KIRJASAARI
Vuoden 2014 lasten- ja nuortenkirjasatoa

Arkielämää ja luontoseikkailuja – kuva-, satu- ja lastenrunokirjoja (s. 2)
Anne Alarto, Lasten ja nuorten osasto

Mummoenergiaa ja ilkiöitä – lastenkirjoja (s. 6)
Jenni Tyni, Kaakkurin kirjasto

Ei voi olla totta! – lasten ja nuorten tietokirjoja (s. 11)
Katja Lehtonen, Ritaharjun kirjasto
Eeva Mäkinen, Lasten ja nuorten osasto

Nuorten ongelmia vai ongelmanuoria – nuortenkirjoja (s. 16)
Eeva-Maria Alatalo, Haukiputaan kirjasto

Selviytymistarinoita vaarojen keskellä – lasten ja nuorten fantasiaa ja scifiä (s. 20)
Katja Kurvinen, Lasten ja nuorten osasto

Materiaali sähköisenä: http://www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti/vuoden-kirjat
Palautelomake: urly.fi/nbA

1

ARKIELÄMÄÄ JA LUONTOSEIKKAILIJA
Kuva-, satu- ja lastenrunokirjoja
(Anne Alarto, Lasten ja nuorten osasto)
ARKIELÄMÄÄ:
Burningham, John: Milloin vauva tulee? (Tactic) Kuvat Helen Oxenbury
- mikä vauvasta tulee isona?
Freeman, Tor: Tukaaniveljekset (Tactic)
- tukaanit pyörittävät putkiremppafirmaa
Harainen, Pirkko: Empo ja oikea ystävä (Mäkelä) Kuvat Ulla Virkamäki
- empaattisen Empon tarina
Jalonen, Riitta: Aatos ja Sofian sorsapuisto (Tammi) Kuvat Kristiina Louhi
- ystävyydestä ja erosta herkästi, sarjan neljäs kirja
Kallio, Maaret: Onnikujan kaverukset –sarja (Väestöliito) Kuvat Susanna Ruuhilahti
- miten puhua lapselle ”vaikeista” aiheista?
Kanto, Anneli: Paavo Virtanen ja pimeys (Karisto) Kuvat Noora Katto (Viisi villiä Virtasta)
- ihmissusi jahtaa Paavoa ja Perttua
Katajavuori, Riina: Herra Paasio (Karisto) Kuvat Liisa Kallio
- nalle ja poika kasvavat yhdessä
Kontiokari, Marja: Nelli ja Osku: leijona yökylässä (WSOY) Kuvat Virpi Penna
- Osku ei innostu hääleikistä, Nelli raivostuu
Läckberg, Camilla: Super-Santtu (Karisto) Kuvat Sarri Millis
- dekkarikuningattaren tarina vauvasta supersankarina
Marttinen, Tittamari: Ikioma perheeni (Pieni karhu) Kuvat Aiju Salminen
- perhe-elämästä sukupuolineutraalisti
Mikkelinen, Jerry: Maltti & Valtti: tehtävä mummolassa (Schildts & Söderströms)
Kuvat Teemu Åke
- pöljät liikennepoliisit viikonlopun vietossa
Nopola, Tiina: Siiri ja kadonnut tähti (Tammi) Kuvat Mervi Lindman
- Siiri tähtitieteen pauloissa; sarjan 12. kirja
Parvela, Timo: Taron pieni suuri seikkailu (WSOY) Kuvat Jussi Kaakinen
- kuinka ohjailla vanhempia, jotka eivät ymmärrä lapsia?
Pelliccioni, Sanna: Onni menee mummolaan (Minerva)
- 10. Onni-kuvakirja
Pere, Tuula: Sanni ja laatikkopäivät (Wickwick) Kuvat Elina Johanna Ahonen
- Sannin perhe muuttaa isän työn perässä uudelle paikkakunnalle
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Rekola, Teija: Eetu ja nokkelat neropatit (WSOY) Kuvat Mervi Lindman
- ”täydelliset” pikkuserkut tulevat kyläilemään, ja Eetun varjo kasvaa
Ruuska, Kerttu: Elsa-sarja (SanomaPro) Kuvat Nadja Sarell (Oppi & ilo)
- Elsa oppii uimaan ja luistelemaan
Stephens, Helen: Ensikokemuksia!-sarja (Tactic)
- pikku-Sanni käy uimahallissa ja menee päiväkotiin
Suvilehto, Pirjo: Anni ja ihana pentu (WSOY) Kuvat Karoliina Pertamo
- pienen tytön toive toteutuu
Valtiala, Nalle: Jonna ja ihmepuu (Mediapinta) Kuvat Maarit Gunnervall
- pelastaako ihmepuun lehti sydänsairaan isoäidin?
Wieslander, Jujja: Mimmi Lehmä uimahallissa (Mäkelä)
- Mimmi ui, saunoo ja suorittaa uimamerkin
LUONTOSEIKKAILUJA:
Brown, Peter: Herra Tiikeri villiintyy (Tactic)
- herra Tiikeri hylkää sivistyksen ulkokuoren, mutta…
Donaldson, Julia: Apinan arvoitus (Mäkelä) Kuvat Axel Scheffler
- pikkuapina etsii äitiä viehkeässä viidakkotarinassa
Duddle, Jonny: Gigantosaurus (Karisto)
- pikkudinot uhmaavat hirmuista Gigantosaurusta
Hirvonen, Hannu: Krokotiili hiihtää kevääseen (Tammi) Kuvat Pia Sakki
- krokotiili etsii hoitoa talvimasennukseen
Hypén, Tuuli: Veikan metsäretki (Arktinen Banaani)
- pikkukettu Veikka eksyy metsään
Jansson, Tove: Seikkailu merenpohjassa (WS)
- Toven 16-vuotiaana tekemä kuvakirja julkaistiin 100-vuotisjuhlan kunniaksi
Junttila, Suvi-Tuulia: Minne matka, lapanen? (Schildt & Söderströms)
- pikkulapanen seikkailee kaupungin laidalle
Järnefelt, Kaisa: Taikapäivä (Tammi) Kuvat Riikka Jäntti
- ”jos käki kukkuu kahdeksan kertaa, päivästä tulee seikkailu”
Kallio, Hanna: Velhovaari ja valtava vonkale (Art House)
- Velhovaari seikkailee vedenalaisessa maailmassa
Lehtonen, Ulla: Metsän outo vieras (Lasten keskus) Kuvat Sari Airola
- metsän väki ihmettelee piikikästä otusta
Leppälä, Teemu: Jäänmurtaja Sisu ja Hailuodon arvoitus (POB) Kuvat Petri Kantoniemi
- talvinen seikkailu Oulun lähivesillä
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Lerche, Pauliina: Mimmit ja veden väki (Lasten keskus) Kuvat Mort Meri
- Mimmit pelastavat norpanpoikasen ja saavat palkkioksi kyvyn muuttua kaloiksi
Moroni, Lisa: Varo krokotiilia! (Mäkelä) Kuvat Eva Eriksson
- isä ja tytär metsäretkellä
Rudebjer, Lars: Miira ja sammakko (Mäkelä)
- vaari kertoo metsäseikkailun, jossa Miira on päähenkilönä
Savtchenko, Julia: Salainen sienikirja: professori Funguksen kadonneet muistiinpanot (Karisto)
- mytomykologian professorin muistikirja löytyy, ”fiktiivinen tietokirja”
Teräs, Mila: Olga Orava ja metsän salaisuus (Lasten Keskus) Kuvat Karoliina Pertamo
- pikkuorava tutustuu metsän asukkaisiin tutkimusretkellään
MUISTA MYÖS:
Eräpuro, Annika: Myrskykirja (Karisto) Kuvat Mika Launis
- vauhdikas seikkailu yötaivaalla, aikuinen päähenkilö
Friester, Paul: Parku-Pöllö ei päästä ketään sisään (Lasten keskus) Kuvat Philippe Goossens
- äitiä pitää totella hinnalla millä hyvänsä!
Frölander-Ulf, Lena: Totta toinen puoli (Schildts & Söderströms)
- Nea-tädin kiehtova menneisyys, aikuinen päähenkilö
Honkakoski, Päivi: Tervatonttu Toivo (Nordbooks) Kuvat Ludi Wang
Hurme, Maija: Lepakkopoika (Schildts & Söderström) Kuvat Anssi Hurme
- Ilmari muuttuu supersankariksi
Jansson, Tove: Muumit Rivieralla (WSOY)
- sarjakuva sovitettiin animaatioelokuvaksi ja elokuva kuvakirjaksi
Kettunen, Satu: Otso Aarnisen salaperäinen seikkailu (Tammi)
- aran ja yksinäisen Otson elämä mullistuu, aikuinen päähenkilö
Merino, Gemma: Krokotiili, joka inhosi vettä (Tactic)
- krokotiilinpoikasen ongelma ratkeaa yllättävällä tavalla
Moore, Inga: Kapteeni Kissa (Karkkila)
- kissoja rakastava merikapteeni seilaa syrjäiselle saarelle
Motai, Hiroko: Miljoona biljoona joulupukkia (Schildts & Söderströms) Kuvat Marika Maijala
- kuinka joulupukki ehtii aattona maailman kaikkien lasten luo?
Niemelä, Reetta: Jytäjyrsijät: kuutamokeikka (Lasten Keskus) Kuvat Linda Bondestam
- Jytäjyrsijät kutsutaan keikalle Kissalaaksoon
Rautkallio, Outi: Kauhea kaupunkimatka (Maahenki)
- siemenperunan karkumatka opettaa potun ”elinkaaren”
Rempt, Fiona: Superkamut: ei mikään tavistintti (Lasten keskus) Kuvat Noelle Smit
- kommelluksia ja kaveruutta Lehtometsässä
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Saarainen, Mikko: Pallopää palloilee (Sammakko)
- Pallopää ja Tirppa lähtevät valokuvaamaan
Smallman, Steve: Mörkki (Mäkelä)
- pöllö istuu möksötysoksalla
Stead, Philip: Aarre Hyvärinen sairastuu (Vaukirja) Kuvat Erin E. Stead
- eläintarhan eläimet huolestuvat Aarren poissaolosta, aikuinen päähenkilö
Stark, Ulf: Oma pieni pikkuinen (Teos) Kuvat Linda Bondestam
- Kipinä valaisee yksinäisen Olennon elämän
Vainio, Pirkko: Majakan jouluvalo (Lasten keskus)
Vettenterä, Minttu: Ihmissatuja pikkukummituksille (Mäkelä) Kuvat Keanne van de Kreeke
- kummitukset kummastelevat ihmisiä ja heidän outoja tapojaan
SATUKIRJAT:
Hytönen, Ville: Ötökkämaan tarinat (Tammi) Kuvat Virpi Penna (luokassa 80.2)
Kunnas, Kirsi: Punni (WSOY) Kuvat Maija Karma
Kuttner, Iiro: Puuseppä (Books North) Kuvat Ville Tietäväinen (Puiden tarinoita 1)
Ritari (Puiden tarinoita 2)
Laulajainen, Leena: Hopeasarvinen poro: Satuja Lapista (Tammi) Kuvat Virpi Penna
Parvela, Timo: Maukan ja Väykän naamakirja (Otava) Kuvat Virpi Talvitie
Quiroga, Horacio: Viidakkotarinoita (Alligaattori)
Ruskin, John: Kultavirran kuningas, tai Mustaveljet: Styrian tarina (Savukeidas) Puukaiverrukset Richard Doyle
Soinio, Mirva: Lumotun maan rauha: lempeä hyvänyön kirja (Basam Books)
Stark, Ulf: Suuren metsän joulu (WSOY) Kuvat Eva Eriksson
Wahlforss, Jaana: Keltaisen kirahvin kirja (WSOY) Kuvat Oleg Boreysho
RUNOT:
Aho, Tuulia: Tähtienlaskijan runoja (WSOY) Kuvat Aino-Maija Metsola
Itkonen, Jukka: Kaikki hyvin kasvimaalla (Lasten keskus) Kuvat Camilla Pentti
Kanto, Anneli: Älytön äyriäinen ja muita eläinriimejä (Karisto) Kuvat Kaisa Rekinen
Kunnas, Kirsi: Tiitiäisen kissa- ja koiraystävät ja yllättävästi myös hiiret (WSOY) Kuvat Pia Westerholm
Kynsijärvi, Elina: Loruja ötököistä (Maahenki) Kuvat Benjam Pöntinen
Laulajainen, Leena: Jänis joka asuu kuussa: saturunoja kuussa (Books On Demand) Kuvat Sari Airola
Perkiö, Piia: Kiitos! sanoi Leijona (Lasten keskus) Kuvat Sanna Pelliccioni
Pulli, Elina: Vauvan kanssa (SanomaPro) Kuvat Mikko Hiltunen (Oppi & ilo)
Sandelin, Annika: Baudeliero ja Mette-rotta: vauvarunoja ja villejä riimejä (Teos) Kuvat Karoliina Pertamo
Teckentrup, Britta: Säikähtänyt kilpikonna: ja muita etsimisloruja (Tactic)
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MUMMOENERGIAA JA ILKIÖITÄ
Lastenkirjat 2014
(Jenni Tyni, Kaakkurin kirjasto, jenni.tyni@ouka.fi)
HELPPOLUKUISET
Uudet sarjat:
Fischer-Hunold, Alexandra: Palokunta paikalle! (Kirjatiikeri) (Mäkelä) Kuvat Irmgard Paule
Kirjassa on neljä eri tarinaa siitä, mitä kaikkea palomiehet joutuvat tekemään työssään. Ensimmäisessä harjoitellaan
palomiestouhuja, muut kertovat erilaisista pelastustehtävistä.
Steinbacher, Hannah: Prinsessa tuulispää (Kirjatiikeri) (Mäkelä) Kuvat Julia Ginsbach
Prinsessa Aada tahtoisi riehua ulkona ja sotkea itsensä, eikä suinkaan olla vain niiaileva ja kauniisti hymyilevä
prinsessa. Mutta prinsessakoe on päästävä läpi, sillä enemmän kuin mitään Aada tahtoo hovitanssiaisiin!
THiLO: Aarteenmetsästäjät (Kirjatiikeri) (Mäkelä) Kuvat Heribert Schulmeyer
Neljä jännittävää tarinaa, joissa etsitään kultaa viidakosta, vanhasta hylystä, Marsista ja purkautuvasta tulivuoresta.
THiLO: Delfiinitarinoita (Kirjatiikeri) (Mäkelä) Kuvat Dorothea Ackroyd
Aino ja Tomi pääsevät tutustumaan delfiineihin uimarannalla ja delfinariossa, ja delfiinilapset Urho, Veeti ja Vili
joutuvat pulaan tutkiessaan meren salaisuuksia.

