Kirjat on alla jaoteltu kolmeen eri ryhmään luokkatason mukaan:
• Alakoulu 1 kirjoja alakoulun ensimmäisille luokille. (s.2-6)
• Alakoulu 2 kirjoja n. 3-7 luokille. (s.7-18)
• Yläkoulu ja lukio (s.19-25)

Kirjojen näytekappaleet löytyvät pääkirjaston lastenosaston
työhuoneesta.
Laina-aika on kahdeksan (8) viikkoa. Tarvittaessa sisäinen posti toimittaa
kirjasarjan koululle. Hankintaehdotuksia ja toiveita otetaan mielellään
vastaan.
Lisätietoja voi kysellä lastenosastolta puhelimitse (p. 019 459 2429
tai sähköpostitse (kirjasto.lapset@hyvinkaa.fi).

Alakoulu 1

ALAKOULU
1

KIRJA

KPL +
sivumäärä
26kpl

Arrigan, Mary:
Sukkapuikko-Sulo : lännen nopein neuloja
Jessika Puikkonen asuu pienessä Junttilan kylässä villissä lännessä.
48
Jessika toivoo, että hänen Sulo-isänsä metsästäisi karhuja ja
sivua
ammuskelisi reikiä pelikortteihin kuten muutkin isät, mutta Sulo
tahtoo vain neuloa. ”Yksi oikein, yksi nurin”, vastaa Sulo tyynesti häntä
pilkkaaville junttilalaisille. Kun hirvittävä Häijy-Helka rosvojoukkoineen
hyökkää Junttilaan, tehdään Sulosta seriffi. Mutta miten SukkapuikkoSulo voi taltuttaa hurjan rosvojoukon pelkät sukkapuikot aseenaan?
Kirja on helppolukuinen.
Bagge, Tapani:
Kiljusen uusi herrasväki
Luru, Mökö, Plättä, Pulla sekä isä ja äiti Kiljunen ovat yhtä äänekkäitä
kuin sukulaisensa aikoinaan. Jälkeläiset onnistuvat polttamaan paitsi
saunansa myös talonsa ja näin alkaa Kiljusen perheen muutto maalta
kaupunkilaisiksi.
Tapani Bagge ja kuvittaja Mika Launis ovat herättäneet henkiin Jalmari
Finnen luoman anarkistisen perheen.

38kpl

Eräpuro, Annika:
Hili & Ola ja Hotelli Hau

31kpl

Vanhemmat ovat matkustaneet avaruuteen ja kaksoset Hili ja Ola on
lähetetty Yrjö-sedän luokse Rodokselle. Yrjö on hankkinut vanhan rötiskön,
josta aikoo rempata pika pikaa hotellin ja ravintolan. Kaksoset huomaavat
joutuvansa sedän ruokakokeilujen koekaniineiksi ja saarella alkaa tapahtua
todella kummia. Miten neuvokkaat kaksoset selviytyvät ja tuleeko sedän
hankkeesta yhtään mitään?

141
sivua

Hirvonen, Hannu:
Tärisevä traktori (Keltanokka-sarja)
Hiirilapset kertovat krokotiilille, että opettelevat traktorin kieltä. Pian
kielitaito on tarpeen, sillä krokotiili ja siili löytävät metsästä pienen
punaisen surullisen traktorin. Tai kraktorin, kuten krokotiili sanan
sanoo. Miten traktorin saisi taas iloiseksi?

20kpl

LUOKAT
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47
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Alakoulu 1
Huovi, Hannele:
Urpo ja Turpo avaruudessa
Urpo ja Turpo rakentavat rakettia ja avaruusasemaa, tutkivat
vetovoimaa, kuun vaiheita ja kohtaavat avaruusolentoja. Turposta
tulee Turponautti ja se lentää raketilla avaruuslennolle.
Lelukarhut joutuvat vaaroihin ja taisteluihin, mutta käyttävät
valomiekkaa apunaan ja löytävät itsestään sisäistä voimaa.
Helppolukuinen kirja.

30kpl

Jäntti, Riikka:
Toivo ja hirveä hämähäkki
Vaahteratuvassa vietetään kiireistä kevättä kevätsiivouksen ja
ompeluseuran merkeissä. Ullakkoa siivotessaan Toivo-siili törmää
suureen ja hirvittävään hämähäkkiin. Kammottavasta ullakon asukista
olisi päästävä eroon, mutta kuinka se onnistuu, kun hämähäkki ei
suostu neuvotteluun. Voisiko hämähäkistä sittenkin olla hyötyä
vaahteratuvan väelle?

20kpl

Kallioniemi, Tuula:
Salapoliisi Konsta
Kirja kuuluu Konstasta kertovaan sarjaan. Kolmasluokkalainen Konsta
ryhtyy salapoliisiksi. Hänen pulpetilleen koulussa ilmestyy salaperäisiä
lappuja, joiden lähettäjäksi on merkitty Big X. Kuka on viestien
lähettäjä?

29kpl

Kiiskinen, Jyrki:
Jänis ja vanki saavat kännykän (Keltanokka-sarja)
Metsässä kuuluu pörinää, tuuttausta ja pirinää. Jänis ja Vanki
ihmettelevät ääniä ja saavat selville, että metsässä on liikkeellä
kännykkäkauppias. Kaikki metsän asukkaat innostuvat kännyköistä ja
pian Jänikselläkin on oma puhelin. Jäniksen päässä suhisee jatkuvan
puhelimessa puhumisen takia, mutta onneksi Vanki osaa pitää päänsä
kylmänä.
Helppolukuinen kirja.

20kpl

Linde, Gunnel:
Hiidenperän kauhuyö
Kirja on helppolukuinen.
Lissu keksii Petterille ja Antille pimeänpelkokokeet.

19kpl

Lindgren, Astrid:
Eemeli ei kitsastele (Luen jo itse -sarja)
Eemelin kotona järjestetään pidot, johon kutsutaan koko
Vaahteramäen väki. Juhlissa intoudutaan muun muassa lumisotaan, ja
opettaja opettaa vieraille uuden leikin. Eemeli tekee myös jotain,
mistä isäkin on ylpeä. Kirja on helppolukuinen.

24kpl
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Alakoulu 1
Lindgren, Astrid:
Kyllä meillä oli hauskaa
Kirja kuuluu Melukylän lapsista kertovaan sarjaan.

18kpl

Lindgren, Astrid:
Vaahteramäen Eemeli
Kirjassa kerrotaan Vaahteranmäen Eemelin seikkailuista.

26kpl

Lindquist, Marita:
Kummitukset karkuteillä (Luen jo itse -sarja)
Jaakko ja Lotta eivät enää usko kummituksiin. Heidän äitinsä on
kuitenkin kummitusten tutkija. Mitä sitten tapahtuu, kun kaksi
kummitusta, James ja Phyllis, muuttavat lasten luo? Tarina jatkuu
kirjassa Harmilliset hansikkaat.

23kpl

Lobel, Arnold:
Kurnu ja Loikka, ystävykset
Viisi hauskaa kertomusta Kurnu-rupikonnasta ja Loikka-sammakosta.
Kirja on helppolukuinen.

10kpl

Marttinen, Tittamari:
Lemmikkien hotelli
Leon naapurustoon on avattu ihan uusi eläinten hotelli. Sinne
omistajat voivat viedä lemmikkinsä hoitoon lomamatkansa ajaksi.
Asukkaita onkin jo aikamoinen joukkio, ja meno on sen mukaista. Leo,
Sanni ja Veeti päättävät auttaa hotellin omistajaa vauhdikkaan
lemmikkikatraan hoidossa. Helppolukuinen värikuvin kuvitettu kirja.

