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Bagge, Tapani

Kaupungilla

1-3

10

Bagge, Tapani (toim.)

Etsijät: Novelleja nuorille

7-9

25

Boyne, John

Poika radallisessa pyjamassa

8-9

10

Delikouras, Aleksi

Nörtti : new game

7-9

27
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7
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24

Gorman, Carol
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8

Green, John
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7-9

12

Haavio, Martti (toim.)
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6-9

12

Hallberg, Lin
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2-4

10

Hirvonen, Hannu

Listahirmut

3-5

7

Huovi, Hannele

Kauhea yö

4-6

8

Hämäläinen, Karo

Samuli ja paikka auringossa

2-4

10

Härkönen, Anna-Leena

Häräntappoase

7-9

23

Kallioniemi, Tuula

Aaveita ja avaruusolentoja

2-4

16

Kallioniemi, Tuula

Koulu on kivaa, Konsta

2-4

8

Kallioniemi, Tuula

Konsta, talenttitähti

2-4

15

Kanto, Anneli

Pusu ja pokaali

5-7

8

Kivi, Aleksis

Seitsemän veljestä

6-9

5

Korolainen, Tuula

Aapo ja lassokostaja

2-3

16

Kunnas, Mauri

Seitsemän koiraveljestä

4-5

5

Kuronen, Kirsti

Vili Voipio puhuu ja pussaa

5-6

12

Kökkö, Hanna

Vaara

7-9
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Lehtinen, Tuija

Pesää!

7-9

25

Lehtiniemi, Eija

Kipinät: pienaakkoset

0-1

8

Lehtiniemi, Eija

Kipinät: suuraakkoset

0-1

6

Levola, Kari

Elämä jatkuu, Rouslain

2-4

5

Levola, Kari

Leevi ja Leonora

2-4

10

Levola, Kari

Maailmantappi ja Rotkon rauha

2-3

10

Levola, Kari

Rouslainin ilmapuntari

2-3

10

Levola, Kari

Tähtiin ja takaisin

2-3

6

Marttinen, Tittamari

Taneli Kanelin urotyö

1-3

5

Marttinen, Tittamari

Viola ja Julius

2-4

10

Mäki, Harri I.

Faaraon kuutio

3-5

10

Mäki, Harri I.

Naamiosankarit pulassa

2-4

6

Mäki, Harri I.

Sihis ja aavetaikuri

1-3

10

Mäki, Harri I.

Sihis ja kummituslaiva

1-3

4

Mäki, Harri I.

Sipsu teatterihamsteri

2-4

25

Mäkinen, Kirsti

Suomen lasten Kalevala

5-7

6

Nopola, Sinikka

Risto Räppääjä ja nukkavieru Nelli

2-5

10

Nopola, Sinikka

Simo, Sonia ja ujo mummo

2-4

24

Nuotio, Eppu

Sirkus saapuu Villilään

2-4

10

Paretskoi, Jyri

Shell's Angles

7-9

20

Paretskoi, Jyri

Shell's Angles ja Kalajoen hiekat

7-9

10

Parvela, Timo

Ella yökoulussa

2-4

4

Pehkonen, Kirsi

Aloituskiekko

5-8

5

Peltoniemi, Jusa

Hinapulkka

1-3

5

Pietikäinen Markku

Painajainen leirikoulussa

6-7
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Réka Kirárly

Pieni suuri tarina ystävyydestä

1-2

12

Rowling, J. K.

Harry Potter ja viisasten kivi

4-6

19

Saarinen Virpi

Jäälinnun sulka

5-6

8

Sachar, Louis

Paahde

7-9

43

Sandström, Tuula

Weeti yökoulussa

2-4

10

Silvan, Heidi

John Lennon minussa

7-9

15

Simukka, Salla

Punainen kuin veri

8-9

9

Smith, L. J.

Korpinmusta

6-8

5

Teeriaho, Taina

Rohkeuspisteet

3-4

8

Tiainen, Marja-Leena

Poistui kotoaan

7-9

10

Tihinen, Mimmu

Toivottavasti huomenna sataa

5-7

15

Toivola, Ritva

Karhu ja kultakuoriainen

1-3

15

Tuomola, Johanna

Kadonneiden rahojen arvoitus

3-5

25

Tuuri, Antti

Elämä isänmaalle

9

22

Unenge, Johan

Pontus skeittaa korkeuksiin

5-6

10

Veistinen, Harri

Kotitekoisen poikabändin alkeet

7-9

12

Widmark, Martin

Sinisen peilin antikvariaatti

6-7

9

3

BAGGE, Tapani: Kaupungilla (2007) Kaisa, Pasi ja Pekka päättävät leikkiä salapoliisia ja varjostaa
talonmies Lainetta. Siinä ei tarvita sateenvarjoa, vaikka Pasi niin luulee. Kun Laine lopulta lähtee
kaupungille, häntä seuraavat muutkin kuin lapset. Kaupungilta löytyy herkkähermoinen kalakauppias,
unelias kirjamyyjä ja kiertävä tivoli. Kaisa saa tietoonsa uusia asioita Laineesta ja oppii, että kotiin voi
aina palata. Helppolukuinen, mutta kielellisesti hauska ja oivaltava tarina houkuttelee aloittelevaa
lukijaa matkalle kirjojen maailmaan. Kirjan sivuja lukee aikuinenkin mielellään. Baggella tosiaan on
humoristinen sanankäyttö hallussaan ja Katja Tukiaisen vahvalla viivalla piirtämä kuvitus elävöittää
muutaman sivun välein. Keltanokka-sarja. 1-3 luokille. 79 s. 10 kpl.
BAGGE, Tapani (toim.): Etsijät: Novelleja nuorille (2011) Mitä nuoret haluavat? Ainakin he etsivät
milloin mitäkin: ystävää, jännitystä, menestystä, oikeutta, rakkautta, mielenrauhaa - tai laulavaa
mummoa. Niin myös tämän antologian novelleissa, joita voi lukea kotona sohvannurkassa tai
koulussa äidinkielen tunnilla. Tarinoissa aihe on vapaa, samoin tyyli. Nuorten arkipäivän lomaan
mahtuu niin fantasiaa, kummituksia kuin huumoriakin. Kepeän seikkailun ohessa käsitellään myös
isoja kysymyksiä. Monipuolisten tarinoiden takana ovat kotimaisen nuortenkirjallisuuden
huipputekijät Timo Parvelasta Tomi Kontioon ja Sari Peltoniemeen. 7-9 luokille. 163 s. 25 kpl.
BOYNE, John: Poika radallisessa pyjamassa (2010) Poika raidallisessa pyjamassa on tarina 9vuotiaasta 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. Shmuelin isä on
kadonnut, ja pojat päättävät yhteistuumin etsiä hänet. Shmuel lainaa Brunolle raidallisen pyjaman,
jotta tämä ei herättäisi huomiota aidan toisella puolella. Bruno pukeutuu lainavaatteisiin ja pujahtaa
aidan ali. 8-9 luokille. 206 s. 10 kpl.
DELIKOURAS, Aleksi: Nörtti: New game (2012) 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... Luokille 7-9. 206 s. 27 kpl.
ELLILÄ, Kirsti: Sisu Tähtinen ja kohtalokas samba (2004) Heti ensimmäisenä päivänä uudessa
koulussa Sisu Tähtinen saa muistutuksen häiritsevästä käyttäytymisestä. Onneksi äiti, Suomen
Virallinen Volgansienineuvoja, ei nosta asiasta meteliä. Eikä siitäkään, että Sisu ja Pekka-veli
mankeloivat pitsaa ullakolla. Sisu ei kuitenkaan aikaile hankkiutuessaan uusiin vaikeuksiin. Hän
päätyy ohjelmavastaavaksi koulun hyväntekeväisyysgaalaan, jolla kerätään rahaa petroskoilaisille
orpolapsille. Mukavaa opettajaa miellyttääkseen Sisu lupaa järjestää juhlaan orkesterin. Eikä mitä
tahansa orkesteriä, vaan kuuluisan brasilialaisen sambayhtyeen Baila Manjanan. Koko koulu rehtoria
myöten innostuu ajatuksesta. Ongelmana vain on se, ettei Sisulla ole aavistustakaan mistä hän
orkesterin taikoisi. Luokille 3-5. 137 s. 7 kpl.

