KORSON PURPPURARUUSU (20kpl)
Tekijät: Aro, Tuuve
Kustantaja: WSOY
Sarja: Topi & Tallulah
Painosvuosi: 2011
Sivumäärä: 107
Suositellaan: 3.-4. lk. →

Topi on alakoululainen, joka mieluummin katselee elokuvia kuin harmaata Korsoa. Eräänä
iltana Purppuraruusu-elokuvan viidakkotyttö Tallulah hyppää ihka elävänä katsomoon.
Tallulah haluaa Topin opastuksella kokeilla, miltä popcornit maistuvat ja lumi tuntuu hänen
päivettyneessä kädessään. Koko tienoo alkaa tanssia mokkasaappaisen tytön tahtiin.
Mallinuket käyvät toteemipaaluista ja pihvipaikan Pedro saa kantaa puhveleita pöytään
selkä vääränä, kun Tallulah turhia kyselemättä ottaa ilon irti Korson ankeudesta. Tuuve Aron
lastenkirja-avaus on yhtä lailla poikiin kuin tyttöihin vetoava, villi ja vauhdikas kertomus
itsetunnosta, joka vaatii pientä tuuppausta - vaikka sitten itse elokuvatähdeltä.

KILJUSEN UUSI HERRASVÄKI (10kpl)
Tekijät: Bagge, Tapani ja Launis, Mika
Kustantaja: Satukustannus
Painosvuosi: 2012
Sivumäärä: 47
Suositellaan: 2. lk. →

Kovaa ääntä ja vauhtia on luvassa, kun Kiljusen uusi herrasväki aloittaa seikkailunsa! Luru,
Mökö, Plättä, Pulla sekä isä ja äiti Kiljunen ovat yhtä äänekkäitä kuin sukulaisensa aikoinaan.
Jälkeläiset onnistuvat polttamaan paitsi saunansa myös talonsa ja näin alkaa Kiljusen
perheen muutto maalta kaupunkilaisiksi. Hulvattomat tarinan käänteet vievät perheen
lopulta olympiastadionille, jossa kovaääninen perhe pääsee oikeuksiinsa. Kotimaisen
lastenkirjallisuuden kokeneet tekijät: kirjailija Tapani Bagge ja kuvittaja Mika Launis ovat
herättäneen henkiin Jalmari Finnen luoman anarkistisen perheen. Esikuviensa mukaan
Kiljuset ovat aina valmiita haasteisiin!

MAAILMALLA (10kpl)
Tekijät: Bagge, Tapani
Kustantaja: Tammi
Sarja: Keltanokka
Painosvuosi: 2011
Sivumäärä: 77
Suositellaan: 1. lk. →
Reipas Kaisa saa tärkeän kirjeen pitkään poissa olleelta äidiltään. Äiti asuu kaukana
Ulkosaarella, ja niinpä Kaisan on aika pakata reppunsa ja lähteä ensimmäistä kertaa
maailmalle. Matka Ulkosaarelle on pitkä, mutta onneksi Kaisa saa turvallista seuraa Lempikärpäsestä sekä rakkaasta pupujoukostaan. Matkalla Kaisa ratkaisee kadonneiden kirjeiden
arvoituksen ja monta muuta askarruttavaa kysymystä perheestään.

PÄÄTTÖMÄN MUNKIN ARVOITUS (20kpl)
Tekijät: Bagge, Tapani
Kustantaja: Tammi
Sarja: Etsivätoimisto Musta koira 1
Painosvuosi: 2008
Sivumäärä: 198
Suositellaan: 5. lk. →
Kolkon arvoituksen pääosassa on muinainen munkki, joka ratsastaa pitkin Prahan öisiä
katuja pää kainalossaan. Etsivätoimisto Mustan koiran ensimmäinen seikkailu alkaa
kuitenkin Hämeenlinnasta ja tästä päivästä.
Sisko, Veli, Osku ja Deborah ovat tavallisia suomalaisnuoria, jotka nauttivat kesälomasta
ennen kuudennen ja kahdeksannen luokan alkua. Siskon, Velin ja Oskun äiti Helmi on
antiikkikauppias, jonka liikkeeseen murtaudutaan saman yön aikana peräti kaksi kertaa.
Mitään ei kuitenkaan näytä kadonneen. Poliisi ei innostu tapauksesta, joten nuoret
perustavat oman etsivätoimiston. Yhteinen tunnus saadaan vahtikoira Rikistä. Etsiviä
askarruttaa myös päättömän munkin patsas, joka herättää erikoisen paljon huomiota
Helmin antiikkikaupassa. Lupaavasti alkaneet tutkimukset ovat jämähtää paikoilleen, kun
perheet lähtevät lomalle Prahaan. Mutta kaupungin keskiaikaisilla kujilla ja linnassa
tutkimukset vasta saavatkin vauhtia - ja muuttuvat vaarallisiksi. Päättömän munkin arvoitus
on ensimmäinen Etsivätoimisto Mustan koiran tutkimuksista kertova kirja. Varmaan
tyyliinsä Tapani Bagge yhdistää tarinassa jännityksen ja huumorin. Samalla hän kuljettaa
lukijan Prahan kaduille ja kohti arvoitusta, jota verhoavat mennyt aika, salatieteet ja
legendat.

URHO JA ASEMAPÄÄLLIKÖN AAVE (25 kpl)
Tekijät: Bagge, Tapani
Kustantaja: Tammi
Sarja: Kirjava kukko
Painosvuosi: 2006
Sivumäärä: 126
Suositellaan 3. lk. →
Merkillinen myyntimies haluaa mullistaa Urhon luokan oppimistulokset, mutta päätyykin
rehtorin kanssa kaatopaikalle. Urhon äiti ottaa Urhon ja hänen kaverinsa mukaan
sukellustalon koeajolle ja kohtaa odottamattomia vaikeuksia. Kun tästä kaikesta on jotenkin
selvitty, koko luokka sekä rehtori ja kaksi isää lähtevät leirikouluun Urhon omalle asemalle.
Junat eivät enää pysähdy siellä, mutta vaeltaako ullakolla asemapäällikön aave? Onko siitä
vastusta Super-Urholle?