Vanhat sarjat:

Benjamin, A. H.: Haaveiden satuprinssi (Hyppää kirjan kyytiin) (Mäkelä) Kuvat Fabiano Fiorin
Bryant, Ann: Kilpailevat jättiläiset (Hyppää kirjan kyytiin) (Mäkelä) Kuvat Ben Redlich
Guillain, Adam: Arthur-kuninkaan miekka (Hyppää kirjan kyytiin) (Mäkelä) Kuvat Charlie Alder
Guillan, Adam: Parhaat piraattipiirakat (Hyppää kirjan kyytiin) (Mäkelä) Kuvat Rupert Van Wyk
Guillan, Adam: Peräkylän piraatit lomalla (Hyppää kirjan kyytiin) (Mäkelä) Kuvat Rubert Van Wyk
Marco, Clare de: Tärähtänyt tiedemies (Hyppää kirjan kyytiin) (Mäkelä) Kuvat Rory Walker
Easton, Tom: Valkoinen laatikko (Kirja käteen) (Mäkelä) Kuvat Woody Fox
Easton, Tom: Pyöräpeli (Kirja käteen) (Mäkelä) Kuvat Woody Fox
Bradman, Tony: Meeri ja merirosvot (Punainen banaani) (Mäkelä) Kuvat James Davies
McKay, Hilary: Milla ja yölliset ongelmat (Punainen banaani) (Mäkelä) Kuvat Kimberley Scott
Sparks, Jake: Akseli voittaa kisan (Punainen banaani) (Mäkelä) Kuvat Kimberley Scott
Irwin, Kate: Anssin pakoretki (Sininen banaani) (Mäkelä) Kuvat Clare Elsom
Lewis, Jill: Miskan kookospähkinä (Sininen banaani) (Mäkelä) Kuvat Erica-Jane Waters
Prasadam-Hallis, Smriti: Ritari Nestorin tarinat (Sininen banaani) (Mäkelä) Kuvat Ian Smith
Kallioniemi, Tuula: Ensiluokkaiset jälkien etsijät (Lue itse) (Otava) Kuvat Jii Roikonen
Marttinen, Tittamari: Lemmikkien junamatka (Leon lemmikkiuutiset) (Kirjapaja) Kuvat Terese Bast
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KERTOMUKSET:
Yksittäiset:
Aho, Marja: Hii-o-hoi! Aarre näkyvissä! (Myllylahti)
Allu saa isältään syntymäpäivälahjaksi laatikollisen vanhoja merimiesesineitä, joiden seassa on papukaija. Lintu
kertoo Allulle aarteesta, ja innoissaan Allu pyytää isää viemään hänet ja kaverinsa Rikun kesälomaretkelle
Myrskylahteen. Poikia tuntuu seuraavan luihunoloinen mies, ja pojat epäilevät hänenkin olevan aarteen perässä.
Kuka ehtii ensin aarteen luokse? Vai onko mitään aarretta olemassakaan?
Bloch, Serge: Selma : sisukas pieni noitatyttö (Vaukirja)
Selma on pieni noitatyttö, joka asuu suuressa kaupungissa korkeiden pilvenpiirtäjien keskellä isänsä ja äitinsä
kanssa. Selma pitää erityisen paljon eläimistä ja kilteistä ihmisistä, ja haluaisi pelastaa koko maapallon. Kirjassa on
12 lyhyttä tarinaa, jotka kertovat Selman kommelluksista.
Heimonen, Satu: Suokaislan suloinen Cecilia (Mäkelä)
Milkan uusioperheeseen kuuluu veli, äiti, isäpuoli Ilpo ja uusi pikkuinen velipuoli. Milkan isä hankkii Milkalle 11vuotislahjaksi kissanpennun kysymättä äidiltä ja Ilpolta lupaa. Hetken on epävarmaa, saako Milka pitää pennun.
Milka onnistuu riitautumaan parhaiden ystäviensä kanssa, osittain Cecilian takia. Syntymäpäiväjuhlat ovat pian, eikä
niistä tule mitään ilman kavereita. Onko kaikki nyt pilalla?
Kuitunen, Marja-Liisa: Yökoulu (Perussanoma OY)
Tähtirinteen oppilaat viettävät yökoulua. Yökoulussa askarrellaan, tehdään iltapalaa, katsotaan elokuvaa ja etsitään
opettajan piilottamia tähtitarroja. Mutta Kimillä, Jusalla, Andreilla, Lottalla ja Annukalla on muuta mielessään. Jusa
on kuullut mummoltaan, että koulun alla menee salakäytävä, ja lapset päättävät tutkia käytävän. Seikkailu saa
kuitenkin ikävän lopun, ja lapset joutuvat pinteeseen.
Marttinen, Tittamari: 12 päivää maailmalla (Lasten keskus) Kuvat Emmi Jormalainen
Kirjassa on 12 kertomusta eri maiden lapsista ja heidän elämästään. Jonas asuu Islannissa tulivuoren juurella ja
rakastaa uimista ulkoilmauimaloissa. Syyrialainen perhe pakenee rajan yli kohti parempaa elämää. Japanilainen
Akira ei halua oppia karatea. Kivoja tarinoita eri maailmoista ja kulttuureista.
Sihvola, Anita: Muskelimummo (Mäkelä)
Lyydia Parviainen on yhdeksänkymppinen mummo, jota vanhainkodin johtajatar yrittää houkutella kaikin keinoin
vanhainkotiinsa, mutta turhaan. Toki mummolla välillä on vanhuuden vaivoja, mutta nekin unohtuu, kun hän löytää
kirpputorilta itselleen taikaviitan. Viitan myötä hän muuttuu Muskelimummoksi, ja lentelee pitkin taivaita. Viitan
avulla mummo pakenee useammastakin tukalasta tilanteesta.