EVINSALO, Kari: Etsivä Vertti ja salakuljettajat (2014) Kesäloman alussa kaverukset Vertti, Korppi
ja Lissu olivat onnistuneet ratkaisemaan huomattavan taidevarkauksien sarjan. Palkinnoksi urotyöstä
etsiväkolmikolle on luvattu mökkireissu. Lissu poimii linja-autoasemalta mukaansa hylätyn näköisen
leluhylkeen, jonka sisälle varkaat ovat kätkeneet ryöstösaaliin, mittaamattoman arvokkaan Fabergén
koristemunan. Etsiväkolmikon nokkeluus joutuu todelliseen tulikokeeseen, kun se saa kannoilleen
roistot, jotka haluavat aarteen takaisin keinolla millä hyvänsä... Luokille 2-5. 127 s. 24 kpl.
GORMAN, Carol: Jerry, hurmaava hikke (2001) Hikke! Hikipinko! Siitä nimestä Jerry on saanut
tarpeekseen. Minkä hän sille voi, että hänellä on silmälasit ja hän tietää, mikä on Newtonin toinen
laki? Kun Jerry aloittaa uudessa koulussa, hän päättää vaihtaa tyyliä kertaheitolla. Uusi ystävä Brenda
auttaa häntä opettelemaan rennon jätkän kävelytyylin ja muuta tarpeellista. Jerry ei kuitenkaan
hylkää sisäistä hikkeään, vaan toteuttaa sitä salassa. Kaksoiselämästä seuraa kaikenlaisia
kommelluksia, täpäriä tilanteita ja mustelmia, mutta vaivannäkö kannattaa: Jerry pääsee kuin
pääseekin suosittujen joukkoon. Ja koulun kauneimman tytön rakkaus, josta Jerry unelmoi, näyttää
olevan vain ajan kysymys... Luokille 5-6. 167 s. 8 kpl.
GREEN, John: Tähtiin kirjoitettu virhe (2014) Ihan sairas rakkaustarina. Rakkaus on aina vaikeaa,
mutta ei mahdotonta silloinkaan, kun on parantumattomasti sairas. Syöpää sairastava 16-vuotias
Hazel on onnekas saatuaan muutaman lisävuoden. Elämä tuntuu silti jo eletyltä, kunnes hän tapaa
hurmaavan Augustus Watersin. Toisistaan Hazel ja Augustus löytävät sen, mitä eivät ole vielä
ehtineet menettää. Tähtiin kirjoitettu virhe on riipaisevan hauska, filosofisen älykäs ja vimmaisen
rohkea romaani rakkaudesta, periksi antamattomuudesta ja elämän odottamattomuudesta. Luokille
7-9. 338 s. 12 kpl.
HAAVIO, Martti (toim.): Pienois-Kalevala (2009) Elias Lönnrotin kokoaman Kalevalan laajempi
versio, niin sanottu Uusi Kalevala, ilmestyi vuonna 1849. Teoksen 160-vuotisjuhlan kunniaksi WSOY
julkaisi uuden Pienois-Kalevalan, jossa kansalliseepoksemme saa houkuttelevan ja huomiota
herättävän kuvituksen. Graafikko Marjaana Virran tavoitteena on ollut luoda Pienois-Kalevalalle
tähän päivään kiinnittyvä ilme. Karjalan laulumaiden riimittelijät ovat vaihtuneet raskaan musiikin ja
räpin runonlaulajiin, ja kalevalaisen hengenperinnön ovat ottaneet omakseen myös teoksen tummaa
mystiikkaa ja fantasiaa arvostavat lukijat. Pienois-Kalevalan tekstinä on käytetty Martti Haavion
tekemää lyhennelmää. 6-9 luokille. 288 s. 12 kpl.
HALLBERG, Lin: Eppu etsii kotia (2012) Elsa on aina haaveillut omasta ponista. Voisiko unelma
toteutua, kun lehdestä löytyy ilmoitus halvalla myytävästä Eppu-ponista?
Todellisuus on valitettavasti toisenlainen kuin ponin omistajan lupaukset. Eppu onkin
huonokäytöksinen rasavilli, eikä Elsan hevosia ymmärtävä äiti suostu ostamaan ponia. Voisiko Elsa
keksiä keinon äidin suostutteluun ja kurittoman Epun taltuttamiseen? Luokille 2-4. 122 s. 10 kpl.
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HIRVONEN, Hannu: Listahirmut (2004) Aranda, Miranda ja Mimmi ovat Listahirmuja. He tekevät
listoja. Ensimmäiseksi tytöt päättävät tehdä listan miehen eri vaiheista. Kaikki tietävät, että toukasta
tulee kotelo ja kotelosta perhonen. Mutta mitä pojasta tulee? Miksi pojat ovat sellaisia kuin ovat?
Kukaan ei tunnu tietävän siitä. Niinpä tytöt päättävät ensin selvittää, mitä miehet eivät ole: 1. Miehet
eivät ole naisia. (Eivät vaikka kuinka haluaisivat.) 2. Miehet eivät ole eläimiä. (Vaikka Mimmin isosisko
Miisa sanoikin niin kerran.) 3. Miehet eivät ole Marsista. (Vaikka yhden kirjan kannessa lukeekin niin.)
4. Miehet eivät ole mistään kotoisin. (Muurisen mummo väittää niin.) Hyvän listan avulla voivat
aikuisetkin oppia ymmärtämään monimutkaisia asioita. Ja pojastakin voi tulla Listahirmu! Luokille 35. 203 s. 7 kpl.
HUOVI, Hannele: Kauhea yö (2010) Kirjan päähenkilö Markus Lyhty on salaa ihastunut.
Rinnakkaisluokan reipas Anne harjoittelee sirkuskoulussa ja valmistautuu television kykykilpailuun.
Markus ja Anne tutustuvat Tyyra Hiireen antikvariaatissa moniin erilaisiin ihmisiin, muun muassa
Tsehovia lukevaan poliisimies Makkoseen ja kuuluisaan näyttelijään Puntti Hurmarintaan. Pölyinen
antikvariaatti herää eloon, kun sinne hankitaan tietokoneet nuoria varten, ja tuntuupa se
kiinnostavan varkaitakin, jotka käyvät penkomassa kirjahyllyjä. Eräänä kauheana yönä, kun Markus ja
Anne vahtivat antikvariaattia varkaiden varalta, tapahtuu kummia ja moni asia saa ratkaisun. Luokille
4-6. 123 s. 7 kpl.
HÄMÄLÄINEN, Karo: Samuli ja paikka auringossa (2005) Samuli, äiti ja äidin uusi miesystävä Risto
lähtevät aurinko lomalle, jotta Samuli ja Risto tutustuvat toisiinsa paremmin. Jo lentokentällä vastassa
on hyvän seikkailun ainekset: hälyttävä mies, valtava määrä televisioita, sopivan suuria karkkirasioita
ja omituinen, rullaava lohikäärmeen häntä. Perillä Gran Canarialla odottavat kahden litran
limpparipullot ja kummalliset, punaiset miehet. Samulin on tarkoitus osallistua Mukulaklubin
toimintaan ja Riston Riimitiimin runokilpailuun, mutta kaikki ei suju ihan suunnitelmien mukaan.
Onneksi Samuli sukeltelee kansainvälisissä kuvioissa Vaikeuksitta! Luokille 2-4. 123 s. 10 kpl.

