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Lelulaatikko 

Lelut pääosassa. Päivitetty 9/2020 
 

● Andersson, Henriikka: Nauvo-Auvo, mun amour TAI  
Nauvo-Auvo aalloilla Lastenkirjat 

● Davidson, Zanna: Töräys pimeässä TAI Sekoilua siivillä Helppolukuiset 

● DiCamillo, Kate: Eetu Keinäsen ihmeelliset seikkailut Lastenkirjat 

● Fine, Anne: Taikapallo Helppolukuiset, Sininen banaani 

● Huovi, Hannele: Urpo ja Turpo –sarja Helppolukuiset 

● Hurme, Vuokko: Eläinhoitola Pehmo ja kiero rakki TAI  
Eläinhoitola Pehmo ja pumpulirutto Helppolukuiset, Lukupalat 

● Isto, Sanna: Tinka ja Taika –sarja Lastenkirjat 

● Jalo, Merja: Olivia ja onnentähti (Onnenkepparit –sarja) Lastenkirjat 

● Kaarla, Riina & Sami: Arttu Tirttu herää henkiin (Arttu Tirttu –sarja) Lastenkirjat 

● Kallioniemi, Tuula: Kaveria ei jätetä, Pikku Nalle TAI  
Tule takaisin, pikku nalle Lastenkirjat 

● Kanala, Sari: Luotsikadun nallesairaala Tietokirjat, 65.8 

● Karjalainen, Elina: Uppo-nalle –sarja Lastenkirjat 

● Katajavuori, Riina: Herra Paasio Kuvakirjat 

● Kiuru, Annikka: Moksun paja (Moksu-sarja) Kuvakirjat 

● Kujanpää, Mari: Minä ja Muro Lastenkirjat 

● Lindgren, Astrid: Metsässä ei ole ryöväreitä TAI Kastehelmi Kuvakirjat 

● Mooney, Bel: Nalle Nappisen jännä ilta Helppolukuiset, Sininen banaani 

● Niemelä, Reetta: Tikkumäen kepparikirja Tietokirjat, 79.84 

● Nopola, Tiina: Siiri ja kamala possu Kuvakirjat 

● Nylén, Antti: Eino ja suuri possukysymys Lastenkirjat 

● Parkkinen, Leena: Ensio ja päätön tarina Lastenkirjat 

● Sendak, Maurice: Hassut hurjat hirviöt Kuvakirjat 

● Tahvanainen, Sanna: Silva ja teeastiasto joka otti jalat alleen Kuvakirjat 

● Venho, Johanna: Opossumi repussa (Opossumi-sarja) Lastenkirjat 

● Whybrow, Ian: Harri ja dinot –sarja Helppolukuiset 

● Jokin muu teemaan sopiva kirja 

 



Veijarit 

Raisut kaverit. Päivitetty 1/2021 
 

● Anrell, Lasse: Zlatan on tähti (Futisjunnut-sarja) Helppolukuiset 

● Barrows, Annie: Isa + Bea –sarja Helppolukuiset 

● Cantini, Barbara: Mortina-sarja Helppolukuiset 

● Hai, Magdalena: Painajaispuoti ja kamala kutituspulveri  

(Painajaispuoti-sarja) Helppolukuiset, Lukupalat 

● Haig, Matt: Totuuskeiju TAI Totuuskeiju menee kouluun Lastenkirjat 

● Harrison, Paula: Kisu ja öinen seikkailu (Kisu-sarja) Lastenkirjat 

● Horst, Jørn Lier: Operaatio Myrskypilvi (Etsiväkaksikko-sarja) Helppolukuiset 

● Klingenberg, Malin: Pierun elämää Runot 

● Klingenberg, Malin: Seniorivoimaa! (Patrik ja superseniorit –sarja) Helppolukuiset 

● Kunnas, Mauri: Hui kauhistus! Kuvakirjat 

● Kuutti, Maria: Anna ja Elvis kylpylässä (Anna ja Elvis –sarja) Helppolukuiset 

● Laajarinne, Jukka: Multakutri ja suon salaisuus Kuvakirjat 

● Lindgren, Astrid: Vaahteramäen Eemeli Lastenkirjat 

● Lipasti, Roope: Lätkä-Lauri ja ihmeräpylä  

(Lätkä-Lauri –sarja)  Helppolukuiset, Lukupalat 

● Ljunggren, Magnus: Hirmuinen Lohikäärme (Ritarikoulu-sarja) 

Helppolukuiset, Lukuavain 

● Muncaster, Harriet: Isadora Kuu menee kouluun (Isadora Kuu –sarja) Lastenkirjat 

