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Voiko mikään ärsyttää
enempää kuin nak-nak-
nakuttava naapuri?
kiukuttelevan kaniinin
hermo kiristyy, kun tikka
paukuttaa pesäkoloa
puunlatvaan. lempeän
karhun avulla kaniini
nousee puuhun ja
rauhoittuu. Hetkeksi.
saapuuko rauha metsään?
erilaisista kaveruksista
kertova hauska tarina.
kuvituskin on hieno. 

Klassikko-
  sarja: Lasse-Maijan etsivätoimisto

            Lassen ja Maijan
kotikaupungissa järjestetään rak-

kausfestivaalit. Pusu ja hali tuottavat
euron keräykseen. Illan tanssikilpailut

päättyvät outoihin tapahtumiin. Seuraa-
vana päivänä keräysrahat varastetaan. 

Lasse, Maija ja poliisimestari pysyvät kui-
tenkin valppaina. Roska-auton ohiajo

paljastaa ovelan hämäyksen ja
yllättävän rosvon.

kotimaisia

huippusarjoja:

Kirjakärpänen
Lukupalat

eläinhoitola pehmo

yökoulu

Pehmoeläinhoitola Pehmossa leviää
vaarallinen tauti, pumpulirutto.

Pehmoon se on tullut kaatopaikalta
hoitolan viimeisimmän asukin turkissa.

Hoitolaa pitävät lapset aloittavat
ankaran tutkimuksen taudin syyn

selvittämiseksi ja hoidon kehittämiseksi.
Tukalaa jännitystä ajankohtaisen

aiheen parissa.

Yökoulun oppilaat kohtaavat uusia
haasteita. Luokkaretki kreivi Draculan

linnaan olisi tarjolla, mutta matkarahat
puuttuvat. Mokapalojen leipominen ei
auta asiaa. Huvipuiston kummitusjuna

tuntuu tarjoavan ratkaisun, vaikka
Suomen hemmotelluin lapsi luo

ongelmia.



Seikkailuja ja surullisia eläimiä

Tuoksahtava salapoliisi
Mestarietsivä peppunen ratkaisee kiperiä 
arvoituksia erikoisella tavalla: hän pieraisee
syylliset pökerryksiin. tässä tarinassa jätti- 
läisrosvo ryöstää kimaltavia koruja pimeillä
kujilla. peppunen kerää vihjeitä ryöstön koh- 
teeksi joutuneilta ja rakentaa anastajalle
ansan. auttaako peppusen päättelykyky ja 
pieruvoima löytämään kadonneet korut?

Leena ja onni perus-
tavat luontopartion. he
ihmettelevät, miksi niin
moni asia ympäristössä
on KIELLETTY. luonto-
partio päättää kieltää
kieltämisen ja kertoa,
mitä kaikkea luonnossa
SAA tehdä. kirjassa on
paljon hyödyllistä tie-
toa jokamiehenoikeuk- 
sista, luonnossa liik-
kumisesta ja luonnon 
suojelemisesta.

Baskeripäinen kaarle-koira on kova
seikkailemaan. Mukana on aina paras
ystävä, lordi nukkasukka. nyt he suun-
taavat maaseudun vihreyteen ja pää-
tyvät villaperän maatilalle. kaarle
saa tilan emännältä pienet kumisaap-
paat ja ryhtyy hommiin. se toimii lam-
maskoirana, leikkii cowboyta ja pesee
possuja kilpailukuntoon.

Osuuskunta häntähoiva hoitaa lemmikkejä.  se saa hoitoonsa kisun ja jipun,
kissan ja papukaijan. kisu katoaa eikä sitä löydy mistään. kun eläinten isäntä
palaa, kisu tassuttelee paikalle. kuvitus tarjoaa vihjeitä kisun piilopaikoista.

allu ja kummituskartano

anna ja elvis vaippasirkuksessa

Allun seurassa aina tapahtuu! Allun koulu saa kutsun salaperäiseen Äksylän
kartanoon. Kartanon pitkissä käytävissä möreä-ääninen kummitus komentelee

ja pelottelee lapsia. Myös Kuoppajoen hirviö pitää lapsia hereillä. Uneton
yö vie lapset tutkimaan kartanon salaisuuksia. Kartanossa asuu yksinäinen

tyttö, Prinsessa eli Viki. Viki ilahtuu tavatessaan vihdoin ikäisiään lapsia. Mitä
tapahtuu, kun Allu kavereineen pääsee kummituksen jäljille? Mikä ihme

onkaan Kuoppajoen kuuluisa hirviö? Avautuvatko kartanon jykevät portit?
Allu-kirjat ovat täynnä hauskaa sanailua ja kivasti kuvattua ystävyyttä.

 

Anna täyttää 9 vuotta ja pettyy lahjaansa. Mummo sentään lupaa reissun
Jyväskylään. Annan kaveri Elvis houkutellaan mukaan. Matka ei suju odotetusti.

