autettuaan linja-autossa yskivää, sairasta viallista, hän hankkii itselleenkin viallisen leiman – tai useita leimoja. Y, NA 

 

Wasiljeff, Nonna: Loukkupoika (Otava) 

Aaron, 15, on elänyt koko elämänsä Loukussa, jota ympäröi pelätyt Toinen ja Kolmas taso. Uskaltaako Aaron 

ystävineen paeta pelottavien Tomujen vartioimasta vankilastaan, ja ovatko he turvassa Loukun ulkopuolellakaan? Y, 

NA 

 

Kogge, Michael: The Last Jedi (Sanoma) 

Samannimiseen elokuvaan perustuva ja sitä täydentävä avaruusoopperaseikkailu, jossa ikääntynyt Luke Skywalker 

saa yllättävän vieraan yksinäiselle planeetalleen, Leia suree kuollutta miestään ja vastarintaliike lähtee taistoon 

Ensimmäisen ritarikunnan iskujoukkojen kanssa. Kirjassa myös värikuvaliite elokuvan kohtauksista. A, Y 

 

 

Uudelleenjulkaisut 

 

L’engle, Madeleine: Hyppy ajassa (WSOY) 

Nuori Meg saa kotiinsa eräänä myrskyisenä yönä hyvin erikoisen vieraan, rouva Kummoisen, joka vie myöhemmin 

tytön, hänen pikkuveljensä ja luokkakaverinsa jännittävään seikkailuun eri planeetoille aikahyppyjen avulla. 

Onnistuvatko lapset pelastamaan kauan kadoksissa olleen isänsä? A, (Y) 

 

Reeve, Philip: Mortal engines. Kävelevät koneet (Karisto) 

Postapokalyptisessä maailmassa kaupungit liikkuvat ja syövät toisiaan. Nuori Tom joutuu jännittävään seikkailuun 

arpikasvoisen Hesterin kanssa lennettyään ulos Lontoo-kaupungista. Mitä kamalaa suuri ja pelätty Lontoo 

suunnittelee, ja miten nuoret voivat estää sen? Y 

 

 

Jatko-osia 

 

Ahern, Cecelia: Täydellinen (Gummerus) 

Viallinen-sarjan toinen osa. Vialliseksi leimattu 18-vuotias Celestine piileskelee isänsä maatilalla, mutta onko hän 

vieläkään turvassa? Dystopiasarjan toisessa osassa keneenkään ei kannata luottaa, dramaattiset juonenkäänteet 

seuraavat toisiaan ja Celestinen ja Carrickin romanssi syvenee. Y, NA 

 

Alongi, K.K: Pakenijat (Otava)  

Kevätuhrit-trilogian kolmas osa. Y, NA 

 



Waris, Helena: Vedenkehrääjä (Otava) 

Linnunsitoja-trilogian toinen osa. NA 

 

 

KAUHUA JA JÄNNITYSTÄ 

 

Kauhua 

 

Auer, Ilkka: Domowik (Haamu) 

Vilman perhe perii hienon kartanon, jossa alkaa tapahtua kummia. Vilma huomaa olevansa keskellä kummitusten ja 

satujen maailmaa. Kotitonttu Domowik toimii oivana neuvonantajana. Ei liian pelottava kauhukirja 

alakoululaisillekaan. A, (Y) 

 

Rönkä, Seita: Koutamäen noita (Haamu) 

Nuoren Lone-tytön naapuriin muuttaa outo nainen, neiti Bergström Musta-nimisen hevosensa kanssa. Heissä 

molemmissa on jotain kummaa, mutta Lone uskaltautuu silti hoitamaan hevosta naisen mennessä matkoille. Miksi 

Musta vie Lonen outoihin paikkoihin, ja miksi jotkut ovet on suljettu tiukasti uteliailta? Fantasiakirja, jossa myös 

kauhumaisia elementtejä. Y 

 

 

Jännitystä 

 

Widmark, Martin: Ruusun salaisuus (Tammi) 

Nuoren Stefanin äiti on joutunut tekemään uhrauksen, joka on vienyt hänen henkensä pelastaakseen perheensä. 

Stefan alkaa löytää vihjeitä, jotka voivat johdattaa hänet äidin salaisuuden luokse.  A, Y 

 

McManus, Karen: Yksi meistä valehtelee (WSOY) 

Viisi nuorta joutuu jälki-istuntoon, josta pois pääsee elävänä vain neljä. Kuka on syyllinen murhaan? Vai oliko 

pähkinäallergisen Simonin kuolema vahinko? Jokaisella nuorella on omat salaisuutensa, joita tarina avaa vuorotellen 

ja johdattaa syyllisen luo. Y, NA 

 

 

MAAGISTA REALISMIA 

 

Silvan, Heidi: John Lennon minussa (Myllylahti) 

Kiehtova tarina siitä, kuinka 14-vuotias Aija, jolla on asperger-piirteitä, saa mentorikseen edesmenneen 

rocklegendan, John Lennonin. Miehen avulla epävarmuudesta kärsinyt tyttö saa rohkeutta ja varmuutta. Y 

 

Salmi, Veera: Saari (Otava) 

Erilaisia taakkoja kantavat lapset ja nuoret ottavat ohjat omiin käsiinsä ja matkaavat mystiselle saarelle, jossa he 

voivat saavuttaa täydellisen vapauden aikuisista. Monisäikeinen tarina vuorottelee ilon ja surun puolella. A, Y 

 

  



”USKO, TOIVO & RAKKAUS” – NUORTENKIRJAT 2018 
(Eeva-Maria Alatalo, Haukiputaan kirjasto) 

 
A = alakoulun ylimmille luokille, Y = yläkoululaisille, NA = nuorille aikuisille; 15+ 

 
TOP 6 ELI EHDOTTOMAT HELMET (ja vähän muutakin) 

 

Crossan, Sarah: Yksi (S&S)      Y / NA 

Tippi ja Grace ovat yhtä kaikin mahdollisin tavoin. He tahtoisivat tulla nähdyksi yksilöinä, erillisinä ihmisinä, 

kumpikin vuorollaan, aivan kuin kaikki muutkin. Onko se ikinä mahdollista? 