Uudet sarjat:
Barrows, Annie: Isa + Bea (Twinsy)
Bea on vauhdikas tyttö, joka rakastaa jekkuja. Hän ei oikein innostu äidin kehotuksista tutustua naapurin Isaan. Isa
nimittäin vaikuttaa ihan liian rauhalliselta Bean makuun. Eräänä päivänä Bean ja Isan tiet kuitenkin kohtaavat, ja
heistä tulee parhaat ystävykset. Isa on kaikkea muuta kuin tylsä, sillä hän sanoo olevansa noitien sukua. Tytöt
päättävät kokeilla tanssitaikaa Bean isosiskoon.
Barrows, Annie: Isa + Bea ja karmea vessakummitus (Twinsy)
Barrows, Annie: Isa + Bea ja fossiiliennätys (Twinsy)
Barrows, Annie: Isa + Bea ryhtyvät pahoiksi (Twinsy)
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Heinänen, Saku: Zaida ja lumienkeli (Tammi) Kuvat Saku Heinänen
11-vuotias Zaida on adoptoitu jo muutaman vuoden ikäisenä Suomeen. Erilaisen ulkonäön takia hän joutuu usein
kiusan kohteeksi. Eräänä päivänä Zaida kohtaa tytön, joka on kuin hänen vaalea kaksoisolentonsa. Zaida alkaa
karkailla kotoa iltamyöhäisellä nähdäkseen Ainua, tätä outoa tyttöä. Ainun seurassa koirapuistosta löytyy lampi ja
suuri mäki, vaikka ne eivät mitenkään voi korttelin kokoiseen puistoon mahtua. Kuka tuo tyttö on, ja miten puisto
hänen seurassaan tuntuu paljon suuremmalta kuin mitä se oikeasti on?
Kuutti, Maria: Anna ja Elvis kylpylässä (Karisto) Kuvat Katri Kirkkopelto
Anna on lähdössä pääsiäiseksi Italiaan, mutta matka peruuntuu, sillä perheen rahat ovat kadonneet yllättäviin
hankintoihin. Sen sijaan perhe suuntaa Imatran kylpylään, jonne mummo niin kovasti haluaa. Sielläkin riittää
tekemistä, sillä Anna on hyvin ehtiväinen tyttö. Anna tutustuu Elvikseen, jonka kanssa he seikkailevat ympäri
kylpylää. Tekemistä riittää, sillä ongelmia aiheuttavat omalaatuisen mummon lisäksi niin äiti kuin isä, sekä
ensirakkauden kynsissä kärvistelevä isovelikin.
Lehtinen, Jussa: Pakkolasku (Mäkelä 2014) Kuvat Jukka Salo ja Topi Ruotsalainen
Lakkisakki on viiden sienekkään joukko. Ne eivät ole eläimiä, eivätkä sieniä, vaan jotakin siltä väliltä. Ihmiset ovat
vallanneet niiden asuinalueen, joten niiden on ollut pakko lähteä etsimään Alkumetsää. Heidän rakentamansa
lentolaite hajoaa ja Lakkisakki tekee pakkolaskun ihmisten pihalle. Siitä seuraa valtavasti huolta ja ongelmia, sillä
pihaa vartioi karvainen peto, lähitienoilla asuu sotaisia kontiaisia ja häijyjä oravia, ja tietenkään koskaan ei voi olla
varma, milloin kammottavat ihmiset huomaavat heidät.
Lehtiö, Jaana: Taika Valo ja Pelukylän pokaali (Myllylahti)
Taika Valo joutuu muuttamaan pois kotikaupungistaan niin pieneen kylään, ettei sitä ole merkitty edes kartalle.
Pikkuveli löytää ystäviä heti, mutta Taikan tilanne on huonompi. Hän törmää vain mahtailevaan Mariin ja hänen
kavereihinsa. Onneksi Taika kuitenkin tutustuu Saanaan, goottihenkiseen tyttöön, ja alkaa hänen kanssaan selvittää
sata vuotta sitten kadonneen palkintopokaalin arvoitusta. Kaikki vitsailevat aina Taikan nimestä, mutta selviää, että
Taikalla on kuin onkin taikavoimia.
Odgers, Darrel: Nappi ratkaisee (Sanoma Magazines) Kuvat Janine Dawson
Nappi on jackrusselinterrieri ja työskentelee Tohtori Jaanan eläinklinikalla eläinavustajana. Nappi toimii välittäjänä
Tohtori Jaanan ja sairaan eläimen välillä. Toisinaan Nappi kulkee myös itse lähimaastossa antamassa vinkkejä
sairaille eläimille. Tällä kertaa eläinklinikalle on tuotu kärttyinen kissaneiti, jota aletaan kutsua Kärtyksi. Sillä ei ole
omistajaa, joten Nappi keksii heti kenelle Kärtty olisi sopiva lemmikki.
Parvela, Timo: Paten aikakirjat (Tammi)
Pate on saanut oman kirjasarjansa. Tuukka tekee hänelle oman blogin, minne hän voi kirjoittaa mitä mieleen
juolahtaa. Sarjan ensimmäisessä kirjassa Pate kertoo kesästään ja enostaan, joka tulee heille vierailulle. Aluksi eno ei
oikein tule toimeen Paten kanssa, mutta he tutustuvat paremmin yhteisillä uimakoulureissuilla. Pian eno on hyvinkin
innokas lähtemään uimakouluun Paten kanssa, sillä jokin uimakoulussa vetää enoa puoleensa erittäin kovasti.
Peirce, Lincoln: Iso Nipa on ykkönen (Otava)
Nipa on varma, että hänestä tulee vielä ykkönen. Jossakin asiassa. Hän vain ei vielä tiedä että missä. Samaa lupaa
onnenkeksi, jonka hän eräänä päivänä saa. Aamusta asti hän odottaa, että jotakin mahtavaa tapahtuisi ja hän olisi
jossakin paras. Mutta joka tunnilla hän saa vain jälki-istuntolappuja käteensä, eikä todellakaan onnistu missään sen
paremmin kuin ennenkään.
Pennypacker, Sara: Klementiina (Twinsy) Kuvat Marla Frazee
Klementiinalla ei ole oikein hyvä viikko. Kaikki alkaa siitä, kun hän leikkaa Margaretin hiukset. Asiat eivät mene
ollenkaan niin kuin aikuiset luulevat, mutta Klementiina saa syyt niskoilleen. Myöhemmin tytöillä menee sukset
ristiin ja Margaret aloittaa mykkäkoulun. Klementiinalla ei ole enää parasta ystävää. Ja kaiken lisäksi häntä vaivaa se
mitä Margaret sanoi: onko Klementiina se perheen vaikea tapaus? Ja mikä pahinta, haluavatko Klementiinan
vanhemmat hänestä eroon, niin että heille jäisi vain kiltti pikkuveli?
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Stanton, Andy: Olet ilkimys, herra Gummi! (Schildts & Söderströms) Kuvat David Tazzyman
Herra Gummi inhoaa lähes kaikkea, mutta puutarha hänen on pidettävä hyvässä kunnossa, sillä muuten hänen
kylpyammeessaan asuva keiju nuijii häntä paistinpannulla päähän. Kulkurikoira Jaakko löytää herra Gummin hyvin
hoidetun puutarhan, ja myllää siellä mielin määrin useampana päivänä, niin että herra Gummin on kehitettävä juoni
päästäkseen koirasta eroon. Polly-tyttö sattuu kuulemaan Gummin ideasta, ja hänen ei auta muu kuin pelastaa
Jaakko.
Stanton, Andy: Herra Gummi ja Piparipohatta (Schildts & Söderströms) Kuvat David Tazzyman
Piparipohatta nimeltä Allan Raatali muuttaa Lamonen-Pulin kaupunkiin. Nimensä mukaan hän on erittäin äveriäs
pieni piparkakku ja yrittää ostaa itselleen ystäviä rahalla. Herra Gummi ja Ville Viljami Kolmas huomaavat
Piparipohatan rahat, ja päättävät ryövätä hänet. Pollyn täytyy lähtee ystävänsä Perjantai O’velan kanssa rosvojahtiin,
jotta Piparipohatta saa rahansa takaisin.
Vanhat sarjat:
Bagge, Tapani: Kiljusen uusi herrasväki : merihädässä (Satukustannus)
Dieckmann, Maijaliisa: Ville Romunen ja mummo konnien kintereillä (Mäkelä) Kuvat Raimo Huittinen
Evinsalo, Kari: Etsivä Vertti ja salakuljettajat (Mäkelä)
Gutman, Dan: Pillastunut sijainen (Sanoma magazines) Kuvat Jim Paillot
Gutman, Dan: Riehakasta riimittelyä (Sanoma magazines) Kuvat Jim Paillot
Havukainen, Aino: Tatu ja Patu, syömään! (Otava) Kuvat Aino Havukainen ja Sami Toivonen
Hallberg, Lin: Eppu on hyvä ystävä (Tammi) Kuvat Margareta Nordqvist
Hallberg, Lin: Eppu ja paras joululahja (Tammi) Kuvat Margareta Nordqvist
Hallberg, Lin: Kesä kutsuu, Sinttu! (Tammi) Kuvat Margareta Nordqvist
Havukainen, Aino: Tatu ja Patu : syömän (Otava)
Hulkko, Johanna: Geoetsivät ja muinaishaudan salaisuus (Karisto) Kuvat Jari Paananen
Hulkko, Johanna: Geoetsivät autiolla saarella (Karisto) Kuvat Jari Paananen
Kallioniemi, Tuula: Hässäkkää ja hätähousuja (Otava) Kuvat Jii Roikonen
Kallioniemi, Tuula: Karoliina ja oikukas uni (Otava) Kuvat Marika Maijala
Kokko, Tatu: Roskasakki ihan pihalla (Otava) Kuvat Timo Filpus