Vauhdikkaalla mummolla on omat suunnitelmansa eikä hän kuuntele toisten
toiveita. Elvis taas kärsii pahasta uupumuksesta ja vauvastressistä saatuaan

pikkusiskon. Tilanne paranee, kun mummon suunnittelema rokkiristeily
Jyväsjärvellä menee pieleen. Odottamaton ilta sirkuksessa vie Elviksen

esiintymään sirkuksen areenalla. Kaikkien mieliala paranee ja matkan loppu- 
puoli sujuu rennommin. Kirja arkiset kommellukset naurattavat. Se tarjoaa

myös erilaisen kiertoajelun kotikaupunkiin.



Vinkit
Lukemalla lentoon - Lukudiplomi

keski.finna.fi

Jyväskylän kaupunginkirjaston 
lasten- ja nuortenosaston

blogi

Ponku-koira on kotiutunut Peetun perheeseen.
Se osaa puhua, mutta vain harva ymmärtää sitä.

Rento Ponku on perheen lellikki ja koulun lukukoira.
Se myös ratkaisee pulmatapauksia etsivätoimisto Jelpissä

Peetun ja Tinjan kanssa. Uuden koirapuiston avajaisten tähti
on Tippe, taitava temppuilija. Pian Ponku kuitenkin vaistoaa,

ettei Tipellä ole kaikki hyvin. Etsivätoimisto Jelppi aloittaa
surullisen koiran keissin tutkinnan. Löytääko Jelppi syyn

Tipen suruun? Kuka huolehtisi siitä?

Jaakon ja Eliaksen perhe matkustaa Pekingiin.
Kielletyn kaupungin palatsialueella he tipahtavat
kalliohalkeamaan ja löytävät itsensä muinaisesta
Kiinasta. Elias ja Kiinan keisari ovat vangittuina.
Tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan Jaakon sala-

peräistä jadekorua, keisarillista jademiekkaa sekä
pienen lohikäärmeen tulivoimaa. Pääsevätkö

Jaakko ja Elias takaisin perheensä
luo nykyaikaan?

Lisää lukuvinkkejä:
Iiris odottaa innolla Tikkumäen ponikerhon

alkamista. Tikkumäessä korostetaan eläimistä
huolehtimista ja ymmärtämistä. Lähistölle avattu
iso talli vie kuitenkin ratsastajia Tikkumäestä. Iiris

kavereineen käy tutustumassa uuteen talliin. Siellä
Iiris näkee vihaisen pienen hevosen, jolla on haava
jalassa. Iiris palaa katsomaan surullista Sandraa ja
ystävystyy sen kanssa. Miksi Sandraa on kohdeltu
 huonosti? Voiko asialle tehdä jotain?  Ihana kirja

ystävyydestä. Tikkumäen tallin tarinoita on
ilmestynyt myös tietokirjoina.

historiallinen seikkailu

surullinen heppa

Niilon salainen päiväkirja löytyy koulun
pihalta. Siitä paljastuu, että Niilo harrastaa

erilaisten ennätysten listaamista. Niilo kave-
reineen päättää perustaa Ennätyskerhon.

Kerhossa voi tehdä erilaisia ennätyksiä,
kunhan niitä vain keksitään. Lasten luokka
osallistuu myös arkeologisille kaivauksille.
Koulun varastosta löytyvä luuranko pääsee
osallistumaan muumioesitelmään. Samalla

syntyy Ennätyskerhon ensimmäinen ennätys.

Kirjajuttuja:
kallellaankertomuksiin.wordpress.com

puhuva koira

ennätyskerho



Lyhyet: kuvakirjoja ja tietoa

muita omia suosikkeja:

oma kakkosluokan lempikirja: luokkakavereiden suosituksia:

siirin äiti innostuu siivoamaan.
äitin kallein aarre joutuu
vahingossa kirpputorille.

nolo nalle pitää pelastaa! 

sataa vettä. karhu ja kettu
kaipaavat talvea. he lähtevät
vaeltamaan kohti pohjoista. 
moni eläin liittyy seuraan.

hiiret hugo ja hemmo ovat
nälkäisiä. kekseliäästi ne

keräävät ruoka-aineksia ja
viettävät lopulta lettukestit.

apo apponen lähtee ensimmäistä
kertaa yksin yökylään. Laukku 
pullistelee tavaroita. vieraassa

paikassa yöaika jännittää.

Tästä kirjasta löytyy kaikki
maailman tieto. ainakin melkein.

avaruudesta historiaan
ja muihin maailman ihmeisiin.

ikisuosittu ennätyskirja
ällistyttää jälleen! tietoa,

kuvia, ennätyksiä. maailmassa
riittää hämmästeltävää.

ystävyys ei ole aina helppoa.
supermarsun opastuksella

mietitään ystävyyttä ja
toisten huomioimista.

kauniisti kuvitettu lasten
lintukirja. mitä tuttuja

pihojen ja rantojen lintuja
sinä tunnistat? mukana

sopiva määrä tietoa.


