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Enoranta Siiri: Painajaisten lintukoto
330 s.
30 kpl (+1) 84.2 N ENO
Painajaisten lintukoto on tarina pojasta, Lunnista, joka ei tarkalleen ottaen ole
ihminen, ei valetta eikä totta vaan jotakin siltä väliltä, ja hänen matkastaan
todellisen maailman seikkailuihin vuosien unennäön jälkeen. Lunni on
tottunut siihen, että todellisuus taipuu hänen tahtoonsa unen kautta, mutta
karatessaan kiellettyyn tosimaailmaan hän huomaa voimiensa rajojen tulevan
vastaan. Kaarniolasta kantautuu hirveitä huhuja, ja auttaakseen kaupungin
asukkaita Lunnin on korjattava se, minkä hän lähdöllään aloitti. Hänen on
löydettävä linnuista valtavia ratsuja kasvattava Palila, ja tuotava tälle Tui,
vangittu konetyttö, joka kylmyydestään huolimatta on kauniimpi kuin pilvetön
yötaivas. Ennen pitkää Lunnin on palattava kotiin.
WSOY, 2012
fantasia, seikkailu
ikäsuositus: 13 +
Hagerup, Klaus: Markus ja Diana: Siriuksen valo
190 s.
26 kpl (+ 2) 84.2 HAG
Kolmetoistavuotias Markus Simonsen on luokkansa pienin ja ujoin rillipää, joka
pelkää lähes kaikkea. Mutta yhden asian Markus osaa paremmin kuin kukaan
muu: hän on hyvä valehtelemaan, erityisesti sepittäessään lennokkaita kirjeitä
julkkiksille. Nimikirjoitusten keräilijänä hän vaihtaa sujuvasti rooliaan, ikäänsä
ja sukupuoltaan. Kaikki muuttuu, kun hän sattumalta kirjoittaa amerikkalaisen
saippuaoopperan tähdelle Diana Mortensenille. Markuksen kauhuksi Diana
haluaakin tavata ihailijansa, yksinäisen norjalaisen miljonäärin, joka harrastaa
vuoristo-kiipeilyä ja ymmärtää julkisuuden paineita…
Gummerus, 1995
huumori
ikäsuositus: 9 – 16-vuotiaille

Hauhia, Marita: Kolauksia
197 s.
29 kpl
84.2 N HAU
Pinja on hulluna Jesseen – kundi on oikeastaan liiankin hyvän-näköinen. Mutta
viime aikoina se on alkanut häipyä kummallisesti omille teilleen, ilmoittamatta
ja selittämättä. Varsinkin Manin kanssa, joka kaiken kukkuraksi ilmestyy
nuorten talviselle mökkireissulle. Tapahtumat riistäytyvät rikollisuuden
rajamaille, ja seuraukset saa tuntea Pinjakin.
Reilu koulukaveri Roope on pihkassa Pinjaan ja yrittää tulla Jessen ja Pinjan
väliin, päästä ystävyyttä pitemmälle. Nuorten lomareissut niin Lappiin kuin
Marokkoonkin merkitsevät käännetä, arjen koittaessa mikään ei ole niin kuin
ennen. Odottamattomat tapahtumat ja tapaamiset saavat ystävykset näkemään
maailman ja toisensa uusin silmin.
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Tammi, 1997
Tammen nuorten kirjat
ikäsuositus: 13 – 16-vuotiaille

