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Lainattavat kirjasarjat koululuokille
· Ala-Huissi: Hotelli Ikuisuus (25 kpl)
141 s., 9 lk-lukiolaisiin. Kauhutarina-kokoelma. 2014.

· Ala-Huissi: Verikuu ja muita outoja tarinoita (25 kpl)
148 s., Jaana Ala-Huissin ja Mervi Heikkilän nuorille suunnattuja
novelleja. 2018.

· Almond: Naakkakesä (10 kpl)
201 s., nuorten romaani aikuistumisesta, pääosissa 14-vuotias poika.
Sopii yläasteikäisille. 2010.

· Alongi: Kevätuhrit (25 kpl)
302 s., Maailma muuttuu silmänräpäyksessä keskellä toukokuista
aamupäivää. 15-vuotias Jade herää metrossa keskellä pimeyttä ja
kaikki muut ympärillä olevat kuolleet. Joukko muita nuoria kohtaa
saman kauheuden eri puolilla kaupunkia. He aloittavat yhdessä
matkan kohti tuntematonta maailmassa jossa mikään ei ole kuin
ennen. 8-luokkalaisista ylöspäin. 2016.

· Andersson: Nuoren kissanystävän opas (10 kpl)
47 s., alaluokkalaisille suunnattu tietokirja, valokuva- ja
piirroskuvitus. 2006.

· Andersson: Nuoren koiranystävän opas (10 kpl)
47 s., alaluokkalaisille suunnattu tietokirja, valokuva- ja
piirroskuvitus. 2006.

· Bagge: Etsijät ja muita kertomuksia (20 kpl)
163 s., kirjassa 15 novellia nuorille, sopii 6 luokkalaisista ylöspäin.
2011.
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· Bagge: Maalla (10 kpl)
64 s., helppolukuinen Keltanokkasarjan kirja, vaikeat sanat
tavutettu. Sopii hiljattain lukemaan oppineille. 2010.

· Bagge: Kiljusen uusi herrasväki (20 kpl)
47 s., uusia tarinoita Kiljusen perheestä, piirroskuvitus, sopii
alaluokille. 2012.

· Bergström: Mikko Mallikas ja sisukas muurahainen (10 kpl)
31 s., kuvakirja, eskari ja ekaluokkalaisille. 2006.

· Bolton: Askarrellaan lasten kanssa (10 kpl)
96 s., tietokirja, pienille lapsille suunnattuja ideoita askarteluun.
2006.

· Brand: Hamelnin Pillipiipari (25 kpl)
värikkäästi ja upeasti kuvitettu sekä hauskasti kerrottu kirja alaastelaisille klassikosta. 2014.

· Bross: Eka B, koululla kummittelee (10 kpl)
61 s., helppolukuinen kirja juuri lukemaan oppineille, värikäs
piirroskuvitus. 2006.

· Bross: Eka B, luokan reiluin reppu (10 kpl)
61 s., helppolukuinen kirja juuri lukemaan oppineille, värikäs
piirroskuvitus. 2006.

· Burnett: Salainen puutarha (10 kpl)
234 s., uusi suomennos. Kertoo orvosta Mary-tytöstä joka
ystävineen löytää tien kartanon salaiseen puutarhaan, mihin on
kielletty häntä menemästä. Sopii nelosluokasta ylöspäin. 2006.
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· Casta: Sohvin kukkakirja (10 kpl)
49 s., Sohvi-muurahainen kertoo luonnonkasveista lapsia
kiinnostavalla tavalla. Värikäs piirroskuvitus. 2006.

· Dieckmann: Fredrika-rouvan koulu (10 kpl)
155 s., historiallinen romaani Fredrika Runebergin perustamassa
koulussa opiskelevasta Kaisa-tytöstä, hänen elämästään 1800-luvun
Porvoossa. 2007.

· Dieckmann: Ville Romunen ja mummo linnan sankareina (20
kpl)
102 s., mummo Mutikainen ja Ville lähtevät Turkuun kaupunkilomalle,
siellä he kohtaavat myös Kapteeni Koukun ja Mister Risuparran.
Kirja sopii hyvin sujuvasti lukeville alaluokkalaisille. 2006

· Dieckmann: Sigismund Virtanen Odysseuksen matkassa
(20kpl)
69 s., 11-vuotias Sigismund Virtanen osaa siirtyä ajassa taaksepäin
ja tässä kirjassa hän siirtyy muinaiseen Kreikkaan. Ala-asteikäisille.
2013.

