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Katseita tulevaan ja kauas menneisyyteen – nuorten fantasiaa
Katja Kurvinen, Lasten ja nuorten osasto
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Nörttipoikia ja katalia tyttöjä – nuortenkirjoja
Eeva-Maria Alatalo, Haukiputaan kirjasto
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Jaloittelutauko
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Harmaa pupu, maailman komein karhu ja vihaiset linnut – lasten ja nuorten sarjakuvia
Heini Strand, Karjasillan kirjasto
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Lounas (omakustanteinen)

12.30

Tarinoita, tehtäviä ja tuttuja hahmoja – lasten ja nuorten tietokirjoja
Marjatta Lehtonen, Myllyojan kirjasto

13.20

Toimintaa, tohinaa ja tapahtumia – lastenkirjoja
Jenni Tyni, Kaakkurin kirjasto

14.10

Kahvi (Oulun koulukirjasto tarjoaa)

14.40

Kuvakirja kukoistaa, saduista pulaa – kuva-, satu- ja lastenrunokirjoja
Anne Alarto, Lasten ja nuorten osasto

15.30

Kiitos!
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KATSEITA TULEVAAN JA KAUAS MENNEISYYTEEN
Nuorten fantasiaa ja scifiä
Katja Kurvinen, Lasten ja nuorten osasto
KOTIMAISTA
Alakoululaisille
Dieckmann, Maijaliisa: Sigismund Virtanen Troijan sodassa (Mäkelä)
Sigismund on 11-vuotias poika, joka pystyy taikasanojen avulla siirtymään aikamatkalle menneisyyteen.
Hän matkustaa tutkijaisänsä kanssa Kreikkaan katsomaan Troijan sodan aikaista naamiota ja päättää
itsekin piipahtaa tapahtumapaikalla.
Sinervo, Helena: Prinssi Ahava ja riipuksen salaisuus (Patarania1) (WSOY)
Löytölapsi Prinssi Ahava saa kuulla 12-vuotissyntymäpäivänään olevansa Kauhalanian oikea hallitsija.
Paha keisari Kalmanheimo on surmannut prinssin isän ja hallitsee nyt maata tyrannimaisin ottein. Prinssillä
on hallussaan taianomainen riipus, jota julma keisari tavoittelee. Yön pimeydessä prinssi ystävineen
pakenee linnasta ja lähtee selvittämään riipuksen salaisuutta.
Hai, Magdaleena: Kerjäläisprinsessa (Karisto)
Umbrovian prinsessa Gigi asuu perheineen maanpaossa Grönlannin Keloburgissa. Vallankaappaaja
Andros Luopio saa selville perheen olinpaikan ja ryöstää Gigin siskot ja äidin. Yhdessä ystävänsä Henrin ja
susimies Mussovitsin kanssa Gigin suunnittelee huiman pelastusretken. Kirja edustaa ns.
vaihtoehtohistoriaa: ”Mitä jos?”
Tontti, Jarkko: Vedeeran taru (Otava)
Vaahterametsän haltijakansa pitää ihmisiä vihollisinaan. Haltijatyttö Vedeera rikkoo kuitenkin sääntöjä ja
ystävystyy ihmispojan kanssa. Nuorten ystävyys katkeaa äkisti, sillä haltijoiden ja ihmisten välille syttyy kiista
Rajajoen Helmisimpukkasaaresta.
Lähteenmäki, Lauri: Niskaan putoava taivas (WSOY)
Saastumisen seurauksena Suomen talvet ovat erittäin kylmiä ja kesät kuumia. Yksityisautoilu on kielletty ja
ihmisten energiankäyttöä vahditaan. 14-vuotias Tekla yrittää sinnitellä pakkasessa tyylikkäillä vaatteillaan
ja saada ystäviä uudesta koulusta. Kun isän ja äidin lastenhoitoviikko menee sekaisin, Tekla jää veljensä
kanssa kahdestaan. Aluksi kaikki on mahtavaa, mutta pian unelmaviikko saa ikävän käänteen.
Yläkoululaisille:
Turtschaninoff, Maria: Helsingin alla (ScandBook)
Alva on mestari piiloutumaan ja tarkkailemaan muita. Hän ei myöskään muista kolmea ensimmäistä
elinvuottaan. Eräänä päivänä hän tapaa komean Niden joka näyttää Alvalle hänen oikean
kotikaupunkinsa, maanalaisen Helsingin.
Rouhiainen, Elina: Kesytön (Susiraja1) (Tammi)
Raisan äiti kuolee auto-onnettomuudessa ja Raisan on muutettava enonsa luokse Kajaanin korpeen,
Hukkavaaran kylään. Metsässä tyttö kohtaa suden, eikä mikään ole sen jälkeen ennallaan.
Siiri Enoranta: Painajaisten lintukoto (WSOY)
Lunni ei ole totta eikä harhaa, vaikka näyttääkin ihmispojalta. Kun Lunni karkaa kiellettyyn tosimaailmaan,
hän jättää Horroskehrääjän ja uneksivat sisarensa kotipuulleen. Tosimaailmassa kaikki ei ole kuitenkaan
kohdallaan, sillä ihmiset eivät uskalla enää nukkua painajaisten pelossa.
Salama, Annukka: Käärmeenlumooja (WSOY)
Unna on yksinäinen tyttö, joka skeittaa ja kiipeää puuhun paremmin kuin kukaan toinen. Kaikki muuttuu,
kun hän tapaa komean rastatukkaisen Rufuksen. Hän saa kuulla olevansa faunoidi ja pitävänsä sisällään
voimaeläintä. Faunoidien on kuitenkin oltava aina valppaina, sillä heidän kannoillaan liikkuu metsästäjiä.
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Meresmaa, J.S: Mifongin perintö (Karisto)
Seikkailija Dante Rondestami lähtee etsimään kuuluisaa Keisarin kirjaa Merontesin kaupungista. Kohtalon
oikusta hän pelastaa Merontesin prinsessan hengen ja päätyy tämän henkivartijaksi. Prinsessa Ardis ja
Dante rakastuvat, mutta Ardis on luvattu toiselle. Keisarin kirjan myyttiset mifongit muuttavat kuitenkin
Ardisin tulevaisuuden ja hän tempautuu Danten kanssa uskomattomaan seikkailuun.
ULKOMAISTA
Meloy, Colin: Sysimetsä (Otava)
Suuri varislauma sieppaa Prue-tytön pikkuveljen ja kuljettaa tämän Tiettömään korpeen, paikkaan, jota ei
näy kaupungin kartassa. Yöllä Prue ja luokkakaverinsa Curtis karkaavat kotoaan ja lähtevät etsimään
veljeä. Tietön korpi osoittautuu Sysimetsän ihmeelliseksi valtakunnaksi, jossa häijy leskikuningatar käy
valtataistelua hurjan kojoottiarmeijansa kanssa.
Dibben, Damian: Myrsky nousee (Historian Vartijat 1) (Gummerus)
Lontoossa asuvan Jake Djonesin vanhemmat ovat kadonneet. Eikä siinä vielä kaikki, hänet siepataan
koulumatkalla ja kiikutetaan Historian Vartijoiden toimistoon. Jack saa kuulla pystyvänsä siirtymään
menneisyyteen ja pian hän on matkalla 1500-luvun Venetsiaan etsimään vanhempiaan.
Gier, Kerstin: Rubiininpuna (Gummerus)
Gwendolynin suvussa kulkee harvinainen aikamatkaajan geeni. Gwenin ei uskota olevan geenin kantaja,
mutta yllättäen hän sinkoutuu vuosisadan vaihteen Lontooseen. Palattuaan takaisin hänet viedään
nopeasti turvaan aikamatkustusta vartioivan salaseuran piilopaikkaan. Muinaisen ennustuksen ratkaisu
on nyt Gwenin käsissä.
Strandberg, Mats: Piiri (Basam Books)
Engelsfors on synkkien metsien ympäröimä pikkukaupunki. Kaupungin lukiosta löydetään kuollut oppilas,
mutta onko kyseessä sittenkään itsemurha? Eräänä yönä kuu kaupungin yllä värjäytyy punaiseksi ja kuusi
lukiolaistyttöä löytää itsensä vanhasta puistosta. Jotakin kammottavaa on saapunut Engelsforsiin. Kirjassa
käsitellään myös nuorten ongelmia, tykkäämistä, ystävyyttä…
Taylor, Lane: Karou, savun tytär (Tammi)
Sinitukkainen Karou käy Prahan taidekoulua ja puhuu kahtakymmentä kieltä. Hänen piirustuslehtiönsä on
täynnä hirviöiden kuvia ja hän häviää välillä omille retkilleen. Kuka Karou oikeastaan on? Sitä ihmettelee
myös Akiva, enkeli, jonka tehtävänä on surmata kaunis Karou.
Riggs, Ransom: Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille (Schildts & Söderströms)
Jacobin isoisä on kertonut hurjia tarinoita hirviöistä ja eriskummallisten lasten lastenkodista. Isoisän
traumaattisen kuoleman jälkeen Jacob ei enää tiedä uskoako valokuviin ja erityiskykyjä omaaviin lapsiin
vai psykiatriinsa. Goottisävyinen fantasiaromaani, jossa tarinan tukena on käytetty aitoja vintagevalokuvia.
SCIFIÄ
Rossi, Veronica: Paljaan taivaan alla (WSOY)
Aria elää suojattua elämää keinotekoisessa kuvussa. Perryn on puolestaan selviydyttävä ekokatastrofin
tuhoamassa ulkomaailmassa. Kun kumpikin joutuu pois yhteisöstään, nuorten on pakko oppia
luottamaan toisiinsa vihamielisessä ympäristössä.
Revis, Beth: Matka alkaa (Across the universe) (Otava)
Suunnaton avaruusalus matkustajineen kiitää taivaalla kohti kaukaista Kentauri-maata. Aluksen
uumenissa makaa joukko syväjäädytettyjä ihmisiä, jotka on tarkoitus herättää uudella planeetalla.
Tutkijavanhempiensa mukana jäädytetty 17-vuotias Amy herää yllättäen, mutta 50-vuotta liian aikaisin.
Pian hän huomaa olevansa vankina aluksella, jossa kaikki ei ole kohdallaan.
Harstad, Johan: Darlah: 172 tuntia kuussa (Karisto)
Norjalainen Mia ja kaksi muuta nuorta eri puolilta maailmaa voittavat matkan kuuhun. Matkan
perimmäinen tarkoitus on kaikkea muuta mitä nuoret osaavat odottaa. Saavuttuaan perille he asettuvat
avaruusasema Darlahiin. Yhtäkkiä generaattorit sammuvat ja yhteys maahan katkeaa.

