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Riitta Korhonen: Ystävysten kevätretki 

1-2 lk 

30 sivua 

Ystävykset Koira, Ilves, Pöllö ja Kontiainen lähtevät yhdessä 

telttaretkelle keväiseen lähimetsään. Retken aikana he juttelevat 

arkisista asioista, kuten mielipuuhistaan ja haaveistaan. Luettava 

teksti on lähes yksinomaan eläinten välistä dialogia, ja se on jaettu 

puhekupliin. Tarina on kirjoitettu uusin tekstauskirjaimin ja 

tavuviivoitettu. Eläimet rohkaisevat osallistumaan keskusteluun 

esittämällä aiheeseen liittyviä kysymyksiä suoraan lukijalle. 

 

Maureen Spurgeon: Ison tekstin ta-vu-tet-tu-ja satuja 

1-2 lk 

79 sivua  

Ison tekstin ta-vu-tet-tuja satuja -kirjassa on kolme satua. Ensimmäinen 

satu kertoo Punahilkasta ja isoäidistä, jotka susi nielaisee mahaansa. 

Toisessa sadussa seikkailevat eläväksi muuttuva puunukke Pinokkio ja 

hänen isänsä Geppetto. Viimeisenä on tarina Kultakutrista, kolmesta 

karhusta, puurolautasista ja vuoteista. Opettavaisia ja hieman 

jännittäviäkin klassikkosatuja täydentää värikäs kuvitus. 

 

 

Paula Noronen: Yökoulu ja kadonnut opettaja 

1-3 lk 

59 sivua 

Martta Vampyyri ja Paavo Zombinen käyvät Kauhulan alakoulua. 

Eräänä kouluyönä rehtori kuuluttaa, että opettaja neiti Kammonen 

on kadonnut. Martta ja Paavo huolestuvat, etenkin kun sijaisopettaja 

käyttäytyy omituisesti. He päättävät etsiä opettajan. Kirja on 

jännittävä ja hauska muun muassa sanaleikkien ansiosta. Se on lisäksi 

helppolukuinen ja värikuvitettu. 

 

 



Astrid Lindgren: Eemeli ja pikku Iidan metku 

1-2 lk 

60 sivua 

Vaahteramäen Eemelille sattuu metkuja harva se päivä ja sittenpä Eemeli 

joutuukin verstashuoneeseen. Sinne haluaisi Eemelin pikkusisko Iidakin! 

Niinpä Iidakin päättää alkaa metkuilla. Mahtaako Iida päästä 

verstashuoneeseen? Kirjassa on iso fonttikoko ja runsaasti kuvitusta. 

 

Timo Parvela: Ella ja kiristäjä  

1-3 lk 

62 sivua 

Ella kavereineen on aloittanut koulun. Eka A -luokalla on kivaa eikä 

opettaja Heimo ole mikään aasi. Mutta eräänä päivänä opettaja alkaa 

käyttäytyä kummallisesti. Ella, Pate, Hanna, Tuukka ja Samppa saavat 

pian selville että opettajaa kiristetään - ja jäljet näyttävät johtavan 1B-

luokkaan… 

Hauska ja nopeatempoinen aloitus Ella-kirjojen sarjassa.  

 

 

Martin Widmark: Syntymäpäivän arvoitus 

(Lasse-Maijan etsivätoimisto -sarjasta) 

 

1-3 lk 

91 sivua 

 

Luokkakaverit Lasse ja Maija on kutsuttu syntymäpäiväjuhliin. 

Ohjelmanumerona on kakunleipomiskilpailu, johon osallistuu kolme 

sokerileipuria. Yhtäkkiä huomataan, että erään rouvan kaulasta on 

varastettu arvokas timanttikaulakoru. Onneksi Lasse ja Maija ovat jo 

kokeneita etsiviä ja valmiit ratkaisemaan arvoituksen. 

