KIRJASAARI 2018
Vuoden 2017 lasten- ja nuortenkirjallisuuden helmiä

klo 9.10–10.00

Matkoja mysteerien jäljille – lasten ja nuorten fantasiaa ja scifiä
Katja Kurvinen, pääkirjaston lasten ja nuorten osasto

klo 10.00–10.50

Isojen asioiden äärellä – nuortenkirjoja
Eeva-Maria Alatalo, Haukiputaan kirjasto

JALOITTELUTAUKO 10.50–11
klo 11.00–11.30

15 helmeä ja muutama muu – lasten ja nuorten tietokirjoja
Edina Saarinen, Maikkulan kirjasto & Laura Similä, Kaukovainion kirjasto

LOUNAS 11.30–12.30
klo 12.30–13.15

Lisää ruutuaikaa! – lasten ja nuorten sarjakuvia
sekä Ilosäveliä ja protestilauluja – lastenmusiikkia
Veera Huovinen, pääkirjaston lasten ja nuorten osasto

klo 13.15–14.00

Seikkailua ja muuta meininkiä – lastenkirjoja
Reijo Kinnunen, Kempeleen kirjasto & Jenni Tyni, Kaakkurin kirjasto

KAHVITAUKO 14–14.15
klo 14.15–15.15

Tykkäämistä, kiukuttelua ja uusia tuttavuuksia – kuvakirjoja, satuja ja
lastenrunoja
Anne Alarto, pääkirjaston lasten ja nuorten osasto

Muistathan antaa palautetta tapahtumasta!
https://www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti/kirjasaari  sivun oikea laita, ensimmäinen linkki

MATKOJA MYSTEERIEN JÄLJILLE – LASTEN JA NUORTEN FANTASIAA JA SCIFIÄ
(Katja Kurvinen, Oulun kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten osasto)
A = alakoululaisille, Y = yläkoululaisille, NA = nuorille aikuisille; 15+
FANTASIAA
Satufantasiaa
Erlandsson, Karin: Helmenkalastaja (Kustantamo S&S)
A
Miranda matkaa etelän rannoille sukeltaakseen helmiä kuningattaren hoville. Hän on helmenkalastajista taitavin ja
uskoo löytävänsä myös kaikkien havitteleman myyttisen silmäterän. Kerrotaan, että joka tuon helmen löytää, ei
kaipaa enää mitään. Mutta voiko Miranda elää ilman kaipuuta?
Puikkonen, Arja: Äänihäkki (Otava)
A&Y
Haidakun maassa liikkuminen kylästä kylään on kielletty. Uku lähtee luvatta matkaan löytääkseen kauan sitten
kadonneet veljensä. Matkaseuraksi liittyy Kaski, postipoika jolla ei ole ääntä, mutta siivet kantapäissään. Kaksikko
kohtaa äänimestarin, joka on ammatikseen pyydystänyt joutsenten ääniä häkkiin. Onko mestarin tarina kuudesta
Pirunpeltomeressä elävästä veljeksestä totta?
Magnason, Andri Snær: Aika-arkku (Aula & Co)
A&Y
Maailmaan ennustetaan huonoja aikoja. Ihmisillä on mustia laatikoita, joihin he voivat sulkeutua odottamaan
vanhenematta itse lainkaan. Myös Sigrúnin perhe päättää, että on aika kiivetä laatikkoon. Tytön laatikko kuitenkin
aukeaa ennen aikojaan ja ulkona odottavat autioituneet pihat ja kadut.
Kotimaista fantasiaa
Hallava, Anna: Valpuri Vaahteran maaginen korva (WSOY)
Y
Kun Valpurin poskeen ilmaantuu jättimäinen finni – juuri kun hän yrittää kiinnittää söpön Kasperin huomion –
joutuu hän turvautumaan äitinsä taikaliemeen. Finni pysyy poskessa, mutta Valpuri alkaa yllättäen kuulla poikien
ajatukset.
Helminen, Sini: Kaarnan kätkössä & Kiven sisässä (Väkiveriset 1 ja 2) (Myllylahti) Y
Väkiveriset on reaalifantasiasarja, jossa kotimainen mytologia tunkeutuu kihelmöivänä nuorten arkeen. Sarja
punoutuu neljän teeman ympärille: metsän, vuoren, veden ja maan. Kaarnan kätkössä –tarinan Pinja tapaa oudon
tytön, joka väittää hänen kuuluvan metsänväkeen. Kiven sisässä –kirjan Pekolla on rinnassaan salaisuus, josta moni
on valmis maksamaan viattomien verellä.
Leinonen, Anne: Kirjanoita (WSOY)
Y
17-vuotias Aura näkee välähdyksiä Helsinki-nimisestä kaupungista, jota ei pitäisi olla olemassa. Hän itse asuu
Helbyssä, joka vain muistuttaa 2010-luvun Helsinkiä. Totuuden jäljille Aura pääsee aloitettuaan työt Menetettyjen
unelmien talossa. Siellä Aura tutustuu kirjoihin täynnä taikaa ja noitiin, joiden tehtävä on säilyttää kirjojen mahti ja
tasapaino kahden kaupungin välillä.
Rouhiainen, Elina: Muistojenlukija (Väki 1) (Tammi)
Y & NA
Kiurulla on salaisuus: hän pystyy napsimaan toisten ihmisten muistoja kuin lintuja haaviin. Kun hän sattumalta
törmää samankaltaisia kykyjä omaaviin romaniveljeksiin, avautuu hänelle aivan uusi todellisuus.
Ulkomaista fantasiaa
Bergting, Peter: Tulinoita (Readme)
A
On vaikea sopeutua kouluun, joka on täynnä erikoisia huoneita ja ihmeellisiä olentoja, mutta onneksi ystävykset
Miranda, Orville ja Emmi voivat turvautua toisiinsa. Silloin ei haittaa, että lohikäärmeetkin käyvät koulua ja vessassa
lymyää demoneja. Mutta kuka on murhannut professori Badwedyrin?

