
 

 

 

     Kirjoja 3. luokan kirjaesittelyyn  

 
 

Kaunokirjoja: 

 Anderson, Laura Ellen: Amelia Kulmuri ja kauhukarkelot 
(Kumma, 2020) 
Kulmurin vampyyriperhe asuu Yösydämen kaupungissa, missä pimeys 
hallitsee kaikkea. Koko muu perhe Ameliaa lukuunottamatta viihtyy perheen 
järjestämissä kauhukarkeloissa. Amelia rakastaa kaikista eniten 
lemmikkikurpitsaansa.  
On kauhukarkeloiden aika ja tänä vuonna paikalle saapuvat myös kuningas 
poikansa prinssin kanssa. Kun prinssi kaappaa Amelian lemmikkikurpitsan 
alkaa armoton pelastusoperaatio. 

 
Bird, Pip: Yrmeä yksisarvinen: yksisarviskoulu alkaa 
(Otava, 2020) 
Uusi sarja alkaa, toinen osa Yrmeä yksisarvinen: urheilupäivä (2020) ilmestyy 
pian. 
Mira ei malta odottaa, että pääsee aloittamaan Yksisarviskoulun. Kun ensimmäinen 
koulupäivä vihdoin koittaa, määrätään kaikille oppilaille oma yksisarvisystävä. Ne 
ovat toinen toistaan uljaampia ja ylväämpiä ‒paitsi Teppo.  
Teppo ei ole tavallinen taianomainen yksisarvinen. Hän on ennemmin yrmeä kuin 
kimmeltävä. Mira ei silti lannistu. Tepon kanssa hän aikoo olla paras! 
 

 
  

Cantini, Barbara: Mortina ja ällöttävä serkku 
(Tammi, 2020) 
Uusi kirjasarja zombityttö Mortinasta. Tämä on sarjan toinen kirja, 
ensimmäinen Mortina (2019).  
Mortinalla on tylsää Villa Tuonelassa eikä tilanne ainakaan parane, kun ovelle 
saapuu yllättäen ikävystyttävä Adalbert-serkku. Siitä käynnistyy merkillisten 
sattumusten sarja: joku katoaa, joku tupsahtaa paikalle yllättäen ja mikä on 
salaperäisen kutsukortin tarkoitus.  

 
 



 Hai, Magdalena: Neiti Kymenen ihmeellinen talo 
(Otava, 2020) 
Kaukaisen kylän korkeimmalla kukkulalla seisoo Neiti Kymenen arvoituksellinen talo. 
Neiti ei pidä ihmisistä, eikä talossa hänen lisäkseen ole muita kuin apinoita, mutta 
puutarhan hurjat bengalintiikeritkään eivät pidä poissa poikaa. Sillä yhtenä päivänä 
neidin ovelle ilmestyy utelias, likainen pikkupoika, joka ei suostu lähtemään ennen 
kuin on löytänyt kadonneen Rohkeutensa.  
 
 

 
 

Harrison, Paula: Kisu ja seikkailu oksistossa 
(Aurinkokustannus 2020) 
Uusin osa kirjasarjaan, joka kertoo tytöstä nimeltä Kisu. Kisulla on supervoimia 
ja jokaisessa kirjassa hän tekee öisiä seikkailuita. 
Tässä osassa Kisun perheen luo tulee kyläilemään äidin vanha ystävä 
perheineen ja käy ilmi, että Kisulla ja perheen pojalla Ozzylla on jotain yhteistä. 
Heillä molemmilla on supervoimia, pelkästään se ei kuitenkaan riitä 
ystävystymiseen vaan tarvitaan yöllinen seikkailu ja sankarillista yhteistyötä.  

 
 

Horst, Jorn Lier: Operaatio tuulenpuuska 
(Otava, 2020) 
Uusin osa kirjasarjaan Etsiväkaksikko. Naapurukset Tilda ja Oliver ratkovat 
mysteerejä yhdessä vainukoira Oton kanssa. 
Tässä sarjan kuudennessa osassa pohjoistuuli puhaltaa etsiväkaksikon eteen 
paperilapun, johon on kirjoitettu epäilyttävä lista. Suunnitteleeko joku murtoa 
– milloin ja missä murto tapahtuu? Etsiväkaksikon on taas aika ryhtyä 
selvittämään kummallisen lapun alkuperää ja sen kirjoittajaa sekä 
mahdollisen murtovarkaan henkilöllisyyttä.  