Hirvonen, Hannu: Rakastunut krokotiili
73 s.
30 kpl (+1) 84.2 L HIR
Hannu Hirvosen iloinen saturomaani kertoo murisevan metsän
asukkaista ja pienen krokotiilin suuresta ensirakkaudesta. Murisevan
metsän pikkuinen krokotiili on rakastunut. Hän on kirjoittanut
rakkautensa kohteelle, oopperatähti Krrillalle, jo 600 runoa ja uusia
syntyy koko ajan. Rakkautta on monenlaista, on krokotiilin runoilevaa
kaukorakkautta, isien ja äitien hellää huolenpitoa ja nuorten parien
kukkivaa onnea. Koko elämä on rakkautta. Niin kertoo Kuu pitäessään
puhetta hiirten joukkohäissä. Sitten soivatkin jo rummut ja pasuunat ja
hääparit valmistautuvat leikkaamaan kakkua. Juuri sillä hetkellä
tapahtuu jotakin, joka suistaa pienen krokotiilin rakettimaisen
kaukorakkauden pois radaltaan ja tömäyttää sen keskelle Murisevaa
metsää. Krrilla on saapunut paikalle! Kauniin krokotiilitytön ripsien lehahdus saa päähenkilömme
sydämen melkein pysähtymään. Onko kaikki vain ihmeellistä unta?
kuvittanut: Pia Sakki
Tammi, 2011
helppolukuinen
ikäsuositus: 7 – 10-vuotiaille
Kallioniemi, Tuula: Aaveita ja avaruusolentoja
93 s.
31 kpl (+4) 84.2 L KAL
Ei ihme, että Reuhurinteen alakoulun opettajan Aapeli Käen hiukset harvenevat!
Oppilaina
on
riiviöitä
toimeliaista
koulutulokkaista
kutosluokan
kitarasankareihin, ja meno on sen mukaista.
Aapeli Käki ei ikinä arvaa, mitä saa oppilailtaan 50-vuotislahjaksi. Mitä ovat
kammottavat ukkelit, joiden Pamppu huomaa väijyvän iltahämärässä Aapelin
puutarhassa? Entä halloweeniltana koulun pallokentälle ilmaantuneet oudot
olennot? Pikkis, Tötterö, Ramona ja kumppanit eivät ole uskoa silmiään, kun
kaljupäinen, kalpea hahmo viilettää urheasti uimahousuillaan kohti pallokentän
kummajaista…
Otava, 2012
koululaisromaani
ikäsuositus: 7 – 10-vuotiaille
Kallioniemi, Tuula: Nikolai Kärpäsen ihmeellinen talvi : omituisia juttuja
111 s.
30 kpl (+ 4) 84.2 KAL
Isän pilkkihaalarin taskusta ei löydy kolikkoakaan irttareihin. Sen sijaan
sieltä pörähtää ilmoille vähintään kuusi miljoonaa ällökärpästä. Edes
naapurin Riivinrauta-Rissaskan virtuoosimaiset kärpästen pyydystäjän
kyvyt eivät riitä. Yksi siivekäs ehtii livahtaa pihalle ja Arin koulureppuun.
Niin alkaa Nikolai Kärpäsen ihmeellinen talvimatka. Arilta Nikolai siirtyy
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uuden kaveruuden sinetiksi Eetu Loposelle, Loposelta ihailijalahjana Sikelle, Sikeltä
ullakkokummitusten säikyttämälle Osmolle, Osmolta Sampolle... Eikä Nikolai Kärpänen olekaan
mikään tavallinen kärpänen, se hypnotisoi jopa Ollin äidin.
Otava, 2004
Pultti
huumori
ikäsuositus: 9 – 16-vuotiaille
Kallioniemi, Tuula: Valopäiden veljeskunta
94 s.
30 kpl (+4) 84.2 L KAL
Keittäjäksi naamioitunut noita yrittää huumata oppilaat voisilmäpullalla,
terkkari hygieniamittareineen osoittautuu ihmissudeksi, ja keiju Ropponen
todistaa ihmeellisen lumovoimansa. Kuka vielä uskaltaa väittää, ettei Ruojan
kaupunginosassa tapahdu ikinä mitään?
Hervottoman hauskan sarjakuvaromaanin sivuilla Valopäiden Veljeskunnan
jäsenet Pate ja Vallu taistelevat eturintamassa yliluonnollista vastaan, aseinaan
neron aivot, nettiyhteys ja rakkauslääkeresepti.
Otava, 2010
huumori, koululaisromaani
ikäsuositus: 7 – 10-vuotiaille

Kivekäs, Ansu: Päin Porkkalaa
154 s.
30 kpl (+ 4) 84.2 KIV
Emma ei halua mennä kouluun luokan typerysten pilkattavaksi, vaan
teeskentelee sairasta. Paha kyllä äiti pakottaa hänet päiväksi naapurin vanhan
Ester-tädin luo. Ester alkaa tarinoida salaperäisestä aarteesta, jonka hän Emilveljensä kanssa on haudannut Pirkkalaa vuonna 1944. Innostunut Emma
taivuttelee Esterin vanhan amerikanraudan rattiin ja uskomattoman
parivaljakon seikkailu kohti Pirkkalaa alkaa.
Lisäjännitystä tarinaan tuo hämärähommiin sortuut Jukkis Janatuinen ja hänen
verrattoman viisas Tipsu-koiransa. Ja kun paikalle porhaltaa surkuhupaisa
prätkäjengi Red Potatoes, tilanne suorastaan räjähtää käsiin…
Tammi, 2008
Musta kaista
seikkailu
ikäsuositus: 10 – 16-vuotiaille