 

Holopainen, Anu: Sydänhengitystä (Karisto)    Y / NA 

Tiiran unelmaa varjostaa uhkaavasti kaksi viivaa raskaustestissä. Tiira tietää heti oikean ratkaisun, mutta kaikki muut 

kyseenalaistavat sen. 

 

Vahinkoraskaudesta kertoo myös: 

Saari, Kirsikka: Hölmö nuori sydän (Otava)    Y / NA 

 

Ihonen, Essi: Ainoa taivas (WSOY)     Y / NA 

Koskettava kasvutarina Ainosta, joka pyristelee irti uskonnollisesta yhteisöstä. Askel vapauteen on samaan aikaan 

kaikkein houkuttavin ja pelottavin. 

 

Muita ”uskontojen uhreista” kertovia kirjoja: 

Autio, Maria: Lohikäärmekesä (Karisto)    Y / NA 

Tiitinen, Esko-Pekka: Pikkulinnunrata (Karisto)   Y 

 

Lähteenmäki, Laura: Yksi kevät (WSOY)     NA 

Heitä on viisi: Linda, Katri, Aada, Jenny ja Bea. He voisivat olla tyttöjä tänään, mutta he ovat punaisten riveissä 

taistelevia tehtaantyttöjä vuonna 1918. 

 

Mathieu, Jennifer: Näpit irti! (Otava)     Y / NA 

Voimaa! Ylpeyttä! Asennetta! Yhden tytön rohkeus sytyttää kaikki koulun tytöt kapinaan ahdistelua ja syrjintää 

vastaan. 

 

Tyttöjen oikeuksien puolesta puhuu myös: 

Bourne, Holly: Mitä tytön pitää tehdä? (Normaali 3) (Gummerus)  Y / NA 

 

Mattila, Riina: Järistyksiä (WSOY)     NA 

Eelia ei tunne olevansa tyttö eikä poika. Lopulta hänkin löytää oman paikkansa, jossa saa rakastaa ja tulla 

rakastetuksi juuri sellaisena kuin todella on. 

 

Sateenkaarevaa rakkautta käsitellään myös näissä: 

Delevingne, Cara: Mirror, mirror (Gummerus)   Y / NA 

Lacour, Nina: Välimatkoja (Karisto)    Y / NA 

Russo, Meredith: Tyttösi sun (Karisto)    Y / NA 

 

 

 



NOVELLEJA 

 

Simukka, Salla: Sammuta valot! / Sytytä valot! (Tammi)  Y / NA 

Mikä on kauheinta tai kauneinta, mitä sinulle on tapahtunut? Kääntökirja, jonka eri puolien tarinat peilaavat toisiaan 

hätkähdyttävillä ja riemastuttavilla tavoilla. 

 

Tusina : novelleja (Art House)   Y / NA 

Ei mitään tusinakamaa, vaan monipuolinen kokoelma eri tyylisiä novelleja kotimaisilta kirjailijoilta. 

 

 

SELKOKIRJOJA 

 

Bagge, Tapani: Polttava rakkaus (Avain)    Y 

Elvis loukkaa keikalla jalkansa ja menettää laulajan paikkansa tytölle! Kesästä tulee ihan erilainen kuin Elvis kuvitteli… 

 

Tiainen, Marja-Leena: Hiekalle jätetyt muistot (Avain)   Y / NA 

Selkoversio aiemmin ilmestyneestä nuortenkirjasta Khao Lakin sydämet. 

 

Tihinen, Mimmu: Toivottavasti huomenna sataa (Pieni Karhu)  Y 

Leo ei osaa uida eikä ajaa polkupyörällä… ja naapurin mukava Ella tulee ehdottamaan hänelle pyöräretkelle lähtöä! 

 

 

MUISTA MYÖS NÄMÄ 

 

Andem, Julie: Skam. Kausi 1, Eva & Skam. Kausi 2, Noora (WSOY) NA 

Bourne, Holly: …ja onnellista uutta vuotta? (Gummerus)  NA 

Han, Jenny: Pojille joita joskus rakastin (Sanoma)  Y 

Heinonen, Sanna: Noland (WSOY)    Y 

Huotarinen, Vilja-Tuulia & Koskimies, Satu: Emilia Kent (WSOY) Y / NA 

Kivinen, Satu: Pese hampaat ennen kuin pussaat (Otava)  Y ?? 

Maskame, Estelle: Heittäydy jos uskallat (Gummerus)  NA 

Palacio, R.J.: Auggie & minä : kolme Ihme-tarinaa (WSOY)  A / Y ? 