 Kirja on lasten dekkari, ja siinä on joka aukeamalla värikuva. Kirjaa lukiessa voi itsekin yrittää 

päätellä, kuka varas voisi olla ja minne koru on piilotettu. 

 

 

 

 



Martin Widmark: Polkupyörän arvoitus 

(Lasse-Maijan etsivätoimisto -sarjasta) 

 

1-3 lk 

91 sivua 

Lassen ja Maijan kotikaupungissa järjestetään polkupyöräkilpailu, 

johon Lasse osallistuu. Kilpailun aikana tapahtuu omituisia asioita, 

mutta onneksi Lasse ja Maija ovat tarkkoja ja nokkelia etsiviä. 

Lasse-Maijan etsivätoimisto on todella suosittu, helppolukuinen, 

värikuvitettu ja jännittävä lasten dekkarisarja. Kirjaa lukiessa voi 

itsekin yrittää ratkaista arvoituksen tarinassa olevien vihjeiden 

perusteella. 

 

Hannele Huovi: Atte ja Nysä-Putte 

2-4 lk 

100 sivua 

Yhdeksänvuotiaan Aten äiti on menestyvä laulaja, isä on taiteilija. Äiti 

kiertelee pitkin maailmaa esiintymässä ja isä maalailee tauluja omissa 

oloissaan. Atella on usein ikävä äitiä, kun koulussakin on hankaluuksia.  

Lohtua yksinoloon tuo ikioma ystävä: Nysä-Putte, mutta mikä onkaan tuo 

salaperäinen Nysä-Putte?  

Hannele Huovi on arvostettu lasten- ja nuortenkirjailija. Hän on saanut 

useita tunnustuksia ja palkintoja. 

 

Sinikka Nopola: Risto Räppääjä ja sitkeä finni 

2-5 lk 

96 sivua 

Rauha-täti huomaa, että Ristolle on tullut finni, vaikka Ristohan on 

siihen vielä liian nuori. Risto yrittää piilottaa finniä Nelli Perhoselta. 

Nelli luulee, että Risto on muuttumassa takaisin vauvaksi. Ja Rauhaa 

huolestuttaa finnin lisäksi se, että Elvi-tätikin on tulossa kylään juuri 

nyt. Näyttääkö siltä, että Rauha ei osaa pitää huolta Ristosta? Näppylä 

näyttää kasvavan aina vaan... 

Taattua huumoria luvassa, kun Sinikka Nopolan suosittu poppoo on 

vauhdissa! 

 

 



Hanhiemon satuaarre 

2-4 lk 

120 sivua 

Klassisia ja opettavaisia satuja, jotka moni on kuullut ennenkin ja jotka voi lukea 

aina uudestaan. Kirjassa on viehättävä vanhan ajan kuvitus ja kirja on veikeän 

mallinen. Hanhiemo kertoo 24 satua. Jokainen satu on muutaman sivun mittainen. 

Kirja sopii monen ikäiselle lukijalle ja tietenkin äänen luettavaksi. Kirjassa on 

mukana muun muassa Pieni Punahilkka, Ruma ankanpoikanen, Kettu ja korppi, 

Hanhi joka muni kultamunia sekä monta muuta. Olipa kerran… 

 

 

Kari Levola: Pyrstötähdestä ei päivääkään 

2-3 lk 

144 sivua 

Isä on hermoromahduksen partaalla! Autonavaimet ovat kateissa ja olisi 

lähdettävä synnytyslaitokselle viemään äitiä koska vauva syntyy. Mutta 

miksi silmälasitkin ovat jääkaapissa? Rouslainin perheessä sattuu ja 

tapahtuu… 

 

 

 

Tuula Kallioniemi: Vili sankarikoira 

3-5 lk 

72 sivua 

Suositun kirjailijan kirjassa uroskoira ryhtyy urokoiraksi! Vili on paitsi suulas 

vitsejä vääntävä koira myös nuorempi konstaapeli, joka on suorittanut 

lyhyemmän kurssin huimausaineissa. Tämä sankarikoira adoptoi itselleen 

perheen, eli Valtterin vanhempineen. Sankarikoira kohtaa tarinan edetessä 

myös kissan.  Kirjassa on Vilin hauskojen juttujen lisäksi hauska kuvitus. 