28kpl

Nopola, Sinikka:
Risto Räppääjä ja komea kullervo
Vastapäiseen taloon muuttaa siisti ja hyväkäytöksinen poika, Kullervo.
Riston ihmetykseksi Kullervo hurmaa Nellin ja Rauhan. Lisäksi Elvitädin apua tarvitaan taas.

23kpl
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Alakoulu 1
Parvela, Timo:
Ella Lapissa
Ellan luokka on lähdössä palkintomatkalle ulkomaille. Lentokentällä
kuitenkin lähtöportit sekoittuvat, ja kone laskeutuukin Lappiin.
Hämmästys lisääntyy, kun joulupukki ja tontut tulevat luokkaa vastaan
lentokentälle. Entä miksi opettaja kutsuu joulupukkia isäkseen?
Helppolukuinen kirja. Myös äänikirjana.

25kpl

Parvela, Timo:
Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen
Ystävykset Maukka ja Väykkä ovat saaneet uuden kumppanin. Pieni
päästäinen, jolla on suuri nimi, on muuttanut heidän luokseen. Kirja
kertoo kasvamisesta ja vanhenemisesta luonnollisena osana elämän
kiertoa.
Kirja on entisten tapaan täynnä tuttujen hahmojen toilailua, lämpöä ja
rakastettavaa hulluutta.

32kpl

Pörsti, Miikka:
Kaikkien juhla
Lämminhenkinen satiiri Kettu-Petteristä, 8-vuotiaasta
maahanmuuttokriitikosta, jonka stadilaisrivitaloon muuttaa Salon
murretta puhuva irakilaispakolainen Muhis. Ketun mielestä hänessä
on oltava jotain vikaa. Kettu tekee kaikkensa, jottei kukaan pihan
kaveripiiristä ystävystyisi Muhiksen kanssa, mutta turhaan. Ensinnäkin
Muhis on tosi kiva ja toisekseen hurjan taitava jalkapallossa. Kettu
ajautuu yhä epätoivoisempiin tekoihin kääntääkseen kavereiden
huomion takaisin itseensä ja yrittää lopulta katalinta temppua, minkä
toiselle voi tehdä.

25kpl

Sainio, Ari:
Kultakutri ja kolme karhua
Eräänä aamuna karhuperheen talolle tulee nuori tyttö.
Tytön nimi on Kultakutri. Kultakutri löytää karhujen talosta monia
mieluisia asioita. Sitten karhut palaavat kotiin. Tavutettu kirja.

30 kpl

Saint-Exupery, Antoine:
Pikku prinssi
Pikku Prinssi asuu asteroidilla, jolla on kolme tulivuorta. Hän tuntee
olonsa yksinäiseksi, ja vierailee kuudella tähdellä ennen saapumistaan
Maahan. Maassa Pikku Prinssi tutustuu mm. käärmeeseen ja kettuun
sekä kirjan kertojaan, joka on kirjailija itse. Kirja kertoo ihmisen onnen
tavoittelusta ja tarjoaa elämänfilosofiaa kaikenikäisille.
Myös elokuvana ja äänikirjana.

23kpl
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Alakoulu 1
Uspenski, Eduard:
20kpl
Fedja-setä, kissa ja koira
Isä ja äiti kutsuvat 6-vuotiasta poikaansa Fedja-sedäksi tämän
112
totisuuden vuoksi. Fedja-setä karkaa kotoa, koska hänen äitinsä ei
sivua
anna hänen pitää löytämäänsä kissaa. Hän asettuu Matroskin-kissan ja
Musti-koiran kanssa maalaiskylään asumaan. He hankkivat lehmän,
traktorin ja keinoauringon elämäänsä helpottamaan. Jatkuvana
riesana heillä on utelias posteljooni Petshkin. Myös äänikirjana.

1-4

6

Alakoulu 2
ALAKOULU
2

KIRJA

KPL +
sivumäärä

LUOKAT

Auer, Ilkka:
Domowik
Joulun aikaan sijoittuva taianomainen tarina Vilmasta, joka muuttaa
perheineen salaperäiseen sukukartanoon. Isosedän ohjeilla Vilma
alkaa selvittää talon salaisuuksia, tutustuu kotihenkeen ja talon
maagiseen ympäristöön, mm. jännittäviin Raaseporin linnan
raunioihin. Tarinassa on sopivassa suhteessa jännitystä, mysteeriä ja
joulun taikaa. Kirja houkuttelee lukijan mukaan fantasiamaailmaan,
josta tuntemamme sadut ovat peräisin.
Bagge, Tapani:
Aavehevosen arvoitus
Itsepintainen sumu riivaa syksyistä Helsinkiä öisin. Sumussa laukkaa
aavehevonen, joka rikkoo liikkeiden näyteikkunoita
Aleksanterinkadulla ja sotkee Esplanadin istutuksia. Poliisi on ymmällä.
Kun hevonen iskee Stockmannin tavarataloon, jossa Heikin äiti on
myyjänä, Heikki perustaa kaveriensa kanssa salaseuran Apassit.
Apassit päättävät ottaa selvää aavehevosen arvoituksesta. He joutuvat
elämänsä seikkailuun, josta ei puutu vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
Samalla lukija tutustuu yli sadan vuoden takaiseen Helsinkiin ja sen
värikkäisiin hahmoihin.
Burnett, F.H.:
Salainen puutarha
Intiassa orvoksi joutunut Mary-tyttö tuodaan setänsä luokse
Englantiin. Sedällä on iso kartano, jossa Mary leikkii yksikseen. Mary
löytää pihalta lukitun puutarhan ja alkaa kunnostaa sitä. Hän löytää
samalla myös ystäviä.
Löytyy myös elokuvana.

30kpl

Clary, Julian:
Me Ponnekkaat

30kpl

Afrikassa asuvaa hyeenapariskuntaa potkaisee onni, kun krokotiili eräänä
päivänä syö pari typerää turistia suuhunsa. Hyeenat ottavat turistien passit
ja vaatteet ja muuttavat Lontooseen elämään ihmiselämää Herra ja rouva
Ponnekkaana. Ihmiselämä on suhteellisen helppoa, kunhan muistaa pitää
korvat ja hännän piilossa ja nauraa vähän vähemmän. Mutta miten selviytyä
naapurin epäluuloisesta herra Pynnösestä ja välttää eläintarhaan
joutuminen?

262
sivua

Dahl, Roald:
Iso kiltti jätti
Iso kiltti jätti kertoo hempeämielisen kasvissyöjäjättiläisen ja orvon
Sohvin ystävyydestä ja seikkailuista ihmisparsoja syövien jättiläisten
maassa.

30kpl
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Alakoulu 2
Dahl, Roald:
Kuka pelkää noitia
Kirjan päähenkilönä on orpopoika, jonka isoäiti on muuttanut Norjasta
Suomeen pitääkseen tästä huolta. Isoäiti on ollut noitatutkija, joten
hän kertoo pojalle tarinoita noidista. Oikeat noidat eivät nimittäin
lentele ympäriinsä luudanvarsilla, vaan ovat kurjia, viekkaita ja
iljettäviä olentoja, jotka pukeutuvat tavallisiksi herttaisiksi rouviksi.
Oikeat noidat ovat vaarallisimpia olentoja maan päällä.
Tarina paljastaa hurjia salaisuuksia, kuvaa hiuksia nostattavia kauhuja
ja esittelee kaameamman joukon ilkeitä, kammottavia ja
vastenmielisiä noitia kuin voi vain kuvitella. Löytyy myös elokuvana.

