
Lukemistovinkkaus alakoulu    3.11.2021 

 

Supinen Miina: Kokkiklubi maailman paras pizza (1-3lk) 

• helppolukuinen, värikäs kuvitus 

• neljän kaveruksen kokkiklubi, uunissa käryävä pizza ja ripaus magiaa 

 

Marttinen Tittamari: Ikioma perheeni (2-3lk) 

• erilaisista perhemuodoista 

• helppolukuinen 

 

Nopola Sinikka: Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi (2-4lk) 

• suositun Risto Räppääjä kirjasarjan neljäs kirja 

•  dekkarivivahteita saava tarina Elvi Räppääjän vierailusta ja oudoista käänteistä. 

 

Nopola Sinikka: Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen (2-4lk) 

• tarina kahdesta hullunkurisesta siskoksesta, jossa Vilttitossu huijaa Heinähattua ja osallistuu 

Heinähatun luokan onkiretkelle Heinähatun tietämättä. 

• lukemisto selkokirjana, lainakokoelmasta löytyy ns. normi-painos. 

 

Aho Marja: Hii-o-hoi! aarre näkyvissä (3-4lk) 

• helppolukuinen merirosvotarina 

• kesäinen tarina, joissa keskiössä perhe ja kaverit, 

• mielikuvitusmatka maailman merillä ja merirosvoilua 

 

Kallioniemi Tuula Reuhurinne 1 (3-5lk) 

• Vanha tuttu Reuhurinteen koulusta ja koululaisista kertova kirja 

• yhteisnide sisältää kirjat Reuhurinteen ala-aste ja pusuja ja pulmia. 

• naurua, kommelluksia ja hauskoja henkilöhahmoja 

• lukemistokirjan luettuaan sarjan kirjojen parissa voi jatkaa useiden kirjojen verran 

 

Ala-harja Riikka Kahden maan Ebba (3-5lk) 

• lyhyt mukava tarina eroperheen tytöstä joka matkustaa kahden kodin välillä 

• sarjan aloitusosa 

 

 



Evinsalo Kari Etsivä Vertti ja salakuljettajat (3-5lk) 

• etsiväseikkailu 

• helppolukuinen, iso teksti ja isot rivivälit 

• mukava helppo dekkari 

• kirjassa lapset sekaantuvat tahtomattaan kultasepänliikkeen ryöstöön ja saavat mökkimatkalleen 

heitä seuraavan kummallisen kaksikon. 

 

Hiekkalinna Tero Tutkimusmatka avaruuteen (3-6lk) 

• tietokirja avaruudesta 

• käydään läpi esimerkiksi kaikki planeetat 

• jaoteltu pieniin selkeisiin osiin, joten helppo lukea vaikka vain osa kirjasta 

 

Runokirjat Itkonen Jukka Tukaani puussa ja Kaikki hyvin kasvimaalla (3-6lk) 

• taattua itkosta! 

• hauskoja runoja vaikka leikittäviksi 

 

Korolainen Tuula Kissa, kissa, kissa (3-6lk) 

• runokirja kissoista 

• hieman hankalampia kuin itkosen runot 

 

 

Korolainen Tuula Taivasta hipoo hännänpää (5-6lk) 

• runokokoelma alakoulun yläluokille 

• runoja kattavasti eri aiheista, voi lukea teemoittain tai vain osan kirjoista 

 

Ertimo Laura Vesi: kirja maailman tärkeimmästä aineesta (4-6lk) 

• mun suosikki 

• ensisilmäyksellä liian vaikeaselkoinen, mutta sisältö on aivan huippu 

• voi käyttää esim biologian tunnilla tai yhdistää äikän ja biologian tehtäviin 

• helppo lukea vaikka vain osa kirjasta 

• kirjasta saa monia keskustelun avauksia 

• ehkä enemmän kuitenkin vitos-kutosille 

 

Hai Magdalena: Kurnivamahainen kissa (4-6lk) 

• fantasiahenkinen tarina 

• ahneus, tavaranpaljoudesta 

• hieno mustavalkea kuvitus 



Parvela Timo Kepler62:kirja kaksi: lähtölaskenta 

• sarjan toinen osa, mutta voi lukea ilman ykkösosan pohjustusta 

• scifiseikkailu pelimaailmassa 

• vedonnut kaikkiin lukijoihin, poikiin että tyttöihin = kaikkiin sukupuoliin 

• lukemistokirjan luettuaan sarjan kirjojen parissa voi jatkaa useiden kirjojen verran 

 

Uspenski, Eduard Fedja-setä kissa ja koira (4-6lk) 

• hyvin vähän lainattu, ehkä jo liian vanha? 