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

SUOSITTUJEN SARJOJEN JATKO-OSIA
Kotimaista
Mady, Elena: Ella Aura ja kolmastoista haltia (WSOY)
Steen, Hanna van der: Kirous (Tähtisilmät 2) (Karisto)
Kanto, Anneli & Rannela, Terhi: Korkea puoliso (Kuparisaari 2) (Karisto)
Holopainen, Anu: Matkalaiset (Syysmaa 6)

Ulkomaista
Clare, Cassandra: Langenneiden enkelten kaupunki (Varjojen kaupungit 4) (Otava)
Colfer, Eoin: Artemis Fowl: viimeinen vartija (Artemis Fowl -sarjan viimeinen osa) (WSOY)
Gallego García, Laura: Ennustus (Idhunin kronikat 3) (Bazar)
Grant, Michael: Ansa (Mahtavat 12 2) (WSOY).
Harrison, Michelle: 13 kirousta (jatkoa teokselle 13 lahjaa) (Tammi)
Jones, Diana Wynne: Kohtalon koukkuja (Chrestomancin maailmat 4) (WSOY)
Hunter, Erin: Soturikissat (Soturikissat II, Uusi profetia 1) & (Soturikissat II, Uusi profetia 2) (Bookwell).
Hunter, Erin: Tulitähden tehtävä (Soturikissat: Erikoisseikkailu) (Bookwell).
Hoffman, Mary: Laivojen kaupunki (Stravaganza 5) (Tammi.)
Mull, Brandon: Käärmekonnun salaisuudet & Demonivankilan avaimet (Myyttihovi 4 & 5)(WSOY)
Paolini, Christopher: Perillinen, eli Sielujen holvi (Perillinen 4) (Tammi)
Riordan, Rick: Merenjumalan poika (Olympoksen sankarit 2) (Otava)
Riordan, Rick: Liekehtivä valtaistuin (Kanen aikakirjat 2) (Otava)
Sage, Angie: Pimeä (Septimus Heap 6) (WSOY).
White, Kiersten: Yliluonnollisesti (jatkoa teokselle Paranormaali) (Bookwell)
Fitzpatrick, Becca: Hiljaisuus (Langennut enkeli 3) (WSOY)
Gratton, Tessa: Verenvahti (Itsenäinen jatko-osa teokselle Veritaika) (WSOY)
Harrison, Lisi: Salatut elävät (Monster High 2) (Buster Nordic)
Noël, Alyson: Musta liekki (Kuolemattomat 4) (Otava)
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NÖRTTIPOIKIA JA KATALIA TYTTÖJÄ
Nuortenkirjoja
Eeva-Maria Alatalo, Haukiputaan kirjasto
”NÖRTTIPOJAT”
Andrews, Jesse: Maailmankaikkeuden huonoin elokuva (WSOY)
Miten kieltäytyä piristämästä kuolemansairasta tyttöä, joka kaiken lisäksi on ainoa ihminen, joka pitää
Gregin ja Earlin tekemistä (yleensä huonoista) elokuvista?
Delikouras, Aleksi: Nörtti : new game (Otava)
Nörtti-videoista tutun netti- ja peliriippuvaisen Dragon elämästä kertova päiväkirjaromaani. Mitä
tapahtuukaan, kun Drago ottaa naapurin pojan kuulapyssyn mukaan kouluun?
Kitti, Marko: Oliivityttö (Tammi)
Tarina 15-vuotiaan Joonan kesäloman muutamasta viimeisestä päivästä. Kirja jossa pohditaan
ihmissuhteita, vaihtoehtoja, valitsemista ja tulevaisuutta.
Kuronen, Kirsti: Omenapuu laulaa (Karisto)
Katri ja Riikka kohtaavat liftausreissulla Tanun ja Eliaksen, ja matka Provinssirockiin muuttuu
mökkiviikonlopuksi. Viikonloppu sujuu mukavasti, kunnes Elias katoaa jättäen Katrille vain salaperäisen
lapun.
Sloan, Holly Goldberg: Näkymätön poika (WSOY)
Sam elää isänsä ja pikkuveljensä kanssa pakettiautossa, joka aika ajoin siirtyy kaupungista toiseen.
Kohdattuaan Emilyn Sam alkaa pyrkiä kohti elämää, jossa ei tarvitsisi olla ulkopuolinen ja näkymätön.
”KATALAT TYTÖT”
Carter, Ally: Suloinen huijari (Bazar)
Katin isää syytetään varkaudesta jota hän ei ole tehnyt. Isän päivien pää on lähellä, jos Kat ei onnistu
palauttamaan tauluja omistajalleen määräaikaan mennessä.
Littlewood, Kathryn: Lumoleipomo (Otava)
Lumolan perheen leipomossa käytetään ihan erilaista keittokirjaa, josta Laila-täti on epäilyttävän
kiinnostunut. Onko tädillä puhtaita jauhoja pussissaan?
Shepard, Sara: Valehtelevat viettelijät –sarja. 1. osa: Kaivattu, 2. osa: Virheetön, 3. osa: Täydellinen
(Gummerus)
TV-sarjanakin tuttu tarina neljästä tytöstä, joiden hyvä ystävä Alison katoaa seiskaluokan päättäjäisyönä.
Muutaman vuoden kuluttua tytöt alkavat saada outoja viestejä salaisuuksistaan, jotka vain Alison tiesi.
de Vigan, Delphine: No ja minä (WSOY)
Yliälykäs Lou kohtaa kodittoman No-tytön ja haluaa tehdä jotakin tämän hyväksi. Kirja, joka kertoo
yhteiskunnan kaksista kasvoista ja kahdesta erilaisesta todellisuudesta.
MUITA ”HELMIÄ”
Asher, Jay & Mackler, Carolyn: Sinä ja minä sitten joskus (Otava)
Vuonna 1996 vain alle puolet Yhdysvaltojen lukiolaisista oli käyttänyt internetiä. Facebook keksittäisiin
vasta vuosikausia myöhemmin. Emma ja Josh kirjautuvat sisään tulevaisuuteen.
Cassidy, Cathy: Kirsikkasydän (WSOY)
Itsestään epävarma 13-vuotias Cherry pitää itseään niin mielenkiinnottomana, että keksii mieluummin
valheita elämästään värittääkseen sitä.
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Simukka, Salla: Jäljellä & Toisaalla (Tammi)
Jäljellä on salaperäinen tarina lähitulevaisuuden maailmasta, jossa tavallisuus ei ole mitään. Toisaalla on
em. kirjan hieno pari, palapelin täydentävä pala ja ratkaisun avain.
Smith, Jennifer L.: Tilastollinen todennäköisyys kohdata se ainoa oikea (Otava)
New Yorkin lentokenttä yhdistää Hadleyn ja Oliverin, Lontoon lentokenttä erottaa heidät. Joskus elämän
muuttuminen voi olla neljästä minuutista kiinni.
Vuorela, Seita: Karikko (WSOY) Kuvat Jani Ikonen
Mitjan pitkä ja omituinen kesä viimeisellä rannalla. Rantaa asuttaa joukko poikia, jotka kutsuvat itseään
hylyiksi ja odottavat suurta haaksirikkoa, sekä salaperäinen valkomekkoinen tyttö.
HISTORIAA, SEIKKAILUA, JÄNNITYSTÄ (= POJILLE?)
Mowll, Joshua: Suuri avaruusralli (Karisto) Kuvat Joshua Mowll
Kieli poskessa kirjoitettu avaruusseikkailu, jossa yhtä pääosaa esittää robottiapina. Mielikuvituksellinen,
hilpeä ja hiuksia nostattava tarina, jota kirjan kuvitus ja taitto tukevat hienosti.
Ojanen, Soila: Pokerinaamat (Tammi)
Kaveriporukka alkaa kesän kuluessa kokoontua pelaamaan pokeria läheiselle koululle. Vaaralliseksi tämä
ajanviete muuttuu, kun nuoret saavat vastaansa rikollisia, joiden pokerinaama ei petä.
Rossi, Nemo: Rooman sudet (WSOY)
Roomassa asuvat suomalaiskaksoset Kaius ja Silva sekä heidän ystävänsä Leo kiinnostuvat näkemänsä
kolarin myötä ikuisen kaupungin historiasta. Tutkimukset johdattavat heidät moniin kiperiin tilanteisiin.
Scarrow, Simon: Gladiaattori : katutaistelija (Gummerus)
Gaius Julius Caesar on ostanut gladiaattorikoulun kasvatin henkivartijaksi veljentyttärelleen. Marcuksen
on pärjättävä niin gladiaattoriareenalla kuin Rooman kaduillakin.
Veirto, Kalle: Leiri (Karisto)
Kesäleirin mittainen kohtaaminen mullistaa viidentoista nuoren elämän. Mitä leiriläiset ovat tehneet
ansaitakseen komennuksen kauas, sivistyksen selän taakse?
(VAIN) TYTÖILLE(KÖ?)
Condie, Ally: Rajalla (WSOY)
Trilogian edellisessä osassa toisistaan erilleen joutuneet Cassia ja Ky kertovat vuorotellen tarinoitaan, joita
kummallakin värittävät epävarmuus, eteenpäin pyrkiminen, huoli taakse jääneistä ihmisistä ja rakastetun
kaipuu. Kolmannelle osalle sälytetään suuri vastuu saattaa tarina eheästi loppuun.
Lempinen, Marja-Leena: Jääpolte (WSOY)
18-vuotias Jaakko saa sairaskohtauksen, joka pistää koko elämän uusiksi. Miten noustaan, kun lyödään, ja
kun kaikki, mitä varten eletään on mennyttä?
Oliver, Lauren: Pandemonium : rakkaus on kapinaa (WSOY)
Lenan ja Alexin piti viettää koko loppuelämänsä yhdessä, mutta toisin kävi. Lenan maailma on sekaisin
pahemmin kuin koskaan: onko elämällä lupa jatkua ilman Alexia? Ja ovatko rakkaus ja vapaus edelleen
puolustamisen – tai kokemisen – arvoisia?
Saalo, Venla: Kirkkaalla liekillä (Robustos)
Kertomus Maariasta, joka yrittää päästä yli veljensä kuolemasta. Kaikki tuntuu kaatuvan Maarian päälle,
eikä siis ihme, että hän haluaa polttaa kaiken vanhan maan tasalle ja aloittaa uuden elämän.
Teräs, Mila: Perhosen varjo (Otava)
13-vuotias Linnea ei halua syödä, mutta sitäkin enemmän hän haluaa tulla huomatuksi ja kuulluksi. Kesä
isoäidin luona opettaa hänelle uusia asioita itsestään ja sukunsa naisista.
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MUISTA MYÖS NÄMÄ:
Abrahamsson, Emmy: Kuinka selviytyä puolalaisesta äidistä (Karisto)
Siskodisko-sarjan teiniviihdettä, jossa pilaillaan kulttuurierojen ja nolojen sukulaisten kustannuksella.
Aikamatka 1980-luvulle!
Burne, Cristy: Takeshitan kintereillä (Aurinko) Kuvat Siku
Onko mistään apua, jos oven takana kolkuttelee nukekubi?
Coben, Harlan: Pakopaikka (WSOY)
Salaperäinen vanha rouva, hirvittävää pahuutta, huimapäinen nuori sankari ja salaisuus, joka saattaa
mullistaa hänen maailmansa – jännitys pitää tiukasti otteessaan.
Ellilä, Kirsti: Majavakevät (Karisto)
Onko tulokkailla sama oikeus asuinpaikkaansa kuin muillakin, olipa sitten kyse ihmisistä tai eläimistä?
Irvine, Alex: Tintin seikkailut : romaani elokuvasta (Otava)
Hergén sarjakuviin ja samannimiseen elokuvaan perustuva seikkailuromaani.
Kanto, Anneli: Vilma ja Ilari (Gummerus)
Uusi päivä –tv-sarjaan perustuva kirja. Lukiolaistyttö Vilma huomaa ihastuneensa tanssinopettajaansa
Ilariin. Onko rakkaussuhde opettajaan mahdollinen?
Karpio, Markku: Mun isäni on avaruusmies (Tammi)
Nykypäivän kuvaus saaristolaislapsista.
Kinney, Jeff: Neropatin päiväkirja. 5. osa: Karu totuus (WSOY)
Greg on päättänyt, ettei haluakaan aikuistua, sillä hänhän on täydellinen juuri tällaisena...
Kivekäs, Ansu: Tuli perheen alla (Tammi)
”Ei ole helppoa olla autokauppiaan poika, varsinkin jos pahvipäinen isä on antanut nimeksi Alfa-Romeo.”
Nuortenjännäri, jossa on räiskettä ja pauketta mutta myös huumoria ja veijarimaista velmuilua.
Lappalainen, Eija & Laitinen, Anne: Hiekkasotilaat (WSOY)
Routasisarusten sotaisa jatko-osa, joka syventää tarinaa ja jättää tarpeeksi asioita avoimeksi kolmatta
osaa varten.
Lehtinen, Tuija: Pesää! (Otava)
Monimielisesti nimetty teos, josta löytyy linnunpesiä ja saunanpesä, pesänrakennusta ja pesänjakajia. Ja
hingutaankin sitä pesää, tietysti.
Lehtinen, Tuija: Rebekka : yllätysten ysi (Otava)
Tyttökirjasarjan seitsemäs osa, jossa ysiluokkalainen Rebekka pähkäilee tulevia opintojaan ja miettii, mitä
haluaisi isona tehdä.
Levola, Kari: Viisi askelta vaaraan (Tammi)
Jo kolmesta kirjasta tutut Karri ja Arttu tutkivat radanvarren salaista kätköä.
Lönn, Pasi: Rosvonkultaa (Tammi)
Jaken ja Maken syyslukukausi on juuri alkanut, kun he tajuavat, ettei yhtä luokkakavereista ole näkynyt
moneen päivään.
Morpurgo, Michael: Sotahevonen (Gummerus)
Hevosen näkökulmasta kerrottu tarina ihmisen ja hevosen välisestä ystävyydestä.
Nadin, Joanna: Yksinkertaista elämää, Rachel Riley (Gummerus)
Rachel Riley riutuu tuskasta ja ikävästä. Poikaystävä Justinin jätettyä hänet Rachelin täytyy aloittaa uusi,
yksinkertainen elämä.
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Paulow, Ari: Surmankarin vangit (Otava)
Seikkailu, jossa matkataan veneellä Iijoen suistossa, hiivitään pimeässä ja kohdataan kaameita aitoon
viisikkotyyliin.
Pehkonen, Kirsi: Punaviiva (Karisto)
Hilla ja Noora aloittavat kasiluokan urheiluluokalla. Miten sujuu uusi koulu ja tiukka treenitahti?
Rannela, Terhi: Yhden promillen juttuja (Otava)
Viinanhuuruisen Suomen koko kuva nuorten silmin.
Riite, Saku: Mustavaara (Tammi)
Äidin työttömyyden ja muidenkin ongelmien painaessa mieltä Pekka joutuu siirtymään tukiopetukseen
Spesiaaliryhmään.
Russell, Rachel Renée: Nolo elämäni. 1. osa: Olisinpa suosittu (Gummerus)
14-vuotias Nikki aloittaa uudessa koulussa, josta ei tunne ketään.
Tihinen, Mimmu: Vain rokkia, Virkkunen (WSOY)
Mikä on sellainen rokkibändi, jolla ei ole nimeä, soittimia, biisejä eikä bänditilaa, ja jäseniäkin vain kaksi,
joista kumpikaan ei osaa soittaa eikä laulaa? Se on tietysti Marjut Virkkusen uusi bändi.
Vesala, Juha: Tähtäimessä voitto (WSOY)
Nuori koripalloilijalupaus Santtu saa kutsun Slam-Boysin edustusjoukkueeseen. Tämä ei kuitenkaan kaikkia
joukkueen jäseniä miellytä.
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HARMAA PUPU, MAAILMAN KOMEIN KARHU JA VIHAISET LINNUT
Lasten ja nuorten sarjakuvia
Heini Strand, Karjasillan kirjasto
LASTEN SARJAKUVAT
Bravo, Émile: Kaunotar ja kääpiökarhut (WSOY)
Jatkoa Kääpiökarhut-sarjaan (aiemmat osat: Kultakutri ja seitsemän kääpiökarhua, 2010, ja Seitsemän
nälkäistä kääpiökarhua, 2011). Kääpiökarhut kohtaavat hädässä olevan prinsessan, jolle täytyy löytää
prinssi. Sarjakuvassa kohdataan kaikki tärkeimmät satukuninkaalliset.
Happonen, Heta: Harmaan pupun päiväkirja (Lempo Kustannus)
Hauska lapsenomainen esikoissarjakuva. Pohjautuu blogiin. Harmaa pupu on Heta Happosen alter ego.
Pupu muun muassa käy läpi oikomishoidon, pelaa roolipelejä ja leikkii metsikössä. Sopii myös nuorille.
Höh!...ja muita sarjakuvakertomuksia lapsille (Sammakko) Toimittanut Milla Paloniemi.
Milla Paloniemen koostama sarjakuvatarinakokoelma. Sisältää joko lapsille luettavia tai heidän itse
selailtavia lyhyitä tarinoita. Tekijöinä Paloniemen lisäksi Anni Nykänen, Antti Hintsa, Karri Lehtonen, Joonas
Lehtimäki ja Tuuli Hypén,
Korhonen, Kari: Angry Birds. Uljas kotka: uskomattomat tarinat (Otava)
Kolme tarinaa, joissa vihaiset linnut seikkailevat. Aiheina mm. Halloween ja joulu, kaikissa ruoka ja
syöminen tärkeässä osassa. Vaikuttaa vain yhdeltä osalta AB-tuoteketjuun: albumissa viitataan muun
muassa Angry Birds -keittokirjaan.
Léturgie, Simon: Pikku Pielinen 1. Pieleen menee taas! (Egmont)
