TOP 5 Kotimaiset kuvakirjat 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Kaisa Happonen: Mur ja tähti
Mur-karhu lumoutuu tähtitaivaan kauneudesta. Se kapuaa kuusen latvaan taivasta
tavoittamaan. Tähtiin ei karhun tassu kuitenkaan yllä. Pöllö tietää, että avaruuden aika on
erilainen kuin metsän eläinten. Jokainen on kuitenkin osa elämän ikuista kiertokulkua.

Satu Kettunen: Mörköjuhlat
Alman perhe muuttaa uuteen kotiin. Talo on vanha, ja hämyiset nurkat narisevat. Alma on
aivan varma, että talossa on mörköjä. Isä ehdottaa taikakivien käyttöä mörköjä vastaan,
mutta tyttö päättää järjestää mörköjuhlat.

Kirsti Kuronen: Kerro minulle kaunis sana. Kuvat Karoliina Pertamo
Koti pursuaa rumia sanoja, jotka riipivät korvia ja täyttävät pään. Lapsi saa tarpeekseen ja
lähtee keräämään aarteita siniseen lippaaseen. Lumihiutale! Arsenal! Lukutoukka!
Pian on lipas pullollaan kauniita sanoja, ja tärkein niistä on ILO!

Veera Salmi: Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet. Kuvat Matti Pikkujämsä
Sorsa Aaltonen uneksii lentämisestä ja ihailee joutsenten liitoa. Lintujen pullajonossa käy
kuhina ja etelään lentäminen puhuttaa. Sorsan siivet tuntuvat kuitenkin raskailta ja
muutenkin olo on outo. Lääkäri neuvoo irrottamaan otteen. Uskaltaako Aaltonen?

Pauliina Vanhatalo: Nipistäjä-Kerttu. Kuvat Anna Emilia Laitinen
Kertusta tuntuu, ettei kukaan huomaa häntä. Mutta onhan tytöllä kynnet, joilla nipistää
omiin ajatuksiinsa vajonneita. Vähitellen Kertulle selvää, että kaikilla ihmisillä on oma
sisäinen maailmansa.

Kirjasaari 2020

TOP 5 Käännöskuvakirjat 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Rachel Bright: Ihan itse, sanoi susi. Kuvat Jim Field
Sisu on pienin, mutta ei vähäisin sudenpentu. Omasta mielestään se kelpaisi hurjaksi
johtajasudeksi. Kun Sisu jää jälkeen laumasta, edessä on seikkailu arktisessa luonnossa.
Yksin ei kuitenkaan kukaan pärjää.

Melissa Castrillón: Mahtava Milli
Milli on tyttö, joka kuuntelee mielellään tarinoita tätiensä seikkailuista. Eräänä yönä pöllö
nappaa Millin kynsiinsä. Nyt on hänen vuoronsa tehdä urotekoja… Ripaus Ihmemaan Liisaa
modernissa kertomuksessa ja värikylläisessä kuvituksessa.

Julia Donaldsson: Krinit ja krunat. Kuvat Axel Scheffler
Avaruusolentojen pariin sijoittuva Romeo ja Julia -tarina (ilman tragiikkaa!) sisältää viisaita
ajatuksia suvaitsevaisuudesta ja erilaisuuden sietämisestä, mutta myös kosolti huumoria.

Rose Robbins: Minä ja minun siskoni
Veljen kertomus elämästä autistisen siskon rinnalla korostaa samanlaisuuksia ja eroja,
jotka leimaavat inhimillistä kanssakäymistä. Sisaruus tuo koskettavaan tarinaan intiimin
tunnelman.

Shinsuke Yoshitake: Jumissa
Poika jää pinteeseen paidan sisään. Hän päättää pärjätä yksin, ja strategia vaikuttaa
onnistuneelta. Ihan loppuun asti se ei kuitenkaan kanna. Minimalistinen kuvitus ja teksti
pelaavat yhteen oivallisesti.
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TOP 5 Lasten runot 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Kaarina Helakisa: Pikku posetiivi. Kuvat Emmi Jormalainen
Pikku posetiivi soittaa iloisia säkeitä ja kutsuu leikkimään. Perheen pienimmille tarkoitettu
lorut leikittelevät äänteillä, sanoilla ja rytmillä.

