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Salonen suosittelee 
Yläkoulu 

FANTASIA 
Adeyemi, Tomi: Koston ja kunnian lapset 
(yliluonnolliset voimat, valtataistelu, sisällissodat) 
Carranza, Maite: Susiemon klaani  
TAI Noitien taistelu –trilogian muut osat 
(seikkailu, magia, lumous, tyttäret, äidit, noidat, oppipojat, 
salaisuudet, Espanja, Sisilia) 
Cashore, Kristin: Syntymälahja 
(seikkailu, etsintä, ihmisryöstöt, erilaisuus, tytöt, lahjakkuus, 
tappo, sotilaat, kuningaskunnat) 
Clare, Cassandra: Luukaupunki TAI Varjojen kaupungit -
sarjan muut osat 
(seikkailu, katoaminen, vampyyrit, New York) 
Collins, Suzanne: Ylismaan Gregor TAI Alismaan tarinat –
sarjan muut osat 
(seikkailu, maanalainen maailma, pelastus, valtakunnat, 
tuhoutuminen, kadonneet, isät, sisarukset, kaupungit, 
eläimet, ihmiset, rinnakkaiset maailmat, New York) 
Das, Mintie: Kuolleetkin ghostaa (erilaisuus, yliluonnolliset 
voimat, henkimaailma, murha) 
Dibben, Damian: Historian vartijat: Myrsky nousee TAI 
sarjan muut osat 
(seikkailu, aikamatkat, 1800-luku, etsintä, kadonneet, 
vanhemmat, uhkakuvat, maapallo, tuhot, salaseurat) 
Garcia, Kami: Lumoava kirous TAI Loihtijakronikat –sarjan 

muut osat   

(kiroukset suvut, yliluonnolliset voimat, magia, unet tytöt, 

rakkaus nuoret, kuolemattomuus, noidat) 

Gier, Kerstin: Rubiininpuna TAI sarjan muut osat 

(aikamatkat, romantiikka, seikkailut, kaupungit Lontoo) TAI 

Lupaus TAI Unien kirjat –sarjan muut osat  

(unet, yliluonnolliset voimat, salaisuudet, uusperheet, 

sisarpuolet, kaupungit Lontoo) 

Green, Sally: Savuvakaat TAI sarjan muut osat 

(valtataistelu, romanssit, metsästäjä-demonit, konfliktit 

valtakunnat) 

Haig, Matt: Kuinka aika pysäytetään 

(ikääntyminen, näkymättömyys, aikatasot) 

Harris, Joanne: Riimut 

(merkit, valtataistelu, järjestys, kaaos, taikaesineet, taiat, 

noidat, mytologia, rinnakkaiset maailmat, Pohjoismaat) 

Helminen, Sini: Hurme TAI Sysi (elämänmuutokset, 

deittailu, ihastus, salaisuudet, menneisyys, kummitukset, 

opiskelijat) 

Helsinki 

Hepo-oja, Britta: Suomea lohikäärmeille TAI Sydämiä 

seireeneille 

(2020-luku, sääty-yhteiskunta, luokkaerot, noidat, 

lohikäärmeet) 

Hobb, Robin: Näkijän taru: Salamurhaajan oppipoika TAI 

sarjan muut osat 

(seikkailu, miekka ja magia) 

Holopainen, Anu: Syysmaa: 1 : Welman tytöt TAI 

Syysmaa –sarjan muut osat 

(historialliset romaanit, pakkoavioliitto, kapinointi, naisen 

asema, lainsuojattomat, varkaat) 

Horowitz, Anthony: Viisi vartijaa: Korpinportti TAI sarjan 

muut osat 

(jännitys, fantasia, seikkailu, pahuus, kasvattilapset, 

kadonneet, kylät, maaseutu, rinnakkaiset maailmat, 

vaihtoehtohistoriat) 

Kanto, Anneli: Tähystäjäneito TAI Kuparisaari –sarjan 

muut osat 

(valtataistelu, vierailut, hovit, kulissiavioliitto, hallitsijat, 

uhrautuminen, rakastavaiset, onneton rakkaus, nuoret, 

valtiot, saaret) 

Landy, Derek: Keplo Leutokalma TAI sarjan muut osat 

(jännitys, salaisuudet, kuolema, kirjailijat, perinnöt, 

yksityisetsivät, velhot, yliluonnolliset olennot) 

Le Guin, Ursula: Maameren velho TAI Maameren tarinat –

sarjan muut osat  

(hyvän ja pahan välinen taistelu, velhot, magia, 

muodonvaihdos, lohikäärmeet) 

Maas, Sarah J.: Lasipalatsi TAI sarjan muut osat 

(magia, valtataistelu, salamurhaajat) 

Meresmaa, J. S.: Mifongin perintö TAI trilogian muut osat 

(seikkailu, etsintä, valtataistelu, juonittelu, salaisuudet, 

petos, ihastus, kielletty rakkaus) 

Mikama, Anniina: Taikuri ja taskuvaras TAI sarjan muut 

osat 

(magia, taiat, taskuvarkaat, taikurit, kaupungit Helsinki 

1800-luku) 

Paolini, Christopher: Eragon  

TAI Perillinen –sarjan muut osat 

(miekka ja magia, hyvän ja pahan välinen taistelu, 

ystävyys, pojat, lohikäärmeet, kasvu, yliluonnolliset voimat, 

taikaesineet, miekat, lohikäärmeratsastajat, perilliset) 

Parkkola, Seita: Usva 

(maaginen realismi, erilaisuus, nuoret, ilkivalta, katulapset, 

kapinalliset, salaseurat, Legioona, tavaratalot, Paratiisi) 

Peltoniemi, Sari: Kuulen kutsun metsänpeittoon TAI 

jatko-osa Haltijan poika 

(äidittömyys, salaisuudet, kolttasaamelaiset, ystävyys, 

samanismi, uskomukset, yliluonnolliset olennot, 

vainoaminen, ensirakkaus) 

Pitkäkangas, Elina: Hukan perimät 

(ihmissudet, metsästys, karanteeni, tuhon jälkeinen 

maailma) 

Pratchett, Terry: Magian väri TAI joku muu Terry 

Pratchettin kirja 

(hyvän ja pahan välinen taistelu, huumori, satiiri, parodia, 

magia, tulipalot, velhot, matkailijat, antisankarit, sankarit, 

jumalat, planeetat) 

Puikkonen, Arja: Äänihäkki 

(kirous, katoamiset, luonto, vaarallinen matka, 

pelastaminen) 

Pullman, Philip: Universumien tomu: Kultainen kompassi 

TAI sarjan muut osat 

(tieteiskirjallisuus, rinnakkaiset maailmat, noidat, 

steampunk) 

Riordan, Rick: Kesän miekka TAI Magnus Chase –sarjan 

muut osat 

(myytit, jumalat, mytologia Pohjoismaat, taikaesineet, 

kuolemanjälkeinen elämä, rinnakkaiset maailmat, orvot, 

taruolennot, kaupungit Boston) 

Rodda, Emily: Deltoran vyö: 1. Hiljaiset metsät TAI 

Deltoran vyö –sarjan muut osat 
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(seikkailu, hyvän ja pahan välinen taistelu, taikaesineet, 

vyöt, etsintä, jalokivet, hallitsijat, Varjojen valtias, valtiot) 

Rogerson, Margaret: Kirjojen tytär 

(löytölapset, magia, velhot, kirjastot) 

Rouhiainen, Elina: Muistojenlukija TAI Väki –sarjan muut 

osat 

(yliluonnolliset voima,t nuoret, paperittomat henkilöt 

pakolaiset, lukiolaiset tytöt, romanit, pojat) 

Salama, Annukka: Käärmeenlumooja TAI Piraijakuiskaaja 

(yliluonnolliset voimat, rullalautailu, rakastuminen) 

Scott, Michael: Kirjanvartija TAI Kuolemattoman Nicholas 

Flamelin salaisuudet –sarjan muut osat 

(seikkailu, kuolemattomuus, alkemia, magia, kirjat, 

uhkakuvat, ihmiskunta, tuhoutuminen, rinnakkaiset 

maailmat, Varjovaltakunta, San Francisco, Yhdysvallat) 

Tammimaa, Essi: Noaidin tytär TAI trilogian muut osat  

(äidittömyys tytöt, koulunkäynti lukio, ihastus laulajat, 

yhtyeet Maailman reunalla, mytologiat saamelaiset, 

salaisuudet äidit, kirjoittaminen tarinat, noaidit, soturittaret, 

rinnakkaiset maailmat metsät) 

Taylor, Laini: Karou, Savun tytär 

(hyvän ja pahan välinen taistelu, enkelit, demonit, hirviöt, 

mytologia, antiikki)  
Thomas, Aiden: Hautausmaan pojat (transihmiset, 

identiteetti, yliluonnolliset olennot, magia, ystävyys, 

rakkaus, hyväksyminen, perheet, latinot) 

Tolkien, J. R. R.: Hobitti  

(seikkailu, matka aarteenetsintä, sormukset, velhot, 

kääpiöt) TAI Taru sormusten herrasta  

(fantasiakirjallisuus klassikot) 

Turtschaninoff, Maria: Arra 

(valtataistelu, pelastus, retket, kielletty rakkaus, erilaisuus 

tytöt, kapinalliset, prinssit) TAI Helsingin alla 

(hyvä vastaan paha, salaisuudet, erilaisuus, tytöt, ihastus, 

varjokansa, yliluonnolliset olennot, maanalainen maailma) 

Wasiljeff, Nonna: Loukkupoika TAI Tomupoika 

(vankeus, ystävyys pojat, pako, yliluonnolliset voimat) 

 
 
SELKOKIRJAT: 
Kaivosoja-Jaakkola, Leena: Helsingin alla 
selkokielisen version perustana: Turtschaninoff, Maria: 
Helsingin alla 
(hyvän ja pahan välinen taistelu, yliluonnolliset olennot, 
maanalainen maailma, rinnakkaiset maailmat, erilaisuus 
tytöt, ihastus) 
Slotte, Jolin: Maresi 
selkokielisen version perustana: Turtschaninoff, Maria: 
Maresi 
(fantasiakirjallisuus, identiteetti etsintä, väkivaltaisuus isät, 
kutsumus nunnat) 
 
 
 
 
 

SCIFI 

Adams, Douglas: Linnunradan käsikirja liftareille 
(parodia, musta huumori, avaruusseikkailu) 
Alongi, K. K.: Kevätuhrit 

(maailmanloppu, henkiinjääminen nuoret, selviytyminen, 

elinympäristö tyhjyys, kuolema, vainajat, hirviöt, metrojunat, 

tuhon jälkeinen maailma, kaupungit Helsinki) 

Colfer, Eoin: W.A.R.P 

(seikkailu, aikamatkat, takaa-ajo, agentit, FBI, oppipojat, 

palkkamurhaajat, kaupungit, 1890-luku, Lontoo, 2010-luku) 

Collins, Suzanne: Nälkäpeli TAI trilogian muut osat 

(tulevaisuuden valtiot, kapina, vallankumous, ikuinen 

rakkaus) 

Dashner, James: Maze runner. Labyrintti TAI sarjan muut 

osat  

(muistinmenetys pojat, dystopiat, salaisuudet, pelko, 

ihmiskokeet, viestit tytöt, labyrintit, vangit suljetut alueet) 

Frey, James:Loppupeli TAI Endgame –sarjan muut osat  

(pelit Loppupeli, liittoutuminen, selviytyminen, ihmiskunta 

kohtalo, edustus alkuperäiskansat, etsintä avaimet, 

johtolangat, matkat, meteoriitit, pelaajat teini-ikäiset)  

Holopainen, Anu: Ihon alaiset  

(nuoret aikuiset, tieteiskirjallisuus tulevaisuus, unelmat 

ulkonäkö muutos, verkkojuttelu Universum, 

kauneusleikkaukset, keho muokkaus, pinnallisuus, aitous, 

pahoinpitely, kesätyö tanssijat yökerhot, tuhotyö 

kauneushoitolat, itsemurhaiskut, toisinajattelijat, idolit, 

kaupungit Helsinki) 

Itäranta, Emmi: Teemestarin kirja  

(ympäristökatastrofit, vesi, sukupolvien salaisuus) 

King, Stephen: Keveys 

(maaginen realismi, sairastuminen, ennakkoluulot, 

naapurit, yhteisöt, pikkukaupungit) 

Lappalainen, Eija: Routasisarukset TAI trilogian muut 

osat: Hiekkasotilaat TAI Konejumalat 

(salaisuudet, biotekniikka, vallankäyttö) 

McGee, Katharine: Tuhat kerrosta: Pudotus TAI trilogian 

muut osat 

(spekulatiivinen fiktio, tulevaisuus 2110-luku, ystävyys, 

juonittelu) 

Orwell, George: Eläinten vallankumous 

(klassikot, satiiri, totalitarismi) 

Pearson, Mary: Kuka on Jenna Fox? 