Palviainen, Jukka-Pekka: Virityksiä (Karisto)  Y 

Paretskoi, Jyri: K15 & K15 : salaisuuksia (Otava)  Y 

Roininen, Minna: Heda (Myllylahti)   NA 

Suomela, Laura: Silmänkääntötemppu (Karisto)  Y 

 

  



15 HELMEÄ JA MUUTAMA MUU – TIETOKIRJAT 2018 
(Laura Similä, pääkirjaston tietopalvelu & Minttu Luomala, keskisen alueen kirjastot) 

 

TIEDONHAKU. YLEISET TIETOTEOKSET 

 

03  Davey, Lizzie: Lasten pikkujättiläinen (Readme) Kuvat Sakshi Saluja 

Tästä kirjasta löytyy hurjasti tietoa värikkäästi kuvitettuna. Googlen ja Wikipedian aikakaudella 

tarkistetun tiedon tärkeys korostuu. Aina välillä tietosanakirjoja onkin hyvä nostaa esiin.  

 

PSYKOLOGIA 

 

14.16  Juusola, Mervi: Kuinka minusta tuli Rohkea (Otava) Kuvat Anni Nykänen 

Koskettava tarina Tildasta ja Sisusta, joiden vanhemmat eroavat. Kuinka lasten kanssa tulee käsitellä 

kiperiä aiheita? Informatiivinen kirja tunnetaidoista. 

 

MAANTIEDE. MATKAT 

 

40.71     Marttinen, Tittamari: Lasten matkaopas Eurooppaan (Avain) Kuvat Anne Stolt 

Matkaopasta lukiessa voi kuvitella, minkälaista olisi kuljeskella Lontoon kaduilla tai ihailla tulppaaneja 

Amsterdamissa. Kirjassa esitellään 16 eurooppalaisen kaupungin nähtävyyksiä sekä paikallisia tapoja 

ja erikoisuuksia.  

 

LUONNONTIETEET 

 

50.13  Tell, Johan; Kalliola, Iiris: Pelastetaan Itämeri (WSOY) 

Nuorille suunnattu tietopaketti kertoo hälyttäviä uutisia Itämeren tilasta. Kirja neuvoo monia keinoja 

meremme kunnon parantamiseksi. 

 

TÄHTITIEDE. GEODESIA 

 

52.8   Vaismaa, Marketta: Aikakirja (Lasten Keskus) Kuvat Carlos da Cruz 

Mahtava kirja ajasta! Kirjan kokonaisuus on onnistunut: kuvitus, teksti ja niiden asettelu tekevät 

kirjasta hienon lukukokemuksen. 

 

KASVITIEDE 

 

57.11     Warwick, Kevin: Mitä ihmettä! Puut (Lasten Keskus) Kuvat Pau Morgan 

Mikä tekee puusta puun? Mitä on puun kuoren sisällä? Miten puun voi mitata? Mitä puut meille 

antavat? Esimerkiksi tällaisiin kysymyksiin annetaan vastaus pienille puututkijoille suunnatussa 

kirjassa. 

 

ELÄINTIEDE 

 

58.8      Cap, Henri; Martin, Raphaël; Vigourt, Renaud: Arvaa kenen luut (Otava) 

Näyttävän kokoisessa kirjassa lähdetään liikkeelle luiden historiasta ja päädytään tarkastelemaan 

joitakin luurangon osia tarkemmin.  

 

58.9  Hunt, Wendy: Mitä eläimet tekevät kaiket päivät? (Lasten Keskus) Kuvat Muti 

Mukavasti kuvitettu kirja eläinten puuhista. Kirjan kuvitus on lapsekas ja kiinnostaa näin ollen 

pienempiäkin. Tämä kirja sopii hyvin kotona vanhemman kanssa luettavaksi. Kivaa yhdessä 

tekemistä! 

 

 

 



LÄÄKETIEDE 

 

59.3       Cox, Lizzie: Murrosikäisen opas. Tytön kirja sekä Pojan kirja (Tactic) Kuvat Damien Weighill 

Kivan näköiset ja mukavan tiiviit perusoppaat murrosiästä. Tytöille ja pojille suunnatut kirjat 

suurimmaksi osaksi samansisältöiset. Mukana myös erityisesti nykynuoria koskettavia aiheita, kuten 

some ja nettikiusaaminen. 

  

ATK. TIETOTEKNIIKKA. TIETOLIIKENNE. VIESTINTÄTEKNIIKKA 

 

61.6   Fretland VanVoorst, Jenny: Robotit (Lasten Keskus) Kuvat Pau Morgan 

Mitä robotit ovat? Miten ne on ohjelmoitu? Aiheeseen tutustuminen aloitetaan riittävän alusta, joten 

mukana pysyy, vaikka aihe tuntuisi haastavalta. Kirjan yksityiskohtaisista kuvista riittää löydettävää. 

 

LIIKETALOUS. MARKKINOINTI. KAUPPA. LIIKENNE 

 

69.1   Teeriaho, Jyrki: Lasten yrittäjäkirja (Oulu : N-Y-T-NYT) Kuvat Jelena Simisic 

Yrittäjyys lapsen silmin on tärkeä aihe, jota ei kirjoissa ole paljolti käsitelty. Tässä yksi esimerkki 

aiheesta. 

 

69.6       Nopola, Sinikka ja Tiina: Risto Räppääjä liikenteessä (Tammi, yhteistyössä Liikenneturva) 

Kuvat Christel Rönns 

Alakoululaisille suunnattu liikenneopas keskittyy lapsille tuttuihin liikkumismuotoihin, kuten kävelyyn 

ja pyöräilyyn unohtamatta kuitenkaan busseja, junia ja autoja. Tietotekstin sekaan on ripoteltu 

Christel Rönnsin hauskoja kuvia.  