Hannele Huovi: Hiiri mittaa maailmaa. Kuvat Elina Warsta
Ihana runokokoelma on koottu vuonna 1979 lastenkirjailijauransa aloittaneen Huovin
tuotannosta. Upea kuvitus kruunaa kirjan, joka sopii kaikenikäisille.

Malin Klingenberg: Pierun elämää. Kuvat Sanna Mander
Onko runous mielestäsi juhlallista ja vaikeaa? Vielä mitä! Kirja tulvillaan päräyttävää
pierulyriikkaa, jonka on ruotsista suomeksi riimitellyt Hannele Huovi.

Reetta Niemelä: Kammotuksia. Kuvat Marjo Nygård
Tiedätkö mikä on Hippuli, Hiiviö tai Röyhky? Entä kuinka elää Ulpukka Möhkö?
Tutustu yön ja hämärän olentoihin ja pelkää sopivasti (ei liikaa!).

Sinikka Nopola: Mustekala löytää trikoot. Kuvat Linda Bondestam
Pitkän linjan lastenkirjailijan riimillinen runokirja kertoo eläinten, ihmisten ja kasvien
yllättävistä kohtaloista. Kärpänen etsii työpaikkaa ja vesikirppu viettää helluntaita.
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TOP 5 Sadut 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Pikku Kakkosen iltasatukirja
20 kiehtovaa tarinaa nokkelista lapsista ja hupsuista aikuisista, veikeistä eläimistä ja
yllättävän eläväisistä eläimistä.

Walt Disneyn satumaa
Nostalginen tarinakokoelma Ankkalinnan asukeista Lumikilla ja Tuhkimolla höystettynä.

Grimmin eläinsatuja
Klassikkosadut tutuiksi uusille sukupolville.

Karja S. Sommer: Eläinsadut : yli 30 kiehtovaa tarinaa
Lyhyehköjä eläinsatuja uudelleen kerrottuna.

Kauneimmat satuaarteet
Kuusi lumoavaa klassista tarinaa koko perheelle modernisti kuvitettuina.
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TOP 3 Lasten sarjakuvat 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Kalle Hakkola: Sanni & Joonas : metsäretki
Jo kolmas Sanni & Joonas -albumi sisältää useita tarinoita, ja osa lyhyemmistä on julkaistu
aiemmin eri lehdissä. Pitkässä avaustarinassa käydään syksyisellä metsäretkellä ja tehdään
mielenkiintoisia luontohavaintoja. Pitkällä junamatkalla kaksikko kehittelee hauskaa
tekemistä ajanvietteeksi. Värikkäästä kuvituksesta vastaa Mari Ahokoivu.

Pauli Kallio: Kalle, pallo ja sello
Kalle on kova poika harrastamaan, ja hän pelaa jalkapalloa yhtä innokkaasti kuin soittaa
selloa. Treenien yhteensovittamisessa on välillä vähän hankaluuksia, mutta Kallen oma
asenne kantaa läpi kommellusten. ”Soittaessa olen palloileva sellisti ja pelatessa selloileva
pallisti” toteaa Kalle ja saa aikuisetkin oivaltamaan uusia asioita. Vauhdikkaan kuvituksen on
taiteillut Juliana Hyrri.

Dav Pilkey: Koiramies valloillaan
Tyhmän poliisin ja fiksun koiran yhdistelmä Koiramies palaa kohtaamaan pahuuden kalaisat
kasvot! Lasten suursuosikissa riittää toimintaa ja jännitystä. Kolmas osa Koiramies ja kaksi
kissanpentua on juuri ilmestynyt.
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TOP 5 Helppolukuiset 2019
lukemaan opetteleville

Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Tony Bradman: Viikinkien peikkopulma
Peikot häiriköivät viikinkien kylää. Pieni Einari tietää, että peikot pelkäävät lohikäärmeitä,
joten hän päättää lähteä etsimään lohikäärmeen heidän avukseen. Lohikäärmeet ovat
kuitenkin vihamielistä porukkaa ja tehtävä on vaikea pienelle pojalle.