(liikenneonnettomuudet, muistinmenetys, kuolemattomuus, 

Yhdysvallat, Kalifornia) 

Reeve, Philip: Kävelevät koneet TAI sarjan muut osat 

(fantasia, seikkailu, steampunk, järjestöt, ilmalaivat, matkat, 

Lontoo) 

Revis, Beth: Matka alkaa TAI Across the universe –sarjan 

muut osat  

(aikamatkat tulevaisuus, tutkimusmatkat avaruus, 

syväjäädytys matkustajat, muukalaiset, avaruusalukset 

Varjelus 

Scarrow, Alex: Time Riders TAI sarjan muut osat 

(tieteiskirjallisuus, jännityskirjallisuus, aikamatkat 

menneisyys, maailmanhistoria muutos ehkäisy, terrori-iskut 

New York 2001, salamurhat, presidentit, salaseurat) 

Simukka, Salla: Jäljellä TAI Toisaalla 

(katoaminen, yksinäisyys, tavallisuus, karkaaminen) 

Sinisalo, Johanna: Ennen päivänlaskua ei voi 

(tieteiskirjallisuus, vaihtoehtohistoriat, maaginen realismi, 

luontoalistus, eläimellisyys, homoseksuaalisuus, mytologia, 

yliluonnolliset olennot, kaupallisuus, valokuvaajat, peikot, 

Tampere) 

Strandberg, Mats: Loppu 

(maailmanloppu, meteoriitit, Ruotsi, nuoret, seksuaalisuus, 

päihteet, murhat) 

Vacklin, Anders: Beta TAI Sensored reality –sarjan muut 

osat 

(virtuaalimaailmat, pelit, Helsinki,  toiminta, seikkailu) 

Verne, Jules: Matka maan keskipisteeseen TAI joku 

Kapteeni Nemosta tai Nautiluksesta kertova kirja 

(matka maan keskipisteeseen: seikkailu, klassikot, 

tutkimusmatkat, geologit, tulivuoret, 1860-luku, Islanti) 

 
 
SELKOKIRJAT: 
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Kilpi, Tuomas: Eläinten vallankumous 
selkokielisen version perustana: Orwell, George: Eläinten 
vallankumous 
(satiirit, vallankumoukset, vallankäyttö, diktatuuri, tasa-
arvo) 
 
 
 
 

DYSTOPIAT 
Aalto, Anne-Maija: Korento 
(dystopiat, eriarvoisuus, yhteiskunta, kansalaisuus) 
Aarnio, Reeta: Hän joka ei pelkää 
(dystopiat, karkotus, syytetyt, kapinointi, säännöt, 
yhteiskunta, unelmat, vapaus, valvonta, valtiot, erilaisuus, 
heimot, muukalaiset, reservaatit, tulevaisuus) 
Anyuru, Johannes: He hukkuvat äitiensä kyyneliin 
(dystopiat, ajankuvaus, terrorismi, rasismi) 
Bradbury, Ray: Fahrenheit 451 

(klassikko, dystopia) 

Cline, Ernest: Ready player one 

(virtuaalimaailmat, pelit, dystopia, scifi, ilmastonmuutos) 

Enoranta, Siiri: Nokkosvallankumous 

(dystopiat, ilmastonmuutos) 

Falls, Kat: Veden alla TAI Vastavirta 

(vedenalainen maailma, rinnakkaiset maailmat, 

ekokatastrofit, dystopiat) 

Itäranta, Emmi: Kuunpäivän kirjeet 

(dystopiat, katoaminen, etsinnät, identiteetti) 

Kolu, Siri: P.I. : pelko ihmisessä TAI  

I P : ihmisen puolella 

(dystopiat, pandemiat, influenssa, taudit, pelko, 

vapaudenriisto, tarkkailu, eristys, katoaminen, sairaat, 

sisarukset, suljetut alueet, luolat) 

Leino, Piia: Yliaika 

(dystopiat, lait, yhteiskunta, kansalaisuus) 

Ligget, Kim: Armonvuosi (naisen asema, sukupuoliroolit, 

nuoret, tytöt, magia, karkotus, erämaat, henkiinjääminen, 

vaihtoehtoiset todellisuudet) 

Lunde, Maja: Mehiläisten historia TAI Ilmastokvartetti-

sarjan muut osat 

(dystopiat, ilmastonmuutokset, ekokatastrofit) 

Luoma, Emma: Perhosten aika 

(dystopiat, tuhohyönteiset, leviäminen, pakomatkat, 

poikkeusolot, tartuntataudit, evakuointi) 

Luther, Annika: Kodittomien kaupunki 

(dystopiat, luonnononnettomuudet, vaikutukset, tulvat, 

evakuointi, asukkaat, tytöt, etsintä, äidit, kirjeet, sähköposti, 

maahanmuuttajat, intialaiset, 2050, Helsinki) 

Rasi-Koskinen, Marisha: Auringon pimeä puoli 

(salaisuudet, menneisyys, aikamatkat, lapsuus, 

vaihtoehtoiset todellisuudet, kaupungit) 

Rossi, Veronica: Paljaan taivaan alla TAI sarjan muut osat 

(dystopiat, virtuaalitodellisuus, henkiinjääminen, 

ekokatastrofit) 

Roth, Veronica: Outolintu TAI trilogian muut osat 

(dystopiat, identiteetti valinta, rohkeus, vastoinkäymiset, 

rakkaus, konfliktit ryhmät yhteiskunta) 

Salmi, Veera: Oboin kirja (seikkailu, karkaaminen, etsintä, 

pelastaminen, lukutaidottomuus, totalitarismi, kontrolli, 

kirjat, orvot, kolmoset, kodittomat, vankilat) 

Simukka, Salla: Lukitut 

(dystopiat, rikokset, ennaltaehkäisy, sosiaalinen media, 

vankilat) 

Sinisalo. Johanna: Enkelten verta 

(vaihtoehtohistoriat, eläinaktivismi, rinnakkaiset maailmat, 

mehiläispesät, joukkotuho) 

Strandberg, Mats: Loppu 

(dystopiat, ekokatastrofit, asteroidit, pelko) 

Waris, Helena: Linnunsitoja TAI trilogian muut osat 

(dystopiat, keinoäly, kapinallisuus, kapinalliset) 

Wilderäng, Lars: Tähtikirkas TAI trilogian muut osat 

(dystopiat, yhteiskunta, elektroniikka, hajoaminen, 

toimintahäiriöt, kaaos) 

Yancey, Rick: 5. aalto TAI trilogian muut osat  

(dystopiat tulevaisuus, maailma valtaus, sähkönjakelu 

lopetus, hyökyaallot, epidemiat, joukkotuho, katastrofit 

selviytyminen, koulutus sotilaat manipulointi, petos, 

valehtelu, luottamus, ihmisyys, ihmiskunta tuhoutuminen, 

etsintä veljet, avaruusolennot tunkeilijat, lapset, nuoret, 

sotilastukikohdat) 

 
SELKOKIRJAT: 
Tuohimetsä, Riikka: Teemestarin kirja: Veden vartija 

selkokielisen version perustana Itäranta, Emmi: 

Teemestarin kirja (tuhon jälkeinen maailma, totalitarismi, 

tulevaisuus, vesi, vesivarat, niukkuus, teeseremoniat, 

salaisuudet, sukupolvet, sotilaat, piilopaikat) 

 
 

DEKKARIT JA JÄNNITYS 
Cast, P. C.: Merkitty TAI Yön talo –sarjan muut osat  

(erikoislahjakkuus, merkit kasvot, vampyyrit, jengit 

Pimeyden tyttäret, sisäoppilaitokset Yön talo) 

Christie, Agatha: Murha maalaiskylässä (Miss Marple)  

TAI Idän pikajunan arvoitus (Hercule Poirot)  

TAI joku muu Agatha Christien kirja 

Coben, Harlan: Pakopaikka 

(elämänmuutokset, nuoret, koulut, sopeutuminen, 

katoaminen, tyttöystävät, pahuus, naapurit, salaisuudet, 

isät, menneisyys, narkomaanit, äidit, yksityisetsivät) 

Dahl, Roald: Rakkaani, kyyhkyläiseni : jännityskertomuksia 

(jännityskirjallisuus, kertomukset, novellit) 

Das, Mintie: Kuolleetkin ghostaa 

(jännityskirjallisuus, erilaisuus, yliluonnolliset voimat, 

murha, tytöt, värilliset) 

Daugherty, C. J.: Yön valitut TAI yön perintö 

(katoaminen veljet, murha oppilaat, salaisuudet koulut, 

koulunkäynti yö, poikaystävät, salaseurat, sisäoppilaitokset 

Cimmeria) 

Doyle, Arthur Conan: Baskervillen koira 

(aateli, Englanti, 1800-l., Sherlock Holmes, kummitukset) 

Enoranta, Siiri: Kesämyrsky  

(petos, rakkaus, murha, nuoret, jengit) 

Farr, Richard: Tulenetsijät  

(katoaminen, etsintä isät, seikkailu, ystävyys pojat, 

ennustukset ihmiskunta tuhoutuminen, myytit, 

muinaisjäännökset tutkimus, muinaisesineet Faistoksen 

kiekko, uskonnolliset yhteisöt, tiedemiehet, vuoret Ararat) 

Fossum, Karin: Piru valoa kantaa 

(psykologinen jännitys, rikos, katoaminen, murha, 

mielenterveyshäiriöt, ihmisryöstöt, syrjäytyminen, 

nuorisorikollisuus, taiteilijat, 1990-luku, Norja) 

Gagnon, Michelle: Kukaan ei kaipaa sinua  

(sieppaukset, pandemiat nuoret, pakoilu, hakkerointi, 

salaisuudet organisaatiot, lääketieteelliset kokeet, hylkäys 

lapset, kaupungit Boston) 

Green, Sally: Puoliksi paha TAI trilogian muut osat  

(hyvän ja pahan välinen taistelu, erilaisuus pojat, 

selviytyminen, perhesalaisuudet, noituus, julmuus, vangit 

häkit, pako, hylkiöt, salaseurat noidat, isät pojat, kaupungit 

Englanti) 

https://vaski.finna.fi/Search/Results?lookfor=%22elektroniikka%22&type=Subject
https://vaski.finna.fi/Search/Results?lookfor=%22hajoaminen%22&type=Subject
https://vaski.finna.fi/Search/Results?lookfor=%22toimintah%C3%A4iri%C3%B6t%22&type=Subject
https://vaski.finna.fi/Search/Results?lookfor=%22kaaos%22&type=Subject


Salon kaupunginkirjasto / päivitetty 3.8.2022 

 

Halme, Antti: Mafiakesä TAI Voodoo-kesä (auttaminen, 

matkat, nuoret, rikollisuus, Sisilia, salaisuudet, tutkijat) 

