KIRJASAARI 2011
KUVAKIRJAT
(Anne Alarto, Lasten- ja nuorten osasto)
- uutta: lastenlaulusta kuvakirjaksi ; uusia tekijöitä jonkin verran ; paljon sarjakirjoja ;
kotimaisia laadukkaita kovalehtisiä ilmestynyt yhä enemmän
- kuvakirjat myyvät hyvin verrattuna muihin lastenkirjagenreihin
- sarjojaan jatkavat: Maikki Harjanne (Minttu), Havukainen & Toivonen (Tatu ja Patu),
Lauri Hirvonen (Hupsutupsu), Katri Kirkkopelto (Oona ja Eetu); Jukka Lemmetty (Alpo),
Markus Majaluoma (Hulda), Tiina Nopola (Siiri), Timo Parvela (Taro), Sanna Pelliccioni (Onni),
Nina Pirhonen (Pompom)
KOTIMAISET:
Aittokoski, Metsämarja: Lennä Pikkuli, lennä! Kuv. Elli Vuorinen. Aurinko.
Itsetuntoa korostava tarina lintuperheen kuopuksesta, mukavan persoonallinen kuvitus, uudet tekijät.
Arvola, Pirjo & Arvola, Pekka: Osmo nalle ja isän erehdys. Kuv. Johanna Sarajärvi. Pieni Karhu.
Nalleperheen isä varastaa hunajaa ja joutuu vankilaan. Tunnelmallinen kuvitus, mutta totinen teksti.
Kohderyhmänä vankien perheet.
Bell, Niina: Pikku juttu: musiikkisatukirja lapsille. Kuv. Anne Vasko. Tammi.
Lohikäärme Kita ja ritari Rita etsivät prinsessoja sadussa, joka limittyy tuttuihin lastenlauluihin. Miksi nuotit on
jätetty pois? Liitteenä cd.
Ezer, Sini: Tiian hattu tuulessa. Karisto.
Kesäinen tarina tuulen sieppaamasta olkihatusta. Uusi tekijä, kuvituksen tekniikkana akvarelli.
Havukainen, Aino & Toivonen, Sami: Tatun ja Patun avaruusseikkailu. Otava.
Uskomaton seikkailu vie Tatun ja Patun kosmisiin sfääreihin. Valittu Vuoden kauneimpiin kirjoihin 2011
Helakisa, Kaarina: Tuuliin tähystäjä. Kuv. Nina Haiko. Lasten keskus.
Kaikkea kummallista alkaa tapahtua, kun tuuliin tähystäjä lähtee kaupungista. Upea kuvitus yhdistää eri
tekniikoita. Toimivatko kuva ja teksti yhdessä?
Huovi, Hannele: Huhuu – kuka siellä? Kuv. Kristiina Louhi. Tammi. (Tammenterho).
Jättityttö ja Pirhonen. Kuv. Kristiina Louhi. Tammi.
Härmälä, Anna: Sinä et kuulu tänne, Beiron. Schildts.
Erilaisuus, ulkopuolisuus ja suvaitsevaisuus teemoina persoonallisessa kuvakirjassa
Junnila, Leena: Kot! sanoo kana. (Papu) WS
Kovalehtinen pienten katselukirja
Junttila, Suvi-Tuuli: Missä, tässä. jossakin… WS.
Valokuvat pienoismaailmoista hienoja, mutta avautuuuko tarina lapselle? Toimisiko leikin, askartelun tai
valokuvauksen virikkeenä?
Juvonen, Riikka: Kotikuusen tarinoita. Satukustannus.
Kolme tunnelmallista luontosatua, teemoina ystävyys ja yhteisöllisyys
Kallio, Hanna: Velhovaari ja taikasieni. Kuv. Antti Kallio. Art House.
Uudet tekijät
Kallio, Liisa: Pikku Papu ja kukka. Tammi. (Tammenterho)
Herttainen kuvakirja ruohonjuuritasolta
Kanto, Anneli: Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat. ; Vilma Virtanen ja uimataito. Kuv. Noora Katto. Karisto. (Viisi
villiä Virtasta)
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Vilma voittaa veden pelon ja Paavo eläytyy tyttöjen maailmaan uudessa kuvakirjasarjassa
Karsikas, Ilja: Anselmin numerot ; Anselmin eläimet.
Anselmi kertoo elämästään numeroin ja tutustuu eläimiin ; kovalehtisiä eskariin
Kaskinen, Anna-Mari: Vuoden paras päivä: iloista syntymäpäivää! Kuv. Hannamari Ruohonen. Kirjapaja.
Valloittava kuvakirja eläinten synttärisekoiluista. Lisämausteena maittavia riimejä. Avainlippu-tuote!
Kontinen, Satu: Mo-ko-ma-ki!: löy-dät-kö… WS. (Papu)
Isokokoisessa kovalehtisessä riittää tutkittavaa pitkäksi aikaa ; kuvituksen graafinen ilme japanilaisvaikutteinen
Kontiokari, Marja: Tytti palaa kotiin. Karisto.
Uusi tekijä
Koskinen, Katriina: Jekku ja kaverit. WS.
Kovalehtinen pienten katselukirja
Lönnroth, Tanja: Tuire Tavaton saa ystävän. Schildts.
Hiukan rujo, mutta sympaattinen kuvitus ; uusi tekijä ; aikuisille?
Majaluoma, Markus: Sirkus saapuu kirjastoon. WS.
Kirjastossa ei häärää nutturapää vaan pitkätukkainen apulaisharjoittelija
Manninen, Katri: Myy myy myyrä. Ulkoasu Suvi Otranen. Kirjalito. (Ella & Aleksi)
Lenni lokinpoikanen. Lastenlauluista moniviestimiksi
Mannström, Annika: Antto urheilee. Schildts.
Anton sukulaiset ovat urheiluhulluja, mutta oman lajin löytäminen on vaikeaa. Tekijänsä ensimmäinen kuvakirja
Marttinen, Tittamari: Ahti yökylässä. Kuv. Terese Bast. (Tammenterho).
Kummisedän luona ei turhia hienostella: miehistä meininkiä, mutta myös läheisyyttä ja
tunnelmaa
Melkoinen museoretki. Teksti Anna Finnilä et al. Kuv. Christel Rönns. Helsingin kaupunginmuseo.
Lapset pääsevät museoon Johanna-tädin kanssa ; oivallinen kirja kulttuurikasvatukseen
Miettinen, Aulikki: Kaisa-mummin yövieraat.
Kettuset Majakkasaarella. Otava.
Uudet painokset 1980-luvun suosikkikuvakirjoista, nyt pienemmässä formaatissa
Mörö, Mari: Markan possu. Kuv. Virpi Talvitie. Vakka & Kansi.
Pentti Rasinkankaan lastenlaulusta kuvakirjaksi: perhe ostaa lemmikiksi possun, joka on syntynyt reissaamaan,
mukana laulun sanat ja nuotit
Niemelä, Reetta: Tikkumäen talli. Kuv. Salla Savolainen. Otava.
Pienten tyttöjen heppafaktiota
Penna, Virpi: Kärpänen ja Tie. Tammi. (Tammenterho)
Pere, Tuula: Parantajakissa. Wickwick.
Röning, Inga: Oiva: lentokone joka pelkäsi lentämistä. Kuv. Marjo Nygård. Tammi.
Oululaisen lastenkirjailijan sympaattinen kuvakirjaesikoinen sopii hyvin alakoululaisen
omaan lukuhetkeen
Saarinen, Teemu: Arvaa mikä minusta tulee isona. Kuv. Pia Westerholm. WS.
Hilma, Reima ja pöllö Huuhkanen tutustuvat eri ammatteihin ; humoristinen tietopaketti sisältää myös
leikkivinkkejä ja monivalintatehtäviä
Salo, Pilke: Sulo omenamies. Kuv. Virpi Talvitie. Vakka & kansi. (Laulu laajenee)
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Heikki Salon lastenlaulusta kuvakirjaksi, teksti Salon tyttären käsialaa ; viimeisen päälle ihana kuvakirja!
Savisaari, Aira: Ambulanssipartio. Kuv. Hannamari Ruohonen. WS. (Masa ja Maija)
Maija palkkaa vauhdikkaan Masan ambulanssikuskiksi ; uuden kuvakirjasarjan aloitus
Suvilehto, Pirjo: Otso ja soiton salaisuus. Kuv. Karoliina Pertamo. Mäntykustannus.
Musiikki sulattaa pikkukarhun kiukun sympaattisessa eläintarinassa
Syväjärvi, Annastiina: Kissanpissa. Teksti Johanna Venho. WS.
Tahvanainen, Sanna: Silva ja teeastiasto joka otti jalat alleen. Kuv. Sari Airola. Schildts.
Äidin mieliala vaihtelee monitulkintaisessa tarinassa ; vaikuttava kuvitus
Tapola, Katri: Pieni prinsessasatu. Kuv. Sanna Pelliccioni. Tammi. (Tammenterho)
Soma kirja lasten leikeistä
Tonteri, Maisa: Okko Oravan kaksi pesää. kuv. Virpi Talvitie. Lasten Keskus.
Oravaperhe hajoaa vanhempien eripuraan
Topelius, Zacharias: Muurahainen joka lähti lääkäriin. Kuv. A. Lindeberg. WS.
Lindebergin kuvitus v:lta 1964, Pirkko Haraisen uusi suomennos ; valittu vuoden 2011 Kauneimpiin kirjoihin
KÄÄNNÖKSIÄ
Bendall-Brunello, Tiziana ja John: Pikkuhanhen lempiruoka. Mäkelä.
Chaud, Benjamin: Hei hei, Luppis. WS.
Poika hylkää lemmikkikaninsa metsään, mutta kuinkas sitten kävikään…
Devert, Annika & Jessika: Kikka tervehtii. Kuv. Jenny Karlson. Aurinko.
Kikka lukee.
Donaldson, Julia: Matti Maantierotta. Kuv. Axel Scheffler.
Hauska tarina rempseästä rotasta, jonka rosvoilulle pannaan piste
Dyer, Sarah: Hirmun hauska päivä töissä. Nemo.
Hirmu pääsee isän työpaikalle
Emmett, Jonathan: Kapteeni Krokon aarre. Kuv. Steve Cox. Mäkelä.
Emmett, Jonathan: Possun pöksyt. Kuv. Vanessa Cabban. Mäkelä.
Gormley, Greg: Koira ja täydelliset kengät. Kuv. Roberta Angaramo. Mäkelä.
Groom, Juliet: Karhunpojan taikayö. Kuv. Tim Warnes. Mäkelä.
Gustavsson, Per: Kuinka prinsessat lomailevat.
Mitä prinssit pelkäävät. Saarni-kirjat.
Kuninkaallisten perinteiset roolit kääntyvät nurinniskoin anarkistisissa tarinoissa
Jeffers, Oliver: Lentävä pingviini. Karisto.
Pingviini haluaa oppia lentämään ja yrittää toteuttaa unelmaansa sirkuksessa, mutta kuinka käy ystävyyden
Korda,Lerryn: Kesälomalla.
Rohkeat retkeilijät. Tammi.
Retrohenkinen kuvitus ja mukava formaatti ovat näiden pienten kuvakirjojen valtteja
Könnecke, Ole: Suuri kuvien ja sanojen kirja. Lasten keskus.
Lindenbaum, Pija: Essin uni hukassa. WS.
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Lindgren, Astrid: Kultasiskoni. Kuv. Hans Arnold. WS.
Kaivattu uusi painos v. 1974 suomeksi ilmestyneestä klassikosta
Lindström, Kajsa: Nalliina ja Otso rakentavat leijan. Karisto.
Valokuvakuvitus
Loth, Sebastian: Mirabelin uskomaton löytö. Lasten Keskus.
Universumi etanan näkökulmasta ; mainio kirja pienten avaruusteemaan
Melling, David: Maltti on valttia! (Hukkaset). Mäkelä.
Menezes, Sueli: Tino, pieni tulikärpänen. Kuv. Giuliano Ferri. Lasten keskus.
Obama, Barack: Laulan sinusta: kirje tyttärilleni. Kuv. Lauren Long. WS.
Presidentti esittelee tyttärilleen esikuviksi sopivia sankareita eri elämänalueilta. Henkilögalleria epäsovinnainen,
mutta toteutus henkii periamerikkalaista patetiaa.
Ormerod, Jan: Maija ja karhu. Kuv. Freya Blackwood. Karisto.
Pieniä kertomuksia, mm. lystikäs muunnelma Kultakutrista, vinkkaa alakoululaisille
Parot, Annelore: Yumi. WS.
Kokeshi-nukke pukeutuu ihaniin kimonoihin, etsii kadonnutta Bambu-lemmikkiä ja etsii asua naamiaisiin
kuvakirjassa, joka viehättänee monen ikäisiä. Johdatusta japanilaiseen estetiikkaan
Pourret, Gérard: Pyllypyyhin. Kuv. Pef. Pieni karhu.
Klassikko aiheuttaa skandaalin lastenkamarissa!
Rentta, Sharon: Simo käy koulua. Mäkelä.
Scheffler, Axel: Ystävä auttaa.
Lätäkkö lattialla. (Pete ja Pulmu -sarja)
Aina sattuu ja tapahtuu, mutta kommelluksista selvitään yhdessä
Shield, Gillian: Kirjasto-Kaisa.
Skriver, Illona Thorup: Aatu ja sininen traktori.
Pikkupojan elämää tanskalaisella maatilalla, valokuvakuvitus
Stein, David Ezra: Kukonpojan iltasatu. Pieni karhu.
Tullet, Hervé: Villit pallot. Tammi.
Vuorovaikutteinen kuvakirja
Underwood, Deborah: Ihan hiljaa! Kuv. Renata Liwska. Karisto.
Tunnelmallinen kuvakirja hiljaisista hetkistä
Willis, Jeanne: Kenellä on komein? Kuv. Adam Stower. Mäkelä.
Myyrän auringonnousu. Kuv. Sarah Fox-Davies. Mäkelä.
LASTENRUNOT
Hellén, Immi: Hyvää huomenta, punahilkka! Toim. Tuula Korolainen. Kuv. Karoliina Pertamo. Tammi.
Itkonen, Jukka: Kaupunkiretki: lastenrunoja. Kuv. Matti Pikkujämsä. Kirjapaja.
Itkonen, Jukka: Leikkihaitari: Valitut lastenrunot 1986-2010. Kuv. Matti Pikkujämsä. Otava.
Kankaanpää, Hannu: Uutiset seis: lastenrunoja. Enostone.
Kontio, Tomi: Lyyran harhautukset. Tammi. (Jylhäkoski-sarja).
Niska, Heikki: Peikkovaara. Kuv. Virpi Penna. Tammi.
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Pertamo, Karoliina: Ötökkäloruja. Tekstit Pirjo Suvilehto. Tammi. (Syli-kirja).
Pihlaja, Marsa: Eläinten maassa tapahtuu kummia! Annexus.
Puhakka, Ismo: Hei hommiin!: nukuttekos pommiin? Kuv. Paula Ahola. Karisto.
Suvilehto, Pirjo: Lapsosen leikit. Kuvat Karoliina Pertamo. Tammi. (Syli-kirja).
SATUKIRJAT
Alasalmi, Päivi: Sinnikäs meripoika: satuja. Kuv. Riikka Jäntti. Gummerus.
Blanco Sequeiros, Guillermo: Aguaratumpa. Omakustanne.
Eläinsatuja Bolivian sademetsistä
Kaiken maailman eläinsadut. Toim. Katriina Kauppila, kuv. Matti Pikkujämsä. Otava.
Mainio satuvalikoima on valittu vuoden 2011 Kauneimpiin kirjoihin
Karvonen, Inkeri: Pikku-Kulta ja Tähtikarhu: 12 vuodenaikoihin liittyvää satua. Mäntykustannus.
Vuodenaikojen kiertoa myötäilevät sadut sopivat mainiosti vaikkapa iltasaduiksi. Sekä kieleltään että
kuvitukseltaan täysosuma
Leheecková, Helena: Hitsi vieköön! Lurra Editions.
Tsekkiläisiä satuja
Lembcke, Marjaleena: Satu sadusta joka oli satua. Kuv. Sybille Hein. Lasten Keskus.
Mäkineva, Jarkko: Ison tekstin ta-vu-tet-tu-ja suomalaisia satuja: ihmeellinen kettu ja mutia kertomuksia.
Satukustannus.
Timonen, Eija: Lymyvuoren peikot. Kuv. Christel Rönns. Tammi.
Mainio kokoelma uusia peikkosatuja
Vuorio, Maria: Kuningattaren viitta ja muita kiperiä kysymyksiä. Kuv. Virpi Talvitie. Tammi.
Hyllyyn harmillisesti hautautuva hailakka kirjanen sisältää vinkeitä näkökulmia monenlaisten olentojen
(tunne)elämään ; mainiota ääneen luettavaa!