Korolainen, Tuula: Aapo ja mokapartio
66 s.
30 kpl (+1) 84.2 L KOR
On kurjaa, kun tekee mieli robottia ja lumilautaa, eikä ole yhtään rahaa. Aapo ja Niko yrittävät
tienata ulkoiluttamalla koiria, mutta kun he kohtaavat valtavan Vaavin, ei ole ihan selvää, kuka
juoksuttaa ja ketä.
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Uusi idea syntyy koulussa: Villeä uhkaa jälki-istunto lumipallojen heittelystä,
mutta Aapo ja Niko pelastavat hänet. Ja pian mokapartio hoitelee myös
lentävät kanan-koivet, unohtuneet matikankirjat ja satunnaiset tappelut –
tietysti maksua vastaan.
Bisnes on kuitenkin raakaa: pojat saavat vaarallisen ihailijan, Aapon äiti alkaa
sekoilla, ja opettajan muisti-kirjassa on liikaa miinuksia. Ja kuinka ollakaan,
kohta pojat hankkivat vihkoja viidakkolapsille.
Kuvittanut: Jukka Lemmetty
Tammi, 2007
Keltanokka
helppolukuinen, pitkät sanat tavutettu, huumori
ikäsuositus: 6 – 10-vuotiaille
Levola, Kari: Maailmantappi ja Tikkari-Tiina
103 s.
30 kpl (+ 4) 84.2 L
Valo eli Maailmantappi on kuusivuotias. Menossa on viimeinen vapauden
kesä ennen koulun aloittamista. Kesän hän on hoidossa Rillin Grillillä, kun äiti
on töissä. Tai oikeastaan Valokin on töissä: hän naurattaa rekkamiehiä
ruokapalkalla. Aina välillä Rillin mies Kala-Kalle vie valon satamaan
haistelemaan merituulta. Joka päivä grillikioskilla käy tuleva luokkakaveri
Tiina. Hän ostaa aina tikkarin, mutta ei karkin vaan aakkostikun takia. Ennen
kuin kesä loppuu, on Tiina saanut kaikki kirjaimet - ja uuden ystävän.
Tammi, 2001
Keltanokka
helppolukuinen, pitkät sanat tavutettu
ikäsuositus: 6 – 10-vuotiaille

Levola, Kari: Pussauskoppi
91 s.
30 kpl (+ 3) 84.2 L LEV
Ekaluokkalaisella Roosa Liinalla on kevättä rinnassa ja kuhmu päässä.
Rakastuminen tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta tai vieteri hetekasta. Räks
ja poks. Joonatanin siniset silmät pistävät kaiken sekaisin. Ruokakaan ei maita
eikä uni tule. Ystävyys Annin kanssa joutuu koetukselle. Nuorta ihastusta
pitää piilotella pussauskopin lällättäjiltä ja luokkalehden kuvaajilta. Mutta
voiko rakkauteen luottaa? Roosa Liinan sydän on yhtaikaa riemua täynnä ja
surusta raskas. Joonatan, kevään kirkas valo, onkin lähdössä kauas pois.
Tammi, 1995
Kirjava kukko
helppolukuinen
ikäsuositus: 7 – 12-vuotiaille
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Lindgren, Astrid: Lasten päivä Melukylässä
32 s.
27 kpl (+ 4) 84.2 L LIN
Melukylän lapset päättivät pitää pikku Kirstille oman Lasten Päivän, kun
kerran kaupungissakin sellaista vietettiin. Vaikka Kirsti sai ratsastaa varsalla,
keinua karusellissa ja ajaa vuoristoradalla, niin kaiken aikaa hän vain parkui
"äää, äää." "Melukylässä Lasten Päivää pitää viettää melukylän tapaan", sanoi
Liisa-täti, ja siinä hän taisi olla oikeassa.
kuvittanut: Katrin Engelking
Luen jo itse
helppolukuinen
ikäsuositus: 6 – 8-vuotiaille