Hammett, Dashiell: Maltan haukka 

(Yhdysvallat 1940-luku, San Francisco, jännitys) 

Horowitz, Anthony: Alex Rider & stormbreaker TAI joku 

muu sarjasta 

(MI6, vakoilu, soluttautuminen, tietokoneet, vakoilijat, orvot, 

tiedustelupalvelut) 

Jacobsson, Ritta: Afrodite ja kuolema 

TAI Afrodite ja petos 

(jännitys, salapoliisikirjallisuus, tytöt, ystävät, luokkatoverit, 

katoaminen, epäily, läheiset, Tukholma) 

James, Rebecca: Ystävä hyvä 

(psykologinen jännitys, nuorisokuvaus, salaisuudet, 

menneisyys, tappo, siskot, petollisuus, ystävät, egoismi, 

julmuus, ystävyys, perhesalaisuudet, kasvattilapset, tytöt) 

Kanniainen, Esa-Pekka: Pimeä korpi (poliisikirjallisuus, 

rituaalimurha, Littoinen, 2000-luku)  

Kuitunen, Tuomo: Kaivoksen kummitus 

TAI Vaarallinen vaellus 

(seikkailu, talviloma, katoaminen, kaivokset, Lappi, vaellus, 

retkeily) 

Lehtinen, Tuija: Katuhaukat –sarja: Ystävänpalvelus 

TAI joku muu sarjasta 

(salapoliisit) 

Lehtolainen, Leena: Ensimmäinen murhani TAI joku muu 

Leena Lehtolaisen dekkari 

(Espoo 1990-luku, Maria Kallio) 

McCall Smith, Alexander: Naisten etsivätoimisto nro 1 

TAI joku muu Naisten etsivätoimisto -sarjan kirja 

(naiskirjallisuus, huumori, noituus, afrikkalaisuus, 

Botswana) 

McManus, Karen M.: Yksi meistä valehtelee TAI Yksi 

meistä on seuraava TAI Kaksi voi säilyttää salaisuuden 

(murha, valheet, ystävyys, juoruilu) 

McNab, Andy: Sotilaan oppipoika TAI Sotilaan oppipoika –

sarjan muut osat 

(seikkailu, jännitys, sotilaat, maanpetos, isoisät, agentit) 

Massey, Sujata: Rei Shimuran ensimmäinen tapaus TAI 

Rei Shimura –sarjan muut osat 

(jännitys, salapoliisikirjallisuus, rikos, Japani, Tokio) 

Mäki, Reijo: Aito turkki: juttuja TAI joku muu Vares –kirja 

(novellit, Jussi Vares) 

Nykänen, Harri: Raid 

(Helsinki 1990-luku) 

Quinn, Spencer: Karvat pystyssä TAI Nuuskijatutkimuksia 

–sarjan muut osat 

(salapoliisikirjallisuus, jännitys, kadonneet, etsintä, koira, 

ihminen, vuorovaikutus, lemmikkieläimet, poliisikoirat) 

Rossi, Nemo: Rooman sudet 

(seikkailu, salaisuudet, symbolit, antiikki, varkaus, 

kaivaukset, salaseurat, arkeologit, Italia) 

Rönkä, Matti: Tappajan näköinen mies TAI joku muu Matti 

Röngän dekkari 

(inkeriläiset, jännitys, kaupungit, Helsinki 2000-luku, 

paluumuuttajat) 

Simukka, Salla: Punainen kuin veri 

TAI muut Lumikki Andersson –sarjan kirjat 

(ystävyys tytöt, rikokset, huumeet, Tampere)  

Suomela, Laura: Ilmatilaloukkaus 

(ihastus, nuoret, välivuodet, uusperheet) 

Swindells, Robert: Huone 13 

(koululaiset, luokkaretket, painajaiset) 

Tenhunen, Eeva: Mustat kalat 

(esikoisteokset, komisariot, linnat, Olavinlinna 1960-luku) 

Wahl, Mats: Lumi peittää jäljet 

(rikoskirjallisuus, murha, väkivalta, nuoret, 

koulukiusaaminen, kosto, huumeet, rasismi, pakolaisuus, 

vastuuttomuus, aikuiset, ongelmanuoret, poliisit, Ruotsi) 

TAI Näkymätön 

(rikos, katoaminen, pojat, väkivalta, nuoret, rasismi, 

uusnatsismi, ongelmanuoret, käyttäytymishäiriöt) 

Valmu, Leena: Poika : murha seitsemännellä luokalla TAI 

joku muu osa sarjasta  

(kuolema oppilaat, yläkoulu) 

Waltari, Mika: Komisario Palmun erehdys 

(poliisikirjallisuus, klassikot, yläluokka, Helsinki 1930-luku) 

TAI muut Mika Waltarin rikoskirjat (mm. Vieras mies tuli 

taloon tai Kuka murhasi rouva Skrofin?) 

With, Mikko: Saakelin satanen 

(jännityskirjallisuus, huumori, kommellukset, löydöt, raha, 

ryöstö, kosto, kiusaaminen, ihastus) 

 
 
SELKOKIRJAT: 
Bagge, Tapani: Jäätävää kyytiä 
(varkaus, takaa-ajo, ruumiit, rakkaus) 
Kaivosoja-Jukkola, Leena: Ensimmäinen murhani TAI 
muut Lehtolaisen selkomukautetut dekkarit 
selkokielisen version perustana: Lehtolainen, Leena: 
Ensimmäinen murhani 
(rikoskirjallisuus, poliisikirjallisuus, murha) 
Levola, Kari: Kaksi palkkia latausta 
selkokielisen version perustana: Levola, Kari: Kaksi palkkia 
latausta 
(seikkailukirjallisuus, rikolliset seuranta, ihastus, sisarukset) 
Lönn, Pasi: Lavastettu : nuortendekkari selkokielellä 
(koulunkäynti yläkoulu, murha, kouluavustajat) 
Mäki, Maiju: Sanna ja varas 
kääntökirja, tavutettu ja ilman tavutusta 
(varastaminen) 
Männikkölahti, Hanna: Punainen kuin veri TAI muut 
sarjan kirjat 
selkokielisten versioiden perustana Salla Simukan saman 
nimiset teokset 
(jännitys, rakkaus valinta, muistot menneisyys) 
Määttä, Kaija: Jori ja jännittävät tähtikuviot 
(varkaus koulu, koulunkäynti pojat, unelmat ammatit 
poliisit) 
Sainio, Ari: Pimeyden tango 
selkokielisen version perustana: Mäki, Reijo: Pimeyden 
tango 
(kovaksikeitetty rikoskirjallisuus, murha, puukotus, kosto) 
Tiainen, Marja-Leena: Kyttäyskeikka 
(murtovarkaus talot, epäily, ihastus, avioerolapset) 
 
 
 
 
 
 

KAUHU 
Fitzpatrick, Becca: Langennut enkeli TAI Langennut 

enkeli –sarjan muut osat 

(rakkauskertomukset, rakastuminen muukalaiset, kielletty 

rakkaus, kuolemattomuus, salaisuudet menneisyys, uhrit, 

yliluonnolliset voimat, enkelit, kaupungit Coldwater) 

Golding, William: Kärpästen herra 

(seikkailu, hyvän ja pahan taistelu, pojat, valtataistelu, 

autiot saaret) 

Harris, Thomas: Uhrilampaat 

(Hannibal Lecter, kauhu, jännitys, sarjamurhaajat, 

psykopaatit) 

Horkka, A. R. S.: Jäätävää (tunteettomuus, kohtaaminen 

demonit, hirviöt, mytologia, painajaiset, erämaat) 
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Joelsson, Lotta-Liisa: Vivika 

(mukaelmat, kansansadut, murha, lapset, ystävyys, tytöt) 

King, Stephen: Carrie (kiusaaminen, koulutoverit, tytöt, 

telekinesia) TAI Christine tappaja-auto (elolliset esineet 

autot, kolmiodraama, nuoret, pakkomielteet) TAI joku muu 

Kingin kauhukirja 

Niemi, Mikael: Kirkon piru TAI Verenimijät  

(paranormaalit ilmiöt, paholainen, nuoret, koulunkäynti, 

Tornionjokilaakso, Ruotsi) 

Nyman, Stefan: Anna online 

(psykologinen jännityskirjallisuus, verkkojuttelu, kummittelu, 

Turku 2000-luku) 

Parkkola, Seita ja Repo, Niina: Ruttolinna 

(seikkailu, pelko, painajaiset, kesätyö, Ranska)  

Poe, Edgar Allan: Korppi ja kultakuoriainen  

(novellit) 

Riggs, Ransom: Neiti Peregrinen koti eriskummallisille 

lapsille 

(aikamatkat 1940-luku, tragediat perheet, outous lapset, 

paranormaalit ilmiöt, kannibalismi, valokuvat, 

poikkeusyksilöt, hirviöt, orvot, orpokodit Wales, saaret 

Cairnholm) 

Sedgwick, Markus: Miekkani laulaa 

(fantasia, taikaesineet, miekat, isät, pojat, vampyyrit, kylät, 

1600-luku, Itä-Eurooppa) 

Shan, Darren: Friikkisirkus 

TAI joku muu Darren Shanin tarina -sarjasta 

(kauhu, vampyyrit, hämähäkit, yliluonnolliset olennot, 

sirkus, muodonvaihdos) 

Shelley, Mary: Frankenstein 

(hirviöt, klassikot, tiedemiehet) 

Smith, L.J.: Korpinmusta TAI Vampyyripäiväkirjat –sarjan 

muut osat  

(päiväkirjat tytöt, rakastuminen, pahuus, vampyyrit, veljet, 

pikkukaupungit Fell’s Church) 

Stevenson, Robert L.: Tohtori Jekyll ja Mr Hyde 

(myös nimellä Tohtori Jekyll ja herra Hyde, hyvän ja pahan 

välinen taistelu, klassikot, kaksoiselämä, tiedemiehet, 

muodonvaihdos, psykologinen jännitys) 

Stoker, Bram: Dracula 

(hyvän ja pahan välinen taistelu, Lontoo 1800-l., klassikot, 

kreivit, linnat Transilvania, päiväkirjaromaanit, vampyyrit) 

Thompson, Kate: Yön eläjä 

(kadonneet asukkaat, kummittelu, kylät, maallemuutto) 

Vänskä, Mia: Musta kuu 

(yliluonnolliset voimat, metsä, henkirikokset, Keski-Suomi)  

Wilde, Oscar: Dorian Grayn muotokuva 

(ikuinen nuoruus, kaksoiselämä, klassikot) 

 

 

SELKOKIRJAT: 

Tuohimetsä, Riikka: Haiseva käsi ja muita kauheita 

tarinoita 

selkokielisen version perustana: Hai, Magdalena: Haiseva 

käsi ja muita kauheita tarinoita 

(kummitustarinat, kauhukirjallisuus, novellit) 

 

 

 

 

 