VILLE ROMUNEN JA MUMMO LINNAN SANKAREINA (26kpl)
Tekijät: Dieckmann, Maijaliisa
Kustantaja: Kustannus-Mäkelä
Painosvuosi: 2006
Sivumäärä: 102
Suositellaan 2. lk. →
Ville Romusella ei pitäisi olla ensinkään isoäitiä, mutta niin vain salaperäinen mummo
Mutikainen noutaa hänet jo kolmannen kerran maastoautollaan seikkailulle. Ville on
mummon mielestä sivistämisen tarpeessa, ja sivistyksen pintakiiltoa lähdetään hakemaan
Turusta. Leirintäalueella Ville ja mummo törmäävät vanhoihin tuttuihin, joilla on pahat
mielessä: miehet aikovat varastaa Turun linnasta tauluja. Ville ja mummo saavat roistojen
aikeet estetyksi ja heistä tulee linnan sankareita.

PIKKU RITARI MENEE KOULUUN (10kpl)
Tekijät: Clarke, Jane ja Massey, Jane
Kustantaja: Mäkelä
Painovuosi: 2012
Sivumäärä: 31
Suositellaan: pienryhmä, esikoululaiset →
Pikku Ritari ja Pikku Lohikäärme odottavat innokkaina ensimmäistä koulupäiväänsä. Mutta
Pikku Ritari menee Ritarikouluun päivällä, ja Pikku Lohikäärme menee Lohikäärmekouluun
yöllä. Jääkö ystävyksille enää koskaan aikaa leikkiä yhdessä? Lämminhenkinen tarina ja
viehättävä akvarellimainen kuvitus tekevät tästä kirjasta elämyksen.

SISU TÄHTINEN JA KOHTALOKAS SAMBA (25kpl)
Tekijät: Ellilä, Kirsti
Kustantaja: WSOY
Sarja: Iso-Werneri
Painosvuosi: 2004
Sivumäärä: 137
Suositellaan 4. lk. →
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 orkesteria, vaan kuuluisan brasilialaisen sambayhtyeen Baila Manjanan. Koko koulu
rehtoria myöten innostuu ajatuksesta. Ongelmana vain on se, ettei Sisulla ole
aavistustakaan mistä hän orkesterin taikoisi…

ETSIVÄ VERTTI JA VARASTETTU VEISTOS (10kpl)
Tekijät: Evinsalo, Kari
Kustantaja: Mäkelä
Painosvuosi: 2013
Sivumäärä: 103
Suositellaan: 2. lk. →
Vertin naapurista on yön aikana varastettu arvokas pronssiveistos. Poliisitutkimukset
houkuttelevat rikospaikalle uteliaita, heidän joukossaan on myös Vertti. Kun kotona
paljastuu, että suvussa on ollut oikea etsivä, on Vertin uravalinta sillä sinetöity! Isoisä Albert
Vatajan vanha tutkimuslaukku löytyy vintiltä, ja Vertti ryhtyy parhaan kaverinsa Korpin
kanssa nuuskimaan tapausta. Korppi saa kuitenkin flunssan, ja Vertti pyytää naapurin Lissua
sijaistavaksi tutkimusapulaiseksi. Tutkimukset jatkuvat etsiväkolmikkona, vaikka Korppi ei
olekaan aivan vakuuttunut naisvahvistuksen tarpeellisuudesta. Jäljet johtavat läheiselle
kalasavustamolle. Kun etsivämme lähtevät tutkimaan paikkaa tarkemmin, he eivät arvaa
päätyvänsä elämänsä merimatkalle... Kari Evinsalon etsiväseikkailu on mehukas sekoitus
huumoria, vauhtia ja kiperiä tilanteita ala-asteikäisen lukijan makuun.

VEIKEÄ METSÄNVÄKI (10kpl)
Tekijät: Fischer-Hunold, Alexandra
Kustantaja: Mäkelä
Painosvuosi: 2016
Sivumäärä: 38
Suositellaan: Pienryhmä, esikoululaiset →
Orava pelkää pimeää, mutta onneksi vanha pöllö osaa auttaa. Kiireinen kaupunkilaishiiri on
eksynyt maatilalle. Montako toivetta siilin toivomuskivi toteuttaa? Olli hiipii aamuvarhain
ukkinsa kanssa metsään...
Neljä mukavaa ta-vu-tet-tu-a ja SUURAAKKOSILLA kirjoitettua tarinaa metsän siimeksestä
Kirjatiikeri-sarjassa.

TEKEMISTÄ RIITTÄÄ EMMA (10kpl)
Tekijät: Harainen, Pirkko ja Lumme, Leena
Kustantaja: WSOY
Sarja: Emma
Painovuosi: 2012
Sivumäärä: 26
Suositellaan: pienryhmä, esikoululaiset →
Emma ja hänen pikkuveljensä Eino ovat ihmeissään, kun isä ei enää lähdekään aamuisin
töihin. Lapsista on vain mukavaa, kun netissä surffailevan isän turvalliseen kainaloon voi
kätkeytyä kesken leikkien. Tutkijaisälle mieluisten töiden menetys ja työttömyys on
kuitenkin monin tavoin ikävä tilanne. Isä intoutuu esitelmöimään lapsille työn merkityksestä
elämälle sekä siitä, kuinka eri tavalla ihmiset voivat hyödyntää taitojaan ja löytää itselleen
sopivan ammatin. Tekemistä riittää, Emma on ajatuksia herättävä katkelma keskeltä
lapsiperheen arkea. Leena Lumpeen sävykäs kuvitus elävöittää hauskan tarinan. Kirja on
itsenäistä jatkoa kahdeksalle aiemmin ilmestyneelle Emma-kirjalle.

SAMULI JA PAIKKA AURINGOSSA (25kpl)
Tekijät: Hämäläinen, Karo
Kustantaja: Tammi
Sarja: Kirjava kukko
Painosvuosi: 2005
Sivumäärä: 123
Suositellaan 2. lk. →

Samuli, äiti ja äidin uusi miesystävä Risto lähtevät viikoksi aurinkolomalle.
Samulin on tarkoitus mennä Mukula-klubiin ja Riston osallistua runokilpailuun,
mutta Kanariansaarilla kaikki ei aina suju suunnitelmien mukaan. Onneksi Samuli sukeltelee
kansainvälisissä kuviossa vaikeuksitta!