· Egholm: Opetellaan veistämään –perinneleluja puukolla (10
kpl)
56 s., kirjassa on ohjeita helppoihin puusta tehtäviin mm. pilleihin ja
leluihin. Koululaisille sopiva kirja. 2006.

· Elfgren: Nuorten lakikirja (10 kpl)
111 s., kirja on kattava tietopaketti nuorille siitä mitä kannattaa lain
mukaan tehdä ja mitä jättää tekemättä. Sopii yläasteikäisille. 2007.

· Ellilä: Eksyneet näkevät unia (25 kpl)
183 s., fantasiaromaani tytöstä joka elää maahisten maassa. Hänet
on löydetty metsästä vuosia sitten ja hän ei muista mitään entisestä
elämästään. Tyttö lähtee koiransa kanssa selvittämään
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menneisyyttään. Sopii viidennestä luokasta ylöspäin, sekä tytöille
että pojille. 2011.

· Enquist: Kolmannen luolan salaisuus (20 kpl)
197 s., kirjassa 9-vuotias Marcus serkkuineen vierailevat isoisän
luona, missä alkaa tapahtua outoja asioita ja liikkumaan
hämäräperäisiä hiippareita. Tämä jännittävä seikkailukirja sopii 3-6
luokkalaisille tytöille ja pojille. 2011.

· Evinsalo: Etsivä Vertti ja salakuljettajat (25 kpl)
127 s., Vertti ystävineen sekaantuu tahtomattaan kultasepänliikkeen
ryöstöön. Sopii 3lk ylöspäin. 2014.

· Folman: Anne Frankin päiväkirja, sarjakuva (25 kpl)
156 s., alkuteokselle uskollinen, kaunis ja koskettava sarjakuva.
2019.

· Golluch: Miten toimii palokunta (10 kpl)
20 s., värikkäin piirroksin kuvitettu tietokirja palokunnan
toiminnasta. 2006.

· Grindley: Silkkipääsky (10 kpl)
189 s., Lu Si-yan asuu Kiinassa, hänen isänsä kuolee tytön ollessa
pieni. Äiti ei pysty elättämään pikkuveljeä ja tyttöä joten eno myy
tytön markkinoilla kaupunkilaisperheen palvelijaksi. Tyttö pääsee
pakenemaan ja aloittaa pitkän ja vaiherikkaan kotimatkan.
Koskettava kirja 5 lk:sta yläaste-ikäisiin saakka. 2007.

· Hai: Haiseva käsi ja muita kauheita tarinoita
uhriniitukaisesta (25 kpl)
229s., karmea, kaunis ja ilkikurinen tarinakokoelma nuorille. 2017.
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· Heikkilä: Kummajaisten kylä (25 kpl)
141s., kuudesluokkailaiset Sara, Sampo ja Niko ystävineen elävät
tuiki tavallisessa Korpikylässä, vai onko mikään sittenkään tavallista.
2015.

· Heikkilä: Louhen liitto (25 kpl)
151 s., kirja kertoo ysiluokkalaisesta Roonasta. Roona joutuu
seikkailuun joka vie hänet pimeän porteille.2019.

· Hotakainen: Tildan tähdet (10 kpl)
59 s., avaruudesta kertova tietokirja lapsille. 2007.

· Huotarinen: Valoa valoa valoa (25 kpl)
175 s., kirja kertoo kahdesta 14-vuotiaasta tytöstä, heidän välisestä
rakkaudesta ja Tsernobylin onnettomuudesta ja sen vaikutuksista.
Kirja sopii yläaste-ikäisistä ylöspäin, ei ala-astelaisille. 2011.

· Hämäläinen: Luokkakuva (23 kpl)
183 s., kirjassa on 16 tarinaa nuorista nuorille. Kirja sopii
yläasteelle. 2009.

· Härkönen: Häräntappoase (25 kpl) selkokirja
131 s., nuorille suunnattu selkoversio suositusta nuorten kirjasta.
2018.

· Itkonen: Tukaani puussa (25 kpl)
47 s., lasten runokirja. 2018.