 
 

Hurme, Vuokko: Värikkäät 1, Tiukun salaisuus 
(S&S, 2020) 
Aloittaa uuden fantasiasarjan.  
Tiukun perheellä on salaisuus: heillä on ihmeellisiä värivoimia. Värikkäät pystyvät 
hallitsemaan oman värisiään asioita ja tavaroita. Tiukun väri on punainen ja isosisko 
Merin sininen, pikkuveli Tapio vielä etsii omaa väriään ja harjoittelee kovasti. Kun 
salaisia taitojaan piilottelevat Värikkäät muuttavat Ruskarinteen taloyhtiöön, Tiuku 
haluaa mukaan pihan lasten leikkeihin. Uusiin kavereihin on siis tehtävä vaikutus – 
hinnalla millä hyvänsä.  

Mitä on tuo outo harmaus, joka uhkaa, ei vain Värikkäitä, vaan ihan kaikkia? 
 
 



 Klingenberg, Malin: Patrik ja superseniorit, Osa 4: Mahtava Alfredo 
(S&S, 2020) 
Lomallakin riittää vauhtia, kun Patrik ja Superseniorit lomailevat Kanariansaarilla. 
Tarkoitus on uida ja nauttia auringosta eikä roistoja olisi mailla halmeilla.  
Hotellin aulassa Patrik törmää eriskummalliseen porukkaan. Tyypeissä on jotakin 
oudon tuttua ja entä kuka oikeastaan on muskeleitaan esittelevä Alfredo, jota 
ihaileva yleisö piirittää? - Tapaus täytyy selvittää. 
 
 

 
 

 Kolu, Siri: Villitalo 
(Otava, 2019) 
Kaikki talot eivät ole tavallisia. Jotkut ovat villitaloja, joita ei voi pidätellä paikoillaan.  
Tomtomin isä pääsee talonmieheksi hienoon huvilaan. Rapinalinna on vielä paljon 
ihmeellisempi kuin Tomtom on osannut odottaa – perheen muuttoa seuraavana 
yönä se lähtee kaikkien asukkaiden yllätykseksi liikkeelle. Miksi talolla on jalat? Voiko 
sitä ohjata niin kuin autoa? Millaiseen seikkailuun se oikein on asukkaita viemässä? 
Ja ennen kaikkea, ketkä sitä ajavat takaa ja mistä syystä? Tomtomilla ja talon muilla 
lapsilla riittää ratkottavaa selvittääkseen villitalon salaisuuden. 
 
Tarina jatkuu kirjassa: Villitalon valisemat (2020). 

 
 

Kunnas, Noora: Salmanterin Terttu ja minimerirosvot 
(Otava, 2019) 
Mahtimummo, laulava kukko ja kurittomia minimerirosvoja. Tarina sisältää vauhtia 
ja velmuilua alakoululaisille, ja aloittaa uuden sarjan  
Mikon ja Lillin vierailu tiukkapipoisen sedän luona muuttuu hauskaksi seikkailuksi, 
kun lapset tutustuvat naapurissa asuvaan Salmanterin Terttuun. Terttu ystävineen 
valmistautuu kukka-asetelmakilpailuun. Valmistautuminen hankaloituu, kun Mikko ja 
Lilli herättävät minimerirosvot vahingossa henkiin.  
 
Toinen osa Salmanterin Terttu ja huijareiden kuningas on jo ilmestynyt.  

 
 

Lampela, Hannele: Lumikuningattaren lumous 
(Otava, 2020) 
Gretan pikkuveli Kai on kadonnut, mutta vanhemmat ovat kuin Kaita ei olisi koskaan 
ollutkaan. Yrittäessään pelastaa pikkuveljeään Greta päätyy sadunomaiseen 
Talventaikaan ja Tarinankertojain killan kokelasjäseneksi. Ennen kuin Greta on valmis 
pelastamaan Kain, hänen on opittava kertomaan oma tarinansa. Onko se satu 
Lumikuningattaresta? Ainakin Gretan on killan jäseneksi päästäkseen voitettava 
kylmyyden kuningattaren lumous. Taistelusta tulee vielä hurjempi kuin kukaan on 
uskaltanut edes kuvitella. 
 