VUODEN 2011 LASTENKIRJAT (Jenni Tyni, Kaakkurin kirjasto)
HELPPOLUKUISET
Rooney, Anne: Apua, hirviö! (tavutettu) (Hyvä Henkka!) (Kirja käteen, Mäkelä) Kuvat Fabiano Fiorin
Henkan sängyn alla rapistelee selvästi hirviö! Isä ja äiti eivät usko hirviöiden olemassaoloon. Henkkapa päättää
rakentaa hirviölle ansan, ja kuinka ollakaan, eräänä aamuna ansassa onkin hirviö.
Rooney, Anne: Hammashuolia (tavutettu) (Hyvä Henkka!) (Kirja käteen, Mäkelä) Kuvat Fabiano Fiorin
Henkan kavereilla on uusia tavaroita. He ovat ostaneet ne rahoilla, jotka hammaskeijut jättävät heidän
tyynyjensä alle. Henkan hampaista yksikään ei heilu. Hänkin haluaisi pistää hampaansa tyynyn alle
hammaskeijua varten.
Rooney, Anne: Ihan likainen (Hyvä Henkka!) (Kirja käteen, Mäkelä) Kuvat Fabiano Fiorin
Henkka telmii Aksu-koiran kanssa pihalla, ja sotkee itsensä. Muu perhe ei halua mutaista Henkkaa lähelleen,
vaan kehottaa tätä menemään kylpyyn. Mutta Henkka inhoaa kylpemistä!
Rooney, Anne: Kadonnut sukka (Hyvä Henkka!) (Kirja käteen, Mäkelä) Kuvat Fabiano Fiorin
Henkka on lähdössä kouluun, mutta ei löydä toista sukkaansa. Koko perhe auttaa etsinnöissä, mutta sukka pysyy
piilossa. Onneksi Henkan kaveri Raheem ratkaisee sukkaongelman.
Wallace, Karen: Kiiltävät johtolangat (Etsiväkoira) (Kirja käteen, Mäkelä) Kuvat Jackie Harland
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Yön aikana jokaisen maatilan eläimen luokse on ilmestynyt kiiltävä lahja. Eläimet ovat kummissaan. Kuka tuo
heille lahjoja? Etsiväkoira tarttuu toimeen ja päättää selvittää kuka tahtoo ilostuttaa maatilan eläimiä.
Wallace, Karen: Jäljet lumessa (Etsiväkoira) (Kirja käteen, Mäkelä) Kuvat Jackie Harland
Maatilan eläimet huomaavat oudot jäljet pellolla. Kaikki pelästyvät, lehmä ei lypsä enää maitoa, kana ei
muni munia. Etsiväkoiran on selvitettävä mistä jäljet ovat ilmestyneet, jotta maatilan elämä palaisi taas
normaaliksi.
Wallace, Karen: Kipinäinen elokuvatähtenä (Hirviövuorten touhot, Mäkelä) Kuvat Guy Parker-Rees
Kipinäinen päättää alkaa elokuvatähdeksi. Mutta elokuvatähtihän esiintyy elokuvissa, joten Hirviövuorten
touhojen on siis alettava elokuvan tekoon.
Wallace, Karen: Kipinäistä kiukuttaa (Hirviövuorten touhot, Mäkelä) Kuvat Guy Parker-Rees
Kipinäinen herää aamulla hirmuisen pahalla tuulella. Mikään ei ole hyvin. Hän kiukuttelee ystävilleen, jotka
eivät tiedä miten saisivat Kipinäisen taas iloiseksi. Onneksi Roikkuli keksii keinon!
Impey, Rose: Piraatti-Pete ja takaa-ajo merellä (Piraatti-Pete, Mäkelä) Kuvat Nathan Reed
Peten serkku Petra on tulossa vierailulle. Lapset eivät voi sietää toisiaan. Heidän on kuitenkin yhdistettävä
voimansa, kun pahamaineiset merirosvot Lumpio ja Lampio alkavat jahdata heitä merellä.
Impey, Rose: Piraatti-Pete ja varastettu aarre (Piraatti-Pete, Mäkelä) Kuvat Nathan Reed
Pete miehistöineen löytää vihdoinkin aarteen! Mutta kuinka ollakaan, viheliäiset merirosvot Lumpio ja Lampio
ryöstävät aarteen. Eikä siinä vielä kaikki: myös he menettävät aarteen toisille merirosvoille.
Forde, Patricia: Siilit eivät pidä korkeista paikoista (Sininen banaani, Mälekä) Kuvat Joëlle Dreidemy
Sini Säihkysiipi ja Hermanni Hämähäkki ovat menossa naimisiin. Ilkeä menninkäinen taikoo morsiamen
siiliksi. Silloin kaikki alkaa mennä pieleen, sillä siilithän eivät tunnetusti pidä korkeista paikoista.
Fine, Anne: Perjantaiyllätys (Punainen banaani, Mäkelä) Kuvat Helen Flook
Rasmuksella on monta koetta samalla viikolla, eikä hän jaksaisi enää yhtään lisää! Isä ehdottaa, että Rasmus
keksisi oman kokeen, jonka tekemisestä hän itse nauttisi.
Morgan, Michaela: Paljon onnea, Makkara! (Lukukaveri, Mäkelä) Kuvat Dee Shulman
Makkara täyttää vuosia ja sille järjestetään syntymäpäiväjuhlat. Samassa talossa asuvat kissat Rollo ja Rontti
päättävät pilata juhlat. He piilottavat kutsukortit, ja niin juhlapäivänä ei näytä tulevan ainuttakaan vierasta.
Rodgers, Frank: Herra Kroko etsivänä (Lukukaveri, Mäkelä) Kuvat Frank Rodgers
Herra Kroko päättää alkaa etsiväksi. Kukaan ei kuitenkaan kaipaa hänen apuaan, kaikki vain haukkuvat häntä.
Hän yrittää jopa hakea näytelmään jotta voisi edes esittää etsivää, mutta sekin menee mönkään.
Wallace, Karen: Miranda tulee apuun (Lukukaveri, Mäkelä) Kuvat Ailie Busby
Viekas mies saapuu Mirandan kotikalliolle ja aikoo rakentaa taloja hänen kalliolleen! Mies on pysäytettävä.
Miranda valjastaa apuun ystävänsä ja muut merenneidot ja päättää estää miehen rakennusaikeet.
Weston, Carrie: Hissu Hirviö Kuvat (Lukukaveri, Mäkelä) Lara Jones
Hissu Hirviöllä ei ole leikkikaveria. Eräänä päivänä hän keksii keinon hankkia uusia ystäviä. Hän on niin
innoissaan, että ei muista mitä isä ja äiti ovat sanoneet… Niinpä ihmiset pääsevät hirviöiden jäljille.
Bagge, Tapani: Maailmalla (Keltanokka, Tammi) Kuvat Hannamari Ruohonen
Kaisa pakkaa reppunsa ja lähtee yksin pitkälle matkalle etsimään äitiään. Äiti asuu kaukana Ulkosaarella, sen
tarkemmin Kaisa ei tiedä. Matka on pitkä, mutta onneksi mukana on tutut pehmoeläimet.
Keltto, Johannes: Metka matkaa Tongaan (Keltanokka, Tammi) Kuvat Pia Sakki
Metka päättää lähteä Tongaan ystäviensä Imurin ja Taavi-koiran kanssa. Matkan varrella Metka törmää
Käärmepäähän, joka tahtoo kuuluisaksi, sekä vanhaan kilpa-auto Riemuun, joka tahtoisi seilata maailman
ympäri.
Korolainen, Tuula: Aapo ja rytmihäiriö (Keltanokka, Tammi) Kuvat Jukka Lemmetty
Aapo näkee pitkästä aikaa Suvikukan ja saa jonkin ihmeellisen tartunnan. Puhe juuttuu kurkkuun, selässä
juoksee muurahaisia ja sukat pyörivät jalassa. Onneksi Niko tietää, että Aapon rytmihäiriöt johtuvat
ihastumisesta.
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Mäki, Harri Istvan: Sihis ja merisirkus (Keltanokka, Tammi) Kuvat Mika Launis
Sihis ystävineen lähtee merenalaiseen valtakuntaan etsimään kuningatar Neptuniaksen varastettua kruunua.
Matkallaan he merivampyyriin, joka johtaa merenalaista sirkusta, ja moniin muihin outoihin olentoihin.
Virtanen, Leena: Sandra ja kaverikiemurat (Keltanokka, Tammi) Kuvat Terese Bast
Sandralla on vaikeuksia kavereiden kanssa. Kun Sandra on Minttu-Marian kanssa, ei silloin sovi mukaan
muita. Välillä muut puolestaan eivät ota Sandraa mukaan. Onneksi Sandra onnistuu selvittämään
kaverikiemuransa.
Hakalahti, Niina: Ylämummoon, Tuukka-Omar (Kirjava kukko, Tammi) Kuvat Jukka Lemmetty
Tuukka-Omar ja Paavo kuulevat puhuttavan ylämummosta. Mikä ylämummo oikein on, ja onko olemassa myös
alamummo? Ja kuka ihme on Setäpaisti Ali Tajunta? Varastaako Maitopurkkipommittaja kaiken maidon, vai mihin
se häviää? Poikien päät menevät vallan pyörälle kaikista näistä kysymyksistä, joihin ei tunnu löytyvän ratkaisua.
Marttinen, Tittamari: Meidän luokka pipot vauhdissa (Kirjava kukko, Tammi) Kuvat Carlos da Cruz
Meidän luokan pipot innostuvat asiasta kun asiasta, ja opettaja Henkka Saksi on helisemässä oppilaidensa
kanssa. Kirjassa on kuusi tarinaa, jotka kertovat Henkan luokan toilailuista. Ella-kirjojen tyylistä toilailua.
Tapola, Katri: Väinämö ja näkymätön naapuri Kuvat (Kirjava kukko, Tammi) Marika Maijala
Väinämö tutkii naapurin hämäräperäisiä touhuja, joihin myös hänen isänsä tuntuu sotkeutuneen. Miehet
kuiskivat jotakin näkymättömyysviitasta ja kellarista häviää tavaraa. Asia täytyy selvittää Mantan, Tainan ja
Tarmon kanssa.
Marttinen, Tittamari: Lemmikkien lentomatka (Leon lemmikkiuutiset, Kirjapaja) Kuvat Terese Bast
Tiimalasin kaupungissa vietetään valtakunnallista Eläinten viikkoa. Leo, Sanni ja Veeti voittavat itselleen ja
lemmikeilleen lentokonematkan Tiimalasin kaupungista Helsinkiin ja takaisin.
Huovi, Hannele: Urpo ja Turpo avaruudessa Urpo ja Turpo (Tammi) Kuvat Jukka Lemmetty
Nallet tahtovat lentää raketilla avaruuteen. Jopa Barbi innostuu ajatuksesta, ja myös Hakke-robotti
värvätään mukaan miehistöön. Porukka päätyy ihmeelliselle villatähdelle ja törmäävät siellä kummallisiin
olentoihin.
KERTOMUKSET
Uudet sarjat
Jansson, Anna: Ritarien taistelu (Emil Wern tutkii) (Gummerus) Kuvat Mimmi Tollerup
Emil on viidesluokkalainen poika, jolla on etsivätoimisto. Visbyssä vietetään jokavuotista keskiaikaviikkoa.
Viikon kohokohta on turnajaiset, joita joku haluaa sabotoida. Nuori Emil alkaa tutkia asiaa.
Jansson, Anna: Kadonneet retkirahat (Emil Wern tutkii) (Gummerus) Kuvat Mimmi Tollerup
Emilin luokka kerää rahaa luokkaretkeä varten. Lähistöllä liikkuu varas ja useammalta ihmiseltä katoaa
rahaa. Myös luokan vaivalla keräämät rahat katoavat. Emilin etsivätoimisto yrittää selvittää mysteerin.
Bagge, Tapani: Konstaapeli Mutanen ja kadonneen kirjaston arvoitus (Tammi) Kuvat Pasi Pitkänen
Kirjastonhoitaja Moilanen saa uhkauskirjeen, jossa uhataan hävittää kirjasto, ellei kirjastonhoitaja maksa
vaadittua lunnasta. Moilanen soittaa heti konstaapeli Mutaselle, joka lupaakin tutkia asiaa.
Hämäläinen, Karo: Kirjastonhoitaja K. H. Moilanen ja karanneet tarinat (Tammi) Kuvat Pasi Pitkänen
Sisarukset Liisa ja Matti huomaavat kadulla saduista tuttuja hahmoja, jotka ovat karanneet kirjojen sivuilta.
Matti ja Liisa pyytävät kaduilla haahuilevaa Sherlok Holmesia avukseen saadakseen hahmot takaisin kansien
väliin.
Hämäläinen, Karo: K. H. Moilanen : seikkailuni (Tammi) Kuvat Heli Pukki
Kirjastonhoitaja Moilanen on koonnut yksiin kansiin viisi huimaa tarinaa seikkailuistaan. Vaikka Moilanen ei
yleensä lähde sataa metriä kauemmaksi rakkaasta kirjastostaan, on hän ehtinyt kokea elämänsä aikana
monenmoista.
Keränen, Mika: Oranssi polkupyörä (Avain) Kuvat Marja-Liisa Plats
Mari kuulee kadonneesta polkupyörästä ja tahtoo ratkaista rikoksen. Myös luokkakaveri Olavi saa kuulla
asiasta, ja aikoo ryhtyä etsiväksi. Pidemmän päälle lapset toteavat, että on parempi yhdistää voimat, ja
yhdessä he löytävät oranssin polkupyörän. Vielä pitäisi saada poliisit uskomaan heitä…
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Lukkarila, Päivi: Venlan alkeiskurssi (Karisto) Kuvat Anu Mikkonen
Kahdeksanvuotias Venla pääsee ratsastuskoulun alkeiskurssille. Hän lukee kaikki mahdolliset hevoskirjat ja
tietää kaiken ratsastamisesta, ainakin omasta mielestään. Eräällä tunnilla Venla putoaa hevosen selästä..
Äiti ja isä pitävät ratsastusta liian vaarallisena harrastuksena ja meinaavat evätä ratsastusharrastuksen
kokonaan.