HÄRKÖNEN, Anna-Leena: Häräntappoase (2002) 16-vuotiaan Allun kesäsuunnitelmat menevät
uusiksi, kun äiti lähettää hänet sukulaisten luo heinätöihin. Tylsä maalaiskylä ja peltotyöt eivät paljon
kiinnosta Allua. Mutta kylällä vastaan asteleekin Kerttu, erilaisena ja hellyttävänä. Alkaa rakkauden ja
epävarmuuden kesä... Luokille 7-9. 316 s. 23 kpl.
KALLIONIEMI, Tuula: Aaveita ja avaruusolentoja (2012) Pamppu näkee Aapeli Käen pihassa
syyshämärässä outoja ukkeleita. Ovatko ne avaruusolentoja, joiden kynsistä Aapeli perheineen pitää
pelastaa? Ja miksi koulun pihalla juoksee halloweeniltana kaljupäinen hahmo uimahoususillaan ja
monta muutakin epäilyttävää ilmestystä? Yllätyksiä riittää, kun illat hämärtyvät… Luokille 2-4. 93 s. 16
kpl.
KALLIONIEMI, Tuula: Koulu on kivaa, Konsta (2005) Hänen kätensä vapisevat. Polvet lyövät
loukkua. Palelee ja on kuuma yhtä aikaa. Konstaa jännittää hurjasti. Konstalla on tänään Esitelmä.
Vaikka ekaluokkalainen Konsta on kevätlukukautta käydessään koululaisena jo melkein konkari,
koulunkäynnissä riittää vielä ihmettelemistä: Mikä kumma on Kalavaleen päivä, jota vietetään
helmikuun lopussa? Minkä tähden konsonantit karkaavat alituisesti omille teilleen, niin että opettaja
määrää Konstalle ylimääräisiä läksyjä? Muuttuuko Konsta vääjäämättä nynnyksi, jos saa rillit? Miksi
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retki uimahalliin mykistää pojan täysin? Kipristeleekö muidenkin vatsassa silloin, kun pitää astella
luokan eteen pitämään esitelmä? Luokille 2-4. 142 s. 7 kpl.

KALLIONIEMI, Tuula: Konsta, talenttitähti (2011) Kolmannessa A-luokassa syntyy yleinen mylläkkä.
Talenttivillitys iskee! Melkein jokainen tietää olevansa KYKY: laulaja, soittaja, tanssija, kuperkeikkailija,
näyttelijä, jonglööri ja ties mikä. Paitsi Konsta. Edes kuperkeikka takaperin ei häneltä onnistu. Kolmas
A päättää järjestää talenttikisan. Millä ihmeen kyvyllä Konsta voisi kilpailla? Ei auta kuin kokeilla.
Tulisiko voitto selvännäkijänä vai sahansoittajana, kärpäsenkesyttäjänä tai taikurina? Mahtaisiko raati
lumoutua pellen elkeistä tai solmutempuista? Vielä vähän ennen kisaa Konsta tuntee olevansa turha
mitättömyys, joka ei pärjää missään lajissa. Mutta Konsta ei olisi Konsta, ellei osaisi yllättää… Luokille
2-4. 136 s. 15 kpl.
KANTO, Anneli: Pusu ja pokaali (2012) Tänä kesänä FC Tytsyillä futaa! Luuserijoukkue näyttää
kyntensä, mutta joutuu pohtimaan, kumpi on tärkeämpää, kiva joukkuehenki ja pelaamisen ilo vai
menestyminen ikäkausisarjassa. Oonan perheessä käy sutina, kun isoveljen tyttöystävä ryhtyy
yökyläilemään, äiti surruttaa innoissaan kurapuuron näköistä elävää ravintoa ja kissa Tinke-Rihanna
aiheuttaa yllätyksen. Ensipusukin moiskahtaa, joskin osumatarkkuudessa ja tilanteen
romanttisuudessa on toivomisen varaa... Luokille 5-7. 182 s. 8 kpl.
KIVI, Aleksis: Seitsemän veljestä (1979) Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ilmestyi Suomalaisen
kirjallisuuden seuran julkaisemana neljän vihkon painoksena vuonna 1870. Se oli yksi ensimmäisistä
suomalaisista romaaneista eli merkkitapaus jo syntyessään. Yhä nykyäänkin Seitsemän veljestä on
suomalaisen kirjallisuuden kiistaton merkkiteos, jonka lumovoimaa aika ei ole vähentänyt. Rehevän
realistinen kieli, maanläheinen huumori ja Kiven taidokas kerronta osuvat suoraan suomalaisen
lukijan mielenmaisemaan. Luokille 6-9. 342 s. 5 kpl.
KOROLAINEN, Tuula: Aapo ja lassokostaja (2003) Aapolla ja Nikolla on lennokkikilpailu, mutta sen
keskeyttää ilkeä kuudesluokkalainen. Edessä on pakkolasku: rahaa kiristäjä-Killerille tai lentsikat
jäävät puuhun. Onneksi paikalle osuu Kati, joka kiipeää ketterästi kuin kissa. Mutta miten pannaan
aisoihin Killeri, joka kiusaa muitakin kuin Aapoa ja Nikoa? Jos Aapolla vain olisi isoveli, joka panisi
konnat kuriin! Miksi vanhemmat eivät ole sellaista hankkineet? Ovatko he unohtaneet miten veljiä
tehdään? Killerin kesyttämiseksi puistoon viritetään ovela ansa. Poikien ja mäyräkoira Puten avuksi
tarvitaan kuitenkin Kati ja tämän salaperäinen ystävä, jolla on tarkka heittokäsi. Keltanokka-sarja.
Luokille 2-3. 54 s.15 kpl.
KUNNAS, Mauri: Seitsemän koiraveljestä (2002) - Aa! vaakkui lukkari. - Aa! toistivat pojat yhteen
ääneen. Ei ota oppi mennäkseen Jukolan koiraveljesten paksuihin kalloihin. Vapaana luonnon
helmassa vai ihmisten tavoille oppineena sivistyksen parissa? Siinäpä kysymys, jonka parissa Juhani,
Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero käyvät alituista painiaan. Painia on veljesten elämä
muutenkin. Toukolan poikien kanssa syntyy nujakoita mennen tullen, lautamies uhkaa jukuripäitä
jalkapuulla ja sauna palaa tuhkaksi. Mutta seitsemän miehen voimalla selvitään niin lukkarin
häpeänurkasta kuin hiidenkiveltäkin! Luokille 3-5. 93 s. 5 kpl.
KURONEN, Kirsti: Vili Voipio puhuu ja pussaa (2006) Kun kevätlukukausi alkaa, Vili pelkää
joutuneensa kahden likan loukkuun: saaristolomalla bongattu Pupu ilmoittaa tulevansa hiihtolomalle
Vilin luo, eivätkä uudella kännykällä Aadalle lähetetyt tekstarit tunnu kompensoivan tätä seikkaa.
Mutta onneksi koko remmi - Arttu, Veera, Kiiskinen, Ronja, Timpa ja jopa tähtitieteestä kiinnostunut
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Pirkka - alkavat puuhata luokkabileitä. Niissä Vili toivoo asioiden loksahtavan turvallisiin uomiin,
mutta saakin huomata singahtaneensa aivan uusiin sfääreihin! Luokille 5-6. 171 s. 12 kpl.

