KIRJASAARI

Vuoden 2013 lasten- ja nuortenkirjasatoa

9.00

Muuttuneita maailmoja – nuorten fantasiaa ja scifiä
Katja Kurvinen, Lasten ja nuorten osasto

9.50

Salaisuuksia ja suuria tunteita – nuortenkirjoja
Eeva-Maria Alatalo, Haukiputaan kirjasto

10.40

Tauko

10.50

Sekalaista seurakuntaa – lasten ja nuorten sarjakuvia
Kaija Saarinen, OAMK:n opiskelija

11.20

Lounastauko

12.20

Sattumia sopasta – lasten ja nuorten tietokirjoja
Marjatta Lehtonen, Myllyojan kirjasto

13.10

Jännitystä, huumoria ja sadun tuntua – lastenkirjoja
Jenni Tyni, Kaakkurin kirjasto

13.50

Tauko

14.20

Päivitettyä Topeliusta, ahkeraa Itkosta ja kuvakirjasarjojen tulvaa
– kuva-, satu- ja lastenrunokirjoja
Anne Alarto, Lasten ja nuorten osasto

15.30

Kiitos!

MUUTTUNEITA MAAILMOJA – NUORTEN FANTASIAA JA SCIFIÄ
(Katja Kurvinen, Pääkirjaston lasten ja nuorten osasto)
KOTIMAISTA FANTASIAA
Koskinen, Juha-Pekka: Haavekauppias (Bookwell)
Samin mummo ostaa kiertelevältä kauppiaalta kellon, joka näyttää hyvin salaperäiseltä. Yhdessä
siskonsa kanssa Sami saa selville kellon alkuperän. Se on taikakello, jonka avulla voi siirtyä
rinnakkaistodellisuuteen, Haavemaahan. Pian mummo häviää ja lasten täytyy lähteä etsimään häntä
maailmasta, jossa varomaton voi muuttua pelkäksi haaveeksi.
Aarnio, Reeta: Tuulien taikuri (Otava)
Taikakoululaisten Liinan, Eetun ja Sirin elämä mullistuu, kun heidän kotipaikkaansa Kuunankaa uhkaa outo
muukalainen. Pian selviää, että tuonenmarjoja kaulallaan kanniskelevalla Maija Karmalla on pahat
mielessä sekä kaupunkia että sen asukkaita kohtaan. Tuulien taikuri päättää taikojen maailmasta
kertovan fantasiasarjan.
Auer, Ilkka & Jokinen, Antti: Nicholas North : kalmattaren kirous (Otava)
Muinaisessa Kalevalassa asuu Nicholas North, poika, joka on saanut synnynlahjakseen
kuolemattomuuden. Pojan kuolematonta sielua himoitsee Pohjolan paha Kalmatar, joka pitää vankinaan
Väinämöisen tytärtä. Kalmatar tuhoaa Nicholaksen kotikylän ja poika joutuu ryöväreiden kasvatettavaksi.
Lopulta Nicholas jättää rosvojoukon ja lähtee ystävineen vaeltamaan kohti pohjoista.
Tammimaa, Essi: Noaidin tytär (Otava)
Lukiolainen Aura on alkanut nähdä näkyjä. Pahaenteiset näyt saavat hänet kirjoittamaan tarinoita
saamelaissoturittarista ja heidän maailmastaan. Kun tarinat julkaistaan kirjana, Aura tajuaa, että näkyjen
tytöt ovat totta ja vihaisia hänelle. Uhkaako hänelle käydä samoin kuin äidilleen, joka katosi metsien
pimeyteen? Ja miten kaikkeen liittyy Maailman reunalla -bändin salaperäinen laulajapoika Paju?
Turtschaninoff, Maria: Anaché (Tammi)
Akkadit ovat miesten hallitsema paimentolaiskansa, joka elää aavalla ruoholakeudella vuorten keskellä.
Heidän keskuuteensa syntyy tyttö, Anaché, jonka kohtalo muuttaa myös muiden akkadien elämää.
Isoveli opettaa hänet salaa metsästämään, ratsastamaan ja liikkumaan aroilla. Kun henget kertovat
aikuistumisriitissä Anachélle hänen tulevaisuutensa, se on aivan toinen kuin muiden tyttöjen.
Peltoniemi, Sari: Haltijan poika (Tammi)
Jouni on aloittanut lukion. Tavallinen Uolevi -bändi jatkaa harjoituksia ja valmistautuu halloweenkeikkaan.
Sevettijärven-matkan jälkeen Jouni on lakannut nukkumasta: hän ei tarvitse enää unta. Koko syksyn hän
on kulkenut yössä ja etsinyt merkkejä äidistään. Hän on kohdannut olentoja, joita ei tiennyt olevan
olemassakaan. Suurimman yllätyksen tarjoaa kuitenkin oma sisko Saara. Jatkoa teokselle Haltijan poika.
KOTIMAISTA SCIFIÄ
Aarnio, Reeta: Hän joka ei pelkää (Otava)
Tundralla asuvaa Kirai-poikaa syytetään sisarensa kuolemasta ja heimo hylkää hänet ajelehtivaan
ruuheen. Ruuhi kuljettaa Kirain vartioidulle vyöhykkeelle, jossa ihmiset elävät yhteiskunnan ankaran
kontrollin alaisena. Heillä on apunaan korkea teknologia, mutta he eivät itse päätä asioistaan. Asisi ja Rei,
sisarukset, piilottavat Kirain kotiinsa, mutta yhteiskunnalta ei pysy mikään salassa.
Kolu, Siri: P.I.: pelko ihmisessä (Otava)
16-vuotias Pilvi on sairastunut PI-virukseen, josta on tullut maailmanlaajuinen epidemia. Pilvi ja 200 muuta
sairastunutta eristetään Luolaan, maan alle rakennettuun väestösuojaan. Kaikki yhteydenpito
ulkopuoliseen maailmaan on kielletty. PI-viruksen vaikutuksista ihmisiin ei tiedetä vielä paljonkaan. Paniikki
alkaa nostaa päätään, kun Luolan ruokalähetykset alkavat pienentyä ja ilman tulo lakkaa.

Enoranta, Siiri: Nokkosvallankumous (WSOY)
Aurinko ei paista saastuneessa maailmassa, jossa soditaan vedestä ja polttoaineesta. 14-vuotias Vayu
näkee unta auringosta, ruohosta ja pojasta, jolla on ruosteisen meripihkan väriset silmät. Kaikki muuttuu,
kun Vayu kohtaa vallankumousta suunnittelevan nokkospoika Dharanin. Dystopiaa ja poikarakkautta.
ULKOMAISTA FANTASIAA
Valente, Catherynne M: Tyttö joka purjehti Satumaan ympäri itse rakentamallaan laivalla (Bookwell)
Fantasian runsaudensarvi avautuu lukijan eteen tässä merkillisessä tarinassa. 12-vuotiaaan Syyskuun äiti
lähtee töihin ja isä sotaan. Silloin Vihreätuuli saapuu Syyskuun kotiin ja vie hänet mennessään
Satumaahan, jota hallitsee paha markiisitar. Syyskuu saa tehtäväkseen hakea markiisittarelle talismaanin
vaarallisesta lumotusta metsästä.
Collins, Suzanne: Ylismaan Gregor & Gregor ja Turman ennustus (Alismaan tarinat 1 ja 2) (WSOY)
Kun 11-vuotias Gregor ryömii siskona perässä pyykkituvan ilmanvaihtokanavaan, hän päätyy New Yorkin
alla sijaitsevaan Alismaahan. Sen ihmisasukkaat elävät rinnan valtavien torakoiden, lepakoiden,
hämähäkkien ja rottien kanssa. Ylismaasta tulevaa pelastajaa on jo odotettu, sillä kuningatar Luxan
valtakunta on ajautumassa sotaan julmaa rottakuningasta vastaan.
Hunter, Erin: Matka alkaa & Iso Karhujärvi (Etsijät 1 ja 2) (Jalava)
Kolme karhunpentua - jääkarhu Kallik, mustakarhu Lusa ja harmaakarhu Toklo - joutuvat eroon
perheistään. Heidän on selviydyttävä yksin karussa erämaassa, joka on emosta eroon joutuneille
pennuille vieras ja pelottava. Karhut vaeltavat kohti tuntematonta, kunnes kohtalo vie heidät yhteen.
Garcia, Kami: Lumoava kirous (WSOY)
Ethanin maailma mullistuu kun hänen kotikaupunkiinsa saapuu uusi tyttö, jonka hän on nähnyt aiemmin
unissaan. Lenan ja Ethanin välille syntyy yhteys, jota kumpikaan ei voi hallita. Yhdessä he nousevat
yhteisön ennakkoluuloja vastaan ja salaisuus, lumoava kirous, on valmis nousemaan esiin, vaientamaan
kylässä huutaneen hiljaisuuden.
Gibbs, Abigail: Illallinen vampyyrin kanssa (Otava)
Violet Lee joutuu tahtomattaan kauhean verilöylyn silminnäkijäksi: vampyyrit ovat tehneet lopun
metsästäjistään. He ottavat Violetin kiinni ja vievät mukanaan omaan maailmaansa. Kauniit ja joutilaat
pedot elävät kartanossaan vampyyriprinssi Kasparin johdolla. Violet tuntee ylimielistä Kasparia kohtaa
sekä inhoa, mutta myös outoa vetoa. Yhden seikan Kaspar tekee heti selväksi, pakoa on turha yrittää.
ULKOMAISTA SCIFIÄ
Colfer, Eoin: W.A.R.P (1. kirja : Salamurhaajan oppipoika) (WSOY)
FBI:n nuori agenttikokelas Chevron Savano vahtii Lontoossa kellariin varastoitua metallisäiliötä. Tytön
kauhuksi säiliö alkaa sykkiä ja sadan vuoden takaisesta Lontoosta ilmestyy pelästynyt poika verinen veitsi
kädessään. Hän kertoo murhanhimoisen taikurin, kasvatti-isänsä, etsivän häntä. Chevron ja Riley-poika
lähtevät pakoon, mutta julma taikuri menneisyydestä on pian heidän jäljillään.
Scarrow, Alex: Time riders & Time riders: saalistajan aika (Time riders 1 ja 2) (Buster Nordic)
Liam O'Connor, Maddy Carter ja Sal Vikram olisivat kuolleita, ellei herra Foster olisi pelastanut heitä
viimeisellä hetkellä ja tehnyt heistä aikamatka-agenteja. Agenttien tehtävänä on estää muita
aikamatkustajia vaikuttamasta historian tapahtumiin, mutta työ ei suinkaan ole helppoa. Ensimmäinen
tehtävä vie agentit toisen maailmansodan aikaiseen Saksaan.
Lawrence, Theo: Salatun voiman kaupunki (Mystic city 1) (Karisto)
Tulevaisuuden Manhattania hallitsevat pilvenpiirtäjissään rikkaat ja etuoikeutetut, alhaalla saastuneiden
kanaalien varsilla majailevat vähäosaiset. Yläluokan hienostosviiteissä asuu myös Aria Rose, joka on
rakastunut isänsä poliittisen kilpailijan poikaan. Tai niin kaikki väittävät, itse hän ei pysty muistamaan koko
romanssia. Kun Aria tapaa Hunterin, komean mystikon alakaupungista, tuntuu tällä olevan hallussaan
hänen kadonneen menneisyytensä avain.