Walldén, Netta: Ruben ja rouva Mallamudin tapaus (WSOY) Kuvat Laura Valojärvi
Ruben kuulee öisin kummaa ääntä naapurinsa rouva Mallamudin takapihalta. Rouva itsekin on hieman
omituinen. Ruben ja hänen sisarensa Lisa päättävät selvittää mikä tuo kummallinen ääni on, ja tutkia
muutenkin tarkemmin mikä rouva Mallamud oikein on naisiaan.
Vanhat sarjat
Bagge, Tapani: Urho ja sininen sukellustalo (Tammi)
Kirjava kukko –sarjan kirjoista tuttu Urho lähtee palauttamaan koti-ikävää potevaa lemmikkipingviiniään
Nicolausta takaisin kotiin Ruritanian eläintarhaan. Matkaan lähdetään Urhon äidin rakentamalla sukellustalolla.
Mukana ovat Urhon parhaat ystävät, äiti, sekä tietenkin koulun rehtori.
Bernhardt, Andrew: Maaginen kristalli (Gummerus)
Joulupukki jakaa lahjansa kerran vuodessa maagisen kristallin avulla, mutta joulupukin ilkeä kaksoisveli sieppaa
kristallin. Joulupukki ja tonttujen erikoispartio Red Caps joutuvat suureen seikkailuun saadakseen kristallin
takaisin. Kirjassa Yotan liittyy Red Capseihin, joten tämä on periaatteessa sarjan ensimmäinen osa.
Bernhardt, Andrew: Erikoispartio ja harmaa jättiläinen (Red Caps) (Gummerus)
Nepalilaisen Kharma-tytön pikkusisko Tilka on pahasti sairas, eikä äidillä ole varaa lääkkeisiin. Red Caps tulee
Kharman avuksi. Kylässä on juuri käynnistymässä vuotuinen norsunajokilpailu, josta voisi voittaa suuren
rahapalkinnon. Kharman täytyy vaan saada jostakin norsu, jotta hänkin voisi osallistua kilpailuun.
Bernhardt, Andrew: Erikoispartio ja ystävyyden voima (Red Caps) (Gummerus)
Keskenään riitautunut Erikoispartio päätyy Kanadaan Yotanin ja Jiggyn perässä. Siellä Peggy-tyttö haluaa
pelastaa minkit salametsästäjien käsistä. Yhdessä toimiminen auttaa ja Erikoispartio on kasassa valmiina
taistoon.
Cabot, Meg: Pushippaa (Allien tyttösäännöt) (WSOY)
Allien luokan uusi tyttö, Cheyenne, leikkii pusuhippaa, minkä takia neljäsluokkalaisten keskuuteen leviää
seurusteluvillitys. Cheyenne tuntuu määräilevän koko luokkaa. Allie päättää, että Cheyennelle on tehtävä jotain.
Eivät he ole vielä tarpeeksi vanhoja juoksemaan poikien perässä, hehän ovat vasta lapsia.
Dieckmann: Ville Romusen ja mummon delfiiniseikkailu (WSOY) Kuvat Raimo Huittinen
Ryhmä Mutikainen suuntaa kohti Tamperetta ja Särkänniemeä, jossa vastaan kävelevät vanhat tutut Risuparta ja
Koukku. Entiset rosvot eivät suinkaan ole tehneet parannusta, vaan ovat edelleen pahoilla teillään.
Enquist, Per Olov: Kolmannen luolan salaisuus (Tammi) Kuvat Leonard Erlbruch
Marcus serkkuineen on isoisän luona viettämässä kesälomaa. Pian selviää, että Kolmen luolan vuorilla tapahtuu
jotakin kummallista. Poliiseja asia ei tunnu kiinnostavan ollenkaan. Isoisä valitsee mukaansa osan lapsista, ja he
lähtevät vuorelle selvittämään mitä kolmannessa luolassa oikein on meneillään.
Gahrton, Måns: Kesäkaaos kultarannikolla (Hotelli kultainen mysteeri) (Tammi) Kuvat Johan Unenge
Rantasten hotelliin saapuu kesälomavieraita. Ensin tulee neljä tätiä, ja sitten hevibändi Tinnitus. On kova työ
saada rauhaa rakastavat tädit ja kovaääninen bändi viihtymään samassa paikassa. Ja kun hotelliin saapuu vielä
lapsiperhe, on pian Rantasen perhe itse loman tarpeessa.
Gutman, Dan: Kumma kuvisope (Kahjo kouluni) (Sanoma Magazines) Kuvat Jim Paillot
Hämmenystä Artun luokalle aiheuttaa tällä kertaa kuvisope neiti Dreijala, joka pukeutuu patalapuista
tehtyyn mekkoon, eikä heitä koskaan mitään roskiin. Arttu ja Annika eivät meinaa tulla millään keskenään
toimeen, ja opettaja laittaa heidät tekemään yhdessä ystävyyspiirrustusta. Mitenkähän riitapukareille käy?
Gutman, Dan: Liikaa liikkaa (Kahjo kouluni) (Sanoma Magazines) Kuvat Jim Paillot
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Liikuntatunnit paljastuvat pettymykseksi, sillä opettaja neiti Pikkarainen pistää lapset tasapainottelemaan sulkia
ja jonglööraamaan huiveilla. Arttu haluaisi päästä näyttämään Annikalle, että koulusta löytyy edes yksi oppiaine
missä Annika ei pärjää. Mutta kukapa muukaan omituisissa lajeissa loistaa kuin Annika…
Hallberg, Lin: Sinttu on paras! (Tammi) Kuvat Margareta Nordqvist
Elina pääsee osallistumaan ensimmäisiin oikeisiin kisoihinsa Sintun kanssa. Mutta miten Elina onnistuu välillä niin
kovasti kujeilevan Sintun kanssa?
Hallberg, Lin: Suuri seikkailu, Sinttu (Tammi) Kuvat Margareta Nordqvist
Elina saa syntymäpäivälahjaksi kutsun seikkailuratsastukselle Inkan, Simon ja Erkin kanssa. Seikkailu on mahtava,
mutta sen jälkeen Maikki tuntuu olevan mustasukkainen Erkistä, jonka kanssa Elina viettää aikaa.
Kallioniemi, Tuula: Karoliina ja Baskeri-Villen koira (Otava) Kuvat Marika Maijala
Karoliina ja Tytti näkevät eräänä pimeänä iltana pellon laidassa ison, neonvärisen koiran. Sehän on BaskeriVillen koira, huutaa Tytti, joka on nähnyt televisiosta sen nimisen elokuvan. Karoliina pelkää suunnattomasti,
mutta silti Baskeri-Villen koiran arvoitus on ihan pakko ratkaista.
Kallioniemi, Tuula: Konsta, talenttitähti (Otava) Kuvat Leena Lumme
Konstan luokka järjestää talenttikisat. Jokainen 3A-luokan oppilas tietää olevansa hyvä jossakin. Konstakin alkaa
etsiä omaa kykyään. Mutta pian alkaa tuntua, että hän ei ole missään hyvä. Onko Konsta aivan turha
mitättömyys?
Kolu, Siri: Me Rosvolat ja konnakaraoke (Otava)
Vilja pääsee sittenkin Rosvoloiden mukaan kesäksi, mutta siat alkavat mennä heti mönkään. Rosvojen kesäpäiviä
on aikaistettu ja he meinaavat myöhästyä tapahtumasta. Rosvoloiden osallistumista yritetään sabotoida. Koko
rosvoperheen täytyy olla varuillaan, sillä keneenkään ei voi luottaa. Kenestä leivotaan koko rosvojoukon johtaja?
Kuronen, Kirsti: Kuituset ja isän koodi (Karisto) Kuvat Jaakko Katajamäki
Nuutti ja Niilo perustavat salaseuran ystäviensä Annin ja Eevan kanssa. Lapset löytävät vintiltä koodatun kirjeen.
Se ohjaa nelikon aarteen jäljille, jonka löytämiseen tarvitaan Nuutin ja Niilon isän lapsuudenystävän Keijon
apua.
Köngäs, Heidi: Henkselirouva ja Pusu-Sammakko (Lastenkeskus)
Pusu-Sammakko pyytelee muilta pusuja, mutta suukon saatuaan pysyy silti sammakkona. Onko kenkku keksijä
Karstanperä noitunut sammakon? Tilanteeseen tarvitaan selvästi taas Rontonhorhan Ronton apua.
Lempinen, Marja-Leena: Reppu ja reissumiehet (WSOY) Kuvat Inari Savola
Empun luokka on lähdössä luokkaretkelle. Emppu kavereineen haluaa kerätä ylimääräistä rahaa omin voimin
toimittamalla vanhuksille pieniä askareita. Idea on hyvä, mutta raskaampi kuin lapset luulevat. Ongelmia
aiheuttaa myös Empun kontoille kaatunut Tipsu-koiran ulkoilutus.
McMullan, Kate: Lohikäärmerouvan kosto (Lohikäärmeakatemia) (Sanoma Magazines) Kuvat Bill Basso
Wiglaf saa kuulla, että kaikkien lohikäärmeiden äiti, Seetha, etsii poikansa numero 92 surmaajaa, eli Seetha
haluaa juuri Wiglafin hengiltä. Wiglafin on tehtävä kaikkensa puolustautuakseen hurjaa lohikäärmettä vastaan.
Mäkipää, Jari: Etsiväkerho Hurrikaani ja mysteeri Lontoossa (Tammi)
Etsiväkerho Hurrikaani on luokkaretkellä Lontoossa. Opettaja Hauliston vanha tuttu menettää arvokkaan aarteen
juuri kun luokka on hänen luonaan illallisella. Onneksi neuvokas nelikko on valmis selvittämään arvoituksen.
Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä saa isän (Tammi) Kuvat Aino Havukainen & Sami Toivonen
Rauha-täti laittaa ilmoituksen lehteen, jotta löytäisi Ristolle urheilullisen isähahmon. Paras ehdokas on Lennu
Lehmusmäki. Mutta Lennu vaikuttaa hyvin epäilyttävältä. Mikä Lennu oikein on miehiään?
Noronen, Paula: Supermarsu ja kutistuva koulu (Gummerus) Kuvat Pauliina Mäkelä
Emilian kouluun tullut uusi rehtori on kaikkien mielestä oikea huippureksi. Koulua supistetaan, ja luokat
katoavat toinen toisensa perään. Jättiläismarsu varoittaa Emilia, mutta hän ei usko, että rehtorilla olisi pahat
mielessä. Emilialla on nimittäin omiakin huolia selvitettävänään. Lopulta Emilia ymmärtää, että Supermarsua
tarvitaan jälleen.
Nuotio, Eppu: Kingi ja kaverit (Otava) Kuvat Katri Kirkkopelto
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Kingi alkaa tulla vanha ja joutuu eläinlääkäriin Helsinkiin. Reissun aikana Kingi vierailee vanhoilla kotiseuduillaan
ja tapaa monta tuttua kaveria. Kotona Kingi jaksaa taas paremmin, lääke vaikuttaa ja kivut vähenevät. Pian
Kingi joutuu kuitenkin taas nuolemaan haavojaan, kun se päätyy tappeluun toisen uroskoiran kanssa.
Parvela, Timo: Ella ja Sampan urotyöt (Tammi)
Samppa tahtoisi Batman-kokoukseen, mutta äiti ei päästä häntä. Samppa on hänen mielestään vielä liian pieni.
Tuukka keksii idean: Sampan on Herkuleen tavoin suoritettava 12 urotyötä kasvaakseen ihmisenä ja Batmanina.
Parvela, Timo: Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu (Tammi) Kuvat Virpi Talvitie
Maukka kaipaa vaihtelua elämäänsä. Väykkä puolestaan kaipaa rauhaa. Mutta mitä Maukka haluaa, sen hän myös
saa. Parivaljakko joutuu huimaan seikkailuun, missä he tapaavat Karhu Murhisen ja etsivät aarretta.