30kpl

Dahl, Roald:
Matilda
Matilda on hyvin älykäs pieni tyttö, mutta Matildan vanhemmat ovat
asiasta hyvin eri mieltä. Opettaja Jennifer Honey huomaa kuitenkin
Matildan erityisyyden. Koulussa on rehtorina kamala neiti Trunchbull,
joka kiusaa ihan kaikkia. Matilda keksii suunnitelman, miten kostaa
vanhemmilleen sekä Truncbullille käyttämällä apuna erityisiä
voimiaan.
Löytyy myös elokuvana.
Divakaruni, Chitra Banerjee:
Hopealaakson salaisuus
Kalkutan slummissa elävät Anand ja Nisha tempautuvat elämänsä
seikkailuun kun parantajamestari Abhaydatta pyytää heitä auttamaan
Himalajan vuoriston veljeskuntaa. Parantajien tärkein taikaesine,
kotilo, on varastettu. Yhdessä lapset ja vanha mies lähtevät
Surabhanun, ovelan ja vaarallisen kotilovarkaan perään.

9kpl

Finnemore, John:
Robin Hood
Kertomus Robin Hoodin ja iloisten veikkojen seikkailuista Sherwoodin
metsässä.

17kpl
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Alakoulu 2
Frantz, Eva:
Hallonbacken
Hallonbacken är en rysare skriven av vår finlandssvenska
deckarförfattare Eva Frantz. Stina bor tillsammans med sin mor och
fem syskon. Hennes pappa är död, han stupade i kriget. Stina är sjuk,
hon hostar och hostar. Hennes mamma låter sig bli övertalad att Stina
får det bättre på Hallonbackens sanatorium. På Hallonbacken
undersöker läkarna vad som händer med hostande stadsungar när de
kommer ut i naturen.
Stina skriver brev hem till sin familj och funderar varför hon inte får
något svar. Stina är ganska ensam på Hallonbacken, men så dyker
Ruben upp och lockar Stina på nattliga strövtåg i den slottsliknande
byggnaden. Men vem är egentligen Ruben, varför träffar Stina aldrig
Ruben på dagen? Berättelsen blir rysligt spännande på slutet.
Här kan du hitta gratis pedagogiskt material:
gratis.laromedel.fi/hallonbacken/

6kpl

Frantz, Eva:
Osasto 23
Jännitys-/kauhukirja. Köyhä kaupunkilaislapsi Stina on lähetetty
hoitoon maaseudulle Vadelmarinteen keuhkoparantolaan. Stina
kaipaa kotiin perheen luo. Salaperäinen potilas Ruben auttaa Stinaa
sopeutumaan, ja yhdessä he vaeltavat öisin parantolan tyhjillä
käytävillä.
Ruben kertoo myös oudosta tulipalosta itäsiivessä. Stina havaitsee,
että osastolla on käynnissä jotakin merkillistä lääkärien käytös alkaa
kummastuttaa. Pian Stina ymmärtää, että hän on itsekin suuressa
vaarassa.

32kpl

Gahrton, Måns:
Eva ja Adam : kertomus koulusta, kavereista
ja rakkaudesta
Kirja on Eva ja Adam sarjan ensimmäinen osa. Adam tulee uutena
oppilaana Evan luokalle. Perhosen lentelevät molempien vatsoissa,
kun he ihastuvat toisiinsa.

21kpl

Hai, Magdalena:
Haiseva käsi ja muita kauheita tarinoita Uhriniituntakaisesta
Kemianopettajan käsi haisee päivä päivältä pahemmalta. Pikajunaan
214 nousee mummolaan matkustavien Irinan ja Toivon lisäksi laiha
nainen, jolla on hyönteismäiset silmälasit. Tivolin onnenonginnasta
voitettu nukke ei taida olla ihan tavallinen… Haiseva käsi ja muita
kauheita tarinoita Uhriniituntakaisesta on yhtä aikaa karmea, kaunis ja
ilkikurinen tarinakokoelma nuorille.

27kpl
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Alakoulu 2
Hulkko, Johanna:
Geoetsivät ja rahakäärön arvoitus
Raparperi ja hänen ystävänsä harrastavat geokätköilyä. Yhden kätkön
lähettyviltä he löytävät muovikäärön täynnä rahaa. Kuka on
piilottanut rahoja metsään?
Kirjassa kerrotaan myös mitä on geokätköilyharrastus

27kpl

2-5

164
sivua

Ibbotson, Eva:
Aaveet muuttavat länteen
Skotlantilainen Carran vanha linna myydään ja siirretään
Yhdysvaltoihin. Sen mukana muuttavat kaikki linnan aaveet, kuten
viikinki Krok Läskimaha, hampaaton vampyyri Tassu sekä räyhänhenki
Flossie, jotka joutuvat muuton myötä jännittäviin seikkailuihin.

28kpl

Ibbotson, Eva:
Pelastakaa kummitukset
Kummituksen menettävät kotinsa, sillä heidän linnastaan tehdään
leirintäalue. Onneksi neuvokas Rick auttaa kummituksia löytämään
uuden kodin.

24kpl

Jansson Tove:
Muumipapan urotyöt
Kirjassa on Muumipapan kirjoittamia muistelmia nuoruudestaan ja
seikkailuistaan Merenhuiskeella ystäviensä kanssa.

23kpl

Jones, Diana Wynne:
Rönsyilevä talo (fantasiakirja)
Charmain joutuu talovahdiksi isosetänsä velho Williamin talolle.
Charmainia kiinnostaisi ennemmin vain kirjat, joten hän päättää hakea
kuninkaan kirjastoon töihin. Kuninkaanlinnassa hän tapaa Sophie
Pendragonin ja pienen Howl-pojan, jotka ovat tulleet auttamaan
kuningasta etsimään linnan kadonneita rikkauksia.

13kpl

Kallioniemi, Tuula:
Kaahailua ja kepposia (Reuhurinteen alakoulu)
Kirja on jatkoa suosituille Reuhurinteen ala-aste kirjoille. Oppilaat ovat
vaihtuneet uusiin, mutta se ei menoa hidasta. Hauska kirja menee niin
tytöille kuin pojillekin.

30kpl
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Alakoulu 2
Kallioniemi, Tuula
Pako
Matilda on koulukiusattu, yksinäinen lapsi, jonka äiti ehtii töiltään
pitää yhteyttä tyttäreensä vain tekstiviestein. Alkoholisoituneen
yksinhuoltajaäidin kasvattamalla Andreaksella ei myöskään ole
kavereita koulussa, vaan hän on oppinut olemaan näkymätön ja
itsenäinen. Samuelin isä etsii aina parempaa työpaikkaa ja perhe
muuttaa jatkuvasti, joten Samuel ei halua enää edes tutustua uusiin
ihmisiin. Salaperäinen Carita asuu kummallisen vaarinsa kanssa lähes
vankilaan verrattavissa oloissa.
Kaikkien lasten kohtalot kuitenkin kietoutuvat toisiinsa, kun kaikki
päätyvät autiolle mökille ja kuvittelevat voivansa elää omillaan ilman
perheitään.