Young, Moira: Julma maa (Otava)
Saban maailmassa ei ole lakeja eikä sitovia sääntöjä. Kun hänen kaksosveljensä siepataan kotitilalta,
sisaren polkua viitoittaa vain kosto. Matkallaan läpi tuhoutuneen ja vahvimman lakia noudattavan
yhteiskunnan Saba kohtaa sekä vihollisia että ystäviä. Mutta voiko Saba luottaa edes mieheen, joka
pelastaa hänen henkensä?
Yancey, Rick: 5. aalto (WSOY)
Ei sähköä, eikä teknologiaa. Ihmiskunta kituu tuntemattoman vihollisen kourissa, vihollisen, joka on toiselta
planeetalta ja armottomuudessaan ylivertainen. Sen, mitä raivoava meri tai rutto ei tuhonnut, eliminoivat
ihmishahmon ottaneet tappokoneet. Kuka tahansa voi olla soluttautuja ja sääntö on yksinkertainen: älä
luota keneenkään. Cassien päämäärä on pelastaa veljensä. Evanin kohtalo on pelastaa Cassie.
SUOSITTUJEN SARJOJEN JATKO-OSIA
Kotimaista
Mady, Elena: Tom ja Morbicuksen kosto (Ella Aura 3) (WSOY)
Steen, Hanna van der: Lumous (Tähtisilmät 3) (Karisto)
Hai, Magdalena: Kellopelikuningas (Gigi ja Henry 2) (Bookwell)
Lähteenmäki, Laura: Kaiken peittävä tulva (North End 1) (WSOY)
Kanto, Anneli & Rannela, Terhi: Kapinallinen (Kuparisaari 3) (Karisto)
Rouhiainen, Elina: Uhanalainen (Susiraja 2) (Tammi)
Salama, Annukka: Piraijakuiskaaja (Faunoidit 2) (WSOY)
Meresmaa, J. S.: Mifongin aika ( Jatkoa teokselle Mifongin perintö) (Bookwell)
Ulkomaista
Meloy, Colin: Maanalainen Sysimetsä (Sysimetsän kronikat 2) (Otava)
Dibben, Damian: Circus Maximus (Historian vartijat 2) (Bookwell)
Grant, Michael: Avain (Mahtavat 12 3) (WSOY).
Harrison, Michelle: 13 salaisuutta (jatkoa teoksille 13 lahjaa ja 13 kirousta) (Tammi)
Hunter, Erin: Soturikissat (Soturikissat II, Uusi profetia 3 & Soturikissat II, Uusi profetia 4) (Bookwell).
Hunter, Erin: Taivasklaanin kohtalo (Soturikissat: Erikoisseikkailu) (Bookwell).
Riordan, Rick: Athenen merkki (Olympoksen sankarit 3) (Otava)
Riordan, Rick: Pedon varjo (Kanen aikakirjat 3) (Otava)
Gier, Kerstin: Safiirinsini (jatkoa teokselle Rubiininpuna) (Gummerus)
Clare, Cassandra: Kadotettujen sielujen kaupunki (Varjojen kaupungit 5) (Otava)
Strandberg, Mats: Tuli (jatkoa teokselle Piiri) (Basam books)
White, Kiersten: Loputtomasti (jatkoa teokselle Paranormaali ja Loputtomasti) (Bookwell)
Noël, Alyson: Kirkas tähti & Elämän värit (Kuolemattomat 5 & &) (Otava)
Taylor, Laini: Aika taistelun ja tähtivalon (jatkoa teokselle Karou, savun tytär) (Tammi)
Rossi, Veronica: Halki ikiyön (jatkoa teokselle Paljaan taivaan alla) (WSOY)
Revis, Beth: Miljoona aurinkoa (Across the universe 2) (Otava)

SALAISUUKSIA JA SUURIA TUNTEITA – NUORTENKIRJAT 2013
(Eeva-Maria Alatalo, Haukiputaan kirjasto)

ALAKOULUN YLIMMILLE LUOKILLE
Asphyxia: Hautomo & Isän salaisuus (Karisto) valokuvat Adis Hondo, Taras Mohamed ja Asphyxia, kuvat
Asphyxia ja Jenine Davidson
Uudessa Kalmankalliot-sarjassa Martta haluaa Maanmainionmahtavaksi. Auttaisiko siihen isoisän
loitsukirja? Toisessa osassa Martta selvittää, mikseivät äiti ja isoisä halua puhua mitään hänen isästään.
Kökkö, Hanna: Kätkö & Vaara (Mäkelä)
Kiusattu Manu saa elämäänsä sisältöä geokätköilystä ja ystävystymisestä Helmin kanssa. Toisessa osassa
Manu tutustuu isäänsä uudelleen seikkaillessaan tämän luona pohjoisessa.
Muista myös nämä:
Burne, Cristy: Takeshitan kintereillä. 2. osa: Sirppipyörre (Aurinko)
Cassidy, Cathy: Vaahtokarkkitaivas (WSOY)
Dieckmann, Maijaliisa: Metsän poika tahdon olla (Schildts & Söderströms)
Lehtinen, Tuija: Rebekka : tuulimyllyjä ja tulppaaneja (Otava)
Pehkonen, Kirsi: Vieraskentillä (Karisto)
YLÄKOULULAISILLE
Kuronen, Kirsti: 4 x 100 (Karisto)
Yhden kesän mittainen tarina viidestä tytöstä, joiden pitäisi sopia neljän hengen viestijoukkueeseen.
Lähteenmäki, Laura: Iskelmiä (WSOY)
Mitä kaikkea seurusteluun kuuluu, kuinka paljon pitää antaa anteeksi ja kuuluuko hevosen todella potkia
rakkaudesta?
Paretskoi, Jyri: Shell’s Angles (Karisto)
Poikaporukan kesäsuunnitelmiin kuuluu mm. mopojengin perustaminen, tyttöystävän löytäminen ja
lukuisat kommellukset.
Paver, Michelle: Delfiinin saari (Tammi)
Pronssikaudella elävän Hylasin elämä kääntyy kertaheitolla päälaelleen. Onnekseen hän ei ole aivan
yksin: hän ystävystyy delfiinin kanssa ja tapaa pakkoavioliittoa paenneen tytön.
Tiainen, Marja-Leena: Khao Lakin sydämet (Tammi)
Thaimaan-lomalla Emmalla on kaksi suurta tehtävää: hyvästellä lähes kymmenen vuotta aikaisemmin
kuolleet läheisensä ja etsiä eräs tärkeä henkilö, jonka ansiosta Emma elää edelleen.
Muista myös nämä:
Delikouras, Aleksi: Nörtti 2 : Next level (Otava)
Dibben, Damian: Historian vartijat : Circus Maximus (Gummerus)
Ikonen, Asta: Deittaillaan.fi (Texthouse)
Siirilä, Jussi: Barrikadikesä (Gummerus)
Smale, Holly: Geek girl : matalalentoa mallitaivaalla (Tammi)
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Daugherty, C.J.: Night School : Yön valitut
Sisäoppilaitoksessa toimii myös salainen Yökoulu, johon saavat osallistua vain harvat ja valitut oppilaat.
Koulun tanssiaisissa alkaa tapahtua vaarallisia asioita, joihin Allien kadonnut veli tuntuu liittyvän jotenkin.
Green, John: Tähtiin kirjoitettu virhe (WSOY)
Parantumattomasti sairaan Hazelin ja hurmuripoika Augustin rakkaustarina, jota sävyttää ainainen
kuoleman läsnäolo.
Simukka, Salla: Punainen kuin veri & Valkea kuin lumi (Tammi)
Neljässä päivässä ehtii tapahtua paljon, jos on joutunut keskelle huumebisneksen ympärille kietoutunutta
vyyhtiä. Toisessa osassa taas joudutaan tekemisiin kummallisen ja vaarallisen uskonlahkon kanssa.
Teller, Janne: Samantekevää (Bazar)
”Mikään ei merkitse yhtään mitään, kaikki on samantekevää.” Eikö edes sitten, jos luopuu kaikkein
kalleimmastaan? Julkaistu aiemmin nimellä Yhtään (Bazar 2005).
Muista myös nämä:
Aho, Toni: Vettä sakeampaa (Nordbooks)
Handler, Daniel: Ja sen takia me erosimme (Karisto) kuvat Maira Kalman
Luhtanen, Sari: Nymfit. 1. osa: Montpellierin legenda (Gummerus)
Ruiz Zafón, Carlos: Marina (Otava)
Salminen, Hellevi: Hello, I love you (Otava)
SELKOKIRJAT
Kartio, Johanna: Häräntappoase (Opike)
Vanha tuttu nuortenkirjaklassikko selkokielelle mukautettuna.
Mälkiä, Niina: Liian pieni äidiksi (Avain)
13-vuotias nicaragualainen Vilma joutuu serkkunsa raiskaamaksi ja saa vauvan.
Vaijärvi, Kari: Kulmikas kallio (Cultura) kuvat Jukka Murtosaari
Seikkailukertomus isän ja pojan kesästä ja heidän suhteestaan toisiinsa. Tarina kerrotaan tekstin ja
sarjakuvan keinoin.