PIKKU PAPU JA KUKKA (10kpl)
Tekijät: Kallio, Liisa
Kustantaja: Tammi
Sarja: Tammenterho
Painosvuosi: 2011
Sivumäärä: 30
Suositellaan: pienryhmä, esikoululaiset →

Haluaisitko tietää mitä kirvojen kokouksessa puhutaan, miten leppäkerttu irvistää tai mitä
aurinko pohtii? Kekseliäs pikku kilpikonna Papu innostuu puutarhanhoidosta, kylvää
siemenen ja hoitaa sitä ystäviensä linnun ja leppäkertun kanssa. Siemen itää ja siitä nousee
verso, josta kasvaa suuri kaunis kukka. Kun tulee syksy, kukan terälehdet putoavat ja
Papulle tulee ikävä kukkaa. Silloin lintu lohduttaa. Se säästi yhden siemenen ja antaa nyt sen
Papulle. -Kun kylvät tämän keväällä, siitä kasvaa uusi kukka. Papu on taas iloinen. Luonnon
kiertokulku jatkuu.

AAVEITA JA AVARUUSOLENTOJA (10kpl)
Tekijät: Kallioniemi, Tuula
Kustantaja: Otava
Sarja: Reuhurinteen alakoulu
Painovuosi: 2012
Sivumäärä: 93
Suositellaan: 2. lk. →
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...

PÄTKÄMÄEN TONNIKIHOT (25kpl)
Tekijät: Kallioniemi, Tuula
Kustantaja: Otava
Sarja: Totti & Tiitus
Painosvuosi: 2006
Sivumäärä: 206
Suositellaan 4. lk. →
Totti ja Tiitus aikovat voittaa musavideokilpailun, mutta kymmenminuuttinen video ei synny
käden käänteessä. Ei varsinkaan, kun idea on vohkittu maailmankirjallisuuden klassikosta eli
Don Quijote -ritariromaanista. Räppitähdeksi suostuu Jokke, joka ei tunnetusti ole mikään
ruudinkeksijä. Mutta juuri koomista tähtiainesta Tonnikihot-bändin esiintyjäkaartiin
kaivataankin. Kun video on vihdoin valmis ja pojilla jo voitonmaku suussa, joku kähveltää
ainoan dvd:n! Kuka mahtaa pokata tuhannen euron palkinnon Pätkämäen VPK:n talolla?

TÄHTIÄ JA TUMPELOITA (25kpl)
Tekijät: Kallioniemi, Tuula
Kustantaja: Otava
Sarja: Reuhurinteen alakoulu
Painosvuosi: 2000
Sivumäärä: 112
Suositellaan 2. lk. →
Reuhurinteellä on harjoiteltu aplodeja viikkotolkulla kämmenet punaisina. Eikä turhaan, sillä
Tihrusta ollaan leipomassa julkkistaivaan kirkkainta tenavatähteä! Paljon muutakin melkein
uutiskynnyksen ylittävää tapahtuu. Turpo-Tuupa houkuttelee opettaja Aapeli Käen
muuttumisleikkiin.
Ja Rosita yrittää pelastaa Vatasen aivovauriolta nimeltä Spaissarit. Mutta mikä vaivaa Ötöä?
Kun Aapeli Käki kysyy, paljonko on kolme plus viisi, hän vastaa: Kuutoset!

PUH PAH PELISTÄ POIS (25kpl)
Tekijät: Karpio, Markku
Kustantaja: Otava
Sarja: Pultti
Painosvuosi: 2004
Sivumäärä: 198
Suositellaan 4. lk. →
Iidaa ei voisi enempää harmittaa: miksi hänen piti teloa jalkansa juuri futisleirin kynnyksellä!
Tyhmä nilkka, tyhmä kesä tyhmässä vankilasaaressa! Sillä aikaa kun Iida viruu kotona, on
parhaalla kaverilla Nooralla varmaan ällöttävän hauskaa futisleirillä! Saaristolaiselämä
kyllästyttää Iidaa todella. Pikkuruisella saarella ei ole edes kauppaa tai futiskenttää. Kun äiti
on työvuorossa ruotsinlaivalla ja isä opetushommissa, seurana on vain Leonardo-kilpikonna.
Eikä saarella saa enää edes mököttää rauhassa, kun naapurin mummo saa vieraakseen
tyttärenpoikansa Emilin, jolla on afrikkalaissyntyinen isä. Kumma tyyppi sekin, poukkoilee
pusikossa kuin mikäkin musta jättiläisjänis ja on yhtenään ovikelloa pimputtamassa…

HIIRENKUONOLEIPIÄ (20kpl)
Tekijät: King, Daren
Kustantaja: Karisto
Painosvuosi: 2011
Sivumäärä: 117
Suositellaan: 3. lk. →
”Minä haluan värikkään papukaijakeiton”, vaimo sanoi. ”Ekstranokilla.” ”Ja minä otan
lämpimän hiirenkuonoleivän”, hänen miehenä sanoi. Tarjoilija avasi muistikirjansa ja kirjoitti
tilauksen muistiin. ”Viiksillä vai ilman, sir?” Järkyttävää! Koko kaupungin hiiriä vavisuttanut
huhu on totta: Paikallisessa hienostoravintolassa syödään hiirenkuonoleipiä! Rohkea
kolmikko - Pauli Hiiri, enkelikuusenkoriste Sandra sekä pieni mutta pelottava Peltinen aikoo tehdä lopun moisesta barbaarimaisesta mässäilystä. Apuun värvätään
ammattimainen aktivistijoukko, joka toteuttaa huippusalaisen iskun kyseiseen
voileipätehtaaseen...

VESIHEVONEN (20kpl)
Tekijät: King-Smith, Dick
Kustantaja: Bazar Kustannus
Painosvuosi: 2008
Sivumäärä: 123
Suositellaan: 4. lk. →
Skotlanti 1930-luvulla. 8-vuotias Kirstie ja hänen 5-vuotias pikkuveljensä Angus löytävät
kotirannaltaan erikoisen munan. He vievät sen kotiin, ja munasta kuoriutuu kummallinen,
pitkäkaulainen suomukas eläin. Koko perhe kiintyy nopeasti tähän sympaattiseen ja
leikkisään kaveriin. Eläin kasvaa kuitenkin huimaa vauhtia, ja lopulta se on siirrettävä
läheiseen järveen. Mutta eläimen olemassaolo on ehdottomasti salattava muilta...
Vesihevonen on lämmin kuvaus eläimen ja ihmisen ystävyydestä.