Perttula, Pirkko-Liisa: Kummitusperhe Kammoset koulutiellä (Otava) Kuvat Juhana Salakari
Kummitusperheen Turo pääsee kouluun ja oppii seinien läpi kulkemista ja keittotaitoa. Syyslomalla
kummitusperhe seuraa Onnisia kylpylään ja aiheuttaa kaaosta siellä.
Seppälä, Anne: Topi karkuteillä (Karisto)
Topi on aina pysynyt pihalla, mutta nyt se alkaa karkailla kauemmas omille retkilleen, ja päätyy erään retken
päätteeksi eläinhoitolaan. Siellä Juuso ihastuu hylättyyn koiraan, Rasseliin, ja tahtoisi sen omakseen.
Teräs, Mila: Telma ja salaisuuksien saari (Otava) Kuvat Karoliina Pertamo
Telma ja Eetu päätyvät kirjeenvaihtoon läheisellä Tyrskyluodolla asuvan Villiinan kanssa ja pian he matkaavat
tapaamaan Villiinaa. Matkasta tuleekin jännittävä, sillä Villiinan koti on aivan erilainen kuin Telmalla tai Eetulla.
Sääntöjä ei ole ollenkaan! Lapset kuulevat saareen piilotetusta aarteesta, ja haluavat toki löytää sen.
Veirto, Kalle: Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka ja kätketty lipas (Karisto) Kuvat Jari Paananen
Henkka ja Kivimutka ovat laittaneet etsivätoimistonsa telakalle kesäloman kunniaksi. Pojilla on edessä Pelien
herra –kilpailu, jonka voittaja saa 100 euroa. Voittajakin selviää lopulta, mutta missä ovat palkintorahat? Sen
selvittämiseen tarvitaan etsivien apua.
Veirto, Kalle: Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka ja kauppakeskuksen kummitus (Karisto) Kuvat Jari
Paananen
Henkka ja Kivimutka lähtevät ostamaan uusia jalkapallokenkiä. Rankan shoppailun päätteeksi pojat menevät
jäätelölle. Mutta sitten kuvaan astuvat kummitus ja apina, ja Kivimutkan reppu häviää. Pojat yrittävät ottaa
yhteyttä hätäkeskukseen, mutta oma apu tuntuu olevan paras apu tälläkin kertaa.
Widmark, Martin: Frankensteinin kummajainen (Kauhuagentti Nelli Rapp) (Tammi) Christina Alvner
Kauhuagentti Nelli Rapp saa ensimmäisen toimeksiannon ja joutuu t frankensteinin kummajaiselta vaikuttavan
miehen! Muut kauhuagentit ovat omissa hommissaan, joten Nellin on selviydyttävä aivan itse frankensteinin
kummituksesta.
Widmark, Martin: Sahramin arvoitus (Tammi) Kuvat Helena Willis
Lasse ja Maija lähtevät ostamaan sahramia. Kaupassa selviää, että viimeisin sahramierä on varastettu. Onko
syyllinen myymäläpäällikkö, kalatiskin myyjä, kassaneiti, vaiko peräti rollaattorin avulla kulkeva rouva Ranta?
Kaikilla on motiivi.. Onneksi Lasse pääsee varkaan jäljille oivallisen päättelykykynsä avulla.
Woods, Titania: Ikuiset ystävät (Gummerus) Kuvat Smiljana Coh
Tuikku löytää loukkaantuneen ampiaisen. Mutta miten hän pystyy auttamaan ampiaista, sillä ampiaiset ja keijut
ovat olleet kautta aikojen pahimpia vihamiehiä? Tuikun täytyy hoitaa ampiaista salaa muilta. Ampiainen
parantuukin, mutta miten käy Tuikun, kun hänen salaisuutensa selviää koko koululle?
Woods, Titania: Keijutomua (Gummerus) Kuvat Smiljana Coh
On keijukoululaisten vuoro vaihtaa talvi kevääksi. Seremoniaan pääsevät mukaan kaikki, jotka osaavat käyttää
keijutomua. Kaikilta se ei kuitenkaan onnistu ihan käden käänteessä. Kaiken huipuksi Susu keksii harmittoman
jekun, joka meinaa pilata koko seremonian. Tuleeko kevät sinä vuonna ollenkaan?
Woods, Titania: Kiharaisia kuvioita (Gummerus) Kuvat Smiljana Coh
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Tuikku tahtoo koulun kirppausjoukkueeseen ja pääseekin joukkueeseen varajäseneksi. Hänen pitää näyttää
taitonsa, jotta hän pääsisi joukkueeseen pysyvästi. Kesken tärkeän ottelun Tuikku tekee pahan virheen! Tuikun
ura kirppaajana on vaakalaudalla. Miten hän vakuuttaisi pelikaverit siitä, että hän ansaitsee paikan joukkueessa?
Woods, Titania: Rohkeus koetuksella (Gummerus) Kuvat smiljana Coh
Susu ja Tuikku puolestaan huvittelevat tekemällä jekkuja toisen oksan oppilaiden päänmenoksi. Jekkuilu ei ota
loppuakseen, joten opettajien on puututtava asiaan. Keijut tekevät sovun keskenään, mutta silti tihutyöt Tuikun
ja muiden oksassa jatkuvat. Kuka kantaa kaunaa ja kenelle?
Yksittäiset
Aro, Tuuve: Korson purppuraruusu (WSOY) Kuvat Sanna Mander
Eräänä iltana Topin suosikkielokuvan päätähti Tallulah hyppää elokuvasta katsomoon! Topi on riemuissaan
uudesta ystävästä, sillä yleensä hän joutuu olemaan yksin kiusaajien armoilla. Tallulahin avulla Topin itsetunto
kasvaa ja kiusaaminenkin jää vähemmälle. Ja löytääpä Topi uuden ystävänkin.
Boyne, John: Nooa Notkoniitty karkaa kotoa (Bazar) Kuvat Oliver Jeffers
Kahdeksanvuotias Nooa karkaa kotoaan. Hän kulkee läpi kylien ja päätyy lelukaupan luokse, jonka omistaja,
vanha mies, kertoo tarinoita omasta lapsuudestaan. Mies on kuitenkin kovin utelias sen suhteen, että miksi
Nooa karkasi kotoa. Aihetta kierrellään ja kaarrellaan, mutta lopulta selviää syy, miksi Nooa lähti kotoaan.
Cacciatore, Raisa: Ystävyys on ykkönen (Minerva) Kuvat Helena Häkkinen
Viipurista salakuljetettu Begi-koira törmää Dinaan ja Poloon, ja kolmikosta tulee heti ystäviä. Begi pelkää ilkeää
salakuljettaja-Jantusta, joka ei huolehdi siitä kunnolla, vaan telkeää häkkiin. Pelkoa aiheuttaa myös lähistöllä
oleva koiralauma, Kallion jengi. Naapurin Kerttu-koira on hairahtanut jengin mukaan, ja hänet täytyy pelastaa.
Dieckmann, Maijaliisa: Satujen kuningas (Schildts)
Satujen kuningas Sakari Topelius viettää rauhaisan lapsuuden kotona leikkien ja kolttosia tehden. Kouluunkin
Sakari pääsee, lopulta ihan Ouluun saakka. Koti-ikävä vaivaa ja huoli isän terveydestä on suuri. Koulu on
koettelevaa, mutta Sakari selviää siitäkin, päätyen lopulta Helsinkiin saakka opiskelemaan.
Hirvonen, Hannu: Rakastunut krokotiili (Tammi) Kuvat Pia Sakki
Krokotiili on rakastunut oopperatähti Krrillaan. Kaukorakkaus sopii krokotiilille aivan hyvin. Mutta sitten
Krrilla ilmestyy Murisevaan metsään ja krokotiilin rakkaus muuttuukin lähirakkaudeksi. Siinä onkin
sopeutumista, eikä Krrillakaan ole varma tunteistaan. Mutta kuten Kuu viisaasti sanoo: Kyllä luonto
krokotiilinpojan puuhun vetää.
Isto, Sanna: Tinka ja Taika (WSOY) Kuvat Julia Vuori
Tinkan ja Taikan mummo vaikuttaa todella jännittävältä. Varsinkin mummon matkalaukku kiinnostaa
tyttöjä, siinä on jotakin maagista. Outo mies yrittää myydä tytöille kummallista tuotetta, ja seuraavaksi
hän havittelee mummon matkalaukkua. Onko mummo kenties noita? Ja ovatko siskokset noidan
lapsenlapsia?
Kohonen, Laila: Kumisevan kiven arvoitus (Tammi) Kuvat Mika Launis
Kasperi päätyy koulun retkellä yllättäen ajassa taaksepäin aina kivikauteen saakka. Kasperin joutuu outojen
kyläläisten joukkoon, jotka he luulevat häntä eri heimon kasvatiksi. Syksyn tullen he uhkaavat ajaa Kasperin pois
heimosta. Pitääkö hänen yrittää selviytyä yksin kylmästä talvesta, vai pääseekö hän takaisin omaan aikaansa?
King, Darren: Hiirenkuonoleipiä (Karisto) kuvat David Roberts
Pauli Hiirellä on ongelma: läheisessä ravintolassa nimittäin tarjoillaan hiirenkuonoleipiä. Pauli ja hänen
ystävänsä, Peltinen ja enkelikuusenkoriste Sandra päättävät tehdä lopun moisesta. Apuun saadaan onneksi muita
hiiriä, sekä nelitassuinen Murina Haukku Hopsu.
Krekelä, Katja: Romisko (Gummerus) Kuvat Sanna Sipi
Romisko on vanha talo, jossa Riepu ja Orpana asuvat ja pitävät vanhan tavaran puotia. Eräänä päivänä puotiin
astelee patruuna Polonius Pamppu, joka aikoo purkaa Romiskon ja rakentaa tilalle tehtaan. Riepu ja Orpana
eivät tietenkään halua myydä kotiaan. Onneksi Riepu keksii keinon, miten Pampun saa luopumaan aikeistaan.
Krohn, Leena: Auringon lapsia (Teos) Kuvat Inari Krohn
Orvokki tuuraa viikon verran kukkalähettiä. Hän pääsee viemään kukkia muun muassa vastasyntyneelle,
ylioppilaalle, vangille ja missille. Orvokki tutustuu kukkien elämään siinä missä niidenkin, joille hän kukkia vie.
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Moilanen, Paula: Keinuhevonen (Lasten keskus) Kuvat Kirsi Haapamäki
Vuonna 1920 Paavo-poika saa joululahjaksi keinuhevosen. 15 vuoden päästä keinuhevonen päätyy huutokaupasta
Paavon tyttären, Maijan, leikkeihin. Vuosien päästä Maija esittelee lapsenlapsilleen vanhanajan leluja museossa,
ja niiden joukossa on tuo tuttu hevonen. Kirja on aikamatka 1920-luvulta vuoden 1945 kautta nykyaikaan.
Mäki, Harri István: Superkumikana (Pieni karhu) Kuvat Harri István Mäki
Superkumikana lyö vetoa Nokkakoplan kanssa, että hän kyllä uskaltaa mennä Kammotusen kotiin. Superkumikana
lähtee toteuttamaan vetoaan, ja törmää talossa aarretta etsivään Yrjö Laattaan ja ikkunasta kurkistelevaan
luurankoon. Koplalle tulee kuitenkin kiire löytää aarre, sillä talo uhkaa vajota mutaan.
Mörö, Mari: Touhutarha : multaa varpaissa Mesitiellä (Kirjapaja) Kuvat Marjo Nygård
Oskari löytää kummallisen talon, jossa asuu Onerva-mummo. Sen pihalla on hirveästi erilaisia kasveja. Keskellä
kaupunkia on puutarha! Oskari vie luokkatoverinsa tutustumaan puutarhaan. Surullista on, että Onervan talon ja
puutarhan tilalle aiotaan tehdä parkkipaikka. Oskari kavereineen päättää estää sen.
Parkkinen, Leena: Miss Milky Ray (Teos) Kuvat Camilla Pentti
Eräänä iltana hampaitaan pestessä Mercedes huomaa kylpyammeessa lehmän. Kevytmaito Tetra Rex Hytönen
tarvitsee apua, sillä hän on päättänyt osallistua Miss Milky Ray –kilpailuun. Kilpailun tarkoituksena on palkita
Nurmikon kaunein lehmä. Naapuritilan Muurikki vain tahtoo myös voittaa, ja on paha uhka Kevytmaidolle.
Pispa, Kaija: Silkkipytty: Sulon ja Tildan seikkailut Hiidenharjussa (WSOY) Kuvat Salla Savolainen
Sulo ja pikkupiika Tilda alkavat salapoliiseiksi. Sulon isä tuo huutokaupasta hienon silkkihatun, ja sitten alkaa
tapahtua. Vaja palaa itsestään, ja kun kyläläiset ovat sammuttamassa paloa, joku kiertelee taloissa ryöstämässä
ihmisten aarteita. Kuka kehtaa varastaa köyhiltä? Sulo ja Tilda päättävät selvittää asian.
Saarinen, Teemu: Iskä osaa melkein kaiken (WSOY) Kuvat Markus Majaluoma
Maunolla on todellakin kestämistä kummallisessa perheessään, sillä isä yrittää tehdä eräkämpän omalle
pihalleen ja vie perheen rantalomalle Pohjois-Koreaan. Kaikkien isän tempauksien takia isän ja äidin välit
kärsivät ja perhe kokee kummallisia muodonmuutoksia.
Salminen, Hellevi: Samuel ja Kekkosen puku (Otava) Kuvat Hannamari Ruohonen
Samuelin mahaan sattuu melkein joka aamu. Mahakivun aiheuttaa Viljami ja muut pojat, jotka kiusaavat
häntä. Onneksi Samuelilla on sentään yksi ystävä, Josefina, vaikka hän onkin tyttö. Ja onhan olemassa
mummo, jonka kanssa viettää mummopäiviä, sekä Anne-täti, joka ajeluttaa Samuelia harrikallaan.
Venho, Johanna: Otto loikkaa ojan yli : kertomus koulun alkamisesta (Kirjapaja) Kuvat Marjo Nygård
Otto on seitsemän vuotta ja aloittaa koulun. Ensin hieman pelottaa, ja äitiäkin on ikävä. Entä jos joku kiusaa?
Onneksi Saana tietää, mitä silloin pitää tehdä. Onneksi kaikki menee hyvin. Otto löytää kavereita ja tottuu pian
koulunkäyntiin.