KÖKKÖ, Hanna: Vaara (2013) Seiskaluokan aloittanut Manu pääsee viettämään syyslomaa isänsä
luokse pohjoisen vaaramaisemiin. Isän tapaaminen pitkän ajan jälkeen jännittää Manua, mutta
onneksi paras ystävä Helmi on tulossa mukaan. Perillä Manu huomaa pelkonsa turhaksi. Luvassa on
mukava viikko isän ja Helmin seurassa geokätköilyyn ja valokuvaukseen keskittyen. Se saa kuitenkin
uuden sisällön, kun lähistöltä löytyy asumattomaksi väitetty talo. Miksi isän koira Tolstoi raapii talon
ovea niin kovasti? Ja miksi eteisen naulakossa on vaatteita? Talon salaisuus ja kätköjen etsiminen
johdattavat nuoret tutustumaan erään pienen tytön elämään - lähemmin ja kipeämmin kuin he
osaavat arvatakaan. Vaara jatkaa jännittävän Kätkön aloittamaa nuortenkirjasarjaa, jonka
päähenkilöitä ovat 13-vuotiaat geokätköilyä harrastavat ystävykset Manu ja Helmi. Luokille 7-9. 157
s. 20 kpl.
LEHTINEN, Tuija: Pesää! (2012) Renne rälläisi mieluiten kavereidensa kanssa ja iskisi tyttöjä, jollei
olisi pudonnut kissaa pelastaessaan pesäpuusta ja murtanut sekä kättään että jalkaansa. Vesan
tyttöystävä rakentaa kuumeisesti yhteistä pesää, joka alkaa Vesasta tuntua vankilalta. Kerttu bunkkaa
kuin käenpoikanen vieraassa pesässä keräämässä pesämunaa loppukesäksi, valmiina lähtemään heti,
kun vain löytää tarpeeksi arvokasta nyysittävää... Jokainen uusi tarina tuntuu heittävän edellisen
tarinan totuuden päälaelleen. Mikään ei olekaan sitä, miltä aluksi näyttää - varmaa on vain, että
elämä kantaa! Luokille 7-9. 175 s. 25 kpl.
LEHTINIEMI, Eija: Kipinät: pienaakkoset (2007) Kipinät-sarja on aloitettu lukemaan opetteleville.
Ensimmäisen kirjan voi lukea kannesta kanteen jo silloin, kun lukija tuntee kaksikymmentä kirjainta ja
osaa lukea niistä muodostuvia sanoja. Kun tuntee kaksikymmentä kirjainta ja osaa lukea
nelikirjaimisia tavuja, voi lukea sarjan seitsemännen kirjan. Kaikissa kirjoissa on paljon toistoa ja ne
vaikeutuvat vähitellen sekä sana- että lausetasolla. Lukuinto syntyy pienestäkin kipinästä!
(Takakansiteksti.) Luokalle 1. Sisältää seitsemän kirjaa.
LEHTINIEMI, Eija: Kipinät: suuraakkoset (2007) Kipinät-sarja on aloitettu lukemaan opetteleville.
Ensimmäisen kirjan voi lukea kannesta kanteen jo silloin, kun lukija tuntee kaksikymmentä kirjainta ja
osaa lukea niistä muodostuvia sanoja. Kun tuntee kaksikymmentä kirjainta ja osaa lukea
nelikirjaimisia tavuja, voi lukea sarjan seitsemännen kirjan. Kaikissa kirjoissa on paljon toistoa ja ne
vaikeutuvat vähitellen sekä sana- että lausetasolla. Lukuinto syntyy pienestäkin kipinästä!
(Takakansiteksti.) Luokalle 1. Sisältää seitsemän kirjaa.
LEVOLA, Kari: Elämä jatkuu, Rouslain (1998) Suru ei tahdo hellittää Roosa Liinan puserosta. Ei
varsinkaan kun on pukeutunut mustiin, vaikka on kesä. Avaruuteenko Suuri rakkaus Joonatan on
kadonnut? Seitsemäntoista kirjettä, eikä vastausta! Ja sitten: ”Vastaanottaja tuntematon.” Kerrankin
isällä välähtää. Hän vie tytöt tuulettumaan. Roosa Liina ja hänen paras ystävänsä Anni pääsevät
maailmalle, ainakin ruotsinlaivalle. Ovathan tytöt parhaassa iässään: eivät enää ekaluokkalaisia, mutta
eivät vielä tokaluokkalaisia. Ja kesää on vielä jäljellä kiitävä ripaus, kuin yötaivaan lävistävä
tähdenlennon huimaus! Vieraassa maassa, matkan kommelluksissa, iloissa ja pettymyksissä Rouslain
löytää elämänhalunsa uudelleen. Hän ryhtyy Annin kanssa pelastamaan maapalloa ja päättää aloittaa
pelastamisen pojista. Sopivasti he löytävät Pässi-Jussin pallomerestä. Rakkauskirjeet vaihtuvat
pullopostiin. Ja eikö vain palautuspulloposti ole jo odottamassa maailman meriltä rantautuvia
tyttöjä… Keltanokka-sarja. Luokille 2-4. 126 s. 5 kpl.
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LEVOLA, Kari: Leevi ja Leonora (2010) Leevin koti, kaverit ja koulu jäävät taakse, kun perhe muuttaa
maalta kaupunkiin. Koulu alkaa aurinkoisina päivinä, mutta sitten tulee pilviä, kiusaamistakin. Leevi
suuntaa aina koulun jälkeen mummulan turviin. Kerran koulumatkalla hän törmää Leonoraan,
Albaniasta tulleeseen maahanmuuttajatyttöön, joka myös on joutunut poikajoukon takaa-ajamaksi.
Leevi ottaa Leonoran mukaansa vierailulle entiselle kotipaikkakunnalleen, ja Leonora opettaa Leeville,
miten katoilla kiipeillään. Yhdessä ystävykset näyttävät kiusaajilleen, että he eivät enää pelkää.
Luokille 2-4. 110 s. 10 kpl.
LEVOLA, Kari: Maailmantappi ja Rotkon rauha (2005): Maailmantappi eli Valo on
väärinymmärretty nero. Äiti ei kuuntele, Tikkari-Tiina menee menojaan, Kala-Kallella ja Rillillä on
kiireitä. Riideltyään koko maailman kanssa Valo vetäytyy koulun takana olevan Rotkon rauhaan
murjottamaan. Edes runot eivät rimmaa. Mahtaako kesää tullakaan? Hetken Valo miettii jo
maailmalle karkaamista, mutta iltaa kohti päivä muuttuu paljon paremmaksi - kiitos rekkakuski
Suffelin, jonka kyytiin hän pääsee. Vaikkei ihan Hampuriin ja Ankaraan asti, niin Rillin Grillille
kumminkin. (Takakansiteksti.) Keltanokka-sarja. Luokille 2-3. 88 s. 10 kpl.
LEVOLA, Kari: Rouslainin ilmapuntari (2006) Roosa-Liina eli Rouslain on värkännyt koulun
käsitöissä omatekoisen ilmapuntarin. Millainen pää, sellainen sää. Vierekkäin uuden ilmapuntarin
asteikolla ovat pykälät Aurinkoista, Myrskyisää, Ei paljon kiinnosta ja Lupaavan autereista. Ilmapuntari
onkin tarpeen heti kevätlukukauden päättyessä, sillä Rouslainin mielialat vaihtelevat; he muuttavat