Luukkonen, Marja : Ihmeellinen omenatarha
175 s.
30 kpl (+ 1) 84.2 LUU
Talo oli suuri, hiljainen ja kummallinen. Esku seisoi pihalla ja katseli sitä
oudoksuen ja ihmeissään. Hänestä tuntui käsittämättömältä, että tämä olisi
tästä lähtien hänen, äidin ja isän koti.
Ja kun Esku-poika tutustuu vanhaan taloon tarkemmin, hän saa syytäkin
ihmetellä. Kellarista löytyy näet salainen ovi, ja oven takaa kaksi
eriskummallista muinaiseläintä: Kissas, etäisesti pienikokoista leijonaa
muistuttava harjapää, sekä Naama, rotankokoinen suipponaama, jonka
takaruumiista ei oikein saa selvää. Uusien ystäviensä avulla Esku pääsee
aikamatkalle menneisyyteen, hän tutustuu tienoolla ammoin eläneisiin
jännittäviin ihmisiin, kuten kaunoluistelijatar Gwendolyniin ja tähtitieteilijä
Eemiliin. Mutta muistaako Esku noudattaa Kissaksen ohjetta, että
menneisyyden asioihin ei saisi puuttua? ja mikä salaisuus kätkeytyy pihan ihmeelliseen
omenatarhaan?
Tammi, 1997
fantasia
ikäsuositus: 9 – 13-vuotiaille
Manninen, Raili: Jatulintarhan arvoitus
116 s.
30 kpl (+ 5) 84.2 L MAN
Karkumatka
Turun
saariston
kesämökiltä
johtaa
optimistijollan
haaksirikkoon merellä. Jonin pelastaa neuvokas labradorinnoutaja Musti,
jonka kanssa poika joutuu odottamattomiin seikkailuihin autioksi jääneellä
Jatulin saarella. Saari on saanut nimensä mystisestä kivilabyrintista,
Jatulintarhasta. Kuka sen on rakentanut? Mustin kanssa Joni alkaa selvittää
arvoitusta.
Tietokonepelien maailmassa seikkailemaan tottunut Joni kiinnostuu saarella
luonnon ja avaruuden mysteereistä. Ehkä Jatulintarha onkin ollut merkki tai
viesti jossain ulkoavaruudessa asuville oudoille olennoille?
kuvittanut: Riikka Jäntti
WSOY, 2004
Iso-Werneri
helppolukuinen, seikkailu
ikäsuositus: 9 – 15-vuotiaille
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Marr, Melissa: Ilki ihana
328 s.
30 kpl (+ 1) 84.2 FA MAR
3. SÄÄNTÖ: Älä tuijota näkymättömiä keijuja.
Aislinn on aina nähnyt keijuja. Suurin osa ihmisistä ei niitä näe, vaikka keijuja liikkuu joukossamme
paljonkin. Aislinn pelkää keijujen julmuutta. Hän pelkää, että ne saavat selville hänen kykynsä
nähdä näkymätön, ja toivoo, että olisi niiden läsnäololle yhtä sokea kuin muutkin nuoret.
2. SÄÄNTÖ: Älä puhu näkymättömille keijuille.
Vaikka Aislinn yrittää parhaansa mukaan olla herättämättä keijujen huomiota,
alkavat ne kuitenkin seurata Aislinnia ja puhua tälle. Mitä keijut oikein
haluavat?
1. SÄÄNTÖ: Älä ikinä herätä keijujen huomiota.
Kammottava ja viehättävä keiju Keenan on kesän kuningas, joka on etsinyt
kuningatartaan vuosisatojen ajan. Hän on päättänyt ottaa Aislinnin
puolisokseen hinnalla millä hyvänsä – huolimatta Aislinnin omista
suunnitelmista tai tahdosta.
Aislinnin turvassa pitäneet säännöt eivät kauaa päde, ja hänen vapautensa,
henkensä ja paras ystävänsä Sethkin ovat vaarassa...
WSOY, 2008
fantasia, rakkausromaani
ikäsuositus: 10 – 16-vuotiaille
Marttinen, Tittamari: Lemmikkien hotelli
59 s.
25 kpl (+1) 84.2 L MAR
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. Avustajiksi pääsevät myös Leon Pähkinä-koira,
Sannin Rusina-kissa ja Veetin Vilma-hamsteri. Kaverukset pitää kiireisinä
muun muassa Espanjan-löytökoira Mimi sekä kaniinikaksoset. Ja onpa
luvassa myös pari iloista jälleennäkemistä.
kuvittanut: Terese Bast
Lasten keskus, 2015
helppolukuinen, eläinkertomus
ikäsuositus: 7 – 10-vuotiaille