Uuden Talventaian tarinoita -sarjan ensimmäinen osa.  



 
Lipasti, Roope: Lätkä-Lauri ja räpylän henki 
(WSOY, 2020) 
Helppolukuinen, vauhdikas ja runsaasti kuvitettu Lätkä-Laurin oma kirjasarja alkaa. 
Lukupalat-kirjoista tuttu Lätkä-Lauri selvittää, onko hänen räpylässään enää taikaa.  
Lätkä-Lauri on aina loistanut joukkueensa maalivahtina, mutta uudessa seurassa 
ykkös- ja kakkosmaalivahdin paikasta syntyy kilpailu. Ihmeräpylän taikavoimillekin 
nauretaan ja Lauri heittää räpylän nurkkaan. Samalla sekunnilla valot sammuvat 
jäähallista ja pukuhuoneessa tapahtuu kummia! Onko räpylän henki suuttunut?  
 
 

 
 

 Lukkarila, Päivi: Ponimme Possukka 
(Karisto, 2020) 
Olipa kerran pieni poni, jonka mielestä parasta maailmassa oli laukata täyttä vauhtia. 
Vaikka se ei erityisesti pitänyt veteen menemisestä, se oli nimetty mertenjumalan, 
Poseidonin, mukaan. Ystävät kuitenkin kutsuivat sitä Possukaksi, ja ystäviä tällä 
ponilla riitti. Moni lapsi ehtikin olemaan Possukan opissa, ja tärkeintä, mitä Possukka 
heille opetti, oli se, että me ihmiset voimme olla parhaita ystäviä eläinten kanssa.  
Ponimme Possukka kertoo kirjailija Päivi Lukkarilan perheen lemmikkiponin tarinan 
varsasta hevosvanhukseksi. Kertomukseen on yhdistetty lyhyitä tieto-osuuksia 
monista mielenkiintoisista hevosasioista. 
 

 
 
 

Marttinen, Tittamari: Emppu perustaa eläinhotellin 
(Lasten Keskus, 2020) 
Emppua ja hänen ystäviään potkaisee onni, sillä he pääsevät perustamaan 
hotellin lemmikeille. Tärkeintä on että vieraat viihtyvät, joten touhua riittää 
alusta saakka. Pian hotelliin saapuu ensimmäiset vieraat, eikä eläinten kanssa 
ole ainuttakaan tylsää hetkeä! 
 
Aloittaa sarjan Empun eläinhotelli.  

 
 
 

Marttinen, Tittamari: Puhuva muumio 
(Mäkelä, 2020) 
Kaverukset Aava, Nooa, Emma ja Niilo lukevat innokkaasti ennätystenkirjaa ja 
päättävät alkaa tehdä omia ennätyksiä. Mikä on maailman hassuin välipala? 
Entä mikä on erikoisin sarjakuvasankari? Yhdessä on kiva keksiä kaikkea 
hauskaa ja mikä olisikaan ennätyksellisempää kuin puhuva muumio? 
 
Aloittaa sarjan Ennätyskerho. 



 
 

Milway, Alex: Hotelli Flamingo 
(WSOY, 2020) 
Hotelli Flamingo aloittaa uuden kuvitetun kirjasarjan, jossa kymmenvuotias 
Anna perii hotellin - ja elää jokaisen tytön unelmaa!  

Hotellilla Annaa kohtaa ikävä yllätys, sillä hotelli on suurremontin tarpeessa. 
Mutta ei hätää, uskollisen eläinhenkilökuntansa kanssa neuvokas Anna 
järjestää paikat kuntoon, ja pian ensimmäiset vieraat saavat tulla. Mutta 
kilpailevan hotellin omistaja tulee vierailulle eikä laisinkaan pidä hotellin 
loistokkaasta tunnelmasta…  

Sarjan toinen osa Helleaalto on jo ilmestynyt ja uusin kolmas osa Karnevaalirieha ilmestyy pian. 