taas, kun Reiman kasvaessa tilaa tarvitaan lisää. Ilmapuntari näyttää epävakaista, kun Rouslain kutsuu
parhaat kaverinsa pihajuhliin, viimeisen kerran ennen vääjäämätöntä ja lopullista aikuistumista.
Tarkoitus on haudata lapsuus, lelut ja kaikki turhuus kompostimonttuun pihan perälle, Mutta leikki ja
seikkailu eivät olekaan niin vain kuopattavissa. Kirjava kukko -sarja. Luokille 2-3. 115 s. 10 kpl.
LEVOLA, Kari: Tähtiin ja takaisin (2003) Lapset tarvitsevat kunnon esikuvia, sellaisia jotka ovat
töissään ja harrastuksissaan uutteria ja päämäärätietoisia. Rouslain on huolissaan. Juuri nuo
ominaisuudet häneltä ja Annilta puuttuvat. Heillä ei ole edes harrastuksia! Reima täyttää jo vuoden
eikä hänellä ole ainuttakaan esikuvaa näköpiirissä. Tennis vai viulunsoitto? Arpa langettaa viulun
Rouslainille ja tennissukat Annille. Alkaa armoton treenaus. Mutta harrastuksesta ei ole mihinkään,
jos ei ole tavoitteita. Joko on liian myöhäistä ryhtyä ihmelapseksi? Onneksi kiertävä kykyjenetsijä
saapuu järjestämään Lapsitähti-kilpailun. Palkintona on pääsy näkkileipätehtaan televisiomainokseen.
Ikävä kyllä myös pojat kuulevat asiasta. Joonatan, Pässi-Jussi ja Mika-Valtteri perustavat bändin.
Mutta ei kai vain Blondi-Veera aio ängetä kiekumaan poikien bändiin? Luokille 2-3. 142 S. 6 kpl.
MARTTINEN, Tittamari: Taneli Kanelin urotyö (2002) Taneli Kaneli saa hätääntyneen sähkeen
vanhoilta tavaratalokavereiltaan, jotka ovat joutumassa pahaan pinteeseen. Pian nimittäin alkaa
alennusmyynti, kaikkien lelujen painajainen. Ne pelkäävät joutuvansa ale-koriin ja sitä kautta
huonoihin käsiin. Salamana Taneli laatii suuren pelastussuunnitelman ja värvää apuun Anna Apinan,
Simo Seepran ja Viivi-tytön. Pelastuspartio onnistuu kyllä salakuljettamaan joukon leluja ulos, mutta
sen jälkeen kaikki ei sujukaan yhtä helposti. Pehmoeläimet osoittautuvat hirmuisen uteliaiksi, villeiksi
ja nälkäisiksi, jopa Tanelin mielestä! Keltanokka-sarja. Luokille 1-3. 86 s. 5 kpl.
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MARTTINEN, Tittamari: Viola ja Julius (2000) Violalla riittää puuhaa, sillä hän keräilee
kaksoisveljelleen Juliukselle hienoa pinssikokoelmaa nimipäivälahjaksi. Kaupan ilmoitustaululle
laitettu lappu tuottaakin valtavasti pinssejä tutuilta ja tuntemattomilta. Mutta jotain outoa on kyllä
tekeillä. Miksi Juliukselle tulee vähän väliä kummallisia sähköpostiviestejä? Mitä ihmettä hän raahaa
rapussa toppatakkiin kätkettynä? Luokille 2-4. 150 s.10 kpl.
MÄKI, Harri I: Naamiosankarit pulassa (2002) Jannen kissa Nöpö rakastuu minipossuun nimeltä
Jo-Jo. Samalla Janne ja Jukka tutustuvat minipossun isäntään, Akiraan, jonka vanhemmilla on
sarjakuvaliike. Akiralla on myös oma videokamera. Ystävykset päättävät ryhtyä kuvaamaan elokuvaa
naamiosankareista, ja tapahtumapaikaksi valitaan autojen hautausmaa. Mukana ovat tutut
sankarihahmot Naamio & Viitta, Tikari & Tuomari, Skorpioni sekä uusi sankari Ninja! Mutta mitä
kummaa tapahtuu vanhalla tiilitehtaalla? Naamiosankarit joutuvat yllättävään pinteeseen ennen kuin
kuvaukset ehtineet alkaakaan. (Takakansiteksti.) Kirjava kukko -sarja. Luokille 2-4. 143 s. 6 kpl.
MÄKI, Harri I: Sihis ja aavetaikuri (2004) Sihis, maailman pienin koira, jäljittää tällä kertaa ilkeää
aavetaikuria. Taikuri Talismaanin nimittäin taikoo hurjan taikatemppuesityksen aikana luurankokissa
Melindan olemattomiin ja katoaa itsekin sen siliän tien, avustajalepakot perässään. Onneksi päätön
mies, jonka pään taikuri on taikonut kadoksiin, osaa neuvoa Kummitusperheen ja Sihiksen
aavetaikurin linnan. Matkaan liittyy myös arka kummituskana, jonka rakkaan munan Talismaani on
pihistänyt. Unissakävelijät ja puhuvat kaktukset, Poltettu metsä ja pyykkäämään noiduttu
aaveorkesteri ovat kaikki aavetaikurin aikaansaannosta. Talismaanin linnan pihasta löytyy
salaperäinen patsaspuisto – ja linnan uumenista vihdoin myös Melinda. Keltanokka-sarja. Luokille 13. 96 s. 10 kpl.
MÄKI, Harri I: Sihis ja kummituslaiva (2002) Sihis on pieni ja pelokas koira. Se on rodultaan chi-hua-hu-a eli kääpiökoira. Sihis on eksynyt perheestään, joka on lähtenyt etsimään esi-isiensa
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? Keltanokka-sarja. Luokille 13. 79 s. 5 kpl.
MÄKI, Harri I: Sipsu teatterihamsteri (2013). Minua kutsutaan Sipsuksi. Olen nopsa, sukkela ja
karvainen. Olen hamsteri. Asun teatterissa. Siksi minua sanotaan teatterihamsteriksi. Tuon hyvää
onnea teatterille. Paitsi nyt, kun olen joutunut pulaan. Sipsun terävät hampaat ovat silpunneet
näytelmäkäsikirjoituksen. Teatterinjohtaja Mölypää on tapahtuneesta suutahtanut. Hapsipää on
Sipsun ystävä. Hän on hassu ja iloinen tyttö. Osaako Hapsipää auttaa Sipsua? Helppolukuinen.
Luokille 2-4. 55 s. 25 kpl.
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MÄKI, Harri I: Faaraon kuutio (2007) Myllylammen kaupunki kietoutuu usvaan, johon kätkeytyy
salaisuuksia ja arvoituksia. Tuomas törmää koulun kellarikerroksessa tuimakatseiseen aaveeseen,
mutta Sanni, Mikko, Linda ja Tuomas eivät pienestä hätkähdä. Ystävykset kuulevat posteljooni Armas
Mustakalliolta ja hänen Hortensia-tädiltään salaisuuden kahdenkymmenen vuoden välein toistuvasta
kohtalokkaasta yöstä, jolloin aaveet tanssivat Myllylammella. Usvasta ilmestyy ilmalaiva, josta