Simon Léturgien sarjakuvissa seikkailevan Niilo Pielisen veljenpoika Nipa on saanut ensimmäisen oman
sarjakuva-albuminsa. Nipa keksii setänsä esimerkin mukaan erilaisia keksintöjä. Tapahtumat sijoittuvat
pääasiassa kouluun.
Neel, Julien: Mimu 3. Kasvukipuja (Gummerus)
Kolmas osa Mimistä kertovaan sarjaan. Mimi menee yläkouluun ja joutuu erilleen parhaasta kaveristaan.
Äiti kiehnää uuden rakastajansa kanssa, eikä aika riitä Mimille. Sopii myös nuorille.
Närhi, Kati: Mustasuon mysteeri (WSOY)
Hieno jatko-osa Närhen Saniaislehdon salaisuudet -albumille (2010). Orpotyttö Agnes päätyy
sisäoppilaitokseen, josta on vuosien saatossa kadonnut surumielisiä tyttöjä jälkiä jättämättä.
NUORTEN SARJAKUVAT
Björklund, Maria: Planeetta Z (Like)
Planeetta Z on ulkoavaruudellinen paikka, jossa eläimiä muistuttavat oliot vihaavat, rakastavat ja tulevat
toimeen. Sanattomat stripit ovat ihanan värikkäitä ja vinkeitä. Parinmuodostuksineen ja kuolemaan
johtavine saalistuksineen sopii myös nuorille aikuisille.
Brown, Chester: En koskaan pitänyt sinusta (Huuda Huuda)
Epävarmuudesta, nuoruudesta ja melankoliasta tehty omaelämäkerrallinen albumi.
Brown, Jeffrey: Darth Vader ja poika (Atena)
Erittäin hauska irvailu Darth Vaderin pelottavuudelle. Luke Skywalker on 4-vuotias ja käyttäytyy
Kuolemantähdellä kuten kuka tahansa ikäisensä. Darth Vader yrittää kasvattaa poikaansa kunnon
maskinaamaisen isän tapaan.
Gylander, Henri: Unia ja toiveita (Suuri Kurpitsa)
Kaksi sarjakuvanovellia sisältävä teos kuvaa hienosti lapsuutta ja nuoruuden ensirakkautta.
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Hypén, Tuuli: Nanna. Cityeläinkirja. (Arktinen Banaani)
Jatkoa Hypénin suositulle (Hesarissakin ilmestyneelle) Kettu-sarjalle. Pieni albumi on kaunis ja värikäs, ja vie
cityeläintematiikan kettuja pidemmälle. Hauskat hahmot.
Ijäs, Aura: Miron. Yläkerran huone. (Seitti)
Miron päätyy reissullaan Honkakylään ja majoittuu Aili Santalan emännöimään hotelliin. Hiljalleen
menneisyyden salat avautuvat.
Nieminen, Emmi: Keskiviikko (Kumiorava)
Emmi Niemisen albumi kertoo nuoresta tytöstä, joka käy keskiviikkoisin terapiassa korjatakseen alkoholistiisän aiheuttamat haavat.
Nykänen, Anni: Mummo 2 (Sammakko)
Jatkoa Nykäsen Mummo-sarjaan. Päähenkilö mummo on hyvin omapäinen ja -ehtoinen eläkeläinen.
Kipakka täti pitää ruodussa miehensä lisäksi myös uhittelevat nuoret.
Paloniemi, Milla: Maailman komein karhu (Lempo)
Räävitön kuvaus ihastumisesta ja siihen liittyvästä epävarmuudesta ja hysteriasta.
Poortere, Pieter de: Dickie Hollywoodissa (Kumiorava)
Hauska kokoelma yksisivuisia sarjakuvasatiireja klassikkoleffoista. Dickien tulkinnan saavat muun muassa
King Kong, Kummisetä ja Psyko. Miltei sanatonta kerrontaa.
Terho, Jari: Mukula. Kuuluisat ensimmäiset sanat. (Arktinen Banaani)
Oululaisen sarjakuvantekijän albumi koostuu vitsikkäistä stripeistä. Päähenkilönä on vauva, "Mukula",
jonka ensiaskeleita seurataan. Hahmo on hyvin samanlainen kuin Santeri-vauva sarjakuvassaan.
Thompson, Craig: Habibi (Like)
Hieno ja jykevä sarjakuvaromaani kahden hyljeksityn ihmisen välisestä siteestä. Teos sijoittuu
arabimaailmaan ja hyödyntää hienosti itämaisen kulttuurin visuaalisuutta ja tarinankerrontaa.
Vehniäinen, Jarkko: Apostolin kyydillä (Aikamedia)
Uskontokasvatusta sarjakuvan keinoin. Kertomus esikristillisen kirkon ajoista.
Vehniäinen, Jarkko: Kamala Luonto. Parasta elämässä. (Zum Teufel)
Eri sanomalehdissä (nyt myös Hesarissa) ilmestyvän sarjan strippejä koottuina yksiin kansiin. Toinen saman
sarjan albumi. Osa stripeistä ennen julkaisemattomia. Räävittömät kaverukset Ilves ja Kärppä rakastavat
raatelua. Hauska!
UUDET MANGAT
Arawi, Keiichi: Arki (Punainen Jättiläinen)
Vähän junnaava, mutta ihan hauska. Pääosassa mekaaninen tyttö, joka haluaa päästä eroon selästään
törröttävästä vieteristä.
Azuma, Kiyohiko: Azumangah Daioh (Punainen Jättiläinen)
Lukioon sijoittuva vitsikäs manga-sarja. Puolen sivun mittaisia otsikoituja strippejä. Ihan hauska. Nuorille.
Hino, Matsuri: Vampire Knight (Punainen Jättiläinen)
Raju vampyyriaiheinen sarja. Nuorille.
Kaduho: Kill Me Baby (Punainen Jättiläinen)
Sonya on lukiolaistyttö ja palkkamurhaaja. Hänen luokkakaverinsa Yasuna testailee Sonyan refleksejä ja
haluaa oppia tältä puolustautumistekniikoita. Sopii sekä lapsille että nuorille.
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Kawai, Ritsuko: Hamtaro ja ystävät. Pienet hamsterit, suuret seikkailut! (Sangatsu Manga)
Isokokoinen albumi. (”Sisältää hamsteritarroja! TV:stä tuttu!”) Hamtaro on hamsteri, joka asuu kaveriensa
kanssa kiltin vaarin pitämässä lemmikkikaupassa. Hirveästi hahmoja! Mukana myös Aku-poika. Hyvin
lapsellinen ja naiivi kuvitus. Hieman slaavilaista retrohenkeä.
Kikuta, Michiyo: Navi Luna (Sangatsu Manga)
Tyttö paljastuu omaksikin yllätyksekseen keijuksi. Hauska, söpö ja kepeä mangasarja.
Mashima, Hiro: Monster Hunter Orage (Sangatsu Manga)
Hirviönmetsästäjistä kertova sarja. Shiki Ryuuhoo lyöttäytyy yhteen Ailee-nimisen itsenäisen metsästäjän
kanssa. Heillä on sama päämäärä: lohikäärme Myo Galuna.
Noguchi, Mei: Finlandia (Sangatsu Manga)
Japanilainen Airi-tyttö on vaihto-oppilaana Suomessa joulupukkeja ja tonttuja kouluttavassa Finlandiaoppilaitoksessa. Kirjan lopussa on lyhyt aloitus Roomaan sijoittuvalle Vinculum-kertomukselle.
Ohkubo, Atsushi: Soul Eater (Sangatsu Manga)
Kuolemaa, paljasta pintaa ja veitsiä. Sielua syöviä pikkutyttöjä ja järeitä aseita. Nuorten mangaa, voisi
sijoittaa aikuistenkin puolelle.
Tanaka, Masashi: Gon (Sangatsu Manga)
Sanatonta luontomangaa. Gon on paleoliittiselle kaudelle eksynyt pieni mutta vahva dinosaurus. Villiä
luontokuvausta: karhut, leijonat, majavat.
Toboso, Yana: Kuroshitsuji. Piru hovimestariksi. (Sangatsu Manga)
Kertoo Sebastian-hovimestarista, joka palvelee nuorta herraansa, leluvalmistaja Ciel Phantomhivea.
Sebastian taitaa kaiken herkullisten jälkiruokien valmistamisesta isäntänsä hengen pelastamiseen.
Yuiga, Satoru: At Laz Meridian. Avaloniin ja takaisin. (Sangatsu Manga)
Koulutyttö Mana kauhistuu, kun hänen 10 vuoden takainen kiusaajansa muuttaa naapuriin. Chihiro antaa
Manalle sormuksen, joka johdattaa Manan Avaloniin, kirottuun ja maagiseen maailmaan.
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TARINOITA, TEHTÄVIÄ JA TUTTUJA HAHMOJA
Lasten ja nuorten tietokirjoja
Marjatta Lehtonen, Myllyojan kirjasto
YLEISTEOKSET
03
Bates, Dianne: Maailmanennätykset (Kirjalito)
Totta vai palturia -sarjan visailukirja, jossa on erotettava totuus keksityistä väittämistä.
03
Lasten ensyklopedia (Readme.fi)
PSYKOLOGIA
14.8 Hämäläinen, Ilkka: Kundiopas tytöille (Tammi)
Perustuu Demi -lehden Kysy kundilta -palstaan. Asiallinen, monipuolinen, hyvä tunnelma.
RAJATIETO
15
Hawkins, Emily: Illuusiologia: taikuuden salainen oppi (Kirjalito)
USKONTO
22
Kramer, Jakob: Piplia pikkuisille: läppäkirja : Vanhan ja Uuden testamentin kertomuksia (Suomen
Pipliaseura)
Paksulehtiseksi läppäkirjaksi sisältää paljon tekstiä pienellä fontilla.
22
Thomas, Marion: Raamattu lapsille (Aurinko)
59 raamatunkertomusta. Kertomukset ovat sivun tai aukeaman mittaisia. Selkeä teksti, jota kuvitus
tukee. Sopii myös ääneen luettavaksi.
24.1 Vaittinen, Hanna: Liikuttava hartaus (LK-kirjat)
Uudenlaisen hartauskirjan jokaisessa rukouksessa on mukana liike. Rohkea kirja nuorille.
24.11 Vikström-Jokela, Monica: Minä täällä, Jumala! : lapsen rukouskirja (Lasten keskus) Kuvat Mervi
Lindman
Kuvakirjamainen, runollisia rukouksia, osa vanhoja tuttuja.
25.2 Määttä, Kaija: Essin ja Aatun juhlavuosi (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys)
Tarinamuotoon puettu teos kristillisistä juhlapäivistä.
25.2 Reinikainen, Satu: Ihme pääsiäinen (Lasten keskus)
6-vuotiaan Väinön tarinan ohessa tieto- ja toimintalaatikoita. Lapsiryhmien ohjaajille ja koteihin.
YHTEISKUNTA
30.12 Tällaista on elämä (Aurinko)
Sympaattinen ranskalainen kuvasanakirja, jossa myös tieto-osio. Osa tavoista ranskalaisia.
30.8 Sivunen, Pia: Miina ja Manu juhlivat (Satukustannus)
Kuvakirja (85.22), jossa Miina ja Manu askartelevat koristeita juhliin ja leipovat vieraille
erikoisruokavaliot huomioon ottaen.
37.5 Keränen, Marianne: Tammenterhometsän pikkuväen haaverit : toimintaohjeita todellisiin
tilanteisiin (LK-Julkaisut)
SPEK:n ja SPR:n kanssa yhteistyössä tehty kuvakirjamainen selkeä teos arkipäivän tapaturmista ja
vaaratilanteista. Eläinhahmot antavat toimintamalleja lapsille. Aikuisille turvallisuusvinkkejä.
MAANTIEDE
40.02 Sudenpentujen karttakirja (Sanoma Magazines)
Ei pelkkä kartasto. Tietoa kartoista ja niiden käytöstä. Suomen, Pohjoismaiden ja maanosien kartat
sekä teemakarttoja. Lisäksi luettavaa eri alueista ja tietovisa.
41
Metsälä, Ilkka: Matka Eurooppaan (Readme.fi)
Humoristinen seikkailu Euroopan maihin. Pieni fontti. Omakustanteen oloinen. Aukeaako lapsille?
42.33 Zagornas-Uotinen, Anna: Lasten kanssa Helsingissä: 100 parasta menovinkkiä
pääkaupunkiseudulla (Minerva)
Kaupallisten kohteiden lisäksi esittelee luontokohteita, leikkipuistoja ja kulttuurikohteita.
44.6 Weibel-Lottonen, Nina: Sveitsi = Schweizerische Eidgenossenschaft
44.81 Valtari, Minna: Belgia = Koninkrijk België = Royaume de Belgique (Unipress)
44.82 Ahlgren, Ilona: Alankomaat (Unipress)
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45.71 Mäkipää, Mia: Irlanti = Republic of Ireland = Éire (Unipress)
48.111 Marin, Anni:Turkki = Türkiye Cumhuriyeti (Unipress)
48.28 Syvälä, Maria: Katuturan lapset : lempipaikkoja hökkelikylässä, jossa kukaan ei halua asua
LUONNONTIETEET
50
Claybourne, Anna: Tieteen tarina (Gummerus)
Tositarinoita tieteen merkittävistä läpimurroista ja tiedemiehistä.
50
Nalle Puhin tietokirjasto [Maapallo]
Monipuolinen. Maapallon rakenne, vuorokausirytmi, vuodenajat, luonnonvarat. Paljon valokuvia,
teksti tietolaatikoissa, lisäksi pieniä tarinoita. Leikki-ikäisille ja koululaisille.
50
Winston, Robert: Limupulloraketti ja muita hauskoja kokeita (Nemo)
Välineet kokeisiin löytyvät kodista tai ovat helposti hankittavissa. Vaikeusaste vaihtelee.
TÄHTITIEDE
52
Bond, Peter: Avaruus : maailmankaikkeuden uskomattomat löytöretket (Kirjalito)
Näyttämökirja
52
Briggs, Amy: Angry Birds : avaruus (Otava)
National Geographicin ja Rovion yhteistyötä.
PALEONTOLOGIA
55.4 Brusatte, Steve: Dinosaurusten maailma (Readme.fi)
Paleontologian tohtorin kirjoittama runsaskuvainen jättikirja.
55.4 Douglas, Jozua: Dinosaurukset (Lasten keskus)
Tahtoo tietää –sarjaa. Tietoa leikkimielisesti. Yli 3-vuotiaille.
55.4 Condon, Bill: Dinosaurukset (Kirjalito)
Totta vai palturia -sarjan visailukirja, jossa on erotettava totuus keksityistä väittämistä.
55.4 Kysymysten kirja… dinosaurukset (Mäkelä)
55.4 Taylor, Barbara: Dinosaurukset : matka esihistorialliseen maailmaan.
3D-ponnahduskuvia.
BIOLOGIA
56.8 Hotakainen, Markus: Lasten retkiopas (Docendo)
Retkeilyssä tarvittavat varusteet, havainnointi luonnossa, valokuvaus, jokamiehenoikeudet ja
kansallispuistot ovat eräitä kirjan aiheita. Valokuvia Nuuksion maisemista. Lapsille ja ehkä vielä
paremmin lasten vanhemmille.
56.8 Heimonen, Satu: Tikun ja Takun luontokirja (Sanoma Magazines)
56.81 Hait ja muut syvyyksien pedot (Minerva)
56.9 Barret, Susan: Pohjoisen metsän päivä ja yö (Pen & Paper)
Luonto tutuksi -sarjaa. Käännöskirjassa esitellään Amerikan eläimiä.
56.9 Nikkinen, Irja: Mennään metsään : Olli Omenatoukan luontoretket (Kirjapaja)
Tutustuttaa lähiluontoon ja luonnonsuojeluun tarinoiden kera.
56.9 Stonehouse, Bernnard: Napaseutujen elämää : tutustu pohjoisnavan ja etelänavan luontoon (Pen
& Paper)
Luonto tutuksi -sarjaa. Sekava piirroskuvitus voi antaa väärän kuvan napaseutujen eläimistöstä.
56.9 Vehmanen, Suvi: Lapsen oma talvikirja (Minerva) Kuvat Laila Nevakivi
Lapsen oma talvikirja ratkoo luonnon arvoituksia satujen ja tarinoiden avulla.
KASVITIEDE
57.1 Bergenholz, Björn: 25 kukkaa: joko tunnet? (Karisto)
Tuttavallisesti kirjoitettu kasviopas piirroskuvin ja lyhyin kuvauksin.
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ELÄINTIEDE
58
Smith, Miranda: Kysy eläimiltä (Mäkelä)
Eläinten taitoja ja erikoisaisteja verrataan ihmisen kykyihin ja keinoihin selviytyä. Monen ikäisille.
58
Tällaisia ovat eläimet (Aurinko)
Sympaattinen ranskalainen kuvasanakirja tietolaatikoiden kera.
58.11 Ryhänen, Eeva-Liisa: Me selkärankaiset: nisäkkäät (Lasten keskus) Kuvat Anni Mikola
Kaunis piirroskuvitus ja selkeä teksti. Esittelee lapsentajuisesti 28 nisäkästä Suomen luonnosta (tai
eläimet esittelevät itsensä!).
58.11 Rheenen, Barbara van: Valtavat valaat (Lasten Keskus)
Tahtoo tietää -sarjaa. Kuvakirjamainen tietokirja yli 3-vuotiaille.
58.2 Arlon, Penelope: Ötökät (Kirjalito)
Tutki ja opi sarjaa. Paksulehtinen kirja, jossa on runsaasti valokuvia ja lyhyitä tietoiskuja.
58.9 Sommer-Guist, Christine:Kesäinen luonto (Kirjalito)
Pienten lasten paksulehtinen tietokirja
58.12 Kuisma, Titta: Lapsen oma lintukirja (Minerva) Kuvat Laila Nevakivi