LASTEN JA NUORTEN SARJAKUVAT
(Kaija Saarinen, opiskelija)

YKSITTÄISET SARJAKUVAT
Tauriainen, Tea: Mad tea party (Daada)
Värikästä kuvausta opiskelijan elämästä. Toivon mukaan auttaa nuoria saamaan hieman itseironiaa. Sopii
aikaisintaan 13 v. tyypeille, kenties vasta 15 v.
Paloniemi, Milla: Veera & minä (Sammakko)
Tositapahtumiin perustuva koiraystävän sarjis Millan ja hänen Veera-koiransa edesottamuksista. Sopii
kaikenikäisille.
Ahonen, JP: Perkeros (WSOY)
Välillä hyvinkin psykedeeliseksi menevä sarjakuva läpilyöntiä yrittävästä metallibändistä. Aikaisintaan 13 v.
tyypeille.
Aalto, Ninni: Kas, kissa (Arktinen banaani)
Tositapahtumiin pohjautuvia lyhyitä sarjiksia kissanomistajien arjesta. Kissat ja niiden omistajat joutuvat
mitä hauskempiin kommelluksiin. Sopii kaikenikäisille.
Waris, Kallematti: Teräsbetonimetsä (Lempo)
Aika raju sarjakuva skunkkirokkari Jakesta ja hänen oudoista ystävistään, ja heidän elämästään
tympeässä betonilähiössä. Suosittelisin vasta 15 v.
Tietäväinen, Aino: Vain pahaa unta (WSOY)
Osittain kuvakirjamainen sarjakuva, joka on saanut ideansa ja tarinansa Ville Tietäväisen Aino-tyttären
pahoista unista. Aikuisen kanssa luettuna kaikenikäisille.
Ekebom, Terhi: Kummituslapsi (Asema)
Vähäeleinen, varsin melankolinen tarina naisesta ja pienestä kummituslapsesta joka ei halua mennä
tuonpuoleiseen. 13 v. ylöspäin, kenties vasta 15 v.
Tomofuji, Yu: Wolfull Moon (Sangatsu manga)
Kaksi ihmissudehkoa tarinaa. Luvassa demoneita, monstereita ja susien kasvattamia poikia. Puhdasta
Shoujoa. 10 v. ylöspäin.
SARJOJEN OSAT JA MONIOSAISET
Juba: Minerva: Alajuoksun kelluva pullukka (Otava)
Minerva-tytön seikkailut jatkuvat tässä ilkeitä rapuja, jättisikoja ja muita omituisia otuksia vilisevässä
tarinassa, joka jättää odottamaan seuraavaa osaa. Koska jää niin cliffahangeriksi. Sopii kaikenikäisille.
Ferri, Jean-Yves: Asterix ja piktit (Egmont)
Varsin perus Asteriaxia. Asterix ja Obelix auttavat piktinuorukaista pääsemään takaisin kotiinsa ja
setvimään muut ongelmansa. Kiinnostava lähinnä uusien tekijöiden takia. Sopii kaikenikäisille.
Terho, Jari: Mukula: Pönttö täyteen kuplivaa (Arktinen banaani)
Mukulan seikkailut jatkuvat toisessa albumissa. Taaperoikäinen Mukula tutkii taas ympäristöään
pikkulapsen filosofisella otteella. Sopii kaikenikäisille.
Charlier, Jean-Michel: Punaparta: Karibian demoni (Egmont)
Nimellisesti Punaparrasta kertova, mutta oikeasti hänen poikansa seikkailuja seuraava sarjakuva
Karibianmeren merirosvoista. 12 v. ylöspäin.

Vehniäinen, Jarkko: Kamala luonto [Karhunvatukoita] (Zum Teufel)
Kärppä ja Ilves päähenkilöinä sekopäistä luontoa kuvaavassa strippisarjakuvassa. Tuttuja jo aiemmasta
albumista, ja samaa rataa jatketaan. 10 v. ylöspäin.
Gaiman, Neil: Kuolema: Elämisen kallis hinta (Egmont)
Gaimanin Sandman-sarjaan kuuluva teos joka kuvaa Kuoleman kanssakäymistä tavallisten ihmisten
kanssa, ja myös kuoleman omaa aikaa ihmisenä. 13 v. ylöspäin.
Arai, Takahiro: Darren Shan [Friikkisirkus] ja [Vampyyrin oppipoika] (Sangatsu manga)
Nuortenkirjoista tuttu Darren Shanin tarina mangamuodossa. Sopii niille joille vastaavat kirjatkin.
Tikkanen, Petteri: Autoerotiikkaa (Like)
Aiemmistakin albumeista tutun Eeron matka jatkuu kohti aikuisuutta. Ongelmana ihastumiset ja muut
teinin elämää hankaloittavat asiat. 12 v. ylöspäin.
Tofield, Simon: Simonin kissa Vs. maailma (Gummerus)
Simonin kissan seikkailut jatkuvat tuttuun tapaan tässä uudessa albumissa, joka kuvaa jokseenkin nimensä
mukaisesti kissan kanssakäymisiä naapuruston muiden otusten kanssa. Sopii kaikenikäisille.
Ahokoivu, Mari: Talviunta osat 1 ja 2 (Asema)
Pelkistetyn yksinkertaisesti piirrettyjä irrallisia sarjakuvatarinoita, joiden ainoa yhteys toisiinsa vaikuttaisi
olevan tarinoiden omalaatuinen tunnelma. 10 v. ylöspäin.
Pilkey, Dav: Supervaippavauvan seikkailut (Tammi)
Hyvin pitkälti Kapteeni Kalsarin tyyliin tehty sarjis, Jossa supervaippavauva taistelee ilkeää Varamies
Vaarallista vastaan. Sopii kaikenikäisille.
Brown, Jeffrey: Darth Vader ja pikku prinsessa (Atena)
Darth Vader ja poika-kirjan formaatti, tällä kertaa vain näemme millainen isä Darth Vader olisi voinut olla
Leialle. Sopii kaikenikäisille.
Martin, Jacques: Baabelin Torni (Apollo)
Alix-sarjan 16. osassa Alix ystävineen auttaa jo aiemmasta seikkailusta tuttua Oribalia, Zür-Bakalin nuorta
kuningasta. Loistava sarja perinteisen seikkailun ystäville. 10 v. ylöspäin.
Scott, Jerry: Zombievanhemmat ja muutakin toivoa paremmasta maailmasta (Egmont)
Jo useista aiemmista albumeista tuttu Jere jatkaa teinipojan elämäänsä. Tyypin touhut lienevät jo tuttuja
kaikille. Sopii teini-ikäisille.
Rinne, Miha: Lopunperä [3: Sielunsyöjä saapuu] (Lehmäoja)
Tässä Lopunperä-sarjan 3. osassa robottityttö Lili alkaa ottaa selvää pelätystä Sielujensyöjästä
pelastaakseen toisen kasvatti-isistään, Elvinin. Sopii kouluikäisille.
Morvan, Jean David: Ihmisluonto (Egmont)
Scifisarjan kahdeksannessa osassa Navis ystävineen lähtee etsimään muita ihmisiä, Navisin kansaa.
Loistava scifisarja joka sisältä varsin raskasta yhteiskuntakritiikkiä. 12 v. ylöspäin.