 

 

 

 



Timo Parvela: Paten aikakirjat 

3-6 lk 

96 sivua 

Ella-kirjoista tutun Paten hullunkurisia kommelluksia, joita hauska 

kuvitus täydentää. 

 

 

 

 

Dav Pilkey: Kapteeni Kalsari ja herra Haisee-Hirveästin huima tarina 

3-6 lk 

205 sivua 

Kapteeni Kalsari -kirjasarjalla voi houkutella lukemaan poikia, jotka muuten 

eivät lue. Luvassa on kujeilua, toimintaa ja huumoria. Kirjassa on paljon 

kuvia ja sarjakuvia. 

 

 

 

 

A. A. Milne: Nalle Puh 

3-4 lk 

162 sivua 

Nalle Puh -tarinat pohjautuvat A. A. Milnen oman pojan lelueläimiin. Kani 

ja Pöllö taas ovat Milnen omaa keksintöä. Tarinoissa Nalle Puh mm. miettii, 

miksi mehiläiset surisevat ja samassa hän putoaa oksalta alas. I-haa, vanha 

aasi, viettää syntymäpäivää ja saa lahjoja. Risto Reipas puolestaan johtaa 

Pohjoisnapa-retkeä, ja välillä tietenkin syödään eväitä.  

 

 

 

 

 



Jo Nesbø: Tohtori Proktorin pierupulveri  

3-5 lk 

204 sivua 

Tohtori Proktori on taitava keksijä, mutta tuotekehittely tuppaa 

jäämään alkumetreille. Niinpä työhuoneen hyllyt notkuvat purkkeja 

ja pulloja, joiden sisällä hyvinkin piilee vuosituhannen keksintö. 

Onneksi apuun rientävät naapurin lapset: pieni punapäinen poika 

nimeltä Älli ja hänen ystävänsä Liisi. Keksinnön mahdollisuudet ovat 

monet ja tietysti aineesta kiinnostuvat myös paikalliset 

hämärämiehet. Samaan aikaan syvällä viemäreissä Oslon kaupungin 

alla sihisee ja mataa hirviö, jolla tulee olemaan oma karmea 

roolinsa tapahtumien kulussa.   

Mukaansatempaava, hauska ja jännittävä tarina ystävyydestä ja 

unelmista (joiden toteutumiseen tarvitaan joskus kunnon pieru!) 

 

Anders Jacobsson: Lasse ja tunari-isä  

4-6 lk 

122 sivua 

Mikä voisikaan olla sen nolompaa kuin se, että oma isä tunaroi 

kavereiden nähden? Kirja koostuu erilaisista tilanteista, joissa Lasse 

häpeää isänsä tekemisiä. Loppujen lopuksi Lasse kuitenkin haluaa, että 

hänen isänsä pysyy sellaisena kuin on, eikä yritä muuttua miksikään 

muuksi.   

Riemukas kirja alakouluikäisestä Lassesta ja hänen huvittavasta 

perheestään. 

 

Jeff Kinney: Neropatin päiväkirja 

4-6 lk 

217 sivua 

Yläkoulua käyvä Greg on tyytymätön elämäänsä: kaikki ihmiset ovat 

ärsyttäviä eikä hän saa jouluna toivomaansa peliä. Lisäksi pyrkimykset 

päästä koulun suosituimmaksi oppilaaksi eivät ota onnistuakseen, 

vaikka hän onkin niin upea. Greg on kirjoittanut tämän 

omaelämäkerrallisen julkaisun sitä varten, että kun hän 

tulevaisuudessa on kuuluisuus, hänen ei tarvitse vastata uudestaan ja 

uudestaan toimittajien kysymyksiin nuoruusvuosista. 