Lyhyitä tarinoita, tietoa lintujen käyttäytymisestä ja tavoista selkeästi kirjoitettuna. Kaunis kuvitus.
Sopii monenikäisille.
58.14 Bergenholz, Björn: 25 kalaa: joko tunnet? (Karisto)
Tuttavallisesti kirjoitettu kalaopas piirroskuvin ja lyhyin kuvauksin.
58.14 Raitanen, Maia: Sano muikku! : Suomen viehättävin kalakirja (Into)
Perustiedot kaloista sekä humoristiset luonnehdinnat kaloista elintavoista.
58.9 Taylor, Barbara: Eläinten pesät (Karisto)
Valokuvia, piirroksia ja ponnahduskuvia. Mielenkiintoinen ja monipuolinen. Nisäkkäiden,
hyönteisten ja kalojen taitavaa arkkitehtuuria. Selkeä teksti sopivasti jaoteltuna. Kaiken ikäisille.
LÄÄKETIEDE
59.1 Green, Dan: Ihminen : elävä tehdas (Nemo)
Sarjakuvamainen ja pieniin yksityiskohtiin menevä kirja.
59.1 Kysymysten kirja…ihminen (Mäkelä)
59.1 Saxby, Claire: Ihmiskeho (Kirjalito)
Totta vai palturia sarjan visailukirja, jossa on erotettava totuus keksityistä väittämistä.
59.3 Plaisted, C.A: Poikien jutut (Karisto)
59.3 Plaisted, C.A: Tyttöjen jutut (Karisto)
Huumorin sävyttämiä selviytymisoppaita murrosikäisille tai esimurrosikäisille.
59.35 Kallio, Maaret: Sopivasti ihana : Q & A tyttöjen seksuaalisuudesta ja seksistä (WSOY)
Tytöille, vanhemmille, kasvattajille, pojille. Teemat pohjautuvat kirjoittajan pitämän Miss Mix-lehden
seksuaaliterapeutin palstan lukijoilta tulleisiin kysymyksiin.
59.55 Winston, Robert: Mitä aivoissa tapahtuu? (Sanoma Magazines)
Tekstin jaottelu tekee helposti luettavaksi, esimerkit hyvin kuvitettuja. Kouluikäisille.
SOVELLETUT TIETEET, LIIKENNEVÄLINEET
60
Ällistyttävät ilmiöt (Kirjalito)
Selkeitä selityksiä arjen ja ympäröivän maailman keksinnöille ja luonnonilmiöille.
60.4 Ripley; Ben: Keksinnöt (Kirjalito)
Totta vai palturia sarjan visailukirja, jossa on erotettava totuus keksityistä väittämistä.
62.2 Blomberg, Olli: Pieni työkonekirja (Laaksonen)
Monipuolinen. Paljon kuvia, joissa hyvät kuvatekstit (ei muuta tekstiä). Sopii kaikenikäisille.
62.4 Hiittu, Matti: Junior maanrakentaja: maanrakennuskoneiden historiaa (Alfamer)
62.409 Rohila, Marjatta: Mummolan koneet (Alfamer)
62.51 Henshaw, Peter: Mahtavat traktorit (Readme.fi)
Pikemminkin aikuisten aineistoa?
62.5109 Hiittu, Matiti: Junior pelastaja: pelastusajoneuvojen historiaa (Alfamer/Karisto)
Hiitun kirjoissa on runsas kuvitus, teksti nuorille tai aikuisille soveltuvaa yksityiskohtaista historiatietoa.
Lapsille toimii paremmin kuvakirjana pelkkien kuvatekstien kera.
62.5109 Glifford, Clive: Autohullu (readme.fi)
62.511 Rendle, Steve: Lauri kilpa-auto : omistajan käsikirja (Kids.fi)
Aidon auton korjausoppaiden tekijän kuvakirjaversio Lauri kilpa-autosta.
62.5209 Salo, Sakari K.: Junakirja (Laaksonen)
Lapsille toimii paremmin kuvakirjana.
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KÄSITYÖ
65
Saarelma, Päivi: Kuvitella : vuoden ympäri silmin ja sormin (Lasten keskus)
Kuvataidekoulun opettajan askartelu- ja leikkivinkkejä luonnon- ja kierrätysmateriaaleista.
Taaperoista koululaisiin.
65
Woam, Catherine: helmi, nappi, huopa : innostavia ohjeita lapsille tekstiiliaskarteluun (Mäkelä)
Osa ohjeista helppoja tuunauksia, osa työläitä käsinompelutöitä.
65
Young, Clare: Etsi löydä ja askartele! (Mäkelä)
Etsi jä löydä.. Mutta onkohan Suomessa simpukat ostettava kaupasta! 35 askarteluohjetta
luonnon- ja kierrätysmateriaaleista. Pojat huomioitu.
65.4 Bull, Jane: Pisto pistolta : pienten oma käsityöopas (Mäkelä)
Kirjontaa, kanavatöitä, neulontaa , virkkausta, applikointia ja tilkkutöitä. Havainnolliset vaiheittaiset
ohjeet.
LEMMIKKI- JA KOTIELÄINTEN HOITO
67.452 Eilert-Overbeck, Brigitte: Kissanpennut (Gummerus)
67.454 Gutjahr, Axel: Akvaario (Gummerus)
MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUS
67.3 Arlon, Penelope: Maalla (Kirjalito)
Tutki ja opi- sarjaa. Paksulehtinen pienten lasten tietokirja.
67.3 Heimonen, Satu: Ankanpoikien maatilakirja (Sanoma Magazines)
67.582 Lahti, Mauri: Mikä tämä sieni on (Karisto)
Kokeneen sienituntijan ja opettajan kirjoittama teos. Tutustuttaa ruokasieniin. Valokuvin kerrotaan
myös sienimaailman erikoisuuksista ja sienten merkityksestä luonnolle.
67.5 Samela, Seija: Mennään metsään : tunnelmakuvia suomalaisesta metsästä (Pieni karhu)
Selkokirja. Tunnelmallisten valokuvien lisäksi tietoa metsäekosysteemeistä, kasveista, eläimistä ja
metsän käytöstä. Kuvat ovat Nuuksion ja Riisitunturin kansallispuistoista.
67.62 Jukarainen, Ilkka: Perheen kalastuskirja (Readme.fi)
Nuoren kalastajan ja hänen tukijoukkojensa yhteinen opas kalaretkiin, eri kalastusmuotoihin,
kalankäsittelyyn jne. Turvallisuutta ja ympäristön huomioon ottamista korostetaan. Vanhahtava
ulkoasu.
RUOANVALMISTUS
68.2 Jaakonen, Kati: Hellapoliisi: ensimmäiset reseptini (Readme.fi)
Monipuolinen. Hyvät kuvat eri työvaiheista.
68.2 Kunnas, Mauri: Tassulan iloinen keittokirja (Otava)
Ruoka- ja leivontaohjeita tosi helpoista vähän mutkikkaampiin. Hyvät vaiheittaiset ohjeet. Mukava
humoristinen kuvitus, mutta kuvat työvaiheista ja valmiista annoksista puuttuvat.
68.2 Langholm, Anette: Prinsessojen keittokirja: 26 lumoavaa reseptiä (Sanoma Magazines)
Prinsessat tykkäävät herkuista ja hyödyntävät usein puolivalmisteita. Melko helppoja.
68.2 Lerche, Pauliina: Tule hyvä kakku : mimmit askartelevat ja kokkaavat (Lasten Keskus)
Junior-kanavan Mimmikoto-ohjelmasta tuttuja reseptejä ja puuhia.
68.2 Paajala, Heidi: Kokataan! : suolaista & makeaa (Gummerus)
Suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia. Hyvät kuvat eri työvaiheista.
68.2 Sparring, Karoliina: Minä osaan kokata! (Mäkelä)
Alkuteoksella ”Laga mat med barn” osuvampi nimi. Ruokaohjeita, ei herkkuja. Runsas kuvitus.
68.2 Suontausta, Marita:Muppetit : ruotsalaisen kokin keittokirja (Sanoma Magazines)
Reseptit ehkä paremmin aikuiseen makuun.
68.24 Pikkuprinsessojen leivontakirja (Igloo)
Ohjeissa kolme vaikeustasoa, mutta helpoimmatkin hankalia. Vaiheittaiset ohjeet puuttuvat.
Erikoisten raaka-aineiden hankkimisessa voi olla ongelmia.
68.24 Swanberg, Åsa: Lempparileivonnaiset (Karisto)
68.25 Ishihara, Yoko: Mangakeittokirja (Sangatsu Manga)
Reseptit sarjakuvamuodossa, lisäksi tietoa japanilaisesta ruokakulttuurista.
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LIIKENNE
69.6309 Huikean hurjat merirosvot (Igloo)
Sisällöltään vaatimaton läppä- ja näyttämökirja.
69.6309 Myllyneva, Mika: Mainiot majakat (Kureeri)
Kirja kertoo mitä majakat ovat ja miksi niitä tarvitaan. Esittelee Suomen tunnetuimmat majakat
myös piirroskuvin ja kartoin.
69.62 Rottböll; Grete: Minun polkupyöräkirjani (WSOY)
Pyöräilytilanteet ovat haastavia ja esim. vasemmalle kääntyminen opastetaan ryhmittymällä eikä
turvallisempana suorakulmakäännöksenä. Pyöräilymerkkiä suorittavatkin 12-vuotiaat kaverukset,
mutta kuvitus ja kirjan henki sopisi paremmin nuoremmille.
69.63 Kettunen, Edu : Pienen kipparin käsikirja (Kaiku Books)
Johdattaa veneilyn monipuoliseen maailmaan huumoria unohtamatta. Piirroskuvitus. Kouluikäisille.
TAITEET, PIIRRUSTUS
70
Tehdään taidejuttuja : taidekasvatusta kaikenlaisiin koteihin (Annantalon taidekeskus)
Kotiversioita Annantalon Taideneuvolassa 2009 – 2011 tehdyistä tehtävistä. Kertoo sopivista
työskentelymateriaaleista ja välineistä ja esittelee historiaan ja nykyisyyteen liittyviä retkiä
Helsingissä. Alle kouluikäisille, alakouluikäisille. Teos myös netissä.
74.11 Gowen, Fiona: Opitaan piirtämään (Igloo)
Kuvataiteen menetelmiä vasta-alkajille ja tositaitureille. Monipuolinen. Käydään läpi mm.
luonnokset, varjostaminen, häivyttäminen, doodlaus, kollaasit, askarteluprojektit.
ELOKUVAT
77.4983 Rowlands, Caroline: Ice age: mannerten mullistus : virtuaalinen elämyskirja (Readme.fi)
77.4983 Fisher, Jude: Hobitti : odottamaton matka : kuvitettu opas (WSOY)
77.4983 Wallace, Daniel: Galaktiset taistelut (WSOY)
MUSIIKKI
78.993 Bergman, Marikka: Robinin huikea tarina (Tammi)
LIIKUNTA,
79.31 Jalkapallo : taitolaji (Gummerus)
Taitoharjoitusten lisäksi huippupelaajien esittelyjä.
79.31 Pelataan… jalkapalloa : harjoittele, opi ja kehity (Karisto)
Testihenkilön mielestä havainnollisemmat kuvat kuin Jalkapallo : taitolaji kirjassa.
79.52 Vanhanen, Erkki: Ensimmäinen rallikirjani: ralliautoilua kuvin ja sanoin (Alfamer)
Pikkupoika kannen kuvassa antaa harhaanjohtavan kuvan kohderyhmästä. Teksti sopii paremmin
nuorille tai aikuisille.
79.37 Davidson, Ron: Pelaa parempaa jääkiekkoa (Readme.fi)
Opas joukkueessa pelaaville nuorille.
79.7 Pihlaja, Perttu: Parkour : hyppimisen lyhyt oppimäärä (Atena)
Johdattaa lajin pariin, tietoa turvallisuudesta ja harjoittelupaikoista, oheisharjoittelua ja
syventävää tietoa kokeneille harrastajille.
PELIT; LEIKIT, SIRKUS
79.8 Duudsonit : 100 tapaa pelastua tylsyydeltä (Johnny Kniga)
Jekuttamisen säännöt: 1)Älä koskaan jekuta heikompias. 2) Se ei oo källi eikä mikään jos lopussa
kaikki ei naura. 3) Vaihra kohretta tarpeeksi usein. 4) Puutu aina kiusaamiseen.
79.8 Havukainen, Aino: Tatu ja Patu pihalla : käsikirja kaikille niille, joilla ei ole mitään tekemistä ja
niille, jotka ovat jo unohtaneet leikkimisen jalon taidon (Otava)
Kirjan takakannessa luokka 85.22.
79.8 Hietamies, Leena: Maailman ympäri: puuhaa ja askartelua (Kirjapaja)
Esittelee askartelutehtävien ja leikkien avulla paikkoja, eläimiä, tapoja ja kieliä eri maanosista.
Leikki-ikäisille ja pienille koululaisille.
79.8 Optiset harhat (Readme.fi)
Vaikuttavia illuusioesimerkkejä selityksineen.
79.8 Sundsten, Bernd: Retkeillään luonnossa (Mäkelä)
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79.81 Sakki, Jukka: Kuka hoksaa? : 60 pähkinää purtavaksi (Karisto)
Pulmatehtävät on jaettu kolmeen luokkaan: helpot nakit, kovat pähkinät ja einstein osasto.
Vaatii nokkeluutta ja teräviä hoksottimia. Osassa tarvitaan myös laskutaitoa. Nuorille.
79.84 Gerlings, Rebecca: Mikä tämä on? : kuva-arvoituksia (Nemo)
Leikkimielinen kuva-arvoituskirja.
79.84 Vuorio, Jukka: Lätkävisa 2012
Koko perheen tietokilpailupaketti jääkiekosta, sen pelaajista, taustavaikuttajista ja historiasta.
79.85 Einhorn, Nicholas: Taikatemput (Readme.fi)
79.85 Fullman, Joe: Mahtavat taikatemput (Karisto)
79.91 Mikkanen, Raili: Mennään sirkukseen (Minerva) Kuvat Laura Valojärvi
Sirkuksen historia, sirkustaiteilijoiden työ, sirkuseläimet ja sirkus harrastuksena. Sopii myös ääneen
luettavaksi.
KIRJALLISUUS, KIELET
86.11 Hanrahan, Gareth: Hobittien maailma : Keski-Maan kansat ja kolkat (Readme.fi)
86.14 Hjelt, Marjut: Veden valtiaat (SKS) Kuvat Christer Nuutinen
Totta & Tarua -sarjaa. Kuvaa vedenalaista valtakuntaa ja niiden mytologisia asukkaita: Veden
jumalia, haltioita, vedenneitoja ja hirviöitä. Ei heikkohermoisille! Lukijan on hyvä olla jo hirviö- ja
kauhujuttuiässä tutustuessaan tähän kirjaan. Sopii myös aikuisille.
86.22 Happonen, Sirke: Muumiopas (SKS)
89.5038 Suomi-englanti kuvasanakirja (Satukustannus) Kuvat Tuomas Mäkelä
Miina ja Manu -sarjaa
89.5999038 Servo, Jasmiina: Hei, mitä sinä sanoit (Frog NY)
Viittomakielen sanakirja, joka sisältää 158 valokuvattua viittomaa, piirrettyjä kuvia sekä
selventävää tekstiä.
YHTEISKUNTA, LUONNONTIETEET, TEKNIIKKA
3, 5, 6 Vihreä elämä –sarja (25 kirjaa) (Perhemedia): Aurinkovoima, Bioenergia, Energiapaketti, Fossiiliset
polttoaineet, Ilmastonmuutos, Jätehuolto, Kestohyödykkeet, Kulutushyödykkeet, Luonnonvarat,
Maalämpö, Meret, saaret ja napavyöhykkeet, Metsät ja kosteikot, Mitä järkeä olla vihreä? I, Mitä
järkeä olla vihreä? II, Oma hiilijalanjälki, Ravinnon tuottaminen ja hankkiminen, Saasteet,
Tuulivoima, Vesi, Vesivoima, Vihreä liikenne, Vihreä rakentaminen, Vihreän elämän valintoja,
Vuoret, aavikot ja arot, Ydinvoima
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TOIMINTAA, TOHINAA JA TAPAHTUMIA
Lastenkirjoja
Jenni Tyni, Kaakkurin kirjasto
HELPPOLUKUISET
Uudet sarjat:
Coe, Cathernie: Kesäkoulussa (Länkkäri-Lasse) (Sanoma Magazines) Kuvat Jan McCafferty
Coe, Cathernie: Tukala tilanne (Länkkäri-Lasse) (Sanoma Magazines) Kuvat Jan McCafferty
Coe, Cathernie: Päivä tivolissa (Länkkäri-Lasse) (Sanoma Magazines) Kuvat Jan McCafferty
Coe, Cathernie: Villin lännen yllätys (Länkkäri-Lasse) (Sanoma Magazines) Kuvat Jan McCafferty
Länkkäri-Lasse seikkailee kaverinsa Peten kanssa. He käyvät kesäkoulussa ja paimentavat lehmiä. Päivä
tivolissa ei mene odotusten mukaisesti, sillä Pete ei pidä korkeista paikoista. Pojat lähtevät villiin länteen,
mutta eivät meinaa löytää perille, sillä he unohtavat kartan.
Grindley, Sally: Kujeilevat kameleontit (Suuri seikkailu) (Sanoma Magazines) Kuvat Alex Paterson
Grindley, Sally: Komeat kirahvit (Suuri seikkailu) (Sanoma Magazines) Kuvat Alex Paterson
Grindley, Sally: Kiireettömät kilpikonnat (Suuri seikkailu) (Sanoma Magazines) Kuvat Alex Paterson
Grindley, Sally: Ketterät kengurut (Suuri seikkailu) (Sanoma Magazines) Kuvat Alex Paterson
Nooa ja Noora uskovat, että on tulossa vedenpaisumus. Siksi he kiertävät ympäri maata keräämässä
eläimiä arkkiinsa. Eläimet vain ovat usein vekkulilla mielellä, eivätkä meinaa seurata Nooaa arkkiin.