Garber, Stephanie: Caraval (WSOY)
Y & NA
Tervetuloa Caravaliin, peliin, jossa tarut ovat totta ja totuudet tarua. Koko elämänsä Scarlett on halunnut osallistua
tuohon maagiseen peliin, mutta nyt hänellä on edessään julman isän järjestämä avioliitto. Kohtaloaan uhmaten
Scarlett pakenee sisarensa kanssa saarelle, jossa peli pelataan. Mutta pian sisar katoaa ja Scarlettin tueksi jää vain
tytöt saarelle kuljettanut merimies.
Lauren, Kate: Langennut (WSOY)
Y & NA
Mitä jos elämäsi rakkaus olisi hän, jota et voi saada? Langennut on trillerimäinen yliluonnollinen romanssi, jossa
kirotut rakastavaiset uhmaavat kohtaloaan.
Clare, Cassandra: Keskiyön valtiatar (Varjometsästäjät 1) (Otava)
Y & NA
Varjometsästäjät-trilogia on itsenäistä jatkoa Varjojen kaupungit –sarjalle! Los Angelesin varjomaailmassa
varjometsästäjät taistelevat demoneita vastaan. Heille parabates on taistelutoveri, paras ystävä. Parabateet
merkitsevät toisilleen kaikkea – mutta he eivät voi rakastua toisiinsa.
Maas, Sarah J: Throne of Glass : Lasipalatsi (Gummerus)
Y & NA
Endovierin suolakaivoksilla suorittaa elinkautisrangaistustaan 18-vuotias Celaena. Hän on viehättävästä
ulkomuodostaan huolimatta pahamaineinen salamurhaaja. Kapteeni Westfall tarjoaa epätoivoiselle Celaenalle
vapautta suuren uhrauksen hinnalla. Tytön täytyy edustaa kruununprinssi Doriania kilpailussa, jossa hän mittelee
taistelutaitojaan maan etevimpiä varkaita ja salamurhaajia vastaan.
KAUHUA
Auer, Ilkka: Anastasia (Haamu)
Y
Kristian on valmis kesälomaan! Isovanhempien luona Porkkalan alueella, Neuvostoliiton vanhassa tukikohdassa
odottavat seikkailut ja paras ystävä Matias sekä ihana Elsa. Mutta Kristian ei aavista mitä kesä tuo tullessaan. Kylässä
on tapahtunut outoja kuolemia ja katoamisia. Loma muuttuukin pian kammottavaksi painajaiseksi, kun
vuosikymmenien takainen pahuus astuu esiin.
SCIFIÄ JA DYSTOPIOITA
Halme, Vuokko: Kiepaus (Kustantamo S&S)
A
8-vuotiaan Lennan koti on Kardum, kaupunki, joka oli kääntynyt nurin päin. Siellä missä ennen oli taivas, on nyt
maa, ja siellä missä pitäisi olla maata, onkin huikaiseva pudotus tyhjyyteen. Ihmiset ovat oppineet jotenkin
pärjäämään ylösalaisessa maailmassaan, mutta lopulta puhdas vesi loppuu. Miten Lennan ja hänen perheensä käy?
Uskaltavatko he lähteä etsimään tulevaisuuttaan toisesta maailmasta?
Waris, Helena: Linnunsitoja (Otava)
Y & NA
Helikopteri vie Zemin keskelle merta, majakkasaarelle, jonne Valtion ja Koneiden valvovat silmät eivät yllä. Saari on
vastarintaliikkeen tukikohta, eikä kenenkään ole pakko kertoa, miksi on siellä. Majakan huipulla on kyyhkyslakka.
Kyyhkyt kuljettavat viestejä meren yli, ne ovat ainoa viestintäkeino, jota Kone ei hallinnoi. Vain lintujen avulla
vastarintaliike pysyy elossa.
Weitz, Chris: Kaaoksen päivät (The young world 1) (Otava)
Y & NA
Hirveä tauti tappaa koko muun väestön jättäen eloon vain nuoret. Henkiin jääneet kerääntyvät eri heimoihin
anarkiaan suistuneessa New Yorkissa. Jeffersonin ja Donnan heimoon kuuluva poika pääsee taudin nujertamisen
jäljille ja nuoret lähtevät hengenvaaralliselle matkalle etsimään ratkaisua.
Roth, Veronica: Viillot (Otava)
Y & NA
Galaksissa, joka saa elinvoimansa salaperäisestä pyörteestä, jokaisella on lahja. Cyran lahja tuottaa hänelle kipua,
mutta antaa myös pelottavan voiman. Hänen tyrannimainen veljensä on Shotetian johtaja ja käyttää siskonsa kykyä
häikäilemättä hyväkseen. Kun oraakkelin poika Akos kaapataan Shotetiaan, muuttuu kärsivän Cyran elämä tavalla,
josta hän ei voinut uneksiakaan.

ISOJEN ASIOIDEN ÄÄRELLÄ – NUORTENKIRJAT 2017
(Eeva-Maria Alatalo, Haukiputaan kirjasto)
A = alakoulun ylimmille luokille, Y = yläkoululaisille, NA = nuorille aikuisille; 15+
Albertalli, Becky: Minä, Simon, Homo Sapiens (Otava)
Onko kaikkien pakko tulla ulos kaapista?

Y / NA

Behm, Jukka: Pehmolelutyttö (WSOY)
Emilia myy aikaansa miehille ja kertoo siitä vain pehmoleluilleen.

NA

Benjamin, Ali: Mitä sain tietää meduusoista (Otava)
Tarina surusta, ystävyydestä ja tiedonjanosta. Uteliaille lapsille, kaikkialla.

A / Y ???

Bourne, Holly: Normaali-sarja (Gummerus)
Y / NA
Oonko ihan normaali? kertoo pakko-oireisesta Eviestä, joka haluaisi olla niin kuin muutkin.
Mikä kaikki voi mennä pieleen? kertoo taiteellisesta Amberista, jolla on ongelmia sekä äidin että alkoholin kanssa.
Keväällä 2018 tulossa oleva Mitä tytön pitää tehdä? kertoo räväkän feministisen Lottien tarinan.
Boyne, John: Poika vuoren huipulla (Bazar)
Y / NA
Saapuessaan taloon vuoren huipulla Pierrot muuttuu Pieteriksi ja oppii univormun myötä uusille tavoille.
Cheng, Jack: Kosmoksessa tavataan (Aula & Co)
A / Y ???
Alex tutustuu road tripillään erilaisiin ihmisiin ja pääsee perille oman elämänsä salaisuuksista.
Palacio, R.J.: Ihme (WSOY)
A / Y ???
“En aio kuvailla, miltä näytän. Kuvittelitte te mitä hyvänsä, minä näytän todennäköisesti pahemmalta.”
Sumanen, Nadja: Terveisin Seepra (Otava)
Kun Iris ahdistuu, viiltely vie pahan pois. Hetkeksi.

Y

Thomas, Angie: Viha jonka kylvät (Otava)
Millaista on olla musta nuori tämän päivän Amerikassa?

NA

Jännitystä, seikkailuja, historiaa ja huumoria
Kohonen, Laila: Miehuuskoe 1917 (Otava)
Y
Harvinainen koululaisnäkökulma Suomen kohtalonhetkiin. Perustuu kirjailijan isän kokemuksiin.
Valmu, L.K.: Poika : murha seitsemännellä luokalla (Karisto)
Kun Hege kuulee ensimmäisen kerran Teemusta, tämä on jo kuollut. Mutta miksi?

Y

Wegelius, Jakob: Merten gorilla (WSOY)
A / Y ???
Seikkailutarina salaisuuksista, ystävyydestä, toivosta ja anteeksiannosta. Pääosassa gorilla nimeltä Sally Jones.
Halme, Antti: Mafiakesä (Otava)

Y

Kallioniemi, Tuula: Villi viikko (Otava)

A/Y

Korkea-aho, Kaj & Forsström, Ted: Viraalit nerot (Zoo! 1) (Otava)

Y

Palviainen, Jukka-Pekka: Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta (Karisto)

Y

Sten, Camilla & Viveca: Syvyyksissä (Synkät vedet 1) (Otava)

Y

Novelleja, säkeitä ja selkokirjoja
Kuronen, Kirsti: Pönttö (Karisto)
Y / NA
Säeromaani siitä nuoruuden hetkestä, kun on luotettava omiin siipiinsä ja lennettävä pesästä.
Lehtinen, Tuija: Lemmikkilyhärit (Otava)
Mustan huumorin ryydittämiä kertomuksia ihmisen parhaista ystävistä.