Kolu, Siri: Me Rosvolat ja ryöväriliitto (Otava)
Lukkarila, Päivi: Venlan poniystävä (Karisto)
Mäkipää, Jari: Etsiväkerho Hurrikaani ja hämärän majatalo (Tammi)
Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä ja Sevillan saituri (Tammi) Kuvat Christel Rönns
Nopola, Sinikka: Simo, Sonia ja ujo mummo (WSOY) Kuvat Linda Bondestam
Noronen, Paula: Supermarsu palaa tulevaisuuteen (Tammi)
Onkeli, Kreetta: Kesä autokorjaamon yläkerrassa (Otava)
Parvela, Timo: Ella ja kaverit karkaavat koulusta (Tammi)
Parvela, Timo: Maukan ja Väykän naamakirja (Tammi)
Pastis, Stephan: Timi Möhläri : yrittänyttä ei laiteta (Sanoma Magazines) Kuvat Stephan Pastis
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Pilkey, Dan: Kapteeni Kalsari ja Hippi Helihousun hirvittävä paluu (Tammi)
Rapley, Belinda: Karkulaiset (Readme.fi)
Salmi, Heta: Välkyt Veet ja kellarin jengi (Myllylahti)
Salmi, Veera: Puluboin ja Ponin pöpelikkökirja (Otava) Kuvat Emmi Jormalainen
Suomela, Laura: Kanarian säpinät (WSOY) Kuvat Markus Pyörälä
Teräs, Mila: Telma ja taikojen talvi (Otava) Kuvat Karoliina Pertamo
Tuomola, Johanna: Väsynyt leijona (Myllylahti) Kuvat Satu Kontinen
Webb, Holly: Misu tahtoo ystävän (Karisto)
Webb, Holly: Viisas pikku Nappula (Karisto)
Veirto, Kalle: Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka ja Sherlock Holmesin jalanjäljet (Karisto)
Veirto, Kalle: Kivimutka ja kadonnut luokka (Karisto)
Widmark, Martin: Uimahallin arvoitus (Tammi) Kuvat Helena Willis
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EI VOI OLLA TOTTA!
Lasten ja nuorten tietokirjoja
(Eeva Mäkinen, Lasten ja nuorten osasto/Katja Lehtonen, Ritaharjun kirjasto)
YLEISTEOKSET
03
Ei voi olla totta! : uskomattomia visuaalisia vertailuja (Readme)
Sadat silmiä hivelevät vertailut paljastavat hämmästyttäviä asioita maailmankaikkeudesta.
03
Gifford, Clive: Ihanko totta? (Sanoma)
Kirjaan on koottu väärinkäsityksiä, myyttejä, suoranaisia valheita ja huuhaateorioita, jotka ovat ajan saatossa
muuttuneet ihmisten mielissä totuuksiksi.
03
Guinness world records 2015 (Sanoma)
Maailman myydyin tietokirja. 60 v. juhlapainos.
03
Koululaisen suuri ensyklopedia (Readme)
Täydellinen visuaalinen tietokirja, joka näyttää sen, mistä muut ensyklopediat kertovat! Faktat, aikajanat ja
kuvat tekevät vaikeistakin aiheista helposti lähestyttäviä ja nopeasti omaksuttavia.
03
Usko tai älä : 2015 (Readme)
Kirja ällistyttää kummallisilla tosiasioillaan, tarinoillaan, haastatteluillaan ja erikoisartikkeleillaan. Törmäät
omituisiin otuksiin, tutustut poikkeuksellisiin paikkoihin ja sukellat salaperäisiin seikkailuihin!
PSYKOLOGIA
14.61 Cacciatore, Raisa: Mieletön fiilis : hyvän mielen käsikirja (Tammi)
Käytännönläheisiä työkaluja pärjäämiseen ja omien tunteiden hallintaan. Kirjan neuvoilla sekasorto selviää ja
nuori saa taitoja rakentaa mielen hyvinvointia ja toimivia ihmissuhteita.
USKONTO
22.2
Kurki, Jenni: Yllättävät eväät (Uusi tie)
Viisi leipää ja kaksi kalaa modernissa ympäristössä. Soveltuu uskontokasvatuksen ryhmälukuhetkiin.
25.3
Isotalo, Kiisi: Kaiken maailman kaverit (Suomen lähetysseura)
Sekä kansainvälisten että uskonnollisten asioiden ajattelua syventävä teos. Sopii uskontokasvatuksen avuksi
kerhoon, päiväkotiin, kotiin tai kouluun.
MAANTIEDE
4
Colourful World –sarja (United Press Global)
Uudistunut lasten-/nuorten maakirjasarja. Sarja jatkaa Unipressin tunnetun maakirjasarjan perinteitä, mutta
on kokenut myös muutoksia.
KANSATIEDE
49.1
Egerkrans, Johan: Pohjoismaiset taruolennot (Minerva)
Upea teos pohjoismaisista taruolennoista. Kirjan rikas kuvitus ja kiehtovat tekstit vievät lukijan maagiselle
matkalle yliluonnolliseen maailmaan.
49.262 Korolainen, Tuula: Lasten oma vuosikirja (Lasten keskus)
Esittelee kuukausittain vuoden juhla-, liputus- ja merkkipäivät taustoineen ja tapoineen. Mukana ovat
kalenteriin merkittyjen päivien lisäksi suurimpien vähemmistöjemme ja maahanmuuttajaryhmiemme juhlat.
Kirja tarjoaa lapsentajuisesti päiviin liittyvää tietoa, jota höystetään saduilla, kertomuksilla, runoilla,
herkkuresepteillä ja askarteluvinkeillä.
LUONNONTIETEET
AVARUUS
52.2
Anttila, Juhani: Popin ja pikkukarhun avaruusmatka (Tähtitieteellinen yhdistys URSA)
Oivaltava avaruuskirja uteliaille lapsille. Kirja sisältää Pikkukarhun vinkit oman aurinkokunnan pienoismallin
tekoon sekä tähtikartat omia tähtiseikkailuja varten.
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PALEONTOLOGIA
55.4
Dinojen ihmeellinen maailma (Sanoma)
The Amazing World of Dinosaurs perustuu TV-sarjaan (Dinojuna), jonka on luonut Craig Bartlett.
55.4
Ganeri, Anita: Dinomaniaa (Tactic)
Tutustu dinosaurusten kiehtovaan maailmaan. Helppolukuinen tietoteos, mukana avattavia läppiä ja paljon
tutkittavaa.
BIOLOGIA
56.8
Kalliola, Iiris & Laine, Lasse J.: Suomen lasten retkeilyopas (Otava)
Ylös, ulos ja retkelle! Arvostettujen luontoasiantuntijoiden elämyksellinen opas saa liikkeelle lapset, nuoret ja
aikuiset.
56.8
Kuisma, Titta: Lapsen oma luontoretki : seikkailuja mökkimaisemissa (Minerva)
Suositun luontokirjasarjan uusin teos vie lapsen retkelle Suomen suveen ja mökkiluonnon ihmeisiin. Tarinat,
tieto-osiot ja taidokkaat kuvat esittelevät ympäristön eliölajeja pienistä ötököistä ja perhosista lepakoihin,
marjoista sieniin ja kaloista lintuihin. Piirroskuvat.
56.9
Kiiskilä, Jani: Ikioma Itämeri : Näkin kengissä pintaa syvemmälle (Karisto)
Kirja vie lapset, ja aikuiset, harvinaiselle meriseikkailulle Itämeren pinnan alle. Matkaoppaana toimii Näkki,
sympaattinen piirroshahmo, joka tarinoidensa kautta kertoo, mitä kaikkea Itämeri on.
ELÄINTIEDE
58
Lasten eläinkartasto (Karttakeskus)
Kartaston avulla voi matkustaa kaikille maailman mantereille ja tutustua siellä asuviin eläimiin. Esitellään
myös kaikkein uhanalaisimmat eläimet kuvineen. Kartoissa kaikki maailman valtiot.
58
Dyson, Nikki: 1000 erilaista eläintä (Aurinko)
Tämä kirja antaa nimen ja ”kasvot” tuhannelle erilaiselle eläimelle. Paksulehtinen.
58.1
Kunnas, Mauri: Hauska eläinkirja (Otava)
Hauskaa ja hyödyllistä tietoa monista kotoisista eläimistä. Oikeiden eläinten ohelle kirjassa esitellään Mauri
Kunnaksen satumaailman sarvekkaita ja kuonokkaita.
58.12 Baklien, Anja: Ensimmäinen lintukirjani (Karisto)
Voit tutustua yleisimpiin lintuihin, joita elää metsissämme, vesistöissä ja jopa ihan kotinurkillasi! Kirjassa on
jännittäviä tietoja linnuista ja paljon vinkkejä, joiden avulla voit tunnistaa niitä.
58.12 Flyktman, Reima: Lasten hauska lintukirja (Readme)
Esittelee yli 70 Suomessa kuvattua lintua.
58.12 Koskimies, Pertti: Lasten luontokirja (Kids.fi)
Miksi järviruovikossa suhisee, miksi auringonlasku on punainen, mikä on tykky? Avaa kirja, paina nappaja ja
kuuntele haluamasi eläimen ääntä. Paksulehtinen.
58.12 Koskimies, Pertti: Talven linnut (Kids.fi)
Kirjassa pääset tutustumaan talven lintuihin ja tunnistamaan niiden ääniä. Paksulehtinen.
58.9
Dods, Emma: Ihmeelliset eläimet (Tactic)
Tutustu pörröiseen eläimeen, jolla on samanlaiset sormenjäljet kuin ihmisellä. Hämmästele otusta, jolla on
tukiranka mutta ei luita. Selvitä, mikä eläin vaihtaa väriä mielialan mukaan.
