
    

Karkkilan kaupunginkirjaston koulusarjat (1/2017) 

Karkkilan kirjasto tarjoaa koulujen käyttöön ns. koulusarjoja, joissa on 5-25 kappaletta samaa 
kirjaa. Sarjoja voidaan täydentää tarvittaessa joillakin lisäkappaleilla Karkkilan ja muiden Lukki-
kirjastojen avokokoelmista. Sarjoja voi tiedustella lainaksi kirjaston henkilökunnalta, p. 044 767 
4642. Niitä ei voi varata verkkokirjastosta. Laina-aika on 4 viikkoa. 

Bagge, Tapani: Kiljusen uusi herrasväki 2: 
Kaupunkielämää 
 
Kirjailija Tapani Bagge ja kuvittaja Mika Launis tuovat Jalmari 
Finnen luoman anarkistisen perheen maalta Helsinkiin. Töölössä 
asuessa Mökö, Luru ja Plättä on laitettava paremman väen 
kouluun. Koulussa Kiljusen lapset kuulevat musiikinopettajan 
Mooses-kissan kadonneen ja etsinnän tuloksena löytyy sekä 
Mooses että kissa. Kiljusten ollessa asialla kommelluksitta ei 
tietenkään selvitä myöskään huviretkestä uimastadionille ja 
autoajelusta yleislakon aikaan. Kun Kiljuset sitten lukevat uutisen 
avaruuslennosta, tarvitaan vyöt ja henkselit turvaksi! 
 
2. -3. -luokkalaisille 
Satukustannus, 2013 
47 s. 
25 kpl 
 
 
 

Köngäs, Heidi: Henkselirouva ja sinivärinen pupu  
 
Ohjaaja, kirjailija Heidi Köngäs kirjoittaa vivahteikkaan tarinan 
sinivärisestä pupusta. Pupu sanoo olevansa aito sinivärinen, von 
Paldur, palturinpuhujien sukua. Hertan ja Martan kesäloma 
Henkselirouvan, hänen koiransa Korkin ja kissanpentu 
Kompassin luona muuttuu seikkailuksi pupun muuttaessa 
Martan taskuun.  Lisäksi rannalta löytyy pullopostia, joka sisältää 
salaperäisen kartan. Satumaisen tarinan keskiössä ovat ystävyys, 
auttaminen ja luonnonsuojelu. 
 
2. -3. -luokkalaisille 
Lasten Keskus, 2013 
66 s. 
25 kpl 

 



 

Tuomola, Johanna: Kadonneiden rahojen arvoitus 
 
Kivalan etsivät on aikuisten dekkareistaankin tunnetun Johanna 
Tuomolan lastendekkarisarja.  Kivalan etsivät Matti ja Lumi 
rientävät apuun koulun retkikassan kadotessa vain hetkeä ennen 
retkipäivää. Epäiltyjä voroja löytyykin useampia, mutta sitten 
Matti ja Lumi kohtaavat ongelman. Edetäkseen tutkimuksissa he 
pyytävät Kivalan etsiviin kolmannen jäsenen: luokan perällä 
istuvan hiljaisen Sampsan. Poika on kiinnostunut matematiikasta 
ja fysiikasta, eikä hänellä ole yhtään ystävää. Pystyykö Sampsa 
auttamaan Kivalan etsiviä? 
 
Kadonneiden rahojen arvoitus on Kivalan etsivät -sarjan toinen 
osa.  
 
2. -4. -luokkalaisille 
Myllylahti, 2013 
52 s. 
25 kpl 
 
 

Vuorio, Maria: Orava ja pääskynen 
 
Orava löytää syksyllä pääskysen, jonka pakkasyöt ovat kohmettaneet. Se 
kantaa linnun pesäänsä ja saakin sen virkoamaan. Linnun on jäätävä 
oravan luokse talven yli. Oravan auttamishalu aiheuttaa kummastusta 
muissa metsän eläimissä, eihän lintu ole edes sen lajitoveri. Päänvaivaa 
oravalle tuottaakin linnun kielen opettelu ja sen tapojen ymmärtäminen. 
Pääskynenkin joutuu kohtaamaan uusia asioita ja tapoja. 
Väärinkäsityksiltä ei vältytä, kun erilaiset kielet ja kulttuurit kohtaavat. 
Kommelluksien takaa löytyy kuitenkin aito ystävyys, mikä on kaikkein 
tärkeintä.  
 
