
KIRJASARJOJA KOULUILLE (l = lapset, n = nuoret, na = nuoret aikuiset) 

Lapsille: 

Bagge, Tapani: Kiljusen uusi herrasväki (l) 21 kpl 

Kovaa ääntä ja vauhtia on luvassa, kun Kiljusen uusi herrasväki aloittaa 

seikkailunsa. 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. Hulvattoman tarinan käänteet vievät perheen lopulta 

olympiastadionille, jossa kovaääninen perhe pääsee oikeuksiinsa. Kirjailija 

Tapani Bagge ja kuvittaja Mika Launis ovat herättäneet henkiin Jalmari 

Finnen luoman anarkistisen perheen. 

Baum, Frank: Ihmemaa Oz (l) 20 kpl 

"Ihmemaa Oz on kirjoitettu ainoastaan nykyajan lapsien iloksi. Se pyrkii 

olemaan uudenaikainen satu, jossa on säilytetty hämmästys ja ilo ja josta 

sydänsurut ja painajaiset on jätetty pois." Näin luonnehti kirjoittaja L. Frank 

Baum tarinaansa sen ilmestyessä ensimmäisen kerran vuonna 1900. 

Sittemmin Ihmemaa Oz on valloittanut lasten sydämet kaikkialla maailmassa 

ja noussut lastenkirjallisuuden kirkkaimpien klassikoiden joukkoon. 

Pyörremyrsky tempaisee Dorothyn ja Toto-koiran mukaansa ja kuljettaa 

heidät Kansasista Ozin ihmemaahan. Maan asukkaat pitävät Dorothya 

voimakkaana noitana, mutta tytön ainoa toive on palata kotiin Em-tädin ja 

Henry-sedän luo. Dorothy lähtee etsimään apua Smaragdikaupungissa 

asuvalta Ozin velholta. Yksi kerrallaan hänen seuraansa liittyvät Pelätin, 

Peltimetsuri ja Leijona. Matka on vaikea ja vaarallinen, mutta siitä 

selviydytään ystävyyden, älyn ja rohkeuden avulla. Lopulta ystävykset 

saapuvat outoon Ozin linnaan, jossa mikään ei ole sitä miltä näyttää...  

Hulkko, Johanna: Geoetsivät ja rahakäärön arvoitus (l) 25 kpl 

ARVID LYDECKEN -PALKINTO. Geokätköilyharrastus vie nelosluokkalaisen 

Raparperin aina huimiin seikkailuihin, mutta joskus lipsahtaa vähän liiankin 

jännittäväksi. Kaikki alkaa, kun Raparperin ystävän Sallin kännykkä hukkuu 

metsäreissulla. Kun siihen lisätään muutama erittäin ikävä sattumus, 

tyttöjen neuvokkuus joutuu koetukselle. Yö taivasalla näyttää jo 



todennäköiseltä, kunnes vanhat periviholliset, ylirasittavat partiopojat, 

saapuvat telttoineen. Pian selviää, että lapset eivät ole metsässä yksin. 

Pimeydessä telttaa lähestyvät suden kokoinen otus ja omituinen, 

kysymyslauseilla puhuva hiippari... 

Jansson, Tove: Taikatalvi (l) 25 kpl 

Kautta aikojen muumit ovat nukkuneet yli talven, marraskuusta kevääseen. 

Mutta eräänä talvena tapahtui sellaista, mitä ei ollut nähty eikä kuultu 

sitten päivän, jolloin ensimmäinen muumi vaipui talviuneen. Muumipeikko 

heräsi eikä saanut enää unta. Yritettyään turhaan herättää äitiä hän kiipesi 

katolle ja luisui ulos valkeaan, kylmään maailmaan. Siitä alkoi hänen 

taikatalvensa, tuntematon vuodenaika täynnä seikkailuja, vaaroja ja 

salamyhkäisiä olioita. Kevään tultua Muumipeikko saattoi yllättää äidin 

kertomalla hiihtämisestä ja muusta sellaisesta, josta tällä ei ollut 

aavistustakaan. 