RAKKAUS 
Abedi, Isabel: Lucian 

(pojat, muistinmenetys, unet, rakkausromaanit, eroaminen, 
ystävät, painajaiset, tietoisuus, menneisyys, enkelit, 
yliluonnolliset olennot) 
Albertalli, Becky: Minä, Simon, Homo Sapiens (salaisuudet, 
homoseksuaalisuus) 
Asher, Jay & Mackler, Carolyn: Sinä ja minä sitten joskus 
(internet, ystävyys, facebook) 
Austen, Jane: Ylpeys ja ennakkoluulo 
(porvarillisuus, ironia, avioliitto, tapakulttuuri, 1700-luku) 
Bourne, Holly: Syitä itkeä julkisesti 
(ihmissuhderomaanit, rakkaus, pettymys) 
Cass, Kiera: Valinta TAI Valinta -sarjan muut osat  
(tosi-tv kilpailut, kilpailu tytöt, rakkaus, salaisuudet, valinta, 
prinssit) 
Goo, Maurene: Tämä biisi on sinulle 
(rakkausromaanit, kohtaaminen, popmusiikki, korealaiset, 
paparazzit) 
Gratton, Tessa: Veritaika TAI Verenvahti 
(hautausmaat, jännitys, kotiseutu, Yhdysvallat, Missouri, 
kuolemattomuus, magia, orvot sisarukset, rakastavaiset, 
salaisuudet, kuolema, yliluonnolliset voimat, äitipuolet) 
Green, John: Tähtiin kirjoitettu virhe  
(sairastuminen syöpätaudit, kilpirauhassyöpä, luusyöpä, 
parantumattomat taudit nuoret, rakastuminen, 
rakkaussuhde nuoret, elämänhalu)  
TAI Teoria Katherinesta  
(hylkäys tyttöystävät, onneton rakkaus, matemaattiset 
teoriat rakkaussuhde, itsetunto, matkat Yhdysvallat, nuoret 
pojat) 
Hietala, Nelli: Sisar hento Martikainen TAI joku muu Miia -
sarjan kirja (rakastuminen, seurustelu, draama, nuoret) 
Huotarinen, Vilja-Tuulia: Valoa valoa valoa 
(seksuaalisuus, tytöt, lesbous, kuolema)  
Jacobs, Kate: Pieni lankakauppa 
(psykologiset romaanit, ystävyys, naiset, elämäntaito, New 
York 2000-luku) 
Karma, Uma: Kaiken se kestää 
(ystävyys, pojat, homoseksuaalisuus)  
Kieri, Katarina: Lauran laulu 
(rakastuminen, tytöt, opettajat, koulut, koulunkäynti) 
Kitti, Marko: Oliivityttö 
(rakastuminen, seurustelu) 
Kontio, Tomi: Iskusanat 
(rakkausrunot, Jylhäkoski) 
Lehtinen, Tuija: Enkelinkuvia hiekassa 
(tytöt, murrosikä, aikuistuminen, uusperheet, isät, tyttäret, 
lomamatkat, romanssit, Saksa) 
Levola, Kari: Tahdon 
(rakastuminen, pojat, mustasukkaisuus) 
Luhtanen, Sari: Sydän kylmänä TAI muut Isadella -sarjan 
osat 
(perhe erilaisuus, polyamoria, ystävystyminen, ihastus) 
Mafi, Taheref: Rakkaus suurempi kuin meri (ensirakkaus, 
ennakkoluulot, kulttuurierot, muslimit) 
Maskame, Estelle: DIMILY – rakastan : did I mention I love 
you? TAI DIMILY –sarjan muut osat  
(rakkaus, kesänvietto Kalifornia, ihastus, kielletty rakkaus, 
sydänsurut, salaisuudet velipuolet, puolisisarukset, 
uusperheet isät, avioerolapset tytöt, teini-ikäiset) 
Mattila, Riina: Järistyksiä (erilaisuus, lukiolaiset, 
rakastuminen, nuoret, sukupuoli-identiteetti, 
homoseksuaalisuus, itsensä hyväksyminen, yhteisöllisyys) 
Meyer, Stephenie: Houkutus TAI sarjan muut osat 
(kauhu, kielletty rakkaus, nuoret, rohkeus, rakkaussuhde, 
erilaisuus, vampyyrit, opiskelu, lukio, pikkukaupungit, 
Yhdysvallat) 
Niemi, Juuli: Et kävele yksin  
(ensirakkaus, erilaisuus, identiteetti etsintä, 
maahanmuuttajatausta nuoret, yksinhuoltajaperheet 
taiteilijat, tyttäret äidit) 
Oliver, Lauren: Delirium: Rakkaus on harhaa  
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TAI joku muu osa trilogiasta 
(tieteiskirjallisuus, dystopiat, ihmisoikeudet, manipulaatio, 
rakkaus, sairastuminen, sensuuri, totalitarismi, tulevaisuus, 
valvonta, toisinajattelijat, nuoret, Yhdysvallat, Portland) 
Rannela, Terhi: Scarlettin puvussa 
(tytöt, harrastukset, vintage, blogit, muoti, seurustelu) 
Rouhiainen, Elina: Kesytön TAI sarjan muut osat 
(fantasia, muutto maaseutu, erilaisuus, asukkaat, kylät, 
tytöt, rakastuminen nuoret, yliluonnolliset olennot, 
ihmissudet) 
Salama, Annukka: Ripley – Nopea yhteys (ystävyys, 
rakkaus, pelaaminen, verkkopelit, ohjelmointi, hakkerointi, 
nuoret,lukiolaiset) 
Simukka, Salla: Matalapaine ; Korkeapaine 
(Kääntökirjat, kohtaaminen, rakkaus, tytöt, homoseksuaalit, 
sivullisuus, salaisuudet) 
Smith, Jennifer: Tilastollinen todennäköisyys kohdata se 
oikea  
(rakkaus, matkat, sattuma, kohtaaminen) 
Stiefvater, Maggie: Väristys 
TAI joku muu osa trilogiasta 
(vastoinkäymiset, rakastavaiset, kielletty rakkaus, 
vuorovaikutus, ihminen, susi, metamorfoosi, miehet, 
kaksoiselämä, ihmissudet) 
Törhönen, Lauri: Sello ja pallo 
(rakastuminen, hautajaiset, jalkapallo, sellistit, Helsinki 
2000-luku) 
 
 
 
SELKOKIRJAT: 
Bagge, Tapani: Polttava rakkaus 
(ihastus, luokkaantuminen fyysinen, yhtyeet, laulajat tytöt) 
Häkkinen, Mirjami: Et kävele yksin 
selkokielisen version perustana: Niemi, Juulu: Et kävele 
yksin 
(ensirakkaus, erilaisuus, identiteetti, maahanmuuttajat, 
yksinhuoltajaperheet) 
Levola, Jaana: Tahdon 
selkokielisen version perustana: Levola, Kari: Tahdon 
(rakkauskertomukset, rakastuminen, seurustelu nuoret, 
eroaminen) 
Marttinen, Tittamari: Välituntirakkautta : 13 tarinaa 
rakkaudesta 
(ihastus, rakkaus, koulunkäynti) 
Mäki, Maiju: Salainen ihailija 
kääntökirja, tavutettu ja ilman tavutusta 
(ihastuminen) 
 
 
 
 
 

 

NUORUUS, MURROSIKÄ JA 
ELÄMÄN KIPUKOHDAT 
Aalto, Anne-Maija: Syvään veteen  
(suru koulema äidit, ikävä, koulunkäynti yläkoulu, ihastus 
äidinkielenopettajat, kirjoittaminen tytöt, kirjoittajapiirit) 
Abdel-Fattah, Randa: Näyttääkö pääni tässä isolta? 
(tyttökirjat, ennakkoluulot, nuoret, koulunkäynti, 
monikulttuurisuus, rasismi, suvaitsevaisuus, pukeutuminen, 
muslimit, naiset, australianpalestiinalaiset, Melbourne) 
Aho, Henry: Arvet  
(kiusaaminen, koulukiusaaminen, henkinen väkivalta, 
nöyryytys, julmuus, erilaisuus nuoret, 
itsetuhokäyttäytyminen, itsemurha, kouluyhteisö) 
Aho, Marja: Lasienkeli 
(mielenterveysongelmat, itsemurhayritykset, 
itsetuhokäyttäytyminen, psykiatrinen hoito) 

Behm, Jukka: Pehmolelutyttö (hyväksikäyttö, vallankäyttö, 
mielenterveys, ahdistelu, salailu, seksin myyminen, 
alastonkuvat) 
Bourne, Holly: Oonko ihan normaali? 
(erilaisuus, pakko-oireinen häiriö, mielenterveysongelmat, 
koulu) 
Enoranta, Siiri: Gisellen kuolema 
(erilaisuus, ahdistus, mielenterveys) 
Heimonen, Satu: Soinnut solmussa 
(soittaminen, nuoriso-orkesterit, musiikkileirit) 
Hendriks, Jenni: Tosi raskas reissu 
(vaellusromaanit, lukiolaiset, teiniraskaus, ei-toivottu 
raskaus, abortti) 
Herrndorf, Wolfgang: Ladaromaani 
(automatkailu, ystävyys, pojat, nuoret, varkaus, kesäloma, 
Saksa, Berliini) 
Holopainen, Anu: Filigraanityttö 
(psykologiset romaanit, mielenterveys, pakkomielteet, 
suojelu, mielikuvitus, yliluonnolliset voimat) 
Honkasalo, Laura: Siskoni, enkelinluinen tyttö 
(anoreksia, perhe-elämä, sisarukset) 
Hornby, Nick: Skeittari 
(nuortenkirjallisuus, kehitysromaanit, teiniraskaus, 
skeittaus, Lontoo) 
Hulkko, Johanna: K18  
(irrottelu nuoret, kiellot piittaamattomuus, juhlinta koti, nolot 
tilanteet, tyttöystävät) 
TAI Suojaava kerros ilmaa (itsetunto, ulkonäkö, lihavuus, 
syrjintä, ystävyys) 
Hämeen-Anttila, Maria: Nietos : Intro 
TAI joku muu Nietos –trilogian osa 
(soittaminen, rock, yhtyeet, unelmat, menestyminen, 
koulunkäynti, peruskoulun yläaste, Kerava) 
Jägerfeld, Jenny: Mun huikea elämä 
(maallemuutto, ystävystyminen, koulunkäynti, unelmat, 
pojat) 
Kaskiaho, Reija: Rastas  
(teiniraskaus, yläaste, epävarmuus)  
TAI Tulitikkuihmisiä (huumeet, sisarpuolet) 
Kilkku, Elina: Ihana tyttö (unelmat, näytteleminen, 
vallankäyttö, seksuaalinen hyväksikäyttö)  
Kolu, Siri: Kesän jälkeen kaikki on toisin: 
elämänmuutosromaani  
(transseksuaalisuus, erilaisuus, transsukupuolisuus, 
sukupuolenkorjaus, elämänmuutokset nuoret, unelmat, 
hyväksyminen erilaisuus, kokemukset purjelento) 
Kuronen, Kirsti: Piruettiystävyys 
(baletti, epävarmuus, itsetunto, ihastus)  
Laijärvi, Marika: Vaihtoaskelia 
(opiskelijaelämä, neitsyys, ulkonäkö)  
Lappalainen, Eija & Leivonen, Anne: Devoted souls 
(peliromaani, pelihimo, seurustelu)  
Lehtinen, Tuija: Blondi jyrsijä 
(ihastus, opiskelu, lukio, lapsuudenystävät, pojat) 
TAI Mopo (huumori, harrastukset, ystävyys) 
TAI joku muu Tuija Lehtisen nuortenkirja 
Lehtineva, Tiina: Hero: he olivat nuoria ja kuolemattomia 
ja maailma oli heidän  
(muutto kaupungit Lontoo, huumeiden käyttö vaikutukset, 
huumeet heroiini, rikollisuus, jengit) 
Lempinen; Marja-Leena: Punainen lumme 
(seksuaalinen hyväksikäyttö, ahdistus, mielenterveys 
nuoret)  
Levola, Kari: Viimeiset sanat 
(ystävyys, huumeet)  
Lähteenmäki, Laura: Iskelmiä 
(ensirakkaus, väkivalta, eka kerta) 
Marttila, Hanna Marjut: Filmi poikki! 
(musta huumori, elokuvat, alkoholistit, teiniraskaus, 
työttömyys) 
Marttinen, Tittamari: Linnean laiskanlinna TAI Aurinkoa, 
Linnea!  
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(nuortenpalstat, ihastus, koulunkäynti yläkoulu) 
Maskame, Estelle: Oikealla tavalla vääränlainen 
(ihmissuhteet, seurustelu, kosto, petollisuus, 
nettikiusaaminen, suru, menetys) 
Mattila, Riina: Järistyksiä  
(ristiriidat, lesbous, sukupuoli-identiteetti, muutto, 
taidekoulu, irtaantuminen perheestä) 
Mikkanen, Raili: Koukussa 
(huumeet, nuoret, dokumenttikirjallisuus, Helsinki) 
Nieminen, Elisa: Rikki revityt 
(perhesalaisuudet, vaikeneminen, väkivaltaisuus, narsismi) 
Palviainen, Jukka-Pekka: Joku vieraileva tähti 
(koululaisromaanit, rakastuminen, näytelmät) 
TAI Opeta minut lentämään  
(syrjäytyminen, syrjäytyneet nuoret, erilaisuus, opiskelu 
taidelukiot) 
Paretskoi, Jyri: K15 -sarja  
(teinipojat, seksuaalisuus, murrosikä, ihastukset)  
Parkkinen, Jukka: Kalle-Yrjänän kaksitoista yritystä 
(harrastukset, huumori, ihastuminen, kehitysromaani, pojat) 
TAI joku muu Jukka Parkkisen nuortenkirja 
Rannela, Terhi: Taivaan tuuliin 
(yksinäisyys, koulukiusaaminen, erilaisuus)  
Röyhkä, Kauko: Miss Farkku-Suomi 
(taiteilijaromaanit, ensirakkaus, nuorisokulttuuri, punk, Oulu 
1970-1980-luku) 
Salmi, Veera: Kaunis ilma kuolla 
(karkaaminen, pakomatkat, ulkopuolisuus, 
maahanmuuttajatausta, sijoitetut lapset) 
Silvan, Heidi: Puhu, Nelli, puhu  
(ahdistus, puhumattomuus, tytöt, koulunkäynti) 
Stolz, Lina: Sellainen kuin tahdon olla 
(helppolukuiset kirjat, rikoksentekijät, huumeidenkäyttö, 
vankilat, kuntoutuminen, pojat) 
Sumanen, Nadja: Rambo  
(kesäloma koululaiset, lomailu kesämökit, ADHD pojat, 
masennus äidit, vastuunotto nuoret, ihastus, yksinhuoltajat) 
TAI Terveisin Seepra  
(itsetuhokäyttäytyminen, kontrolli, itsetunto, ulkopuolisuus, 
teini-ikäiset tytöt) 
Söderholm, Emma Sofianna: Edes hetken elossa 
(huumeiden käyttö, sisarukset, abiturientit, poissaolevat 
vanhemmat) 
Teräs, Mila: Amiraali (sukupuoli-identiteetti, nuoret, 
epävarmuus, transvestismi, pukeutuminen, seurustelu, 
isovanhemmat, maaseutu) 
Tihinen, Mimmu: Sokerista, kukkasista 
(katoaminen, suru, ikävä) 
Tiitinen, Esko-Pekka: Neljän tuulen paita  
(yhdessäolo nuoret, erilaisuus, ihastus, jakaminen kirjat, 
kierrätys, maahanmuuttajat) 
Uskali, Marika: Hopeanorsu 
(yläaste, salailu, kehityskertomukset, seksuaalinen 
hyväksikäyttö)  
Veirto, Kalle: Leiri 
(rasismi, nuoret, rangaistukset, käyttäytyminen, kesäleirit, 
murrosikä, pojat, koululaiset, yläkoulu) 
Veistinen, Harri: Kotitekoisen poikabändin alkeet  
(koulunkäynti yläkoulu, yhtyeet perustaminen, ystävyys 
pojat, kiusaaminen, kylät Eura Kiukainen) 
Wickström, Mika: Meidän jengin Zlatan  
(harrastukset jalkapallo, ystävyys pojat, joukkueet, 
koululaiset) 
 