● Nadin, Joanna: Miina Mylläkkä –sarja Lastenkirjat 

● Niemelä, Reetta: Kaiken Kadottajan arvoitus  

(Pikkiriin pulmatoimisto –sarja) Helppolukuiset 

● Parvela, Timo: Paten aikakirjat (Pate-sarja) Lastenkirjat 

● Riddell, Chris: Ottilia ja keltainen kissa (Ottilia-sarja) Lastenkirjat 

● Savisaari, Aira: Ponku, Peetu ja helppo nakki (Ponku ja Peetu –sarja) Lastenkirjat 

● Teräs, Mila: Telma ja tarinoiden talo Telma-sarja Helppolukuiset 

● Widmark, Martin: Hirviöakatemia (Kauhuagentti Nelli Rapp –sarja) TAI  
Hotellin arvoitus (Lasse-Maijan etsivätoimisto –sarja) Helppolukuiset 

● Viinikainen, Taru: Tiltu ja Lettu: leikkimökin asukas (Tiltu ja Lettu –sarja) Lastenkirjat 

● Våhlund, Agnes: Käsikirja supersankareille –sarja Lastenkirjat 

● Jokin muu teemaan sopiva kirja 

 



Naurupulveri 
Hauskat kirjat. Päivitetty 1/2021 

 

● Aakeson, Kim Fupz: Tyttö ja ihmeelliset korvat Kuvakirjat 

● Ahtinen, Lauri: Itä-Borneo Kuvakirjat 

● Bird, Pip: Yrmeä yksisarvinen Lastenkirjat 

● Gahrton, Måns: Huoneen 13 kummitus  

(Hotelli Kultainen mysteeri –sarja) Lastenkirjat 

● Hirvonen, Hannu: Murisevassa metsässä TAI Tärisevä traktori TAI  
Harvapäinen hirvi Helppolukuiset 

● Ikola, Markus: Presidentti Pentti Helppolukuiset, Kirjakärpänen 

● Itkonen, Jukka: Koira nimeltä Mutsi TAI Sirkusjuna saapuu Lastenkirjat 

● Kallioniemi, Tuula: Karoliina ja noidutut tossut (Karoliina-sarja) Helppolukuiset 

● Kivekäs, Ansu: Ykkösjätkät TAI Ykkösjätkät ilman jarruja Helppolukuiset 

● Nopola, Sinikka: Heinähattu ja Vilttitossu –sarja Lastenkirjat 

● Perttula, Pirkko-Liisa: Kummitusperhe Kammoset ja kevättä kylkiluissa 

(Kummitusperhe Kammoset –sarja) Helppolukuiset 

● Saarinen, Teemu: Mummoni on pankkirosvo Helppolukuiset 

● Saarivirta, Leila: Nukkumatin vastaisku Lastenkirjat 

● Salmi, Veera: Jello ja nolo nokkahuilu Helppolukuiset 

● Sihvola, Anita: Muskelimummo Lastenkirjat 

● Strid, Jakob Martin: Jättipäärynä joka kasvoi talon kokoiseksi Kuvakirjat 

● Smith, Alex T.: Kaarle lomalla (Kaarle-sarja) Helppolukuiset 

● Tanaka, Yoko: Mestarietsivä Peppunen –sarja Helppolukuiset 

● Vehkalahti, Reetta: Pipsa Kopperoisen tutkimuksia : pierut ja kaasut (Pipsa 

Kopperoisen tutkimuksia –sarja) Helppolukuiset, Lukupalat  

● Jokin muu teemaan sopiva kirja 

 

 
 

   

 