Peltoniemi, Sari: Kukka Kaalinen koulutiellä
123 s.
28 kpl (+ 2) 84.2 L PEL
Vaikka Kukka onkin rohkea tyttö ja löytöretkeilijöitten sukua, niin kouluun
meno pelottaa häntä.
- Minkähänlaista siellä koulussa on? Olen kuullut kaikenlaisia juttuja, Kukka
pohti. Ja eniten häntä arvelutti se, ettei hänellä ollut kavereita. – Onhan sinulla
meidät, Filunkius muistutti. – Meistä on sinulle valtavasti iloa joka päivä.
Jemmanen tuhahti. – Älä ole ääliö. Kukka tietysti tarkoittaa koulu-kavereita.
- Voin minä tulla kouluunkin mukaan, Filunkius lupasi. – Joudan aivan hyvin
nyt, kun olen eläkkeellä.
Ja niin tehdään. Koulussa riittää ihmeteltävää molemmille. Pian Filunkius
huomaa, että ekaluokan opettajassa on jotakin outoa. Asia pitää selvittää. Entä
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sitten seinänvieruslapset? Jos koulussa kuljeksii hassussa takissa, niin pian löytää itsensä seinän
vierestä.
Kukka osaa edelleen puhua tavaroitten kanssa. Hänen rakas vanha helistimensä on itsenäistymässä
ja haluaa ammattimuusikoksi. Mutta mistä hänelle bändi?
kuvittanut: Katja Tukiainen
Tammi, 2002
huumori
ikäsuositus: 7 – 12-vuotiaille
Saarinen, Virpi: Hämäränkoira
157 s.
30 kpl (+ 4) 84.2 SAA
Kuudesluokkalaisen Tompan koulunkäynti ei oikein ota sujuakseen. Eläimiä
hän sen sijaan osaa käsitellä kuin luonnostaan, mutta äiti on kieltänyt häneltä
lemmikit, koska muutto voi olla piankin taas edessä. Yksinäinen syksy uudella
paikkakunnalla muuttuu kuin leikaten, kun Tomppa tekee uskomattoman
löydön. Tompan on pakko pyytää apuun naapurin Ellinooraa mukaan
pelastus-operaatioon, vaikka tyttö onkin välillä todella ärsyttävä nirppa-nokka.
Mutta edessä on vielä monta vaaran paikkaa ennen kuin kaikki voivat olla
tyytyväisiä.
Otava, 2006
Pultti
eläinkertomus
ikäsuositus: 8 – 13-vuotiaille

Sachar, Louis: Paahde
239 s.
28 kpl (+ 4) 84.2 SAC
Stanley Yelnats ei ole paha poika. Hän vain sattuu olemaan väärässä paikassa
väärään aikaan, kun baseballtähden lenkkitossu putoaa taivaasta hänen
päähänsä. Stanleyn kohtalona on joutua syyttömänä poikien rangaistusleirille.
Paahtavan kuumassa autiomaassa poikien on joka päivä kaivettava kuoppa
ammoin kuivuneen järven pohjaan. Vartija väittää sen lujittavan luonnetta. Mutta
kohtalolla on takataskussaan paljon muutakin. Sattumien palapeliin, joka on
alkanut muotoutua jo sata vuotta sitten autiomaan ollessa vielä järvi, kietoutuvat
niin Stanleyn kelvoton-kurja-mätämuna-sikavaras-isoisä kuin lännen pelätyin
lainsuojaton Suukko-Kate Barlow, tappavan vaaralliset keltatäpläliskot ja
mittaamattoman arvokas, autiomaahan kätketty aarre. Arvoituksellisen kiehtova
palapeli.
Otava, 1998
ikäsuositus: 10 – 16-vuotiaille