 



Tove Jansson: Taikatalvi  

4-6 lk 

121 sivua 

Muumipeikot - kuten kaikki muutkin pikkuötökät - nukkuvat talvisin 

talviunta. Erään kerran Muumipeikko sattuu kuitenkin heräämään kesken 

kaiken ja joutuu tutustumaan aivan uuteen maailmaan… 

Oivallista kevättalven luettavaa! 

 

 

 

Tuula Kallioniemi: Ihmemies Topi 

4-6 lk 

123 sivua 

Kuudesluokkalainen Topi on muuttanut Pohjois-Karjalasta Helsinkiin 

äitinsä kanssa. Uudessa luokassa kaverit nauravat verkkahousuihin 

pukeutuneelle pojalle. Hän puhuu outoa murretta ja kertoo 

ihmeellisiä tarinoita isästään. Välitunnilla Topia haukutaan 

Tappisilmäksi. Topi ei välitä kiusaajistaan, vaan touhuilee omia 

juttujaan. Pohjois-Karjalassa opitut karatetaidot pelastavat Topin 

monesta tilanteesta ja omia kavereitakin alkaa löytyä.  

Suosittu lasten- ja nuortenkirjailija Tuula Kallioniemi kirjoittaa 

koulukiusaamisesta kirjassaan Ihmemies Topi. 

 

Jorma Kurvinen: Susikoira Roi 

4-6 lk 

143 sivua 

Kirjan alussa 12-vuotias Tomi pelastaa haavoittuneen koiran ja antaa sille 

nimeksi Roi. Omistajaa ei tunnu löytyvän, joten Roi jää Tomin hoitoon. 

Ystävykset joutuvat moneen jännittävään tilanteeseen ja lopulta tekevät 

sankariteon. Vauhdikas tarina koiran ja pojan vankkumattomasta 

ystävyydestä.  

 

 

 



Roald Dahl: Jali ja suklaatehdas 

4-6 lk 

187 sivua 

Keitettyjä perunoita ja kaalia lounaaksi, ja kaalikeittoa päivälliseksi – 

näitä Jali perheineen söi joka ikinen päivä. Kaikkein eniten hänen 

mielensä teki suklaata. Suklaata Jali sai kerran vuodessa, 

syntymäpäivänään. Kunnes yhtenä päivänä Jalin elämä muuttuu. Jali 

pääsee itse näkemään ovatko isovanhempien uskomattomat 

kertomukset suklaatehtaasta, sen salaperäisistä työntekijöistä ja 

Suklaataikuri Villi Vonkasta totta. Kukapa ei haaveilisi pääsevänsä joskus 

suklaatehtaaseen!  

 

 

Kaarina Helakisa: James Bondén ja kultainen ritsa 

4-5 lk 

175 sivua 

Jamesilla on syntymäpäivä ja hän odottaa erityisesti Sanni-tädin lahjaa 

innolla, koska tädin syntymäpäivälahjat ovat olleet aina joko mahtavia tai 

suuria, tai sitten sekä mahtavia että suuria. Aikamoisen lahjan James 

tädiltä saakin: Kultainen Ritsa -kompuutterin, tietokoneen, joka on 

prototyyppi. Jostain syystä koneen valmistus on lopetettu... 

Suositun lastenkirjailijan hulvaton tarina kymmenvuotiaan pojan 

elämästä. 

 

C. S. Lewis: Velho ja leijona 

4-6 lk 

175 sivua 

Sisarukset Peter, Susan, Edmund ja Lucy lähetetään pois 

pommitusten runtelemasta Lontoosta toisen maailmansodan 

aikaan maaseudun rauhaan vanhan professorin luokse. Suuri 

talo on täynnä piilopaikkoja. Eräänä sadepäivänä lapset leikkivät 

piilosta ja päätyvät vaatekaapin kautta Narniaan, maahan, jossa 

on ikuinen talvi, muttei koskaan joulua. Paha Valkea Velho 

hallitsee, mutta huhujen mukaan Narnian todellinen, hyvä 

hallitsija Aslan on palaamassa. Sisarusten apua tarvitaan. Matkalla Narniassa tapaat muun muassa 

puhuvia eläimiä, fauneja ja kentaureja. 