Karvakorvat 

Eläintarinat. Päivitetty 9/2020 
 

● Brause, Katalina: Suuressa kaupungissa (Aavikon eläimet -sarja) Lastenkirjat 

● Dahl, Roald: Kirahvi, Kaani ja minä Lastenkirjat 

● Donaldson, Julia: Apinan arvoitus TAI Etsiväkoira Ella Kuvakirjat 

● Gough, Julian: Karhu ja kaniini –sarja Lastenkirjat 

● Hallberg, Lin: Eppu-sarja TAI Sinttu-sarja Helppolukuiset 

● Halvarsson, Isabelle: Täplä ja salakuljettajat (Täplä-sarja) Lastenkirjat 

● Happonen, Kaisa: Mur, eli karhu –sarja Kuvakirjat 

● Helmi, Henna: Bella–sarja Helppolukuiset, Lukupalat 

● Higgins, Ryan T.: Mörri hanhiemona Kuvakirjat 

● Huovi, Hannele: Suurkontio Tahmapää –sarja Helppolukuiset, Keltanokka 

● Jalo, Merja & Jalo, Marvi: Aksu etsii kotia Lastenkirjat 

● Marttinen, Tittamari:  Leon lemmikkiuutiset –sarja Helppolukuiset 

● Marttinen, Tittamari: Aada ja jääkarhu –sarja Lastenkirjat 

● Milway, Alex: Hotelli Flamingo TAI Helleaalto Lastenkirjat 

● Niemelä, Reetta: Tikkumäen talli (Tikkumäki-sarja) Kuvakirjat 

● Nopola, Sinikka: Heinähattu, Vilttitossu ja kana Lastenkirjat 

● Pannula, Kaija: Kettujuttuja Kuvakirjat 

● Parvela, Timo: Maukka ja Väykkä –sarja Lastenkirjat 

● Pitkänen, Pasi: Kadonneiden eläinten saari Kuvakirjat 

● Reittu, Ninka: Messi ja Mysteeri –sarja Kuvakirjat 

● Rottböll, Grethe: Luontopartio pelastaa eläimiä (Luontopartio-sarja) Helppolukuiset 

● Rönns, Christel: Perin erikoinen muna Kuvakirjat 

● Säfström, Maja: Tärkeitä tietoja eläimistä TAI  
Tärkeitä tietoja eläinvauvoista Tietokirjat, 58.9 

● Smith, Alexander McCall: Akimbo ja norsut (Akimbo-sarja) Lastenkirjat 

● Strauss, Daniela: Linnut luonnollisessa koossa Tietokirjat, 58.12 

● Waris, Helena: Pässit pullakahveilla (Olafin pentupäiväkirjat –sarja) Helppolukuiset 

● Webb, Holly:  Max, pikku karkulainen TAI jokin muu Webbin kirja Helppolukuiset 

● Wieslander, Jujja: Mimmi Lehmä –sarja Kuvakirjat 

● Jokin muu teemaan sopiva kirja 

 



Kiipeilyteline 

Koulumaailman jutut. Päivitetty 1/2021 
 

● Allert, Judith: Kimi etsii ystävää (Prinsessakoulu-sarja) Lastenkirjat 

● Bross, Helena: Eka B –sarja TAI Uusi kaveri (Eeli ja Omar -sarja) Helppolukuiset 

● Gutman, Dan: Ihan pöhkö ope (Kahjo kouluni –sarja) Helppolukuiset 
● Hallava, Anna: 2A:n kamut -sarja Helppolukuiset, Lukupalat 

● Hirvonen, Elina: Näkymätön Kuvakirjat 

● Kallioniemi, Tuula: Ensiluokkaiset-sarja Helppolukuiset 

● Kallioniemi, Tuula: Reuhurinne -sarja Lastenkirjat 

● Katajavuori, Riina:Talvikki ja ensimmäinen älypuhelin Helppolukuiset 

● Lagercrantz, Rose: Onnentyttö Dunne (Dunne-sarja) Lastenkirjat 

● Ljunggren, Magnus: Maalitykki (Futaajat-sarja) Helppolukuiset 

● Madeleine Bernadotte: Stella ja salaisuus Lastenkirjat 

● Nadin, Joanna: Tavallinen Taneli Helppolukuiset, Sininen banaani 

● Nopola, Sinikka: Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen Lastenkirjat 

● Noronen, Paula: Yökoulu-sarja Helppolukuiset 

● Nurmi, Maarit: Musta tulee sankari (Eemun tarinoita –sarja) Lastenkirjat 

● Paretskoi, Jyri: Aino, Onni ja höpsähtänyt ope Helppolukuiset, Kirjakärpänen 

● Parvela, Timo: Ella ja kaverit –sarja Lastenkirjat 

● Reider, Katja: Paula balettikoulussa Helppolukuiset, Lukupiraatti 

● Tolonen, Tuutikki: Auttamistoimisto Luna Helppolukuiset, Lukupalat 

● Venho, Johanna: Kaksi päätä ja kahdeksan jalkaa Kuvakirjat 

● Wieker, Katharine: Minidinot eläintarhassa (Minidinot-sarja) Helppolukuiset 

● Viherjuuri, Heidi: Hilja ja vihreän talon kesä (Hilja-sarja) Lastenkirjat 

● Wikland, Ilon: Sammeli, Eeva ja minä Kuvakirjat 

● Jokin muu teemaan sopiva kirja 

 

  

 