27kpl

King-Smith, Dick:
Vesihevonen
Kahdeksanvuotias Kirstie löytää rannalta eriskummallisen munan.
Kirstien ja hänen pikkuveljensä Angus vievät munan kotiin ja siitä
kuoriutuu omituinen eläin. Eläin otetaan perheeseen lemmikiksi,
mutta nopeasti kasvavaa otusta on vain hieman vaikea pitää salassa
muilta ihmisiltä…

30kpl

Klingenberg, Malin:
Alberta Ensten och Uppfinnarkungen
Alberta Ensten och hennes kompis Tor dras in i ett halsbrytande
äventyr då Albertas mamma, uppfinnaren Pia Ensten, utmanas av
Abraham Trynevald – en man som inte tvekar att använda sig av de
mest skurkaktiga metoder för att vinna … Spännande och rolig
äventyrsbok för 9–12-åringar!

12kpl

Kolu, Siri:
Me rosvolat
Tavallisesti Rosvolat saalistavat autoista herkkuja, lehtiä ja barbeja,
mutta tällä kertaa Rosvolan perheen lapset kaipaavat seuraa. He
nappaavat mummolamatkalla olleen Vilja-tytön matkaansa. Edessä on
kioskikeikka, uintiretkiä, kaahailua ja rosvojen kesäjuhlat. Vilja nauttii
vapaudestaan ja oppii maantierosvouksesta kaiken. Mutta kun tieto
Rosvoloiden omistamasta aarteesta vahingossa paljastuu, he saavat
peräänsä sekä poliisit että muut rosvot.

29kpl
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Alakoulu 2
Kontio, Tomi:
Keväällä isä sai siivet
Kaksospoikien isälle kasvaa eräänä päivänä siivet ja hän loikkaa
maahan avautuneeseen aukkoon. Kukaan ei usko poikia ja heidät
viedään Huostolaan, jonne on lukittu muitakin yliluonnollisia
tapahtumia kokeneita lapsia. Miten kamalasta paikasta pääsee pois?
Kirja on voittanut Finlandia Junior –palkinnon.

5kpl

4-6

261
sivua

Korolainen, Tuula:
Mikä onni, 6B (Runokirja)
6B:n opettaja panee luokan kirjoittamaan runoja onnesta. Korolainen
on kirjoittanut runot niin kuin jokainen luokan oppilas olisi kirjoittanut
omasta onnestaan, oli se minkälaista onnea tahansa.

30kpl

Kunnas, Noora:
Salamanteri Terttu ja minimerirosvot
Mahtimummo, laulava kukko ja kurittomia minimerirosvoja. Mikon ja
Lillin vierailu tiukkapipoisen sedän luona muuttuu hillittömän
hauskaksi seikkailuksi, kun lapset tutustuvat naapurissa asuvaan
Salmanterin Terttuun. Terttu ystävineen valmistautuu pikkukaupungin
suurtapahtumaan, kukka-asetelmakilpailuun. Asetelma on jo viittä
vaille valmis, kun Mikko ja Lilli herättävät koristeena olevat
minimerirosvot vahingossa henkiin.

32kpl

5-6

47
sivua

2-5

143
sivua

Kurvinen, Jorma:
19kpl
Susikoira Roi
Ensimmäinen susikoira Roin seikkailuista kertova kirja.
143
Tomin perhettä uhkaillaan ja joku yrittää ajaa Roin päälle autolla. Tomi sivua
tajuaa, että häiriköinnit liittyvät jotenkin naapurin kadonneeseen
pikkutyttöön. Tomi päättää jäljittää ryöstäjän Roin kanssa.

4-6

Lindgren, Astrid:
Mio, poikani Mio
Astrid Lindgrenin jännittävä klassikkokirja. Jussi katoaa yhtenä päivänä
ja hän löytää itsensä Kaukaisuuden maasta prinssi Mioksi
muuttuneena. Kaukaisuuden maassa on ihanaa, mutta Mioa odottaa
vaarallinen tehtävä. Hänen on lähdettävä Autiuden maahan ja
kohdattava ritari Kaamo.

2-6

30kpl
192
sivua
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Alakoulu 2
Lindgren, Astrid:
Ronja, ryövärintytär
Lindgrenin klassikkokirja.

35kpl

4-6

239
sivua
268
sivua
uud. p.

Lipasti, Roope
Luutarhurin tapaus
Oskarin luokka (7A) lähtee luokkaretkellä hänen isänsä kaivokseen.
Kaivoksesta löytynyt mystinen ovi kiinnostaa oppilaita ja Oskarin isä
opastaa luokan oven luo. Ovea on yritetty avata, mutta turhaan.
Paluumatka maan pinnalle ei suju aivan mutkitta, ja lopulta osa
luokasta on joutunut omituiseen paikkaan lukitun oven toiselle
puolelle. Pääsevätkö oppilaat ikinä pois Luutarhurin valtakunnasta?
Kirjassa on hauskaa kuvitusta.
McNish, Cliff:
Noidan loitsu
Kirja on Noidan loitsu –fantasiatrilogian ensimmäinen osa. Rachel ja
hänen pikkuveljensä Eric siepataan Ithrea-nimiselle planeetalle
Dragwena noidan vangiksi. Vankina planeetalla on muitakin lapsia,
jotka vanhenevat, mutta eivät kasva. Rachel huomaa, että hänellä on
yllättäviä taikavoimia, joita myös noita Dragwena tarvitsee.

30kpl

Mäki, Harri Istvan:
Rikkaat ritarit (selkokirja)
Kirja on hauska ja vauhdikas. Kiisseli ja Johannes haluaisivat osallistua
hevikaraokekilpailuun. Pojat ystävystyvät heitä takaa-ajaneen kaupan
vartijan kanssa, ja tämä vinkkaa paikasta, jossa pojat voisivat
harjoitella kilpailua varten. Paikka on kuitenkin jo vallattu ja pojilla ei
ole edes rahaa osallistua
kilpailuun. Miten kilpailumatkan käy?

25kpl

Noronen, Paula:
Supermarsu ja outo toveri
Emilian luokalle tulee uusi maahanmuuttajatyttö Sveti. Lisäksi
Supermarsulla on erittäin tärkeä tehtävä suoritettavana. Supermarsu
saa myös apulaisen.

27kpl

Ohlsson, Kristina:
Lasilapset
Billien ja hänen äitinsä uudessa kodissa tapahtuu kummia. Tuntuu
kuin talo yrittäisi pelotella heidät tiehensä. Billie perehtyy
kavereidensa Simonan ja Aladdinin kanssa talon historiaan, joka
osoittautuukin varsin synkäksi. Mitä enemmän he saavat selville, sen
pikemmin Billie haluaa muuttaa pois, ennen kuin mitään kauheaa
tapahtuu. Ja sitten eräänä yönä joku tai jokin koputtaa ikkunaan...

30kpl

6-8

174
sivua

23kpl

4-7

227
sivua

5-9

134
sivua

3-6

201
sivua

5-7

202
sivua

13

Alakoulu 2
Parvela, Timo:
Tuliterä
Fantasiakirja. Kirjassa tutustutaan kuin huomaamatta Kalevalan
maailmaan.
Ilmari ja Ahti saavat vanhalta mieheltä kanteleen, jolla pojat esittävät
koulun kevätjuhlissa esityksen. Esityksen aikana tapahtuu kummia, ja
yhtäkkiä kaikki tuntuvat haluavan kanteleen itselleen. Tästä alkaa
kirjan jännittävä seikkailu. Pojat muun muassa kuulevat olevansa
Sammon vartijoita. Poikia tarvitaan kiperästi, sillä Louhi on pelottavan
lähellä saada sammon jälleen kootuksi.