Kallioniemi, Tuula: Aaveita ja avaruusolioita (l) 20 kpl 

Vuoden 2012 Valtion kirjallisuuspalkinto annettiin Tuula Kallioniemelle. 

Reuhurinteellä vietetään halloweenia, hui! Pamppu näkee Aapeli Käen 

pihassa syyshämärässä outoja ukkeleita. Ovatko ne avaruusolentoja, joiden 

kynsistä Aapeli perheineen pitää pelastaa? Ja miksi koulun pihalla juoksee 

halloweeniltana kaljupäinen hahmo uimahoususillaan ja monta muutakin 

epäilyttävää ilmestystä? Yllätyksiä riittää, kun illat hämärtyvät. 

Kolu, Siri: Me Rosvolat (l) 12 kpl 

Vilja on rosvopäällikkö Hurja-Kaarlo Rosvolan heräteryöstö - tavallisesti 

Rosvolat nappaavat autoista vain karkkeja ja muuta syötävää, barbeja ja 

lehtiä. Mummolamatkalla ollut Vilja tulee mukaan vähän vahingossa, 

rosvoperheen omien lasten Helen ja Kallen seuraksi. Tytön järkytys muuttuu 

pian ymmärrykseksi. Hänestä on hauskaa, kun kaahataan nasta laudassa, 

pysähdytään uimaan milloin huvittaa, ryöstetään karkkeja, paetaan poliiseja 

ja Viljan isää, pelataan jatsia, syödään ulkona ja nukutaan teltassa. Rahat 

ovat Rosvoloille yhdentekeviä ""hiirenpieruja"". Mutta kun he paljastavat 

rosvojen kesäjuhlilla vahingossa omistavansa melkoisen aarteen, he saavat 

peräänsä sekä poliisit että muut rosvot. Kaoottisten kemujen jälkeen Hilda-

äiti alkaa haaveilla omasta sängystä, luku toukka Kalle kaipaa kouluun - ja 



varastettujen barbien tuunaaja Hele suunnittelee jo uuden sukupolven 

konnuuksia. 

Lindgren, Astrid: Ronja Ryövärintytär (l) 25 kpl 

Kertomus kaiken voittavasta ystävyydestä ajalta, jolloin ryövärit vaanivat 

metsissä, villihevoset kirmasivat niityillä ja maahiset tanssivat kuutamossa. 

Lipasti, Roope: Lätkä-Lauri ja kaukalon kovis (l, helppolukuinen) 21 kpl 

Lätkä-Lauri kokeilee siipiään isomman seuran edustusjoukkueessa. Siellä 

pelataan kovaa, eikä ihan kaikilla ole reilut pelisäännöt hallussa. Kaupungin 

tunnetuin jääkiekkoseura etsii pelaajia edustusjoukkueeseensa. Lätkä-Lauri 

kavereineen lähtee näyttämään taitojaan. Veeti veikkaa, että paikalla voi 

olla myös NHL:n kykyjenmetsästäjä. Katsomossa onkin outo mies, jolla on 

aurinkolasit ja iso parta. Onkohan hän pelaaja-agentti? Lätkä-Lauri joutuu 

kuitenkin keskittämään kaiken tarmonsa isokokoiseen poikaan, joka yrittää 

häätää pienemmät pois kaukalosta epäreiluin konstein.  

Noronen, Paula: Supermarsu lentää Intiaan (l) 12 kpl 

Emilia asuu kahdestaan äitinsä ja marsunsa Halosen kanssa. Halonen 

puraisee Emiliaa ja yöllä Emilia näkee mystisen unen: Hyppytornin päällä 

seisoi valtava marsu. Se huusi: - Emilia Laitinen-Nieminen, sinä olet valittu. 