Y

Männikkölahti, Hanna: Punainen kuin veri & Valkea kuin lumi (Avain) (selkomukautus) Y
Mäntylä, Juha (toim.): Teinikalenteri (Reuna)

Y / NA

Rajala, Pertti: Maailman ympäri 80 päivässä (Avain) (selkomukautus)

Y

Salovaara, Anne: Afroditen askelin (Nordbooks)

NA

Vanhat tutut jatko-osat
Birchall, Katy: It girl : pelin henki (Bazar)

Y

Cassidy, Cathy: Onnenkeksi (Suklaamuruset 6) (WSOY)

A

Das, Mintie: Hyiset mainingit (Storm sisters 2) (Tammi)

Y

Farr, Richard: Henkien metsä (Baabel 2) (Otava)

Y

Henna Helmi: Miisa ja kaikkien aikojen kevät (Miisa 4) (Tammi)

A/Y

Ikonen, Asta: Jennan heppatalvi (Reuna)

Y

Jalo, Merja: Jesse rauniokoira (Jesse 25) (WSOY)

A

Jalo, Merja: Arvoitusten jäljillä (Nummelan ponitalli) (WSOY)

A

Kinney, Jeff: Syteen tai saveen & Riemuloma (Neropatin päiväkirja 11 & 12) (WSOY)

A

Koskinen, Juha-Pekka: Benjamin Hawk : myrsky nousee (Karisto)

A /Y

Lehtinen, Tuija: Prinsessa Armada (Saimi ja Selma 4) (Otava)

A/Y

St.John, Lauren: Tulimyrsky (Nemo)

Y

Sugg, Zoe: Girl online kiertueella (WSOY)

Y / NA

Tanskanen, Tiina: Talven salaisuus (Hevostyttö Iitu 6) (Otava)

Y

Wickström, Mika: Meidän jengin Zlatan ja pitkä soolo (WSOY)

Y

15 HELMEÄ JA MUUTAMA MUU – TIETOKIRJAT
(Laura Similä & Edina Saarinen, Kaukovainion ja Maikkulan kirjastot)
FILOSOFIA, PSYKOLOGIA
17.3

Suominen, Timo: Matkaopas onneen (Otava) Kuvat Kari Sihvonen
Opas nuorille onnen löytämisestä. Nuorena etsii paikkaa maailmasta, ja miettii, miten pitäisi elää. Kirja pohtii
elämän tärkeitä kysymyksiä ja antaa hyviä vinkkejä siihen, miten selättää ongelmia ja pyrkiä kohti
onnellisuutta.

YHTEISKUNTA
30.15

Hurme, Vuokko: Peukalon käsikirja (Aula & Co) Kuvat Sanna Pelliccioni
Tämä värikäs teos kertoo lapsille lempeästi ja informatiivisesti vanhenemisesta. Miksi ja miten ihmiset
vanhenevat, ja etsitään vastauksia tärkeisiin kysymyksiin.

MAANTIEDE. KANSATIEDE
40.02

Wren, Jenny: Maailman seitsemän maanosaa (Tactic)
Värikäs paksulehtinen karttakirja tarjoaa yleiskuvan seitsemästä maanosasta ja sen tärkeimmistä paikoista.
Kirjan yksityiskohtaisista kuvista riittää löydettävää.

TÄHTITIEDE
52.2

52.2

Englert, Christoph: Määränpäänä avaruus (Nemo) Kuvat Tom Clohosy Cole
Tästä kirjasta avaruusharrastaja saa syvällistä tietoa maailmankaikkeudesta. Kirjan kuvitus on mukavan
lapsekas ja kiinnostaa näin ollen pienempiäkin.
Galfard, Christophe: The universe in your hand : a journey through space, time, and beyond (Flatiron
Books)
Teoreettisen fysiikan professori Christophe Galfard selittää nuorille aikuisille tarkoitetussa kirjassaan
universumin saloja. Galfard kertoo muun muassa kvanttifysiikasta, mustista aukoista ja rinnakkaisista
maailmankaikkeuksista ymmärrettävästi ja selkeällä kielellä.

FYYSINEN MAANTIEDE, GEOLOGIA
55.4

55.6

Jackson, Tom: Mahtava dinosauruskirja (Tactic Publishing) Kuvat Rudolf Farkas,
Kirjassa esitellään dinosauruksia ja hirmuliskoja. Mukana dinosaurusten maailman käsittävä kartta, joka
havainnollistaa mukavasti dinojen esiintymistä eri maanosissa.
Ertimo, Laura: Vesi : kirja maailman tärkeimmästä aineesta (Myllylahti) Kuvat Satu Kontinen
Huikea kirja maailman tärkeimmästä aineesta! Kirjan kokonaisuus on onnistunut: kuvitus, teksti ja niiden
asettelu tekee kirjasta hienon lukukokemuksen.

ELÄINTIEDE
58.11

58.9

Nyström, Tuula: Piikkipallo ihan pihalla (Maahenki) Kuvat Laila Nevakivi
Tärkeää tietoa siileistä. Parasta kirjassa on kaunis kuvitus ja mukavat lisät, kuten siilin tarkkailupäiväkirja sekä
siilin talvipesän rakentamisohjeet.
Varpu, Maarit: Eläimet puuhissaan (Aurinko Kustannus) Kuvat Jonna Markkula
Tämä kirja sopii hyvin kotona vanhemman kanssa yhdessä luettavaksi, sillä lapsikin osallistuu lukemiseen
tekstin seassa olevien kuvien kautta. Mukavaa yhdessä tekemistä!

LÄÄKETIEDE
59.1

59.1

Frith, Alex: 100 asiaa ihmiskehosta (Lasten Keskus) Kuvat Federico Mariani, Danny Schlitz
Hurjasti tietoa ihmiskehosta. Parasta kirjassa on kaikki se nippelitieto, joka tekee kirjasta hauskan ja lapsia
varmasti naurattavan luettavan.
Daynes, Katie: Miten aistit toimivat? (Lasten Keskus) Kuvat Christine Pym
Kuinka näen? Kuinka kuulen? Pienimmille suunnattu kovalehtinen luukkukirja, jossa opitaan aisteista
mielenkiintoisia faktoja.

TEKNIIKKA
61.72

Back, Roni: Tubettajan käsikirja (Otava)
Yksi Suomen suosituimmista tubettajista Roni Back kertoo vinkkejä ja hyödyllisiä neuvoja siihen, mitä
tarvitaan videoiden tekoon. Tubettaa voi monesta aiheesta, mutta jos haluaa menestyä, pitää ottaa
huomioon monta eri seikkaa, ja tämä kirja auttaa juuri siinä.

KOTITALOUS
68.24

68.24

Bandell, Alisa: Tyttöjen herkkukirja (Readme.fi) Kuvat Alisa Bandell
Paljon toteutuskelpoisia reseptejä niin arkeen kuin juhlaan. Parasta kirjassa ovat kuhunkin reseptiin liitetty
kirja-, musiikki- tai pelivinkki.
Nurmi, Maija: Pinkie Pie leipoo (Sanoma) Kuvat Tuomas Kolehmainen, Piia Arnould
Kukapa ei joskus haluaisi My Little ponien maailmaan! Kirjassa ponien luomukset ovat mitä ihmeellisimpiä.
Tämä kirja on tarkoitettu taitavalle leipojalle tai siitä haaveilevalle. Sisältää myös helpompia leivontaohjeita.