28kpl

Peltoniemi, Sari:
Kerppu ja tyttö
Kerppu-koira ottaa lemmikikseen Helinä-nimisen tytön. Tytön
hoitaminen ei kuitenkaan ole helppoa, ja eteen tulee monia
hankaluuksia. Mitä tytölle syötetään? Entä mitä jos se karkaa?

25kpl

Peltoniemi, Sari:
Kuulen kutsun metsänpeittoon
Kirja on hieman jännittävä ja sisältää maagisia tapahtumia.
Tapahtumat alkavat, kun Jouni on isänsä ja siskonsa kanssa
vaelluksella Lapissa. Jouni näkee yöllä jonkin kamalan olennon, joka
seuraa häntä Etelä-Suomeen asti. On selvää, että olento tai sen apurit
haluavat siepata Jounin mukaansa. Jounia auttaa onneksi hänen
entinen opettajansa Romppainen.

30kpl

Peltoniemi, Sari:
Täältä minä karkaan
Fantasiaromaani. Leopoldalla on mukavat vanhemmat ja viihtyisä koti.
Kaikki muuttuu, kun Dyniassa tehdään vallankaappaus. Uusi hallitsija
on kenraali, joka ei tunne sääliä vastustajiaan kohtaan. Leopolda
päätyy Aamunruskon lastenkotiin. Teos on dystopiaromaani kaiken
ikäisille. Jännittävän seikkailun lomassa lukija tulee pohtineeksi,
millaista on menettää kaikki se, mihin on tottunut.

35kpl

Petterson, Allan:
Frankensteinin täti
Tohtori Henry Frankensteinin peloton täti päättää muuttaa vanhaan
sukulinnaan paikkailemaan perheen mainetta. Mutta pitikö hänen mennä
herättämään Hirviö uudelleen henkiin?

8kpl

4-7

227
sivua

3-6

72
sivua

5-7

153
sivua

5-8

228
sivua

3-6

126
sivua
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Alakoulu 2
Pispa, Kaija:
Kärpäslätkää (Runokirja)
Runoja hyönteisistä ja pienistä eläimistä, ihmisistä ja
eriskummallisuuksista. Toisinajattelija Harry Kärpänen filosofoi
tunkiolla, ranskalainen lehmä rakastuu suomalaiseen lehmä Onniin ja
vitamiiniperheessä ei siedetä erilaisuutta.

25kpl

Portin, Anja:
Radio Popov
Finlandia Junior 2020 -voittaja. Yhdeksänvuotias Alfred elää
käytännössä yksin. Äitiä Alfred ei ole nähnyt syntymänsä jälkeen, eikä
työmatkoilla viipyvä isä taida aina edes muistaa, että Alfred on
olemassa. Eräänä yönä Alfred lähtee seuraamaan salaperäistä
Hiipparia, joka työntää postiluukusta lehden mukana muutakin:
omenoita, villasukkia ja voileipiä. Alkaa unohtumaton seikkailu, joka
muuttaa Alfredin ja samalla monen muunkin yksinäisen lapsen
elämän. Astrid Lindgren tyylinen seikkailu.

32kpl

Preussler, Otfried:
Mustan myllyn mestari
14-vuotias Krabat näkee toistuvasti unta mustista korpeista, jotka
käskevät häntä lähtemään Schwarzkollmin myllylle. Krabat päättää
ottaa asiasta selvää, ja lähtee kohti pelottavaa myllyä. Mustan myllyn
mestarilta puuttuu kahdestoista renki, jolle asetetut vaatteet sopivat
Krabatin ylle. Krabat alkaa mestarin oppipojaksi, oppiakseen myllärin
ammatin. Häntä alkaa kuitenkin epäilyttää, mikä onkaan
todellisuudessa hänen oppisopimuksensa tarkoitus.
Sekoitus fantasiaa, kauhua ja historiallista fiktiota.

6kpl

Pullman, Philip:
Universumien tomu 1 : Kultainen kompassi
Kirja kertoo nuoren Lyra-nimisen tytön seikkailuista
rinnakkaismaailmoissa. Seikkailu alkaa, kun hänen ystävänsä Roger
kaapataan ja salaperäinen rouva Coultier saapuu collegeen, jossa Lyra
opiskelee. Rouva Coultier vihjaa tarvitsevansa apulaisen
tutkimusmatkalle pohjoiseen. Ennen matkaansa Lyra saa käsiinsä
aletiometrin, kultaisen kompassin, jota tulkitsemalla pystyy
selvittämään totuuden mistä tahansa.
Ensimmäinen osa kolmiosaisesta fantasiakirjasarjasta.
Myös elokuvana.

10kpl

4-7

103
sivua
kuvia
3-6

288
sivua

5-7

222
sivua

5-7

405
sivua
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Alakoulu 2
Saarinen, Virpi:
23kpl
Hämäränkoira
Kuudesluokkalainen Tomppa on jälleen muuttanut uudelle
157
paikkakunnalle äitinsä uuden työn vuoksi. Koulunkäynti ei oikein suju, sivua
eikä hänellä juurikaan ole kavereita. Tomppa alkaa viettää aikaansa
pihapiirin vanhassa ladossa, josta hän eräänä päivänä löytää
koiranpentuja. Hänen on pyydettävä apua pelastusoperaatioonsa
naapurin nirppanokalta Ellinooralta. Tomppa päättää ottaa pennuista
yhden itselleen, mutta koska äiti kieltää ottamasta lemmikkejä, tulee
pennusta Tompan oma, salainen hämäränkoira. Paljastuuko salaisuus?
Entä miten pentu selviää talvesta kylmässä ladossa?

5-7

Sachar, Louis:
Paahde
Stanley joutuu syyttömänä poikien rangaistusleirille. Paahtavan
kuumassa autiomaassa poikien on joka päivä kaivettava kuoppa
kuivuneen järven pohjaan. Vartija väittää sen lujittavan luonnetta.
Mutta kohtalolla on takataskussaan paljon muutakin.
Sattumien palapeli, joka lukijan on ratkaistava itse.

38kpl

5-7

Sachar, Louis:
Takapulpetin poika
Viidesluokkalainen Bradley inhoaa kaikkia ja kaikki inhoavat häntä.
Huonon koulumenestyksensä vuoksi Bradley lähetetään uuden
koulukuraattorin, Carlan juttusille. Bradley ihmettelee, miksi Carla ei
inhoakaan häntä. Myös luokan uusi oppilas Jeff tulee hieromaan
ystävyyttä. Seuraa pettymyksiä, ihastumisia ja uusia taitoja. Sisältää
filosofista pohdintaa ihmisen olemisesta ja hyvyydestä, lasten kielelle
käännettynä.

26kpl

Sainio, Ari:
Pallosankari Unski (selkokirja)
Kirjan sankari Unski - vai pitäisikö puhua antisankarista - pyrkii
jalkapallotähdeksi. Se on kovin vaikeaa, kun potkaistessa pitäisi osua
palloonkin. Kirjassa yhdistyvät verbaalinen ja kuvallinen huumori.
Selkokielinen kirja.

25kpl

239
sivua

4-6

231
sivua

1-9

45
sivua
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Alakoulu 2
Sandelin, Annika:
Yokos nattbok
Yoko går i lågstadiet. Hon är döpt efter konstnären Yoko Ono som
hennes mamma beundrar. Med värme och humor fångar Annika
Sandelin vardagen hos Yoko, i skolan, Helsingfors, världen. Bok för 912 -åringar, den första i en serie.