 

69.63     Mikkanen, Raili: Suomen lasten majakkakirja (Minerva) Kuvat Sirkku Linnea 

Huikea kirja Suomen majakoista, joihin tutustutaan veikeiden kaverusten, Moona-lokin ja Ville-

hylkeen matkassa. Majakoista kerrotaan perustietojen lisäksi myös jännittäviä tarinoita, ja lukija voi 

kuvitella, minkälaista on ollut asua pienellä majakkasaarella armottoman meren keskellä. 

 

LIIKUNTA. URHEILU. LEIKIT. HUVIT 

 

79.8       Maclaine, James: Ei tylsä kirja (WSOY) Kuvat Ellie O'Shea ja Kyle Reed 

Kelläpä ei joskus olisi tylsää? Kirjasta löytyy 128 sivua vinkkejä monen moiseen tekemiseen. Tämän 

kirjan luettua tylsää hetkeä ei pitäisi olla! 

 

79.84    Niemelä, Reetta: Tikkumäen kepparikirja (Otava) Kuvat Salla Savolainen 

Kirjassa seurataan Iiriksen ja Riinan puuhailua keppareiden parissa. Samalla lukija saa kaikenlaista 

tietoa keppariharrastuksesta. Mukana on myös askarteluohjeita, joissa on ilahduttavasti käytetty 

kierrätysmateriaaleja. 

 

KIRJALLISUUSTIEDE. KIELITIEDE 

 

88.2038  Hore, Rosie: Sen sadan sortin sanakirja (Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy) Kuvat Rachel Saunders, 

suom.  Anna-Reetta Sipilä 

Todella runsaasti erilaisia sanoja sisältävä, hienosti kuvitettu sanakirja. Rikkaasta suomen kielen 

käytöstä kunnia menee kääntäjälle. Kirjan lopussa on sanoihin liittyviä tehtäviä, joissa keksitään 

synonyymeja, vastakohtia ja jopa kokonaisia tarinoita.  

 

 

 

 

 

 



PUHUVASTA LAATIKOSTA SATOKAUSISALSAAN – SARJAKUVIA JA LASTENMUSIIKKIA 
(Veera Huovinen, pääkirjaston lasten ja nuorten osasto) 

 

SARJAKUVAT 

 

Lapsille 

 

Ankkalinnan ennätysten kirja : Aku Ankka ennätysjahdissa (Sanoma) 

Barks, Carl: Maanalainen maailma [Carl Barksin parhaat sarjat] (Sanoma) 

Barks, Carl: Minä, Milla Magia (Sanoma) 

Cavalieri, Joey: Pako onnellisten saarelta (Sanoma) 

Ellilä, Kirsti: Niilon joulukoulu (Raakku Kustannus) 

Hergé: Tintti Amerikoissa (Otava) 

Hergé: Tintti Kongossa (Otava) 

Jansson, Tove: Muumipeikko ja marsilaiset (WSOY) 

Juba: Minerva : elävien luiden laakso (Otava) 

Kokkila, Timo: Peräsmiehen poika : Nro: 002 (Sarvakuja) 

Maailman paras Mikki Hiiri (Sanoma) 

Pilkey, Dav: Koiramies (Tammi 2018) 

Rosa, Don: Don Rosan parhaat : mestarin omat suosikit (Sanoma) 

Rosy: Villa Virkistyksen arvoitus (Otava) 

Tome: Selkä suoraksi! [Pikku Piko seikkailee 16] (Zoom Teufel) 

Tome: Paisuttelua! [Pikku Piko seikkailee 17] (Zoom Teufel) 

Vehlmann, Fabien: Ikuinen pikkolopoika ja muita tarinoita [Pikon ja Fantasion uudet seikkailut] (Egmont) 

Wirbeleit, Patrick: Loota (Sarjakuvakeskus) 

 

 

Nuorille 

 

Ahokoivu, Mari: Oksi (Asema) 

Ahtinen, Lauri: Elias (S&S) 

Hukkanen, Sanna: Metsänpeitto (Arktinen Banaani) 

Kallio, Pauli; Otsamo, Pentti; Kolamo, Sami: Huuhkajia ja helmareita : Suomen palloliitto 111 vuotta (Suuri 

Kurpitsa) 

Kantola, Petteri; Lounela, Anu: Hämärän prinssi (Suuri Kurpitsa) 

Lise: Nemi : elämän tyrskyissä (Egmont 2018) 

Muhonen, Anne: Kesä jona opin soittamaan ukulelea (Anne Muhonen) 

Paulaharju, Samuli: Tunturien yöpuolta : vanhoja tarinoita (Salakirjat) 



Rapia, Kati; Hurme, Juha: Pyrstötähti ja maailmanlopun meininki : Suomenniemen ensimmäisen tähtitieteilijän 

elämä ja seikkailut (Teos) 

Sisaret 1918 Toim. Laitinen, Reetta (Arktinen Banaani) 

Tanemura, Arina: Prinsessa Sakura 1/12 (Sangatsu Manga) 

Tsutsui, Asahi: Jumping 1/4 (Sangatsu Manga) 

Ukami: Gabriel Dropout 1/5 (Sangatsu Manga) 

 

 

Oppaita 

 

Jäntti, Lauri; Hirvonen, Katariina: Kumman ongelma? (Educons Oy) 

Konttila, Tiina: Lasten sarjisopas (S&S) 

Nummelin, Juri: Sarjakuvan lyhyt historia (Avain) 

 

 

LASTENMUSIIKKI 

 

Herra Heinämäen Lato-orkesteri: Maailma muuttuu, pupujussit! : Kaikki parhaat! : 58 laulua (Sateen Ääni) 