LÄÄKETIEDE
59.55 Kulmala, Marianne: Saku, spesiaali lapsi (Aivoliitto)
Saku, spesiaali lapsi on todenmukainen, lämmöllä ja huumorilla kirjoitettu kirja Sakusta, 9-vuotiaasta,
reippaasta ja mukavasta pojasta. Kirjan aikuisille tarkoitetussa loppuosassa Sakun äiti kertoo, miten pojan
erityisyys ilmenee arjessa ja miten rikasta elämä spesiaalin lapsen kanssa on.
SOVELLETUT TIETEET, LIIKENNEVÄLINEET
62.5
100 komeaa konetta (Kirjalito)
Tutustu monenlaisiin kulkupeleihin polkupyörästä traktoriin. Paksulehtinen.
62.5
Antonini, Gabriele: 1000 erilaista menopeliä (Aurinko)
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Kirjassa esitellään menopelit roomalaisista vaunuista kilpa-autoihin. Paksulehtinen.
62.5
Biesty, Stephen: Jättiläiskoneet (Kirjalito)
Kirjassa on yli 40 luukkua, joista voit kurkistaa sisälle maailman suurimpiin koneisiin. Yksityiskohtaiset
piirroskuvat ja paljon mielenkiintoista tietoa jättiläiskoneista.
62.51 Lasten liikennekirja (Kids.fi)
Unelma autolla ajamisesta toteutuu tämän kirjan myötä. Paksulehtinen.
62.51 Rohila, Marjatta: Lasten uusi traktorikirja (Aurinko)
Kokeneitten ”traktorikirjailijoiden” Marjatta ja Vesa Rohilan uusi kirja lapsille ja lapsenmielisille traktoreista
tositoimissa. Paljon kuvia ja tietoa; kiinnostavia yksityiskohtia traktorien teknisistä ominaisuuksista ja
historiasta.
62.51 Traktoreita : soiva kirja (Kirjalito) Paksulehtinen.
62.51109 Willson, Quentin: Suuri autokirja (Readme)
Suuri autokirja on kattava opas maailman parhaimpiin autoihin. Teoksessa esitellään satoja klassisia autoja
sisältä ja ulkoa. Historialliset, tekniset ja suorituskykytiedot kaikista autoista.
62.52 Cullis, Megan: Iso kirja isoista junista ja vähän pienemmistäkin… (Aurinko)
Näillä jättiaukeamilla esittäytyvät maailman suurimmat, pisimmät ja voimakkaimmat junat! Tutuksi tulevat
niin valtavat höyryveturit kuin huippunopeat luotijunat.
62.52 Salo, Sakari K.: Pieni junakirja (Kustantaja Laaksonen)
Pieni junakirja esittelee lyhyesti rautateidemme veturi- ja junatyyppejä sekä jonkin verran muutakin
rautatieliikenteeseen liittyvää.
KÄSITYÖ, LEIKKIKALUT
65
Metallit (Perhekirjat) Askartelun maailma –sarja
Helpohkoja askartelutöitä kodin metalliesineistä: juoma- ja säilyketölkeistä, pullonkorkeista ja klemmareista.
Sadepäivän iloista puuhaa monen ikäiselle.
65
Prinsessa: hauska ideakirja (Readme.fi)
Kaikille pienille prinsessoille sopivia muotivinkkejä, askartelua ja oman huoneen koristelua. Miten
pikakampaus ja tiara sopivat yhteen?
65.433 Loom bands: hämmästyttävät kuminauhaprojektit (Readme.fi)
Värikkäistä kuminauhoista tehdyt koristeet ja pienet esineet ovat uusin villitys. Teoksen ohjeilla voi valmistaa
rannekkeita, riipuksia, repun ja jopa kengät.
LEMMIKKI- JA KOTIELÄINTEN HOITO
67
Daynes, Katie: Maatilan vuosi (Vaukirja)
Maatilan töitä ja suloisia eläimia. Mitä tapahtuu ennen kuin maito on purkissa ja kaupan hyllyllä? 50
avattavaa luukkua. Päiväkotiin ja eskariin sopiva.
67.41 Cruz, Carlos da: Täyttä laukkaa maailman ympäri (Tammi)
Millaisia hevosia elää Ranskan vuoristoseudulla? Teos esittelee 18 hevosrotua.
67.41 Ransford, Sandy: Heppatytön käsikirja (Readme.fi)
Tallimaailman salat esitellään selkeinä kuvina. Tietoa hevosten hoidosta ja ratsastuksesta.
67.45 Oma söpö lemmikkini (Egmont)
Katselukirja lemmikeistä, olipa lemmikki sitten koira, kissa, kani, marsu tai hamsteri. Pienille sopiva
paksulehtinen kirja.
67.451 Alderton, David: Koirat: löydä itsellesi sopiva rotu (Gummerus)
Esittelyssä 130 koirarotua ja koirarodun valintataulukko. Perhekoirat, vaivattomat koirat jne. esitellään
omana kokonaisuutenaan.
67.452 Kissan elämää (Readme.fi)
Perusteellisia ohjeita lemmikin hoitoon ja hyvinvointiin. Sopii myös oman lemmikin ostoa harkitsevalle ja
vaikkapa esitelmän tekijöille, teos sisältää yleistietoa kissoista.
67.62 Jukurainen, Ilkka: Suuri kalastuskirja: koko perheen opas (Readme.fi)
Vapakalastuksen alkeet ja käytännön neuvoja kalastuksesta. Oma osio turvallisuudesta, kalastusluvista ja
ennätyskaloista.
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RUOANVALMISTUS
68.2
Juniorikokki: suuri keittokirja (Readme.fi)
Yli 150 selkeästi ja kuvitettua ohjetta. Työvälineet, valmistusaineet ja vaiheittaiset ohjeet.
68.2
Tyttöjen lempireseptit (Pen & Paper)
Erityisesti tytöille suunniteltu teos sisältää ohjeita ruuanlaittoon ja leivontaan. Vaihe vaiheelta etenevät
ohjeet. Sopii nuorille kokeille aikuisen opastuksella, myös pojille!
LIIKENNE
69.6
Eskola, Tiina: Liikennekirja (Otava)
Reuhurinteen tyypit ovat liikennekirjassa opettelemassa liikennesääntöjä. Liikenne alkaa kotipihasta. Kirjan
esimerkkien avulla käydään läpi turvallisesti läpi miten ylittää tie tai vaikkapa liikkua pyörällä.
TAITEET, PIIRRUSTUS
70.962 Levanto, Marjatta: Leonardo oikealta vasemmalle (Teos)
Leonardo da Vinci on arkkitehti, insinööri, maalari ja yleisnero. Nuorille sopiva kirja taiteesta ja sen
tekemisestä.
74.11 Opi piirtämään Aku Ankka ja ystävät! (Sanoma)
Ankkalinnan hahmojen piirtäminen käydään läpi vaihe vaiheelta. Lisävinkkejä kotimaiselta Ankka-piirtäjältä,
Kari Korhoselta.
77.32 Koivisto, Juhani: Baletin tähti: kertomus tanssijasta, joka unohti roolinsa (Aurinko)
Tarina kertoo roolinsa unohtaneesta puunukesta ja sadunomaisesta baletin maailmasta. Kirjan tekijät ovat
baletin asiantuntijoita. Nuorille baletin harrastajille.
77.433 Dolan, Hannah: LEGO elokuva: kuvitettu opas (WSOY)
LEGO elokuvan minihahmojen luonnprofiileja ja tapahtumapaikkakatsauksia. Teoksessa myös kurkistus
myös kulissien taakse elokuvan toteuttamiseen.
77.4983 Fisher, Jude: Hobitti: viiden armeijan taistelu: kuvitettu opas (WSOY)
Peter Jacksonin kolmannen Hobitti –elokuvan virallinen opaskirja.
LIIKUNTA
79.3
Jylhä, Jukka: Kesytä pallo: salibändya koululaisille (PTK – poikien ja tyttöjen keskus)
Opas salibandyn harrastajalle. Yleisimmät pelitilanteet havainnollisesti, myös leikkejä ja hippoja
alkulämmittelyyn.
79.37 Diamond, Dan: Jääkiekon ennätyskirja 2015 (Readme.fi)
Ketkä ovat suomalaiset NHL-maalivahdit? Ennätyskirjan tuloksissa mukana Suomen huippupelaajat ja
maailman tähdet.
PELIT, LEIKIT
79.8
Mäkipää, Jari: Etsiväkerho Hurrikaanin uusi käsikirja (Tammi)
Varhaisnuorten dekkarisarjan uusittu käsikirja. Perinteisiin etsiväkikkoihin yhdistetään nykyaikaisten
apuvälineiden suomia mahdollisuuksia.
79.8
Schofiled, Jo: Villi kaupunki: tekemistä kaupunkiluonnossa (Lastenkeskus)
Seikkailua kaupunkiluonnossa. Kasvien ja eläinten ihmeellinen maailma kaupungissa.
79.813 Astraterra: seikkailuroolipeli löytöretkeilijöistä Astaterran ihmeellisessä maailmassa (Ironspine)
Seikkailuroolipelin opas, pelaamiseen tarvittavat säännöt ja ohjeet sekä tietoa Astaterrasta. 5+ vuotiaille, 2-7
pelaajaa.
79.814 Brusatte, Stephen: Kysy dinosauruksista (Readme.fi)
Visailussa 1100 kysymystä ja monivalinta vastauksissa kolme eri vaikeusastetta.
KIRJALLISUUS, KIELET
83.2
Tiainen, Ilona: Tehdäänkö esitys: käytössä kulumattomia lastennäytelmiä kouluille ja teatteriryhmille
(Nordbooks)
Alakouluille sopiva satunäytelmiä, joita ei ole aiemmin nähty.
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86.14