Helena Bross: Uusi kaveri
Eeli aloittaa koulun, mikä jännittää kovasti. Onneksi koulusta löytyy uusi kaveri Omar.
Omarille sattuu vahinko, mutta yhdessä pojat selvittävät asian.

Helena Bross: Taskuvarkaat kiinni!
Lenni ja Dina ovat kavereita, ja he tykkäävät leikkiä etsiviä. Eräänä päivänä kaupungilla
Lennin äidin lompakko ryöstetään. Asialla on taskuvarkaat. Lenni ja Dina päättävät selvittää
asian ja lähtevät väijymään sopivia varasehdokkaita.

Vuokko Hurme: Eläinhoitola Pehmo ja kiero Rakki
Eläinhoitola Pehmossa on ongelma. Roskakorista löytyy hylätty pehmo, joka ei ole ollenkaan
niin säyseä kuin muut pehmot. Rakki-niminen pehmo alkaa kääntää muitakin pehmoja
hoitolan henkilökuntaa vastaan, ja pian kaikki kiukuttelevat ja vaativat parempaa hoitoa.
Miten tästä selvitään?

Annett Stutze: Lenni ja salaperäinen muna
Markon lohikäärmekaveri Lenni haluaisi lohikäärmevauvan. Kun televisiossa kerrotaan
löytyneestä lohikäärmeenmunasta, päättää Marko ja Lenni hakea munan parempaan turvaan.
Nimittäin vain oikea lohikäärme osaa hautoa lohikäärmeen munaa.
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TOP 5 Lasten kaunokirjallisuus 2019
1–2 –luokkalaisille

Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Barbara Cantini: Mortina
Villa Tuonelassa asuva zombityttö Mortina on yksinäinen, sillä täti ei halua kenenkään
tietävän, että he asuvat vanhassa kartanossa. Asiasta tulisi kuitenkin sanomista kylän väen
kesken. Onneksi Mortina keksii mahtavan keinon päästä leikkimään kylän lasten kanssa.

Sandra Grimm: Vauhdikas futisleiri
Leo ja kaverit joutuvat suukopuun naapurikentän pelaajien kanssa jalkapalloleirillä. Pian
ollaan jo ilmiriidoissa. Kun arvokas kunniapallo häviää, epäillään tietenkin naapurikentän
porukkaa. Miten Leolle ja kavereille käy?

Paula Harrison: Kisu ja öinen seikkailu
Kisun äiti on supersankari, ja vanhempana Kisukin pääsee auttamaan pulaan joutuneita. Se
päivä koittaakin nopeammin kuin Kisu on ajatellut. Kisun äiti on kierroksellaan, kun apua
tarvitaan. Kisun on lähdettävä selvittämään, kuka kumma kellotornissa mekkaloi.

Tittamari Marttinen: Emppu perustaa eläinhotellin
Emppu pääsee naapurissa sijaitsevan eläinhotellin johtajaksi. Parhaista ystävistä tulee hänen
apulaisiaan ja isä hoitaa vaikeat asiat. Hotellia pitää ensin vähän maalailla ja sinne
hankitaan uusia leluja ja ruokaa. Pian hotelliin saadaan ihan oikeita asiakkaitakin.

Alex T. Smith: Kaarle kaupungilla
Kaarle on pieni pyöreä koira, joka asuu ystävänsä Lordi Nukkasukan ja Herra ja Rouva
Kiiltokenkäisen kanssa. Yleensä Kaarle jää kotiin nukkumaan, kun Herra ja Rouva lähtevät
töihin, mutta toisinaan Kaarle lähtee seikkailemaan omille teilleen ja kokee hurjia juttuja.
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TOP 5 Lasten kaunokirjallisuus 2019
3–4 -luokkalaisille

Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Elise Gravel: Olga ja haiseva olio ulkoavaruudesta
Olga on tuleva tiedenainen ja rakastaa eläimiä yli kaiken. Eräänä päivänä hän löytää
kummallisen olennon, joka näyttää paisuneen hamsterin ja perunan sekoitukselta. Olento
sanoo vain Njää ja haisee pahalta. Onkohan se joku uusi laji? Olga päättää selvittää asian.