6kpl

Stanton, Andy:
Olet ilkimys, herra Gummi!
Hauska ja kuvitettu kirja, jossa seikkailee Herra Gummi, joka vihaa
lapsia, pörröisiä pikku eläimiä, hauskanpitoa ja hattaraa. Kirjassa
seikkailee myös yksi tosi vihainen keiju, joka asuu herra Gummin
kylpyammeessa sekä jättikokoinen koira nimeltä Jaakko. Ja on tässä
kirjassa myös sankareita ja karkkia ja seikkailuita ja oikeastaan
KAIKKEA MAHDOLLISTA kivaa.

29kpl

Tiihonen, Ilpo:
Jees ketsuppia! (runokirja)
Runokokoelma, johon on koottu Tiihosen uutta ja vanhaa tuotantoa.
Mukana on mm. Helsinki-aiheisia runoja ja klassikot Levoton lehmä ja
Satelliitti Väinö Viitonen. Lisäksi uusia, hilpeitä limerikkejä.

25kpl

3-6

147
sivua

2-6

169
sivua

5-9

104
sivua

Tolonen, Tuutikki:
30kpl
Mörkövahti
Hillan (11 v), Kaapon (9 v) ja Maikin (6v 4 kk) kesäloma alkaa
303
jännittävissä merkeissä. Äiti on voittanut kahden viikon
sivua
rentoutusloman Lapissa ja siksi ajaksi lapsille tulee kodinhoitaja: mutta
ei tavallinen hoitaja - vaan mörkö!

2-5

Travers, P. L.:
Maija Poppanen
Banksin perhe saa lastenhoitajan Maija Poppasesta, joka tupsahtaa
itätuulen tuomana Kirsikkatielle. Poppanen vaikuttaa ankaralta ja
pikkumaiselta, mutta hänessä on jotakin, joka saa lapset pitämään
hänestä. Lasten arkeen tulee Poppasen myötä jännitystä ja hohtoa. He
pääsevät seikkailemaan mm. hassuille teekutsuille ja erikoiseen
eläintarhaan.
Löytyy myös elokuvana.

23kpl

3-6

Tuohimetsä, Riikka:
Masi Tulppa : pääsy kielletty! (selkokirja)
Kesäloma alkaa, ja Masilla on täydellinen suunnitelma: pelaa Samu
Raita piirrä Hukkajätkä-sarjista katso Bittiritaria. Mutta kaikki menee
pieleen, kun isä ja äiti palkkaavat Masille lastenhoitajan. Alkaa viikon
koeaika. Masin täytyy näyttää, että hän ei tarvitse hoitajaa. Saako
Masi pelastettua lomansa?

10kpl

153
sivua

3-7

74
sivua
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Alakoulu 2
Walliams, David:
Gangsterimummi

30kpl

Benille selviää, että hänen kaalia syövä, piereskelevä ja tylsä mumminsa ei
olekaan kuka tahansa, vaan kuuluisa jalokivivaras! Pian Ben huomaakin
olevansa mummin kanssa hurjalla ryöstökeikalla. Kirja on täynnä huumoria ja
vauhdikasta jännitystä.

272
sivua

Walliams, David:
Herra Lemu
Herra Lemu on hauska kirja, mutta siinä käsitellään myös
yhteiskunnallisia asioita. Chloe ystävystyy pahanhajuisen kulkurin
kanssa ja päätyy kutsumaan tämän asumaan kotiinsa. Äiti on
pyrkimässä parlamenttiin, ja yrittää kaikin tavoin näyttää medialle,
että heidän perheessään on kaikki täydellisesti. Mitä tapahtuu kun
Herra Lemu paljastuu perheelle ja medialle. Miten käy äidin
parlamenttihaaveet? Paljastus: Sisältää yhden sivun mittaisen
röyhtäyksen!

30kpl

Veirto, Kalle:
Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka ja syytön Kake

27kpl

Henkka ja J. K. Kivimutka pyörittävät FBI:n haarakonttoria Lahdessa. Henkka
on, ainakin omasta mielestään, kaksikon aivot ja J.K. puolestaan kovempi
kaveri, jonka elämän täyttävät jalkapallo ja Aku Ankan taskukirjat. Eräänä
yönä koulun katolle ilmestyy valtava graffiti ja poikien kaveria Kauko
Mäyhköä epäillään teosta. Henkasta syytökset ovat vähintäänkin epäilyttäviä
ja niinpä pojilla on jälleen tapaus ratkaistavanaan.

170
sivua

Venho, Johanna:
Okulus ja yöihmiset
Aada ja hänen uraohjusäitinsä ovat jälleen kerran muuttaneet uudelle
paikkakunnalle, joten Aadan on taas vaihdettava koulua. Korkkikylän
koulussa Aada tutustuu Roopeen, joka uskoo hänelle salaisuutensa.
Roope ja Aada perustavat etsivätoimisto Okuluksen, johon
kolmanneksi jäseneksi tunkeutuu Siiri. Kolmikko yrittää löytää
kadonnen rehtorin. He löytävät Pullometsästä johtolankoja ja
päätyvät salaperäisten yöihmisten heimon jäljille.

25kpl

3-6

4-6

256
sivua

3-5

3-7

136
sivua
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Yläkoulu + lukio
YLÄKOULU
JA LUKIO

KIRJA

KPL +
LUOKAT
sivumäärä
Adams, Douglas:
6kpl
8-9,
Linnunradan käsikirja liftareille
lukio
Maa tuhotaan, koska se on rakennettavan avaruuden pikatien tiellä. 156
Ainoana ihmisenä henkiin jää Arthur Dent, jonka seikkailuja
sivua
avaruudessa seurataan kirjassa. Kirja on Linnunrata-sarjan
ensimmäinen osa.
Alongi, K. K.:
Kevätuhrit
Maailma muuttuu silmänräpäyksessä keskellä toukokuista
aamupäivää. 15-vuotias Jade herää metrossa Sörnäisissä ympärillään
pelkkää pimeyttä. Pian paljastuu karmea totuus: kaikki muut ovat
kuolleet. Jadesta tietämättä neljä muuta nuorta kohtaa saman
kauheuden eri puolilla kaupunkia. Sattuma heittää heidät yhteen, ja
yhdessä he aloittavat matkan kohti tuntematonta maailmassa, jossa
mikään ei ole niin kuin ennen.

25kpl

Christie, Agatha:
Eikä yksikään pelastunut
Opettajan toivomuksesta varoitus kielellisestä sisällöstä.
Kymmenen ihmistä on saanut kutsun salaperäiselle saarelle. Heillä
kaikilla on jotakin yhteistä: jokainen vieraista haluaisi unohtaa
menneisyydestään jonkin asian. Pian vieraita aletaan murhata
yksitellen, eikä kukaan tiedä kuka on murhaaja.

30kpl

Christie, Agatha:
Idän pikajunan arvoitus

27kpl

Idän pikajunan matka tyssää keskellä yötä lumikinokseen Balkanilla.
Ylellinen juna on vuodenaikaan nähden yllättävän täysi, mutta aamuun
mennessä matkustajia on yksi vähemmän: amerikkalainen miljonääri
Ratchett löydetään hytistään kuolleena, kaksitoista tikarinpistoa
rinnassaan. Koska viranomaiset eivät lumimyrskyn vuoksi pääse paikalle,
Hercule Poirotia pyydetään tutkimaan murhaa. Uhrin ovi oli salvattu
sisäpuolelta, eikä lumessa junan ympärillä näy minkäänlaisia jälkiä. Kuka
kirjavasta matkustajakaartista voi olla murhaaja?

