
Garhamn, Anna-Karin: Ruu ja uusi tukka &  
muut sarjan osa (Otava 2018) 

Ruu ei näe oikein hyvin. Silmien edessä on jotakin.  
Ne ovat Ruun hiukset, jotka ovat kasvaneet tosi pitkiksi. 
Äiti varaa ajan parturi-kampaajalle. Jännittävää,  
Ruu tuumii, ja kivaa! 

Desbordes, Astrid: Oliver ja kuutamojuhla &  
Oliver ja outo vieras (Etana Editions 2019)  

Oliver Orava on ujo otus, joka on tyytyväinen elämäänsä. 
Eräänä iltana kaikki kuitenkin muuttuu, kun odottamaton 
vieras saapuu Oliverin ovelle. Oven takan on pöllö,  
joka tahtoo viedä Oliverin naamiaisiin. 

Teräs, Mila: Hirvivaarin ihmeellinen löytö  
(Karisto 2019) 

Hirvivaari löytää metsänlaidasta kummallisen möykyn.  
Se nostaa löydön sarviensa varaan ja lähtee kyselemään 
vastaantulijoilta, mikä ihme tuo möhkäle voisi olla.  
Valloittava kuvakirja saa pienen lukijan miettimään  
luonnon ihmeitä ja huomaamaan, miten monin tavoin 
maailmaa voi katsella. 

 

Hurme, Maija: Yksinäisten saarten kartasto  
(Etana Editions 2018) 

Kuinka syvä meri on? Missä valaat nukkuvat? Emmalla on 
monta tärkeää kysymystä, mutta äiti haluaa vain ottaa  
söpöjä kuvia Emmasta. Emma lopettaa äidille puhumisen, 
ja muuttaa omalle saarelleen Aimo-orangin kanssa. 

Kallioniemi, Tuula: Neljä muskelisoturia  
(Karisto 2018) 

Anttu haluaisi kuulua muskelisotureihin, mutta ei pääse 
joukkoon mukaan, koska ”honottaa” ja on ”dauni”. 
Hän vaklaa periskoopillaan Jossun ja muiden  
muskelisoturien tekemisiä metsässä ja päättää suorittaa 
urotyön päästäkseen osaksi porukkaa. 

Kettunen, Satu: Mörköjuhlat (Tammi 2019) 

Alman perhe on muuttanut. Uusi koti on suuri ja kolkko, ja 
se seisoo kaukana muista, avaran pellon ja metsän  
rajalla. Almasta tuntuu, etteivät he ole talossa yksin.  
Nurkissa vilahtelee varjoja, ja välillä Alma kuulee ihan  
selvästi mörköjen tömistelyä. 

Niemelä, Reetta: Kaiken kadottajan arvoitus  
(Lasten Keskus 2017) 

Vilskeessä on alkanut tapahtua kummia. Sukkia, myssyjä ja 
kenkiä häviää aivan itsestään. Kaupunkilaisia on  
alkanut suorastaan pelottaa. Järjestyksenvalvoja Nysä 
Nörtti raapii neuvottomana päätään, mutta Pikkirii  
päättää toimia. Pikkiriin pulmatoimisto on pian valmis  
pelastamaan kaupunkilaiset näkymättömältä  
kaiken kadottajalta! 

Smith, Alex T: Kaarle kaupungilla & Kaarle lomalla (Art 
House 2019) 

Kaarle on pieni pyöreä koira, joka käyttää baskeria ja  
upeaa punaista villapaitaa. Hän asuu Kuonokujalla  
herra ja rouva Kiiltokenkäsen kanssa. Kun Kiiltokenkäset 
lähtevät aamulla töihin, Kaarle jää kotiin nukkumaan  
– vai jääkö sittenkään?  



Lampela, Hannele: Prinsessa Pikkiriikin astetta  
paremmat iltasadut (Otava 2018) 

Kaikkien tuhmuroijien sankari, Prinsessa Pikkiriikki  
rakastaa satuja, vaikka jotkut niistä ovatkin hänen  
mielestään melko kummallisia. Miksi esimerkiksi prinssi 
saa pussata Ruususta ilman lupaa?  
Ja mihin prinssinpälikkää edes tarvitaan, kun on keksitty 
herätyskellot? 

Rantala, Heli: Suurenmoinen sitruunaseikkailu  
(WSOY 2019) 

Tuulia saattaa joskus pelottaa, mutta pelkuri hän ei ole. 
Kun pappa lähtee sitruunankuvausmatkalle  
Pohjoisnavalle, Tuuli työntää kiharapilvensä pipoon ja  
pakkaa mukaan maalaustarvikkeensa ja rohkeutensa.  
Perillä pakkanen syöksyy syliin kuin villi koiranpentu,  
mutta onneksi teltan saa lämpimäksi kuorsaava  
halkolohikäärme. 

Frölander-Ulf, Lena: Nelson Tiikeritassu  
(Teos &  Förlaget 2019) 

Nelson Tiikeritassu saapuu kaupunkiin, jossa on aina  
tehty kaikki samalla tavoin. Uutta tulokasta ei oteta  
avosylin vastaan, varsinkaan jos se on erilainen ja väärällä 
tavalla karvainen. Tule mukaan matkalle, joka vie  
kaupungin komeiden julkisivujen taakse, salaperäisiin  
seikkailuihin ja vaaroihin. Viisas lastenromaani kertoo  
ystävyydestä ja rohkeudesta nousta vääryyttä vastaan. 

Reeve, Philip: Legenda Kevinistä (Aurinko 2019) 

Kevin on pieni ja pullea poni, joka osaa lentää.  
Eräänä yönä sen asuinsijoilla puhkeaa hirvittävä myrsky, 
joka puhaltaa sen ihmisten ilmoille, jotka eivät usko  
lentäviin poneihin, meriapinoihin eivätkä merenneitoihin. 
Siellä Kevin kohtaa Maxin, tavallisen pojan, joka on aina 
toivonut lemmikkiä, ja niin seikkailu voi alkaa! 
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