OONA JA EETU: ERI MIELTÄ (10kpl)
Tekijät: Kirkkopelto, Katri
Kustantaja: Lasten Keskus
Painosvuosi: 2011
Sivumäärä: 23
Suositellaan: pienryhmä, esikoululaiset →
Eetu on Oonan isoveli. Mutta välillä Eetu haluaisi olla Oonan pikkuveli.
Silloin, kun tullaan päivähoidosta ja on jaksettava riisua ulkovaatteet ja isä sanoo, että tule
Oona pieni isin syliin, minä autan sinua. Silloin, kun Oona alkaa parkua ja äiti ja isä uskovat,
että kaikki on Eetun syytä. Silloin, kun Oona sotkee Eetun leikit ja isä sanoo, että Oona on
niin pieni, ettei ymmärrä. Mutta silloin on mukava olla isoveli, kun saa kattaa pöytää ja isä
kehuu, miten taitava isoveli Eetu on ja että pikkusisko voi ottaa mallia Eetusta.

AMANI-AASI JA VIISAS KILPIKONNA (5kpl)
Tekijät: Kirwa, Wilson
Kustantaja: Kirwa’s World
Painovuosi: 2013
Sivumäärä: 55
Suositellaan: 3. lk. →
Amani-aasi ja hänen ystävänsä oppivat jälleen tärkeitä elämänarvoja. Kirjan tarinoissa he
oppivat toisten eläinten positiivisten tekojen kautta miten tärkeää on toimia oikein. Tarinat
kertovat sekä pienille että isommillekin lukijoille miten kunnioitetaan muita, mitä todellinen
ystävyys tarkoittaa ja kuinka tärkeää on toisten auttaminen.

ME ROSVOLAT (20kpl)
Tekijät: Kolu, Siri
Muut tekijät: Juusela Tuuli (kuvittaja)
Kustantaja: Otava
Painos: 2. p. 2010
Sivumäärä: 222
Suositellaan: 3. lk. →
Vilja on rosvopäällikkö Hurja-Kaarlo Rosvolan heräteryöstö - tavallisesti Rosvolat nappaavat
autoista vain karkkeja ja muuta syötävää, barbeja ja lehtiä. Mummolamatkalla ollut Vilja
tulee mukaan vähän vahingossa, rosvoperheen omien lasten Helen ja Kallen seuraksi. Tytön
järkytys muuttuu pian ymmärrykseksi. Hänestä on hauskaa, kun kaahataan nasta laudassa,
pysähdytään uimaan milloin huvittaa, ryöstetään karkkeja, paetaan poliiseja ja Viljan isää,
pelataan jatsia, syödään ulkona ja nukutaan teltassa. Rahat ovat Rosvoloille yhdentekeviä
"hiirenpieruja". Mutta kun he paljastavat rosvojen kesäjuhlilla vahingossa omistavansa
melkoisen aarteen, he saavat peräänsä sekä poliisit että muut rosvot. Kaoottisten kemujen
jälkeen Hilda-äiti alkaa haaveilla omasta sängystä, luku toukka Kalle kaipaa kouluun - ja
varastettujen barbien tuunaaja Hele suunnittelee jo uuden sukupolven konnuuksia.

YKSITYISETSIVÄ HERBERT HÖPÖ JA TAPAUS KARHU (13kpl)
Tekijät: Leino, Marko
Kustantaja: Tammi
Painosvuosi: 2003
Sivumäärä: 106
Suositellaan 3. lk. →
Herbert Höpö ei ole mikään tavallinen tossunkuluttaja. Hän on nimittäin yksityisetsivä! Eikä
siinä vielä kaikki. Herbert Höpö on huippuhyvä yksityisetsivä! Eräänä iltana Herbert Höpö
löytää keittiöstään kutsumattoman vieraan – ilmielävän karhun! Etsivät eivät pidä
yllätyksistä, sillä heidän tehtävänsä on yllättää muut. Kaiken kukkuraksi hämäläiskarhu on
kuin kotonaan ja aloittaa kuorsauskonsertin yksityisetsivän olohuoneessa. Herbert Höpö
ryhtyy tutkimaan tapausta. Mitä Karhu K. Karhu tekee Helsingissä? Kuinka monta senttiä on
metrissä? Mikä päivä tänään on? Hä? Tä?
Nerokkaan yksityisetsivämme työtä vaikeuttavat monet tahot: naapurit, kuten bodaava
portsari Pertti Pääskynen, liikennelaitoksen edustajat sekä sarja-aivasteleva Kontulan
kirjastonhoitaja. Riittääkö edes Herbert Höpön ylivertainen älykkyys tapaus Karhun
selvittämiseen?

VIIDAKON KUTSU (20kpl)
Tekijät: Kontio, Tomi
Kustantaja: Tammi
Painos: 2009
Sivumäärä: 240
Suositellaan 5. lk. →
Alpo on hyväsydäminen 12-vuotias poika. Hän pitää kauniista asioista, lintujen laulusta,
kissojen ja koirien pennuista, musiikista ja luonnon ilmiöistä. Hän on väsymätön tarkkailija,
joka näkee myös pienet asiat maailmassa.
Alpo on myös erityisen iso. Valtava ikäisekseen. Ja poikkeuksellisen vahva. Hän pitää itseään
kolhona, keskeneräisenä puuveistoksena, jossa on kaikkea liikaa.
Koulussa vanhemmat pojat haastavat Alpoa mittelemään voimiaan. Alpo yrittää välttää
hankaluuksia viimeiseen asti, mutta välillä hän joutuu turvautumaan lihaksiinsa. Alpon
mielestä kaikki väkivalta on tarpeetonta. Alpon paras ystävä on hänen luokkatoverinsa
Alma. Siinä missä Alpo on iso, Alma on pieni. Alma tietää asioita, joista kukaan muu ei tiedä
mitään. Hän tietää motosynteesin periaatteen ja että Intian valtameren syvyyksissä asustaa
ihmisiä, joilla on kidukset ja ilmarakko. Hän tietää myös, että Kainuun korvessa on viidakko,
jossa asuu luonnonkansa, Vimbat. Hän kertoo Alpolle, että tämän tehtävä on pelastaa
Pohjolan viidakossa asuvat "villit", jotka ovat joutuneet vaikeuksiin. Kun kesäloma alkaa,
Alpo ja Alma lähtevät etsimään viidakkoa Kainuun suurilta saloilta. Rinkat selässään
ystävykset vaeltavat louhikkoisten kankaiden ja ikipuisten metsien poikki, näkevät
kirkasvetisiä lampia ja jylhiä kalliojyrkänteitä. Ja jossain kartan ulottumattomissa heitä
odottaa arktinen viidakko.
Viidakon kutsu on kirja ystävyydestä ja mielikuvituksen voimasta. Se on lämmin kertomus
erilaisuuden kohtaamisesta. Mutta paitsi erilaisuutta kirja käsittelee myös ihmisyyden
yhteistä ydintä, viidakon ääntä, sen kutsua.