Riina ja Sami Kaarla: Täältä tullaan, lemmikit!
Kati-e rakastaa eläimiä, elektroniikkaa ja koodaamista. Hän on valmistanut itselleen robotin
avuksi, sillä hän auttaa lähiseudun ihmisiä heidän lemmikkiensä kanssa. Ti-bot rientää
paikalle, ja Kati-e ottaa reaaliaikaisen yhteyden asiakkaaseen. Kuinka kätevää!

Santa Montefiore: Lontoon kuninkaalliset kanit
Sulo on pentueensa pienin ja heiveröisin kani, jota sisarukset kiusaavat. Sulo kuitenkin
sekaantuu Lontoon kuninkaallisten kanien joukkoihin, ja joutuu huimaan seikkailuun. Enää
Sulo ei ole mikä tahansa pikkukani!

Maija-Liisa Nyman: Vilma ja supersiskot
Vilma joutuu vaihtamaan koulua kesken lukuvuoden. Uudessa koulussa ovat pelottavat
supersiskot, jotka saavat koulupäivät tuntumaan vaikeilta. Onneksi koulussa on sentään
muutama mukavakin tyyppi, joiden kanssa voi taistella supersiskoja vastaan.

Elias Våhlund: Käsikirja supersankareille
Alisa pakenee kiusaajiaan kirjastoon ja löytää sieltä Käsikirjan supersankareille. Hän pääsee
harjoittelemaan supersankareiden kykyjä, mutta se ei olekaan niin helppoa kuin kirja antaa
ymmärtää. Pääseekö Alisa eroon kiusaajistaan uusien kykyjen avulla?
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TOP 5 Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus 2019
5–6 –luokkalaisille

Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Marja Aho: Kaikki menee, Jessiina!
Jessiina aloittaa uudessa koulussa, ja mikä pahinta, oma nolo isä on opena samassa koulussa.
Onneksi koulusta löytyy uusi harrastus, cheerleading. Jessiina vain tuntee itsensä kankeaksi
kuin rautakanki. Uusien kavereiden hankkiminen sen sijaan aiheuttaa draamaa.

Tuula Kallioniemi: Verkot
Sere on kiusaaja, ja hän joutuu vaihtamaan koulua kiusaamisen takia. Sere päätyy isovaarin
luokse asumaan. Seren taustat tiedetään, joten uudet koulukaverit ottavat hänet vastaan
pienellä varauksella. Sere saa vaihteeksi kokea, miltä tuntuu olla kiusattu.

Arja Puikkonen: Liitopoika
Kiusaamisen takia koulua vaihtanut Aku ei ole suosiossa uudessakaan koulussa, sillä hän
harrastaa keppariaskartelua ja ompelemista. Harrastustensa myötä hän päätyy syvemmälle
keppareiden maailmaan, mikä taas ruokkii kiusaamisen kierrettä. Onko mitään tehtävissä?

Heidi Silvan: Lava kutsuu, Tippi!
Tippi lähtee näytelmäkerhoon saadakseen uusia ystäviä, mutta päätyy torailemaan Miian
kanssa. Tippi kuitenkin tuntee näyttelemisen olevan se hänen juttunsa, joten toimeen pitäisi
tulla. Tippi ei haluaisi jättää kevätnäytöstä väliin yhden inhottavan ihmisen takia.

David Walliams: Pankkirosvon poika
Frankin rallikuski-isä loukkaantuu kilpailussa, eikä enää voi tehdä työtään, joten isä ja poika
ovat pian puilla paljailla. Isä lainaa rahaa vääriltä tyypeiltä, ja pian isältä jo karhutaan
rahoja takaisin, korkojen kera. Frank keksii kaikkien aikojen suunnitelman pelastaakseen
heidät pinteestä.
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TOP 5 fantasiaa, scifiä ja kauhua 2019
alakoulun yläluokille

Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Mervi Heikkilä: Jaan ja jäähammas
Vaarallinen kalmosumu on saartanut Puhurin kaupungin. Sumun uumenista kuuluu karjuntaa.
Jotain on tehtävä ja pian. Jaan-poika ja ystävänsä Titi päättävät yrittää. Mukaan
seikkailuun he ottavat vain mustapäisen keihään ja salaperäisen noitapussin.