89.31

Hjelt, Marjut: Maanväki: totta & tarua (SKS)
Tutustuttaa lukijan eri puolilla maailmaa asuviin jumaliin, haltijoihin, maahisiin, jättiläisiin, kääpiöihin ja
lohikäärmeisiin.
Kallioniemi, Tuula: Eka ruotsi (Otava)
Reuhurinne hahmot opettavat ruotsin sanoja kuvasanakirjassa. 7 + -vuotiaille.

HISTORIA
92
Cruz, Carlos da & Haikari, Janne: Kuninkaantie : matka historiasta nykyaikaan (Schildts &
Söderströms)
Kuninkaantie on historiallinen postireitti, jonka varrelle kätkeytyy monia salaisuuksia ja tarinoita. Kirja seuraa
Suomen historiaa tutkivan pojan, Vertin, matkaa Ahvenanmaalta Viipuriin. Carlos da Cruzin elämä kuvitus ja
hänen yhdessä Janne Haikaran kanssa kirjoittamansa tarina luovat paikallishistorian kautta hyvän kuvan
koko maan historiasta. Tiedontäyteinen kuvakirja sopii erityisesti alakouluikäisille.
92.833 Junno-Huikari, Karoliina: Kylä josta löytyi aarre (Vantaan kaupunginmuseo)
Vantaan kaupunginmuseon Kirkonkylä-tutkimusprojektin tuloksena on syntynyt kaksikielinen lastenkirja.
Kirjan tarina kuljettaa lukijoita läpi historiallisen Helsingin pitäjän kirkonkylän. Kirja tutustuttaa Kirkonkylän
historiaan ja menneeseen elämään sadun ja seikkailun lomassa. Se soveltuu myös vaihtoehtoiseksi koulujen
oppimateriaaliksi kotiseutuhistorian käsittelyyn.
KASVATTAJAMATERIAALIA:
YHTEISKUNTA
37.41 Heckmann, Helle: Puutarhassa: leikki on oppimista (Osuuskunta Ciris)
Puutarhaa hyödynnetään lapsen oppimisympäristönä. Puutarhassa lapsi oppii että hän voi itse aktiivisesti
luoda ja muuntaa.
38.1
Saarinen, Sanna Leena: Aistiseikkailu: elämyksiä ja toimintaa koko vuodeksi (PS-kustannus) Taitosarja
Oppaan tehtäväosuus koostuu saduista, joihin liittyy liikunta-, musiikki- ja askarteluvinkkejä. Soveltuu
kerhojen, kotien ja päiväkotien leikkihetkiin
38.295 Salminen, Minna: Heureka!: oivaltavaa matematiikkaa esi- ja alkuopetukseen (Varga-Neményi –
yhdistys ry
Innostavia leikkejä matematiikan ymmärtämiseen. Teoksen leikit ja pelit sujuvat vain aikuisen ohjaamina.
38.29 Tampio, Henna: Ulos oppimaan!: sata ideaa ulko-opetukseen (PS-kustannus) Taito-sarja
Teos sisältää toiminnallisia ulkotuntisuunnitelmia kouluvuoden jokaiselle viikolle.
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NUORTEN ONGELMIA VAI ONGELMANUORIA?
Nuortenkirjat 2014
(Eeva-Maria Alatalo, Haukiputaan kirjasto)

A = alakoulun ylimmille luokille, Y = yläkouluikäisille, NA = nuorille aikuisille; 15+
YKSITTÄISET TEOKSET / SARJOJEN ALOITUKSET
Matkalla jonnekin, joksikin
Boyne, John: Leijuva poika (Bazar) Kuvat Oliver Jeffers A
ihmeellinen seikkailu ilmojen ja mannerten halki
Lehtinen, Tuija: Tyttö elää kesäänsä (Otava) Y
nuorisokodista karkaavan tytön kasvu- ja vaellustarina
Palviainen, Jukka-Pekka: Perjantai on hyvä päivä lähteä (Karisto) Y
isän etsintää roadtripillä halki Suomen
Rannela, Terhi: Läpi yön (Otava) NA
unelma, jonka toteuttaminen pelasti elämän

Erilaiset, erikoiset
Rannamaa, Silvia: Kadrin päiväkirja (Savukeidas) A
vuonna 1959 ilmestynyt Viron suosituin tyttökirja kautta aikojen
Autio, Maria: Varjopuutarha (Karisto) Y
monitasoinen tarina autistisen tytön todellisuudesta
Huotarinen, Vilja-Tuulia: Kimmel (Karisto) Y
kaksitoista tarinaa kuusitoistavuotiaista tytöistä
Leinonen, Anne: Ilottomien ihmisten kylä (WSOY) NA
onko nauraminen oikeasti vaarallista?
Kostet, Jenna: Lautturi (Robustos) NA
itsensä löytämisestä, kiusaamisesta ja väkivallasta

Ankeutta ja ongelmia
Karpio, Markku: Selviytymispeli (Tammi) A
partiolaisten yhteishenki vaarassa vanhempien irtisanomisten takia
Parkkonen, Linnea: 112 – vihaan itseäni (Myllylahti) Y
epävarmuus ajaa syömishäiriöön
Vuolab, Kerttu: Sataprosenttinen, eli Lippalakkitytön oppivuodet (Atrain) Y
ankeahko kertomus saamelaistytön kovista kouluvuosista
16

Kaskiaho, Reija: Nikottelua (Myllylahti) Y
Nikon homous tuntuu olevan ongelma kaikille muille paitsi hänelle itselleen
Asher, Jay: Kolmetoista syytä (Otava) NA
miksi Hannah teki itsemurhan?
Kaarlela, Tanja: Menneen talven lumi (Torni) NA
autioituva kotiseutu turhauttaa nuorisoa

