
Paasto, Kaisa: Anni kaverinkesyttäjä punaisella matolla 
(Tammi 2021) 

Ensimmäisessä Anni kaverinkesyttäjä -kirjassa 
neljäsluokkalainen Anni oli yksinäinen ja yritti kesyttää 
itselleen ystävän. Tässä toisessa kirjassa Anni ja Ria 
päättävät tehdä yhdessä elokuvan ja tarvitsevat projektiin 
myös Julian ja Stinan. Kuinka onnistuu tyttöjen yhteistyö? 
Kuinka Anni oppii ottamaan johdon käsiinsä tarvittaessa, 
mutta myös kuuntelemaan muiden ideoita? 

Koskinen, Juha-Pekka: Kirjaston kiusanhenki  
(Karisto 2022) 

Kun Mimosan huoneen porolampun punaiseen kuonoon 
syttyy merkkivalo, tietää se Mysteerijengille ensimmäistä 
arvoitusta ratkaistavaksi. Mimosa ja Nico hiippailevat 
salaiseen ullakkohuoneeseen Iivon luokse kuullakseen 
kummia. Rikhardinkadun kirjastossa kirjat tipahtelevat  
itsestään lattioille. Onko kyseessä kummitus? Kirja aloittaa 
uuden sarjan Mysteerijengi. 

Reynolds, Aaron: Rex Dexter ja älyttömän kuolleet 
eläimet (Jalava 2021) 

Rex Dexter toivoo palavasti labradorinnoutajaa, mutta 
saakin vanhemmiltaan KANAN. Kana kuolee  
tapaturmaisesti ennen kuin Rex ehtii antaa sille nimeä. 
Kana palaa ihmeellisesti haamuna tämän luokse. Hetken 
päästä Rexin huone on täynnä muitakin älyttömän 
kuolleita eläimiä. Miksi? Ja miten niistä pääsee eroon?  
Kirjan jatko-osa on nimeltään Rex Dexter ja kummitteleva 
sarvivalas. 

Hatt, Jemma: Seikkailijat ja kirottu linna  
(Kumma 2022) 

Laran äiti joutuu lähtemään työmatkalle Egyptiin heti  
kesän alussa. Lara ja serkkunsa Rufus lähetetään  
omaperäisen isosedän luokse Cornwalliin suvun vanhaan 
linnaan. Heti kartanoon päästyään lapset imaistaan  
jännittävään seikkailuun etsimään vanhaa aarretta. Myös 
kaksi hämäräperäistä miestä saapuu kartanoon. Mikä on 
linnan kirous, josta kaikki kuiskivat? 

Seikkailun  
syövereissä 

Kirjavinkkejä 3.–4.-luokkalaisille 
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Salo, Pilke: Setvijäkerhon salakokous (Karisto 2021) 

Sohvi on tavallinen oppilas Puhtmuurin koulun 
epätavallisessa superluokassa. Luokan muilla lapsilla on 
jokin erityinen taito. Hymy on ultranopea ja Fadi pystyy 
lukemaan ajatuksia. Näistä taidoista on apua, kun lapset 
alkavat ratkoa salaperäisten kirjeiden alkuperää sekä etsiä 
opettajan kadonnutta kalenteria. Myös Sohvi on tärkeä 
osa luokan Setvijäkerhoa. 

Boyer, Crispin: Kultaisen kirpun tehtävä (Tammi 2022) 

Kun löytöeläinkeskuksen omistaja Artie sulkee liikkeensä 
ovet iltaisin, alkaa siellä tapahtua. Zeus-hamsteri, Demeter
-Sirkka, Artes-koira ja pöyhkeä pallokala Poseidon 
joutuvat hurjiin antiikin ajan seikkaluihin. Tässä sarjan 
ensimmäisessä kirjassa Zeus yrittää löytää kultaisen kirpun 
näyttääkseen pallokala Poseidonille, kuka oikein määrää 
valtakunnassa. 

Kocjan, Grégoire : Hirviöt – Vinksahtanut valikoima
(Lasten Keskus 2021) 

Käy hirviöpelkojasi vastaan naurulla ja tiedolla. Zoologian 
ja outologian professori J.M. af Tengström on kerännyt 
tähän kirjaan kaiken tiedon hurjasta joukosta 
vinksahtaneita hirviöitä ja vinkkejä niiden kohtaamiseen. 
Onko suurin pelkosi Pauttiarallaa, Hämäränhenkijä vaiko 
kenties Sokea hutilus? Entä mitä tapahtuu, jos työntää 
sormensa Mörkin peppuun? 

Sparring, Anderss: Vorosen perhe ja kyttäjahti  
(Kustannus-Mäkelä 2022) 

On tarpeeksi vaikeaa olla kiltti ja kunnollinen poika 
Vorosen rikollisperheessä, mutta vielä kinkkisemmäksi se 
muuttuu, kun kaupunkiin tulee uusi poliisi Kimmo.  
Kimmo ottaa Niilon perheen tarkkailuun, ja erityisesti 
perheen kuititon koira nimeltään Kitakiinni Kyttä, on 
vaarassa. Voiko vankilassa istuva Anastasia-mummu 
auttaa? 

Unkari, Arttu: Isämies ja hyytävä hypnoosi  
(Otava 2022) 

Isämies ja hyytävä hypnoosi on kolmas herkullisen 
huonoja vitsejä ja päätöntä menoa sisältävä kirja 
Isämiehestä sekä hänen välkystä tyttärestään Oona  
Luokkasesta. Tällä kertaa Isämiehellä on ratkottavanaan 
tehdaspalojen sarja. Oonan koulussa puolestaan oppilaat 
käyttäytyvät omituisen kiltisti. Miten tähän kaikkeen liittyy 
nokkahuilu sekä uusi sijaisopettaja? 

Hulkko, Johanna: Seikkailijat Ruusu ja Säde  
(Karisto 2022) 

Jos näet kolme taskulampun välähdystä Raksilan talojen 
ikkunoissa, voivat ne olla Ruusu ja Säde. Ystävykset asuvat 
Raksilassa aikana, jolloin talot lämmitetään puulla.  
Tytöt rakastavat seikkailla talojen katoilla. Eräänä yönä, 
kun he nukkuvat leipomon katolla, heräävät he 
korvapuustin tuoksun sijasta savun hajuun ja tulen 
rätinään. 

Kallioniemi, Tuula: Pipo puussa – Kummallisia 
kertomuksia (Otava 2022) 

3A-luokan stressaantuneen opettajan elämä mullistuu, 
kun hän saa oppilaalta talenttikengät. Tilhi, joka oli 
entisessä elämässä poika, laitattaa rintaansa päheen 
tatuoinnin. Eräässä luokassa oppilaat juttelevat isiensä 
ammateista. Yhden isä on poliisi ja toisen näyttelijä,  
mutta kaikkein hauskin on Viklon isän ammatti. Kirjan 11 
tarinaa kutkuttavat nauruhermoja. 

 

Snow, Christal: Penni Pähkinäsydän ja mörkökuumeen 
kirous (Tammi 2021) 

Penni on ystäviensä Vilinaan ja Lianan kanssa 
lapsenvahteina Lianan pikkusisaruksille, kun näille 
puhkeaa salaperäinen mörkökuume. Kukaan ei oikein 
tunnu tietävän mitään tuosta mystisestä taudista, joka 
leviää Tuulenpesän metsässä. Myös Pennin epäystävä 
Hilda Siukku vaikuttaa saanee tartunnan. Pennillä on 
äärettömän suuri sydän, mutta mahtuuko sinne Siukku? 