310
sivua

Christie, Agatha:
Kuolema Niilillä
Hercule Poirot selvittää miljoonaperijättären murhaa luksusristeilyllä
Niilillä.

20kpl

7-9

302
sivua

lukio

259
sivua

7-9,
lukio

8-9,
lukio

252
sivua
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Yläkoulu + lukio
Delikouras, Aleksi:
35kpl
Nörtti: new game
DragonSlayer666 elää mieluiten virtuaalimaailmassa - vain
206
tietokoneriippuvuudesta huolestunut äiti voisi estää häntä tulemasta sivua
maailman parhaaksi pelaajaksi! Nuori mies viihtyy koneella 24/7 ja
kommentoi hankaliakin asioita: koulukiusaamista ja pelimaailman
tarjoamaa pakoa.

7-9

Delikouras, Aleksi:
Nörtti 2: Next level
Sarjan toisessa osassa DragonSlayer666 joutuu lähtemään luokkansa
kanssa leirikouluun Kreikkaan. Äidin poikaystävä Jorgos tunkee
tietysti mukaan, eivätkä nettikahvilatkaan ole auki. Unelmien tyttö
Fetasalaattikin vain kuhertelee Jaken kanssa.

30kpl

7-9

Frank, Anne:
Nuoren tytön päiväkirja
Kirja on Anne Frankin kirjoittama päiväkirja hänen piileskellessään
perheensä kanssa toisen maailmansodan aikana. Frankin perhe asui
toisen perheen kanssa Amsterdamissa Annen isän toimiston
salaisessa siivessä.

16kpl

Hepo-oja, Briitta:
Suomea lohikäärmeille
Trillerimäinen fantasia vaihtoehtoisesta 2000-luvun Suomesta.
Pinnan alla kytee: tasavaltalaismieliset anarkistit yrittävät murtaa
Suomen kuningaskunnan tiukkoja valtarakenteita. Säätyjako sanelee
nuorten elämää, ja eriarvoisuus rehottaa. Tavallinen kansa elää
köyhyydessä ja uhraa haltioille. Noituutta harjoitetaan laittomasti.
Lyseota käyvän Timin lemmikkilohikäärme karkaa. Sen seurauksena
varaton Tim tutustuu Lynxiin, opiskelijatyttöön, joka kuuluu
vauraaseen sukuun ja ritarisäätyyn. He ihastuvat ja alkavat tapailla,
mikä ei miellytä kaikkia. Onko epäsäätyinen rakkaus edes
mahdollista? Kuinka kova hinta on maksettava lupauksensa
pitämisestä?

35kpl

173
sivua

8-9,
lukio

253
sivua

7-9

308
sivua

Härkönen, Anna-Leena:
26kpl
Häräntappoase
Allu joutuu kesäksi maalle heinätöihin. Aluksi Allua ärsyttää, mutta
316
pian hän alkaa pitää paikasta. Allu ihastuu myös Kerttuun. Aika mene sivua
nopeasti, ja pian on eron aika.

8-9,
lukio

20

Yläkoulu + lukio
Jones, Diana Wynne:
Rönsyilevä talo (fantasiakirja)
Charmain joutuu talovahdiksi isosetänsä velho Williamin talolle.
Charmainia kiinnostaisi ennemmin vain kirjat, joten hän päättää
hakea kuninkaan kirjastoon töihin. Kuninkaanlinnassa hän tapaa
Sophie Pendragonin ja pienen Howl-pojan, jotka ovat tulleet
auttamaan kuningasta etsimään linnan kadonneita rikkauksia.

13kpl

Kaskiaho, Reija:
Nikottelua
Pääosassa on 17-vuotias Niko, joka tykkää pojista. Kirjassa Niko
kertoo asiasta vanhemmilleen, jotka suhtautuvat asiaan aika jyrkästi.
Niko joutuu myös koulukiusatuksi. Kirja onnistuu silti olemaan
positiivinen kertomus erilaisuuden hyväksymisestä.

30kpl

Kivi, Aleksis:
Seitsemän veljestä
Suomalaisen kirjallisuuden klassikkoteos.

24kpl

Lehtinen, Tuija:
Roskisprinssi
Jed lähtee 17-vuotissyntymäpäivänään kokeilemaan siipiään. Jed
hyppää junaan vailla mitään päämäärää.
Kirjasta tehty elokuva ilmestyi kesällä 2011.

32kpl

Linna, Väinö:
Tuntematon sotilas
Pokkariversio klassikosta.

34kpl
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Yläkoulu + lukio
Meresmaa, J. S.:
Dodo
Säeromaani. Iinalla on huolia. Arvosanoja pitäisi nostaa koulussa, ja
lisäksi poikaystävä sairastaa masennusta. Sitten on Dodo,
luonnontieteellinen ihme, joka vaatii huolenpitoa 24/7. Äiti päättää
pakottaa Iinan kesäksi isän luokse maalle. Isän, joka valitsi
mieluummin viinan kuin Iinan, ja jota Iina ei ole nähnyt vuosiin. Että
sellainen unelmien kesä edessä.

35kpl

Mäki, Harri István:
Rikkaat ritarit (selkokirja)
Kirja on hauska ja vauhdikas. Kiisseli ja Johannes haluaisivat
osallistua hevikaraokekilpailuun. Pojat ystävystyvät heitä takaaajaneen kaupan vartijan kanssa, ja tämä vinkkaa paikasta, jossa pojat
voisivat harjoitella kilpailua varten. Paikka on kuitenkin jo vallattu ja
pojilla ei ole edes rahaa osallistua
kilpailuun. Miten kilpailumatkan käy?

25kpl

Niemi, Mikael:
Aivot pellolle
Kirja rankoista aiheista. Päähenkilö on koulukiusattu poika, joka etsii
omaa identiteettiään. Hän kokee olevansa väärinymmärretty nero ja
muiden koululaisten (=paskapäiden) yläpuolella. Päähenkilö ihastuu
lisäksi koulun hyvännäköisimpään tyttöön. Kirjassa on teemana myös
koulusurmat.

28kpl
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Paretskoi, Jyri:
32kpl
Shell’s Angles
Henri, Rudi ja Samu päättävät perustaa mopojengin, sillä mikä
213
olisikaan hienompaa kuin ajella jengiliivit päällä mopolla, kaunis tyttö sivua
tarakalla? Tosin kellään ei ole tyttöystävää, eikä idean isällä Henrillä
ole vielä sitä mopoakaan... Koska kuolematon idea syntyy
huoltoaseman kulmilla notkuessa, nimeksi keksitään valtavan hieno
ja vain kohtalaisen naurettava Shell's Angles. Liiviprojektiin
värvätään mukaan myös Henrin salainen ihastus Milla, ja niin Shell's
Angles on valmis ratsastamaan...

6-9

Paretskoi, Jyri:
K15
Ohut, helppolukuinen ja hauska kirja.
Pieruhuumoria ja vakaviakin aiheita.
Vahva suositus Nörtistä pitäneille!