- Valittu mihin? - Olemaan Supermarsu. Sinua purtiin eilen sormeen. Se on 

rituaali, joka tarkoittaa sitä, että sinusta tulee Supermarsu. - Mutta minulla 

on koulu kesken. - Supermarsun tehtävä on suuri kunnia, johon valitaan 

kerran sadassa vuodessa. - Miksi juuri minä? - Koska sinussa on ainesta. Jos 

otat huikan marsusi juomapullosta, muutut Supermarsuksi ja saat 

supervoimat. - Selvä. - Ja muista, että et koskaan saa kertoa kenellekään 

supervoimistasi. Samaan aikaan koulussa julistetaan vitsikilpailu. 

Tuomaristossa istuu itse kulttuuriministeri. Emilian ystävä Simo ei halua 

osallistua kilpailuun. Hän ei osaa kertoa vitsejä ja pelkää, että luokan 

ilkimys Rasva-Antero nolaa hänet. Onnistuuko Emilia pelastamaan Simon 

pinteestä? Ja miten käy kilpailussa Rasva-Anteron? 

Noronen, Paula: Yökoulu ja kauheat naapurit (l, helppolukuinen) 21 kpl 

Yökoulun naapuritalossa asuu kiukkuinen pariskunta. Heitä häiritsee 

yökoulusta kuuluva meteli. Mitä ihmettä siellä melskataan? Ja vielä öiseen 

aikaan! Naapurit tekevät kaikkensa sulkeakseen koko koulun, mutta 



yökoulun oppilaita ei niin vain hätistetä. Ratkaisevatko zombipoika Paavo ja 

vampyyrityttö Martta kiperän tilanteen - vai iskeekö viikate sittenkin? 

Parvela, Timo: Kepler62, kirja 1, Kutsu (l) 13 kpl 

Kuusiosainen avaruusseikkailu vie lukijan jännittävälle matkalle läpi 

avaruuden. Lapset ovat kuin uudisraivaajia saapuessaan Kepler-62e:lle ja he 

joutuvat vaikeiden valintojen eteen. Päästäkseen mukaan matkalle, lasten 

tulee pelata läpi tietokonepeli Kepler-62. He kohtaavat avaruusolioita, 

sairautta ja lopulta totuuden valheiden takana. Kenet sinä pelastaisit? 

Teräs, Mila: Telma ja kuiskausten koulu (l) 21 kpl 

Veeralla on kohta syntymäpäivät, ja melkein kaikki luokan tytöt on kutsuttu 

- paitsi Telma. Olisiko salaisuuskorvasta apua? Seitsenvuotiaan Telman 

murheet unohtuvat, kun Villiinan täti kutsuu hänet ja hänen kaverinsa Eetun 

juhlimaan toisen nimensä nimipäiviä Tyrskyluodon saareen. Lapset 

uskaltautuvat saaressa asuvan "noidan" luokse ja saavat paljon tavaraa 

vietäväksi koulun kirpputorille. Joukossa on myös salaperäinen unikone. 

Yllättäen unikone painajaisineen ratkaisee Telman pulman. 

Tolonen, Tuulikki: Auttamistoimisto Luna: ullakolla (l, helppolukuinen) 22 kpl 

Helppolukuinen Auttamistoimisto-sarja kertoo neuvokkaista lapsista, 

Annikista, Yasminista ja Mirosta, jotka auttavat tarpeen tullen 

kaakaopalkalla - ja tulevat siinä sivussa ratkaisseeksi pankkiryöstön ja 

vankikarkurin tapauksen. 

Tuomola, Johanna: Jäätelökioskin arvoitus (l) 20 kpl 

Helppolukuinen lastendekkari, jonka tapahtumat sijoittuvat Etelä-Suomessa 

sijaitsevaan kuvitteelliseen Kivalan rantakaupunkiin. Kirjan päähenkilöinä 

ovat kaverukset Matti Ilves ja Lumi Bemba. Matin vanhemmat ovat vastikään 

eronneet ja vaikka tilanne saa Matin surulliseksi, hän yrittää sopeutua 

parhaansa mukaan. Lumin vanhemmat ovat Kongosta kotoisin ja tumma 

ihonväri saa joskus muissa ihmisissä kummallisia reaktioita aikaan. Kivalassa 

odotettiin hartaasti jäätelökioskin jokakeväistä tuloa Satamatorille. 