KISSAN KOTI(20kpl)
Tekijät: Levola, Kari
Muut tekijät: Savolainen Salla (kuvittaja)
Kustantaja: Tammi
Painos: 2008
Sivumäärä: 77
Suositellaan 3.lk →
On kevätkesän aamu. Kissa katselee vintin salmiakki-ikkunasta, kun sen vanhaa isäntää
kannetaan paareilla autoon. Kissa on taas yksin, alkaa sen yhdeksäs elämä. Vintillä on
varasto ruokaa ja vettä, siellä voi nukkua ja katsella unia Jupiterista.
Kissa pysyy piilossaan, kun talossa käy isännän sukulaisia ja remonttimiehiä. Se tulee esiin
vasta kun taloa katsomassa käy perhe, jossa on pieni tyttö. Kissan kaulapannasta löytyy
lappu: "Kuka taloon muuttaakin, pitäkää kissasta hyvää huolta. Hänen nimensä on Kaarle
XXIV. Kenen kädestä hän suostuu syömään, saa sanoa Kalleksi."
Kissa ja tyttö löytävät yhteisen kielen. Tyttö on Sini, mutta sanoo voivansa olla Silvia, jos he
leikkivät kuninkaallisia. Talon puutarhassakin on tilaa kirmata. Kissa tuntee itsensä jälleen
nuoreksi. Se nukkuu tytön vieressä ja he päättävät katsoa yhteistä unta, jossa tekevät
kuninkaallisen valtiovierailun Jupiteriin asti.
Kesä on kaunis ja puutarha kukkii. Mutta kissa hengästyy ja joutuu jo pienistäkin
ponnisteluista pysähtymään ja haukkomaan henkeä. Se on nuori kissa vain muistoissaan.
Yhtenä iltana, kun on taas sovittu yhteisistä Jupiter-unista, kissa hyvästelee tytön, kun tämä
on jo nukahtanut. Sitten kissa livahtaa ulos yöhön ja lähtee Jupiteria kohti, pistämään
planeetan paikkoja kuntoon tytön unia varten.
Kissan koti on kaunis ja haikea lastenkirja, satua ja totta.

EEMELIN UUDET METKUT (22kpl)
Tekijät: Lindgren, Astrid
Kustantaja: WSOY
Painosvuosi: 1972
Sivumäärä: 151
Suositellaan 2. lk. →

PEPPI PITKÄTOSSU (22kpl)
Tekijät: Lindgren, Astrid
Kustantaja: WSOY
Painosvuosi: 1991
Sivumäärä: 154
Suositellaan 2. lk. →

KOLMEN AJAN MAA (20kpl)
Tekijät: Lukkarila, Päivi
Kustantaja: Karisto
Painosvuosi: 2011
Sivumäärä: 137
Suositellaan: 3. lk. →
Sisarukset Miima ja Miko saavat vihiä kerrostalonsa pannuhuoneesta avautuvasta toisesta
maailmasta, jossa ilkeä Malus imee kaappaamistaan lapsista elinvoiman itselleen. Kaapatut
lapset ovat vakuuttuneita, että juuri Miimalla ja Mikolla on erityisiä voimia, joiden avulla he
kaikki voisivat pelastua. Kun Mikokin eräänä päivänä joutuu Maluksen valtakuntaan,
Miiman on pakko toimia... Kolmen ajan maa on lasten fantasiaseikkailu, jonka jännittävän
juonen taakse kätkeytyy monia herkkiä teemoja.

SALAKARI JA KARTANON KOIRAT (25kpl)
Tekijät: Lähteenmäki, Laura ja Lähteenmäki, Ville
Kustantaja: WSOY
Painosvuosi: 2005
Sivumäärä: 160
Suositellaan 4. lk. →
Kihelmöivää luettavaa hyvän seikkailun ystäville. Sisarukset Mimmi ja Torsti joutuvat
ensiapukurssilla keskelle kummallisia katoamistapauksia.

AURINKOMYRSKY (25kpl)
Tekijät: Manninen, Raili
Kustantaja: WSOY
Sarja: Iso-Werneri
Painosvuosi: 2005
Sivumäärä: 108
Suositellaan 4. lk. →
Avaruuden ihmeistä innostunut Joni unelmoi revontulien näkemisestä. Havaintoretki
johdattaa hänet salakuljettajan jäljille.

LEMMIKKIEN LENTOMATKA (10kpl)
Tekijät: Marttinen, Tittamari
Kustantaja: Kirjapaja
Sarja: Leon lemmikkiuutiset
Painosvuosi: 2011
Sivumäärä: 61
Suositellaan: 2. lk. →
Ystävykset Leo, Sanni ja Veeti osallistuvat valtakunnallisen eläinten viikon viettoon.
Juhlaviikon kunniaksi muutamat lemmikit pääsevät onnekkaine omistajineen hilpeälle
lentokonematkalle. Koneeseen kapuavat myös Leo ja kaverit sekä Pähkinä-koira, Rusinakissa ja Vilma-hamsteri. Lennosta riittää juttua myös kaverusten omaan uutislehteen. Leon
lemmikkiuutiset on helppolukuinen ja iloisesti kuvitettu sarja lukemaan opetteleville. Leo
ystävineen seikkailee myös kirjoissa Keskiyön kissat, Huuhkaja ullakolla ja Hurja hamsteri.