 
 
SELKOKIRJAT: 
Kaivosoja, Leena: Kotitekoisen poikabändin alkeet 
selkokielisen version perustana: Veistinen, Harri: 
Kotitekoisen poikabändin alkeet 
(koulunkäynti yläkoulu, yhtyeet perustaminen, ystävyys 
pojat, kiusaaminen) 

Mäki, Harri István: Rikkaat ritarit 
(kesänvietto nuoret, festivaalit heavy rock, päiväkirjat 
blogit) 
Tiainen, Marja-Leena: Musta enkeli 
(ei-toivottu raskaus, teiniäidit, kuolema, poikaystävät) 
TAI Poika joka katosi 
(katoaminen veljet, epätoivo, suru, selviytyminen 
perheenjäsenet) 
Tihinen, Mimmu: Kello tuhat 
(pelot selviytyminen, oppiminen, ystävyys) 
Tuohimetsä, Riikka: Rambo 
selkokielisen version perustana: Sumanen, Nadja: Rambo 
(ADHD, masennus, vastuunotto, ihastus, lomailu, 
yksinhuoltajat) 
 
 
 
TIETOKIRJALLISUUS: 
Asikainen, Merja: Näin minusta tuli tyttö : tyttöjen oma 
kirja 
(tyttöys, murrosikäiset, fyysinen kehitys, psyykkinen 
kehitys, seksuaalinen kehitys, teini-ikäiset, nuoruus) 
Brachmann, Nina: Tyttökirja: opas kehoon ja mieleen 
(murrosikä, tytöt, fyysinen kehitys, psyykkinen kehitys, 
kuukautiset, ruumis, tunteet, sukupuoli, seksuaalisuus) 
Chavez Peres, Inti: Respektiä : seksikirja pojille 
(seksuaalisuus, seksuaalinen kehitys, tunteet, kunnioitus, 
sukupuolielämä, heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, 
biseksuaalisuus, sukupuolitaudit, ehkäisymenetelmät) 
Cox, Lizzie: Pojan kirja 
(henkilökohtainen terveydenhoito, murrosikä, pojat, 
fyysinen kehitys, psyykkinen kehitys, seksuaalinen kehitys, 
hygienia) 
Cox, Lizzie: Tytön kirja 
(henkilökohtainen terveydenhoito, murrosikä, tytöt, fyysinen 
kehitys, psyykkinen kehitys, seksuaalinen kehitys, 
hygienia) 
Falch, Ulrikke: Tyttövoimaa!: ensiapupakkaus 
(tytöt, tyttöys, feminismi, sukupuoliroolit, koulunkäynti, 
ruumiinkuva, seksuaalisuus, elämäntaito, nuoret) 
Hei beibi mä oon tulta 
(seksuaalioppaat nuoret, seksuaalikasvatus nuoret, 
seksuaalisuus, sukupuolielämä) 
Huovinen, Laura: Oman elämäsi jedi: itsenäistyjän kirja 
(aikuistuminen, itsenäistyminen, nuoret, tunteet, arki, 
ihmissuhteet) 
Jääskinen, Anne-Mari: Mitä sä rageet? #tunteita 
sikanolosta sairaan siistiin 
(nuoret, tunnetaidot, ajattelu, tarpeet) 
Kaikki muuttuu paremmaksi 
(homoseksuaalisuus, lesbous, kokemukset, 
sukupuolivähemmistöt asenteet) 
Kekkonen, Joonas: Pakko kysyä: ohjeita seksiin, kasvuun 
ja seurusteluun Poikien Puhelimesta 
(pojat, seksuaalineuvonta, seksi, murrosikä, ihmissuhteet, 
seurustelu, nuoret) 
Marttinen, Tittamari: Seksistä selkoa 
(selkokirjat, seksuaalisuus, seksi, seksuaalinen 
käyttäytyminen, sukupuolielämä, nuoret) 
Norrlin, Katri: Vitun ruma 
(ulkonäkö, sosiaalinen media, kauneusihanteet, kauneus, 
häirintä) 
Nurmisto, Eino: Homopojan opas 
(homoseksuaalisuus, seksuaalinen identiteetti, sukupuoli-
identiteetti) 
Pääskysaari, Jenni: Tyttö sinä olet…  TAI Poika sinä 
olet…  
(itsetunto, rohkeus, nuoret tytöt/ nuoret pojat, esikuvat 
julkisuuden henkilöt)   
Ristkari, Maiju: Sukupuolena ihminen: tietokirja 
transsukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta 
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(sukupuolivähemmistöt, sukupuoli-identiteetti, 
transsukupuolisuus, intersukupuolisuus) 
Simonsson, Nathalie: Maailman tärkein kirja: kehosta, 
tunteista, seksistä 
(seksuaalisuus, seksuaalinen kehitys, sukupuoli, 
ruumiinkuva)  
Svensk: Tiina: Ensimmäinen ero: selviytymisopas 
(ihmissuhteet, eroaminen, parisuhde, kriisit, selviytyminen, 
uskottomuus, tunteet, itsensä toteuttaminen, 
seksuaalisuus) 
Uusitorppa, Aino-Kuutamo: Sä et tiedä miltä musta 
tuntuu 
(murrosikä kokemukset, julkisuuden henkilöt, kiusaaminen, 
erilaisuus, nuorisorikollisuus, avioero, jännittäminen, 
alkoholinkäyttö, yksinäisyys, väkivalta) 
Virtanen, Riikka: #Hyväälovee: paras facktakirja 
murrosikään 
(murrosikä, teini-ikäiset, nuoruus, tunnekasvatus, 
seksuaalikasvatus 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA JA SOTA 
Boyne, John: Poika raidallisessa pyjamassa 
(lapsikuvaus, juutalaisvainot, saksalaiset, keskitysleirit) 
Bradford, Chris: Nuori samurai: Soturin tie 
TAI joku muu Nuori samurai trilogian osa 
(historiallinen seikkailu, 1600-luku, haaksirikot, isättömyys, 
sotilaskoulutus, kamppailulajit, itämainen filosofia, orvot, 
ninjat, samurait, Japani) 
Cornwell, Bernard: Viimeinen kuningaskunta 
TAI sarjan muut osat 
(historialliset romaanit, viikinkiaika, 800-luku, valtataistelu, 
englantilaiset, tanskalaiset, pakanuus, kristillisyys, Englanti) 
Das, Mintie: Kuohuva maailma  
(seikkailu tytöt, pakomatkat, liittoutuminen kapinalliset, 
valeasut merirosvot, merirosvolaivat, merimatkat Intian 
valtameri 1780-luku) 
Hasek, Jaroslav: Kunnon sotamies Svejkin seikkailut 
maailmansodassa 
(1. maailmansota, satiiri, Tsekkoslovakia) 
Holmberg, Anniina: Punainen kyynel 
(sisarukset, ystävyys, katoaminen, kehitysromaanit, 
parisuhde, matkat, rakastuminen, serbit, Kroatia, sota) 
Jacq, Christian: Ramses: Valon poika 
TAI joku muu Jacqin Egyptiin sijoittuva sarja 
(historialliset romaanit, 1200-luku eKr, yhteiskuntakuvaus, 
sodat, faaraot, Egypti) 
Johansson i Backe, Kerstin: Näkymätön Elina 
(koulupelko, erilaisuus, tytöt, sulkeutuneisuus, ikävä, isät, 
mielikuvitusystävät, kiusaaminen, kielelliset vähemmistöt, 
köyhyys, maaseutu, 1930-luku, Tornionjokilaakso, Ruotsi) 
Kohonen, Laila: Miehuuskoe 1917 (sisällissodat, Suomen 
historia) 
Latvus, Sisko: Kaukana omalta maalta  
(Neuvostoliitto 1940-luku, väestönsiirrot Siperia, köyhyys 
sota-aika, nälkä, vastoinkäymiset perheet, ihastus nuoret, 
tulevaisuudenodotukset sodanjälkeinen aika, inkeriläiset) 
Linna, Väinö: Tuntematon sotilas 
(klassikko, jatkosota, sotarintama Itä-Karjala 1941-1944) 
Mattila-Laine, Satu: Parantola  
(aikamatkat 1930-luku, taudit epilepsia, vintage, parantola) 
Mikkanen, Raili: Kahdentoista vala sekä sarjan muut kirjat  
(historialliset romaanit, 1600-luku, noituus, parantajat, 
Ruotsin vallan aika, noitavainot) 
Mikkanen, Raili: Kunhan ei nukkuvaa puolikuollutta 
elämää 
(historialliset romaanit, kehitysromaanit, 1800-luku, 
todellisuuspohjaiset romaanit) 