KOULULAISELÄMÄÄ JA KOMMELLUKSIA
Sarjakuvia lapsille ja nuorille vuodelta 2011
(Soile Hirvasniemi, Tietopalvelu)
Aalto, Ninni: Sähköjänis. Lempo kustannus
Cavazzano, Giorgio: Elävän kuvan taika. Sanoma Magazines
Hiltunen, Petri: Anabasis. 1. osa: Kyyroksen sotaretki. Arktinen Banaani
Konami, Kanata: Chi’s sweet home, osat 1-8. Sangatsu Manga
Loponen, Veli: Kielen kannoilla. Päivä
Neel, Julien: Mimu 1: Päiväkirjaelämää. Gummerus
Mimu 2: Kesäblues
Niemensivu, Reetta: Aavepianisti ja muita kertomuksia. Suuri Kurpitsa
Norontaus, Pau: Jotain rajaa. Aurinko
Nuotio, Eppu & Hämäläinen, Jusa: Kuusivuosi. Sarjakuvarunoja. Tammi
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Richert, Hannele: Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Asema
Sarjari 83: Koulu. Tampereen Sarjakuvaseura ry.
Toriseva, Janne: Oswald. Arktinen Banaani
Vasenius, Salla: Aliaskuvia. Books on Demand
VANHOJA TUTTUJA
Ando, Natsumi: Kitchen princess, osat 5-9. Egmont
Bravo, Émile: Seitsemän nälkäistä kääpiökarhua. WSOY
Davis, Jim: Karvinen: Kalajuttu. Otava
Hypén, Tuuli: Nanna 2. Arktinen Banaani
Kallio, Pauli: Ornette Birks Makkonen ja musiikkiterapeutin omatunto. Suuri

Kurpitsa

Leloup, Roger: Paholaisen palvelijatar (Yoko Tsuno 18). Egmont
Lindgren, Astrid: Peppi tulee. WSOY
Manninen, P.A.: Kapteeni Kuolio ja Hämeenpuiston muumio. Lempo kustannus
Martin, Jacques: Tulivuoren uhrit. Otava
Parme, Fabrice & Trondheim, Lewis: Paniikki Atlantilla (Pikon ja Fantasion uudet seikkailut 4). Egmont
Peyo: Laiskasmurffin merkillinen uni. Otava
Lentosmurffi
Pratt, Hugo: Corto Maltese ja Samarkandin Kultainen talo. Jalava
Rinne, Miha: Lopunperä 2: Ison mustan pöön suo. Lehmäoja
Shokki: kolmas kalmanhajuinen Creepy-kokoelma. Egmont
Tikkanen, Petteri: Mopo. Like
Vehlmann & Yoann: Varokaa zorkoneita (Pikon ja Fantasion uudet seikkailut 3). Egmont

TIETOKIRJALLISUUTTA
Hänninen, Ville: Päin näköä: 16 suomalaista sarjakuvataiteilijaa. Like
Stoppelman, Gabriela: Edgar Allan Poe vasta-alkajille ja edistyville. Jalava

MENNYTTÄ JA TULEVAA (JA KAIKKEA SILTÄ VÄLILTÄ)
– NUORTENKIRJALLISUUS 2011
(Eeva-Maria Alatalo, Haukiputaan kirjasto)
MENNYTTÄ
Simon Scarrow: Gladiaattori – taistelu vapaudesta (Gummerus)
Historiallinen seikkailutarina orjuudesta ja gladiaattoreista antiikin Roomassa.
Jacqueline Kelly: Luonnonlapsi Calpurnia Tate (Karisto)
Lämminhenkinen kertomus entisajan lapsuudesta sekä tyttöjen ja poikien eriarvoisuudesta 1800-luvun lopulla.
Sisko Latvus: Kaukana omalta maalta (WSOY) & Ruta Sepetys: Harmaata valoa (WSOY)
Tositapahtumiin perustuva teospari toisen maailmansodan aikana Siperiaan karkotetuista
inkerinsuomalaisten ja latvialaisten näkökulmasta.

perheistä

TULEVAA
Ally Condie: Tarkoitettu (WSOY) & Lauren Oliver: Delirium – rakkaus on harhaa (WSOY)
Dystopiat keskittyvät rakkauteen, parinmuodostukseen ja niiden tiukkaan säätelyyn – sekä tietysti sitä vastaan
kapinointiin.
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Kat Falls: Veden alla + jatko-osa Vastavirta (Tammi) & Annika Luther: Kodittomien kaupunki (Teos &
Söderströms)
Elämä jatkuu ekokatastrofin jälkeen, vaikka sitten veden alla.
Eija Lappalainen: Routasisarukset (WSOY)
Fantasiavaikutteinen dystopia ottaa kantaa vallankäyttöön ja geeniteknologiaan.
KAIKKEA SILTÄ VÄLILTÄ 
Jenny Jägerfeld: Oli kerran äiti joka katosi (Karisto, Siskodisko)
Maja on tavannut äitiään säännöllisesti joka toinen viikonloppu, mutta miksi äiti ei tällä kertaa olekaan häntä
vastassa?
Mikael Niemi: Aivot pellolle (WSOY) & Marja-Leena Tiainen: Kahden maailman tyttö (Tammi)
Väkivalta näyttelee nykyään yhä suurempaa roolia – motiivina toimii mikä vaan kostosta perheen kunniaan.
Jukka-Pekka Palviainen: Joku vieraileva tähti (WSOY) & Lauri Törhönen: Kontrapunkti & Voittomaali :
romanssi F-duurissa (Tammi)
Ensirakkauden huumaa.
Terhi Rannela: Scarlettin puvussa (Otava) & Bianca Turetsky: Muotimatkaaja Titanicin kannella (WSOY)
Kaksi kertomusta tytöistä, joiden elämässä muoti on yksi tärkeimpiä asioita.
Kalle Veirto: Pelibunkkerin pojat (Karisto)
Miten päästä pelaamaan vanhempien asettamasta pelikiellosta huolimatta?
MUITA VUODEN 2011 NUORTENKIRJOJA
Autio, Maria: Ajatustenlukija
Blyton, Enid: Kellotornin arvoitus & Salaisen sataman arvoitus (Arvoitus 3 ja 4)
Bradford, Chris: Lohikäärmeen tie (Nuori samurai 3)
Bushnell, Candace: Ensimmäinen kesä New Yorkissa (Carrien nuoruusvuodet 2)
Delikouras, Aleksi: Soturikaste (FatalNinja 3)
Enoranta, Siiri: Gisellen kuolema
Etsijät : novelleja nuorille
Hagmar, Pia: Klara ja poniystävä & Klara ja unelmien hevonen (uuden sarjan ensimmäiset osat)
Halme, Antti: Metalliveljet ja megabeibit
Hawking, Lucy: Alkuräjähdyksen arvoitus
Healy, A.J.: Tommy Storm ja avaruuden ritarit
Hopkins, Cathy: Tuhannen taalan tytöt
Huotarinen, Vilja-Tuulia: Valoa valoa valoa (Finlandia Junior 2011)
Jalo, Marvi: Hevoseni, rakkaani
Jalo, Merja: Rohkeuskoe & Käärmekiven lumous & Tuomion kellot (Nummelan ponitalli-sarjaa)
Jalo, Merja: Päkä ja Titta : muistoja (Nummelan ponitallin oheissarja)
Jalo, Merja: Jesse muotikoira & Jesse fanikoira (Jesse-sarjaa)
Kanto, Anneli: Huippuvalmentaja (Futistyttö 4)
Kinney, Jeff: Viimeinen oljenkorsi (Neropatin päiväkirja 3)
Kohonen, Laila: Kumisevan kiven arvoitus (Vihreä varis)
Kontio, Tomi: Iskusanat (Jylhäkoski-sarjaa)
Kuusi, M.E. (salanimi): Keikalla katoaa Gibson