RIKKAAT RITARIT (10kpl)
Tekijät: Mäki, Harri Istvan
Kustantaja: Opike
Painosvuosi: 2011
Sivumäärä: 134
Suositellaan: Pienryhmät
Johannes ja Kiisseli saavat lusittua koulunsa loppuun. He väsäävät itselleen aidot
hevisankareiden asut: Kalma ja Tiikeriviitta ovat syntyneet! Haaveissa on kerätä rahat
reissuun hevikaraoken festareille. Pian joukkoon liittyvät myös mimmit Hidas-Hanna ja
Pinkki-Pirjo. Sitten heviletti nousee hirvityksestä pystyyn. Salaperäinen Tohtori Tarantula
alkaa lähetellä outoja viestejään.
Seikkailun lomassa luetaan päähenkilöiden kuvitettuja blogeja.
Kirjailija Harri István Mäki (s.1968) asuu Ylöjärvellä eläinlaumoineen. Hän on kirjoittanut
kirjoja lapsille, nuorille sekä aikuisille. Rikkaat ritarit on selkokielinen nuortenkirja. Sen
tehtävä on innostaa lukemaan myös niitä, joille lukeminen on hankalaa.

SEPPO SOHVANTAKUINEN JA TALVIRIEHA (20kpl)
Tekijät: Mäki, Jarkko
Kustantaja: WSOY
Painosvuosi: 2003
Sivumäärä: 44
Suositellaan 2. lk. →
Seppo Sohvantakuinen on valonsäteillä ratsastava veijari, joka pudottelee sohvien
selkänojilla kiipeilevät lapset alas. Hän on Jakke-pojan hyvien ystävien ja upeiden juttujen
listan ehdoton ykkönen, sillä Seppo eli tuttujen kesken Sepe, ei ole Jaken mielestä koskaan
tylsä. Sarjan kolmannessa kirjassa ystävykset peuhaavat talvisilla hangilla ja mukana
seikkailee myös Sepen serkku Jeremias, joka on jopa Sohvantakuisten mittapuulla varsin
persoonallinen tyyppi. Ihka uusi pikkuveli aiheuttaa myös muutoksia elämään ja eräänä
päivänä Jakke tekee Sepolle yllättävän ehdotuksen…

JORI JA JÄNNITTÄVÄT TÄHTIKUVIOT (10kpl)
Tekijät: Määttä, Kaija
Kustantaja: Kustannus-Mäkelä
Painovuosi: 2009
Sivumäärä: 62
Suositellaan: Pienryhmä
Jori oli pitkä ja harteikas, vaikka kävi vielä koulua. Äiti aina sanoi, että Jorille oli annettu
kokoa, mutta ei paljon muuta.
Jorin koulumenestys ei ole ollut kehuttavaa. Kun opettajan lompakko varastetaan, Jori
päättää näyttää kaikille epäilijöille ja selvittää varkauden. Se sopii siksikin hyvin, että hän
aikoo vielä mennä poliisikouluun. Yksi kannustin on myös ihana Ritu, Jorin luokkatoveri ja
ihastuksen kohde.
Jori tutkii rikosta sitkeästi ja epäilee varkaudesta monia henkilöitä. Lopulta syyllinen selviää.

HEPPASTELUA (10kpl)
Tekijät: Niemelä, Reetta ja Nygård, Marjo
Kustantaja: Lasten Keskus
Painovuosi: 2012
Sivumäärä: 64
Suositellaan: 2. lk. →
Ihanat Halla-poni ja Hulina-hevonen tekevät parhaat kaverukset Ilonan ja Amirin
onnellisiksi. Eräänä päivänä lapset alkavat pohtia, miten he itse voisivat heppastella niin,
että hevosilla on mahdollisimman hyvä olla. Ilona ja Amir haluavat selvittää, miten hevoset
kokevat hoidon, ratsastuksen ja yhteiset puuhat ja mistä ne oikeasti tykkäävät. Uteliaisuus,
leikki, ilo ja läheisyyden jakaminen yhdistävät lapsia ja hevosia, kun he puuhailevat Kiitolan
tallilla. Tarinaa, heppatietoutta ja elämänviisautta yhdistävä kirja on jokaisen eläimiä
rakastavan unelmakirja. Herkällä, hauskalla ja empaattisella tavalla se opettaa kohtelemaan
arvostaen niin eläintä kuin toista ihmistä.

ONNI AFRIKASSA (20kpl)
Tekijät: Niemi, Teija
Kustantaja: Kustannus Oy Pieni Karhu
Painosvuosi: 2006
Sivumäärä: 71
Suositellaan 3.lk →
Onni on lomamatkalla Etelä-Afrikassa, mutta joutuu eroon isästään. Onni jää ypöyksin
vaaralliselle alueelle Kapkaupungissa. Apuun tulee poika nimeltä Efraim, jonka kanssa Onni
kulkeutuu yhä syvemmälle hökkelikylien uumeniin. Onni Afrikassa on seikkailuhenkinen
tarina kahdesta erilaisesta pojasta ja maailmasta.

RISTO RÄPPÄÄJÄ JA PAKASTAJA-ELVI (25kpl)
Tekijät: Nopola, Sinikka ja Nopola, Tiina
Kustantaja: Tammi
Painosvuosi: 2007
Sivumäärä: 128
Suositellaan 3. lk. →
Rauha Räppääjän jalka nyrjähtää ja hän joutuu petiin. Risto kysyy: "Kuka minulle nyt laittaa
ruokaa?" Rauha hälyttää apuun serkkunsa Elvi Räppääjän, eläkkeellä olevan pakastajapussittajan. Elvi majoittuu keittiöön ja yrittää saada uudenlaisen komennon Räppääjien
huusholliin. Hän päättää muun muassa tuhota kaikki pieneliöt, joita olettaa Räppääjillä
pesivän (täitä Riston päässä ja pölypunkkeja patjoissa). Mutta onko Elvi pelkkä touhottava
huusholli-ihminen? Risto kuulee keittiöstä öisin kummallista keskustelua. "Könistetään
sitten kunnolla, niin saadaan koko rahasäkki", Elvi supattaa. Risto ryhtyy selvittämään
naapurin Nellin kanssa Elvin salaisia suunnitelmia. Kenen kanssa Elvi yön tunteina puhuu?
Miksi hän käyttää ihmisistä peitenimiä? Keitä ovat "Huuhkaja" ja "Kanavaras"? Ehtivätkö
Risto ja Nelli paljastaa Elvin aikeet ennen kuin tapahtuu jotakin outoa?