Suuria tunteita
Mäkelä, Hannu: Olipa kerran ja monta kertaa (Paasilinna) A
ystävän kuoltua muistot ja tarinat lohduttavat
Latvus, Sisko: Kaksi sateenkaarta (WSOY) Y
kun paluuta entiseen ei ole, voiko ensirakkauskaan kestää?
Anderson, Henrika: Sirpale sielua (Schildts & Söderströms) Y/NA?
kun rakkaus johdattaa syvälle pimeyteen…
Green, John: Kaikki viimeiset sanat (WSOY) NA
rakkauden petollisia kiemuroita sisäoppilaitoksessa
Maailma on sun : tarinoita nuoruudesta (Tammi) NA
runoa ja proosaa nuoruuden iloista ja suruista

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
Vaijärvi, Kari: Halkokellarin salaisuus (Mäkelä) A
seikkailu 1950-luvun Helsingissä
Ojala, Anu: Pommi (Otava) Y
taistelu eläinten oikeuksien puolesta muuttuu ihmishengen vaativaksi painajaiseksi
Berry, Julie: Kunnes kerron totuuden (Tammi) NA
jännitystä menneiltä ajoilta kielettömän tytön kertomana
Gagnon, Michelle: Kukaan ei kaipaa sinua (WSOY) NA
teknotrilleri; ihmiskokeita ja hakkerointia

Urheilu- ja heppahulluille
Tanskanen, Tiina: Talttumaton Talismaani (Hevostyttö Iitu)(Otava) A
uuden heppasarjan aloitus, jossa Iitu saa vihdoin oman hevosen
Mack, W.C.: Hattutemppu (Karisto) A
jääkiekkoilua ja matikan tukiopetusta
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Murphy, Patricia J.: Ponikerho (Readme) A
uudenlainen tieto- ja tarinakirja nuorille hevosharrastajille
Heinonen, Henna Helmi: Miisan kaksoisaxel (Tammi) Y
koulu + kaverit + kilpaurheilu = ongelmia, takuuvarmasti!
Matilainen, Jussi: Tykkäämisen laiton, haava ja kunnari (Marketiimi) Y
nuorten pesismaailmaan sijoittuva kirja iskee ihastumisen ytimeen
Pietarinen, Mariel: Saariston suolaiset kyyneleet (Kavionjälkiä sydämessä 1)(Kvaliti) Y
heppatytön kesäloma salaperäisessä kartanossa
Aho, Elisabet: Tanssii Emman kanssa (Mäkelä) Y
kilpatanssin glamouria ja säihkettä uuden parin kanssa
St.John, Lauren: Yhden dollarin hevonen (Nemo) Y
kilparatsastuksen jännitystä ja tunnelmaa
Keränen, Mika: Maaliviivalla (WSOY) Y
jalkapallovehkeilyä
Veirto, Kalle: Säbätalvi (Karisto) Y/NA ?
salibandya ammattilaistasolla ja uusi elämä pienellä paikkakunnalla; jatkoa seuraa?

Huumoria ja ”teen littiä”
Lehtinen, Tuija: Saimi ja Selma : salainen ihailija (Otava) A
uusi tyttökirjasarja; pääosissa edellisen sarjan päähenkilön, Rebekan, pikkusiskot
Walliams, David: Herra Lemu (Tammi) Kuvat Quentin Blake A
humoristinen tarina nuoren tytön ja haisevan kulkurin ystävystymisestä
Gianatti, Silvia: Päiväkirjani : salaisuuksia ja unelmia (Sanoma) Y
pianonsoittajatytön päiväkirja; uuden sarjan aloitusosa
Luhtanen, Sari: Totuus Tarusta : täydellisen mokaamisen taito (Otava) Kuvat Tiina Paju Y
koululaisia ja kommelluksia uuden sarjan aloitusosassa
Nuotio, Eppu: Venla T:n rakkaudet (Otava) Y
teinitytön miespulmia uuden höttösarjan aloitusosassa