Kikattava Kakkiainen: Juostaan diskoon! (Sony Music Entertainment Finland Oy) 

Kähärä, Anna-Mari: Tippukivitapaus (Anna-Mari Kähärä 2017) 

Lastenlaulujen parhaat : 50 hittiä (VLMedia) 

Loiskis: Avaruuden maisema : tuutulauluja (Loiskis) 

Makkonen, Matti: Uppo-Nalle unelmoi (Nova Records) 

Mimi ja Kuku: Lontoo (VLMedia) 

Mirkka & Luis: Koiruuksia (Texicalli) 

Nurminen, Seppo: Matti-Tatti-Tarkkasilmä (Harrysound) 

Robin Rekku & Jekkuorkesteri: Karkumatkalla (ProCult Productions) 

Teatteri Soiva Sammakko: Musiikkia Mesimetsästä (Soiva records) 

 

 

Kirja ja cd 

68.22  Viitaniemi, Janne: Satokausisalsa (Sesonkia Oy) 

84.2  Parvela, Timo: Ella ja kaverit konsertissa (Tammi) 

 

 

 



KATOVUOSI – LASTENKIRJAT 2018 

(Reijo Kinnunen, Kempeleen kirjasto & Jenni Tyni, Kaakkurin kirjasto) 

 

HELPPOLUKUISET: 

 

Kirjakärpänen (Karisto) 

 

Paretskoi, Jyri: Elias ja sukkapallopommipuu, 

Kuvat Nadja Sarell 

Eliaksen tylsä päivä muuttuu vauhdikkaaksi äitin 

tyhjän kardemummaputkilon avulla. 

 

Teräs, Mila: Hotelli Hämärä ja kummituspurkki, 

Kuvat Silja-Maria Wihersaari 

Teo ja Tuukka yrittävät päästä eroon heidän uudessa 

hotellissaan kummittelevasta olennosta. 

 

Lukupiraatti (Mäkelä) 

 

Boehme, Julia: Kaveritarinoita, Kuvat Lisa Althaus 

Jablonski, Marlene: Kissatarinoita, Kuvat Julia 

Ginsbach 

THiLO: Maalijahdissa, Kuvat Michael Bayer 

Wich, Henriette: Hevoskuiskaajan salaisuus 

Lyhyitä tarinoita kirjan nimen aiheesta. 

Hevoskuiskaajan salaisuudessa yksi pitempi tarina 

Millasta, joka selvittää, mikä kaverin hevosta oikein 

vaivaa. 

 

Davidson, Zanna: Mauno ja Muka-Monsterit 

(Lasten keskus) Kuvat Melanie Williamson 

 

Töräys pimeässä & Sekoilua siivillä 

Maunon huoneesta löytyy viisi minikokoista 

monsteria! Miten niiden kanssa tulisi toimeen? 

Maunon täytyy pitää pienet Monsterinsa piilossa 

ihmisiltä, mutta ne haluavat kovasti tutkia maailmaa 

ja aiheuttavat sekaannusta. 

 

Wieker, Katharina: Minidinot (Mäkelä) Kuvat 

Steffen Winkler 

 

Minidinot opin tiellä, ostoksilla, eläintarhassa ja 

matkalla 

Ekaluokkalaisen Juhon huoneessa asuu kolme 

minidinoa, jotka saavat säpinää aikaan. Minidinot 

tahtovat Juhon mukaan joka paikkaan, ja saavat 

uteliaisuudellaan aikaan erilaisia kommelluksia. 

 

 

 

 

 

 

KERTOMUKSET: 

 

Yksittäiset: 

 

Bross, Helena: Ekaluokkalaisen kirja : lähde mukaan seikkailuun (Readme.fi) Kuvat Emma Göthner 

Kirja koulun aloittamisesta. Kaikkia hermostuttaa ja jännittää ja pelottaa, mutta hieman eri asiat. (1.lk.) 

 

Ikola, Markus: Jasu mestarimokaaja (Karisto) 

Kuudesluokkalaisen Jasun ja hänen kavereidensa elämässä riittää vauhtia. Murrosiän tuomia muutoksia ihmetellään. 

Ja tyttökaveritkin olisi mukava löytää. (5.-6.-lk.) 

 

Kallioniemi, Tuula: Kaksoisolennot (Otava) 

Kultalusikka suussa syntynyt Steffe ja kerjäläisenä ilman papereita maassa elävä Mihai törmäävät toisiinsa, ja jonkin 

luonnonoikun takia he vaihtavat osia. Miten pääsisi takaisin omaan elämään? Vai haluaako pojat omaa elämäänsä 

takaisin? (5.-6.-lk.) 

 

Kujanpää, Mari: 102 askelta mummilaan (Otava) Kuvat Paula Mela 

Akselin mummo alkaa unohdella asioita. Mitä pieni poika voi tehdä sellaisessa tilanteessa? (2.-3.-lk.) 

 

Lähde, Petja: Surunsyömä (Karisto) 

Pentin äiti on kuollut, ja puoliksi orvosta Pentistä meinaa tulla kokonainen orpo, sillä isä on sairastunut 

Surunsyömään. Pentin pitää keksiä keino, jolla pelastaa isä Surunsyömältä. (3.-4.-lk.) 

 



Nylén, Antti: Eino ja suuri possukysymys (Otava) Kuvat Ilja Karsikas 

Ekaluokkalainen Eino saa enoltaan syntymäpäivälahjaksi leikkipossun, joka osaakin puhua ja ajatella. Leikin lopuksi 

sen voisi syödä. Voiko ystävää syödä tai lapsi ryhtyä vegaaniksi? (1.-2.-lk.) 