Mäki, Harri István: Musta kiekko (psykologiset romaanit, 
sota-aika, Unkari) 
Newth, Mette: Pimeä valo 
(Norja Bergen 1800-luku, lepra, sairastuminen, lapset, 
kärsimys, kuolema, spitaali, elämänjano) 
Rees, Celia: Noitalapsi 
(historialliset romaanit, uudisasukkaat, Amerikka, 1600-
luku, noitavainot, päiväkirjaromaanit, merimatkat, intiaanit, 
tietäjät) 
Remarque, Erich Maria: Länsirintamalta ei mitään uutta 
(ensimmäinen maailmansota, Ranska Saksa 1910-luku, 
elämänodotukset, nuoret, sota julmuus, rauhanaate, 
toveruus) 
Runeberg, J.L.: Vänrikki Stoolin tarinat 
(runot, Suomen sota 1809) 
Sepetys, Ruta: Harmaata valoa 
(todellisuuspohjaiset teokset, miehitys, karkotus, 
selviytyminen, työleirit, 1940-luku, yhteenkuuluvuus, perhe, 
toivo, taiteellinen lahjakkuus, tytöt, Latvia, Siperia) 
Spradlin, Michael P.: Kohtalon polku TAI Nuori 
temppeliherra -sarjan muut osat 
(seikkailukirjallisuus, 1100-luku, ristiretket, Graalin malja, 
takaa-ajo, orvot, ritarit, Keski-aika) 
Stott, Rebecca: Korallivaras (opiskelijat, lääketiede, 
historiallinen rakkausromaani, 1800-luku, Pariisi, varkaus, 
fossiilit) 
TAI Veden muisti (psykologinen jännitys, rakkaus, alkemia, 
murha, tutkimus, fysiikka, kuolema, tiedeyhteisöt, 
valtataistelu, salaseurat, eläinaktivistit, historiantutkijat, 
kirjailijat) 
Teräs, Mila: Pimeän taivaan kilta 
(kehitysromaanit, keskiaika, opiskelijaelämä, 2000-luku, 
aikuistuminen, pelot, mielenterveyshäiriöt, yhteisöllisyys, 
yksilöllisyys, piiat, pyhiinvaeltajat, Turku, Hollola) 
Thor, Annika: Saari meren keskellä TAI sarjan muut osat 
(sotalapset, juutalaiset, Ruotsi 1939-1940, pakolaiset, 
toinen maailmansota, kiusaaminen, sisarukset) 
Tuuri, Antti: Rukajärven tiellä 
(Raappanan divisioona, 14. divisioona, jatkosota) 
Wallenius, Leena: Rosalien laulu 
(pakolaiset, juutalaiset, toinen maailmansota, laulajat, 
Helsinki) 
Waltari, Mika: Sinuhe egyptiläinen TAI joku muu Waltarin 
kirja 
(klassikko) 
Zusak, Markus:  Kirjavaras 
(kehitysromaanit, kirjat varkaus, lukeminen, toivo, 
selviytyminen lapset, kansallissosialismi arkielämä, 
kuolema, pommitukset, naapuruus, ystävyys lapset, 
auttaminen juutalaiset, sijaisvanhemmat, työväenluokka, 
pikkukaupungit Saksa Molching 1930-luku 1940 luku, sota-
aika toinen maailmansota) 
 
 
 
SELKOKIRJAT: 
Mikkanen, Raili: Kunhan ei nukkuvaa puolikuollutta 
elämää 
selkokielisen version perustana: Mikkanen, Raili: Kunhan ei 
nukkuvaa puolikuollutta elämää 
(historialliset romaanit, kehitysromaanit, 1800-luku, 
todellisuuspohjaiset romaanit) 
 
 
 
 
 
 
 

YHTEISKUNTA JA LUONTO 
Adams, Richard: Ruohometsän kansa 
(allegoriat, eläinkertomukset, etsintä koti, fantasia, kaniinit, 
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maaseutu Englanti 1970-luku, pakomatkat, saturomaanit, 
ympäristöonnettomuudet selviytyminen) 
Bagge, Tapani: Suden hetki 
(jännitys, turkistarhaus, sabotaasi, eläintenoikeusliikkeet) 
Berman, Sabina: Nainen joka sukelsi maailman sydämeen 
(psykologiset romaanit, autismi, luontosuhde, 
kalanjalostus) 
Hepo-oja, Briitta: Siilin kuolema  
(aktivismi nuoret, ympäristötietoisuus, yksinolo, erilaisuus, 
perhe-elämä, syrjäytyneet, pikkukaupungit Pohjois-Suomi) 
Hiaasen, Carl: Hu-huu! 
(jännitys, ilkivalta, veijariromaanit, luonnonsuojelu, pöllöt, 
koulukiusaaminen, uhanalaiset eläimet, huumori, Florida) 
Lähteenmäki, Laura: North End: Niskaan putoava taivas 
TAI North End : 2: Kaiken peittävä tulva 
(tieteiskirjallisuus, ilmastonmuutokset, vaikutukset, terrori-
iskut, katoaminen, veljet, asuinympäristö) 
Mankell, Henning: Tulen salaisuus 
TAI joku muu osa Tulen –trilogiasta 
(psykologiset romaanit, pako, sisällissodat, pelko, köyhyys, 
vammautuminen, miinat, perheet, pakolaiset, kylät, 
Mosambik, Afrikka) 
Mulligan, Andy: Roskaa 
(kaatopaikat, ystävyys, pojat, rikokset, katulapset) 
Ojala, Anu: Pommi  
(eläinsuojelu, eläinaktivismi, eläimet oikeudet, blogit 
kirjoittaminen, kuolema lemmikkieläimet, 
välinpitämättömyys, eläinaktivistit nuoret) 
Peet, Mal: Maalivahti 
(urheilu, jalkapallo, Etelä-Amerikka)   
Sinisalo, Johanna: Enkelten verta 
(eläinoikeusliikkeet, terrorismi, kuolema, pojat, luonto, 
ihminen, eettisyys, mehiläiset)  
Suhonen, Ville: Poika ja ilves TAI Poika ja ilves : paluu 
erämaahan 
(eläinkirjat ilves, elokuvat romaanisovitukset, erämaat, 
Lappi, salametsästys, seikkailu, eläinrakkaus, salakuljetus) 
Thomas, Angie: Viha jonka kylvät TAI Mun vuoro 
(ennakkoluulot, rasismi, työttömyys, köyhyys, Yhdysvallat, 
nuoret) 
TAI Betoniruusu 
(katuväkivalta, huumekauppa, teiniraskaus, jengit, 
afroamerikkalaiset) 
Tiainen, Marja-Leena: Alex ja pelon aika TAI muut Alex-
trilogian osat 
(pakolaisuus, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat)  
TAI Kahden maailman tyttö 
(kunniaväkivalta, perheväkivalta, pakkoavioliitto, pako, 
turvakodit, maahanmuuttajat, kurdit) 
Vigan, Delphine de: No ja minä 
(lahjakkuus tytöt, auttaminen kodittomat, syrjäytyminen 
nuoret, alkoholiongelmat nuoret, Pariisi) 
 
 
 
SELKOKIRJAT: 
Tiainen, Marja-Leena: Aateveljet 
(monikulttuurisuus, rasismi, suvaitsevaisuus, 
maahanmuuttajat) 
Tiainen, Marja-Leena: Tyttö lukitussa huoneessa 
selkokielisen version perustana: Tiainen, Marja-Leena: 
Kahden maailman tyttö 
(kunniaväkivalta, perheväkivalta, pakkoavioliitto uhat, pako, 
turvakodit, maahanmuuttajat kurdit) 
 
 
 
 
 
 
 

PÄIVÄKIRJA TYYLILAJINA 

Bagge, Tapani: Julma kuukausi 
TAI joku muu Juhasta ja Olasta kertova kirja 
(kirjeromaani, sähköposti, yläaste) 
Carman, Patrick: Luurankopuro TAI sarjan muut osat 
(kummitustarinat, salaisuudet, onnettomuudet, kaivokset, 
kulta, video, WWW-sivut) 
Delikouras, Aleksi: Nörtti : new game TAI sarjan muut 
osat 
(päiväkirjaromaanit, nettiriippuvuus, ajankäyttö, tietokoneet, 
vanhempi-lapsisuhde äidit pojat, koulunkäyntiongelmat, 
ihastus) 
Fielding, Helen: Bridget Jones - elämäni sinkkuna 
(huumori, naiset, elämäntapa, Lontoo 1990-luku) 
Hamberg, Emma: Linan yökirja 1 TAI 2 
(lukio, seksuaalinen käyttäytyminen murrosikäiset, Ruotsi) 
Kontula, Aino: Ei eläinkokeita – käyttäkää mopoja! 
(päiväkirjaromaanit, peruskoulun yläaste, murrosikä) 
Lukkarila, Päivi: Tyttöystävätesti 
(seurustelu, kesätyö, kahvilat, hevosen hoito, poni) 
Nadin, Joanna: Hanki elämä, Rachel Riley 
(huumori, murrosikä, kommellukset, unelmat, seurustelu, 
Iso-Britannia) 
Nuotio, Eppu: Venla T:n rakkaudet TAI Venla T. –sarjan 
muut osat  
(rakastuminen tytöt, seurustelu, ihastus opettajat, 
poikaystävät, koulutoverit) 
Poutanen, Kira: Ihana meri 
(päiväkirjaromaanit, syömishäiriöt, anoreksia) 
Rennison, Louise: Kissanpäiviä ja jumalaisia jätkiä 
TAI muut Georgia Nicolsonin salatut elämät -sarjan kirjat  
(huumori tytöt, tyttökirjat) 
Tervo, Jari: Esikoinen 
(kehitysromaanit, omaelämäkerta, ajankuvaus, perhe-
elämä, koulunkäynti, 1970-luku, työväenluokka, Rovaniemi) 
 
 
 
 
 
 
 