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Laulajainen, Leena: Maria ja taikalyhty
Lehtinen, Tuija: Piiitkä jäähy
Lehtinen, Tuija: Rebekka : mansikoita ja morsiusneitoja (Rebekka 6)
Lehtinen, Tuija: Voitto kotiin, Vintiöt (Vintiöt-sarjan päätösosa)
Lehtineva, Tiina: Piparminttupoika
Leino, Katariina: Sirkusprinsessa
Levola, Kari: Suorin mutka ikinä
Lönn, Pasi: Harhaisku (Musta kaista)
Marttinen, Tittamari: Viivi Pusu ja omenankukkien yö (Viivi Pusu 11)
Meripaasi, Helena: Pikikuonoinen pentu (Irin kennel 3)
Montgomery, L.M.: Sara ja kultainen tie
Mulligan, Andy: Roskaa
Myllylahti, Laura: Enemmän kuin kymppi
Mäki, Harri Istvan: Kraatterin lapset
Mäkinen, Jukka: Tartsan ja kadonnut konepistooli
Nadin, Joanna: Rakkaus odottaa, Rachel Riley (Rachel Riley 3)
Nordström, Gunnar: Paljon pelissä & Taistelu pudotuspeleistä (Kiekkotähti 19 ja 20)
Nuotio, Eppu: Delfinan kellokesä (Pensionaatti Onnela 4)
Nykänen, Harri: Pamalaton jumaus
Ojala, Anu: Aino ja hevossaaren juhannus (sarjan 3. osa)
Pietikäinen, Markku: Kelmejä ja kesäduunareita (Musta kaista)
Prinz, Yvonne: Vinyyliprinsessa (Siskodisko)
Reger, Rob: Kumpi ja kummempi (Emily the Strange 2)
Rennison, Louise: Sukkahousuja ja salarakkaita (Georgia Nicolsonin salatut elämät 10)
Romppainen, Päivi: Vilma ja lampurin koirat (Vilman koiraklubi 10)
Saarela, Sara: Mun on pakko
Simukka, Salla: Ylivalotus (Tapio ja Moona 5)
St.John, Lauren: Elefantin tarina (sarjan 4. osa)
Stehn, Malin: Tähtihetkiä ja tiikerikakkua (Starlight 4)
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VAARALLISIA MATKOJA JA OUTOJA MAAILMOJA - NUORTEN FANTASIAA 2011
(Katja Kurvinen, Lasten- ja nuorten osasto)
KOTIMAISTA
Lukkarila, Päivi: Kolmen ajan maa. Karisto.
Miima ja Miko näkevät kotipihallaan merkillisiä pieniä olentoja, joiden silmät välkehtivät. Ne ovat hukattuja
lapsia, jotka täytyy pelastaa Kolmen ajan maasta. Mutta lasten luokse outoon maahan pääsee vain pelottavan
kellarin kautta.
Ellilä, Kirsti: Eksyneet näkevät unia. Karisto.
Nimetön lähtee koiransa Jakobin kanssa varjojen maasta maahisten luota pitkälle matkalle kohti Orientian
valtakuntaa. Hän haluaa löytää heidät, jotka kerran tunsivat hänet nimeltä.
Vartia, Taavi: Viikinkipoika Kaspar. Helsinki-kirjat.
Kaspar joutuu viikinkien ja muinaissuomalaisten taistelussa eroon isästään ja päätyy tuntemattomalle merelle
yhdessä Jäkälä nimisen tytön kanssa. Lapset purjehtivat saarelle, josta johtaa luola outoon hiekan peittämään
maailmaan.
Vartia, Taavi: Viikinkipoika Kaspar II: Sininen viikinki ja kuninkaan sotaratsu. Helsinki-kirjat.
Kaspar joutuu seikkailuun, joka vie hänet eri puolille keskiaikaista Eurooppaa.
Steen, Hanna van der: Ennustus. Karisto.
Prinsessakaksoset Armada ja Elena erotetaan heti syntymän jälkeen toisistaan. Muinaisen ennustuksen mukaan
tytöt eivät voi nähdä toisiaan ennen kolmattatoista syntymäpäiväänsä tai jotakin kauheaa tapahtuu. Tyttöjen
ollessa 12-vuotiaita Armada saa vihiä sisarestaan ja päättää hakea hänet luokseen varoituksista huolimatta.
Mady, Elena: Ella Auran tuomiopäiväkirja. WSOY.
Keitutyttö Ella Aura, keijun ja tontun jälkeläinen, lähtee Lapin tuntureille opiskelemaan keituagentiksi. Siellä
hänelle selviää, että hänen oma ihmisensä ja paras ystävänsä Tom on suuressa vaarassa.
Toivola, Ritva: Anni unennäkijä. Itsenäinen jatko-osa kirjalle Tuomas Karhumieli. Tammi.
Kievarin 15-vuotias Anni on päässyt palvelustytöksi kaupunkiin. Hän näkee öisin outoa unta, jossa löytää suuren
kulta-aarteen. Hän kertoo unestaan Tuomaalle ja yhdessä nuoret lähtevät etsimään aarretta juhannusyönä
Kurmo-noidan mailta.
Aho, Tuulia: Urpukas. WSOY.
Urpukas on hallava, puoliksi poika, puoliksi haltija. Haapiainen langettaa hänen kotikylänsä ylle kauhean
kuumetaudin kostoksi haltiapuunsa kaatamisesta. Ainoa, joka voi pelastaa kylän varmalta tuholta, on Urpukas.
Hän lähtee pyytämään apua salaperäiseltä suokansalta ystävänsä Pajuttaren ja näkijä Yöperhon kanssa.
Laitinen, Veera: Surunsyöjät (Surun syöjät 1). Ivan Rotta & Co.
Hope Mckayan kotikaupunkiin saapuu komea Viktor, johon hän rakastuu. Samalla Hopen mystinen ja kuoleman
sävyttämä menneisyys herää henkiin. Kirjailija Veera Laitinen oli kirjan kirjoittaessaan 14-vuotias.
Peltoniemi, Sari: Kuulen kutsun metsänpeittoon. Tammi.
Jounin äiti on kolttasaamelainen ja kadonnut pojan ollessa pieni. Vaeltaessaan Lapissa nyt jo 15-vuotias Jouni
näkee metsässä aavemaisen naishahmon, joka kuiskii hänen nimeään. Kummitus ilmestyy Jounille uudelleen
kotikaupungin puistossa ja kauhistunut poika pyytää apua opettajaltaan, joka on perehtynyt luonnonmagiaan.
Kanto, Anneli & Rannela, Terhi: Tähystäjäneito (Kuparisaari 1). Karisto. Amaya on 17-vuotias kuninkaallinen
neito Sarmatian valtakunnasta. Hän purjehtii ensimmäiselle edustusmatkalleen kuninkaan hautajaisiin kolkolle
Khalkoksen saarelle. Oppaakseen saarella hän saa totisen, mutta komean Miroslavin. Hautajaisten jälkeen Amaya
odottaa kovasti paluuta kotiin, mutta häijyllä kuningattarella on muita suunnitelmia häntä varten.
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ULKOMAISTA
Saunders, Kate: Lumottu lukukausi. Karisto.
Hemmoteltu Flora Fox joutuu aikamatkalle 1930-luvun tyttökouluun. Siellä hän saa tottua kylmiin suihkuihin,
karheisiin lakanoihin ja elämään ilman läppäriä. Onneksi hän ystävystyy huonetoveriensa kanssa, jotka tietävät
jotakin salaisuudesta, joka toi Noran menneisyyteen.
Grant, Michael: Haaste (mahtavat 12 1). WSOY.
Paetessaan koulun käytävällä kiusaajia, 12-vuotiaan Mackin eteen ilmestyy ikivanha mies, joka mumisee outoa
kieltä. Hän kertoo Mackin olevan yksi valituista, joiden täytyy pelastaa maailma pahuuden voimilta.
Harrison, Michelle: 13 lahjaa. Tammi.
Kolmetoistavuotias Tanya on aina nähnyt keijuja, jotka ilkeillä tempuillaan vaikeuttavat hänen elämäänsä. Äiti
kyllästyy outoihin tapahtumiin ja lähettää tytön isoäidin luokse, jonka ikivanha kartano on täynnä vaiettuja
salaisuuksia.
Riordan, Rick: Eksynyt sankari (Olympoksen sankarit 1). Otava.
Percy Jakson on kadonnut ja uuden sukupolven puolijumalat joutuvat tositoimiin. Jason herää bussissa muistinsa
menettäneenä. Hän ei tunnista ympärillä olevia ystäviään eikä opettajaansa, joka väittää Jasonin olevan
puolijumala. Opettaja käskee Jasonin olla varuillaan ja pian bussin kimppuun hyökkääkin hirmumyrsky. Jasonille
käy selväksi, että ” jumaluutensa” lisäksi hänen on estettävä maailman tuho.
Riordan, Rick: Punainen pyramidi (Kanen aikakirjat 1). Otava.
Sisarukset Carter ja Sadie polveutuvat suoraan Egyptiä hallinneista faaraoista ja taikureista. Heidän arkeologi
isänsä vapauttaa vahingossa Egyptin pahamaineisimman jumalan Sethin ja joutuu tämän vangiksi. Myös muut
Egyptin jumalat alkavat heräillä ja sisarukset pakenevat henkensä edestä.
Pevel, Pierre: Varjojen alkemisti (Kardinaalin miekat 2). Gummerus.
Kapteeni La Fargue joukkoineen suojelee 1600-luvun Ranskaa ulkopuolisita uhilta. Hän kuulee kauniista
italialaisvakoojattaresta, jolla on hallussaan tärkeitä tietoja. Ehdoksi tietojen luovuttamiselle Italiatar asettaa pääsyn
Kardinaali Richeliun suojelukseen. Tämän jälkeen La Donna lupaa paljastaa kuka on salaperäinen varjojen alkemisti.
Stephens, John: Smaragdiatlas (Kirja aikojen alusta 1). Tammi.
Sisarukset Kate, Michael ja Emma ovat kiertäneet orpokodista toiseen kunnes päätyvät salaperäiseen Cambridge
Fallsin kaupunkiin, paikkaan, jota ei tunnu olevan olemassakaan. Kaupungin orpokodin kellarista löytynyt
karttakirja kiidättää heidät menneisyyteen, lumottuun maailmaan, jota hallitsee paha ruhtinatar kammottavien
kalmohenkiensä kanssa.
Funke, Cornelia: Reckless: kiveen kadonnut. Otava.
Jacobin pääsee peilin kautta salaperäiseen maailmaan, jota hallitsevat vaaralliset kivi-ihmiset, goylit. Pikkuveli
Will seuraa perässä ja joutuu goylien julman hyökkäyksen kohteeksi. Pelastaakseen veljensä Jakob lähtee
ystävineen vaaralliselle matkalle haltiattarien luokse. Reckless on fantasiakirjasarjan ensimmäinen teos.
White, Kiersten: Paranormaali. Gummerus.
Kuusitoistavuotiaalla Eviellä on erikoisia kykyjä, hän pystyy erottamaan ihmisistä vampyyrit, ihmissudet ja muut
paranormaalit olennot. Evie työskenteleekin kansainvälisen paranormaalien hallintaviraston alaisena. Kun
muodonmuuttajapoika Lend ilmestyy Evien elämään, hän tajuaa olevansa muinaisen ennustuksen keskiössä.
Harrison, Lisi: Monster High (Monster High 1). Buster Nordic.
Astmasta kärsivä Melody Carven muuttaa pölyisestä Kaliforniasta raikkaaseen Salemin kaupunkiin. Kaupungin
koulu, Merston High, paljastuu pian oudoksi paikaksi. Sen oppilaat ovat kuuluisien hirviöiden lapsia. Melody saa
tutustua 15 päivää vanhaan Frankie Steiniin ja ihmissuden tyttäreen Clawdeen. Myös naapurin pojassa
Jacksonissa on jotakin erikoista. Kirja perustuu animaatiosarjaan.
Jordan, Sophie: Liekki. Nemo.
Jacinda kuuluu drakeihin, ihmisiin, jotka kykenevät ottamaan lohikäärmeen hahmon. Heidän pahin uhkansa ovat
lohikäärmeen metsästäjät, jotka ovat tappaneet drakeja vuosisatojen ajan. Jacindakin joutuu metsästäjien
ansaan, mutta nuori ja komea Will päästää hänet menemään. Voiko saaliilla ja saalistajalla olla yhteistä
tulevaisuutta?
Noël, Alyson: Punaiset tulppaanit (Kuolemattomat 1). Otava.
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Ever on menettänyt perheensä auto-onnettomuudessa ja loukkaantunut itsekin. Onnettomuuden jälkeen hän
kuulee ihmisten ajatukset ja näkee heidän auransa. Eräänä päivänä kouluun saapuu salaperäinen Damien, jonka
ajatuksia Ever ei pysty lukemaan. Päivä päivältä Damien vetää Everiä yhä enemmän puoleensa, mutta maailma,
jossa poika elää, on pelottava ja täynnä taikuutta.
Noël, Alyson: Sininen kuu (Kuolemattomat 2). Otava. Everin ja Damienin tarina jatkuu..
Fitzpatrick, Becca: Langennut enkeli. WSOY.
Noran luokalle ilmestyy salaperäinen Patch, joka on yhtä aikaa sekä kiinnostava että pelottava. Hän tuntuu
seuraavan tyttöä kaikkialle ja Noran ympärillä alkaa tapahtua outoja asioita. Kuka poika oikeastaan on ja miksi
Nora aistii ympärillään jotain hyvin vaarallista?
Fitzpatrick, Becca: Riitasointu. WSOY. Noran ja Patchin tarina jatkuu…
Gratton, Tessa: Veritaika. WSOY.
Silla löytää vanhempiensa väkivaltaisen kuoleman jälkeen isänsä muistikirjan täynnä outoja riimuja. Hän tajuaa
riimujen olevan taikoja, joita hän voi tehdä oman verensä avulla. Hän paljastaa loitsukirjan salaisuuden
naapurin Nicholakselle ja pian nuoret joutuvat kammottavien tapahtumien pyörteisiin.