 

 Nadin, Joanna: Miina Mylläkkä on täystuho 
(ArtHouse, 2020) 
Kun Miinan koululuokkaan otetaan lemmikkirotta, joka katoaa niin koko 
homma karkaa käsistä. Toisena päivänä koulussa esitellään jännittäviä 
esineitä, ja Miina päättää ryhtyä naapurustossaan arkeologiksi jokseenkin 
tuhoisin seurauksin. Sitten mummi kaatuu Miinan virittämään rosvoansaan 
ja joutuu sairaalaan. Järjestää Miina kaamean kattikatastrofinkin, mutta 
mikään näistä ei ole oikeastaan Miinan vika: hänelle vain aina sattuu ja 
tapahtuu! 
 
Tutustu myös toiseen Miina Mylläkästä kertovaan kirjaan: Miina Mylläkkä 

on katastrofimagneetti (2020). 
 
 

Nurmi, Maarit: Että mä olen nero! 
(Myllylahti, 2020) 
Eemun tarinoita kirjasarjan 6. osa.  

Että mä olen nero! on helppolukuinen ja mukaansatempaava kirja arkipäivän 
kommelluksista ja koulumaailman vauhdikkaista tapahtumista. Eemu kertoo 
kursailemattomalla tyylillään, mitä kamalaa, hauskaa ja noloa hänelle on tällä 
kertaa sattunut. Lyhyiden lauseiden, kuvituksen ja puhekuplien sekä väljän 
taiton vuoksi parisataasivuinen kirja on helppolukuinen. 



 

Paasto, Kaisa: Anni kaverinkesyttäjä 
(Tammi, 2020) 
10-vuotias Anni on kekseliäs, energinen ja hauska – siis kotosalla. Valitettavasti 
Koulu-Anni on paljon vaisumpi tapaus, eikä uutta ystävää tahdo millään löytyä 
parhaan kaverin muutettua pois. Kotonakaan kaikki ei mene nappiin, kun uusi 
lemmikkipossu Vaappu ei suostu kesyyntymään vaan mököttää pöydän alla. Annin 
on pakko ottaa itseään niskasta kiinni ja ryhtyä kaverinkesyttäjäksi. Eiköhän siihen 
samaan syssyyn kesyynny yksi vastahakoinen possukin. 
 
 

 
 

Percival, Tom: Satujen sankarit: Loitsuvaras 
(Kumma, 2020) 
Loitsuvaras on vauhdikas avaus kirjasarjalle, jossa tunnetut satujen sankarit vievät 
lukijan täysin uusien seikkailujen pariin.  
Pavunvarrestaan kuuluisalla Jaakolla ei ole elämässään huolen häivää. Jaakko asuu 
parhaiden kavereidensa kanssa kaupungissa, jossa tarinat kirjaimellisesti kasvavat 
puissa ja hänellä on lemmikkinään puhuva kana. Mutta kun Jaakko saa selville, että 
kaupunkiin tullut uusi lapsi juttelee salaa peikolle, kaikki muuttuu. Jokainen tietää, 
että peikot tarkoittavat vain ja ainoastaan ongelmia. Siispä Jaakko aikoo tehdä 
kaikkensa, jotta hän saa todistettua ystävilleen uuden lapsen hämärät puuhat. 
Silläkin uhalla, että tämä vaatisi varastetun taian käyttämistä! 

 
 

Rantala, Heli: Kaikkien aikojen kookoskeikka 
(WSOY, 2020) 
Tuuli ei ole perheensä seikkailunhaluisin jäsen, mutta kun Tuulin kapellimestari-
mummo alkaa rakentaa jotain salaperäistä, ei auta kuin pakata rohkeus reppuun ja 
lähteä reissuun. Mummon keksintö on arvaamaton, mutta aina neuvokas 
matkapari pärjää kyllä missä vain!  
 
Kannattaa tutustua myös Suurenmoiseen sitruunaseikkailuun (2019), jossa Tuuli 
lähtee pappansa kanssa pohjoisnavalle.  
 

 
 



Supinen, Miina: Rosmariini: Mättömadon salaisuus 
(WSOY, 2020) 
Keittiönoita Rosmariini matkaa vadelmalimujoessa pullalaivalla kohti Kumariaa 
mukanaan Lukupalojen Kokkiklubi-sarjasta tutut Madeleine, Michelin, Slaissi ja 
Bebe. Tosin matka tyssää heti alkuunsa, kun laivaan salakuljetettu toukka alias 
Mättömato ahmii pullalaivan palasiksi. Alkaa päätön seikkailu täynnä futaavia 
kentaureja, puhuvia pilviä ja ilmarosvoja. Onnistuuko Rosmariini päihittämään 
pippurimyllyllään ilkeän muurahaiskuningattaren ja muut matkan vitsaukset? 
 