3. -4. -luokkalaisille 
Tammi, 2007 
98 s.  
6 kpl 
 

Kallioniemi, Tuula: Pätkämäen tarzanit 
 
Totin ja Tiituksen luokka lähtee leirikouluun Pätkämäen leirikeskukseen. 
Tarkoituksena on tutustua luontoon ja oppia selviämään luonnossa melko 
omatoimisesti. Työvuorot on jaettu ruuanlaitosta saunan lämmitykseen ja yöt 
vietetään tietysti teltoissa. Opettaja Visa Vuorinen kertoo tarinan 
metsänpeikosta, joka saa Totin ja Tiituksen mielikuvituksen valloilleen. Mikähän 
varjoissa liikkuva hahmo on? Ainakaan se ei halua tulla nähdyksi.  
Teos on Totti & Tiitus -sarjan viides osa.  
 
4. -6. -luokkalaisille 
Otava 2007 
176 s. 
6 kpl 



Gahrton, Måns: Rosan elämää - ja vähän Villenkin 
 
Rosa asuu kolmestaan äitinsä ja siskonsa kanssa, ja kuuntelee näiden 
jatkuvaa riitelyä. Isä on aina hajamielinen ja äiti haluaa hänen 
soittavan koulun puhallinorkesterissa trumpettia. Oikeasti Rosa 
haluaisi olla jonakin päivänä kuuluisa poptähti.  
 
Rosa huomaa tekevänsä asioita, joita muut toivovat hänen tekevän. 
Pöytälätkääkin hän pelaa naapurin Villen kanssa vain, koska Ville niin 
haluaa. Rosa päättää, että tästä lähtien hän tekee vain niin kuin itse 
haluaa. Teos aloittaa Rosan elämää -sarjan. 
 
5.-6. -luokkalaisille 
Tammi, 2005 
170 s.  
6 kpl 
 

Sedgwick, Marcus: Mustat ratsastajat  
 
Mustat ratsastajat sijoittuu kaukaiseen aikaan kaukaisessa pohjolassa. 
Sigurd ja Hiiri asuvat Stornin kylässä, jossa elinkeinona on kalastus ja 
viljely.  Sigurd on pelastanut heiveröisen Hiiri-tytön susiluolan suulta, 
eikä Hiiren menneisyydestä tiedetä mitään. Tytöllä ilmenee yllättäen 
yliluonnollisia kykyjä, jotka saavat kylän asukkaat pelkäämään. Kuka 
Hiiri oikeasti on ja miksi totuus tytön menneisyydestä herättää eloon 
tarinan mustista ratsastajista?    
 
Karuun, erityksissä olevaan maahan sijoittuva kertomus inhimillisyyden 
etsimisestä.  
 
5. -luokasta ylöspäin 
WSOY, 2004 
191 s.  
5 kpl 
 

 

Trenter, Laura: Tuli on irti!  
 
Frida ja Isabelle ovat parhaat kaverit. Ystävykset kokeilevat polttaa 
tupakkaa salaa vanhan autiomökin pihassa. Tupakkakokeilussa käy 
kuitenkin hullusti, sillä ystävykset säikähtävät metsän reunassa näkyvää 
hahmoa. He onnistuvat pakenemaan, mutta hetken päästä palokunta 
kiitää autiomökille. Palaneen mökin raunioista löytyy luita, ovatko Frida 
ja Isabelle vahingossa tappaneet jonkun? 
 
Salaisuus kiristää ystävysten välillä yhä enemmän, kun seudulla alkaa 
syttyä uusia tulipaloja. Lisäksi Frida on varma, että joku seuraa häntä…  
 
5. -6. -luokkalaisille 
Otava, 2007 
144 s.  
6 kpl  



Parvela, Timo: Tuliterä 
 
Sampo ja Ahti ovat ystäviä, joiden isät katosivat kalareissulla. 
Seikkailu alkaa koulun kevätjuhlassa, kun pojat saavat tietää 
olevansa Sammon vartijoiden perillisiä. Kalevalasta tutun 
Sammon osista osa kulkeutui merenrannoille ja osa vaipui meren 
pohjaan, kun Väinämöinen ja Louhi taistelivat siitä.  Sukupolvelta 
toiselle Sammon vartijat ovat varjelleen sirpaleita, jottei Louhi 
saisi niitä. Nyt on poikien vuoro hoitaa vartijoiden tehtävä, 
avukseen he saavat Ilmarin isosiskon Annin, maagisen kanteleen 
sekä Tuliterän, Väinämöisen miekan. Tässä seikkailussa on 
pelissä maapallon kohtalo.  
Teos aloittaa Sammon vartijat -sarjan. 
 