LIIKENNE
69.6

Mikkelinen, Jerry: Maltti ja Valtti liikenteessä (S&S) Kuvat Teemu Åke
Hellyttävät liikennepuiston poliisit Maltti ja Valtti yrittävät saavuttaa polkupyörällä toilaillutta Riku
Rikesakkoa. Vauhdikkaan tarinan lomassa käsitellään liikenneturvallisuutta erilaisten tehtävien avulla.

KIRJALLISUUS
86.11

Laaksonen, Kaisa: Suuri lukuseikkailu (Avain) Kuvat Emmi Kyytsönen
Mainio kirja täynnä houkuttelevia kirjavinkkejä lapsille ja aikuisille. Kirja esittelee laajasti kirjallisuutta noin 6–
12 –vuotiaille lapsille. Teoksessa on lainauksia kirjoista, teemoittain kirjavinkkejä (esim. maailma
lemmikkikoiran näkökulmasta) ja hauskoja lukuintoa herättäviä tehtäviä.

HISTORIA
92.2

Cruz, Carlos: Suomen keskiaika lapsille (S&S) Kuvat Carlos da Cruz
Millaista elämä oli keskiajalla? Mitä silloin syötiin? Mitä lapset leikkivät? Kuvittaja Carlos da Cruz ja
historioitsija Janne Haikara loivat yhdessä värikkään kirjan, joka näyttää minkälaista elämä oli Suomessa 900luvun luostarielämästä 1500-luvulle.

LISÄÄ RUUTUAIKAA! – LASTEN JA NUORTEN SARJAKUVIA
(Veera Huovinen, Oulun kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten osasto)

AKUJA, KLASSIKOITA JA VANHOJA SARJOJA
Barks, Carl: Koralliluolan kummitus (Sanoma)
Barks, Carl: Ovela Roope-setä (Sanoma)
Bart Simpson : katastrofien mestari (Readme.fi)
Ferri, Jean-Yves: Kilpa-ajo halki Italian (Egmont)
Uusi Asterix-seikkailu vie meidät tällä kertaa Italiaan, joka on paljon muutakin kuin vain Rooma.
Hergé: Kultasaksinen krapu (Otava)
Hergé: Ottokarin valtikka (Otava)
Janry: Mitä ihmisetkin sanovat! (Zoom Teufel)
Jansson, Tove: Muumit, 10. osa: Sarjakuvaklassikot (WSOY)
Korhonen, Kari: Aku Ankka ja Suomi (Sanoma)
Miten Suomen historian hullunkuriset kommellukset sujuvat ankkalinnalaisittain? Kirjaan on koottu kaikki Suomen
juhlavuoden aikana Aku Ankassa julkaistut Suomi-sarjat ja –kannet sekä niihin liittyvät historiakatsaukset.
Kovaa peliä Possulassa (Arktinen banaani)
Minä, Taikaviitta (Sanoma)
Jättikirjakokoinen kokoelma eri piirtäjien tarinoita Aku Ankan alter egosta, supersankari Taikaviitasta.
Simpsonit : Iso kirja, 4. osa (Readme.fi)
Smith, Jeff: Luupäät, Ensimmäinen trilogia : Kevättasaus & Luupäät, Toinen trilogia : Päivänseisaus (Like)
Koko perheen fantasiaseikkailun kuusi ensimmäistä osaa ilmestyi uusina väripainoksina kahtena eri niteenä.
Suuri suomalainen murrekirja (Sanoma)
Aku Ankka juhlisti 100-vuotiasta Suomea tällä murrekirjalla, johon on koottu Carl Barksin tarinoita sekä lyhyitä
kielimaistiaisia suomen kielen eri murteilla.
Wieslander, Jujja: Mimmi Lehmä ja Varis retkeilevät (Mäkelä)

KOTIMAISIA UUTUUKSIA
Filppa, Harri: Vastarannan siili piipertää (Soiva Siili)
Konttila, Tiina & Muhonen, Anne: Sirkus Rinkeli, 2. osa: Suuri taikajahti
Uudessa Sirkus Rinkeli –seikkailussa tapahtuu kummia, kun sirkusväki aloittaa taikajahdin uuden ystävän
avustuksella. Suuri Taikajahti on sarjakuva 0–100 –vuotiaille lapsille. Se kertoo yhteistyöstä, höpsöttelystä ja leikin
tärkeydestä.

Poskela, Venla: Lalli : surma järven jäällä (Kirjapaja)
Tarina Lallin ja piispa Henrikin kohtaamisesta on osa kansanperinnettämme. Kertomuksen todenmukaisuudesta
emme voi mennä takuuseen tänäkään päivänä. Ja koska piispa Henrikin surmasta ei ole jäänyt luotettavaa
todistusaineistoa, tarinaa on voitu kertoa monella eri tavalla. Oliko Lalli lopulta sortoa vastustava suomalainen?
Raivopäinen metsien mies? Vai onko Lallia ja piispa Henrikiä koskaan edes ollut olemassa?
Sarjakuva kertoo kolme tulkintaa tutusta tarinasta, ja eri näkökulmat johdattavat lukijan pohtimaan historiatiedon
alkuperää ja tulkinnallisuutta.
Muhonen, Anne: Universumin avain (Arktinen Banaani)
Kalle löytää kotoaan avaimen, joka ei kuitenkaan sovi mihinkään kotoa löytyvään lukkoon. Voisiko se olla
Universumin avain? Alkaa Universumin oven hillitön etsintä, johon liittyvät Kallen paras ystävä, lätäkön toisella
puolella asustava Hirppa sekä uusi tuttavuus Aino.
Nam-Ke: Pikku-Otuksen päivä = Little-Creature's day (Nam-Ke Production)
Pikku-Otuksen päivä kertoo Pikku-Otuksen arjen touhuista strippimuotoisena, sanattomana sarjakuvana.
MANGAA
Asai, Renji: Poika ja peto, 1. osa (Sangatsu Manga)
Äitinsä menettänyt, huoltajiltaan karannut Kyuta-poika päätyy karkumatkallaan rinnakkaismaailmaan, jossa vanha
hallitsija on jäämässä eläkkeelle. Uudeksi hallitsijaksi on pyrkimässä hurjaluontoinen peto Kumatetsu, joka ottaa
Kyutan oppilaakseen. 10+
Chiyori: Pyhäkön kulkukissat (Sangatsu Manga)
Yksiosaisessa romcomissa nuori tyttö Nagi lähetetään kesälomalla enon luo maalle pois avioeroa puuhaavien
vanhempien tieltä. Matkalla junassa Nagi kohtaa söpön pojan, joka jää pois samalla pysäkillä. Poika tietää Nagin
nimen! Perillä selviää, että poika Satsuki asustaa myös enon luona. 11+
Kotone, Ranmaru: Your name, 1. osa (Sangatsu Manga)
Pitkästynyt maalaistyttö Mitsuha uneksii elämästä tokiolaispoikana. Eräänä aamuna hän tosiaan herää sellaisena!
Samalla Taki, nuorukainen Tokiosta, herää Mitsuhan kehossa. Mistä on kyse? Onko kaikki pelkkää unta vai onko
taustalla jokin suurempi kuvio? 10+
Kyoukorin: Ace: Musta vaeltaja, 1. osa: Kohtalon sanelemia kohtaamisia (Sangatsu Manga)
Kokoelma tarinoita kulkukissan elämästä. Matkoillaan Ace kohtaa kaikenlaista väkeä, sekä lajitovereitaan että
ihmisiä. Kaikenikäisille!
Shigahaku: Kuinka maailma pelastetaan, 1. osa (Punainen Jättiläinen)
Sekopäisessä komediassa nuorukainen saa suuren tehtävän: Hänen on pelastettava maailma salaperäisiltä
meteoriiteilta, jotka näkyvät vain harvoille ja valituille. Onnistuessaan hän saattaa nousta jopa jumaluuteen! Mutta
samalla vaarassa on hyvä maine, sillä tehtävät ovat lievästi sanottuna arveluttavia. 13+
Taamo: A girl's melancholy (Sangatsu Manga)
Kokoelma koskettavia tarinoita ystävyydestä ja rakkaudesta. 10+