 

Kivirähk, Andrus: Kun Musti muni mummon (WSOY) Kuvat Christer Nuutinen 

Lihova pyyhekumi, maailman kuuluisin ruoka ja matematiikanopettajaksi ryhtyvä tyyny. 14 lyhyttä ja hulvatonta 

tarinaa. (2.-4.-lk.) 

 

Koskinen, Juha-Pekka: Matilda pelastaa maailman (Karisto) Kuvat Pauliina Mela 

”Nyt tässä talossa lopetetaan maailman tuhoaminen. Teidän on aika oppia kierrättämään.” Tomera Matilda opastaa 

äidille ja isälle kestävän kehityksen periaatteet. (2.-4.-lk.) 

 

Walliams, David: Maailman rikkain poika (Tammi) Kuvat Tony Ross 

Humoristinen, mutta silti opettavainen tarina upporikkaasta Joesta, joka voisi ostaa ihan mitä tahansa. (4.-6.-lk.) 

 

 

Sarjat: 

 

Bagge, Tapani: Aavehevosen arvoitus (Karisto) Kuvat Carlos da Cruz 

Öisessä sumussa laukkaava sinisilmäinen hevonen herättää pelkoa 1910-luvun Helsingissä. Salaseura Apassit 

päättää ratkaista aavehevosen arvoituksen. (2.-4.-lk.) 

 

Brunila, Marjut: Immu ja Torninvartijat (Myllylahti) 

11-vuotias Ilmari pääsee osaksi Klaania, salaseuraa, ja saa lopultakin kavereita. Klaani alkaa tutkia 

polkupyörävarkauksia, mutta Immua askarruttaa myös kummitustyttö. Mitä tyttö haluaa? (3.-4.-lk.) 

 

Dougherty, John: Hajupommi & Ketsuppinaama ja mälsät mäyrät (Aurinko) Kuvat David Tazzyman 

Sisarukset Hajupommi ja Ketsuppinaama saavat Mahtavan metakan kuninkaalta tehtävän karkottaa kaikki ilkeät ja 

mälsät mäyrät valtakunnasta. (2.-4.-lk.) 

 

Horst, Jørn Lier: Operaatio myrskypilvi (Otava) Kuvat Hans Jørgen Sandnes 

Etsiväkaksikko eli Tilda ja Oliver selvittävät kummallista varkauksien sarjaa. Lähiseudulta on kadonnut hiivaa, 

pakettiauto, tynnyreitä, tyhjiä pulloja ja sokeria. (2.-3.-lk.) 

 

Jalo, Merja: Olivia ja Onnentähti (WSOY) 

Hevosille allerginen Olivia perustaa oman keppihevostallin. (2.-3.-lk.) 

 

Nurmi, Maarit: Eemun tarinoita (Myllylahti) 

Alakoululainen Eemu kertoilee päiväkirjanomaisessa romaanissa kotona ja koulussa tapahtuvista kommelluksistaan. 

(3.-5.-lk.) 

 

Ohlsson, Kristina: Lasilapset (WSOY) 

Billien ja hänen äitinsä uudessa kodissa tapahtuu outoja asioita. Ihan kuin talo haluaisi pelotella heidät tiehensä.  

(4.-6.-lk.)  

 

Steen, Hanna van der: Senttu ja isosedän haamu (Karisto) 

Sentun isosedän haamu, Aatu, kulkee seinien läpi ja pystyy olemaan näkymättömissä, joten Senttu keksii, että 

Aatusta voisi olla apua arjen asioissa. (3.-4.-lk.) 

 

Tanaka, Yoko: Mestarietsivä Peppunen (Nemo) Kuvat Masahide Fukasawa 

Mestarietsivä Peppunen ratkaisee arvoituksia. Kirjassa on kaksi eri tarinaa, ja lukija voi osallistua arvoitusten 

ratkaisemiseen. (2.-3.-lk.) 

  



KOTIMAINEN KUVAKIRJA KUKOISTAA, KÄÄNNÖKSET VÄHENEVÄT – 

KUVA- SATU- JA RUNOKIRJOJA 
(Anne Alarto, pääkirjaston lasten ja nuorten osasto) 

 

KUVAKIRJOJA 

 

Kotimaisia suosikkeja 

 

Bondestam, Linda: Hyvää yötä maa (Teos & Förlaget) 

Viidakon eläimet johdattelevat omat poikasensa unten maille. Mikä nukuttaisi ihmislapsen? Nukutaanko 

avaruudessakin? 

 

Hurme, Maija: Yksinäisten saarten kartasto (Etana Editions) 

Tiedonhaluinen Pirkko kyllästyy hajamieliseen äitiin ja muuttaa omalle saarelle Aimon kanssa. 

 

Jäntti, Riikka: Pikku hiiren puolukkamatka (Tammi) 

Kertomus hiirulaisten mökkiretkestä tavoittaa täydellisesti syksyisen luonnon haikeansuloisen tunnelman, 

kiireettömyyden ja mökillä olon ihanuuden.  

 

Kallioniemi, Tuula: Neljä muskelisoturia (Karisto) Kuvat Terese Bast  

Anttu ei pääse mukaan muskelisotureiden porukkaan, koska hän on ”dauni”. Anttu ei anna periksi vaan päättää 

voittaa pelkonsa. 

 

Maijala, Marika: Ruusun matka (Etana Editions) 

Vinttikoira Ruusu karkaa juoksukilpailusta omaan elämään.  