 

 
 

 Tihinen, Mimmu: Pieni numero  
(Karisto, 2019) 
Petunia käy alakoulua ja asuu Metsäkankaan monenkirjavassa lähiössä. Petunian 
uusperheeseen kuuluvat äiti, amerikkalainen isäpuoli Gabriel sekä pikkusiskot Nora 
ja Lydia. Kun lähiötalossa järjestetystä taideillasta ei kerrota uutisissa, Petunia 
päättää perustaa oman lehden. Hän antaa sille nimeksi Pieni Numero, ja lehti saa 
heti kaksi tilaajaa. Petunian suorasukaiset uutiset aiheuttavat kuitenkin sählinkiä, ja 
lukijapalautteen vuoksi on tehtävä heti toinen Pieni Numero -- suuri oikaisunumero. 
 
 

 
 
 

Tolvanen, Joonas: Jademiekan arvoitus 
(Otava, 2020) 
Veljekset Jaakko ja Elias pääsevät tapaamaan mummia, joka asuu Kiinassa. 
Veljekset livahtavat hetkeksi omille teilleen täysin oudossa kaupungissa. Eksyvätkö 
pojat vai miksi tuo paikka näyttää niin vanhanaikaiselta ja kummalliselta? Onko 
mummin antamalla ikivanhalla onnenkorulla osuutta tapahtumiin? Miten niihin 
liittyy Jaakon kintereillä kulkeva lohikäärmeen poikanen? Entä keisarin tytär ja 
jademiekka, joka tarun mukaan hehkuu kirkkaana vain oikean keisarin kädessä? 

Seikkailutarina juuri itse lukemaan oppineille. 

 



 

 Troll: Mestarietsivä Peppunen: voittamaton rosvojoukko 
(Nemo, 2020) 
Kolmas osa Mestarietsivä Peppusesta kertovassa sarjassa. Uusi neljäs osa ilmestyy 
syksyllä.  
 
Testaa hoksottimiasi, etsi virheitä ja jännitä, kuinka Peppunen paljastaa viekkaimmat 
konnat tavaramerkillään, jättiläismäisellä pierulla! 

Pieniä tehtäviä sisältäviä helppoja ja pieruhuumoria sisältäviä etsivätarinoita.  

 

 

Viherjuuri, Heidi: Hilja ja täydellinen talvipäivä 
(Mäkelä, 2020) 
Uusin osa Hilja-tytöstä kertovaan kirjasarjaan. Hilja on vaahteramäen eemelimäinen 
rämäpää ja jos jonkinmoista touhua keksivä pikkutyttö. 

Tässä osassa Martti-serkku tulee vierailulle ja talvitouhuihin tulee lisäsäpinää. Päivät 
täyttyvät lumileikeistä, merirosvoleikit menevät niin jänniksi, että kierroksia täytyy 
laskea, ettei pikkusisko Taimi näkisi painajaisia. Seuraavasta päivästä uhkaa tulla 
lällypäivä, mutta sitten lapset keksivät laittaa naapurin Valkoherukkamummon, 
Sadetakkimummon ja Mansikkatädin äärimmäisen tiukkaan mummokokeeseen...  

 

 

 Våhlund, Elias: Käsikirja supersankareille. Osa 1: Käsikirja 
(S&S, 2019) 
Alisa on vaihtanut koulua, mutta kaikki on muuttunut ihan kamalaksi. Isot pojat 
kiusaavat häntä ja ilkkuvat liian isoja korvia. Liisa joutuu pakenemaan koulun jälkeen 
kirjastoon melkein joka päivä. Yhtenä päivänä hän löytää hyllystä kirjan, jonka selkä 
hehkuu punaisena ja kannessa lukee: Käsikirja supersankareille. Kirja lupaa opettaa 
101 kykyä, joita treenamalla tulee supersankariksi. Onko se mahdollista? 
 

Vauhdikkaan kuvatarinan 4.osa: Susi tulee on juuri ilmestynyt. 

 

 



Runokirjoja: 

Klingenberg, Malin: Pierun elämää 
(S&S, 2019) 
Mikäs sen parempaa kuin pieruhuumori! 
Tässä teoksessa loruillaan pierun raikkaissa tuulissa. 
 