Eva Frantz: Osasto 23
Keuhkotautia sairastava Stiina pääse Vadelmarinteen parantolaan. Köyhälle tytölle sairaala
on kuin upea kartano, mutta jokin tuntuu olevan vinossa. Käytävillä liikkuu öisin poika, joka
kertoo asuvansa palaneessa itäsiivessä. Myös lääkärien käytös on pelottavaa. Stiina huomaa
pian olevansa suuressa vaarassa.

I.I. Davidson: The Ghost network : Aktivoi
Joukko teini-ikäisiä hakkereita ympäri maailmaa on kutsuttu opiskelemaan
huipputeknologiseen erikoiskouluun Alaskaan. Pääsy kouluun vaikuttaa jokaisen unelmalta,
kunnes oppilaat tajuavat pelottavan totuuden: tutkimuskohteena ovatkin he itse. Mutta
miksi juuri he ja mitä oikein on tekeillä?

Kristina Ohlsson: Kivienkelit
Simona menee viettämään pääsiäistä isoäidin luo, mutta isoäiti ei ole oma itsensä. Talosta
kuuluu narisevia askeleita, puutarhan suuret kivipatsaat vaihtavat paikkaa ja vanhoilta
kasettinauhoilta kuuluu ääniä, jotka kehottavat Simonaa kiirehtimään, ennen kuin on liian
myöhäistä? Avukseen Simona parhaat ystävänsä pyytää Billien ja Aladdinin.

Jessica Townsend: Meinioseppä : Morriganin kutsumus
Morriganin tarina jatkuu. Morrigan ja Pihlaja ovat läpäisseet vaaralliset koetukset, ja ovat
nyt Nevermoorin Meineikkaan Seuran koulutettavia. Mutta Morriganin taival maagisessa
Nevermoorissa on vasta alussa. Pian käy selväksi, että kaikkea taikuutta ei käytetä hyvään.
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TOP 3 Lasten selkokirjat 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Mervi Heikkilä: Koiran kanssa
Kirjassa on 13 erilaista tarinaa koirista, jotka harrastavat omistajiensa kanssa erilaisia
asioita, tai toimivat työntekijöinä erilaisissa ammateissa. Kirjassa esitellään esimerkiksi
lukukoira, kaverikoira, metsästyskoira, tullikoira, porokoira, ja opaskoira.

Hanna Männikkölahti: Kiepaus
Lenna, Rousku ja Jaan asuvat maailmassa, joka on kääntynyt ylösalaisin. Rakennukset ja
puut roikkuvat ylösalaisin, ja ihmiset kulkevat talosta taloon vaijereitä pitkin. Irti ei voi
päästää, muuten voi pudota taivaalle ja kadota! Vesi alkaa loppua, joten jokin parempi
paikka pitäisi löytää.

Riikka Tuohimetsä: Masi Tulppa : pääsy kielletty
Masi yrittää vakuuttaa vanhemmilleen, että pärjää kesäloman ajan vallan hyvin yksinkin,
mutta valitus ei auta: Masille hankitaan lastenhoitaja. Onneksi Masi on kekseliäs poika, ja
jallittaa viikossa useammankin hoitajaehdokkaan.
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TOP 5 Lasten tietokirjat 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Virpi Kaarina Talvitie, Anna Sofia Urrila, Henna-Kaisa Wigren ja Kirsi-Marja
Zitting: Silmät kiinni, Silmu! Asiaa unesta
Unen merkityksestä puhutaan paljon, ja erityisen tärkeää nukkuminen on lapsille.
Tarinallisessa kirjassa tutustutaan hauskasti tutkimustietoon unesta. Kirja vastaa mm.
seuraaviin kysymyksiin: Mistä tietää, että väsyttää? Miten astronautit nukkuvat avaruudessa?

Laura Ertimo ja Mari Ahokoivu: Ihme ilmat! Miksi ilmasto muuttuu?
Kirja on rehellinen tietopaketti lapsille ilmastonmuutoksesta. Kaverukset Lotta ja Kasper
alkavat selvittää, mistä ilmastonmuutoksessa on kyse. Aluksi tieto tuntuu masentavalta,
kunnes lapset huomaavat, että asioihin voi myös vaikuttaa. He aloittavat haastamalla itsensä
ja vanhempansa kilpailemaan siitä, kenellä on paras ilmastokunto.