· Jansson: Muumipeikko ja pyrstötähti (25 kpl)
144s., kaikkien tuntema Muumiklassikko. 2010.
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· Kallioniemi: Pätkämäen tarzanit (10 kpl)
176 s., kuudesluokkaiset ystävykset Totti ja Tiitus ovat luokkansa
kanssa leirikoulussa. Jännitystä tuo metsässä vilahteleva hahmo,
joka ei ilmiselvästi halua tulla nähdyksi. Kirja sopii
kolmosluokkalaisista ylöspäin. 2007.

· Kallioniemi: Eläköön Reuhurinne! (25 kpl)
79 s., Reuhurinteen ala-astelaisista kertovaa kirjasarjaa, sopii
alaluokille. 2015.

· Kallioniemi: Kaahailua ja Kepposia (20 kpl)
94 s., Reuhurinteen alakoulusta kertovan kirjasarjan ensimmäinen
osa. Hauska mustavalkoinen kuvitus, sopii alaluokille. 2012.

· Kallioniemi: Risteys (25 kpl)
90 s., 13-vuotias Mika saa uuden mahdollisuuden parantaa tapansa
kuoleman kynnyksellä. Ajatuksia herättävä kirja 6-luokkalaisista
ylöspäin. 2016.

· Korolainen: Kissa kissa kissa (20 kpl)
61 s. Humoristisissa runoissa esiintyy kaikissa kissa. 2014.

· Kuitunen: Yökoulu (25 kpl)
72 s., kertomus yökoulusta jossa sattuu ja tapahtuu. Sopii
alakuokkalaisille. 2013.

· Kunnas: Koiramäen lapset ja näkki (10 kpl)
42 s., Vanhoja kansantarinoita Koiramäen vaarin kertomana. 2007.

Kunnas: Seitsemän koiraveljestä (25 kpl)
93 s., Kiven seitsemän veljestä Kunnaksen versiona. 2016
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· Kökkö: Kätkö (25 kpl)
181 s., kuudesluokkalaisten kaverusten seikkailuja geokätköilyn
lomassa. 2014

· Kökkö: Vaara (25 kpl)
157s., tässä kirjassa Manu ja Helmi ovat seiskalla ja viettävät lomaa
Manun isän luona pohjoisessa. Jatkoa Kätkö-kirjalle. 2014.

· Laajarinne: Mahdottoman suuri puu (25 kpl)
48s., alaluokille suunnattu kuvakirja kertoo pesässä asuvista
ötököistä jotka asuvat pesässä puun juurella. Tätä ötököiden
joukkoa kutsutaan Kekomieleksi. Kuvakirja, 2020.

· Lappalainen: Routasisarukset (25 kpl)
397 s., Dystopiaromaani kertoo Utusta, joka elää 2300-luvulla
jolloin ihmiskunta on jo lähes tuhoutunut, on rauniokaupunkeja,
romua tulvivia kaatopaikkoja ja bioterrori-iskun saastuttamia maaalueita. 2011.

· Lehtinen: Aino, Matias ja hauskat lomapäivät (25 kpl),
selkokirja
64 s., alaluokille suunnattu kirja hauskoista kesäpäivistä. 2018.

· Lasten voimistelukoulu (10 kpl)
47 s., voimistelukoulua lapsille, värivalokuvat. 2006.

· Laulavat lenkkitossut (25 kpl)
55 s., lasten runokirja. 2015.

· Leinonen: Holtiton masiina (25kpl)
78 s., Riekki, Emin ja Iisa osallistuvat koulun tiedepäivään itse
tehdyllä koneella jonka pitäisi muokata mukavalla tavalla
tulevaisuutta mutta kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Mukava,
helppolukuinen kirja ala-asteikäisille. 2020.
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· Levola: Leevi ja Leonora (25 kpl)
58 s., selkokirja ala-asteikäisille, kirja kertoo kaveruksista ja
heidän koulumaailmastaan. 2010.

· Leyson: Poika joka pelastui (25 kpl)
245 s., ainoa Schindlerin pelastaman lapsen kirjoittama
muistelmateos. Kirja avaa pienen pojan näkökulman toisen
maailmansodan juutalaisvainoihin. 8 lk:sta lukioikäisiin saakka. 2013.

· Lindgren: Ronja, ryövärintytär (25 kpl)
268 s., kertomus Ronjan ja Birkin seikkailuista ja ystävyydestä, joka
voittaa kaiken. 2015.

· Lindgren: Veljeni, Leijonamieli (25 kpl)
283 s., saturomaani hyvän ja pahan kamppailusta, kaiken voittavasta
ystävyydestä ja kuolemasta. 2015.