Yleensä Noora on se, joka keksii keinon houkutella eläimet mukaan.
Vanhat sarjat:
Dolan, Penny: Jonglööri Joni (Karlon sirkus, Kirja käteen) (Mäkelä) Kuvat Bruno Robert
Dolan, Penny: Klovnit Pulla ja Pitko (Karlon sirkus, Kirja käteen) (Mäkelä) Kuvat Bruno Robert
Easton, Tom: Makkaraa mahan täydeltä (Kapteeni Kuula, Kirja käteen) (Mäkelä) Kuvat Matt Buckingham
Easton, Tom: Vähissä vetimissä (Kapteeni Kuula, Kirja käteen) (Mäkelä) Kuvat Matt Buckingham
Wallace, Karen: Kadonneet kissanpennut (Etsiväkoira, Kirja käteen) (Mäkelä) Kuvat Jackie Harland
Wallace, Karen: Munavaras (Etsiväkoira, Kirja käteen) (Mäkelä) Kuvat Jackie Harland
Bradman, Tony: Henri ja isän syntymäpäivä (Sininen banaani) (Mäkelä) Kuvat Susan Hellard
Mikkanen, Raili: Histamiinin luolaseikkailu (Keltanokka) (Tammi) Kuvat Jukka Lemmetty
Huovi, Hannele: Suurkontio Tahmapää ja Julkea Jänis (Keltanokka) (Tammi) Kuvat Mika Launis
Eräpuro, Annika: Eve Ilves Espanjassa (Keltanokka) (Tammi) Kuvat Mika Launis
Kivekäs, Ansu: Ykkösjätkät (Kirjava kukko) (Tammi) Kuvat Terese Bast
Tapola, Katri: Väinämö sisäkentillä (Kirjava kukko) (Tammi) Kuvat Marika Maijala
Marttinen, Tittamari: Meidän luokka nousukiidossa (Kirjava kukko) (Tammi) Kuvat Carlos da Cruz
Marttinen, Tittamari: Koirien karuselli (Leon lemmikkiuutiset) (Kirjapaja) Kuvat Terese Bast
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KERTOMUKSET
Yksittäiset kirjat:
Juhanne, Toni: Tervetuloa Nauruvaaraan (Pieni karhu) Kuvat Antti Venetpalo
Aapelia epäilyttää mennä uuteen kouluun, sillä samaan kouluun on tulossa koko Suomen kammoama
Ensio-poika, neljän tokaluokkalaisen kokoinen koulukiusaaja.
Lehtinen, Tuija: Sirkuskoira Rico (Otava)
10-vuotias Arttu kiertää perheensä kanssa Suomea Sirkus Mimosan mukana. Arttu saa pitää sirkusalueella
ilman omistajaa harhailleen koiran, ja alkaa kouluttaa siitä sirkuskoiraa, sillä Ricoksi nimetty koira tuntuu
olevan taitava temppuilija. Kaikki eivät kuitenkaan pidä siitä, että Rico liittyy mukaan sirkukseen.
Mäki, Harri István: Prahan vaahtohirviöt (Pieni karhu)
Salmi, Veera: Puluboin ja ponin kirja (Otava) Kuvat Emmi Jormalainen
Salminen, Hellevi: Kuinka pikku Täplästä tuli iso koira (Otava) Kuvat Erika Kallasmaa
Täplä muuttaa kaverikoiransa Pekon kanssa maalta kaupunkiin. Täplä on vasta vuoden ikäinen, ja
palvoo Pekkoa, joka on kokenut monet näyttelyt ja saanut palkintoja ja ruusukkeita. Paljon asioita ehtii
tapahtua, ennen kuin Pekko hyväksyy Täplän vertaisekseen. Mutta lopulta Täplästäkin kasvaa iso koira.
Suomela, Laura: Lokkisaaren säpinät (WSOY) Kuvat Markus Pyörälä
Juho lähtee ensimmäistä kertaa kesäleirille ja yökyläily ilman vanhempia pelottaa. Ensimmäinen ilta onkin
vaikea, mutta yöllisellä huussireissulla Juho sattuu huomaamaan epäilyttävää touhua lähisaaressa.
Tanttu, Ville: Tiikerisydän : pelon sisällä asuu rohkeus (WSOY) Kuvat Ville Tanttu
9-vuotias Amos joutuu heti ensimmäisenä päivänä uudessa koulussa naurunalaiseksi. Hän karkaa koulusta
ja päättää, ettei mene sinne enää koskaan. Perhe valmistautuu tupaantuliaisiin ja kaikkien pinna on
kireällä. Amos pelkää valheittensa paljastuvan, ja pelon mörkö kasvaa koko ajan suuremmaksi.
Uudet sarjat:
Badger, Meredith: Yllättävä ystävä (Go Girl) (Sanoma Magazines) Kuvat Aki Fukuoka
Yllättävä ystävä kertoo ujosta Miasta, jolla on tyttöjen lisäksi myös poika hyvänä ystävänään. Kirjassa
pohditaan, voiko tyttö ja poika olla vain ystäviä keskenään.
Kalkipsakis, Thalia: Tanssitähti (Go Girl) (Sanoma Magazines) Kuvat Aki Fukuoka
Tanssitunneille päässyt ujo Karo miettii uskaltaako hän tanssia yksin koko tanssiryhmän edessä, saati että
suuressa kevätnäytöksessä yleisön edessä.
Carter, Alex: Oikukkaan diivan tapaus (Mysteeritytöt 1) (Sanoma Magazines)
Laurenin vanhemmat pyörittävät Mayfair Park- hotellia Lontoossa. Lauren kavereineen viettää usein
aikaa hotellilla ja he pääsevät näkemään kuuluisuuksia. Eräs kuuluisa filmitähti käyttäytyy kummallisesti.
Sitten hotellin asukkaalta katoaa arvokas kello, ja ystävykset alkavat epäillä filmitähden avustajaa Maxia.
Carter, Alex: Myrkytetyn mutakakun tapaus (Mysteeritytöt 2) (Sanoma Magazines)
Tällä kertaa Mayfair Park –hotelliin on tulossa poikabändi 4ever. Selviää, että joku yrittää tahallaan
vahingoittaa bändin manageria, herra Fortunea.
Courtenay, Lucy: Tiikerit pulassa (Wild 1) (Sanoma Magazines)
11-vuotiaiden kaksostyttöjen perheeseen kuuluu kaksi tiikerinpentua. Pennut on takavarikoitu niitä kaltoin
kohdelleelta pariskunnalta. Tytöt ovat juuri aloittaneet uuden koulun, eikä sopeutuminen ole kovin
helppoa. Sitten isä sairastuu ja joutuu luopumaan työstään. Rahaa on saatava jostakin, ja kaksoset
keksivät pistää tiikerinpennut töihin. Yllättäen alkaa näyttää siltä, että alkuperäiset omistajat tahtovatkin
pennut takaisin. Torin ja Tayan on tehtävä kaikkensa, ettei niin pääsisi käymään!
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Courtenay, Lucy: Tähtiainesta (Wild 2) (Sanoma Magazines)
Tori ja Taya näkevät, kuinka heidän kotitalonsa räjähtää ilmaan. Miten perhe nyt jatkaa
eläinmallitoimistonsa pyörittämistä, kun heille jää vain mukana olleet tavarat ja pakettiauto?
Onnettomuus muuttaa myös kaksostyttöjen välejä. Isä saa uuden toimeksiannon, mutta tarvitsee sitä
varten uivia apinoita. Äiti puolestaan viettää kaiken aikansa äiditöntä apinavauvaa hoivaten. Heidänkin
välit alkavat kiristyä. Koko perhe tuntuu olevan tuuliajolla.
Foxley, Jane : Muncle Trogg – maailman pienin jättiläinen (Muncle Trogg) (Gummerus) Kuvat Steve Wells
Muncle Trogg on epätavallisen pieneksi jäänyt jättiläinen. Eräänä päivänä Muncle menee luokkansa
mukana vierailulle ruikkusmuseoon. Muncle näkee ruikkusten vaatteita ja kuulee ruikkusten loitsukirjasta.
Hän päättää lähteä ruikkusten kaupunkiin tutkimaan, mitä ne pienet oliot oikein ovat.
Hallberg, Lin: Eppu etsii kotia (Eppu) (Tammi) Kuvat Margareta Nordqvist
Elsan sisarpuolella Minnalla on oma hevonen, ja tietenkin Elsakin haluaisi oman hoidokin. Unelma omasta
ponista alkaa tuntua todellisemmalta, kun Minna huomaa lehdessä ilmoituksen myytävästä ponista.
Larry, H. I.: Myrkkysaari (Zac Power 1) (Sanoma Magazines) Kuvat Ash Oswald
Zac Power on salainen agentti, joka joutuu keskelle Myrkkysaarta. Hänen pitää löytää tohtori Turmion
salainen laboratorio ja selvittää hänen salaperäisen X-rohdon ainesosat. Viidakko on täynnä vaaroja.
Kaiken lisäksi Zacin veli joutuu tohtorin vangiksi, ja Zacin pitää pelastaa vielä hänetkin. Aika kuluu!
Larry, H. I.: Syvissä vesissä (Zac Power 2) (Sanoma Magazines) Kuvat Ash Oswald
Zac hänet lähetetään Korallimerelle etsimään uutta huippusyvälle pääsevää sukellusvenettä. Zacin
tehtävänä on selvittää kuka sen on keksinyt ja miksi. Matkalla vastaan tulee monenmoisia esteitä ja
Zacilla alkaa aika loppua. Miten käy, kun Zac satuttaa päänsä ja menettää muistinsa?
Lindo, Elvira: Villirilli Manolito (Manolito) (Tammi) Kuvat Emilio Urberuaga
Jokainen tuntee Villirilli Manoliton. Lempinimi juontaa Manoliton silmälaseista, eikä se haittaa Manolitoa:
jokaisella vähänkin tärkeällä tyypillä on lempinimi. Kirja on täynnä tarinoita Villirilli Manoliton elämästä,
tärkeistä ihmisistä ja tapahtumista.
Menna, Jon: Vintti pimeänä (Komisario Mäkelän tutkimuksia 1) (WSOY) Kuvat Tuomas Gustafsson
Rouva Hammasperän kotona kummittelee. Komisario Mäkelä lähtee apulaisensa Laineen kanssa
selvittämään tapausta.
Salmson, Jo: Tam kerjäläispoika (Lohikäärmeratsastaja 1) (Tammi) Kuvat Åsa Ekström
Kerjäläispoika Tam haluaisi lohikäärmeratsastajaksi, mutta tietää, ettei hänellä ole mitään mahdollisuutta
moiseen. Taivas-nimisen lohikäärmeen avulla Tam päätyy kuin päätyykin lohikäärmetalleille oppilaaksi.
Salmson, Jo: Tamin tulikoe (Lohikäärmeratsastaja 2) (Tammi) Kuvat Åsa Ekström
Muut renkioppilaat eivät ota kerjäläispoika Tamia hyvin vastaan. Koe lähestyy, ja muut lapset käyvät
todella ilkeiksi. Pääseekö Tam ollenkaan kokeeseen, saati että saako sen läpi?
Tuomola, Johanna: Jäätelökioskin arvoitus (Kivalan etsivät 1) (Myllylahti) Kuvat Satu Kontinen
Kuten joka kevät, Kivalan kaupunkiin tulee jäätelökioski. Myyjätyttö Sanna on pulassa: jäätelöt sulavat
kahtena yönä peräkkäin. Matti ja Lumi päättävät selvittää kuka on tihutöiden takana.
Waters, Skye: Jääkarhun apuna (Taikakoirat 1) (Karisto)
Hylätty koiranpentu jää koeajalle Ellan luokse, ja se saa nimen Blue. Blue onkin Taikakoira, ja se vie Ellan
Pohjoisnavalle viiden muun Taikakoiran seuraan. Ellan tehtävä Taikakoirien johtajana on auttaa hätään
joutuneita eläimiä. Tällä kertaa pulassa on jääkarhu, joka tunkeutuu ruoan toivossa kaupunkiin.
Waters, Skye: Karibut vaarassa (Taikakoirat 2) (Karisto)
Pohjoisnavalla tarvitaan taas apua, sillä karibut ovat vaarassa. Ella tutustuu inuiittipoika Jakiin ja hänelle
selviää lopultakin, mikä Taikakoirien tarina oikein on.
Whybrow, Ian: Harri ja dinot rosvon jäljillä (Harri ja dinot 1) (Mäkelä) Kuvat Pedro Penizzotto
Harri pelastaa muovisen dinosauruksen häirikkö-Remun kynsistä ja saa dinolaumasta ikuisen apuvoiman
itselleen. Naapurissa asuva Kaurasen setä on ryöstetty, ja Harri ystävineen päättää selvittää asian.
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Whybrow, Ian: Harri ja dinot pelastavat kylän (Harri ja dinot 2) (Mäkelä) Kuvat Pedro Penizzotto
Harri ja kaverit viettävät talvilomaa. Sataa paljon lunta ja naapurikylän asukkaat jäävät loukkuun
kyläänsä lumen tukkiessa tiet. Harri auttaa dinojen kanssa kyläläiset pulasta.
Whybrow, Ian: Harri ja dinot melovat seikkailuun (Harri ja dinot 3) (Mäkelä) Kuvat Pedro Penizzotto
Harri pääsee kajakkiretkelle Veskun ja kavereittensa kanssa. Harria ja dinoja tarvitaan taas, kun
luonnonsuojelualueella ilkeä mies ryöstää harvinaisten lintujen pesiä.
Whybrow, Ian: Harri ja dinot lentävät hätiin (Harri ja dinot 4) (Mäkelä) Kuvat Pedro Penizzotto
Harrin kodin lähellä irrallaan juoksevat koirat hätyyttelevät maanviljelijöiden lampaita. Harri kavereineen
haluaa selvittää asian, mutta samalla heidän pitäisi vahtia vihaista ja vauhdikasta pikkupoikaa.
Vanhat sarjat:
Bagge, Tapani: Urho ja aaveiden meri (Tammi)
Cabot, Meg: Ramppikuumetta (Allien tyttösäännöt 4) (WSOY)
Gahrton, Måns: Salaistakin salaisempi pölynimuri (Hotelli kultainen mysteeri 5) (Tammi)
Gutman, Dan: Mieletön musamaikka (Kahjo kouluni 6) (Sanoma Magazines) Kuvat Jim Paillot
Gutman, Dan: Tyrmäävä terkkari (Kahjo kouluni 7)(Sanoma Magazines) Kuvat Jim Paillot
Gutman, Dan: Höperöt pöperöt (Kahjo kouluni 8) (Sanoma Magazines) Kuvat Jim Paillot
Hallberg, Lin: Älä pelkää, Sinttu (Tammi) Kuvat Margareta Nordqvist
Hallberg, Lin: Yli esteiden, Sinttu (Tammi) Kuvat Margareta Nodrqvist
Jansson, Anna: Hopea-aarre (Emil Wern tutkii) (Gummerus) Kuvat Mimmi Tollerup
Jansson, Anna: Pankkiryöstö (Emil Wern tutkii)(Gummerus) Kuvat Mimmi Tollerup
Kallioniemi, Tuula: Aaveita ja avaruusolentoja (Otava) Kuvat Jii Roikonen
Kallioniemi, Tuula: Karoliina ja vallaton pentu (Otava) Kuvat Marika Maijala
Kallioniemi, Tuula: Konsta leirikoulussa (Otava) Kuvat Leena Lumme
Kolu, Siri: Me Rosvolat ja Iso-Hemmin arkku (Otava)
Krekelä, Katja: Riepu ja iso riipijä (Gummerus) Kuvat Sanna Sipi
Kuronen, Kirsti: Kuituset ja isän koodi (Karisto) Kuvat Jaakko Katajamäki
Lipasti, Roope: Vilhelmiina ja vanha röyhyttelijä (WSOY) Kuvat Ulriikka Lipasti
Lukkarila, Päivi: Venlan kesäponi (Karisto) Kuvat Anu Mikkonen
Lukkarila, Päivi: Tsemppiä, Venla! (Karisto) Kuvat Anu Mikkonen
Lybeck, Sebastian: Latte-siili Lofooteilla (Lasten keskus)
McMullan, Kate: Kaamea luokkaretki (Lohikäärmeakatemia 3) (Sanoma Magazines) Kuvat Bill Basso
McMullan, Kate: Hullut häät (Lohikäärmeakatemia 4) (Sanoma Magazines) Kuvat Bill Basso
Mäki, Harri Istvan: Leevi ja kultainen naamio (Lasten keskus)
Mäkipää, Jari: Etsiväkerho Hurrikaani ja petosten pilvi (Tammi)
Nesbo, Jo: Tohtori Proktori ja mahdollinen maailmanloppu (Gummerus) Kuvat Per Dybvik
Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä ja nukkavieru Nelli (Tammi) Kuvat Christel Rönns
Nuotio, Eppu: Kingi ja joulujen joulu (Otava) Kuvat Katri Kirkkopelto
Parvela, Timo: Ella ja kadonnut karttakeppi (Tammi)
Parvela, Timo: Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen (Tammi) Kuvat Virpi Talvitie
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Seppälä, Anne: Topi ja Rasseli (Koirakaverit 5) (Karisto)
Teräs, Mila: Telma ja kuiskausten koulu (Otava) Kuvat Karoliina Pertamo
Wallden, Netta: Ruben ja Harman kartano (Rubenin tutkimuksia 2) (WSOY) Kuvat Laura Valojärvi
Webb, Holly: Pörrö lumipyryssä (Karisto) Kuvat Sophy Williams
Webb, Holly: Yksinäinen Allu (Karisto) Kuvat Sophy Williams
Veirto, Kalle: Etsivätoimisto Henkka ja Kivimutka ja mafian vanki (Karisto) Kuvat Jari Paananen
Veirto, Kalle: Etsivätoimisto Henkka ja Kivimutka ja suuri salapoliisikisa (Karisto) Kuvat Jari Paananen
Widmark, Martin: Eläinpuodin arvoitus (LasseMaijan etsivätoimisto) (Tammi) Kuvat Helena Willis
Widmark, Martin: Kaksi pahaa sutta (Kauhuagentti Nelli Rapp 3) (Tammi) Kuvat Christina Alvner