SATTUMIA SOPASTA – LASTEN JA NUORTEN TIETOKIRJOJA
(Marjatta Lehtonen, Myllyojan kirjasto)

YLEISTEOKSET
03
MITÄ ja missä? : lasten ensyklopedia (Readme.fi)
PSYKOLOGIA,
14.6 Hoffman, Mary: Meidän ja muiden tunteet (Lasten keskus)
Tunnekasvatusta kuvakirjamaisesti huumorilla ryyditettynä. Esittelee parikymmentä tunnetta, mm.
onnen, surun, jännityksen, tylsyyden, kiinnostuksen ja pahan mielen. Sopii pikkulapsille, huumori
laajentaa lukijakuntaa teini-ikäisiin saakka.
14.8 Rinnevuori, Esko: Pasin kaksi kotia (Lumikki-kustannus : Team-Rinnevuori) Kuvat Kirsi Porrassalmi
Kirja on tarkoitettu luettavaksi yhdessä lapsen kanssa. Tarinassa 6-vuotiaan Pasin vanhemmat
eroavat ja Pasin elämä muuttuu. Vanhempien osuudessa on virikkeitä keskusteluun, ohjeita kirjan
lukuun ja tehtäviä.
ELÄMÄNFILOSOFIA
17
Spilsbury, Louise: On hienoa olla minä!: kohenna itsetuntoasi ja löydä sisäinen sankarisi (Mäkelä)
Elämäntapaopas esimurrosikäisille. Kirjassa on paljon toiminnallisia harjoituksia, vinkkejä ja
kannustusta – olipa kyse opiskelutekniikasta, ulkonäköpaineista, ihastumisesta tai erilaisten
henkilökemioiden aiheuttamasta hankauksesta. Humoristinen kuvitus.
USKONTO
25.2 Reinikainen, Satu: Ihme joulu! (Lasten keskus)
Kehystarinan lisäksi paljon tietoa, askartelua ja leikkejä lasten kanssa toteutettavaksi. Sopii
joulunajan uskontokasvatuksen avuksi kerhoon, päiväkotiin, kotiin tai kouluun.
YHTEISKUNTA
37.41 Haapsalo, Tiina: Molli: hyvällä mielellä vai pahalla päällä – tunteet taidoiksi (Lasten keskus) Kuvat
Katri Kirkkopelto
Tehtäväkirja lasten tunnetaitojen kehittämiseen. Tehtävät perustuvat Katri Kirkkopellon kuvakirjaan
Molli.
KEMIA
54
Dingle, Adrian: Alkuaineet (Nemo)
Pieniä tarinoita alkuaineista ja jaksollisesta järjestelmästä julisteen kera. Kirjan pieni koko voi haitata
luettavuutta ja jaksollisen järjestelmän hahmottamista.
TÄHTITIEDE
52.2 Brake, Mark: Avaruusolentojen etsijän käsikirja: aloittelevan avaruustutkijan opas (Nemo)
Kirjassa paljastetaan tieteen keinot Maan ulkopuolisen elämän etsimiseen ja kerrotaan elämälle
otollisista olosuhteista. Kirjassa ikäsuositus 7-12, sopii vanhemmillekin.
52
Jones, Rob Lloyd: Kurkista avaruuteen (Tammi)
Paksulehtinen kirja. Paljon luukkuja jotka esittelevät monimutkaisia avaruuden ilmiöitä ja
avaruuden tutkimusta. Kirja soveltuu parhaiten kouluikäisille.
ELÄINTIEDE
58.11 Kanala, Sari: Hännän varjossa (Maanhenki) Kuvat Daga Ulv, Hannu Ahonen
Asiatiedon lisäksi kirjassa on lyhyitä tarinoita oravien elosta sekä paljon valokuvia ja piirroksia.
Kirjaan liittyvä Satu metsässä -näyttely Syötteen luontokeskuksessa 29.3.2014 saakka.
58.12 Koskimies, Pertti: Lasten lintukirja: laulava kirja (Kids.fi)
Paksulehtinen äänitehostekirja
58.9 Turunen, Seppo: Lasten eläinkirja : luonto äänessä (Kids.fi)
Paksulehtinen äänitehostekirja
58.12 White, Mel: Angry Birds: ärhäkät linnut (Otava)
Kirjassa kymmenet ärhäkät linnut eri puolilta maailmaa on jaettu neljään ryhmään: ärtyisät, äreät,
kiukkuiset ja raivoisat. Lisäksi esitellään Angry Birds hahmoja.

58

Wilsdon, Cristina: Hait (Sanoma Magazines)
Valokuvin ja piirroksin kuvitettu teos haiden lajikirjosta ja monimuotoisesta elämästä. Tiesitkö että
kääpiövalohai on 15 cm pitkä. Sopii hyvin monen ikäisille.

LÄÄKETIEDE
59.1 Gifford, Clive : Hauska ihmiskehokirja : mitä kaikkea piilee ihosi alla? (Kids.fi)
59.3 Paarmas, Taina : Ihmetiikka : ihonhoito- ja kosmetiikkaopas nuorille (Aurinko)
Kirjoittaja on kosmetologi ja terveystieteiden maisteri, joka on tiivistänyt oppaaseen kaiken sen
tiedon, jonka on oppinut työskenneltyään vuosia ihonhoidon ja terveydenhoidon parissa. Paljon
tekstiä ja valitettavan vähän kuvia. Tarkoitettu nuorten lisäksi kauneudenhoitoalan opiskelijoille.
LIIKENNEVÄLINEET
62.51 Steffensmeier, Alexander: Suuret ajoneuvot (Lasten Keskus) Kuvat Monika Wittmann
Piirroskuvitus ja ulkoasu ovat selkeitä. Ajoneuvojen lisäksi kerrotaan kiinnostavasti yhteiskunnan
kehityksestä, toiminnasta hätätilanteissa ja ympäristönsuojelusta.
KÄSITYÖ, LEIKKIKALUT
65.8 Warren, Elsmore: Sinustako arkkitehti LEGO-palikoilla? : kuuluisimmat nähtävyydet ja ohjeet yli 30
omaan rakennusprojektiin (Nemo)
”Nyt ei ole kyse mistään pikkulasten leikeistä. Legoja ammatikseen rakentelevan hepun ohjeilla (ja
kärsivällisyydellä) syntyy vaikkapa Colosseum, Buckinghamin palatsi tai omia luomuksia.”- Anna
Vartiainen, Divaani marras-joulukuu 2013
65
Isaac, Dawn: Puutarhapuuhaa lapsille: 35 hauskaa työtä: kylvä, kasvata ja käytä kasveja
(Mäkelä)
Askartelua ja puutarha-askareita, joista valtaosan voi toteuttaa sisätiloissa.
65.8 Bill, Jane: Itse tehdyt pehmoeläimet (Mäkelä)
Helppo ohjeita hyvin saatavilla olevista materiaaleista.
65.8 Klang, Joachim: Rakenna oma kaupunki: suuri Lego-palikkakirja (Readme.fi)
65.8 Knorring, Laura von: Mukavat muumiamigurumit: veikeä virkkauskirja (WSOY)
Hyvistä ohjeista ja kuvituksesta huolimatta vaikeita malleja. Taitaville virkkaajille.
65
Küssner-Neubert, Andrea: Nyt minä askartelen! Kudontaa, sormeilua ja palmikointia lapsille
(Mäkelä)
65
Lasten hauska temppukirja (Readme.fi)
Askartelua, taikatemppuja, ruokaohjeita, leikkejä.
65.8 Lipkowitz, Daniel: LEGO leikkikirja : ideoita rakentamiseen ja leikkimiseen (WSOY)
65
Nygård, Marjo: Sormet solmussa: onneksi meillä on ohjeet.
Käsityöohjeita nuorille. Runsas ”lifestyleblogihenkinen” kuvitus ja monipuolisia askelteluideoita.
LEMMIKKI- JA KOTIELÄINTEN HOITO
85.22 Niemelä, Reetta: Tikkumäen koirat (Otava) Kuvat Salla Savolainen
67.451 Niinistö-Samela, Seija: Paras ystävämme : koiratietoa selkokielellä (Pieni karhu)
Tietoa koiranhoidosta, koiran hankkimisesta, historiasta ja koirien tehtävistä ihmisen apuna.
Tutustuttaa muutamiin koirarotuihin. Selkokirja.
MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUS
67.3 Latostenmaa,Virva; Rytisalo Pauli; Thynell, Ulla: Mennään onkimaan! : lapsen oma kalakirja
(Minerva)
Piirroskuvitetussa kirjassa kehyskertomuksen lisäksi perustietoa onkimisesta.
67.3 Räpylät mullassa (Sanoma Magazines)
RUOANVALMISTUS
68.2 Viivin keittiössä (Otava)
Junior Master Chef -kisan finaaliin yltäneen Viivi Vesasen yhdessä kokki Hannu Joutselaisen kanssa
kirjoittama keittokirja, joka on perusteellisempi kuin yleensä lasten keittokirjat. Kirjassa ei tehdä
nauravia nakkeja vaan kotitekoista makkaraa porsaansuoleen.
68.22 Kettunen, Raisa: Kasvisseikkailu (Moreeni) Kuvat Milja Laine
Lapselle asennekasvatusta ja tarina jokaisesta ohjeesta. Reseptit on tarkoitettu aikuisille.