· Lähteenmäki: Aleksandra Suuri (10 kpl)
180 s., Aleksandra on suosittu, kaunis ja saa aina kaikki pääosat
draamakoulun näytelmissä. Hänen perheeseensä tulee vaihto-oppilas
ja Aleksandra huomaa pian jääneensä tämän varjoon. Kirja sopii
yläasteikäisille. 2010.

· Lönn: Harhaisku (12 kpl)
191 s., Jakke ja Make sattuvat Hirvaskankaan ABC-asemalle, kun
ravintolan työntekijä menehtyy äkillisesti keskellä päivää. Poikien
ansioista aletaan epäillä henkirikosta. Nuorten dekkari sopii hyvin
yläasteikäisille. 2011.
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· Lönn: Rosvonkultaa (12 kpl)
192 s., Jakke ja Make selvittävät tässä nuorten dekkarissa sekä
luokkatoverinsa outoa katoamista, että tunnetun rikollisen
karkaamista ryöstösaaliin kanssa. Yläasteikäisille. 2012.

· Manninen: Suomen lasten Suomi (25 kpl)
222s., värikkäästi kuvitettu kirja Suomesta. 2016.

· Marttinen: Lemmikkien hotelli (25 kpl)
59 s., värikkäästi kuvitettu helppolukuinen sarja juuri lukemaan
oppineille. 2016.

· Marvel: Sankaritarinoita eläimistä jotka muuttivat
maailmaa (25 kpl)
147s., kirjassa on reilut 50 tarinaa sankarieläimistä jotka ovat
jättäneet jälkensä historiaan, vieneet sydämemme ja pelastaneet
henkemme viisaudellaan, nokkeluudellaan ja uskollisuudellaan. 2019.

· Meresmaa: Dodo (25 kpl)
157 s. nuorista kertova säeromaani, joka tihkuu vimmaa ja kesän
loputonta valoa. Kertoo yksinhuoltajaäidin kasvattamasta Iinasta ja
hänen poikaystävästään Tuukasta sekä heidän salaisuudestaan
Dodosta. 2021.

· Mäki: Sanna ja varas (25 kpl)
22s., selkokirja alakouluikäisille. 2019.

· Mäki: Sipsu teatterihamsteri (20 kpl)
55 s., selkeätekstinen kirja joka kertoo teatterissa asuvasta Sipsuhamsterista. Hiljattain lukemaan oppineille, kirjassa
mustavalkokuvitus. 2013.
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· Niemi: Aivot pellolle (25 kpl)
209 s., kirja kertoo 16-vuotiaasta pojasta ja hänen elämästään
mitään asioita kaunistelematta. Sopii 8-luokkalaisista ylöspäin. 2010.

· Parkkinen: Suvi Kinos ja isoisän salattu elämä (10 kpl)
222 s., Suvi tutkii isoisänsä menneisyyttä josta löytää kaikenlaista
mielenkiintoista ja yllättävää. Yläastelaisille. 2006.

· Parvela: Ella ja kaverit rakentavat ihmekoneen (25 kpl)
104 s.
· Parvela: Ella ja yön ritarit (20 kpl)
160 s., Ella ja kumppanit perustavat tässä kirjassa
jääkiekkojoukkueen ja kaikki ei tietenkään mene niinkuin on
suunniteltu. 2010.

· Parvela: Maukka ja Väykkä rakentavat talon (10kpl)
107 s., kahden erilaisen ystävyksen talo on siirtynyt pois paikaltaan
ja elämä kallellaan olevassa talossa ei ole helppoa. Ei ole muuta
mahdollisuutta kuin purkaa talo ja rakentaa sen uudelleen entiselle
paikalleen. Hauskaa, iloista kerrontaa ja oivallista ääneen luettavaa
alaluokkalaisille. 2010.

· Peltoniemi: Täältä minä karkaan (25 kpl)
228 s., nuorille suunnattu dystopiaromaani. Millaista on menettää
kaikki se mihin on tottunut? 2020.

· Perkiö: Tule mukaan, sanoi Leijona (25 kpl)
47 s., lorukirja alakoululaisille. 2019.

· Roikonen: Jasso ja Hillitön Hoitokoti (9 kpl)
46 s., hauska ja värikäs sarjakuva lapsille. 2006.
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· Sankaritarinoita pojille (ja kaikille muille) (25 kpl)
192 s., kertomuksia huikeista suomalaisista miehistä Arvo Ylpöstä
Kimi Räikköseen. 2019.