purkautuu egyptiläisiä muumioita. Ne etsivät Myllylampeen kätkettyä aarretta, Faaraon kuutiota.
Pelottomat seikkailijat päättävät löytää kuution ennen muumioita ja pelastaa kaupungin. Luokille 35. 55 s. 10 kpl.
MÄKINEN, Kirsti: Suomen lasten Kalevala (2002) Lähde mukaan Kalevalan mailmaan! Tässä
kirjassa kansanrunoista muokatut jännittävät ja vauhdikkaat tapahtumat kerrotaan selkeällä
nykykielellä. Nämä tarinat eivät unohdu. Luokille 5-7. 183 s. 6 kpl.
NOPOLA, Sinikka: Simo, Sonia ja ujo mummo (2014) Intialaisen Sonian ja suomalaisen Simon
vanhemmat ovat menneet keskenään naimisiin. Kun molempien vanhemmat lähtevät työmatkalle,
tulee kiire hankkia kotolainen, sillä lähipiirissä ei ole yhtään isoisää tai isoäitiä. Simon isä sanoo
haikeana, että monissa perheissä vierailee toisinaan mummo, sellainen joka paistaa keittiössä lättyjä.
Sitten hän keksii pyytää vanhaa tuttavaansa sijaismummoksi. Mummo kertoo ettei ole tuntenut
koskaan ainuttakaan lasta. Simo ja Sonia ihmettelevät myös mummon intoa syödä suolakurkkuja ja
höpöttää sanaa ”parahultainen”. Äkkiä lapset kuulevat, että vankilasta on vastikään karannut samaa
sanaa toisteleva, suolakurkkuja ahmiva ”Mällikkälän mummo”. Simo ja Sonia päättävät ryhtyä
salapoliiseiksi, mutta tehtävä ei olekaan niin helppo kuin he luulevat. Luokille 2-4. 43 s. 24 kpl.
NOPOLA, Sinikka: Risto Räppääjä ja nukkavieru Nelli (2012) Riston naapuri Nelli "Nuudelipää"
Perhonen muuttaa vanhempineen pieneen mökkiin maalle. Rauha-täti päättelee, että Perhosen
perhe on köyhtynyt - lisätodiste on reikä Nellin mekossa. Risto auttaa Nelliä ottamalla Alpo-kissan
hoitoonsa, mutta Alpo saakin yllättäen siirron toiseen kotiin, jossa se aiotaan pistää kuriin. Ovatko
Alpon kissanpäivät luetut? Ja mikä on se arvokas paperinpala, jonka Rauha päättää napata Elviltä
Lennart Lindbergin avustuksella? Miksi Elvi-tädin kellarissa kummittelee? Ja löytyykö Elvistä pehmeä
puoli - miksi hän laulelee Alpolle kehtolaulua? Luokille 2-5. 116 s. 10 kpl.
NUOTIO, Eppu: Sirkus saapuu Villilään (2002) Ensin Aurora luulee kuulevansa kaikkien aikojen
huonoimman aprillipilan. Sitten totuus valkenee: Nuttu, Auroran paras ystävä, muuttaa pois Villilästä!
Kauheaa ja kamalaa! Nutun äiti yrittää vakuuttaa, että kirjeenvaihto on melkein parasta maailmassa.
Jussi ja Jakke taas keksivät, että Nuttu ja Väinö voivat perustaa Villilän Vauhdin Huittisen
haarakonttorin. Onneksi Villilän väki osaa ottaa tapauksesta ilon irti: Naamamäkien muuton
kunniaksi järjestetään kunnon juhlat, joihin saapuu oikea sirkus! Luokille 2-4. 79 s. 10 kpl.
PARETSKOI, Jyri: Shell's Angles (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
Shells Angles. Liiviprojektiin värvätään mukaan myös Henrin salainen ihastus Milla, ja niin Shells
Angles on valmis ratsastamaan... Luokille 7-9. 218 s. 21 kpl.
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PARETSKOI, Jyri: Shell's Angles ja Kalajoen hiekat (2014) Rudilla on rakkaushuolia: Hanna-ihastus
on lähtenyt kesätöidensä päätyttyä pois paikkakunnalta, kauas Kalajoelle. Tässähän on selvä tehtävä
mopojengi Shell's Anglesille, ja niin Rudi, Henri ja Samu polkaisevat moponsa käyntiin ja suuntaavat
kesäreissulle kohti Kalajokea. Ja kun tämä poikakolmikko on kyseessä, ei perille päästä ilman
muutamaakin jekkua ja kommellusta... Shell's Angles ja Kalajoen hiekat on hyväntuulinen kesäinen
road trip ja jatkoa Paretskoin esikoisromaanille Shell's Angles (2013). Railakkaiden kommellusten
ohella kirjassa on myös tärkeitä teemoja ystävyydestä ja vastuusta. Luokille 7-9. 413 s. 10 kpl.
PARVELA, Timo: Ella yökoulussa (2001) Ella on toisella luokalla. Hänellä on mukava luokka ja
mukava opettaja. Tai oli, sillä viime aikoina opettaja ei ole ollut ainoastaan mukava vaan oikein
superkiva. Hän nimittäin lupaa, että luokka pääsee yökouluun! Vaikka aluksi opettaja vannoo, että
sitä ei kyllä järjestetä ennen maailmanloppua. Mutta oppilaat ryhtyvät oitis keräämään pulloja, rahaa
ja muuta hyödyllistä yökoulun hyväksi. Samppa uhraa napanöyhtäpurkkinsa ja Pate taas tuo
makuupussin, makkarapussin, karkkipussin, jätepussin, pukupussin ja rahapussin. Kun yökoulu
vihdoin alkaa, opettajalla on yksi ainoa sääntö: kaikki on kiellettyä. Kirjava kukko -sarja. Luokille 2-4.
65 s. 4 kpl.
PEHKONEN, Kirsi: Aloituskiekko (2011) Uusi romaanisarja seuraa kahden tytön, Hillan ja Nooran,
matkaa kohti huippu-urheilua. Hilla pelaa jääkiekkoa ja Noora pöytätennistä - Noora
vammaisurheilijana, sillä hänen toinen jalkansa on taaperosta asti ollut proteesi. Yhdessä tytöt pitävät
puoliaan pissiksiä ja poikien ajoittaista uhittelua ja väheksyntää vastaa. Aloitusosassa tytöt lähtevät
uuteen kouluun urheiluluokalle, ja ensi kertaa urheilu alkaa näyttää tavoitteelliselta. Mutta ei kai liian
totiselta? Tätä problematiikkaa käsitellään hienosti. Luokille 5-8. 182 s. 5 kpl.
PELTONIEMI, Jusa: Hinapulkka (2002) Hinapulkka on Suomen ainoa ympärivuotinen pulkanvetäjä.
Hän hinaa aina perässään tyhjää pulkkaa. Hinapulkan perheeseen kuuluu hänen lisäkseen vain isä –
ai niin ja murrosikäinen isosisko. Äiti on etäperheenjäsen. Virallisesti äiti ja isä ovat eronneet.
Etäperheenjäseniä ovat myös äititarjokkaat, jotka Hinapulkka on numeroinut yhdestä neljään.
Hinapulkan elämässä tapahtuu paljon – mahdollista ja mahdotonta. Luokille 1-3. 77 s. 5 kpl.