ILOSÄVELIÄ JA PROTESTILAULUJA – LASTENMUSIIKKIA
(Veera Huovinen, Oulun kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten osasto)
CD-LEVYT
Hevisaurus: Mikä minusta tulee isona? (Sony Music Entertainment Finland)
Hevisauruksen 8. albumi, 6 uutta kappaletta ja 5 vanhaa tuttua.
Liikkuva Laulureppu: Erilaista elämää
Oululaisen muusikkoparin 4. levy sisältää sekä iloisia ja meneviä että rauhallisia kappaleita.
Mimmit: Ystävyys (VL Media)
4 uutta laulua ja aiempia levytyksiä ystävyys-teemalla. Nimikkokappaleen sanoittamiseen kerättiin ajatuksia
ystävyydestä yli 1000 lapselta ympäri Suomea.
Orffit (feat. Laitakaupungin orkesteri): Pääjalkaiset (Orffit)
Pitkän linjan orkesterin (aiemmin nimellä Tohtori Orff ja Herra Dalcroze) uudella levyllä on mukana Laitakaupungin
orkesteri tuomassa kappaleisiin tuulahduksia maailmanmusiikista.
Pellekaija Pum: Juhlan kunnia (Vinona Records)
Juhlalevy orkesterin 25-vuotiaan taipaleen kunniaksi.
Rannankari, Tuomo: Seikkailujen eskari laulut (Otava)
Pikku Kakkosesta tutun Tuomo-sedän laulut liittyvät Seikkailujen eskari –esiopetuksen oppimateriaalipakettiin.
Tiedän paikan armahan : lasten lauluja (F. O. Virtasen perinneyhdistys)
Perinteisiä kansakoululauluja koululaiskuoron esittämänä, piano, viulun ja sellon säestyksellä. Mukana myös toinen
levy pelkillä säestyksillä.
Vastarannan siili: Kuuluu kaikille (Soiva Siili)
Soivan Siilin ja Jukka Takalon liittoutuman toinen levy puree koko perheeseen. Kappaleet ovat kantaaottavia ja
ajankohtaisia lasten maailman sovitettuna, ja tyyleissä liikutaan punkista rauhalliseen rallatteluun.
NUOTTI JA CD
Ammuu! : Laulukirja (Ammuusikot ry: Teos)
Laulukirjaan on koottu helmiä 10-vuotiaan orkesterin koko uran ajalta.
Kätkä, Mari: Hilla ja Liisi (Teos) Kuv. Sari Airola
Pienet peikkomaiset olennot Hilla ja Liisi seikkailevat ison orkesterin säestyksellä. Mukana pari mainiota ystävyysaiheista laulua! Laulu Mari Kätkä ja Ulla Piispanen, piano Tuomas Kesälä ja orkesterina Kymi Sinfonietta.
Lasten oma lauluvuosi (Lasten Keskus) Toim. Hannele Soljander-Halme, kuv. Maija Hurme
Musiikkia vuodenkierron juhliin, 94 laulua joista 30 uusia. Äänitteellä pianosäestyksellä uudet laulut ja joitakin
vanhoja. Katso myös Lasten oma vuosikirja!
Rantala, Iiro: Risto Räppääjän laulukirja (Tammi)
Kokoelma RR-elokuvien ja –musikaalien suosituimpia kappaleita.
MUUTA
Leikkilaulujen juhlakirja (Otava)
Julkaistu aiemmin nimellä Tule tule leikkiin v. 1993, uudistettu painos.

SEIKKAILUA JA MUUTA MEININKIÄ – LASTENKIRJAT 2017
(Reijo Kinnunen, Kempeleen kirjasto & Jenni Tyni, Kaakkurin kirjasto)
Helppolukuiset:
Elliot, Rebecca: Prinsessa ruusunen (Gummerus)
Hinrichsen, Natalie: Tähkäpää (Gummerus)
Lovsin, Polona: Ruma ankanpoikanen (Gummerus)
Matsuoka, Mei: Kolme pientä porsasta (Gummerus)

Selkokirjat:
Heikkilä, Mervi: Kissatalon asukit : tosia tarinoita hylätyistä kissoista (Avain)
Hauhia, Marita: Emman ja Eetun koirapulma (Avain)

Kertomukset:
Yksittäiset:
Aho, Elisabet: Siirin simakesä (Mäkelä)
Siiri aikamatkustaa yli 100 vuotta taaksepäin ja pähkäilee sen ajan elämää. Vaara uhkaa kaupunkia, mutta ehtiikö
Siiri huomata sen ajoissa?
Ala-Harja, Riikka: Kahden maan Ebba (Otava) Kuvat Marika Maijala
Ebba matkustaa Suomen ja Saksan väliä, koska isä ja äiti ovat eronneet. Tällä kertaa hän ei millään haluaisi lähteä.
Kaiken lisäksi isällä on kerrottavana ei niin mukava yllätys.
Birck, Bengt: Jojo : pienen koiran suuret seikkailut (Aurinko kustannus) Kuvat Jan Brick
Koiranpentu Jojo joutuu maalla moniin seikkailuihin yrittäessään opetella lammaskoiran tavoille.
Brigatti, Ella: Tyttö joka pelkäsi pimeää (Kulttuurikioski)
Uudessa kodissa Anni joutuu nukkumaan yksin omaan huoneeseen, vaikka pelkää pimeää. Pelko unohtuu, kun hän
alkaa tutustua sängyn alla asuviin olentoihin.
Gaiman, Neil: Onneksi oli maitoa (Jalava) Kuvat Chris Riddell
Isän huima maidonhakuseikkailu, jossa törmätään niin dinosauruksiin, merirosvoihin, avaruusolentoihin kuin
viidakon villeihinkin.
Hai, Magdalena: Kurnivamahainen kissa (Karisto) Kuvat Teemu Juhani
Melkein koko maapallon syönyt nälkäinen kissa uhkaa ahmia suihinsa myös pikkiriikkisen tytön.
Hepo-oja, Briitta: Hylättyjen lasten kaupunki (Myllylahti)
Mikko päätyy muiden hylättyjen lasten luokse Hylättyjen lasten kaupunkiin, koska äiti ei enää jaksa huolehtia
hänestä.
Kaskela, Markku: Mustasilmä : lasten saturomaani (Kvaliti) Kuvat Jussi Kaakinen
Omituinen kirja Mustasilmä-nimisestä ketusta, joka etsiskelee itselleen kotikoloa, ja Osmo-kissasta, joka odottelee
kotona omistajaansa palaavaksi.
Lagercrantz, Rose: Metteborgin kootut seikkailut (Mäkelä) Kuvat Eva Eriksson
Kirjassa kerrotaan Metteborgin elämästä ensimmäisestä kolmanteen luokkaan. Mukana menossa myös aiemmista
kirjoista tuttu Dunne.