Vuokko Hurme ja Anni Nykänen: Karkkikirja : makeaa tietoa herkkusuille
Hauska ja värikäs tietokirja lapsille läheisestä aiheesta. Mukana kiinnostavia ja yllättäviä
faktoja: esim. maailman suurin toffeepala valmistettiin Amerikassa, ja se painoi 1,3 tonnia.

Karoliina Pertamo: Lintunaapurini
Kaunis tietokirja kannustaa lapsia lähilintujen tarkkailuun. Linnut on jaoteltu asuinpaikkojen
ja elintapojen mukaan. Mukana yleisiä lajeja, kuten västäräkki, punarinta tai mustarastas,
mutta myös harvemmin nähtäviä, kuten kanahaukka tai hiiripöllö.

Leena Virtanen ja Sanna Pelliccioni: Ellen! : taiteilija Ellen Thesleffin elämä
ja villit värit
Suomen supernaisia -sarjan toisessa osassa tutustutaan taiteilija Ellen Thesleffin elämään ja
taiteeseen. Hienosti kuvitetun kirjan kaikki kuvat tukevat tarinaa.
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TOP 5 Lasten elokuvat 2019
Tutustu ainakin näihin

Ailo – pienen poron suuri seikkailu (ohjaus ja käsik.: Guillaume Maidatchevsky)
Elokuva kertoo uteliaan pienen poron selviytymistarinan vaelluksella, jonka aikana vasasta
kasvaa uljas nuorukainen. Teemoina ovat Lapin puhdas luonto, kesyttämätön erämaa sekä
äidinrakkaus, jonka avulla Ailo uskaltautuu seikkailuun yhdessä muiden kanssa.

Dumbo (Ohjaus: Tim Burton)
Disney ja ohjaaja Tim Burton ovat luoneet upean Dumbo-seikkailun, joka perustuu
rakastettuun piirrettyyn klassikkoon. Elokuvassa juhlitaan erilaisuutta, vaalitaan perhettä ja
annetaan unelmille siivet.

Lasse-Maijan etsivätoimisto - ensimmäinen arvoitus
(Ohjaus: Josephine Bornebusch)
Elokuva kertoo, kuinka kaikki sai alkunsa: miten Lasse ja Maija tapasivat ja millainen oli
ensimmäinen arvoitus, joka sai heidät perustamaan oman etsivätoimistonsa. Elokuva
perustuu Martin Widmarkin suosittuun lastenkirjasarjaan.

Risto Räppääjä ja pullistelija (Ohjaus: Markus Lehmusruusu)
Risto, Rauha, Nelli ja Lennart lähtevät lomalle mökkikylään, jossa kohtaavat voimailukisoihin
valmistautuvat Bill ja Sylvester Pöntisen. Risto pitää Sylvesteriä pelkkänä pullistelijana,
mutta onkohan asia sittenkään ihan niin? Elokuva perustuu Sinikka ja Tiina Nopolan
lastenkirjaan.

Onneli, Anneli ja nukutuskello (Ohjaus: Saara Cantell)
Marjatta Kurenniemen kirjojen sankarit, Onneli ja Anneli, saavat naapureiltaan
Tingelstiinalta ja Tangelstiinalta tehtäväkseen pitää huolta hajamielisestä keksijäveljestä
Vekotiituksesta. Tytöt saavat apujoukkojen ja Vekotiituksen keksinnön avulla pelastettua
sukutilan, mutta se vaatii mm. vierailua unimaailmaan.
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TOP 5 Lasten elokuvat
Julkaistu Viddla-palvelussa 2019

Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Paddington 2 (Ohjaus ja käsikirjoitus: Paul King)
Michael Bondin kirjojen sankari Paddington on asettunut onnellisesti Brownin perheeseen ja
päässyt yhteisönsä suosioon jakaen iloa ja marmeladia, minne ikinä meneekään. Etsiessään
täydellistä lahjaa Lucy-tädin 100-vuotissyntymäpäiväksi hänelle tapahtuu monta jännittävää
asiaa.