Kuitenkin tänä keväänä jäätelökioski joutui toistuvan ilkivallan kohteeksi, ja 

Matti ja Lumi päättävät selvittää, kuka ilkivallan takana on. He perustavat 

Kivalan etsivätoimiston. Jäätelökioskin arvoitus on Kivalan etsivät -sarjan 



ensimmäinen osa. Johanna Tuomola on aiemmin kirjoittanut mm. suositun 

heppatytöille suunnatun kahdeksanosaisen nuortenkirjasarjan. 

Parvela, Timo: Ella ja yön ritarit (l) 25 kpl 

Sarjan viidennessätoista kirjassa Ella ja kaverit perustavat 

jääkiekkojoukkueen, hankkivat sponsorin, käyvät pelaajamarkkinoilla ja 

takovat uudelleen opettajansa legendaarisen jääkiekkomailan: Piiskatykin. 

Nuorille ja nuorille aikuisille: 

Kolu, Siri: P. I.: pelko ihmisessä (na) 15 kpl 

Pelko ihmisessä. Paine ihmisessä. Pahuus ihmisessä. Pienuus ihmisessä. Niin 

lukee lapussa, jonka Pilvi jättää veljelleen lähtiessään kotoa. Kun P-

influenssa leviää, se muuttaa kaikkien elämän, ja koko yhteiskunnan. 16-

vuotias Pilvi sijoitetaan kahdensadan muun sairastuneen kanssa luolaan. 

Pienoisyhteiskunnalla on ongelmansa, ja tuskin tulevaisuutta. Pilvin isoveli 

Petri ei suostu ajattelemaan sisartaan kadonneena, hänelle Pilvin 

pelastamisesta tulee elämäntehtävä. Ja sitten on Tuomas, jolla on omat 

salaiset suunnitelmansa. Ja Largo, Pilvin luolarakastettu, josta ei voi 

tietää... 

Lish, Miki: Taikuuden talo (n) 10 kpl 

Taikuuden talo on huiman kirjasarjan ensimmäinen osa. Hedy ja Spencer 

lähetetään jouluksi isoisänsä hoiviin taloon, joka on pullollaan taikaesineitä, 

joihin ei missään nimessä saa koskea. Pölyisiin kehyksiin alkaa ilmestyä 

viestejä, jotka johdattavat lapset kadonneen isoäitinsä jäljille. Mitä heidän 

taikuri-isoisänsä salailee? Apunaan täytetty (puhuva) hirvenpää ja (myöskin 

puhuva) karhuntalja ja vastassaan kiukkuiset kivipatsaat ja ruumiistaan 

irtaantunut henki Hedy ja Spencer lähtevät selvittämään totuutta. 

Peet, Mal: Maalivahti (n) 20 kpl 

Kissamaisista reflekseistään tunnettu El Gato on juuri voittanut jalkapallon 

maailmanmestaruuden, ja edessä on taas yksi haastattelu. Rutiinihaastattelu 

venyy myöhään yöhön, kun El Gato paljastaa uskomattoman 

elämäntarinansa. Yön aikana selviää, kuinka tavallisesta metsätyömiehen 

pojasta tuli maailman paras maalivahti. Lapsena pojalle ei löytynyt paikkaa 

kylän pallopeleistä, joten hän alkoi kuluttaa aikaansa tutkien läheistä 

sademetsää. Sattumalta hän löysi metsästä hylätyn kentän, jossa hän sai 



apua salaperäiseltä hahmolta. Toimittaja ei tiedä, mitä uskoa, mutta hän 

toivoo, että jokainen sana tallentuu nauhalle. Maalivahti on nuortenromaani 

haaveisiin uskomisesta ja oman tiensä löytämisestä. Mal Peet on palkittu 

kirjailija ja kuvittaja.  