KINGI KALASSA (20kpl)
Tekijät: Nuotio, Eppu
Kustantaja: Otava
Painosvuosi: 2008
Sivumäärä: 111
Suositellaan: 1. lk. →
Vuh! Piirroksin kuvitetut hauskat Kingi-kirjat tarjoavat mukavaa purtavaa juuri lukemaan
oppineille. On kesä, ja saareen kotiutunut Kingi-koira ottaa ilon irti sekä keppien heittelystä,
veneilystä että huimista uimahypyistä. Eräänä iltana Poika huomaa jotakin kauheaa: Kingin
korvat ovat kuin valtavat ilmapallot, ja kun Poika koskee niihin, koira ulvaisee kivusta.
Eläinlääkäri toteaa kalastusharrastuksen tehneen tepposet vanhan herran korville. Kingi on
pakko leikata. Leikkaus nukutuksineen on vaarallinen vanhan koiran sydämelle, mutta Kingi
selviää - vaikka näyttääkin toimenpiteen jälkeen avaruuskoiralta arpisten korvien suojaksi
laitetussa tötterössään.

ELLA JA PATE (25kpl)
Tekijät: Parvela, Timo
Kustantaja: Tammi
Sarja: Kirjava kukko
Painosvuosi: 2001
Sivumäärä: 63
Suositellaan 2. lk. →
Ellan luokka aloittaa jo toisen luokan. Kesällä on tapahtunut paljon uusia asioita, mutta
kaikista on hurjan hauskaa, kun koulu taas alkaa. Pate tosin on pettynyt, kun ensimmäisen
luokan jälkeen ei alakaan yliopisto. Lakkoon hän ryhtyy, kun kuulee, ettei koulussa vielä
toisellakaan luokalla makseta palkkaa. Kaupungissa järjestetään lukuvuoden alussa koulujen
väliset taito-olympialaiset, joihin valitaan kustakin koulusta kaksi oppilasta. Ella pääsee
toiseksi koulun edustajaksi, ja hänen parinsa on – opettajan ponnistelusta huolimatta –
Pate. Opettaja ja rehtori heittäytyvät täysillä mukaan olympiatunnelmiin, Patea kiinnostaa
mahdollinen miljoonapalkinto ja Ella on onnellinen, kun saa olla Paten seurassa. Ella on
nimittäin huomannut, että Pate on ihana.

KERPPU JA TYTTÖ (20kpl)
Tekijät: Peltoniemi, Sari
Kustantaja: Tammi
Painosvuosi: 2007
Sivumäärä: 72
Suositellaan 2. lk. →
Kerppu on pieni, musta koira. Kerpulla on mukavat vanhemmat ja kiva koti, mutta se ei ole
tyytyväinen. Se haluaa oman lemmikin - kaikilla kavereillakin on! Kerppu mankuu niin
kauan, että saa lopulta ystäväkseen tytön. Mutta miten tyttöä hoidetaan? Voiko sen nimeksi
laittaa Musti? Ja mitäs jos se karkaa? Koiran ja ihmisen yhteiselo voi joskus olla mutkikasta.
Kerppukin joutuu tyttönsä kanssa moniin hankaluuksiin ja vaaroihin. Silti on aivan selvää,
että he kuuluvat yhteen. Ja on yhdentekevää, kuka lopulta omistaa kenet. Sari Peltoniemen
kirjassa satu ja todellisuus sekoittuvat hykerryttävän hauskaksi kokonaisuudeksi, jota
maustavat sekä nurinperin käännetyt tilanteet että ihan oikea koiranäkökulma.
Koirallissanomat suosittelee!

TULITERÄ (25kpl)
Tekijät: Parvela, Timo
Kustantaja: Tammi
Sarja: Sammon vartijat 1
Painosvuosi: 2007
Sivumäärä: 227
Suositellaan 4. lk. →
Väinämöisen ja Louhen taistelu Sammosta päättyi ihme-esineen hajoamiseen. Osa sen
paloista vaipui mereen, osan aallot kuljettivat rannoille, missä ne toivat vaurautta ja
rikkauksia kansoille. Hävinnyt Louhi vei mukanaan kannen, mutta vannoi vielä kostavansa
Sammon ryöstön ja sammuttavansa auringon. Ahti ja Ilmari ovat epätodennäköiset
ystävykset, sillä niin erilaisia he ovat. Ahti on komea, kiivas ja hyväpuheinen. Ilmari taas on
vähäsanainen ja vetäytyvä. Heitä kuitenkin yhdistää surullinen ja hiukan kummallinenkin
kohtalo: kummankin isä on vuotta aiemmin kadonnut salaperäisellä tutkimusmatkalla.
Poikien yhtye esiintyy kevätjuhlassa. Sen kunniaksi Ilmari on viritellyt Ahdille soittimen
vanhasta kanteleesta. Synnynnäinen rock-tähti Ahti ottaa yleisönsä uhmakkaalla soitollaan
ja omituisella laulullaan. Juhla päättyy kuitenkin katastrofiin, kun kesken Ahdin soolon
rehtori vaipuu kaulaansa myöten koulun pihanurmeen. Pojat pakenevat kesälomalle, josta
tulee jotain aivan muuta kuin he ovat etukäteen kuvitelleet. Jo sukupolvien ajan ovat
Sammon vartijat varjelleet hajalleen joutuneita sirpaleita estääkseen Louhen koston.
Pohjolan mahti on kuitenkin taas vahvistumassa. Louhi etsii yhä Sammon sirpaleita
kootakseen niiden avulla uuden Sammon. Seuraukset sirpaleiden viemisestä Pohjolaan
olisivat kamalat, sillä tähän asti ne ovat tuoneet maapallolle sen rikkaudet. Maailmaa uhkaa
nyt kuivuus, köyhyys ja lopulta auringon pimeneminen. Ilmari ja Ahti saavat tietää olevansa
Sammon vartijoiden perillisiä. Isien kadottua on heidän vuoronsa. Apunaan Ilmarin
neuvokas isosisko Anni ja maaginen kannel he ryhtyvät seikkailuun, jossa he tapaavat toinen
toistaan hurjempia ystäviä ja vihollisia. Sammon vartijat on fantasiaa ja huumoria
yhdistelevä seikkailusarja, joka jatkaa Sammon tarinaa siitä mihin Kalevala jäi.