 

Nuotio, Eppu: Pirkko Punarinta ja kadonnut polkupyörä (Bazar) Kuvat Saara Vallineva 

Puuhakas Pirkko asuu somassa pikkutalossa ja hoitaa puutarhaa. Pirkon paras tavara on vaaleansininen polkupyörä. 

Eräänä päivänä sitä ei löydy mistään. Kuvituksena miniatyyrimaailma. 

 

Pelliccioni, Sanna: Meidän piti lähteä (S&S) 

Ilman sanoja kerrottu tarina perheen matkasta sotaa pakoon. Upea kuvitus kutsuu erilaiseen lukuhetkeen, missä 

jokainen voi kertoa ja kokea tarinan omalla tavallaan.  

 

Pelliccioni, Sanna: Onni-pojan talviseikkailu (Minerva) 

Onni-pojan perhe matkustaa junalla Lappiin. Perillä Olli tutustuu Neeta-tyttöön ja alkuperäiskansan elämään 

Saamenmaassa. Kuvakirja eskari-ikäisille ja miksei alakoululaisille. 

 

Reittu, Ninka: Oma rakas supernapa (Otava) 

Jos oman massun tai tassun koko häiritsee, tartu kehopositiivisuutta huokuvaan tarinaan! 

 

Ruohonen, Hannamari: Missä olet, Eppu? (WS) 

Rikke ja äiti kiirehtivät junaan. Kun he pääsevät kotiin, Rikke huomaa rakkaan pehmoeläimen kadonneen. Tunteet 

pääsevät valloilleen kuvakirjassa, jonka arkirealismi iskee naulan kantaan. 

 

Siekkinen, Raija: Herra Kuningas (Otava) Kuvat Hannu Taina (1986, 2018) 

Herra Kuningas asuu ypöyksin kauniissa palatsissa. Eräänä päivänä oven takana istuu kissa, joka muuttaa kuninkaan 

elämän. Palkitun klassikkokuvakirjan tervetullut uusi painos. 

 

Venho, Johanna: Kaksi päätä ja kahdeksan jalkaa (Karisto) Kuvat Hanneriina Moisseinen 

”En osaa suomea. En osaa runoa”, ajattelee Amir, kun opettaja antaa tehtäväksi riimillisen runon kirjoittamisen. 

Kariston Rohkeus-aiheisen kirjoituskilpailun voittajateksti. 

 

 



Muista myös 

 

Airola, Sari: Vuh! Vuh! Kuka siellä? (Teos) 

Kuvakirja pienille koirien ystäville. 

 

Frölander-Ulf, Lena: Isä, minä ja meri (Teos & Förlaget)  

Meri pelottaa ja vieraiden ihmisten seura ujostuttaa Minä, Muru ja metsä –kuvakirjasta tuttua lasta. 

 

Hirvonen, Lauri: Pein ja Ryhvelin rakettiriita (Mäkelä) 

Oululaisen tekijän kuvakirja sisaruuden kiemuroista ja anteeksiantamisen vaikeudesta saa kosmiset mittasuhteet. 

 

Hulkko, Johanna: Ihana Maija (Karisto) Kuvat Marjo Nygård 

Maijalla on vilkas mielikuvitus ja hiukan pyöreä muoto, mutta saako eskarissa olla omanlaisensa? 

 

Hurme, Maija ja Hurme, Antti: Varjostajat (S&S) 

Äidin poissaolo varjostaa isän ja lapsen arkea, mutta varjo voi myös suojata. Finlandia-ehdokas 2018. 

 

Hytönen, Ville: Brontosaurus Beppe (Into) Kuvat Mira Mallius 

Keittopadasta pullahtaa dinosaurus! Kokkaamaan houkutteleva herkullinen tarina ja kuvitus. 

 

Kunnas, Jenna: Hämärävaarit (Otava) Kuvat Noora Kunnas 

Hämärävaarit asustavat kirjahyllyjen tuntumassa ja tietenkin lukevat taukoamatta. Eräänä iltana Pappa-vaarin 

nojatuoli on tyhjä…  

 

Kuusela, Anne-Maria: Ympyriäiset-sarja (Mäkelä) Kuvat Matias Teittinen 

”Selkokirjoja” pienten lasten tunnekasvatukseen. 

 

Nousiainen, Inka: Olga Olematon (Otava) Kuvat Satu Kettunen  

Olgaa ei kukaan huomaa, vaikka jokainen ihminen on ainutkertainen ja tärkeä.  

 

Partanen, Ilona: Minä olen Sykkyrämyyrä (Sammakko) 

Pieni ja epävarma Sykkyrämyyrä löytää positiivisen minänsä tekijän esikoiskuvakirjassa. 

 

Surojegin, Nora: Uneton jänö (Minerva) 

Kun uni ei tule, jänö lähtee hakemaan unenpaloja kuusta. Mutta auttavatko ne? 

 

Virta, Juha: Numerosoppa (Etana Editions) Kuvat Marika Maijala 

Filippa & Kumppanit seikkailevat numeroiden parissa. Runomuotoinen teksti. 

 

Vuori, Sanna Sofia: Muna (Teos & Förlaget) Kuvat Linda Bondestam 

Perheiden monimuotoisuudella iloitteleva kuvakirja oli Finlandia-ehdokas 2018. 

 

 

Kuvakirjoja maailmalta 

 

Allepuz, Anuska: Se on minun! (Lasten Keskus) 

Espanjalaisen tekijän eläintarina ahneudesta ja yhteisen jakamisesta.  