PIETIKÄINEN, Markku: Painajainen leirikoulussa (2008) Villen, Jussin ja Emman luokan seikkailu
leirikoulussa muuttuu totiseksi todeksi, kun leiripaikan erikoinen isäntä Väinö Kolu ottaa koko luokan
panttivangikseen. Yrmeä Kolu näyttää kykenevän julmiin tekoihin, ja leiriläisten riveissä leviävät
sekasorto ja pelko. Löytävätkö he yhdessä keinon selviytyä? Jännittävässä romaanissa on toimintaa ja
kauhunhetkiä ja lopussa vielä todellinen yllätyskäänne. Luokille 6-7. 168 s. 6 kpl.
RÉKA, Kirárly: Pieni suuri tarina ystävyydestä (2017) Hiiri, Jänis, Siili, Kettu ja Pöllö ovat hyviä
ystäviä. Yksi heistä on aina nälkäinen, toinen puhuu liian pitkään ja monimutkaisesti. Kaikilla on omat
erikoisuutensa. Yhtenä pimeänä myrskyisänä yönä Ketun kolossa kiehuu kuuma kaakao, Siili ja Jänis
lämmittelevät tulen äärellä. Yhtäkkiä joku koputtaa oveen. Kuka se voisi olla keskellä yötä ja mitä hän
haluaa? Siiliä pelottaa, mutta Jänis ei pelkää mitään, vai pelkääkö sittenkin? Pieni suuri tarina
ystävyydestä -kirja kertoo peloista ja rohkeudesta sekä toisten rohkaisemisesta. Kirja jatkaa vuonna
2013 ilmestyneen menestyksekkään Pieni suuri tarina huomisesta -kirjan (WSOY) eläimien seikkailua
seitsemän tammen metsässä. Luokille 1-2. 29 s. 12 kpl.
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ROWLING J. K: Harry Potter ja viisasten kivi (1998) Harry Potter on mielestään ihan tavallinen
poika. Tosin hän asuu huoltajiensa luona portaiden alla olevassa kaapissa. Harryn elämä muuttuu
täysin, kun hän saa 11-vuotispäivänään merkillisen kirjeen. Se on kutsu Tylypahkan velhojen ja
noitien kouluun. Harrylle avautuu kokonaan uusi maailma, johon kuuluvat velhot, noidat, yksisarviset
ja lohikäärmeet. Harry saa tietää olevansa velhojen sukua! Silti kaikki on aloitettava alusta.
Tylypahkassa Harry opiskelee taikuuden alkeita, kuten muodonmuutoksia, taikajuomien tekoa,
loitsuja ja suojautumista pimeyden voimilta. Koulunkäynti on hauskaa, mutta henkeäsalpaavan
jännittäväksi se muuttuu, kun Harry ryhtyy ratkomaan kiehtovaa arvoitusta ystäviensä Ron Weasleyn
ja Hermione Grangerin kanssa, ja pelissä on tiedät-kai-kuka... Luokille 4-6. 334 s. 19 kpl.
SAARINEN, Virpi: Jäälinnun sulka (2005) Laia katsoo minua tarkkaan ja sanoo lempeästi: Kyllä
sinäkin löydät kuukivesi, minä tiedän sen, Me kaksi olemme samanlaisia, yksinäisiä ja tarkkasilmäisiä,
rohkeita ja itsepäisiä. Sellaisia kuukivien etsijöiden täytyy ollakin. Aura viihtyy hyvin itsekseen, kuka
nyt kömpelöstä tytöstä välittäisi. Hauskannäköisen Jurin hän vie kuitenkin Korppijärvelle, jota ei ole
edes merkitty karttaan. Järvimaisema muuttuu nuorten silmien edessä oudoksi, sellaiseksi kuin se oli
kenties tuhansia vuosia sitten. Aura saa seurata, kun Usmaheinän heimoon kuuluva Laia-neito kohtaa
tuntemattoman nuorukaisen ja joutuu pakenemaan rakkauden tähden. Miten selittäisi kokemuksen
jurille, joka on osallisena henkeäsalpaavissa tapahtumissa mutta ei muista niistä mitään? Luokille 5-6.
206 s. 8 kpl.
SACHAR, Louis: Paahde (2011) Stanley Yelnats on poika, jonka kohtalona on olla väärässä paikassa
väärään aikaan. Kun lenkkitossu putoaa taivaasta hänen päähänsä, Stanley joutuu syyttömänä
poikien rangaistusleirille paahtavan kuumaan autiomaahan. Mutta kohtalolla on takataskussaan
paljon muutakin. Sattumien palapeli, joka alkoi muotoutua sata vuotta sitten autiomaan ollessa vielä
järvi, on lukijan ratkaistava itse. Luokille 7-9. 239 s. 44 kpl.
SANDSTRÖM, Tuula: Weeti yökoulussa (2003) 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. Luokille 2-4. 68 s. 10 kpl.
SILVAN, Heidi: John Lennon minussa (2018) ”Olisi pitänyt aavistaa jotain, koska John alkoi
kilisytellä kolikoita taskussaan ja mieleeni tuli heti, että siinä hän vain seisoskelee, John Lennon,
vanha kettu, edessäni elävänä vuonna 2017, neuvottelee kanssani ja kilisyttää taskunsa pohjalla
shillinkejä vuodelta 1962.” John Lennon minussa on huumorilla höystetty kertomus siitä, mitä
tapahtuu, kun John Lennon haluaa laulaa. 14-vuotiaalle Aija Velssille Lennonin lauluhalut aiheuttavat
sen, että hän päätyy vahingossa koulubändin solistiksi, biisinsanoittajaksi ja -säveltäjäksi.
Sinipaitapoika-Elia rakastuu Aijaan, eikä suinkaan komea Julius Lundahl, niin kuin tarkoitus oli. Aija
rakastuu itsekin sillä välin, kun ainoa tyttökaveri katkaisee välit, isä saa kohtauksen ja kasiluokan
kevät kuluu huomaamatta ohi bändiharjoituksissa hikoillessa ja ensisuudelmasta haaveillessa.
Päämääränä on osallistua bändikisaan. Onneksi Aijalla on tukenaan John Lennon. Tai no, onneksi ja
onneksi. Lennon on armoton neuvottelija, joten jos häneltä haluaa jotakin, on varauduttava
vastapalvelukseen. John Lennon minussa on maagisen realistinen kasvutarina tarjoiltuna
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tilannekomiikalla ja rahtusella romantiikkaa. Luokille 7-9. 200 s. 15 kpl.