7-9
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Yläkoulu + lukio
Riggs, Ransom:
Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille
Jacob kuuli lapsena isoisältään tarinoita orpokodista, jossa jotkut
osasivat levitoida ja toiset sytyttää tulia. Teini-iän saavutettuaan
Jacob oli lakannut uskomasta Aben satuiluja, mutta tämän kuoltua
Jacobin on pakko saada asiasta varmuus. Jacob matkustaa Walesiin
ja löytää vanhan orpokodin tilalla vain mustuneet rauniot. Miksi
hänestä kuitenkin tuntuu, että häntä seurataan? Arvoitusten vyyhti
alkaa purkautua, kun Jacob törmää erään isoisänsä jälkeensä
jättämän vanhan valokuvan tyttöön.

32kpl

Saint-Exupery, Antoine:
Pikku prinssi
Pikku Prinssi asuu asteroidilla, jolla on kolme tulivuorta. Hän tuntee
olonsa yksinäiseksi, ja vierailee kuudella tähdellä ennen
saapumistaan Maahan. Maassa Pikku Prinssi tutustuu mm.
käärmeeseen ja kettuun sekä kirjan kertojaan, joka on kirjailija itse.
Kirja kertoo ihmisen onnen tavoittelusta ja tarjoaa elämänfilosofiaa
kaikenikäisille.
Myös elokuvana ja äänikirjana.

23kpl

Sumanen, Nadja:
Rambo
Finlandia Junior -voittaja 2015. Rambo antaa äänen nuorelle, joka
saa harvoin ääntään kuuluville. Rambo on kasvanut kaksin äidin
kanssa ja tottunut selviytymään yksin, kun äiti on masentunut.
Pojalla on lyhyt pinna mutta huima mielikuvitus, ja koulussa hän
karttaa hyväosaisten seuraa. Kesäloma saa väriä, kun Rambo pääsee
äidin miesystävän vanhempien mökille. Mikä paratiisi: päivärytmi,
ruoka-ajat ja maailman hyväsydämisin isäntäväki! Rauha rikkoontuu,
kun niskojaan nakkeleva Liina saapuu. Tytöllä on näennäisesti kaikki
hyvin, mutta onko hän yhtään Ramboa onnellisempi?

27kpl

Thomas, Angie:
Viha jonka kylvät

29kpl

16-vuotias Starr on köyhä slummin kasvatti, joka käy koulua paremmalla
puolella kaupunkia. Ristiriita kahden maailman välillä kärjistyy, kun poliisi
ampuu syyttä Starrin ystävän, joka kuolee Starrin syliin. Starr on tapauksen
ainoa silminnäkijä, mutta uskaltaako hän nousta poliiseja vastaan, kun sekä
hänen yhteisönsä, että oma henki ovat vaarassa?
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Yläkoulu + lukio
Tiainen, Marja-Leena:
Aateveljet (selkokirja)
Aateveljet-nuortenselkoromaanin aiheena on rasismi,
monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus. Kirjan päähenkilö, 15-vuotias
Aapo joutuu ristiriitaiseen tilanteeseen, kun hänen isoveljensä Pete
liittyy aateveljiin, ryhmään, joka vastustaa turvapaikanhakijoita ja on
valmis väkivaltaisiin tekoihin.

10kpl

Tiainen, Marja-Leena:
Alex, Aisha ja toivon aika
15-vuotias pakolaispoika Alex riemastuu tavatessaan kadoksissa
olleen isoveljensä Zazan, joka hakee nyt Suomesta turvapaikkaa.
Veljekset ovat hyvin huolissaan isästään, joka istuu syyttömänä
vankilassa. Somalityttö Aisha kaipaa myös perhettään. Etiopiassa
asuva huolestunut isä haluaisi tyttärensä muuttavan Helsinkiin
sukulaisperheen luokse. Pakolaisnuorista kertovan trilogian
päätösosa.
Tiainen, Marja-Leena:
Kyttäyskeikka (selkokirja)
Pääosassa on 15-vuotias Niko-niminen poika. Niko epäilee
isoveljensä Juuson sekaantuneen kaupungissa tapahtuneisiin
murtoihin. Niko löytääkin Juuson tavaroista korukätkön. Pian Niko ja
Juuso ovat molemmat vaarassa, sillä rikosliigan johtaja Lido uhkaa
heitä väkivallalla, jos hiiskuvat mitään poliisille.

25kpl

Tiainen, Marja-Leena:
Rakas Natasha
Joel Leinosen elämä on hyvällä mallilla: hänellä on rakastava perhe ja
kavereita, vartijaopinnotkin sujuvat hyvin. Juuri ennen 18vuotissynttäreitään Joel tutustuu biologiseen isäänsä Turkkaan.
Turkka Siimeksellä on huonosti menestyvä autokauppa ja hämäriä
bisneksiä, joihin liittyy Bullet Brothers -moottoripyöräjengi. Turkalla
on myös perhe. Joel haluaisi tutustua pikkuveljeensä Antoniin, mutta
asiat mutkistuvat, kun Turkka kuolee auto-onnettomuudessa.
Hautajaisissa Joel tapaa Turkan vaimon ja lapset. Turkan tytärpuoli
Natasha on yllättäen Joelin entinen luokkakaveri. Kiusatusta,
isonenäisestä tytöstä on kuoriutunut kaunotar, joka tekee mallin
töitä. Joel ihastuu korviaan myöten Natashaan, mutta onko suhteella
toivoa valheiden ja salailujen maailmassa?

35kpl

Tiihonen, Ilpo:
Jees ketsuppia (runokirja)
Runokokoelma, johon on koottu Tiihosen uutta ja vanhaa tuotantoa.
Mukana on mm. Helsinki-aiheisia runoja ja klassikot Levoton lehmä
ja Satelliitti Väinö Viitonen.
Lisäksi uusia, hilpeitä limerikkejä.
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Yläkoulu + lukio
Tuohimetsä, Riikka:
Rambo (selkokirja)
Rambo on kahdeksannella luokalla. Hänellä on ADHD ja masentunut
äiti. Mutta Rambo ei luovuta. Hän haluaa tehdä roikkumisen
maailmanennätyksen sekä pelastaa maailman ja äidin. Rambo on
koskettava ja hauska kertomus nuoresta, joka on kasvanut kaksin
äidin kanssa. Vaikka lähtökohdat ovat karut, Rambo ei luovuta.

10kpl

Valmu, L. K.:
Poika
Hätkähdyttävä rikosdraama koulumaailmassa. Hege Kujala on juuri
aloittanut uudessa koulussa seiskaluokan, kun kuulee yhden
oppilaan kuolleen kesän aikana insuliinin yliannostukseen opettajien
perinteisellä kesämökkireissulla. Teemun kuolema käsiteltiin
tapaturmana. Nyt Hege ja Teemun kaveri Elia pohtivat päädyttiinkö
kuolemantutkimuksessa kuitenkaan oikeaan ratkaisuun.

30kpl

With, Mikko:
Saakelin satanen
Tapahtumantäyteinen, hauska, vähän jännä ja helppolukuinen
romaani. Uuno on juuri pääsemässä yhdeksänneltä luokalta, kun hän
sotkeutuu outoon tapahtumavyyhtiin. Mystinen mies antaa Uunolle
säilytettäväksi 50 € setelin ja uhkailee Uunoa, että tämä ei pitää
pitää seteli tallessa. Mikä hämärätyyppi oikein on ja onko uuno nyt
sekaantunut johonkin laittomaan?

33kpl

6-9

170
sivua

7-9

293
sivua

6-9

195
sivua

25