Remes, Ilkka: Piraatit/Pimeän pyöveli (n) 20 kpl 

14-vuotiaalla Aaro Korvella on kumma taipumus kompastua omaan 

näppäryyteensä ja päätyä hankaliin tilanteisiin. Kun hän menee Helsingissä 

vierailevalle loistoristeilijälle palauttamaan löytämäänsä salkkua, hän astuu 

pedon kitaan. Pelikonsolin äärestä Aaro tempaistaan tosielämän seikkailuun, 

jossa game over uhkaa saada liiankin todellisen merkityksen. Siinä missä 

Aarolla on ideoita, hänen kaverinsa Niko panostaa toimintaan. Poikien laiton 

nettiketjukirje johtaa kiristykseen, ja pian kansainvälinen liiga on 

salakuljettamassa jättimäistä huumelastia Suomeen - aivan viranomaisten 

valvovien silmien alla. Aaro Korpi -seikkailut Piraatit (2003) ja Pimeän 

pyöveli (2005) ovat saaneet Suomen luetuimman kirjailijan käsissä 

päivityksen ja ilmestyvät nyt yksissä kansissa. 

Simukka, Salla: Toisaalla (na) 20 kpl 

18-vuotias Samuel Järvi on varsinainen nörtin stereotypia: pojan yöt kuluvat 

tietokoneella pelaten ja päivät nukkuen. Kontaktit tyttöihin ovat jääneet 

vähäisiksi. Koulun loputtua hän ei tiedä, mitä tekisi. Yllättäen Samuel saa 

kuitenkin tarjouksen. Hänet pyydetään mukaan salaiseen projektiin, ja 

työstä maksetaan järkyttävän hyvin. Projekti on täynnä yllätyksiä, mutta 

suurin yllätys on kuitenkin se, että Samuel rakastuu ensimmäistä kertaa 

elämässään. Kaikki muu menettää merkityksensä, kun Samuel päättää 

pelastaa unelmiensa tytön. Mutta kaipaako tyttö edes pelastajaa? Toisaalla 

on hurja visio siitä, millaiseksi maailma voi kehittyä lähitulevaisuudessa. Se 

avaa Jäljellä-romaanin salaisuudet ja näyttää tapahtumat toisesta 

näkökulmasta. Toisaalla kertoo myös vanhempien ja lasten välisten 

suhteiden vaikeudesta ja aikuisten kyvyttömyydestä kohdata nuorten 

ongelmat. Ja ensirakkaudesta, joka on aina yhtä kiihkeää, kuohuvaa ja 

kaunista. Ikäsuositus: 14+ 

Vuorela, Seita: Karikko (na) 9 kpl  

Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto 2013, 

Tulenkantajat-palkinto 2013.  Kuvitus Leppävirralta lähtöisin olevan Jani 



Ikosen. Kaksi 14-vuotiasta poikaa, graffitien peittämä varastorakennus, 

uhkarohkeat leikit ja kymmenien metrien pudotus varmaan kuolemaan. Seita 

Vuorela punoo kasaan tarinan nuoruudesta, elämän rajallisuudesta ja kaiken 

tukahduttavasta surusta. Tragedian keskelle joutunut Mitja etsii äitinsä ja 

veljensä kanssa uusia maamerkkejä kaukaa kotoa. Päämäärättömästi 

vaeltava kolmikko luulee päätyneensä Lands End -leirintäalueelle 

sattumalta. Mutta kun Mitja törmää rannalla villien rantapoikien yhteisöön 

ja kiehtovimpaan tapaamaansa tyttöön, hänen roolinsa seikkailussa tuntuu 

valmiiksi käsikirjoitetulta. Mysteeri avautuu mestarillisesti kerros 

kerrokselta. Seita Vuorela (s. 1971, ent. Parkkola) on ollut Finlandia Junior -

ehdokkaana kahdesti ja voittanut arvostetun P$/epites -palkinnon 

romaanistaan Viima (2006). 