68.22 Somersalo, Inna: Makumetkuja murusille: pienen eläinten ystävän keittokirja (Finn Lectura )
Keittokirja sisältää reseptien lisäksi kasvisruokatietoutta ja asennekasvatusta sekä pienille kokeille
että heidän vanhemmilleen. Ohjeissa merkinnät tehtävistä joissa tarvitaan aikuisen apua.
68.24 Svensk, Ulla: Suomen lasten leivontakirja (Otava)
Sopii kaikille aloitteleville leipureille. Houkutteleva kuvitus ja selkeät ohjeet.
LIIKENNE
69.63 Malila, Sami: Muumit merellä: äyskärillinen veneilyn alkeita (WSOY) Kuvat Tove Jansson
Tietoa mm. veneilyssä tarvittavista varusteista, vesillä liikkumisesta, turvallisuudesta ja rantojen
luonnosta. Sopii parhaiten veneilyn aloittaneelle lapselle, nuorelle tai aikuiselle.
69.6309 Myllyneva, Mika: Huikeat hylyt (Kureeri)
Perustietokirja merenkulun historiasta. Hylyt ovat kuin aikamatka menneeseen: mistä laiva oli
lähtenyt kohtalokkaalle matkalleen, miksi se upposi, mitä sillä oli lastinaan, miten miehistölle kävi?
TAITEET, PIIRRUSTUS
75.92 Ahtola, Nina: Nina’s babies (Nelostuote / Tactic)
Paksulehtinen kuvakirja, jossa 12 mustavalkoista taidevalokuvaa vauvoista. Kuvakirjalaariin?
74
Deuchars, Marion: Tehdään sormenjälkitaidetta (Nemo)
Sormenjälkien avulla voi tehdä erikoista ja yllättävää taidetta. Kirja on tarkoitettu täytettäväksi
puuhakirjaksi, mutta antaa paljon vinkkejä käytettäväksi muutenkin. Toimivatko ohjeet kovin
pienillä sormilla?
74.11 Ijäs, Aura: Sarjakuvien tekeminen (Finn Lectura )
Esittelee mm. käsikirjoituksen laatimisen, hahmojen luomisen, välineet, ruudutuksen, skannauksen,
rakentavan kritiikin merkityksen. Ohjeet perustuvat tekijän omiin kokemuksiin. Sarjakuvamuotoinen
opas toimii myös sarjakuvana.
77.111 Verrecas, Charlotte: Villit värit : kasvomaalauksia lapsille (Lasten keskus)
Yksityiskohtaiset ja kuvitetut ohjeet parinkymmenen kasvomaalauksen tekoon.
LIIKUNTA
79.15 Stamps, Caroline: Opitaan … ratsastamaan: käytännön perustietoa hevosharrastukseen (Karisto)
79.31 PEREZ, Mike: Lionel Messi : maailman paras jalkapalloilija (Readme.fi)
Lapsille ja aikuisille soveltuva runsaasti kuvitettu tietokirja suosikkijalkapalloilijasta.
PELIT; LEIKIT
79.8 Putkonen, Hellevi; Sinnemäki, Jussi: Mahtava matikkamatka(Lasten keskus) Kuvat Anita Polkutie
Toiminnallista matematiikkaa. Leikkien, pelaten ja päätelmiä tehden tutustutaan matematiikan
perusteisiin: lukumäärään, numeromerkkiin ja lukusanaan, geometrisiin muotoihin sekä pituuden,
massan, tilavuuden ja ajan mittaamiseen. Osa tekstistä on tarkoitettu ohjaavalle aikuiselle ja osa
lapselle. Kirja vaatii tutustumisen viimeisen sivun käyttöohjeisiin ennen lapselle lukemista! Kirjassa
suositus 5+, sopii nuoremmillekin numeroiden tuntijoille.
79.8 Schofield: Keppikirja : tikuista asiaa : mihin voit käyttää keppejä (Lasten keskus)
79.8 Schofield: Villin sään kirja : tekemistä sateeseen, tuuleen ja tuiskuun (Lasten keskus)
Schofieldin kirjat ovat sisällöltään mukavia valokuvilla kuvitettuja ulkoleikki- ja askartelukirjoja,
mutta lukemista vaikeuttaa pieni koko ja tiukka liimaus.
79.84 Uutela, Venla-Maria: Keppihevosten varusteet (Pieni Karhu)
Perusteellisia ja hyvin kuvitettuja ohjeita ja ideoita keppihevosen varusteisiin ja leikkeihin.
KIRJALLISUUS, KIELET
89.31038
Kunnas, Mauri: Hullunkurinen kuvasanakirja : suomi-ruotsi (Otava)
89.5038
Kallioniemi, Tuula; Solastie, Kati : Eka englanti (Otava) Kuvat Jii Roikonen
Englannin alkeita Reuhurinteen porukan kanssa.
89.5038
Kunnas, Mauri: Hullunkurinen kuvasanakirja : suomi-englanti (Otava)
89.9507
Kerner, Thora: japania mangan avulla: sarjakuvitettu kieliopas (1 ja 2)(Sangatsu Manga)
HISTORIA
92.1 Nissinaho, Aino: Muinaishaudan salaisuus ja kuinka se paljastetaan : arkeologian opaskirja
nuorille (Tampereen museot)
Kehystarina ja tietoa arkeologin työstä, Suomen muinaisista paikoista ja esihistoriallisesta elämästä.

JÄNNITYSTÄ, HUUMORIA JA SADUN TUNTUA
- lastenkirjat 2013
(Jenni Tyni, Kaakkurin kirjasto, jenni.tyni@ouka.fi)
HELPPOLUKUISET
Uudet sarjat:
Pearson, Maggie: Rompanruojan paluu (Hyppää kirjan kyytiin) (Mäkelä) Kuvat Steve Stone
Pikkuinen tyttö löytää kiven alta Rompanruojan oudon pienen miehen, joka lupaa auttaa häntä kaikessa,
missä hän vain haluaa. Tytön ei tarvitse edes pyytää, kun Rompanruoja on jo ehtinyt tehdä kaiken hänen
puolestaan. Mutta miten liian avuliaasta pikkumiehestä oikein pääsee eroon, kun ei enää halua apua?
North, Laura: Karmiva totuus Tuhkimosta (Hyppää kirjan kyytiin) (Mäkelä) Kuvat Joelle Dreidemy
Tarina Tuhkimosta on varmasti kaikille tuttu. Mutta menikö kaikki sittenkään niin kuin tarinassa kerrotaan?
Tässä kirjassa annetaan aivan uusi näkemys siitä, mitä kyseisenä iltana tapahtuikaan.
North, Laura: Iso paha susi ja robottiporsas (Hyppää kirjan kyytiin) (Mäkelä) Kuvat Kevin Cross
Iso paha susi jahtaa epätoivoisesti kolmea pientä porsasta. Lopulta hän keksii oivan keinon possujen
päänmenoksi. Mutta kuinka lopulta käykään, kun keksintö kääntyy häntä itseään vastaan?
Vanhat sarjat:
Dolan, Penny: Trapetsitaiteilija Leila (Kirja käteen, Karlon sirkus) (Mäkelä) Kuvat Bruno Robert
Dolan, Penny: Sirkusnorsu Rani (Kirja käteen, Karlon sirkus) (Mäkelä) Kuvat Bruno Robert
Easton, Tom: Kalapuikkojen käryä (Kirja käteen, Kapteeni Kuula) (Mäkelä) Kuvat Matt Buckingham
Easton, Tom: Valtameren vankeina (Kirja käteen, Kapteeni Kuula) (Mäkelä) Kuvat Matt Buckingham
Easton, Tom: Aavekala (Kirja käteen, Neuvokas nelikko) (Mäkelä) Kuvat Woody Fox
Easton, Tom: Teräsvalas (Kirja käteen, Neuvokas nelikko) (Mäkelä) Kuvat Woody Fox
Coe, Catherine: Uuden majan metsästys (Länkkäri-Lasse) (Mäkelä) Kuvat Jan McCafferty
Coe, Catherine: Kaikkein paras ystävä (Länkkäri-Lasse) (Mäkelä) Kuvat Jan McCafferty
Coe, Catherine: Ketkuille kyytiä (Länkkäri-Lasse) (Mäkelä) Kuvat Jan McCafferty
Coe, Catherine: Hevoshässäkkä (Länkkäri-Lasse) (Mäkelä) Kuvat Jan McCafferty
Grindley, Sally: Pirteät pingviinit (Suuri seikkailu) (Mäkelä) Kuvat Alex Paterson
Grindley, Sally: Hurjat hait (Suuri seikkailu) (Mäkelä) Kuvat Alex Paterson
Grindley, Sally: Seuralliset simpanssit (Suuri seikkailu) (Mäkelä) Kuvat Alex Paterson
Grindley, Sally: Kalastavat karhut (Suuri seikkailu) (Mäkelä) Kuvat Alex Paterson
Mayfield, Sue: Ollaan kavereita (Vihreä banaani) (Mäkelä) Kuvat Sue Hendra
Dale, Elizabeth: Samun salainen ystävä (Vihreä banaani) (Mäkelä) Kuvat Steven Wood
Fine, Anne: Pipsa ja punainen ilmapallo (Sininen banaani) (Mäkelä) Kuvat Kate Pankhurst
Agnew, Kate: Avaruussankari (Sininen banaani) (Mäkelä) Kuvat Frances Castle
McKay, Hilary: Mitä me tekisimme ilman Millaa? (Punainen banaani) (Mäkelä) Kuvat Kimberley Scott
Morpurgo, Michael: Käärmeitä ja tikapuita (Punainen banaani) (Mäkelä) Kuvat Shahar Kober
Bagge, Tapani: Kotona (Tammi) Kuvat Hannamari Ruohonen
Hakalahti, Niina: Tuukka-Omar ja minilapset (Kirjava kukko) (Tammi) Kuvat Jukka Lemmetty