Urpo & Turpo aarretta etsimässä (Ohjaus: Liisa Helminen)
Hannele Huovin lastenkirjojen hahmot, leikkikarhut Urpo ja Turpo, seuraavat lastenhuoneen
kirjahyllystä perheen tapahtumia ja lukevat klassikkokirjoja. Ihmeteltyään potalla istumista,
pullataikinaa ja muuta päivittäistä elämää, karhut ajautuvat vauhdikkaisiin seikkailuihin
satujen sekoittuessa arkeen.

Heidi (Ohjaus: Alain Gsponer)
Pieni orpotyttö, Heidi, viettää rauhallista lapsuutta isoisänsä luona Sveitsin Alpeilla. Eräänä
päivänä Heidi haetaan Frankfurtiin varakkaan perheen rullatuoliin joutuneen tyttären,
Claran, seuraneidiksi. Tämä on alku elämän mullistavalle ystävyydelle. Elokuva perustuu
Johanna Spyrin klassikkoromaaniin.

Minisankarit 2 (Ohjaus ja käsikirjoitus: Hélène Giraud, Thomas Szabo)
Etelä-Ranskassa, säilyketehtaan pakkaamossa leppäkerttu Junior joutuu vahingossa Karibialle
toimitettavaan laatikkoon. Juniorin isän on ylitettävä valtameri ja lennettävä
tuntemattomaan maahan pelastamaan poikaansa. Elokuvassa ei ole dialogia, minisankarit
puhuvat omalla ötökkäkielellään.

Marnie ja salainen tehtävä (Ohjaus: Christoph ja Wolfgang Lauenstein)
Sattumuksien kautta pikkukissa Marnien elämästä tulee kertaheitolla jännittävä seikkailu,
kun hän tapaa uusia ystäviä ja päätyy punaisen pakoauton rattiin jahtaamaan rikollisjengiä.

Kirjasaari 2020

TOP 5 Lasten konsolipelit 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Yoshi’s Crafted World (Good-Feel, Nintendo Switch)
Hellyttävässä tasohyppelypelissä tutustutaan Super Mariosta tutun Yoshi-dinosauruksen
askartelutarvikkeista koottuun maailmaan. Kerää kolikoita ja hotkaise vihollisesi kaksi- ja
kolmiulotteista liikkumista yhdistävässä seikkailussa.

Crash Team Racing: Nitro Fueled (Beenox, PS4/Nintendo Switch)
Crash team racing -kartingpeliklassikon uudistettu versio, jossa on tuttujen ratojen,
hahmojen, aseiden ja pelitilojen lisäksi myös lukuisia uusia ominaisuuksia. Nyt voit
hurjastella voittoon myös verkkomoninpelissä!

Luigi’s Mansion 3 (Next Level Games, Nintendo Switch)
Marion jänishousuinen Luigi-veli joutuu jälleen haamujahtiin tässä koko perheen hupaisassa
seikkailupelissä, jossa imuroidaan aaveita ja ratkotaan pulmia kartanomaisessa hotellissa.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo, Nintendo Switch)
Game Boylle aikoinaan julkaistu peli kokonaan uusiksi rakennettuna upean värikkäänä
versiona. Link haaksirikkoutuu saarelle, josta pois päästäkseen hänen pitää kerätä maagisia
soittimia ja herättää jättimäisessä munassa uinuva tuulivalas.

Dragon Quest Builders 2 (Koei Tecmo Games, Nintendo Switch)
Minecraft-tyylinen roolipeli, jossa pääset rakentelemaan ja tutkimaan ympäristöjä laajassa
fantasiamaailmassa. Tutki, taistele ja korjaa satoa yksinpelikampanjassa tai rakenna isoja
projekteja verkkomoninpelissä.
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TOP 5 Lasten ja nuorten lautapelit 2019
Tutustu ainakin näihin
Kansikuva 1

Kansikuva 2

Urtis Sulinskas: Planet
Kukin pelaaja rakentaa omaa planeettaansa kiinnittämällä magneettilaattoja 12-tahokkaan
sivuille. Planeetalle pyritään muodostamaan sopivia alueita, joiden avulla kerätään pisteitä
tuottavia kortteja. Peli on selkeä ja helppo, ja avustettuna toimii pienempienkin kanssa.