Satusoppa 

Sadut, lorut, runot. Päivitetty 9/2020 
 

● Andersen, Hans Christian: H.C. Andersenin Satuaarteita Sadut 

● Grimm, Jacob: Grimmin sadut Sadut 

● Hirvonen, Hannu: Hui hai hajamieli! Runot 

● Huovi, Hannele: Karvakorvan runopurkki Runot 

● Hytönen, Ville: Ötökkämaan tarinat TAI Ötökkämaan talvi Lastenkirjat 

● Itkonen, Jukka: Hirvi irvistää TAI Kaupunkiretki TAI Sanamaa Runot 

● Itkonen, Jukka: Sorsa norsun räätälinä Sadut 

● Kanto, Anneli: Älytön äyriäinen ja muita eläinriimejä Runot 

● Kaiken maailman eläinsadut (toim. Kauppila, Katariina) Sadut 

● Korolainen, Tuula: Aaveaakkoset Runot 

● Krohn, Helmi: Hipsuvarvas ja muita kertomuksia Sadut 

● Kunnas, Kirsi: Tiitiäisen pippurimylly Runot 

● Lahtinen, Emilia: Kulta, voisitko syöstä tulta? TAI  
Ohjeita lohikäärmeiden kasvattajille Kuvakirjat 

● Lampela, Hannele: Prinsessa Pikkiriikin astetta paremmat iltasadut Sadut 

● Lintu sininen (Kirkkopelto Katri, Topelius Zacharias) Sadut 

● Mander, Sanna: Prinsessakirja Kuvakirjat 

● Mariska: Määt ja Muut Runot 

● Mörö, Mari: Tuhannenkymmentä perhosta Runot 

● Niemelä, Reetta: Kammotuksia Runot 

● Niska, Heikki: Peikkovaara Runot 

● Norton, Mary: Kätkijät-sarja Lastenkirjat 

● Puhakka, Ismo: Hei hommiin! Runot 

● Ruohonen, Laura: Allakka pullakka TAI Yökyöpelit Runot 

● Sandström, Tuukka: Kuutarhuri Runot 

● Sillanpää, Silja: Tenho ja Ryske: satuja soitosta Sadut 

● Stark, Ulf: Ennen näkymättömiä eläimiä Runot 

● Topelius, Zacharias: Muurahainen joka lähti lääkäriin TAI Vattumato Kuvakirjat 

● Topelius, Zacharias: Topeliuksen satuhelmiä Sadut 

● Jokin muu teemaan sopiva kirja 

 



Kaukoputki 
Tarinoita eri puolilta maailmaa ja vaikka avaruudesta. Päivitetty 1/2021 

 

● Agnew, Kate: Avaruussankari Helppolukuiset, Sininen banaani 

● Bagge, Tapani: Ryhmä Z ja lohikäärmeen kita Lukupalat, Helppolukuiset 

● Eräpuro, Annika: Myrskykirja Kuvakirjat 

● Emmet, Jonathan: Henkka huimapää pelastaa maailman  

Helppolukuiset, Sininen banaani 

● Grimm, Sandra: Avaruustarinoita Helppolukuiset, Lukupiraatti 

● Hiekkalinna, Tero: Tutkimusmatka avaruuteen Tietokirjat, 52.2 

● Hongisto, Outi: Sara matkalla Kaliforniassa TAI Sara matkalla Dubaissa Lastenkirjat 

● Hytönen, Ville: Professori Pistrihin hullu maailmanjärjestys Lastenkirjat 

● Issakainen ,Tytti: A sanoi Agricola Kuvakirjat 

● Katajavuori, Riina: Mennään jo naapuriin Kuvakirjat 

● Keränen, Anssi: Lossi-Lassi ja merten salaisuudet (Lossi-Lassi -sarja) Kuvakirjat 

● Kunnas, Mauri: Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä TAI  
Kaikkien aikojen avaruuskirja Kuvakirjat 

● Laajarinne, Jukka: Elina vieraalla maalla Kuvakirjat 

● Lähde, Petja: Taneli ja FC-Mörlöklit Helppolukuiset, Kirjakärpänen 

● Marttinen, Tittamari: 12 päivää maailmalla Lastenkirjat 

● Mikkanen, Raili: Suomen lasten majakkakirja Tietokirjat, 69.63 

● Parvela, Timo: Taro-sarja Kuvakirjat 

● Piruzyan, Anait: Roni seikkailee Tallinnassa Lastenkirjat 

● Rantala, Heli: Suurenmoinen sitruunaseikkailu TAI  
Kaikkien aikojen kookoskeikka Lastenkirjat 

● Reeve, Philip: Astra ja avaruuskakut Lastenkirjat 

● Ruusuvuori, Juha: Topi Tarhakäärme seitsemällä merellä Lastenkirjat 

● Sutherland, David: Annukka Kaukomaa ja aavikon henki 

Helppolukuiset, Punainen banaani 

● Tolvanen, Joonas: Jademiekan arvoitus Helppolukuiset, Lue itse 

● Webster, Sheryl: Avaruusritarit ja jäälohikäärmeet Sininen banaani, Helppolukuiset 

● Jokin muu teemaan sopiva kirja 

 

 