ELÄMÄKERRAT 
Bolt, Usain: Salamaa nopeampi elämäni 
(muistelmat, juoksu, Jamaika, pikajuoksu, huippu-urheilijat) 
Duriez, Colin: Legenda nimeltä J. R. R. Tolkien 
(kirjailijat, 1900-luku, fantasiakirjallisuus, Iso-Britannia) 
Forssell, Mikael: Vielä yksi maali 
(muistelmat, jalkapalloilijat, huippu-urheilu, ammattiurheilu) 
Frank, Anne: Nuoren tytön päiväkirja TAI uusi laajennettu 
versio: Päiväkirja : 12. kesäkuuta 1942 -1. elokuuta 1944 
(juutalaisvainot, toinen maailmansota) 
Grogan, John: Marley ja minä 
(muistelmat, koira, labradorinnoutaja, ongelmat, perhe-
elämä) 
James, Sarah-Louise: Adele : tähden tarina 
(popmusiikki, Iso-Britannia, laulajat, soul, 2000-2010-luku) 
Keskisarja, Teemu: Hulttio : Gustaf Mannerheimin 
painava nuoruus (marsalkat, presidentit) 
Kontula, Aino: Rexi on homo ja opettajat hullui! : opettajan 
päiväkirja 
(aineenopettajat, peruskoulu) 
Kuegler, Sabine: Viidakkolapsi 
(elintavat, alkuperäiskansat, Länsi-Papua, lapsuus, 
saksalaiset) 
Lagercrantz, David: Minä, Zlatan Ibrahimovic 
(muistelmat, jalkapalloilijat, Ruotsi) 
Luoti, Mira [et al.]: PMMP 
(muistelmat, laulajat, rock-laulajat, naiset, popmusiikki, 
Suomi 2000-2009, historiikit, yhtyeet) 
Melville, Tamara: Bieber : musiikki, imperiumi, muutos 
(laulajat popmusiikki Kanada, näytteleminen, liiketoiminta) 
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Mikkanen, Raili: Aurora : Keisarinnan hovineito 
(historialliset romaanit, 1800-luku, elämäkertaromaanit, 
Espoo, Helsinki, Pietari) 
TAI Ei ole minulle suvannot! : Romaani Aino Kallaksen 
nuoruudesta (kirjailijat, nuoruus, kulttuurihistoria, 1800-
1900-luku, Suomi) 
TAI Karhun kumarrus : Miina Sillanpään nuoruus 
(nuoruus, henkilöhistoria, poliitikko) 
Myron, Vicki: Kirjastokissa 
(muistelmat, kissa, kirjastonhoitajat, Yhdysvallat) 
Nurminen, Jere: Kiira – ehjäksi särkynyt (huippu-urheilu, 
taitoluistelu, syömishäiriöt) 
Rooney, Wayne: Minä, Wayne Rooney 
(muistelmat, jalkapalloilijat, Englanti, huippu-urheilu, 
ammattiurheilu) 
Röyhkä, Kauko: Marjatan poika (muusikot, rock, kirjailijat, 
nuoruus, aikuistuminen, Oulu) 
Smith, Sean: J. K. Rowling : Harry Potterin luoja : 
elämäkerta 
(henkilöhistoria, kirjailijat, Iso-Britannia) 
Spungen, Deborah: Nancy 
(Sex Pistols, huumeet, alkoholi, mielenterveyshäiriöt, 
underground, rock, kuolema) 
Steele, Robert: Orlando Bloom : hurmuri ja seikkailija 
(elokuvanäyttelijät, henkilökuvat, Yhdysvallat, Englanti) 
Stenros, Nuppu: Signmark 
(viittomakieli, muusikko, rap, Suomi, kuurot, hip hop) 
Wahlström, Eva: Rajoilla (huippu-urheilu, nyrkkeily, 
syömishäiriöt) 
Woodson, Jacqueline: Ruskea tyttö unelmoi 
(omaelämäkerrallisuus, identiteetti, rasismi, syrjintä, 
afroamerikkalaiset) 
Väntänen, Ari: Michael Monroe 
(muusikot, rock, yhtyeet, diskografiat, 1980-2000-luku) 
Yousafzai, Malala: Minä olen Malala : koulutyttö, jonka 
Taliban yritti vaientaa (aktivistit tytöt, ihmisoikeudet lapset 
Pakistan, naiset oikeudet islamilainen kulttuuri, talebanit 
Pakistan) 
 
 
 
SELKOKIRJAT: 
Männikkölahti, Hanna: Tuntematon Kimi Räikkönen 
selkokielisen version perustana: Hotakainen, Kari: 
Tuntematon Kimi Räikkönen 
(autourheilu Formula 1-luokka, kilpa-autoilijat, 
maailmanmestarit) 
 
 
 
 
 
 

KOTIMAISET NYKYKERTOJAT 

Alasalmi, Päivi: Vainola 
(goottiromantiikkaa) 
Hautala, Turkka: Kansalliskirja 
(pienoisnovellit, suomalaisuus, ironia, arvot) 
Honkasalo, Laura: Metsästä tuli syöjätär 
(äitipuolet, kehitysromaanit, tytöt, avioero, uusperheet, 
ihmissuhteet) 
Hämeen-Anttila, Virpi: Suden vuosi 
(rakastuminen opettajat oppilaat, pätkätyö, humanistit 
yliopistot, sairaus, epilepsia, avioero, toimeentulo, 
vammaisuus, naiseus, erilaisuus, ikäero rakastavaiset, 
kirjallisuuden tutkijat, isät, sivistyneistö, Helsinki 1990-luku) 
Härkönen, Anna-Leena: Häräntappoase 
TAI joku muu Härkösen kirja 
(eka kerta, ensirakkaus, kesä maaseutu, nuorisokuvaus) 
Itkonen; Juha: Anna minun rakastaa enemmän  
(psykologiset romaanit, aikakausiromaanit, rakkaus, 
vanhempi-lapsisuhde) 

Kallio, Katja: Kuutamolla 
(rakkausromaanit, työelämän suhteet, tunne-elämä naiset, 
harrastukset) 
Korhonen, Riku: Kahden ja yhden yön tarinoita 
(episodiromaanit, groteski, lapsuus, lähiöt, Turku) 
Kyrö, Tuomas: Mielensäpahoittaja 
(novellit, huumori, arkielämä, eläkeläiset, pessimismi) 
Köngäs, Heidi: Jokin sinusta 
(psykologiset romaanit, siirtolaiskirjallisuus, 
perhesalaisuudet) 
Liksom, Rosa: Yhden yön pysäkki 
(novellit, nuoruus) 
Lipson, Katri: Kosmonautti  
(psykologiset romaanit, aikakausiromaanit, unelmat, 
nuoruus, pojat) 
Nousiainen, Miika: Maaninkavaara 
(perheromaanit, urheilukirjallisuus, huumori, isät, tyttäret) 
Oksanen, Sofi: Stalinin lehmät 
(poliittiset vainot, kulttuurierot, naiseus, avioliitto, erilaisuus, 
prostituutio, syömishäiriöt, sopeutuminen, siirtolaiset, 
Suomi, salaisuudet, kansallinen identiteetti, 
yhteiskunnallinen muutos, Viro, 1940-2000-luku) 
Rimminen, Mikko: Pussikaljaromaani 
(ajankäyttö, kaupunkiväestö, yhdenpäiväromaanit, 
huumori) 
Snellman, Anja: Parvekejumalat TAI joku muu Anja 
Snellmannin (ent. Kauranen) kirja 
(yhteiskunnalliset romaanit, Suomi 2000-luku, 
siirtolaiskirjallisuus) 
Tamminen, Petri: Enon opetukset 
(mieskirjallisuus. kehitysromaanit, huumori, ystävyys, enot) 
Tiainen, Marja-Leena: Khao Lakin sydämet 
(matkat, muistot, pelastuminen, hyökyaallot, 2004, 
hengenpelastus, ihastus, onnettomuudet, Thaimaa)  
Turschaninoff, Maria: Maresi : punaisen luostarin 
kronikoita  
(identiteetti etsintä, kutsumus nunnat, väkivaltaisuus isät, 
pako väkivalta, hyökkäys miehet, piiloutuminen tytöt, 
yhteisöt nuoret naiset, luostarit Punainen luostari, 
kirjallisuuspalkinnot Finlandia Junior 2014) TAI joku muu 
kirjailijan kirja 
 
 
 
 
SELKOKIRJAT: 
Sainio, Ari: Mielensäpahoittaja 
selkokielisen version perustana: Kyrö, Tuomas: 
Mielensäpahoittaja 
(huumori, novellit, arkielämä, pessimismi, vanhukset) 
 
 

 
 

KOTIMAISET KLASSIKOT 
Aapeli: Pikku Pietarin piha 
(huumori, vanhempi-lapsisuhde, lapsuus, puurakennukset, 
leikit, lapset, pikkukaupungit, 1960-luku, Suomi) 
Aho, Juhani: Juha (avioliittoromaani)  
TAI Rautatie (henkilökuvaus kansanihmiset, matkakirja) 
TAI joku muu Juhani Ahon kirja 
Canth, Minna: Papin perhe (pappilat, ihanteet, sukupolvet, 
ristiriidat) TAI Kauppa-Lopo (novelli) 
TAI joku muu Minna Canthin kirja 
Hotakainen, Kari: Juoksuhaudantie 
(asunnon ostaminen, avioero, elämäntapa keskiluokka, 
Helsinki 2000-luku, mieskirjallisuus, musta huumori, satiiri 
yhteiskunta) 
Huovinen, Veikko: Hamsterit 
(huumori, veijaritarina) 
Jansson, Tove: Kuvanveistäjän tytär 
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(muistelmat, kirjailijat, kuvataiteilijat, suomenruotsalaiset) 
TAI Kesäkirja (kesä, saaret, ystävyys, lapset, vanhukset) 
Jotuni, Maria: Huojuva talo (perheväkivalta, naisen 
asema, avioliitto, Helsinki 1930-luku, sivistyneistö)  
TAI Arkielämää (yhdenpäivänromaanit, yhteiskunnalliset 
romaanit, kylät, Suomi 1920-luku) 
TAI joku muu Maria Jotunin kirja 
Kallas, Aino: Sudenmorsian : hiidenmaalainen tarina 
(kauhu, intohimo, kielletty rakkaus, metamorfoosi, naiset, 
ihmissudet, Hiidenmaa, Viro) 
Kivi, Aleksis: Seitsemän veljestä 
(kapinointi auktoriteetti, maaseutu, Etelä-Häme, 1800-luku, 
viina, sauna) 
Lander, Leena: Tummien perhosten koti 
(eristys ongelmanuoret, Turku 1960-luku, koulukodit, kuri) 
Meri, Veijo: Manillaköysi 
(sotaromaani, huumori) 
Paasilinna, Arto: Jäniksen vuosi 
(klassikot, veijariromaanit, ihminen-eläinsuhde)  
Sillanpää, F.E.: Nuorena nukkunut eli vanhan sukupuun 
viimeinen vihanta 
(Silja, tytöt, orvot, ensirakkaus, kuolema) 
Viita, Lauri: Moreeni 
(kansalaissota, Tampere 1910-1930, perhe-elämä 
työväenluokka, rakentaminen, yhteiskunnalliset romaanit) 
Virtanen, Rauha S.: Seljan tytöt 
(tyttökirjat, sisarukset, perheet) 
 
 
 
SELKOKIRJAT: 
Aarnitaival, Saraleena: Papin perhe 
selkokielisen version perustana: Canth, Minna: Papin perhe 
(romaanisovitukset näytelmät, perhe, sukupolvien välinen 
kuilu, sovinto perheenjäsenet) 
Rajala, Pertti: Komisario Palmun erehdys 
selkokielisen version perustana: Waltari, Mika: Komisario 
Palmun erehdys 
(rikoskirjallisuus, poliisikirjallisuus, murha, Helsinki 1930-
luku) 
Rajala, Pertti: Nummisuutarit TAI Seitsemän veljestä 
selkokielisten versioiden perustana Aleksis Kiven saman 
nimiset teokset 
(kehitysromaanit, veijariromaanit, aikuistuminen) 
Rajala, Pertti: Rautatie 
selkokielisen version perustana: Aho, Juhani: Rautatie 
(1800-luku, matkat junat, rautatiet, uudenaikaistuminen) 
Slotte, Jolin: Muumipeikko ja pyrstötähti TAI Vaarallinen 
juhannus 
selkokielisen version perustana: Tove Janssonin 
samannimiset teokset 
(saturomaanit, muumit) 
 
 
 
 
 

MAAILMANKIRJALLISUUDEN 
KLASSIKOT 
Alcott, Louisa: Pikku naisia  
(tyttökirjat, perhe, sisarukset, kristillinen kasvatus, 1800-
luku, Yhdysvallat) 
Austen, Jane: Järki ja tunteet 
(siskot, yläluokka, elämäntapa, avioliitto, sosiaaliset normit, 
1790-luku, Englanti) 
Bach, Richard: Lokki Joonatan 
(eläimen näkökulma, lentäminen, elämäntaito, vapaus) 
Bronte, Charlotte: Kotiopettajattaren romaani 
(1800-luku, rakkausromaanit, perhesalaisuudet, kartanot, 
kotiopettajat, orvot, Iso-Britannia) 