Uwe Rosenberg: Second chance
Jokaisella pelaajalla on oma 9x9 ruudukko, joka pitäisi täyttää mahdollisimman tarkkaan.
Joka kierroksella korteista annetaan kaksi vaihtoehtoa, joista toinen piirretään ruudukkoon.
Helppo ja nopea peli, joka toimii pienempienkin kanssa.

Christian Fiore & Knut Happel: Pearls
Pearls on nopeasti opittava, pieni korttipeli. Omalla vuorollaan jokainen pelaaja nostaa
pöydältä kortteja, tai pisteyttää kädessä olevia kortteja. Mitä enemmän samanvärisiä
kortteja kerralla pöytää, sitä enemmän pisteitä saa.

Jonathan Favre-Godal: Who did it?
Jonkun lemmikki on kakkinut lattialle, mutta kuka on syypää? Omaa lemmikkiä on suojeltava
ja syytä vieritettävä muiden niskoille. Muistatko, ketä on jo syytetty? Höpsö lapsia
naurattava peli, joka voitti Vuoden lastenpeli palkinnon vuonna 2019.

Daniel Skjold Pedersen: Copenhagen
Copenhagen on laattojenasettelupeli, jossa pelaajat yrittävät rakentaa talojensa julkisivut
ohjeiden mukaisesti. Kortteja keräämällä pelaaja valitsee parhaiten taloonsa sopivat
julkisivulaatat. Peli on yksinkertainen oppia, joten se sopii myös aloittelijoille.
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TOP 5 Mangat 2019
lapsille ja nuorille

Tutustu ainakin näihin

Kohei Horikoshi: My Hero Academia
Vauhdikas sarja yhdistää supersankarit ja koulumaailman. Izuku Midoriya on syntynyt ilman
oikkua (supervoimia) maailmassa, jossa suurimmalla osalla on jonkinlainen voima. Hän aikoo
kuitenkin päästä supersankarikouluun ja tulla sankariksi, ja saakin tähän yllättävää tukea
mahtavimmalta sankarilta, All Mightilta. (11+ v.)

Yoko Nogiri: Minun susipoikani
Komugi muuttaa Tokiosta Hokkaidon maaseudulle jättäen edellisen koulun kiemurat
taakseen. Uudessa koulussa hän tutustuu Oogamiin, joka on ystävällinen ja mukava… mutta
puoliksi susi! Pojan kaverit ovat myös ihmismuodon ottaneita eläimiä. Seuraa
yhteentörmäyksiä, ihastumisia ja tunteiden pohdintaa. (11+ v.)

Hikaru Miyoshi & Ryosuke Takeuchi: Patriootti Moriarty
Sherlock Holmes tähdittää lukemattomia tarinoita, mutta tällä kertaa valokeilassa onkin
tämän arkkivihollinen, James Moriarty. Manga ottaa hahmoja ja joitakin tapauksia
alkuperäistarinoista, mutta lisää joukkoon omia tapahtumia ja punoo aivan omanlaisensa
kuvion. Jännitystä ja brittiläisen yhteiskunnan kiemuroita! (15+ v.)

Yoshihiro Takahashi: Lassie
Lisää koiramangaa Hopeanuolen tekijältä. Lassie on collie, joka on saanut nimensä
kuuluisalta elokuvakoiralta. Tämä Lassie joutuu eroon omistajastaan ja molemmat pyrkivät
löytämään taas toisensa, ja matkalla Lassie auttaa kohtaamiaan koiria ja ihmisiä. (11+ v.)

Nagabe: Nivawa ja minä
Komediaa kahden erilaisen olennon kohtaamisesta. Nivawa on kumma meren asukki, joka on
tullut oppimiaan ihmisistä, mutta on päätynyt epäsosiaalisen nuoren miehen
kämppäkaveriksi. Yhteiselämä ei todellakaan suju suunnitelmien mukaan! (10+ v.)
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