KUVAKIRJA KUKOISTAA, SADUISTA PULAA
Kuva-, satu- ja lastenrunokirjoja
Anne Alarto, Lasten ja nuorten osasto
Kotimaisia tekijöitä tulee lisää, mutta sarjat hallitsevat. Monet aikuisten kirjailijat kirjoittavat
kuvakirjatekstejä. Suomenruotsalaisten panos vahva. Tekijöissä vanhempi/lapsi-parivaljakoita
(Lemmetyt, Nuotiot, Tiitiset). Ystävyys, yhteisöllisyys ja positiivinen arjen kuvaus hallitsevat. Kriitikon
mukaan kiire näkyy suomalaisessa kuvakirjassa (?). Vauvoille ja taaperoille laadukkaita
katselukirjoja.
Käännöskuvakirjojen taso epätasainen. Hyvän tarinan puute vaivaa osaa käännöksistä. Tunteet tärkeitä,
mutta joskus liikaa ”söpöilyä”. Parhaimmisto pohjoismaista ja anglosaksiselta kielialueelta. Missä viipyvät
esim. aasialaiset käännökset? Tammen kultaisten kirjojen uudet painokset ja uudet käännökset
tervetulleita, joukossa helmiä esim. Margaret Wise Brownilta.
Sarjoja jatkavat: Tapani Bagge (Tahvo ja Bella), Pirkko Harainen (Emma), Maikki Harjanne (Minttu),
Lauri Hirvonen (Hupsutupsu), Riitta Jalonen (Aatos ja Sofia), Hanna Kallio (Velhovaari), Anneli Kanto (Viisi
villiä Virtasta), Katri Kirkkopelto (Eetu ja Oona), Kristiina Louhi (Tomppa), Marika Maijala (Sylvi Kepponen),
Tiina Nopola (Siiri), Timo Parvela (Taro), Sanna Pelliccioni (Onni), Aira Savisaari (Ambulanssipartio Masa ja
Maija), Mila Teräs (Elli), Anne Vasko (Jellona)
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KOTIMAISET
Airik, Enna: Haavemaa (Karisto)
- menneen maailman tunnelmaa surumielisessä tarinassa
Airola, Sari: Lentävät syntymäpäivät minareettimaassa (WS)
- lentävällä matolla itämaille
Hai, Magdalena: Mörkö Möö ja Mikko Pöö (Karisto)Kuvat Saana Nyqvist
- kääntökuvakirja; näkökulmien vaihto hauska idea
Harainen, Pirkko: Tekemistä riittää, Emma (WS) Kuvat Leena Lumme
- isän työttömyydestä positiivisesti
Hurme, Anssi & Maija: Peiton alla (Schildts & Söderströms)
- pienen tytön mielikuvitus/uniseikkailu, esikoisteos
Henriksson, Karin: Itämeren Ritarit (Itämeren Ritarit) Kuvat Harri Tarkka
- pelastetaan yhdessä Itämeri
Juvonen, Riikka: Roope roska-auto (Tammi) (Tammenterho)
- mukava aihevalinta
Király, Réka: Lunta sataa, Lupo! (WS) Kuvat Marika Maijala
- pikkukoira ihmettelee ensilunta pienten kaupunkiseikkailussa; loppuun asti
viimeistelty kuvitus; vuoden kauneimpia kirjoja
Kummu, Essi: Puhelias Elias (Tammi) Kuvat Marika Maijala
- lapsen ja perheenelämänmuutoksesta hienovireisesti; teksti ja lapsen piirrostyyliä tapaileva
kuvitus synkkaavat hienosti
Känkänen, Juhani: Hyvää huomenta (Teos) Apo Apponen!
- romaanikirjailijan ensimmäinen kuvakirja
Lerche, Pauliina: Pakkasherra ja Kylmänhuokuja (Lasten keskus) Kuvat Meri Mort
- Mimmit etsivät talvea Kalevalan mytologiaa sivuavassa tarinassa
Lindeberg, Minna: Aimo ja Unto (S & S) Kuvat Linda Bondestam
- herrapariskunnan ystävyyden kiemuroita, ”huima”
Majander, Kaarina: Emma ja yllätysvieras (Kiban Aurinkogalleria) Kuvat Kiba Lumberg
- Emma vierastaa uuden koulunsa maahanmuuttajaoppilaita, mutta salaperäisen Defin kanssa hän
pääsee matkalle mausteiden ja basaarien kiehtovaan maahan ja oppii ymmärtämään
erilaisuutta
Nopola, Sinikka ja Nopola, Tiina: Heinähattu, Vilttitossu ja Kalju-Koponen (Tammi) Kuvat Salla Savolainen
- Kattilakosken perheessä kuohuu: kumpi oli vauvana kalju, Heinähattu vai Vilttitossu?
Nuotio, Anna, Nuotio, Eppu: Veikko ja Veikko (Otava) Kuvat Kristiina Louhi
- sukupolvet kohtaavat äidin ja tyttären yhteistyönä syntyneessä tarinassa
Peltomaa, Marianne, Strömsholm, Jani: Pikkukoutsi (S &S) Kuvat Carlos da Cruz
- isä ja poika harrastavat yhdessä
Raittila, Kaisa: Pikku Päkän purjopäivä (Lasten keskus) Kuvat Matti Pikkujämsä
nonsense-riimitellen tunteista ja tunnelmista
Rönns, Christel: Perin outo muna (S & S)
- kirjailija sai idean tarinaan omalta isältään; FinlandiaJunior –palkinto 2012 sekä
Svenska litteratursällskapetin palkinto
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Suvilehto, Pirjo: Anni ja loistokoirat (WS) Karoliina Pertamo
- Anni tutustuu erilaisiin koiriin ennen oman koiran hankintaa
Syväjärvi, Annastiina: Yllin kyllin (WS) Teksti Johanna Venho
- miksi meillä on niin paljon roinaa?
Teräs, Mila: Elli ja tuttisuu (Otava) Kuvat Karoliina Pertamo
- suloinen kirja tutista luopumisesta; Ellin tarina jatkuu keväällä (Elli ja unenpää)
Tiitinen, Esko-Pekka: Jätti ja jänöset (Tammi) Kuvat Nikolai Tiitinen
- jättiläinen ja jänikset kohtaavat yhteisöllisyyttä korostavassa tarinassa;
isän ja pojan toinen yhteinen kuvakirja
Topelius, Zacharias: Adalmiinan helmi (Teos) Kuvat Lena Frölander-Ulf
art nouveau-tyylinen kuvitus tuo uutta ulottuvuutta tuttuun satuun, myös uusi käännös (Asko
Sahlberg)
Vettenterä, Minttu: Miten mörkö kesytetään? (Mäkelä) Kuvat Keanne van de Kreeke
- selviytymis- ja lajiopas mörköjen maailmaan
Vuorio, Maria: Satu meni saunaan (Tammi) Kuvat Marjo Nygård
- saunominen ja saunatontut – viimeinkin kuvakirjassa!
KATSELUKIRJOJA
Gunnervall, Maarit: Retkelle aurinkoon (Tammi)
Katajavuori, Riina: Onerva kokkaa (Tammi) Kuvat Anne Vasko & Erika Kallasmaa
Koskinen, Katriina: Vauva! (WS) (Papu)
Savolainen, Salla: MiniHelsinki (Tammi)
MUISTA MYÖS:
Ezer, Sini: Suklaaleipuri (Karisto)
Helakisa, Kaarina: Annan seitsemän elämää Kuvat Mirkka Eskonen (Aalto-yliopisto)
Hirvonen, Hannu: Sadan asteen eskarikuume (Karisto) Kuvat Mika Kolehmainen
Hytönen, Ville: Taatelikujan salaperäinen Pisteli (Tammi)Kuvat Krista Partti. (Tammenterho)
Kokkonen, Kiti: Hevisaurus ja sapelihammaslääkäri (Otava) Kuvat Michael Majalahti ja Jenna Kälviäinen
Korolainen, Tuula: Kuono lumessa (Lasten keskus) Kuvat Marjo Nygård
Lehtinen, Emilia: Prinsessa Wilhelmiina ja kohtalon lantti: kertomus… (WS) Kuvat Laura Valojärvi
Lemmetty, Leevi: Pipopingviini (Lasten keskus) Kuvat Jukka Lemmetty
Tapola, Katri: Pieni Prinssisatu (Tammi) Kuvat Sanna Pelliccioni. (Tammenterho)
Toivola, Ritva: Hilpeä uimaretki (Saarni-kirjat) Kuvat Karoliina Pertamo