· Taskunovellit (25 kpl)
137 s., 12 nuorille sopivaa lyhyttä novellia suomalaisilta kirjailijoilta.
2013. Sopii yläaste-ikäisille.

· Teräs: Amiraali (25 kpl)
172 s., kirja Niilosta jonka miehisyyden päällä on aina ollut ripaus
glitteriä. Pikkukylässä on hankala olla erilainen kuin muut. 2020.

· Tiainen: Poika joka katosi (25 kpl)
88 s., 17-vuotiaan Hannan pikkuveli Mikko katoaa. Mopo löytyy mutta
poikaa ei. Nuorten selkokirja. 2016.

· Tiainen: Rakas Natasha (25 kpl)
223 s., raju kirja 18-vuotiaasta vartijaksi opiskelevasta pojasta joka
sekaantuu isänsä kautta moottoripyöräjengiin ja erilaisiin
hämäräbisneksiin. 2020.

· Tiainen: Alex ja pelon aika (10 kpl)
334 s., raju ja koskettava kirja yläasteikäisille. 2006.

· Tiainen: Tatu, Iiris ja Pääkallomies (25 kpl)
104 s., jännittävä selkokirja nuorille. 2016.

· Tuomola: Jäätelökioskin arvoitus (20 kpl)
55 s., helppolukuinen lastendekkari. Jäätelökioski joutuu jatkuvan
ilkivallan kohteeksi, Matti ja Lumi päättävät selvittää kuka on
tekojen takana. 1-3 luokkalaisille. 2012.
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· Tuomola: Kadonneiden rahojen arvoitus (25 kpl)
52 s., helppolukuinen lastendekkari. Kivalan etsivät-sarjan toinen
osa. 1-3 luokkalaisille. 2013.

· Trenter: Apua, ryöstö! (10 kpl)
137 s., 9-vuotiaat Sebastian ja Johanna joutuvat postissa ryöstön
silminnäkijäksi. Johanna tunnisti, että yhdellä ryöstäjistä oli
samanlaiset kengät kuin epäilyttävällä naapurin miehellä. 2006.

· Vaijärvi: Kolmikko Luolajahdissa (10 kpl)
79 s., Ville ja Valtteri löytävät metsästä salaperäisen luolan.
Luolassa touhutaan jotain, joka poikien mielestä vaikuttaa
epäilyttävältä. 2006.

· Widmark: Palokunnan arvoitus (25 kpl)
90s., lasten todella koukuttava ja helppolukuinen dekkarisarja.
Värikuvitus. Sopii alakouluikäisistä ylöspäin, ikähaarukka laaja. 2015.

· Widmark: Kahvilan arvoitus (25 kpl)
78s., lasten todella koukuttava ja helppolukuinen dekkarisarja.
Värikuvitus. Sopii alakouluikäisistä ylöspäin, ikähaarukka laaja.
2.painos 2015.

· Widmark: Kolmastoista vieras (10 kpl)
141 s. Davidin ja Larissan jännittävä seikkailu joka sopii etenkin
seitsemäsluokkalaisille. 2006.

· Widmark: Sinisen peilin antikvariaatti (10 kpl)
123 s. Davidin ja Larissan jännittävä seikkailu joka sopii etenkin
seitsemäsluokkalaisille. 2006.

· Wieslander: Mimmi Lehmä kiipeää puuhun (25 kpl)
100 s., 10 hauskaa tarinaa Mimmi Lehmästä ja Variksesta. 2013.
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· Wikström-Jokela: Ellen tähtiroolissa (10 kpl)
128 s., nelosluokkalaiset saavat tehdä joulujuhlaan
salapoliisinäytelmän ja Ellen haluaisi roolin huippuälykkäänä rosvona.
Saako hän? Ellenin yksityisetsivän taidot joutuvat koetukselle hänen
selvittäessään mihin naapurin eläkeläispariskunta on sotkeutunut. 34 luokkalaisille. 2006.

· Vuorela: Karikko (25 kpl)
357 s., kaksi 14-vuotiasta poikaa, uhkarohkeat leikit ja kylmäävä
onnettomuus. Maaginen tarina nuoruudesta, elämän rajallisuudesta
ja matkasta karikkoisen meren mystiselle rannalle. Kirja sopii
yläastelaisille. 2012.
päivitetty 26.11.2021