 

Beaty, Andrea: Roosa Ruuti, insinööri (Aula) Kuvat David Roberts 

Luovan ja sinnikkään Roosan tarina ylistää tyttöjen/naisten neuvokkuutta ja osaamista. 

 

Dmuchovskiene, Rasa: Pikkumuurahaisen jännä päivä (Minerva) Gintaras Jocius 

Lasten faktio (fakta+fiktio) muurahaisten elämästä. Sopii alakoululaisen luettavaksi. 

 



Garhamn, Anna-Karin: Ruu ja uusi tukka ; Ruu lentomatkalla (Otava)  

Mukavia arkitarinoita Ruun ja hänen äitinsä elämästä. Sukupuolineutraali lapsihahmo. 

 

Karlsson, Ellen: Kuka ohjaa junaa? (Etana Editions) Kuvat Monika Forsberg 

Matkustajat eivät ole pysyä kyydissä, kun junan vauhti yltyy. 

 

Lucas, Ana: Valaan kertomuksia (Into) Kuvat Ekaterina Dolgova ja Anna Polkutie 

Sinivalaan poikanen kertoo elämästä maailman merissä, missä ympäristö pilaantuu ihmisten ajattelemattomuuden 

vuoksi. Tekijä portugalilainen toimittaja. 

 

Martins, Isabel Minhós: Sata siementä, jotka lensivät pois (Etana Editions) Kuvat Yara Kono 

Portugalilaisten tekijöiden ihana kuvakertomus luonnon kiertokulusta ja kasvun ihmeestä. 

 

McDonald, Avril: Jukka Hukka –sarja (PS-kustannus) Kuvat Tatiana Minina 

Uusiseelantilaisen tekijän omakohtaisia täsmäkirjoja tunnekasvatukseen.  

 

Misslin, Sylvie: Viidakosta kuuluu juhuu… (Lasten Keskus) Kuvat Amandine Piu 

Vuorovaikutteinen tarina, jonka kulkuun lukija voi vaikuttaa kuvakoodien avulla.  

 

Stewart, Paul: Kanin ja siilin iltasatukirja (Mäkelä) Kuvat Chris Riddell 

Tervetullut uusintapainos kokoaa 2000-luvun alussa ilmestyneet kuvakirjat yksiin kansiin. Kanin ja siilin mainiot 

hahmot ja hellyttävä ystävyyden kuvaus pitävät yhä pintansa. 

 

 

Pienille 

 

Donaldson, Julia: Tammimetsän tarinoita –luukkukirjasarja (Mäkelä) Kuvat Axel Scheffler 

Oikeat tarinat, ihanat hahmot. Kovalehtisten kurkistuskirjojen parhaimmistoa.  

 

Lindman, Mervi: Peppe pussaa & Peppe pillastuu! (Mäkelä)  

Nilsson Thore, Maria: Kolmikko luopuu tutista & Kolmikko tahtoo leikkiä kaksin (Mäkelä) 

 

Ollikainen, Antti: Tsuuum! (S&S) 

Robotiikkaa pienille kuvakirjassa, jonka tarinaa voi keksiä itse. 

 

Pertamo, Karoliina: Pupu tykkää (S&S) 

Metsän eläimet muodostavat ystävyyden ketjun. Kovalehtisten kuvakirjojen parhaimmistoa. 

 

Ruokonen, Nina: Ystävät (Aarre Design) 

Ystävystyä voi ihan erilaisenkin kanssa. Kuvituksena valloittavia ystäväpareja. 

 

 

RUNOKIRJOJA 

 

Itkonen, Jukka: Tukaani puussa (Lasten Keskus) Kuvat Matti Pikkujämsä 

Eläinmaailman eksotiikkaa Pikkujämsän mehevillä eläinkuvilla höystettynä. 

 

Korolainen, Tuula: Taivasta hipoo hännänpää : valitut runot 1990-2018 (Lasten Keskus) Kuvat Virpi Talvitie 

Viime vuonna 70 vuotta täyttäneen tekijän lastenrunojen antologia. 

 

Kunnas, Kirsi: Sirkukseen! (WS) Kuvat Kristiina Louhi 

Kunnaksen Sirkusjuttuja –runokirjan (1986) uusintapainos ja uusi kuvitus. 

 



Laaksonen, Heli: Ykköne (Otava) Kuvat Anne Vasko 

Mariska: Määt ja Muut : runoja eläimistä ja ihmisistä (Tammi) Kuvat Reetta Niemensivu 

Perkiö, Pia: Siilin satupuu (Tammi) Kuvat Pia Sakki 

Pulli, Elina: Sylisampo (Lasten Keskus) Kuvat Karoliina Pertamo 

 

 

SATUKIRJOJA 

 

Alasalmi, Päivi: Unten puutarha ja muita satuja (Tammi) Kuvat Laura Haapamäki 

Dieckmann, Maijaliisa: Metsäkeiju Siiri Sinisiipi : iltasatuja (Avain)  

Hytönen, Ville: Pieni merirosvokirja (Enostone Kustannus) Kuvat Mira Mallius 

Hytönen, Ville: Ötökkämaan talvi (Tammi) Kuvat Virpi Penna 

Kurenniemi, Marjatta: Toivoisin että asuisin kuussa : Marjatta Kurenniemen satuja ja tarinoita (WS) Kuvat Sanna 

Mander 

Lampela, Hannele: Prinsessa Pikkiriikin astetta paremmat iltasadut (Otava) Kuvat Ninka Reittu 

Mander, Sanna: Prinsessakirja (S &S) Teksti Sanna Arve 

 