KÄÄNNÖKSET
Aakeson, Kim Fupz: Tyttö ja ihmeelliset korvat (Tammi) Kuvat Salla Savolainen
- erilaisuudesta suloisesti ja persoonallisesti, pohjoismaista yhteistyötä parhaimmillaan
Altschuler, Sally: Villi laivamatka (Tammi) Kuvat Sven Nordqvist
- kommelluksia Nooan arkissa, mainio kuvitus
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Buckingham, Will: Ronttu ja merimies (Mäkelä) Kuvat Thomas Docherty
- hulvaton tarina ystävystymisestä ja seikkailusta; kuvituksen rantamaisema tuo
mieleen Hailuodon
Freedman, Claire: Kuka nyt syödään? (Mäkelä) Kuvat Nick East
- ripaus anarkismia höystää kutkuttavan mainiota eläintarinaa
Haughton, Chris: Voi sinua, Sulo! (Lasten keskus)
- minkä koira luonnolleen voi?
Hole, Stian: Hermannin salaisuus (Karisto)
- lumoavan kaunis kirja lapsuuden salaisuuksista ja kasvamisesta
Jeffers, Oliver: Ystävä avaruudessa (Karisto)
- kosminen ystävyys valloittaa
Lindenbaum, Piija: Essin uni hukassa (WS)
Henna hiipii piiloon (WS)
- lapsen tunteista mestarin ottein
Moore, Inga: Talo metsässä (Mäkelä)
- hurmaava eläintarina korostaa yhdessä tekemisen tärkeyttä, kuvituksessa ”ajan patinaa”
Muth, Jon J.: Pandan zentarinoita (Basam)
- tarinoita kertova pandakarhu ilmestyy lasten naapuriin filosofisessa kuvakirjassa
Nilsson, Ulf: Ypöyksin näyttämöllä (Mäkelä) Kuvat Eva Eriksson
- sydänjuuria myöten liikuttava tarina esiintymispelosta ja sen voittamisesta
Stark, Ulf: Diktaattori (Schildts) Kuvat Linda Bondestam.
- pikkutyrannin elämää; pohjoismaista yhteistyötä
Wagner, Anke: Timo ja Piko muuttavat (Lasten keskus) Kuvat Eva Eriksson
- Timon lelukoira potee muuttoahdistusta
Yun, Ah Hae: Kuka saa persikan? (Lasten keskus) Kuvat Hye Won Yang
- eläinten erilaisista ominaisuuksista vuorovaikutteisesti
MUISTA MYÖS:
Dale, Elizabeth: Jennin ja vaarin yllätyskakku (Mäkelä) Kuvat Gemma Raynor
Dale, Penny: Dinot rakennuspuuhissa (Mäkelä)
Donaldson, Julia: Sepe Superliero (Mäkelä) Kuvat Axel Scheffler
Donaldson, Julia: Mörkylin opissa –sarja (Mäkelä) Kuvat Axel Scheffler
Dunbar, Polly: Tilda ja ystävät –sarja (Gummerus)
Hodgkinson, Jo: Ystäväni Niilo (Mäkelä)
Horse, Harry: Pikkukani ja uudet vauvat (Mäkelä)
Jones, Ursula: Kaunotar ja hirviö (Aurinko) Kuvat Sarah Gibb
Knapman, Timothy: Oma seikkailusaari (Mäkelä)Kuvat Sarah Warburton
Oram, Hiawyn: Kolme karmeaa kaverusta (Mäkelä) Kuvat David Melling
Scheffler, Axel: Pete ja Pulmu-sarja (Mäkelä)
Sellier, Marie: Kurkista ja katso taidetta: 10 kuuluisaa maalausta (Nemo)
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Strid, Jakob Martin: Jättipäärynä joka kasvoi talon kokoiseksi: (eli kertomus siitä…)(Otava)
Vestergaard, Hope: Vessavintiöt: muistele tätä kun sinulla on hätä (Tammi) Kuvat Valeria Petrone