St John, Lauren: Valkoinen kirahvi
176 s.
30 kpl (+4) 84.2 ST
”Hetken he katsoivat toisiaan, pieni, surullinen tyttö ja nuori, hoikka kirahvi, ja sitten taivas tummui
jälleen. Martine painoi kasvonsa ikkunaan yrittäen epätoivoisesti nähdä valkoisen kirahvin
uudestaan, mutta se oli mahdotonta.”
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Martinen yhdennentoista syntymäpäivän yönä hänen vanhempansa kuolevat,
ja hän joutuu muuttamaan Etelä-Afrikkaan tylyn isoäitinsä luokse.
Luonnonsuojelualue Sawubona, hänen uusi kotinsa, on täynnä salaisuuksia.
Miksi isoäiti ei tunnu haluavan häntä sinne? Miksi Martinelle ei kerrota
vanhempiensa menneisyydestä? Mikä on se lahja, jonka ennustaja kertoi
Martinella olevan?
Myrskyisenä yönä Martine näkee tarunhohtoisen valkoisen kirahvin. Siitä alkaa
kahden ulkopuolisen ystävyys maassa, jossa ihonvärillä on edelleen merkitystä
ja jossa raha on joillekin ihmisille tärkeämpää kuin luonnon kunnioittaminen.
Nemo, 2007
seikkailu
ikäsuositus: 8 – 13-vuotiaille

Sandström, Tuula: Susi hukassa – tuntee nimen Sinisilmä
152 s.
30 kpl (+ 4) 84.2 L SAN
Utelias ja vilkas sudenpentu Sinisilmä putoaa luvattomalla metsäretkellään
sudenkuoppaan ja päätyy emännän lemmikiksi maatilalle. Sinisilmäisesti
pikkuhukka koettaa tutustua tilan kaikenkarvaisiin eläimiin. Ja siitähän syntyy
hupia ja harmia. Pian Sinisilmällä on sekä ystäviä että vihamiehiä, eikä metsän
puolellakaan toimettomana katsella pennun kaappausta. Tilalla vallitsee siis
suloinen sekasorto, joka vain yltyy kun Sinisilmä yrittää karata…
kuvittanut: Pia Westerholm
WSOY, 2000
ikäsuositus: 9 – 12-vuotiaille

Sandström, Tuula: Weeti yökoulussa
68 s.
29 kpl (+ 5) 84.2 L SAN
Weeti odottaa koulun pihalla Tuomasta ja Kaisaa, Miinaa ja Riinaa sekä
kiusanhenki-Rampea. On alkamassa yökoulu, jonka aikana tokaluokkalaisten
on tarkoitus voittaa pahimmat pelkonsa. Uudella opettajalla tosin on erikoiset
menetelmät. Korkeanpaikankammoa hän hoidattaa jumppasalissa siihen asti,
kunnes Tuomas nyrjäyttää nilkkansa. Hassumminkin voisi käydä, opettaja
toteaa eikä tiedäkään, kuinka oikeassa on. Tilanne karkaa välittömästi käsistä,
kun opettaja lähtee viemään Tuomasta sairaalaan. Sekasortoa syventää pari
outoa yllätysvierasta, ja kohta ovat yökoululaiset pahassa pinteessä.
kuvittanut: Jukka Lemmetty
WSOY, 2003
Werneri
helppolukuinen
ikäsuositus: 7 – 10-vuotiaille

8

Valve, Isela: Piltti ja piispansormus : kertomus piispa Henrikistä ja talonpoika Lallista
55 s.
14 kpl (+ 5) 84.2 L VAL
Jännittävä tarina lapsille ajasta lähes tuhat vuotta sitten, kun kristinusko
tuli Suomeen. Pikku Piltti ja Harmo-hevonen saavat tehtäväkseen kuljettaa
piispa Henrikiä. Piispa on tullut itäiseen maahan kastaakseen uppiniskaisia
suomalaisia. Mutta eräänä päivänä he tapaavat talonpoika Lallin…
kuvittanut: Ulriikka Lipasti
Suomen Lähetysseura, 2003
historiallinen
ikäsuositus: 8 – 12-vuotiaille

Virtanen, Jukka: Kaukaisen saaren aarre
60 s.
9 kpl (+ 1) 82.2 VIR
Kaukaisen saaren aarre on löytöretkeilyä lapsen silmin, uskaliasta ja nokkelaa
riimillistä reissuntekoa vieraisiin maihin, joissa todellisuus heittyy saduksi ja satu
todeksi.
(Kirjan lorut, laulut ja riimitarinat on lähetetty Pikku-Sinnalle kirjeissä matkalta
maailman ympäri alkuvuodesta 1991. Matkareitti oli Suomi – USA – Fidzi – Samoa
– Tonga – Uusi-Seelanti – Australia – Thaimaa – Suomi.)
kuvittanut: Jukka Lemmetty
Tammi, 1991
lasten runoja
ikäsuositus: 7 – 11-vuotiaille
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