Leinonen, Tarja: Kirppu ja Rami Rautasen räpylä (Karisto) Kuvat Johanna Taskinen
Kuvakirjamainen tarina ystävyydestä, pesäpallosta ja isän kaipuusta.
Linna, Martti: Isän luokse (Myllylahti)
Yhdeksänvuotias Katri yrittää pelastaa maailman ilmastonmuutokselta ihan yksin. Kaikki eivät kuitenkaan halua
toimia niin kuin hän.
Mäkelä, Hannu: Voimalla seitsemän pöllön (Tammi)
Isopöllön haave alistaa toiset pöllöt alamaisikseen saa kovan kolauksen kun metsään saapunut harakkalauma ryhtyy
puhumaan tasa-arvosta.
Mäki, Harri István: Meluavat zombikalsarit (Lector)
Villikkopojat Pyry ja Tärpätti saavat aikuiset repimään hiuksiaan. Heitä kiinnostaa vain zombit, vampyyrit ja
merirosvot, ja näihin aiheisiin heidän leikkinsä yleensä keskittyvät.
Palviainen, Jukka-Pekka: Allu ja salainen ihailija (WSOY) Kuvat Christel Rönns
”Olet söpö!” Joku lähettää Allulle pinkkiä ihailijapostia mitä omituisimpiin paikkoihin.
Parkkinen, Leena: Pikkuveli ja mainio harharetki (Teos) Kuvat Jussi Karjalainen
Pikkuveli ja retkikunnanjohtaja Rebecka Pitäjänmäki ovat viidakossa kuvaamassa erittäin harvinaista
suonsilmärusettianakondaa.
Pulkka, Ulla: Pikku punkkarin romurinkka (Karisto) Kuvat Sakari Kannosto
Erotarina, jossa Pikku Punkkari miettii, miksi isä jätti hänet ja äidin, ja miksi se toinen perhe oli parempi. Pikku
Punkkarin huolirinkka kasvaa koko ajan.
Strandberg, Mats: Yön hirviö (Viisas elämä) Kuvat Sofia Falkenhem
Naapurin koira puree Frankia ja pian hän huomaa muuttuvansa koiraksi. Ihmiset pitävät häntä hirviönä, ja pelkäävät
ihan yhtä kovasti kuin Frank itse.
Venho, Johanna: Opossumi repussa (WSOY) Kuvat Emmi Jormalainen
Australian tuliaisena taloon tullut ihka oikea opossumi tahtoisi mennä kouluun ja oppia kirjoittamaan. Pajua puhuva
opossumi nolottaa, sillä se ei osaa ollenkaan käyttäytyä.
Viinikainen, Taru: Tiltu ja Lettu : leikkimökin asukas (WSOY) Kuvat Oili Kokkonen
Tiltun ja Letun uuteen leikkimökkiin on muuttanut puutarhatontun näköinen ukkeli. Siellä se uhkaa asua ainakin
talvet.
Zvirgzdinš, Juris: Leijonan ärjy (Paperiporo) Kuvat Lina Dubaité
Eläintarhan vanha Leo-leijona on lopettanut ärjyntänsä, joten 5-vuotias Rasa, Tobias-nalle ja Zorro-koira lähtevät
selvittämään, mistä leijonan ärjyn saisi takaisin.

Sarjat:
Anrell, Lasse: Zlatan on tähti (Futisjunnut 1) (Otava) Kuvat Anna-Karin Garhamn
Alin futisjoukkueeseen tullut uusi poika Bruno vaikuttaa omahyväiseltä tyypiltä. Mutta sykkiikö kovan kuoren alla
kuitenkin pehmeä sydän?
Clary, Julian: Me Ponnekkaat (Otava) Kuvat David Roberts
Lontoossa asuvat Ponnekkaat vaikuttavat ihan tavallisilta. Naapurissa asuva herra Pynnönen näkee kuitenkin hännän
vilahtavan.

Gough, Julian: Karhu ja kaniini : kaverin kamalat tavat (Otava) Kuvat Jim Field
Liian varhain keväällä herännyt karhu tapaa kiukkuisen kanin lumiukonrakennuspuuhissa.
Halvarsson, Isabelle: Täplä : vaarallinen matka (Readme.fi) Kuvat Margareta Nordqvist
Maisa saa vihdoin oman koiranpennun. Salakuljetetulla pennulla voi kuitenkin olla vaarallisia tartuntatauteja.
Henna Helmi: Nellyn uudet kuviot (Tammi) Kuvat Reetta Niemensivu
Nellyn elämä uudessa kodissa ei isän ja äidin eron jälkeen tunnu kivalta. Liittyminen IceLovemuodostelmaluistelujoukkueeseen tuo kuitenkin uutta iloa.
Honkanen, Lasse: Leptomanin jäljillä (Myllylahti) Kuvat Tuija Rikala
Empun ja Pörren kesäloma on vauhdikas, sillä kaksikolle tapahtuu paljon kaikenlaista. Tärkeintä on kuitenkin löytää
Leptoman, joka varastelee lähiseudulla tavaroita.
Kaarla, Riina: Arttu Tirttu herää henkiin (Lasten keskus) Kuvat Riina ja Sami Kaarla
Entisen hampurilaisravintolan muovilelun, nykyisen Arttu Tirtun, matka Jimin parhaaksi kaveriksi.
Mazetti, Katarina: Varjoja ja vakoojia (Seikkailuserkut 1) (Otava)
Julia, Pörri, Alex ja Jori ovat serkukset, jotka eivät ole nähneet toisiaan juuri koskaan. He kaikki päätyvät Frida-tädin
luokse saarelle, jossa alkaa tapahtua kummia.
Mazetti, Katarina: Voroja ja vompatteja (Seikkailuserkut 2) (Otava)
Serkukset ovat taas Frida-tädin luona, ja joutuvat tekemisiin niin vompattien kuin merellä ja saarella riehuvien
jengiläisten kanssa.
Meripaasi, Helena: Kuriton koiranpentu (Tassu-trio 1) (Otava)
Allu, Christa ja Erika perustavat eläinystävien Tassu-trion.
Mäkipää, Jari: Masi Tulppa : pääsy kielletty! (Tammi) Kuvat Jussi Kaakinen
Masilla on tasan viikko aikaa karkottaa hänelle määrätyt lapsenvahdit ja pelastaa kesälomansa.
Niemelä, Reetta: Kaiken kadottajan arvoitus (Pikkiriin pulmatoimisto) (Lasten Keskus) Kuvat Katri
Kirkkopelto
Vilskeen kaupungissa tavarat katoavat omituksella tavalla. Onko kaiken takana kaamea Kaiken Kadottaja? Pikkiriin
pulmatoimisto saa ensimmäisen tehtävän. Osittain tavutettu.
Reeve, Philip: Oliver ja meriperuukit (Aurinkokustannus) Kuvat Sarah McIntyre
Oliver lähtee etsimään kiukkuisen albatrossin ja likinäköisen merenneidon kanssa merelle kadonneita vanhempiaan,
ja päätyy meriperuukkikilpailuun.
Reeve, Philip: Emily ja huvipuisto (Aurinkokustannus) Kuvat Sarah McIntyre
Kuussa sijaitseva huvipuisto, jossa Emily asuu, menee epäkuntoon.
Riddell, Chris: Ottilia ja keltainen kissa (Gummerus)
Karvaisen Mauri-herran kanssa asuva Ottilia alkaa selvittää jalokiviryöstäjien arvoitusta.
Riddell, Chris: Ottilia menee kouluun (Gummerus)
Ottilia lähtee erilaisesti lahjakkaiden lasten kouluun. Pian selviää, että koulussa kummittelee. Ottilian mielestä
asiassa on jotakin kummallista, ja se pitää selvittää.
Viherjuuri, Heidi: Hilja ja vihreän talon kesä (Mäkelä) Kuvat Nadja Sarell
Seitsemänvuotias Hilja on vilkas ja rämäpäinen tyttö, joka keksii monenlaista kivaa ja jännittävää tekemistä.