KERTOMUKSET:
Yksittäiset:
Badger, Meredith: Leirielämää (Go girl) (Sanoma Magazines) Kuvat Ash Oswald
Sofian kaksi parasta ystävää ei tule keskenään toimeen. Heidän luokkansa lähtee leirikouluun järven
rannalle, ja Sofia ystävineen joutuu jakamaan teltan keskenään. Siitä ei meinaa tulla yhtään mitään.
Sofian täytyy suorastaan suuttua ystävilleen, ennen kuin he pystyvät elämää sovussa.
Ellilä, Kirsti: Johannes ja Jura (Karisto) Kuvat Loviisa Raussi
Johanneksella on koti ja rahaa ruokaan ja harrastuksiin, mutta hänellä ei ole ystäviä. Eräänä yönä
Johannes tapaa Juran, dinosauruksen, joka ei olekaan kuollut. Yhdessä he lähtevät yöhön seikkailemaan
ja tutustuvat surulliseen perheeseen, jota tahtoisivat auttaa.
Lassenius, Veronica: Fungi : pyrstöt pyörimään (Otava)
Frida ja Max asuvat maan alla vauhdikkaassa Fungi-talossa. Ensimmäisessä tarinassa Frida haluaisi oppia
suosikkilaulunsa tanssiaskeleet. Toisessa tarinassa ravintolanpitäjä uhkaa siirtää ravintolansa järven
rantaan. Nuret haluavat estää sen, koska ranta on heidän suosikkipaikkansa.
Makkonen, Tarja: Önnö ja kirjava kissa (Karisto) Kuvat Ninka Reittu-Kuurila
Kuusivuotias topakka tyttö Önnö joutuu vähän väliä pulaan kaverinsa Matleenan kanssa. Eiväthän he
tahallaan kolttosia tee, vaan onnistuvat aina leikeissään sotkemaan paikkoja tai rikkomaan tavaroita.
Takaraivossa silti monesti kutittelee, että kaikki mitä he tekevät, ei välttämättä ole sallittua.
Mäki, Harri Istvan: Sipsu, teatterihamsteri (Pieni Karhu) Kuvat Harri Istvan Mäki
Sipsu on pienenpieni hamsteri ja asustaa teatterissa. Se rakastaa jyrsimistä ja silppuamista. Niinpä se
saattaakin ainoan ystävänsä Hapsipään suuriin vaikeuksiin silppuamalla tämän kirjoittaman näytelmän
pieniksi kappaleiksi. Teatterinjohtaja rouva Mölypää on raivoissaan.
Onkeli, Kreetta: Poika joka menetti muistinsa (Otava)
Arto havahtuu puistossa, mutta ei muista yhtään kuka hän on tai minne hänen pitäisi mennä. Taskusta
löytyy vain lappu, jossa lukee: ”Arto, tule viideksi kotiin. Jälkiruuaksi mansikkajäätelöä! Halit, äiti.”
Neuvokas poika ei kuitenkaan pitkään mietiskele, vaan lähtee selvittämään mysteeriä kuka hän on.
Onkeli, Kreetta: Selityspakki (Otava 2013) Kuvat Ninka Reittu-Kuurila
Selityspakki on selviytymisopas lapsille, jotka eivät välttämättä ymmärrä vielä kaikkea ja tarvitsevat apua
vaikeiden asioiden selvittämiseen. Kaikkea ei ehkä voi kysyä vanhemmilta tai opettajilta, joten tämä kirja
kelpaa avuksi tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kirja avulla voi käsitellä esimerkiksi tunteita, tai ajatuksia
erilaisista asioista.
Ruola, Marjo: Terveisin Neiti ja Clara (WSOY)
Eletään 1940-luvun loppua. Neiti asustaa kaupungin laidalla, kun taas Clara keskustan hienossa
tornitalossa. Luokkaerosta huolimatta tytöt ystävystyvät nopeasti ja alkavat viettää aikaa yhdessä.
Molemmilla on paljo opittavaa toistensa elämästä, mikä tekee leikeistä entistä hauskempia.
Saarikoski, Saska: Meidän isä on hammaspeikko (Otava) Kuvat Erika Kallasmaa
Eräänä päivänä Leon pankissa työskentelevä isä unohtaa salkkunsa kotiin, ja Leo sattuu vilkaisemaan
sinne ihan sattumalta, ihan vähän. Hän huomaa siellä välineitä, jotka eivät ollenkaan sovi
pankkivirkailijalle, vaan paremminkin hammaspeikolle! Leo päättää lähteä viemään kotiin jääneen
salkun isän työpaikalle, ja siitä alkaa suuri seikkailu pitkin Helsingin katuja.

Uudet sarjat:
Evinsalo, Kari: Etsivä Vertti ja varastettu veistos (Mäkelä)
Vertin naapurista on yön aikana varastettu arvokas veistos. Kaverinsa Korpin kanssa Vertti alkaa tutkia
tapausta, ja sotkeutuu soppaan myös naapurin tyttö Lissukin. Apua Vertti saa edesmenneeltä isoisältään,
joka on myös aikoinaan ollut etsivä. Vertti kavereineen etsii todisteita, ja päätyy lopulta konnien jäljille.
Hulkko, Johanna: Geoetsivät ja rahakäärön arvoitus (Karisto) Kuvat Jari Paananen
Raparperi, Emmi ja Salli harrastavat geokätköilyä. Erään georeissun päätteeksi tytöt ovat keskellä metsää
rättiväsyneinä ja ilman kännyköitä. Ei ole mitään keinoa saada sanaa kotiväelle joten edessä tuntuu
olevan yö taivasalla. Mutta sitten paikalle tulevat ylirasittavat partiopojat retkeilyvarusteineen, ja tytöt
saavat sentään teltankaton päänsä päälle. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että lapset eivät ole metsässä yksin.
Suden kokoinen otus ja omituinen mies hiippailevat myös samoilla seuduilla.
Hulkko, Johanna: Geoetsivät ja vaeltava aave (Karisto) Kuvat Jari Paananen
Raparperin koulu joutuu remonttiin, ja osa luokista joutuu lähtemään toiselle puolen kaupunkia vanhaan
tehtaaseen, jossa huhupuheiden mukaan kummittelee. Geoetsivät laittavat uuden kätkön metsään,
mutta joku löytää sen ennen aikojaan, ja kuittaus on pahaenteisesti nimellä Vaeltava aave. Liittyvätkö
asiat toisiinsa? Geoetsivillä on siis jälleen mysteeri selvitettävänään!
Jones, Gareth P.: Skorpionin klaani (Ninjamangustit 1) (Karisto) Kuvat Luke Finlayson
Hong Kongin eläintarhasta on kadonnut tiikeri, jonka karjaisussa on hurjaa voimaa. Skorpionin klaani, neljä
ninjamangustia, lähtee etsimään kadonnutta kisua. He löytävät vihjeen, jonka perusteella toteavat
vanhan vihollisensa Tirehtöörin olevan syypää tiikerin katoamiseen.
Jones, Gareth P.: Apinan silmä (Ninjamangustit 2) (Karisto) Kuvat Luke Finlayson
Mystisiä voimia omaava smaragdi on päätymässä vääriin käsiin. Tirehtööri kelmeineen tuntuu olevan taas
asialla. Ninjamangustit lähtevät Intiaan tutkimaan asiaa vanha fung fu –mestari Delhin Laama apunaan.
Mäki, Harri Istvan: Varokaa keksijää! (Amazing Alex 1) (Kirjalito) Kuvat Pasi Pitkänen
Rovion luomasta Amazing Alex –pelistä tuttu Alex haluaisi olla suuri keksijä, kuten isoisänsäkin. Kaikki vain
eivät ole samaa mieltä isoisän suuruudesta. Kolmen tarinan myötä tutustutaan Alexin mahtaviin
keksintöihin, jotka kuitenkin enimmäkseen tuppaavat epäonnistumaan tavalla tai toisella.
Pastis, Stephan: Timi Möhläri : tekevälle sattuu (Sanoma Magazines)
Timi Möhläri pitää jääkarhunsa Aimon kanssa Aimo-Möhläri-nimistä etsivätoimistoa. Timi on nimensä
mittainen poika, eli mikään ei tunnu menevän hänellä putkeen. Myös Aimo tekee etsivätoimiston
pyörittämisestä haastavaa, sillä jääkarhu nyt vain ei ole paras apulainen etsivähommiin.
Pilkey, Dan: Supervaippavauvan seikkailut (Tammi)
Erno ja Huuko joutuvat rangaistukseksi kirjoittamaan 100 sivua aiheesta ”Hyvä kansalainen.” Rehtori
painottaa, että tutkielma ei saa käsitellä Kapteeni Kalsaria. Poikien on siis keksittävä uusi supersankari,
Supervaippavauva. Tarinassa Supervaippavauva pelastaa maailman Varamies Vaarallisen käsistä.
Rapley, Belinda: Kisaponi kateissa (Ponietsivät 1) (Readme.fi)
Heppatytöt Charlie, Rosie, Mia ja Alice kuulevat, että naapuritallilta on varastettu poni. Tulossa on suuret
kisat, ja varastetun ponin omistaja Poppy oli suurin ennakkosuosikki. Onko poni varastettu nimenomaan
siksi, että Poppy ei voisi osallistua kilpailuun? Tytöt päättävät selvittää asian.
Rapley, Belinda: Pelastakaa point (Ponietsivät 2) (Readme.fi)
Alice on saanut koulutettua vuokraponinsa Scoutin hyvin. Yllättäen omistaja pistää ponin myyntiin ja
Alice on aivan poissa tolaltaan. Onneksi ystävät tulevat apuun, sillä omistajaan liittyy paljon outoja
asioita. He kuulevat muista samanlaisista tapauksista, joissa elinikäisellä vuokrasopimuksella olleet hyvin
koulutetut ponit yllättäen pistetäänkin myyntiin. Tytöt alkavat nuuskia asioita tarkemmin.
Veirto, Kalle: Kivimutka ja pääkallonaama (Karisto)
JiiKoo Kivimutkan etsiväajat ovat ohi, mutta kun kesken syntymäpäiväjuhlien naapurilta varastetaan
työpaikka, on tartuttava toimeen ja selvitettävä, mihin se katosi. Henkka on muuttanut paikkakunnalta,
joten JiiKoo Kivimutka jatkaa etsiväntoimia yksin. Onneksi Henkalta saa toki etäapua.