SUOSITTUJEN SARJOJEN JATKO-OSIA
Fombelle, Timothée de: Elishan silmät (Tobie Lolness 2). Tammi.
Gallego García, Laura: Herääminen (Idhunin kronikat 2). Bookwell.
Lorey, Dean: Hirviöiden kosto (Painajaisakatemia 2). Otava.
Pratchett, Terry: Keskiyö ylläni (Jatkoa teokselle Talventakoja). Karisto.
Mull, Brandon: Varjoruton kosketus (Myyttihovi 3). WSOY.
Clare, Cassandra: Lasikaupunki (Varjojen kaupunki 3). Otava.
Prineas, Sarah: Taikavaras (Taikavaras 3). Tammi.
Carranza, Maite: Odin kirous (Noitien taistelu 3). Tammi.
Jones, Diana Wynne: Taikuuden taakka (Chrestomancin maailmat 3). WSOY.
Scott, Michael: Velho (Kuolemattoman Nicholas Flamelin salaisuudet 3). WSOY.
Stiefvater, Maggie: Häivähdys (Trilogian 2. osa) ja Ikuisuus (Trilogian 3. osa). Bookwell.
Cast, P.C.: Valittu (Yön talo 3) ja Piinattu (Yön talo 2). Otava
Kaye, Marilyn: Tänään täällä, huomenna poissa (Valitut 3). Bookwell.
Smith, L.J: Sielunkumppani (Vampyyripäiväkirjat 2), Verivala (Vampyyripäiväkirjat 3), Pimeän piiri
(Vampyyripäiväkirjat 4), Suden hetki (Vampyyripäiväkirjat 5) (Uusi aika 1) ja Varjosielut (Vampyyripäiväkirjat 6)
(Uusi aika 2).
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MAAILMASSA MONTA ON IHMEELLISTÄ ASIAA…
LASTEN JA NUORTEN TIETOKIRJOJA VUODELTA 2011
(Marjatta Lehtonen, Myllyojan kirjasto)
YLEISTEOKSET
03
Kysymysten kirja…missä?, Kysymysten kirja…millainen?, Kysymysten kirja…mikä?, Kysymysten
kirja…kuka? (Mäkelä)
Kysymyksiä ja vastauksia monenlaisiin kysymyksiin. Osa vastauksista arveluttaa..
03
Löydä huikea maailma (Kirjalito)
Ääri-ilmiöitä luonnon, eläinten ja historian saralta. Ihmisen suorituskyvyn äärirajoilla tuotettuja
aikaansaannoksia.
03
Woodward, John: Koululaisen hauska temppukirja (Readme.fi)
Taikoja, aivojen ja silmien huijausta, ruokaohjeita, askarteluohjeita, luonnontieteitä, selviytymisohjeita,
tietoa avaruudesta, liikuntavinkkejä. Osa tempuista toteuttamiskelpoisia, mutta kirjassa neuvotun
lentokoneella laskeutumisen jättäisin väliin..
07
Autio, Sari: Mediaatio : mediakasvatusmateriaalia seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyöhön ja
koulujen uskonnonopetukseen (LK-kirjat)
PSYKOLOGIA
11
Droit, Roger-Pol: Filosofoidaan lasten kanssa (Niin & näin)
14.6 Lankinen, Mari: Voimaneidot (Terapeda)
Voimaneidot on tyttötyön ryhmämalli 13-17-vuotiaille tunnetaitojen ja aggression hallintaan.
14.8 Mykkänen, Juhani: Pussauskoulu (Väestöliitto)
Kirja nuorista ja nuorten seksuaalisesta kehityksestä. Tutustuttaa seurustelun maailmaan. Sopii
yläkouluikäisille, kirjalla on harhauttavan lapsellinen kansi ja nimi. Kirjoitukset on julkaistu aikaisemmin
Helsingin Sanomissa
14.8 Bengtson, Per: Ihan paras testikirja (Tammi)
Huumorikirja, ei niinkään tietokirja.
RAJATIETO
15
Kunnas, Mauri: Kummallisuuksien käsikirja (Otava)
Tähän käsikirjaan on koottu tietoiskuja oudoista otuksista, salaperäisistä paikoista ja kummallisista
ilmiöistä.
15.7 Steer, Dugald: Alienologia: ulkoavaruuden olentojen opas (Kirjalito)
FILOSOFIA
17.3 Uusitorppa, Aino-Kuutamo: Sä et tiedä miltä musta tuntuu
Selviytymisopas, jossa kaksitoista oman alansa menestyjää kertoo koskettavan selviytymistarinansa. Kirja
antaa neuvoja ja tietoa avun hakemiseen. Koskettavat kertomukset ja hyvä ulkoasu.
USKONTO, MYTOLOGIA
20
Levanto, Marjatta: Taivaallinen suurperhe (Otava)
Tarinan muotoon puettu teksti käy vuoropuhelua kuvituksen kanssa. Taivaallinen suurperhe muodostuu
myyttien, uskomusten ja uskontojen henkiolennoista. Taitto vaatii etenemistä alusta loppuun, paljon
tekstiä. Finlandia-Junior ehdokas
22
Haahtela, Heidi: Biblis: Raamattua askel kerallaan (Kirjapaja)
Kirja koulun ja rippikoulun tarpeisiin; käy myös aikuisille. Sisältää harjoituksia.
23.1 Delval, Marie-Hélène: Millainen Jumala on
Aforismeja. Kaunis kuvitus. Sopii ääneen luettavaksi.
23.2 Eskola, Timo: Oi Tsiisös! : Jeesus iki- ja nykynuorille (Perussanoma)
Suositusikäraja kirjassa: 20 v ja ylöspäin (ja alaspäin)
25.3 Kanala, Kari: Katekismusjengi (Lasten Keskus)
Kirjassa kuuden nuoren elämän käänteet limittyvät katekismuksen opinkohtiin.
84.2 Kaskinen, Anna-Mari: Tuomas ja merkilliset merkit (Kirjapaja)
Kaverukset seikkailevat kristillisten symbolien maailmassa. Tarinan lisäksi kirjassa on käyttöideoita ja
peliohjeita kirjan symboleista.
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YHTEISKUNTA
35.6 Juselius, Arttu: Ransu paloasemalla (Pieni Karhu) Kuvakirjamainen, kertoo palomiesten työstä ja
kalustosta. Sisältää ohjeita avun hälyttämiseen, toimintaohjeita tulipalon sattuessa sekä ohjeita
vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Päiväkotiin, alakouluun ja miksei isommillekin.
36.22 Mason, Paul:Ei raha puussa kasva (Mäkelä)
Huumorilla höystetty kirja (nuorten) rahankäytöstä, käsittelee yksilötasolla kulutusta, säästämistä,
lainaamista ja sijoittamista sekä yleistä rahataloutta. Sopii monen ikäisille, hyötyä myös aikuisille.
37.5 Golluch, Norbert: Tällainen on kotini, miten sinä asut (Mäkelä)
Kuvakirjamainen. Alun lapsellisen aasinsillan jälkeen esitellään ihmisen asumusten kehittymistä eri
puolella maailmaa, tulevaisuuden asuntoja ja eläinten asumuksia. Alle kouluikäiset, alakoulu.
MAANTIEDE
40.07 Polkutie, Anita: Maailmalla (Tammi)
Tammen treenikirjaston puuhakirja alakoululaisille. Ei oikein toimi kirjastokäytössä.
45.11 Lamprell, Klay
Vanhemmilta kielletty Lontoo: Kaikki mitä olet aina halunnut tietää (Readme.fi)
46.11 Lamprell, Klay
Vanhemmilta kielletty Pariisi: Kaikki mitä olet aina
halunnut tietää (Readme.fi)
”Tämä ei ole matkaopas” lukee kirjan alussa. Kirjassa esitellään perinteisiä nähtävyyksiä, pop-kulttuuria,
synkeää historiaa ja outoja tyyppejä. Jokaisella aukeamalla on uusi aihe runsaalla kuvituksella,
puhekuplilla ja tietolaatikoilla höystettynä. Sisältää paljon nettiosoitteita lisätiedon hakemiseen.
43.4 Mäkelä, Essi: Islanti (Unipress)
47.3 Saikkonen, Pauliina: Puola
Lähdekirja (ala)koululaisille esitelmää varten. Selkeä perinteinen tietokirja.
48.27 Friman, Terhi: Riikinkukkotyttö (Pieni Karhu)
Perinteinen, lämminhenkinen tarina Tansaniassa asuvasta
7-vuotiaasta tytöstä, joka leikkii, käy innokkaasti koulua ja auttaa kotitöissä. Tekijän Opettaja-lehteen
kirjoittamassa artikkelissa puhutaan enemmän alueen ongelmista.
KANSATIEDE
49
Koski, Mervi: Joulupukin jalanjäljillä
Kirjassa selvitetään suomalaisia ja kansainvälisiä joulutapoja ansiokkaasti. Kuvitus ja lukujen alkuun
sijoitetut tonttujen vuoropuhelut vetoavat lapsiin. Muu tuhti tekstiaines onkin enemmän aikuiseen
makuun. Pieni ja vaikealukuinen fontti. Virikkeeksi koulun joulunaikaan?
49.2 Mikkanen, Raili:Suomen lasten linnakirja (Minerva)
Suomen lasten linnakirja on sekä tietokirja että satukirja. Kunkin linnan kohdalla kerrotaan linnan
historiasta, rakentamisesta ja asukkaista, ja mukana on myös historialliseen aikaan sijoittuva tarina
LUONNONTIETEET
50
Dinwiddie, Robert.Tieteestä tinkimättä (Nemo)
Mm. luonnon- ja tähtitieteen aiheita selvitetään ”hauskasti mutta täsmällisesti yhdellä aukeamalla tieteestä tinkimättä”. Käsittelee elämän perusedellytyksiä sekä ympäristönsuojelun, genetiikan ja
lääketieteen suurimpia kysymyksiä. Runsaasti havainnollisia kuvia ja kaavioita, selityksiä termeille.
Paljon asiaa. Sopii yläkoululaisille tai erityisen kiinnostuneille alakoulun yläluokkalaisille.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
50.1 Parikka-Nihti, Mari: Pieniä puroja: kasvua kohti kestävää kehitystä (Lasten Keskus)
Pedagogisia menetelmiä kasvattajalle kestävän kehityksen tiimoilta.
TÄHTITIEDE
52
Ardagh, Philip: Avaruus (Tammi) (Tatun talo sarja)
Sarjakuvilla ja huumorilla höystetty avaruuskirja. ”Hämmästy ja kummastu”- tyylinen pieni kirja.
Houkutteleva ja helposti lähestyttävä. Monen ikäisille.
52.2 Harris, Nicholas: Pimeässä hohtava avaruus (Nemo)
52.2 Stowell, Louie: Avaruuden ihmeet (Gummerus)
52.2 Winters, Pierre: Tähdet ja planeetat (Lasten Keskus) (Tahtoo tietää-sarja)
Alle kouluikäisille ja alakoululaisille.
PALEONTOLOGIA
55.4 Dinosaurusennätyksiä : uskomatonta dinosaurustietoa - suurin! nopein! vaarallisin! (Buster Nordic)
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55.4