Selkokirjat
Mälkiä, Niina: Emil on työmies (Avain) Kuvat Anu Törmä A
köyhä kengänkiillottajapoika pääsee kouluun
Tiainen, Marja-Leena: Kyttäyskeikka (Avain) Y
pikkukaupungissa tapahtuvat murrot herättävät Nikon epäilykset
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JATKUVAT SARJAT / JATKO-OSAT
Cassidy, Cathy: Kesäunelma (Suklaamuruset 3)(WSOY) A
Cast, P.C.: Määrätty & Salattu (Yön talo 9 ja 10)(Otava) Y/NA
Coben, Harlan: Täpärällä (WSOY) Y
Daugherty, C.J.: Night School 2 : Yön perintö (Otava) Y/NA
Delikouras, Aleksi: Nörtti 3 : game over (Otava) Y
Jalo, Merja: Jesse pääsiäiskoira & Jesse vauhtikoira (Jesse 20 & 21)(WSOY) A
Jalo, Merja: Hurjapää Oliver (Nea 23)(Bookwell) A
Jalo, Merja: Arvoitusten yö & Kadonneen hevosen jäljillä & Vihreä lohikäärme (Nummelan ponitalli)(WSOY) A
Kinney, Jeff: Kolmas pyörä (Neropatin päiväkirja 7)(WSOY) A
Kuronen, Kirsti: Vili Voipio kyhää ja kynäilee (Karisto) Y
Kökkö, Hanna: Varjon jäljillä (Mäkelä) A
Marttinen, Tittamari: Viivi ja pitkä kuuma kesä (Tammi) Y
Nadin, Joanna: Tartu hetkeen, Rachel Riley (Gummerus) Y
Paretskoi, Jyri: Shell’s Angles ja Kalajoen hiekat (Karisto) Y
Paulow, Ari: Aavesaaren arvoitus (Otava) Y
Paver, Michelle: Liekehtivä leijona (Pronssisoturit 2)(Tammi) Y
Pehkonen, Kirsi: Ketjukaverit (Karisto) A
Puikkonen, Arja: Vastalaukkaa (Otava) Y
Rapley, Belinda: Karkulaiset (Ponietsivät 3) (Readme) A
Rossi, Nemo: Jumalista seuraava (Arkeomysteeri 3)(Myllylahti) Y
Shepard, Sara: Sydämetön & Haluttu & Kieroutunut (Valehtelevat viettelijät 7, 8 ja 9)(Gummerus) Y/NA
Simukka, Salla: Musta kuin eebenpuu (Tammi) NA
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SELVIYTYMISTARINOITA VAAROJEN KESKELLÄ
Lasten ja nuorten fantasiaa ja scifiä
(Katja Kurvinen, Lasten ja nuorten osasto)
FANTASIAA
Fantasiaa alakoululaisille
Mikkola, Marja-Leena: Helmenkantaja (Otava)
Reetta on aina tiennyt olevansa vedenneitojen sukua. Kävellessään kesälomalla ihanan joen rannalla hän huomaa
pyrstön välähdyksen ja ilman täyttää ihmeellinen laulu. Illalla kaunis neidonkorento laskeutuu Reetan huoneeseen ja
vie hänet tapamaan joen asukkaita. Reeta kerää kaiken rohkeutensa ja sukeltaa joen syvyyksiin. Mutta veden alla
eivät asiat ole aivan kohdallaan.
Leisko, Satu: Unohtunut maa (Opike)
Susannan elämä muuttuu, kun isä muuttaa pois. Mikään ei tunnu enää hauskalta. Kurja tilanne saa uuden käänteen,
kun Susanna tapaa metsässä ihmeellisen Aarnin, joka vie hänet Harsomaailmaan. Paikka tuntuu kummallisen tutulta.
Onko Susanna käynyt siellä ennenkin? Selkokielinen nuorten fantasiakirja vie lukijan ollumien ja liekkojen
arvoitukselliseen maahan. Kirja on tarkoitettu yläkoululaisille, mutta sopii hyvin myös alakouluun.
Heikkilä, Mervi: Kummajaisten kylä (Haamu) Kuvat Miranda Koskinen
Kuutosluokkaa käyvät Sara, Sampo ja Niko ystävineen elävät tuikitavallista elämää tuikitavallisessa Korpikylässä.
Mutta onko kylän elämä sittenkään niin normaalia, kuin miltä näyttää? Keijukaiset, kummitukset, velhot ja vampyyrit
tuntuvat kulkevan sankareidemme kannoilla. Uteliaat ystävykset kohtaavat seikkailuissaan myös outoja mustia
kissoja, päättömiä pupuja ja mystisiä öisiä rituaaleja.
Koskinen, Juha-Pekka: Lumottu lelutehdas (Karisto)
Haavekauppiaasta tuttu kolmikko Sami, hänen siskonsa Liisa sekä heidän serkkunsa Joni selvittävät jatko-osassa
purkutuomion saaneen perinteikkään lelutehtaan kohtaloa. Purkupäätöksen taustalla on syyte lelutehtaan johtaja
Valassaaren tekemästä huijauksesta, jota ei kuitenkaan koskaan ole kyetty todistamaan.
Heinänen, Saku: Zaida ja lumienkeli (Tammi) Kuvat Saku Heinänen
Kertomus yksitoistavuotiaan Zaidan kouluvuodesta yhdistelee arkea, fantasiaa ja kummitustarinaa. Ulkomailta
adaptoitu Zaida joutuu joskus ulkonäkönsä vuoksi huomion keskipisteeksi. Varsinkin Janika ja Stiina ovat ottaneet
hänet silmätikukseen. Onneksi elämään ilmestyy Ainu, joka johdattaa Zaidan seikkailulle öiseen puistoon, jossa
ajantaju hämärtyy ja tapahtuu merkillisiä asioita.
Hunter, Erin: Autio kaupunki (Bookwell)
Lykky on sekarotuinen selviytyjä, joka on tottunut kuljeksimaan yksin kaupungin vilkkailla kaduilla. Eräänä päivänä
suuri maanjäristys iskee kaupunkiin ja ihmiset pakenevat. Lohduttomassa maailmassa, jossa ei ole ruokaa eikä
puhdasta vettä, ei Lykkykään pärjää enää yksin. Niinpä se lyöttäytyy yhteen omistajiensa hylkäämien hihnakoirien
kanssa. Kirja aloittaa uuden koirista kertovan fantasiasarjan.
Ezer, Sini: Aavikkohaukka (Bookwell)
Kalastajakylässä asuva 14-vuotias Aaro näkee taivaalla kauniin valkoisen haukan. Lintukirjasta selviää, että kyseessä
on harvinainen aavikkohaukka kaukaa etelästä. Seuraavana päivänä Aaro lähtee veneretkelle ja joutuu
ukkosmyrskyn kouriin. Hän pelastaa vedestä pahoin haavoittuneen aavikkohaukan ja hoitaa tämän terveeksi.
Haukka palkitsee pelastajansa ja Aaro saa lentää linnun lailla eteläisille aavikoille.
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Columbus, Chris: Hurjien tarinoiden talo (Otava) kuvat Gregg Call
Sisarukset Brendan, Cordelia ja Eleanor muuttavat vanhempineen salaperäiseen vanhaan taloon, jonka on omistanut
aiemmin fantasiakirjailija Denver Kristoff. Pian lapset saavat selville sukuunsa liittyvän salaisuuden, johon liittyy
mustaa magiaa. He joutuvat huiman seikkailun pyörteisiin, kadotuksiin Kristoffin kirjojen vaaralliseen
fantasiamaailmaan. Kirja sopii myös yläkoululaisille.
Fantasiaa yläkoululaisille
Turtschaninoff, Maria: Maresi : punaisen luostarin kronikoita (Tammi)
Punainen luostari on naisten ja tyttöjen turvapaikka miesten hallitsemassa maailmassa. Luostarissa kaikki saavat
kehittää itseään taipumustensa mukaisesti. Nuori Maresi on lähetetty sinne pakoon nälkää ja köyhyyttä. Eräänä
päivänä luostariin saapuu säikähtänyt pieni Jai, joka uskotaan Maresin huostaan. Vähitellen selviää, että Jai pakenee
julmaa isäänsä, joka aikoo etsiä tyttärensä vaikka maan ääristä. Kirja voitti Finlandia Juniorin.
Pratchett, Terry: Viemärin valtias (Karisto)
Viemäreistä arvoesineitä tonkiva nuorimies, Repolainen, osuu eräänä myrskyisenä yönä todistamaan kaapatun
nuoren tytön pahoinpitelyä. Pelastettuaan neidon hän luovuttaa tämän sattumalta paikalle osuneiden Charles
Dickensin ja Henry Mathew'n huostaan. Pian käy ilmi, että neitokainen on erään saksalaisen prinssin karannut
vaimo.
Green, Sally Puoleksi paha (Gummerus)
Ihmisten keskuudessa elää salainen noitayhteisö, johon kuuluu sekä mustia että valkoisia noitia. Valkoiset
pitävät itseään hyvinä ja metsästävät säälimättömästi mustia. Nathan Byrn on puoliksi kumpaakin. Hänen äitinsä oli
parantaja ja isänsä murhaaja. Sekä mustat että valkoiset pelkäävät poikaa, joka ei kuulu kummallekaan puolelle.
Hän on jokaisen jahtaama, mutta kaikkien hylkäämä.
Stiefvater, Maggie: Viettelys (WSOY)
Jokainen uskoo tuntevansa Colen tarinan. Rocktähti. Narkkari. Alamäki. Katoaminen. Mutta vain muutama ihminen
tietää Colen synkimmän salaisuuden, hänen kykynsä muuttua sudeksi. Yksi näistä on Isabel. Hetken aikaa Isabel ja
Cole rakastivat toisiaan, mutta siitä tuntuu kuluneenkokonainen elämä. Nyt Cole on taas valokeilassa.
Vaaravyöhykkeellä. Isabelin elämässä. Mutta voiko tämän syntisen pelastaa?
Philip, Gillian: Tulimieli (Alligaattori)
Seth on sithe-klaanin päällikön avioton poika, jonka vasta hänen velipuolensa Conal saa kesytettyä. Yhdessä
veljekset joutuvat kohtaamaan sithe-klaanien väliset ristiriidat. Vallanhimoinen kuningatar Kate pakottaa veljekset
sithe-maailmaa suojelevan hunnun tuolle puolen - 1600-luvun lopun Skotlantiin, missä noitavainot riehuvat. Sethin
elämää ei helpota, että hän rakastuu ihmistyttöön. Kapinaenkelit-sarjan aloitusosa.
SCIFIÄ
Waris, Helena: Vuori (Otava)
Kaupungin keskellä on vuori, jota ympäröi sankka sumu. Vuoren huipulle ei pääse kiipeämään, eikä sitä voida tutkia
kaikuluotauksella. Eräänä päivänä kaupungista katkeaa sähköt ja vuoren sumuvaippa vetäytyy. Silloin 19-vuotias Lif
saa oudon käskyn. Hänen pitää kiivetä heti vuorelle, sillä se on ainoa mahdollisuus välttää tulossa oleva katastrofi.
Uskoako uskomattomaan ja suunnata huipulle, jonne yhdenkään ihmisen ei tiedetä vielä kiivenneen?
Frey, James: Loppupeli (WSOY)
Kauan sitten avaruusolennot saapuivat maapallolle. He antoivat ihmiskunnalle sivistyksen ja sanoivat palaavansa
jonain päivänä takaisin aloittamaan loppupelin. Peliin valittaisiin 12 nuorta ikivanhoista suvuista. Voittaja ja hänen
sukunsa säästettäisiin, muut surmattaisiin. Eri puolille maailmaa iskeytyvät meteoriitit ovat merkki, loppupeli on
vihdoin alkamassa. ihmiskunnan kohtalo jää toisiaan vastaan taistelevien teini-ikäisten varaan.
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Roth, Veronica: Outolintu (Otava)
Rauhaan ja onneen tähtäävässä yhteiskunnassa ihmiset on jaettu kykyjensä mukaan viiteen ryhmään:
Vaatimattomiin, Uskaliaisiin, Rehteihin, Teräviin ja Sopuisiin. Trisin on tehtävä koko loppuelämää koskeva
päätöksensä jo 16-vuotiaana. Hylätäkö perhe ja Vaatimattomien yhteisö ja seurata sydäntään tuntemattomaan?
SUOSITTUJEN SARJOJEN JATKO-OSIA
Kotimaista
Auer, Ilkka: Sammon ryöstö (Nicholas North 2)
Hai, Magdalena: Susikuningatar (Gigi ja Henry 3)
Koskinen, Juha-Pekka: Lelutehdas (jatkoa teokselle Haavekauppias)
Lähteenmäki, Laura: Karrelle polttava helle (North End 3)
Meresmaa, J. S.: Mifongin mahti (Mifonki 3)
Rouhiainen, Elina: Jäljitetty (Susiraja 3)
Ulkomaista
Funke, Cornelia: Veljeni peloton (jatkoa teokselle Reckless)
Collis, Suzanne: Gregor ja Alismaan vitsaus (Alismaan tarinat 3)
Colfer, Eoin: Pyövelin kirja (W.A.R.P. 2)
Clare, Cassandra: Taivaallisen tulen kaupunki (Varjojen kaupungit 6)
Garcia, Kami: Lumoava pimeys (jatkoa teokselle Lumoava kirous)
Gier, Kerstin: Smaragdinvihreä
Hunter, Erin: Sinitähden tarina (Soturikissat: Erikoisseikkailu)
Hunter, Erin: Iltahämärä & Auringonlasku (Soturikissat II. Uusi profetia 5) (Soturikissat II. Uusi profetia 6)
Hunter, Erin: Yllättävä vihollinen (Selviytyjät 2)
Hunter, Erin: Savuvuori & Viimeinen Erämää (Etsijät 2) (Etsijät 3)
Lawrence, Theo: Pimeä sydän (Mystic city 2)
Meloy, Colin: Sysimetsän valtakunta (Sysimetsän kronikat 3)
Moers, Walter: Uinuvien kirjojen labyrintti (Zamonia)
Riordan, Rick: Haadeksen talo (Olympoksen sankarit 4)
Rossi, Veronica: Yhä sininen taivas (jatkoa teoksille Paljaan taivaan alla & Halki ikiyön)
Roth, Veronica: Kapinallinen (jatkoa teokselle Outolintu)
Sage, Angie: Tuli (Septimus Heap 7)
Scarrow, Alex: Tuomiopäivän koodi ((Time Riders 3)
Valente, Catherynne M.: Tyttö joka putosi Satumaan alle ja juhli varjojen valtakunnassa (jatkoa teokselle Tyttö joka
purjehti Satumaan ympäri itse rakentamallaan laivalla)
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