SATUKIRJAT
Helander-Renvall, Elina: Auringon tytär: saamelaisia satuja (Mäntykustannus) Kuvat Laila Arvola et al.
- valikoima saamelaissatuja kolmella kielellä (saame, suomi, englanti), kuvitus Lapin yliopiston
opiskelijat
Parvela, Timo: Hyvän mielen iltasatuja (WS) Kuvat Virpi Penna
- aivan mainioita tarinoita sekä sadun että arjen maailmasta
Peltoniemi, Sari: Gattonautti ja muita arkisatuja (Tammi) Kuvat Liisa Kallio
- arjen pieniä arvoituksia kertomuksissa, jotka sopivat hyvin myös alakoululaisille
Simola, Marja: Miten joutsen sai mustat jalat: selkosatuja meiltä ja maailmalta (Pieni Karhu)
Kuvat Leea Simola
- mukava valikoima kansansatuja eri kulttuureista
Surojegin, Nora: Untu ja sydäntalven salaisuus(Otava) Kuvat Pirkko-Liisa Surojegin
- Untu etsii joulua verkkaisesti etenevässä tarinassa ; kuvitus vetää pitemmän korren
äidin ja tyttären yhteistyönä syntyneessä saturomaanissa

RUNOT JA LORUT
Huovi, Hannele: Ihme juttu!: runoja isoista ja pienistä ihmeistä (Kirjapaja) Kuvat Karoliina Pertamo
Itkonen, Jukka: Sanamaa: lastenrunoja (Kirjapaja) Kuvat Virpi Penna
Jäntti, Pekka: Elämä on heleä: aasin tanka-aapisseikkailu (Teos) Kuvat Ossi Pirkonen
Kynsijärvi, Elina: Loruja nisäkkäistä (Maahenki) Valokuvat Benjam Pöntinen
Nuotio, Eppu: Papupiilokas: ötökkäriimejä (Otava) Kuvat Linda Bondestam
Nuotio, Eppu: Matkalla tullaan suuremmiksi: valitut runot 1995-2012 (Tammi) Kuvat Virpi Penna
Perkiö, Pia: Huuhkajan hotelli Tammi) Kuvat Sanna Pelliccioni
Riipinen, Anni: Kielet kippuralle: lasten loruaapinen (Minerva) Kuvat Ritva Ruuska-Tuominen
Tolkien, J. R. R.: Tom Bombadilin seikkailut ja muita runoja Länsikairan punaisesta kirjasta (WS)
Kuvat Pauline Baynes
With, Niina: Sikin sokin (Myllylahti) Kuvat Satu Kontinen
Värssyveturi (Tammi) Toimittanut Tuula Korolainen, kuvat Marjo Nygård
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