Vanhat sarjat:
Alakoski, Susanna: Kultakala (Schildts & Söderströms)
Aro, Tuuve: Karambolan kirous (WSOY) Kuvat Sanna Mander
Carter, Alex: Salaperäisen huippumallin tapaus (Mysteeritytöt 3) (Sanoma Magazines)
Courtenay, Lucy: Yhtä sirkusta (Wild 3) (Sanoma magazines)
Gutman, Dan: Sähäkkää siivousta (Kahjo kouluni 9) (Sanoma Magazines) Kuvat Jim Paillot
Gutman, Dan: Kaistapäistä kemiaa (Kahjo kouluni 10) (Sanoma magazines) Kuvat Jim Paillot
Gutman, Dan: Metkat matkaajat (Kahjo kouluni 11) (Sanoma Magazines) Kuvat Jim Paillot
Hallberg, Lin: Eppu tulee taloon (Tammi) Kuvat Margareta Nordqvist
Hallberg, Lin: Tallilla tapahtuu, Sinttu (Tammi)
Hirvonen, Hannu: Virtahepojen laulujuhlat (Tammi) Kuvat Pia Sakki
Isto, Sanna: Tinka ja Taika : noidanruohon salaisuus (WSOY) Kuvat Julia Vuori
Jansson, Anna: Taskuvaras (Emil Wern tutkii 5)(Gummerus)
Jansson, Anna: Kielletyt roskat (Emil Wern tutkii 6) (Gummerus)
Kallioniemi, Tuula: Faneja ja fossiileja (Otava) Kuvat Jii Roikonen
Kallioniemi, Tuula: Karoliina ja nokkela Neema (Otava)
Kolu, Siri: Me Rosvolat ja vaakunaväijy (Me Rosvolat 4) (Otava)
Kuronen, Kirsti: Kuituset ja äidin kirje (Karisto) Kuvat Jaakko Katajamäki
Köngäs, Heidi: Henkselirouva ja sinivärinen pupu (Lasten keskus)
Larry, H. I.: Pelottavaa peliä (Zac Power 3) (Sanoma magazines) Kuvat Ash Oswald
Larry, H. I.: Jäätävää jännitystä (Zac Power 4) (Sanoma magazines) Kuvat Ash Oswald
Lehtinen, Tuija: Sirkuskoira Rico ja öinen ratsastaja (Otava)
Lindo, Elvira: Miten menee, Manolito? : elämäni ensyklopedian 2. osa (Tammi) Kuvat Emilio Urberuaga
Lukkarila, Päivi: Venlan hoitoponi (karisto) Kuvat Anu Mikkonen
Lukkarila, Päivi: Venla ratsastusleirillä (Karisto) Kuvat Anu Mikkonen
Mäkipää, Jari: Etsiväkerho Hurrikaani ja mustakynsi (Tammi)
Nesbo, Jo: Tohtori Proktori ja suuri kultaryöstö (WSOY) Kuvat Per Dybvig
Nopola, Sinikka: Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen (Tammi) Kuvat Salla Savolainen
Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä ja kaksoisolento (Tammi)
Noronen, Paula: Supermarsu tekee maalin (Gummerus) Kuvat Pauliina Mäkelä
Parvela, Timo: Ella ja kaverit menevät metsään (Tammi) Kuvat Mervi Lindman
Salmi, Veera: Puluboin ja Ponin loisketiivis kirja (Otava) Kuvat Emmi Jormalainen
Tuomola, Johanna: Lemmikit pulassa (Kivalan etsivät 3) (Myllylahti) Kuvat Satu Kontinen
Wallden, Netta: Ruben ja ratikkaralli (WSOY) Kuvat Laura Valojärvi
Widmark, Martin: Syntymäpäivän arvoitus (Tammi) Kuvat Helena Willis

PÄIVITETTYÄ TOPELIUSTA, AHKERAA ITKOSTA JA KUVAKIRJASARJOJEN TULVAA
- kuva-, satu- ja lastenrunokirjoja
(Anne Alarto, Pääkirjaston lasten ja nuorten osasto)

KOTIMAISET KUVAKIRJAT
Ilmiöitä: Suuri osa kuvakirjoista sarjojen jatko-osia, uhkana tarjonnan yksipuolistuminen.
Uudet tekijät tervetulleita, samoin uudet ideat varsinkin tarinoiden tasolla. Hyvää käyttökirjaa ilmestyy,
mutta iloisia yllätyksiä vähän. Myös kuvakirjakritiikki kiinnittänyt huomiota
”taantumaan”. Pohdittavaa: Näkyykö maailman muuttuminen kuvakirjoissa?
Airik, Enna: Korppipäinen mies (Karisto)
- hyväksikäyttö, henkilökohtainen koskemattomuus
Bagge, Tapani: Rohkea pikku auto (Tammi) Kuvat Jusa Hämäläinen
Bell, Niina: Sirkusparaati: musiikkisatukirja lapsille (Tammi) Kuvat Anne Vasko
Hytönen, Ville: Hipinäaasi apinahiisi (Tammi) Matti Pikkujämsä
- erilaisuus, kiusaaminen; FinlandiaJunior -palkintoehdokas
Kallioniemi, Tuula: Aapinen (Otava) Kuvat Jii Roikonen
Király, Réka: Pieni suuri tarina huomisesta (WS)
- mitä on aika?
Kirkkopelto, Katri: Molli (Lasten Keskus)
- yksinäisyys, arkuus, ystävystyminen
Kivelä Malin: Pixonin pojat ja ja TV:n kotoisa kaiho (Teos) Kuvat Linda Bondestam
- koukussa telkkariin
Koskinen, Juha-Pekka: Hallava hevonen (Karisto) Kuvat Miranda Koskinen
- kuolemasta lempeästi
Laajarinne, Jukka: Isä vaihtaa vapaalle (WS) Kuvat Timo Mänttäri
- isän vauhdikas elämänmuutos; Finlandia Junior-palkintoehdokas
Mikkanen, Raili: Iivari-tonttu karkuteillä (WS) Kuvat Laura Valojärvi
- upeasti kuvitettu kertomus tontun seikkailusta
Nieminen, Lotta: Kävellen maailman ympäri (WS) Teksti Jenny Broom
- maailmalla mainetta niittäneen nuoren graafikon paksulehtinen kuvakirja
Reittu, Ninka: Messi ja Mysteeri: kaikki järjestyy! (Otava)
- Messi-kissa eksyy seikkailullisessa kuvakirjassa; tekijänsä ensimmäinen kuvakirja
Rekola, Teija: Eetu ja ruma Rusina (WS) Kuvat Mervi Lindman
- sisaruskateudesta humoristisesti
Surojegin, Noora: Pikkupöllö (Minerva) Kuvat Pirkko-Liisa Surojegin
- pöllönpoika etsii itseään
Suutari, Mervi: Lotta Leppäkerttu on erilainen (Sunkirja) Kuvat Matilda Tuure
- erilaisuus, suvaitsevaisuus

Tapola, Katri: Toivon talvi (Tammi) Kuvat Karoliina Pertamo
- lapsen iloinen arki ja leikit
Viljamaa, Saara: Koira ja kirahvi (N-Y-T NYT) Kuvat Mirkka Syrjälä
- Oulun yliopiston projektissa syntynyt kuvakirja, lapsen kirjoittama tarina
KUVAKIRJASARJAT
Appelgren, Tove: Vesta-Linnea kuunvalossa (Tammi) Kuvat Salla Savolainen
- aikuisen masennus
Huovi, Hannele: Urpo, Turpo ja hirveä irvisaurus (Tammi) Kuvat Jukka Lemmetty
Härmälä, Anna: Sinä päätät itse, Jori (Schildts & Söderström)
- itsetunto
Jalonen, Riitta: Aatos ja Sofian meri (Tammi) Kuvat Kristiina Louhi
Kallio, Hanna: Velhovaari ja joulupukin parta (Art House) Kuvat Antti Kallio
Kallio, Liisa: Pikku Papu ja aarre (Tammi)
Kallioniemi, Tuula: Aapinen (Otava) Kuvat Jii Roikonen
Kanto, Anneli: Veera Virtanen ja esikoulu (Karisto) Kuvat Noora Katto
- kaikki ei mene putkeen ensimmäisenä eskaripäivänä
Katajavuori, Riina: Pentti ja kitara (Tammi) Kuvat Salla Savolainen
- lapsen musiikkiharrastus uutena aiheena kotimaisissa kuvakirjoissa
Kirkkopelto, Katri: Oona ja Eetu: ei hätää! (Lasten keskus) Teksti Mervi Väre
Känkänen, Juhani: Joulu on jo ovella, Apo Apponen! (Teos)
Lerche, Pauliina: Mimmit ja ketunpoikanen (Lasten keskus) Kuvat Meri Mort
Mimmit ja luolan salaisuus
Majaluoma, Markus: Hulda kulta, tästä pääsee rannalle! (WS)
Mickwitz, Camilla: Jason ja vihainen Viivi (Tammi) (1977)
- klassikkokuvakirjan tervetullut uusintapainos
Niemelä, Reetta: Tikkumäen koirat (Otava) Kuvat Salla Savolainen
Nopola, Tiina & Sinikka: Rauhallinen Erkki ja hiutalepoika (Tammi) Kuvat Markus Majaluoma
- Erkki viihtyy lumitunnelmissa, kun muut odottavat joulua lahjahysterian vallassa
Nopola, Tiina: Siiri ja villi taapero (Tammi) Kuvat Mervi Lindman
Nuotio, Anna: Veikko ja Veikko lomalla (Otava) Kuvat Kristiina Louhi
Pelliccioni, Sanna: Sokerileipuri Mata-Mii seikkailee (Tammi)
Prepula, Heikki: Kössi Kenguru ja lentokalat (Otava)
Teräs, Mila: Elli ja unenpää (Otava) Kuvat Karoliina Pertamo
With, Niina: Oudoilla poluilla (Myllylahti) Kuvat Satu Kontiainen (Sikin sokin)