 
 
 

 
 

Itkonen, Jukka: Seitsemän kääpiön rytmiorkesteri 
(Lasten Keskus, 2020) 
 
Tuttuja satujako? No ei aivan. Jokin niissä on tuttua ja jokin ihan uutta. Jukka Itkosen 
hersyvän riemukkaissa ja oivaltavissa runoissa Prinsessa Ruusunen menettää 
hermonsa, pukki järjestää kaalimaalla kemut ja Kerttu pakkaa noidan säkkiin. 
Punahilkan mummo kurvaa hätiin mopolla mutta päätyykin kihloihin, ja susi saa 
porsaan talon kylkiäisenä asuntolainan ja vesivahingon. 
 

 
 
 

Niemelä, Reetta: Kammotuksia 
(Lasten Keskus, 2019) 
KammOTUKSIA! paljastaa yllättäviä asioita erilaisista hämärän hiiviskelijöistä 
kaikille, jotka vain uskaltavat lukea. Hauskat runot ja lorut esittelevät muun 
muassa Pöhkön, Tuhmelon, Lorvin ja Sulo Sukkapörön. 
 
 
 

 
 

Ruohonen, Laura: Otus opus 
(Otava, 2020)  
Riemastuttavaa runofaktaa ja loisteliaita kuvia pienten otusten ja 
ötököiden ällistyttävästä elämästä! Villit ja viisaan humoristiset runot 
perustuvat kiehtoviin eläinfaktoihin ja otuksista tehtyihin sävellyksiin. 
Lukija saa Petri Kumelan esittämät kitarakappaleet kuunnellakseen 
kirjasta löytyvällä QR-koodilla. 
 
 

 



 
 
 

Sandelin, Annika: Jos olisin sammakko 
(Karisto, 2019) 
Mistähän sammakko mahtaa unelmoida? Ja mistä pääministeri ja liikennepoliisi? Ehkä 
bussi on kyllästynyt ajamaan aina samaa reittiä ja kuu olemaan yksinäinen. Joku 
unelmoi olevansa suuri ja pelottava, joku toinen pieni ja huomaamaton. Unelmissaan 
jokainen saa olla sellainen kuin haluaa, ja melkein jokainen haluaa olla joku muu kuin 
on. Mutta mahtaako muurahainenkin haluta? 

 

 

 

 

 

Tietokirjoja: 

 

Atkinson, Stuart: Tutki tähtiä Milka-kissan kanssa 
(Nemo, 2019) 
Yötaivaalta löytyy paljon jännittävää nähtävää. Tässä kirjassa Milka-kissa 
tutustuttaa sinut planeettoihin, tähtikuvioihin, kuun vaiheisiin ja 
revontulien syntyyn.  
 
Kirjassa myös pimeässä hohtavia aukeamia, joiden avulla tähtikuvioita voi 
tutkia ilman taivaalle tähyämistäkin.  
 
 

 
 

Claybourne, Anna: Eläinten jännä maailma 
(Into, 2020) 
 
Tiesitkö, että eläimet tanssivat, nauravat ja leikkivät aivan kuten me ihmisetkin? 
Tai että eläimetkin rakentavat koteja, käyttävät työkaluja ja huolehtivat 
loukkaantuneista lajitovereistaan? Eloisasti kuvitettu kirja kurkistaa eläinten 
ihmeelliseen maailmaan, ja näyttää kuinka samankaltaisia eläimet ja ihmiset 
ovat. 
 



 
 
 

Escandell, Victor: Ratkaisetko arvoituksen?  
(Nemo, 2020) 
 
Kimurantti tapaus vaatii mestarillisen etsivän. Tehtävänäsi on ajatella 
luovasti, etsiä johtolankoja ja tehdä päätelmiä. Kirjan jokaisella 
aukeamalla on arvoitus, jonka vastaus löytyy läpän alta. Arvoitukset on 
pisteytetty helpoista vaikeisiin.  
 
Haasta ystäväsi ja perheesi kisaan, jonka voi käydä myös joukkueina!  