SIMUKKA, Salla: Punainen kuin veri (2013) Trilleri, joka pitää otteessaan kuin hyytävin pakkanen.
Punainen kuin veri aloittaa vetävän trilleritrilogian, jonka pääosassa on vahva ja itsenäinen Lumikki
Andersson. Pimiöön on ripustettu kuivumaan pestyjä viidensadan euron seteleitä. Ilmassa leijuu
vanhan veren haju. Lumikki Anderssonin periaatteena on olla sotkeutumatta asioihin, jotka eivät
hänelle kuulu, mutta seteleiden löytäminen kiskaisee hänet keskelle kansainvälistä
huumebisnesvyyhtiä. Alati kiihtyvä tapahtumien pyörre heittää Lumikin hengenvaarallisiin tilanteisiin,
pakenemaan kylmäverisiä rikollisia ja lopulta salaisiin Jääkarhun juhliin. Tapahtumien taustalla talvi
on kylmempi kuin vuosiin, ja pakkanen kurittaa Tampereen katuja. Luokille 8-9. 265 s. 9 kpl.
SMITH, L. J: Korpinmusta (2010) Suosittu Elena tapaa koulussa mystisen Stefanin ja tietää olevansa
mennyttä. Kohtalokkaan rakkauden myötä paha hiipii Fell´s Churchin pikkukaupunkiin. Myös Stefanin
kostonhaluinen veli Damon ilmestyy kuvioihin. Luokille 6-8. 218 s. 5 kpl.
TEERIAHO, Taina: Rohkeuspisteet (2004) Pirittalla on enää yksi yö jäljellä koulun alkuun. Vuotta
vanhempi kaveri Jussi on sitä mieltä, että Piritta on vähän nynny ja alkaa antaa Pirittalle
rohkeuspisteitä. Niitä kertyykin yllättävän nopeasti, kun Piritta osaa paistaa lettuja ja uskaltaa leikkiä
sukellusvenettäkin. Mutta miten on Jussin oman rohkeuden laita, kun hänen pitäisi myöntää
kavereilleen opettavansa Pirittaa uimaan? Tämä on sentään vuotta nuorempi ja vieläpä tyttö…
Luokille 3-4. 107 s. 8 kpl.
TIAINEN, Marja-Leena: Poistui kotoaan (2005) Mikon katoaminen on suuri isku Hiltusen perheelle,
ja isosisko Hannankin elämä järkkyy pahasti. Koulutyö kärsii, vanhat kaverit katoavat ja suhde
poikaystävä Ilariin on koetuksella. Poliisin tehdessä omaa työtään Hanna alkaa selvittää veljen
katoamista. Hukkumisonnettomuus tuntuu todennäköiseltä, mutta silti pikkuveljen katoamiseen
liittyy paljon käsittämätöntä. Mikko oli hiljainen tyyppi, jolla ei pitänyt olla mitään salaisuuksia, mutta
oliko sittenkin? Ensimmäinen asia on selvittää, ketä Mikko oikein kävi tapaamassa kaupungissa,
jotain tyttöäkö? Epätietoisuuden vallitessa Hannan on vaikea viettää tavallista lukiolaistytön arkea,
vaikka pitkään talveen mahtuu myös ilonpilkahduksia, kuten vanhojen tanssit, mukavia reissua – ja
eräs Jussi. Ennen kesää tapahtumat saavat uuden traagisen käänteen, eikä Hannan elämä koskaan
palaa ennalleen. Luokille 7-9. 10 kpl.
TIHINEN, Mimmu: Toivottavasti huomenna sataa (2018) Leo on ensimmäistä kertaa elämässään
maalla. Hänen äitinsä on vuokrannut sieltä kesäksi mökin. Edellisinä kesinä Leo oli joutunut olemaan
hoidettavana sairaalassa. Se oli ikävää aikaa. Mutta maalla on melkein yhtä ikävää. Leon mielestä
maalla ei ole mitään tekemistä. Siellä voi vain käydä uimassa ja ajaa polkupyörällä. Juuri niitä kahta
asiaa Leo ei osaa! Ne taidot ovat jääneet sairastelun takia oppimatta. Eräänä päivänä mökille saapuu
naapurin Ella. Hän pyytää Leoa mukaansa pyöräretkelle. Miten kaupunkilaispoika selittää tytölle, ettei
osaa uida eikä pyöräillä? Toivottavasti huomenna sataa kertoo rohkaisevan tarinan nuorten kyvystä
ymmärtää erilaisuutta ja toisiaan. Kerronnassa on myös ripaus huumoria, vaikka Ella ja Leo pohtivat
välillä syvällisiäkin asioita. Luokille 5-7. 29 s. 15 kpl.
TOIVOLA, Ritva: Karhu ja kultakuoriainen (2002) Saku menee äidin kanssa tavarataloon ja kohtaa
siellä tutun miehen, Villen, mainostamassa karhupuvussa muroja. Ville antaa Sakulle löytämänsä
kultakuoriaisen, mutta se karkaa, ja Sakulla onkin työ löytää sekä kuoriainen että äiti... Keltanokkasarja. Luokille 1-3. 73 s. 15 kpl.
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TUOMOLA, Johanna: Kadonneiden rahojen arvoitus (2013) Kivalan koulussa on syksystä lähtien
kerätty rahaa kouluretkeä varten. Oppilaat odottavat retkeä malttamattomina. Kun retkipäivää alkaa
vihdoin häämöttää, kerätyt rahat katoavat. Nyt tarvitaan Kivalan etsiviä, Matti ja Lumi päättävät.
Kadonneet rahat on löydettävä. Matti ja Lumi alkavat tutkia, kuka voisi olla rahojen katoamiseen
syyllinen. Kolme henkilöä ehtii nousta pääepäillyiksi, ennen kuin Matti ja Lumi kohtaavat ongelman.
Ratkaisuksi he keksivät pyytää kolmannen jäsenen liittymään Kivalan etsiviin. Sampsa on luokan
perällä istuva hiljainen poika, jolla ei ole yhtään ystävää. Hän on erilainen kuin koulutoverit, sillä
häntä kiinnostaa matikka, fysiikka ja tähtitiede. Tämä tekee hänestä erilaisen, muttei omituista.
Auttavatko Sampsan erityistaidot Kivalan etsiviä ratkomaan kadonneiden rahojen arvoituksen?
Luokille 3-5. 52 s. 25 kpl.
TUURI, Antti: Elämä isänmaalle (2010) Antti Tuuri kertoo romaanissaan jatkosodasta,
velvollisuudesta ja rohkeudesta - äärimmäisistä olosuhteista, joihin maailmanhistorian tapahtumat
suomalaisia miehiä heittelivät. Kirjan taustamateriaaliin pohjautuvan menestyselokuvan Rukajärven
tie ohjasi Olli Saarela. Luokalle 9. 221 s. 22 kpl.
UNENGE, Johan: Pontus skeittaa korkeuksiin (2005) Pontuksen elämä pyörii nykyään pääasiassa
skeittaamisen ympärillä. Hän viettää melkein kaiken vapaa-aikansa kavereidensa Davidin, Jonaksen ja
Connyn kanssa harjoitellen ollieita ja muita trikkejä. Tai sitten he vain hengailevat. Pojat uudistavat
vanhan ramppinsa jätemateriaaleilla – tai ainakin he päättelevät, että sairaalan pihalla lojuvat lankut
ovat ylimääräisiä. Mutta yhtä hyvin skeitata voi vaikka arkkihallissa tai ajotiellä. Päänvaivaa aiheuttaa
lähestyvä skeittikisa. Pontus ei osaa päättää, pitäisikö hänen osallistua, vai onko koko idea ihan
älytön. Ja huvittaako häntä oikeastaan treenata kilpailuun? Mielessä pyörivät myös tytöt: Pontus
epäilee, ettei kukaan tyttö koskaan kiinnostu hänenlaisestaan skeittaajasta. Skeittinäytöksessä Pontus
sitten näkee Helenelundin. Tai siis tytön, joka asuu Helenelundissa. Ei Pontus tytön oikeaa nimeä
tiedä… Luokille 5-6. 125 s. 10 kpl.
VEISTINEN, Harri: Kotitekoisen poikabändin alkeet (2016) 15-vuotias Rene Kolppanen on
selvinnyt yläkoulusta noudattamalla isoveljensä sääntöjä: A) Älä tee itsestäsi numeroa. B) Ole
huomaamaton. C) Ole keskiverto. D) Älä rakastu koulun kauneimpiin tyttöihin. Pian Rene voi jättää
taakseen koulun, kylän ja ihmiset. Kuka nyt haluaisi jäädä Kiukaisille? Siellä ei tapahdu mitään, eikä
tule koskaan tapahtumaankaan. Kukaan kuuluisa ei ole koskaan tullut Kiukaisilta. Mutta juuri kun
maali häämöttää, Rene alkaa epäillä. Onko vaatimattomuus ja näkymättömyys sittenkään minkään
väärti? Kolme kuukautta ennen koulun loppua Rene saa hullun idean. Jos kerran tähdet eivät tule
heidän luokseen, heidän pitää mennä niiden luokse. Tai tarkemmin ottaen heidän pitää itse ryhtyä
sellaisiksi. Poikabändiksi. Koulun kaunein tyttökin alkaa pitää paikallista poikabändiä, jos nyt ei
maailman siisteimpänä, niin ainakin hyvänä vitsinä. Mutta mikä alkaa heittona (coverbiisit,
taustanauhat, hauska koreografia ja rutkasti itseironiaa), muuttuu pian oikeaksi yritykseksi. Rene saa
huomata että joskus elämässä kannattaa uskaltaa. Vai kannattaako? Kotitekoisen poikabändin alkeet
on hurmaava kasvutarina, johon on salavihkaa lisätty mausteeksi nerokkaita juonenkäänteitä,
pettämätöntä sarkasmia ja aitoa nuoruudenvimmaa. Luokille 7-9. s. 12 kpl.
WIDMARK, Martin: Sinisen peilin antikvariaatti (2007) Samana syksynä kun David aloittaa
yläasteen, hänen vanhempansa lähtevät työkomennukselle Nigeriaan. Davidin pitää muttaa
vanhempiensa tuttavan Melkiorin luo, antikvariaatin yläkertaan asumaan. Koulu alkaa hyvissä
merkeissä, sillä hiljainen älykkö david saa heti ensimmäisenä koulupäivänä uuden ystävän,
tietokonevelho Larissan. Eräänä yönä antikvariaatinpitäjä Melkior katoaa! Hän on jättänyt jälkeensä
salaperäisen koodiviestin, jonka tulkitseminen vaatii Davidilta ja Larissalta paitsi nokkeluutta niin
luonnontieteellistä tietämystä. Tutkimukset johtavat nuoret mm. salaiseen eläintarhaan, jonka
seinällä roikkuu Charles Darwinin Melkiorille myöntämä kunniakirja- mitä ihmettä? Luokille 6-7. 123
s. 10 kpl.
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