ZUM ZUM (20kpl)
Tekijät: Puikkonen, Arja
Kustantaja: Otava
Sarja: Pultti
Painosvuosi: 2008
Sivumäärä: 222
Suositellaan: 5. lk. →
Kunpa saisi omat rummut! 12-vuotias Henri tuntee itsensä sivulliseksi sekä uudessa
koulussa että isän uusperheessä, mutta haaveestaan hän ei luovu.
Henri on sormenpäitään myöten rumpali, vaikkei rumpuja omistakaan. Hermostuessaan
hän ajattelee aina soittamista, ja heti helpottaa. Rummuttaahan voi vaikka kattilankansia tai
pöytää! Uudessa koulussa Henri joutuu heti luokkatoverinsa hampaisiin ja opettajan
silmätikuksi. Kahnaukset johtavat raivoisaan vihanpurkaukseen, ja Henri siirretään
erityiskouluun. Siirto koituu kuitenkin Henrin onneksi: hän pääsee rumpaliksi koulun
bändiin! Musiikki tarjoaa helpotusta myös silloin, kun äiti lähtee opiskelemaan, ja Henri
totuttelee isänsä uusperheen mutkikkaaseen arkeen.

PERTSA JA KILU (15kpl)
Tekijät: Riikkilä, Väinö
Kustantaja: WSOY
Sarja: Nuorten toivekirjasto 9
Painosvuosi: 1994
Sivumäärä: 146
Suositellaan 4. lk. →
Pertsa ja Kilu on puuhakas kaksikko, jonka seikkailuja on luettu jo neljän vuosikymmenen
ajan. Toimeliaita kun ovat, heille sattuu ja tapahtuu, sellaistakin mistä muut pojat
ylpeilisivät lopun ikänsä. Tässä kirjassa kaverukset pystyttävät kahvi- ja pullakaupan
moottoriveneeseen ja joutuvat samalla outojen tapahtumien todistajiksi...

KUKA EI KUULU JOUKKOON (25kpl)
Tekijät: Sachar, Louis
Kustantaja: Otava
Sarja: Pultti
Painosvuosi: 2005
Sivumäärä: 223
Suositellaan 5 lk. →
Hauska ja tarkkanäköinen kuvaus lasten ennakkoluuloista, ystävyydestä ja omantunnon
äänestä. David on vastentahtoisesti mukana, kun koulun kovanaamajengi tekee ilkeän
kepposen vanhalle Bayfieldin rouvalle. Sen jälkeen David kohtaa vastoinkäymisen toisensa
jälkeen. Kun kovisten porukka hylkää hänet, hän joutuu tyytymään kaltaistensa toheloiden
seuraan. Yhdessä koulun hylkiöt ryhtyvät selvittämään, onko noidaksi huhuttu nainen
langettanut Davidin ylle kaamean kirouksen.

KALLISTUVA TALO (10kpl)
Tekijät: Salmi, Anna
Kustantaja: Väestöliitto
Painovuosi: 2012
Sivumäärä: 35
Suositellaan: pienryhmä, 1. lk. →
Parisuhdeväkivalta, mutta myös vanhempien riitely lasten läsnä ollessa, on erityisen
haitallista lasten psyykkiselle hyvinvoinnille. Monet vanhemmat ajattelevat, etteivät lapset
huomaa riitoja tai kuormitu niistä. Lapsilla on kuitenkin isot korvat ja he aistivat tarkasti
perheen ilmapiirin. On tärkeää, että lasten kanssa puhutaan ja käsitellään perheen
tilannetta. Kallistuva talo on satukirja, jonka päähenkilön, Kertun, kokemukset auttavat lasta
käsittelemään omia tunteitaan ja kokemuksiaan. Kirjan avulla vanhempien on helpompi
ottaa lasten kanssa puheeksi omat riitansa.

KADONNEIDEN RAHOJEN ARVOITUS (10kpl)
Tekijät: Tuomola, Johanna
Kustantaja: Myllylahti
Sarja: Kivalan etsivät
Painosvuosi: 2013
Sivumäärä: 52
Suositellaan: 2. lk. →
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?

JUKKA VIHI JA SIRKUSRYÖSTÖ (10kpl)
Tekijät: Vaijärvi, Kari
Kustantaja: Mäkelä
Painosvuosi: 2008
Sivumäärä: 48
Suositellaan: Pienryhmä
Salapoliisi Jukka Vihi auttaa sirkuksessa työskentelevää Annabellaa etsimään käärmeensä,
jonka ilkeä roisto Max on kidnapannut. Selkokirjassa teksti on helpommin luettavaa ja
ymmärrettävää ja myös kuvitus on selkeää. Kari Vaijärvi on vuonna 2006 saanut Vuoden
selväsanainen - palkinnon työstään helposti ymmärrettävän lasten- ja
nuortenkirjallisuudenhyväksi.

OKULUS JA OMENAMÖKIN SALAISUUS (20kpl)
Tekijät: Venho, Johanna
Kustantaja: WSOY
Sarja: Okulus
Painos: 2006
Sivumäärä: 122
Suositellaan 4. lk →
Etsivätoimisto Okulus fantasiamysteerin kimpussa: mistä on kyse, kun lomasaarella
kummittelee outo vanhoihin vaatteisiin pukeutunut tyttö.

KAISLATIEN KAVERI (25kpl)
Tekijät: Vilkuna, Varpu
Kustantaja: Tammi
Sarja: Kirjava kukko
Painosvuosi: 1997
Sivumäärä: 91
Suositellaan 3. lk. →
Jussin perhe on juuri muuttanut uuteen kotiin Maalisjoen rantaan eikä Jussilla ole alueella
vielä kavereita. Hän on lähettänyt tulvivan Maalisjoen mukana pullopostiakin, mutta
minkäänlaista vastausta ei ole kuulunut. Tuukka ja Terhi puolestaan keräävät pulloja
saadakseen rahaa jumppakerhon kevätretkeä varten. Sisarusten pullonkeräysmatka
muuttuu arvaamattoman jännittäväksi, kun yhden pullon sisältä löytyy kirje. He päättävät
lähteä etsimään poikaa, joka on lähettänyt kirjeen. Matkalla he tapaavat KakskertaKeinäsen, Valittaja-Vileniuksen sekä Riimi-Rantasen. Seikkailu päättyy Kaislatielle, josta
Tuukka ja Terhi löytävät hauskaa seuraa ja herkullisia lettuja.