Lewisin fantasiaromaani on klassinen hyvän ja pahan taistelu. Narnian tarinoita voi lukea Velhon ja 

Leijonan lisäksi kuudesta muusta kirjasta. 



 

Siri Kolu: Me Rosvolat 

  

4-6 lk  

223 sivua 

 

10-vuotias Vilja ryöstetään rosvoperheeseen kesäloman alussa. Vilja 

oppii nopeasti, miten ollaan maantierosvo, ja nauttii rosvoelämästä. 

 

 

 

Astrid Lindgren: Ronja, ryövärintytär 

4-6 lk 

240 sivua 

Ronja asuu äitinsä Loviisan, isänsä Matiaksen ja tämän 

ryövärijoukkion kanssa Matiaksenlinnassa. Sinä yönä, kun Ronja 

syntyi, salama iski linnan kahtia. Nyt linnan toiseen puoliskoon 

muuttaa Matiaksen perivihollinen Borka perheensä ja oman 

rosvojoukkionsa kanssa. Ronja kohtaa Birk Borkanpojan ja vähitellen 

lapset ystävystyvät. Lapset seikkailevat kaksin metsässä aamusta 

iltaan ja pelastavat toisensa milloin mistäkin vaarasta, kuten 

ajattarilta ja männiäisiltä. Lasten ystävyydelle eivät toistensa 

viholliset, hurjat isätkään mahda mitään. Ronjan ja Birkin tarina on tarina ystävyyden voimasta.  

 

 

Mauri Kunnas: Seitsemän koiraveljestä 

5-6 lk 

95 sivua 

Jukolan talo seisoo aurinkoisella mäenrinteellä lähellä Toukolan kylää. 

Siellä asuvat Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero. 

Eräänä päivänä on lähdettävä lukkarin luo opettelemaan lukemista.  Ei 

ole lukemaan opettelu kovin helppoa. On kirjassa jännitystäkin 

varsinkin silloin kun veljekset istuvat hikoillen ja puuskuttaen 

Hiidenkivellä sonnilauman kuopiessa maata heidän ympärillään. 

 

 



Jenni Pääskysaari: Poika sinä olet… Tyttö sinä olet… 

5-6 lk 

154/136 sivua 

 

Kirja rohkaisee jokaista olemaan oma itsensä, 

voimaannuttaa ja herättelee ajattelemaan nuoria 

koskevia asioita. Se sisältää myös julkisuuden 

henkilöiden haastatteluja ja tarinoita rohkeista 

esikuvista. Kirjassa pohditaan muun muassa sitä, millainen on hyvä ystävä. 

 

David Almond: Nimeni on Skellig  

5-6 lk 

175 sivua 

Michaelin perhe muuttaa uuteen kotiin, ja juuri kun kaikki on hyvin 

sekavaa ja sotkuista, perheeseen syntyy keskosvauva. Vastoin kieltoja 

Michael hiipii tutkimaan huonokuntoista autotallia ja löytää kuolleiden 

kärpästen ja hämähäkinseittien peittämän oudon olennon: kalpean ja 

hauraan miehen, joka vain istuu liikkumatta. Onko mies elävä vai 

kuollut, totta vai kuvitelmaa? 

Lukuisia palkintoja voittanut nuortenromaani on vaikuttavan mystinen 

tarina, jonka keskeisenä teemana on usko elämään. 