TYKKÄÄMISTÄ, KIUKUTTELUA JA UUSIA TUTTAVUUKSIA
– KUVAKIRJOJA JA RUNOJA
(Anne Alarto, Oulun kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten osasto)
KUVAKIRJOJA
Suuria tunteita
Andersson, Nadja: Hönans kalas (Schildts & Söderström)
Henna-kana valmistelee kekkereitä. Kaikki vaikuttaa täydelliseltä, mutta juuri ennen vieraiden tuloa tapahtuu jotakin
hirveää… Kuinka selvitä häpeästä ja epäonnistumisen tunteesta?
Hirvonen, Elina: Prinsessa Rämäpään talvitaika (Tammi) Kuvat Mervi Lindman
Rämäpää on syventynyt prinsessaleikkiin, kun äiti haluaa hänet mukaan pulkkamäkeen. Äidin kiukku kasvaa, kun
tyttären pukeutumisesta ei tahdo tulla mitään ja pikkuvelikin aiheuttaa sotkun strategisella hetkellä…
Karsikas, Ilja: Amos ja sumupuu (Etana Editions)
Amoksen isä rehkii työpajassaan kunnes katoaa harmaaseen sumupuuhun. Amos ja isoisä auttavat häntä toipumaan
masennuksesta.
Kuusela, Anne-Maria: Ympyriäiset-sarja (Mäkelä) Kuvat Matias Teittinen
”Selkokirjoja” pienten lasten tunnekasvatukseen.
Lindeberg, Minna: Lumi Azharian yllä (Teos) Kuvat Jenny Lucander
Kahden alakouluikäisen tytön ystävyys syvenee luokkaretkellä. Kuvakertomus varhaisnuorille (!).
Mäki, Anna Maria: Manna ja mahaluu (Myllylahti) Kuvat Terese Bast
Mahaluu on mahtisana, jota voi käyttää salaisena aseena tottelemattomia aikuisia vastaan.
Niemelä, Reetta: Pipsa Pipariviulun 42 kaveria (Otava) Kuvat Sanna Mander
Pipsan kaverit elävät maailmassa, missä kaikki (tai ei mikään) on mahdollista. Mutta lopuksi hekin kasvavat aikuisiksi
”eivätkä missään tapauksessa voi enää olla yhtä mallikelpoisia kuin lapsena”.
Reittu, Ninka: Sinä olet superrakas (Otava)
Hellyttävä kuvakirja läheisyydestä ja rakastamisesta. Finlandia-ehdokas 2017.
Ruohonen, Hannamari: Kadonnut äiti (S&S)
Ristiriidat perheessä heijastuvat pienen lapsen elämään. Perustuu tekijän omiin kokemuksiin.

Ystävyyttä, auttamista ja uusia tuttavuuksia
Andrén, Emelie: Ruuhkaa autokorjaamolla (Otava) Kuvat Salla Savolainen
Kaupungin kaduilla sattuu ja tapahtuu. Onneksi autokorjaamon Armilla, Akselilla ja Alpolla pysyy homma hanskassa,
ja Eeronkin traktoria tarvitaan.
Brigatti, Ella: Liian pieni norsu (Kulttuurikioski)
Laumasta erilleen joutunut pikkunorsu saa apua krokotiililta. Kuuluu neljän kuvakirjan sikermään.
Davies, Benji: Toivo ja talviyö (Karisto)
Toivon kalastajaisä viipyy merellä illan pimetessä. Toivo löytää jäihin juuttuneen veneen tyhjänä. Onneksi valaat
tulevat apuun. Sarjan toinen kirja.

Hytönen, Ville: Kuka tykkää röhinämummusta? (Savukeidas) Kuvat Mira Mallius
Röhnämummu ja Röhnämarja muodostavat mummosarjan, joka mielellään muistelee vanhoja aikoja. Mutta miksi
mummot eivät aina tykkää nykyajasta ja he röhisevätkin kummallisesti?
Katajavuori, Riina: Mennään jo naapuriin (Tammi) Kuvat Salla Savolainen
Kirjailija vieraili tyttärensä kanssa maahanmuuttajien kodeissa sekä vastaanottokeskuksessa. Syntyi kirja, joka
tutustuttaa erilaisiin ihmisiin, tapoihin ja koteihin nyky-Suomessa. Sopii monenikäisille eskareista aikuisiin.
Király, Réka: Pieni suuri tarina ystävyydestä (Etana Editions)
Siili ja Jänis lähtevät yökylään Ketun luokse. Ulkona puhkeaa ukkosmyrsky, joka tuo avuntarvitsijoita Ketun luo.
”Pelon peikko” vaanii, mutta yhdessä pärjää paremmin.
Kunnas, Mikko: Albi käy hammaslääkärissä (Kvaliti) Kuvat Markus Majaluoma
Lumimaassa asuva Albi Lumiukko näkee unta valkoisista hampaista. Perustuu kansainvälisestikin menestyneeseen
animaatiosarjaan.
Mander, Sanna: Avain hukassa (S&S)
Samassa talossa asuu monenlaista porukkaa. Kadonneen avaimen etsintä tutustuttaa persoonallisiin koteihin ja
asukkaisiin. Lastenkirjallisuuden Finlandia-palkinto 2017.
Portin, Anja: Ava ja oikukas trumpetti (WS) Kuvat Aino-Maija Metsola
Ava-tytön yksinäisyys taittuu, kun hän löytää trumpetin, jonka sisälle kätkeytyy viesti. Aluksi kukaan ei tunnu
kuulevan Avan töräyttelyä, mutta pieni poika puhdistaa soittimen ja sävelet alkavat soljua maailmalle…
Salmi, Veera: Pablo ja heiluvat hampaat (Otava) Kuvat Elina Warsta (Päiväkoti Heippakamu)
Pablon päivään kuuluu luita kalisutteleva Lopez – talismani ja mielikuvituskaveri – sekä heiluva hammas.
Ympärillä pyörii päiväkodin arki. Sarjan toinen kirja.
Savisaari, Aira: Niilo ja villit kepparit (Karisto) Kuvat Hannamari Ruohonen
Niilo haluaa hevosen, mutta äiti keksii oivallisen ratkaisun, johon ei tarvita tallia vaan parittomia sukkia. Myös paras
kaveri Hilla innostuu uudesta leikistä.
Tiitinen, Esko-Pekka: Kotikuusen kainalossa (Villitie) Kuvat Nikolai Tiitinen
Martta-mummo palaa maailmalta ja huomaa Leivänjuuren mökin autioituneen. Jänömuorin repussa on kuitenkin
aarre, jonka avulla talosta tulee pian koko kylän yhteinen kohtaamispaikka.