 
 

Deutsch, Libby: Mistä kaikki tulee ja mihin se menee? 
(Karisto, 2020) 
 
Miksi valo syttyy, kun painat katkaisinta? Mitä kaikkea tapahtuu, kun soitat 
puhelimella tai vedät vessan? Miten suklaapatukka syntyy? Entä miten 
matkalaukut löytävät lentokentältä tiensä määränpäähän? Nämä ja monet 
muut kiperät kysymykset saavat vastauksensa tässä mainiossa tietokirjassa, 
jossa arkiset asiat, reitit ja syntytarinat selitetään havainnollisesti ja hauskasti!  
 
 

 
 
 

Erkintalo, Jenni: Ystäväni puu 
(Etana Editions, 2019) 
 
Esittelee 13 Suomessa ja muualla Pohjolassa elävää puulajia. Se opettaa 
tunnistamaan puita esimerkiksi rungon, lehtien ja kukintojen avulla.  
 
Sisältää myös puuhavinkkejä luontoon. 
 
 
 

 



 
Gifford, Clive: Kuinka suuri on suuri? 
(Lasten Keskus, 2020) 
Vertailemme ympärillämme olevia asioita koko ajan. Mittailemme, kuka on 
pisin ja mikä on isoin. Tämä kirja vie vertailun aivan uusiin, mielikuvituksellisiin 
mittasuhteisiin. Vertailu voi olla todella villiä, outoa ja mahtavaa!  
 
Tällä matkalla lukija kohtaa mahtavia olentoja ja uskomattomia asioita: puun, 
joka voi varastoida yli 770 kylpyammeellista vettä, korallilajin, joka on viettänyt 
4000-vuotissyntymäpäiviään ja aikuisen hain, joka on lyhyempi kuin lyijykynä. 
 

 
 

Horst, Jorn Lier: Etsivän käsikirja 
(Otava, 2020) 
Mitä pitää tehdä ensimmäisenä, kun saa ratkaistavakseen mysteerin? Kuinka 
johtolankoja etsitään? Mistä voi tietää, kuka puhuu totta ja kuka valehtelee? Miten 
sormenjälkiä tutkitaan? Tästä kirjasta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon, jotta voit 
alkaa selvittää mysteereitä.  
 
Etsiväkaksoset seikkailevat myös suositussa kirjasarjassa. 
 
 
 

 
 

Hurme, Vuokko: Karkkikirja 
(WSOY, 2019) 
Makeaa faktaa maku- ja aivonystyröille! 

Karkit – nuo ihanat, rouskuvat, venyvät, suussa sulavat ja käsiä tahmaavat 
hampaiden viholliset. Mitä karkit oikeastaan ovat, ja miksi ne maistuvat 
niin herkullisilta? Karkkikirja on pullollaan kiinnostavia, outoja, hauskoja 
ja ennenkuulumattomia asioita. Tiesitkö, että laku valmistetaan 
lakritsikasvin juuresta? Tai että maya-intiaanien rahana toimivat 
kaakaopavut? Minkälaisia makeisia maiskuteltiin sata tai tuhat vuotta 
sitten? Entä missä sijaitsee maailman ainoa purkaton valtio?  

 
 
 



Lipasti, Roope: Lätkä-Laurin jääkiekkokirja 
(WSOY, 2020) 
Lätkä-Laurin jääkiekkokirjasta löytyy kaikki mitä olet ikinä halunnut tietää 
jääkiekosta ja vähän enemmänkin. Runsaasti kuvitettu joka junnun toiveopas 
– mukana Saku Koivun treenivinkit! Kuka joutuu jäähylle, jos valmentaja 
riehuu? Mistä kiekko on tehty? Kuka on jääkiekkojoukkueen notkein pelaaja? 
Näihin ja muihin kysymyksiin löytyy vastaus hauskasta tietokirjasta. 
 
Runsaasti ja humoristisesti kuvitettu tietokirja sopii pienimmillekin jääkiekon 
pelaajille. 
 
 
Maclaine, James: Tämän haluat tietää 
(Lasten Keskus, 2020) 
Jos olet aina halunnut tietää, että Australiassa on kenguruita kaksi kertaa enemmän 
kuin ihmisiä, ihmisen ohutsuoli on noin kuusi metriä pitkä, Venetsiassa on 177 
kanavaa muttei teitä tai että virtahepo puree kovempaa kuin mikään muu eläin, niin 
tämä kirja on sinulle! 
 
Hieno kuvitus. 
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