5. -7. -luokkalaisille 
Tammi, 2007 
227 s. 
6 kpl 
 
 

 

Kökkö, Hanna: Kätkö 
 
Kuudesluokkainen Manu odottaa kesälomaa, sillä koulussa on vain 
ymmärtämättömiä opettajia ja luokkakaveritkin ärsyttävät. Manua 
painaa myös äidin kanssa puhumattomat asiat, mutta onneksi kesällä 
voi paneutua rakkaaseen harrastukseen geokätköilyyn. Geokätköä 
etsiessään Manu tapaa Helmin, jonka kanssa juttu luistaa ja kesästä 
vaikuttaakin tulevan mukava. Seikkailu on kuitenkin vasta alussa, sillä 
Manu ja Helmi ajautuvat keskelle jännittävää salamyyntikuviota… 
Kätkö on kirjasarjan ensimmäinen osa.  
 
5. -7. -luokkalaisille 
Mäkelä, 2013 
181 s. 
25 kpl 
 
 



Romppainen Katariina: Sori vaan, se on totuus 
 
Seiskaluokkalainen Senja ei tiedä isästään muuta kuin nimen. Hän 
asuu äitinsä kanssa huonomaisella alueella kaupungin 
vuokratalossa. Kotiolot ja perhe hävettävät Senjaa, jonka ystävillä 
on varaa shoppailla, matkustella ja sisustaa. Senja päätyy 
valehtelemaan kavereilleen kotioloistaan ja valheen perään 
kasvaa toinen.  
 
Äiti lähtee rahan perässä Norjaan työkeikalle ja lähettää Senjan 
asumaan isänpuoleisille isovanhemmille hienostoalueelle. 
Yhtäkkiä Senjan kaikki toiveet näyttävän toteutuvan: ukilla on 
varaa antaa ainoalle lapsenlapselleen parasta, ja isänkin 
tapaaminen näyttää mahdollistuvan. Teos kuvaa oivaltavasti 
köyhän nuoren ongelmia, kun uusimmat älypuhelimet, nopea 
nettiyhteys ja ulkomaanmatkat ovat mahdottomuuksia. 
Isänkaipuu ja rehellisyyden merkitys ovat kantavia teemoja. 
 
6.-8. -luokkalaisille 
Karisto, 2015 
230 s. 
25 kpl 

 

 

Levola, Kari: Unisieppari 
 
Yhdeksäsluokkalainen Aleksi elää omissa oloissaan tietokoneen, 
musiikin ja kotitöiden parissa. Isä on paljon matkoilla ja äidillä on 
salaisuus, josta ei voi puhua. 
 
Kesken lukuvuoden luokalle tulee kuitenkin uusi tyttö: Emilia. 
Aleksi ja Emilia alkavat kertoa uniaan toisilleen ja ilmassa on 
rakkauttakin. Emiliallakin on salaisuuksia: hänen pikkuveljensä, 
Aleksiakia isokokoisempi, on kehitysvammainen ja isällä on 
ongelmia alkoholin kanssa.   
 
Levola kuvaa arkisia asioita kuljettaen rinnalla unimaailmaa. 
Vanhempien traumat eivät olekaan nuorelle sukupolvelle niin 
iso möykky, kuin he luulivat.  
 
6. -9. -luokkalaisille 
Tammi, 2007 
140 s.  
5 kpl 
 

 
 
 
 
 
 
 



Laajarinne Jukka: Jäiset jumalat 
 
Eristyneen vuoristolaakson kylän elämä rikkoontuu, kun sinne saapuu 
muukalainen nimeltä Tzootz. Hänellä on hämmentävät tavat, ja hän 
näyttäkin omituiselta. Muukalaisen määränpää on pyhä 
Jumaläitivuori. Kyläläiset ovat ihmeissään, vain hullu koettaa mennä 
sinne.  
 
Muukalainen palaa vuorelta, jättää vuoresta louhitus kiven Tashi-
pojalle ja katoaa jälkiä jättämättä. Kun kylä kokee kovia aikoja, 
kyläläiset etsivät syytä kivestä. Tashin on lähdettävä palauttamaan 
kivi, jotta satoa voitaisiin jälleen saada. Matka vuoren huipulle on pitkä 
ja vaativa. Eristäytyneen kylän asukas Tashi näkee vuoren huipulta 
jotain, jonka olemasta olosta kyläläiset eivät tienneet.  
 
7.-9. -luokkalaisille 
WSOY, 2007 
205 s.  
5 kpl 