 

Torey Hayden: Pöllöpoika 

5-6 lk 

205 sivua 

David on 11-vuotias koulupoika. Hän asuu sijaiskodissa vanhan 

mummon luona. Isosisko Lily on kasvatuskodissa. Vanhemmistaan 

David ei tiedä mitään. Davidia kiusataan koulussa, koska hän änkyttää 

puhuessaan. Samalla luokalla Davidin kanssa on Mab. Tyttö on hyvin 

lahjakas, minkä vuoksi häntäkin kiusataan koulussa. Lapset ystävystyvät 

ja viettävät vapaa-aikaa yhdessä. He kasvattavat Davidin löytämästä 

munasta pöllön poikasen. Hyvästä hoidosta huolimatta Arthur-pöllö 

elää vain muutaman päivän. Pöllön poikasesta luopuminen tuottaa 

suurta surua ja tuskaa Davidille. 

Haydenin pöllöpoika on 11-vuotiaan kiusatun ja hyljeksityn pojan selviytymistarina. 

 

 



J. K. Rowling: Harry Potter ja viisasten kivi  

5-6 lk 

335 sivua 

Harry Potter on orpo, rutiköyhä mitättömyys, jonka elämä on ankeaakin 

ankeampaa. Harryn vanhemmat kuolivat auto-onnettomuudessa hänen 

ollessaan vasta pieni vauva ja ainoa elossa oleva sukulainen, Petunia-täti 

perheineen, otti pikku-Harryn hoiviinsa ihan hyvää hyvyyttään. Näin Harry 

luulee. Hänellä ei ole aavistustakaan rinnakkaisesta todellisuudesta, 

taikamaailmasta, jossa hän on ollut kuuluisa jo ennen kuin osasi edes 

puhua. Hänellä ei ole aavistustakaan siitä, että vanhemmat jättivät jälkeensä valtavan 

omaisuuden, joka on Harryn vapaasti käytettävissä. Eikä Harry todellakaan tiedä olevansa velho, 

kunnes koittaa hänen 11. syntymäpäivänsä ja pöllö tuo kutsun Tylypahkan noitien ja velhojen 

kouluun. 

Harryn elämä muuttuu totaalisesti. Tylypahkasta muodostuu hänelle enemmän koti kuin koulu. 

Hän on vihdoin kaltaistensa joukossa, saa ystäviä (ja vihamiehiä), pääsee pelaamaan huispausta, 

saa syödä joka päivä vatsansa täyteen, oppii taikomaan ja kuulee vihdoin totuuden vanhempiensa 

kuolemasta. 

 

John Finnemore: Robin Hood 

5-6 lk 

242 sivua 

Seikkailukirjojen klassikko Robin Hoodista, joka varasti rikkailta ja antoi 

köyhille. Robin Hood on itsevarma sankari, joka monessa käänteessä 

pääsee hurmaamaan yleisön jousiammuntataidoillaan. Kirjailija Finnemoren 

romaani julkaistiin vuonna 1909, mutta Robin Hoodin tarina pohjautuu 

1400-luvun kansantarinoihin. Tämä uusi selkeä ja sujuvasti etenevä 

suomennos on vuodelta 2012. 

 

Jacqueline Wilson: Tatuoitu äiti  

5-6 lk 

251 sivua 

10-vuotiaan Dolphinin äiti on erilainen kuin muiden lasten äidit. Hänellä 

on tatuointeja joka puolella ja hän tekee villejä tempauksia. Äiti on rakas 

ja ihana, mutta usein Dolphin joutuu pettymään häneen. Isosisko 

kyllästyy ja Dolphin jää äidin kanssa kahden. On raskasta esittää kaikille, 

että kaikki on hyvin. Kun salailu vihdoin katkeaa, Dolphin huomaa, ettei 

hänen tarvitse pärjätä yksin. Äiti ja koko perhe tarvitsevat apua. 

Wilson kuvaa perheen ongelmia ja äidin sairautta lapsen näkökulmasta, 

suoraan ja kaunistelematta, mutta usein kuitenkin hauskasti. 