Eläin- ja luontoaiheita
Donaldson, Julia: Ruma viisikko (Mäkelä) Kuvat Axel Scheffler
Savannilla elää monenlaisia eläimiä leopardista norsuun, mutta kaikki eläimet eivät pysty hurmaamaan viehkeällä
ulkomuodolla. Afrikan ”ruma viisikko” esittäytyy runomuotoisessa tarinassa.
Hietala, Nelli: Kerttu ja kärpänen (Karisto) Kuvat Sari Airola
Kerttu viettää kesäistä aamupäivää kotona. Kun isä puuhailee puutarhassa, Kerttu tekee tuttavuutta kärpäsen
kanssa. Ötökästä voisi tulla vaikka keiju, tuumaa Kerttu. Mutta minne kärpänen katosi?
Kivelä, Malin: Suurenmoinen Rosabel (Teos & Förlaget) Kuvat Linda Bondestam
Rosabel-poni on pieni, mutta pippurinen. Kun tallin hevoset pilkkaavat ja väheksyvät, Rosabel uneksii prinsessasta ja
suurenmoisesta seikkailusta piikikkään kaverin kanssa.
Laajarinne, Jukka: Multakutri ja suon salaisuus (WS) Kuvat Elina Warsta
Multakutri asuu vanhempiensa kanssa metsän laidalla. Eräänä yönä joku syö perheen kanan. Kun tyttö lähtee
metsään, hän huomaa myös kaikkien marjojen ja sienien kadonneen. Kuka kumma tekee tuhojaan?

Niemelä, Reetta: Siiran sirkusmatka (Otava) Kuvat Salla Savolainen
Sirkus on tulossa Ötökkämetsään. Siira pukeutuu samettiviittaan ja sipaisee havuntuoksua korvan taakse.
Kaikki pienet otukset kopistelevat sirkusteltalle. Tarina elää myös nukketeatteriesityksenä.
Nygård, Marjo: Kaikessa on itua! : Siilin puutarhassa (Lasten Keskus)
Siili valmistautuu hyvissä ajoin kesään. Se hoitaa pieniä kasvinalkuja kunnes ne voi istuttaa puutarhaan.
Rikkaruohoista ja tuholaisista huolimatta puutarha antaa syksyllä hienon sadon.
Pere, Tuula: Jääkarhujen matka (WickWick) Kuvat Roksolana Panchyshyn
Jääkarhunpentu Nanulla on nälkä. Emo tuo vain yhden kalan ja kertoo, että ruokaa on yhä vaikeampi löytää
jäälauttojen sulaessa. Kun kotijäätikkö haurastuu, karhut lähtevät etsimään uutta asuinpaikkaa.
Pitkänen, Pasi: Kadonneiden eläinten saari (WS)
Jokin mustavalkoinen otus sieppaa Jennin ja leijonanpennun sirkuksen katsomosta. Matias-veli lähtee yhdessä
emoleijonan kanssa pelastusretkelle. Seikkailu vie harvinaisten eläinten kansoittamalle viidakkosaarelle.
Rope, Jenni: Pallen & Monkon kumma päivä (Etana Editions)
Palle ja Monko ovat pieniä sieniä – erilaisia, mutta kaveruksia. Kun Pallea ei huvita oikein mikään, Monko keksii
vesivärit. Yhdessä he maalaavat koko metsän. Yhtäkkiä tuuli nousee…
Tahvanainen, Sanna: Kurre Keikari ja popcornit (S&S) Kuvat Lena Frölander-Ulf
Lontoon tyylikkäin orava Kurre Keikari löytää popcornin ja haluaa lisää tuota herkkua niin paljon että kaikki muu
unohtuu – myös tyyli ja illan musikaaliesitys. Tarvitaan Rotta puhumaan poloiselle järkeä.
Teräs, Mila: Kettu ja värit (Karisto) Kuvat Karoliina Pertamo
Kettu ryhtyy taivaanrannan maalariksi, ja saa tehtäväkseen etsiä maailman kauneimmat värit. Metsän eläimet
opastavat ketunpoikaa luonnon värimaailmaan ja lopulta se löytää myös oman värikirjonsa.
Tiitinen, Esko-Pekka: Pienenpieni (Tammi) Kuvat Tuula Tiitinen
Karhunpojan ensimmäinen retki keväiseen luontoon päätyy emon hellään huomaan.

Pienimmille
Kunnas, Mauri: Huhuu, kuka siellä : pikkukummitusten kurkistuskirja (Otava)
Nikunen, Antti: Urho on huoltomies & Onna on poliisi (WS)
Pulli, Elina: Kukkuluuruu = Kuckeliku (Lasten Keskus) Kuvat Karoliina Pertamo
Rydhström, Jenny: Skägg : pekbok (Hoi förlag)
Sandelin, Annika: Sano hei! (Etana Editions) Kuvat Linda Bondestam
Tapola, Katri: Oivan pallo (S&S) Kuvat Karoliina Pertamo
Vuori, Elina: Hei vauva! (Tactic)

RUNOKOKOELMIA
Hirvonen, Hannu: Hui hai hajamieli! : loruja lapsille, kissoille ja kummituksille (Karisto) Kuvat Virpi Penna
Tervetuloa kummituskaupunkiin: siellä asustaa huonomuistinen, ukkoa etsivä Kummitus-Kaija. Lorukirja sisältää
myös sikermän limerikkejä sekä esittelee tyypin nimeltä Soikku Saikkuli.
Itkonen, Jukka: Aprillipäivä (Lasten Keskus) Kuvat Camilla Pentti
Itkosen 17. lastenrunokokoelma (!) jatkaa tutuilla linjoilla runoilijan muovatessa suomen kieltä itkosmaisesti. Tuskin
on aikaisemmin kuultu kastematolehmänmaitosurmasta, Laka-noidasta tai Epidemus joratanuksesta.
Leijona se venytteli : 100 vuotta suomalaista lastenrunoutta. Toim. Tuula Korolainen ja Riitta Tulusto (Lasten
Keskus) Kuvat Maija Hurme
Sadan vuoden lastenrunoseikkailu Suomen itsenäisyyden alkuvuosista nykypäivään. Ammattitaidolla koottu
antologia, jonka kuvitus myötäilee lapsuuden ”trendejä” eri vuosikymmenillä. Lopussa tehtäviä.
Niska, Heikki: Lystisaaren kesä (S&S) Kuvat Hannamari Ruohonen
Keväästä syksyyn johdatteleva runokirja luottaa lastenrunon perinteeseen ja loppusoinnulliseen riimiin.
Mustavalkoinen kuvitus.
Ruohonen, Laura: Tippukivitapaus (Otava) Kuvat Erika Kallasmaa
Outoja otuksia, uusia maisemia, mahtavaa kieli-iloittelua. Runojen pohjalta tehty musikaali vetää täysiä saleja
Kansallisteatterissa. Arvid Lydecken-palkintoehdokas 2017.