KÄÄNNÖSKUVAKIRJAT
Yllätyksettömyys pätee myös käännöskuvakirjatarjontaan. Pohjoismaisten käännösten täydellinen
puuttuminen vuonna 2013 herättää ihmetystä. Isot kustantajat vähentäneet julkaisemista.
Bowie, Ian: Lumiukko tuli tupaan (Aurinko) Kuvat Keanne van de Kreeke
Corderoy, Tracey: Ei! (Mäkelä) Kuvat Tim Warnes
- täsmäkirja uhmaiästä
Docherty, Helen: Pikkuinen kirjavoro (Mäkelä) Kuvat Thomas Docherty
- katoavien satukirjojen arvoitus
Dunbar, Polly: Tilda ja ystävät –sarja (Gummerus)
Ferri, Giuliano: Tatu kasvaa suureksi (Lasten keskus)
- nuijapäästä sammakoksi; näppärää faktiota
Fuge, Charles: Nyt lasketaan (Mäkelä)
George, Patrick: Vastaleikki. Tactic
Värileikki
- interaktiiviset pienten lasten kirjat vastakohdista ja väreistä; sopivat myös erilaisille oppijoille
Joyce, William: Morris Lessmore ja tuhansien tarinoiden talo (Tammi) Kuvat William Joyce ja Joe Bluhm
- kaunis neiti aakkoshameessaan johdattaa Morris Lessmoren kirjastoon; filosofinen tarina
kirjallisuuden ja tarinoiden mahdista
Klassen, Jon: Haluan hattuni takaisin (WS)
- kadonneen hatun tapaus
Leathers, Philippa: Hui, sanoi Pikku kani (Lasten Keskus)
Mitton, Tony: Jokin sauruksen tapainen (Lasten Keskus) Kuvat Russell Ayto
Papayanni, Maria: Tahdon voittaa! (Lasten Keskus) Kuvat Eve Tharlet
- pikkumajava mittelee voimiaan
Rascal: Tinka (Basam Books) Kuvat Sophie
- adoptio”lapsi” etsii juuriaan eläinten maailmaan siirretyssä tarinassa
Rentta, Sharon: Päivä eläinten rakennustyömaalla (Mäkelä)
Scheffler, Axel: Pete ja Pulmu –sarja (Mäkelä)
- täsmäkirjoja pienten lasten elämän keskeisistä asioista, sopivat esim. tunnekasvatukseen
Stewart, Amber: Minä olen aina lähellä (Aurinko) Kuvat Layn Marlow
Teckentrup, Britta: Muistojen puu (Lasten Keskus)
- kaunis kirja kuolemasta ja surusta sekä luonnon kiertokulusta
Walsh, Melanie: Minulla on kaksi kotia (Nemo)
Wolf, Karina: Unettomat (Karisto) Kuvat veljekset Hilts
- aikaero sekoittaa perheen vuorokausirytmin; vuoden parhaita

SATUKIRJAT
Pientä kasvua julkaisumäärässä, mutta satubuumista ei voi puhua.
Alasalmi, Päivi: Kultainen kissanpentu: satuja (Gummerus) Kuvat Riikka Jäntti
- tekijänsä kolmas satukirja
Andersson, Henrika: Nauvo-Auvo, mun amour (Schildts & Söderströms) Kuvat Christel Rönns
Antikainen, Laura: Lumottu saari (Minerva) Kuvat Jarkko Antikainen
- romanttinen valokuvin kuvitettu satu 1970-luvun suositulta lauluduolta
Grahame, Kenneth: Kaislikossa suhisee (Aurinko) Kuvat David Roberts
- uusi lyhentämätön suomennos, paikoin raakakäännöksen makua
Kirwa, Wilson: Amani-aasi ja kilpikonna (Kirwa’s World) Kuvat Vincent Kipkosgei Gibii
Luojus, Susanna: Metsäretki (Otava) Kuvat Stiina Saaristo
- Amos Andersonin taidemuseon Metsä-näyttelyn oheiskirja taidekasvatukseen
Markkanen, Sari: Tipsu ja oivallusten opas (Basam) Kuvat Sari Qvist
Mäkelä, Hannu: Ääni joka etsi Laulua (Paasilinna) Kuvat Marika Maijala
- runollinen tarina Äänen etsimisestä; kenelle tarkoitettu?
Mäkinen, Kirsti: Topeliuksen lukemisia lapsille (WS) Kuvat Risto Suomi
- Topeliusta tämän päivän lukijoille
Parvela, Timo: Maukan ja Väykän satukirja (Tammi) Kuvat Linda Bondestam
- lempeän humoristisia tarinoita erilaisuuden sietämisestä
Remt, Fiona: Superkamut: menoa ja metkuja Lehtomäessä (Lasten keskus) Kuvat Noelle Smit
- raikkaasti kuvitettu eläinsatukirja Keski-Euroopasta
Salmela, Alexandra: Kirahviäiti ja muita hölmöjä aikuisia (Teos) Kuvat Martina
Matlovicová
Siperian kansojen satuja. Toim. Tsuner Taksami (Idiootti) Kuvat Varpu Eronen
Tolonen, Tuutikki: Joulusatuja: 24 satua joulun odotukseen (Tammi) Kuvat Liisa Kallio. + äänikirja (Eija
Ahvo)
- ihania tarinoita joulukuun päiviin, vuoden joulukirjavalio
Uttley, Alison: Pienen Harmaakanin tarinat (Kirjalito) Kuvat Margaret Tempest
Valmu, Leena: Filius ja elinkaikkeuden arvoitus (WS) Kuvat Lasse Rantanen
- terveyskasvatusta sadun muodossa
Vartia, Taavi: Rölli ja kultainen avain (Otava)
- elokuvan oheistuote

RUNOKIRJAT
Vanhat tekijät jatkavat.
Carroll, Lewis: Kraukijahti (Alice Martin) Kuvat Tove Jansson
- mystisen Kraukin jäljillä; vuonna 1876 ilmestyneen runokirjan suomennos;
Tove Janssonin kuvitus vuodelta 1959
Itkonen, Jukka: Astronautin rusinapulla (Otava) Kuvat Matti Pikkujämsä
- ruokarunoja
Itkonen, Jukka: Keinuhevosen kengittäjä: runoja vauvakotiin (Kirjapaja)
Kuvat Matti Pikkujämsä
- Itkosta beibeille
Korolainen, Tuula: Kissa kissa kissa (Lasten keskus) Kuvat Virpi Talvitie
- kissamaisista kissamaisin runokirja
Kynsijärvi, Elina: Liituri (Maahenki) Valokuvat Benjam Pöntinen
- hieno valokuvakirja liito-oravista, teksti vaatimaton
Laaksonen, Heli: Aapine (Tammi) Kuvat Elina Warsta
- vuoden hauskimpia ja kauneimpia kirjoja; JuniorFinlandia-ehdokas
Lehtinen, Torsti: Numerokomero (Edico) Kuvat Chloé Mahy-Heikkinen
Porthan, Piritta: Varoitus postinkantajalle: (olen matkoilla vähän aikaa) (Basam) Kuvat Kaisa Rekinen
- iloista riimittelyä suomeksi, ripauksena ruotsia ja saamea; liitteenä cd-levy, jolla tekijä
tyttärineen laulaa säveltämiään kirjan runoja
Riimikissa kikattaa: runohetkiä pienille (Tammi) Koonneet Anna Anttonen ja Kati Inkala Kuvat Karoliina
Pertamo
- oululaisten sanataideopettajien runoleikkikirja kuuluu vuoden lastenkirjahelmiin
Salonen, Merja ja Salminen, Jukka: Lorulaari (Päivä)
- runoja ja lastenlauluja kristillisessä hengessä, liitteenä cd
Tammi, Jari: Nakkikirja: makoisia lastenrunoja ja kotoisia eläinrunoja (Pikku-idis)
- ruokaa ja eläimiä;; sympaattinen kokonaisuus kuitenkin (kansikuva kutkuttaa nauruhermoja…)