Frith, Alex: Iso kirja isoista dinosauruksista ja vähän pienemmistäkin… (Aurinko)
Paksulehtinen kirja, jossa on tekstiä lyhyissä kappaleissa ja paljon kuvia eri lajeista. Sisältää etsi
kuvasta- tehtäviä. Sopii alle kouluikäisillekin.
55.4 Mash, Robert: Elävä! : dinosauruskirja
Viihteellinen dinosauruskirja, jossa mukana cd-rom. Tietokoneen web-kameran avulla voi kirjan 3Ddinosaurukset herättää henkiin!
55.4 Naish, Darren: Dinosaurusten kiehtova maailma (Mäkelä)
56.41 Kaaro, Jani:Evoluutio (Avain)
Teos aiheesta josta ei ole näin laajasti nuorille ja lapsille ennen kirjoitettu. Alussa esitellään myyttejä
maailman synnystä ja edetään kiistakysymysten kautta evoluutioteoriaan. Sekä kuvituksessa että
tekstissä on huumoria. Kirjan mukaan ”Kuvitettu lasten tietokirja vastaa kaikkeen, mitä et ole lapsellesi
osannut evoluutiosta kertoa”.
BIOLOGIA
56.8 Suomi-Vihonen, Sirkka: Majan salaisuudet : luonnontutkijan väijykirja (Lasten Keskus)
Kertomus majan rakentamisesta sekä vinkkejä luonnon havainnointiin, leikkejä, pelejä ja tietoa
luonnosta. Alle kouluikäisille, alakoululaisille, ääneen luettavaksi.
56.8 Kalliola, Iiris: Luonnon jäljillä: luonto-opas nuorille (WSOY)
Kurkistus Suomen luontoon, niin maalle, merelle kuin ilmaankin. Ajan hengen mukainen taitto. Joka
aukeamalla on uusi aihe. Monen ikäisille.
56.9 Harris, Nicholas: Pimeässä hohtava merten elämä
Ekologinen näkökulman valtameren elämään. Kirjassa hohtavia sivuja (vaatii valon alla pidon). Selkeä ja
viihdyttävä kirja monen ikäisille.
56.9 Würmli, Marcus:Järvet ja lammet : opi tunnistamaan eläimiä ja kasveja (Vemag)
56.9 Würmli, Marcus:Metsä: opi tunnistamaan eläimiä ja kasveja (Vemag)
ELÄINTIEDE
58.9 Becker, Geneviéve de: 100 eläinmaailman selviytyjää (Kirjalito)
58.9 Costain, Meredith Gepardi (Kids.fi) (Animal Planet sarja).
58.9 Costain, Meredith:Pingviini (Kids.fi) (Animal Planet sarja).
Kuvakirjamainen, kertomus pingviinin kasvusta aikuiseksi. Selkeästi kirjoitettu, isot ja hienot kuvat.
Viimeisillä sivuilla faktoja pingviineitä sekä tietokilpailu. Alle kouluikäiset, alakoulu****
58.12 Würmli, Marcus: Linnut : opi tunnistamaan lajeja (Vemag)
58.2 Ryhänen, Eeva-Liisa: Me selkärangattomat (Lasten Keskus)
Osa tekstistä minä muodossa. Esittelee 31 tavallisinta selkärangatonta. Hyvä sisällysluettelo. Alle
kouluikäiset, alakoulu. Paljon tekstiä – ääneen luettava.
LÄÄKETIEDE
59.1 Ardagh, Philip: Ihminen (Tammi) (Tatun talo-sarja)
59.35 Kuka keksi seksin
Kirjassa käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä kristilliseltä arvopohjalta. Jyrkkien
mielipiteiden vuoksi ei voi suositella suoraan nuorille. Vanhempien arvio kirjan arvomaailmasta olisi
tarpeen.
59.1 Winters, Pierre: Minä päästä varpaisiin (Lasten keskus) (Tahtoo tietää-sarja)
59.58 Lintunen, Martti: Miksi minua kutittaa? : lasten atooppisen ihottuman opas (Prometheus)
59.9 Lintunen, Martti: Miksi hampaat pitää pestä? : lasten hammashoito-opas (Prometheus)
Tekstin ja valokuvien taso vaihtelee.
KÄSITYÖ
65.433 Chan, Twinkie: Makeimmat silmukat : 20 virkkuuherkkua (Karisto)
Kirjoittaja on tunnettu blogistaan. Erikoisia ruoka-aiheisia käsitöitä esim. kaulahuivi ”paistetut
kanamunat”
65.07 Miettinen, Päivi: Taikamaan taideopas: käsityö, askartelu, kuvataide (Otava)
Ideapankki opettajille, ohjaajille ja vanhemmille. Ohjeet ja kuvat eivät ehkä houkuttele lapsia.
Piirroskuvat ja ohjeet ovat selkeitä. Valokuvia valmiista töistä.
65

65.1

Näppärät näpit: 27 hauskaa käsityöohjetta (Sanoma Magazines Finland)
Nuorille tekijöille sopivia Suuri Käsityö-lehden ohjeita. Monia helposti toteutettavia tuunausohjeita,
mutta myös haastavampiakin käsitöitä. Osa töistä, esim. kuvien tulostaminen kankaalle, vaatii
erikoisvälineitä.
Sundsten, Berndt: Nuorten puutyökirja (Mäkelä)
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65.42 Parhaat naamiaisasut (Sanoma Magazines Finland)
33 Disney-aiheista naamiais- ja roolileikkiasua ohjeiden ja kaavojen kera. Ohjeet mm. Ankkalinnan väen,
prinsessojen, Nalle Puhin ja keijujen pukuihin. Kaavojen koot 98-122cm.
65.8 Bengtsson, Mia: Amigurumi : virkkaa uusia iloisia maskotteja (Atena)
LEMMIKKI- JA KOTIELÄINTEN HOITO
67.451Jalo, Mervi: Murren koirakoulu 2 (Karisto)
67.45 Suvilehto, Pirjo: Koiranpäiviä (Karisto)
67.41 Niemi, Saara: Heklan kuusi päivää (Vudeka)
Kurkistus hevosten arkeen, toinen osa. Kauniit valokuvat, mutta kansi ei houkuttele. Monen ikäisille.
67.41 Ransford, Sandy:Heppatytön käsikirja (Readme.fi)
Tietoa aloittelevalle ratsastajalle ja hevosharrastajalle. Ulkoasu on hempeää pastellisävyä, teksti pieninä
pätkinä tietolaatikoissa.
KEITTOKIRJAT
68.2 Angry birds: Pahojen possujen munakirja (Bonnier)
Sivukaupalla munaruokaohjeita. Ei ole lastenkirja.
68.2 Benton, Caroline French: Pikkutytön keittokirja (Kameli)
Kirja julkaistu englanninkielisenä vuonna 1905. Löytyy englanniksi Project Gutenbergistä. Ei ole
lastenkirja.
68.2 Karri, Meri-Tuuli: Parhaat lastenkutsut (Books on Demand)
Sekä sisällöltään että ulkoasultaan vaatimaton omakustanne.
68.24 Perez, Camilla: Minä osaan leipoa! (Mäkelä)
Monipuolisia ja selkeitä leivontaohjeita. Osassa tarvitaan aikuisen apua. Kaunis kuvitus.
68.24 Salminen, Eliisa: Pullien pulla (Tammi)
Helppojen leivontaohjeiden lisäksi kirjassa on runomuotoinen tarina pienestä pullasta, joka alkaa
leipuriksi. Kuvissa lasten tekemiä leivonnaisia, ulkonäöltään eivät ihan täydellisiä! Sopii 3-8-vuotiaille
kuvakirjaksi ja leivontakirjaksi aikuisen kanssa ja 9-12-vuotiaille ensimmäiseksi omaksi leivontakirjaksi
(kirjassa suos.)
LIIKENNE
69.6309 Matthews, John: Merirosvot hyökkäävät! (Karisto)
Merirosvouksen historiaa + CD-rom. Vinkkaa Aarresaari ja Pirates of the Caribbean kirjoja.
69.64 Winters, Pierre:Hui, me lennetään (Tahtoo tietää-sarja)
Selkeä kirja ilmailun historiasta, lentoaseman henkilökunnasta, lentoturvallisuudesta ja lentokoneiden
rakenteesta.
TAITEET; PIIRUSTUS
73.92 Tervomaa, Raija: Nopeammin, korkeammalle : urheilija- ja taiteilijapatsaita (Edico)
Patsaat sijaitsevat Helsingissä. Sisältää retkiehdotuksia.
74.11 Durante, Annalisa: Opi tunnistamaan ja piirtämään keijukaisia, peikkoja ja lohikäärmeitä (Aurinko)
74.11 Nicholson, Sue: Pikku taiteilija: suuri piirustus ja maalausopas (WSOY)
74.11 Umoto, Sachiko: Piirretään iloisia ihmisiä (Atena)
Umoto, Sachiko: Piirretään söpöjä eläimiä (Atena)
Japanilaisen taiteilijan helppokäyttöisiä piirustusoppaita. Sisältää vaihe vaiheelta eteneviä ohjeita,
helposti piirrettäviä ilmeitä. Sopii monen ikäisille.
76.92 Hämäläinen, Karo: Hurraa Helsinki: ikioma kaupunki
Helsingin designpääkaupunkivuoden 2012 kunniaksi julkaistu kirja. Kuvakirjamainen, sanoilla leikkivä
teksti. Tietoaines infolaatikoissa on nimiä ja vuosilukuja aikuiseen makuun.
ELOKUVAT, TANSSI
77.111 Peter Chrisp :Tämä on Titanic : digitekniikalla luotuja henkeäsalpaavia uusia kuvia (Buster Nordic)
77.111 Wolfe, Brian:Hauskat & hurjat kasvomaalaukset : 50 upeaa mallia (Minerva)
Esittelee kasvomaalauksen perustekniikat ja välineet. Suurin osa ohjeista on vaativia.
77.32 Davidson, Susanna: Batettiaarre
Kirjassa kerrotaan balettiharrastuksen aloittamisesta ja balettikouluista. Kirja avaa baletin maailmaa,
esittelee kuuluisia balettitanssijoita ja balettikertomuksia.
77.49 Raitaranta, Kirsi: Ruutia, räminää ja rakkautta: elokuvaklassikoita lapsille ja nuorille (KAVA)
Mediakasvatusopas opettajille ja vanhemmille.
77.4983 Dowsett, Elizabeth: Jedien salaisuudet (WSOY)
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MUSIIKKI
78.3112 Avaa joulukalenterilaulut : 24 laulua : laula, leiki, askartele
78.351 Landefort, Lisbeth: Opperaa, Oopperaa: löytöretki lavasteiden taakse.
Sanoin ja kuvin oopperan maailmasta. Ilmestynyt vuonna 1997, uusintapainos 2011 Tietopöllöpalkinto
2011 (palkinto aikaa kestäneelle tietokirjalle)
LIIKUNTA
79.1 Pulli, Elina: Sporttilajeja (Tammi)
Tutustuttaa humoristisesti urheilulajeihin ja kertoo harrastamisen tavoista. Arvoituksia ja pelivinkkejä.
Tammen Tieto ja taito & Koti ja koulu-sarjaa. Kirjassa ikäsuositus 8+
79.34 Diamond, Dan: Jääkiekon ennätysten kirja 2012 (Buster Nordic)
Jääkiekon historiaa ja ennätyksiä. Keskittyy NHL-liigaan, mutta mukana on talviolympialaisten ja
maailmanmestaruuskisojen historiaa ja kohokohtia. Runsas kuvitus ja teksti lyhyissä osissa, joten kirja
soveltuu hyvin monen ikäisille.
79.37 Jääkiekon maailma (Readme.fi)
PELIT; LEIKIT
79.8 Collins, Sophie: Näprää nuoralla: hauskoja nuoratemppuja
Perinteisiä sormilla tehtäviä nuoratemppuja. Liitteenä nuora.
79.813 Bliaron: Kalthanien perintö
Fantasiaroolipeli magiasta ja sen tuomasta vallasta
79.8 Hietamies, Leena:Lapsen kesäkirja: parhaat puuhavinkit
Askarteluvinkkejä luonnonmateriaaleista käpylehmistä alkaen. Yksinkertaisia, mutta kekseliäitä ulko- ja
sisäleikkejä, jotka eivät vaadi paljon välineistöä. Kirjassa on yhteensä 90 puuhavinkkiä jotka sopivat alle
kouluikäisille ja alakoululaisille. Hauska kuvitus ja suuri fontti plussaa.
79.8 Hurme, Vuokko: Tehdään taidetta: 100 vinkkiä lapsiperheen luoviin hetkiin (Minerva)
79.84 Mäkinen, Pia: Pähkäilypommi (Otava)
79.8 Oliver, Martin: Salaisen agentin käsikirja
79.813 Unelma Keltaisesta kuninkaasta ja muita tanskalaisia roolipelejä
79.841 Tulitikkuarvoituksia (Nemo)
KIELI
86.07 Parkko, Tommi: Kirjoita runo! : opas aloittelevalle runoilijalle (Avain)
88.2 Marttinen, Tittamari: Voiko tuulipuvussa lentää?:Kieliriemua ja sanahelinää (Kirjapaja)
Kirja kannustaa kielellä leikittelyyn. Emma ja Kalle leikkivät lennokkailla sanoilla, muovailevat riimejä ja
makustelevat sanontoja. Kiiro Kielipoliisin mielestä taas järjestys ja roti olla pitää! Vaan lapset
uskaltavat pitää päänsä: kielellä saa myös irrotella. Tietoruuduissa teoriaa, perusteluja ja hoksautuksia
alakoululaisille.
89.50 Amery, Heather: Tuhat sanaa englanniksi (Nemo).
Tuotteliaan kirjailijan kuvasanakirja arkipäivän asioista. Osa käsitteistä on vanhentuneita, kuten esim.
videonauha. Kirja on tehty samalla sapluunalla myös suomeksi, italiaksi, ruotsiksi, venäjäksi, kiinaksi,
espanjaksi, ranskaksi, saksaksi ja arabiaksi.
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