• absurdi klassikkotarina nuoresta fedja-sedäksi kutsutusta pojasta sekä hänen kissastaan ja 

koirastaan. 

 

Knapman Timothy: Kuninkaan ritari / Minotauroksen labyrintti (5-6lk) 

• Historiaseikkailu 

• Tarinan kulkuun voi itse osallistua valitsemalla  

 

Viskari Joni: Renni ja Futardo (5-6lk) 

• vauhdikas tarina 10 vuotiaasta Rennistä joka pelaa jalkapalloa 

• kirja on romaanimuotoon kirjoitettu futisopas. Kirjailija on itse toiminut valmentajana. 

• vanha kirja, viime aikoina ei ole lähtenyt lainaan. Hyvin mahdollisesti seuraavia poistuvia kirjoja 

lukemistosta 

 

Verne Jules Maailman ympäri 80 päivässä (5-8lk) 

• selkokirja versio klassikkotarinasta lontoolaisesta Phileas Foggista joka vedonlyönnin seurauksena 

lähtee kiertämään maailman ympäri 80 päivässä. 

 

Kökkö Hanna Kätkö (5-8lk) 

• lähtenyt lainaan enemmän alakoulun puolelle, mutta myös yläkoulun listoilla 

• jännitystä, geokätköilyä 

• sarjan avausosa 

• käsitellään geokätköilyn lisäksi vakavampiakin aiheita.  

 

wilson Jacqueline: Tatuoitu äiti (5-6lk) 

• kertomus 10 vuotiaasta Dollysta. Sisarukset Dolly ja Star rakastavat äitiään yli kaiken ja kestävät 

melkein mitä vaan. Äiti elää omassa itsekeskeisessä todellisuudessaan omien ongelmiensa kanssa. 

Perheestä huolehtiminen on kuitenkin lapsille raskasta. 

• vakavat teemat perheenjäsenen masennus, päihteet, yksinäisyys 

• vakavia teemoja käsitellään kuitenkin kirjailijalle tyypillisellä tavalla suorasukaisesti ja hauskasti, 

vaikeuksiin ei jäädä rypemään 



Parvela Timo Tuliterä (5-6lk) 

• fantasiaseikkailu Kalevalan hengessä 

• trilogian ensimmäinen osa. Lukemistokirjan jälkeen voi tarinaa jatkaa kahden jatko-osan verran. 

 

Mäkinen Kirsti Suomen lasten Kalevala (6-9lk) 

• Kalevalan lastenversio 

 

Mauri Kunnas Seitsemän koiraveljestä (3-6lk) 

• Koiramäen versio klassikosta Seitsemän veljestä 

 

Myös yläasteen listoilla, mutta sopii jo kutosille… 

Delikouras Aleksi: Nörtti ja Nörtti2 next level 

• erittäin luettu kirja Nörtistä, joka haluaa tulla maailman parhaakis pelaajaksi ja elää 

virtuaalimaailmassa  

• nörttimäistä kommentointia niin äidin huolestuneisuudesta ja poikaystävästä kuin luokka- ja 

pelikavereista, ihastumisesta ja elämästä 

• lukemistokirjoina osat 1 ja 2. Lukemistokirjan /-kirjat luettuaan sarjan kirjojen parissa voi jatkaa 

useiden kirjojen verran. Nörtti kirjoja on julkaistu viisi. 

 

Kallioniemi Tuula Villi Viikko (6-lk) 

• ehdoton mun suosikki ja lainaluvuista päätellen myös teidän opettajien 

• hyvä ja laadukas tarina ohuessa paketissa -> taattu suosio 

• jos siis et vielä ole tutustunut niin kannattaa 

• paljon lainattu ja kerää mukavasti myös varauksia 

 

Tulossa:  

• sarjakuvavalikoima ja runokirjavalikoima 

• toiveita lukemistokirjoista? Mitä teemoja? pitkiä? lyhyitä? 

• Miten lukemistokassit löytyy lumme-finnasta… 

 