Burnett, Frances Hodgson: Salainen puutarha 
(tyttökirjat, kartanot, salaisuudet, puutarhat, ystävyys, orvot, 
Englanti) 
Cervantes: Don Quijote 
(veijariromaanit, tragikomiikka, hulluus, historiallinen 
Espanja) 
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe 
(seikkailu, merimiehet, haaksirikot, autiot saaret) 
Dickens, Charles: Oliver Twist 
(1800-luku, katulapset, alamaailma, Iso-Britannia, Lontoo) 
Dumas, Alexandre: Kolme muskettisoturia (historiallinen 
seikkailu, soturit, kaksintaistelut, 1600-luku Ranska) 
TAI Monte-Criston kreivi (historiallinen seikkailu, aateli, 
väärä henkilöllisyys, aarteet, maanpetos, rikokset, 
elinkautinen vankeus, 1800-luku Ranska) 
TAI joku muu Alexandre Dumasin kirja 
Finnemore, John: Robin Hood ja hänen iloiset toverinsa 
(seikkailu, omankädenoikeus, varkaus, rikkaat, sankarit, 
lainsuojattomat, keskiaika, 1100-luku, Sherwoodin metsä, 
Englanti) 
Hemingway, Ernest: Vanhus ja meri 
(vanheneminen, luontosuhde, kalastus, urhoollisuus, 
vastoinkäymiset, meri, Kuuba) 
Hinton, S.E.: Me kolme ja jengi TAI Olimme kuin veljet 
(jengit, nuorisorikollisuus, katuväkivalta, Yhdysvallat) 
Joyce, James: Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta 
(elämäkerta, identiteetti, kutsumus, katoliset, 1800-1900-
luku Irlanti Dublin) 
Kafka, Franz: Nälkätaiteilija 
(novellikokoelma) 
Melville, Herman: Moby Dick 
(merikirjallisuus, valaanpyyntilaivat, kapteenit, myytit) 
Moliere: Saituri 
(näytelmä, komedia, tekopyhyys, kaksinaismoraali, 
turhamaisuus, ahneus) 
Saint-Exupéry, Antoine de: Pikku prinssi 
(saturomaanit, seikkailu, prinssit, ystävyys, matkat, 
avaruus, lentäjät, tähdet, Asteroidi B 612) 
Shakespeare, William: Romeo ja Julia  
TAI joku muu Shakespearen kirja 
(näytelmät, 1500-luku, rakkauskertomukset, tragediat, 
kuolema)  
Steinbeck, John: Helmi 
(kalastajat, helmenpyynti, toiveet, rikkaus, onnettomuudet) 
Stevenson, Robert: Aarresaari  
(seikkailu, aarteenetsintä, merimatkat, aarteet, merirosvot) 
Swift, Jonathan: Gulliverin retket 
(fantasia, satiiri, matkat, yhteiskunta, haaksirikot) 
Tsehov, Anton: Kirsikkapuisto 
(myös nimellä Kirsikkatarha, näytelmä) 
TAI Kohtaus metsästysretkellä 
(rakkauskertomus, rikosromaani) 
Twain, Mark: Tom Sawyerin seikkailut (seikkailu, pojat, 
1840-luku, Mississippi (joki), Yhdysvallat, Missouri) TAI 
Huckleberry Finnin seikkailut (seikkailu, 1800-luku, orjuus, 
pako, pojat, ystävyys, lautat, Mississippi (joki), Yhdysvallat) 
Verne, Jules: Maailman ympäri 80 päivässä 
(Phileas Fogg, seikkailu, 1800-luku) 
TAI joku muu Jules Vernen kirja 
Woolf, Virginia: Oma huone 
(naisen asema, kirjallisuus, naiset, kirjailijat) 
 
 
SELKOKIRJAT: 
Kilpi, Tuomas: Pikku prinssi 
selkokielisen version perustana: Saint-Exupéry, Antoine de: 
Pikku prinssi 
(saturomaanit, seikkailu, prinssit, ystävyys, matkat, 
avaruus, tähdet, lentäjät) 
Rajala, Pertti: Kolme muskettisoturia 
selkokielisen version perustana: Dumas, Alexandre: Kolme 
muskettisoturia 
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(historialliset seikkailuromaanit, 1600-luku, salaliitot) 
Rajala, Pertti: Robinson Crusoe 
selkokielisen version perustana: Defoe, Daniel: Robinson 
Crusoe 
(autiot saaret, selviytyminen) 
Rajala, Pertti: Maailman ympäri 80 päivässä TAI 
Sukelluslaivalla maailman ympäri 
selkokielisten versioiden perustana: Jules Vernen 
samannimiset teokset  
(seikkailukirjallisuus, 1800-luku) 
Rajala, Pertti: Aarresaari 
selkokielisen version perustana: Stevenson, Robert Louis: 
Aarresaari 
(seikkailukirjallisuus) 
Rajala, Pertti: Viidakkopoika 
selkokielisen version perustana: Kipling, Rudyard: 
Viidakkopoika 
(seikkailukirjallisuus, kasvattilapset eläimet, viidakot Intia) 
 
 
 
 
 
 

NOVELLIT 

Blackout (sähkökatkot, ihmissuhteet, rakkaus, nuoret, 
afroamerikkalaiset) 
Etsijät: novelleja nuorille 
(nuoret, nuoruus, nuorisokuvaus) 
Hämäläinen, Karo: Luokkakuva 
(nuorisokuvaus, nuoret) 
Kohtaamisia: mestarinovelleja 
(antologiat, novellit, klassikot) 
Krohn, Leena: Sfinksi vai robotti 
(tieteiskirjallisuus, filosofia) 
Lehtinen, Tuija: Kundi kuin kameleontti 
(ihmissuhteet, nuoret, identiteetti) 
Leskinen, Leena: Espanjalainen juttu: novelleja 
(nuoret, aikuistuminen, itsenäistyminen) 
Levola, Kari: Suorin mutka ikinä 
(nuoruus, nuoret, 2010-luku) 
TAI Syvältä, veistoluokan uumenista: lastuja ja 
sahanpuruja 
(nuoret, nuoruus, huumori) 
TAI Valheenpaljastuskone ja muita melkein tositarinoita 
(nuoret, muutos) 
Martinheimo, Asko: Isojalkainen poika: kuusi tositapausta 
(maaginen realismi, nuortenkirjallisuus) 
TAI Kivensiruja: seitsemän kertomusta 
(nuoret, todellisuus) 
Marttinen, Tittamari: Pantomiimileikki 
(nuoret, nuoruus, aikuistuminen, seurustelu, rakkaus) 
Mörö, Mari: Vesipajatso 
(tapaturmat, liftaus, luokkaretket, 1990-luku) 
Peltoniemi, Sari: Ainakin tuhat laivaa: kertomuksia täältä 
ja muualta 
(fantasiakirjallisuus) 
Perttula, Pirkko-Liisa: Kaipauksen kesä ja muita 
rakkausjuttuja 
(rakastuminen, nuoret, ensirakkaus, seurustelu) 
Rakastaa, ei rakasta: pohjoismaisia novelleja nuorille 
(antologiat, tunteet, nuoret, ensirakkaus) 
Salovaara, Anne: Afroditen askelin (nuoruus, myytit, 
yliluonnolliset voimat, mytologiat Kreikka) 
Steampunk! : silintereitä ja siipirattaita  
(tieteiskirjallisuus, steampunk, antologiat) 
Sumanen, Nadja: Sade on kaikille sama: novelleja 
(nuoruus, tunteet, ihmissuhteet, perhesuhteet) 
Tervo, Jukka: Kevät räjähti käsiin : kirjoituksia 
nuoruudesta 
(nuorisokuvaus) 
Toivola, Ritva: Vampyyrimuoti: fantasiakertomuksia 

(vampyyrit, fantasiakirjallisuus, jännityskirjallisuus, 
kauhukirjallisuus) 
 
 
 
SELKOKIRJAT: 
Marttinen, Tittamari: Välituntirakkautta : 13 tarinaa 
rakkaudesta 
(ihastus, rakkaus, koulunkäynti) 
Tuohimetsä, Riikka: Haiseva käsi ja muita kauheita 

tarinoita 

selkokielisen version perustana: Hai, Magdalena: Haiseva 

käsi ja muita kauheita tarinoita 

(kummitustarinat, kauhukirjallisuus, novellit) 

 
 
 
 
 
 

RUNOT JA RUNOROMAANIT 
Acevedo, Elizabeth: Runoilija X 
(säeromaanit, runoromaanit, runoilijat, itsensä 
toteuttaminen, rasismi, feminismi, lavarunous, 
murrosikäiset) TAI 
Maata jalkojen alle 
(runoromaanit, lento-onnettomuudet, suru, sisarpuolet, 
teini-ikäiset, kuolema, kaksoiselämä) 
Alumiinikuu: Suomalaista rocklyriikkaa 
(runot, rock, 1990-luku) 
Crossan, Sarah: Yksi 
(säeromaanit, runoromaanit, erilaisuus, sydäntaudit, 
siamilaiset kaksoset, teini-ikäiset tytöt) TAI 
Kuunnousu 
(säeromaanit, runoromaanit, perhesuhteet, rikokset, 
syytetyt, kuolemaantuomitut, teini-ikäiset) 
Huotarinen, Vilja-Tuulia: Seitsemän enoa 
(muistaminen, motiivit, enot, kansanperinne) 
Kuronen, Kirsti: Likkojen lipas 
(nuoruus, ystävyys, tytöt) 
TAI Paha puuska 
(runoromaanit, kertomarunot, itsemurha veljet, 
onnettomuudet junat, suru menetys) 
TAI Merikki 
(säeromaanit, runoromaanit, ystävyys, erilleen joutuminen, 
hylkäys) 
TAI Pönttö 
(säeromaanit, runoromaanit, nuoruus) 
Laaksonen, Heli: Pulu uis 
(murrerunoja) 
TAI muut Heli Laaksosen runokirjat 
Leino, Eino: Laulu onnesta : Valikoima Leinon 
rakkausrunoja 
(klassikot, rakkaus) 
TAI joku muu Eino Leinon runokirja 
Masters, Edgar Lee: Spoon River antologia 
(hautarunot, yhteiskuntakuvaus, yhdysvallat, 1900-luku) 
Meresmaa, J. S.: Dodo  (säeromaanit, runoromaanit, 
seurustelu, lukiolaiset, sukupuuttoon kuolleet eläimet) 
Khimaira (säeromaaanit, tulevaisuudenodotukset, nuoruus, 
rakkaus, polyamoria, lesbous, tyttöystävät, poikaystävät) 
Pelliccioni, Sanna: Haikuja räjähtäville sydämille 
(haikut) 
Pää auki: Säkeitä nuorille (Korolainen, Tuula ja Tulusto, 
Riitta (toim.)) 
(nuoruus, rakkausrunot, koulunkäynti, aikuistuminen) 
Rasa, Risto: Metsän seinä on vain vihreä ovi 
(luontokokemus, vuodenajat) 
TAI joku muu Risto Rasan runokirja 
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Reynolds, Jason: Minuutin mittainen ikuisuus 
(säeromaanit, murha, kosto, kummitukset, käyttäytyminen, 
veljet) 
Runo vieköön (toim. Levola, Kari) 
(nuoruus) 
Salmi, Veera: Olin niinku aurinko paistais 
(säeromaanit, runoromaanit, ensirakkaus, poikkeusolot, 
pojat, vanhempi-lapsisuhde) 
Savisaari, Aira: Joku siipi pitäis olla  
(murrosikä, nuoruus) 
Steen, Hanna van der: Punapipoinen poika (säeromaanit, 
paluumuutto, ulkopuolisuus, kaipaus, ihastus) 
Södergran, Edith: Runoja 
(suomenruotsalainen runous) 
TAI joku muu Edith Södergranin runokirja 
Terentjeva, Dess: Ihana (säeromaanit, ihastus, 
muunsukupuolisuus, transsukupuolisuus, salaisuudet, 
syrjintä, perhe, seksuaalivähemmistöt, yksinhuoltajat) 
Turpa auki: Rap-lyriikkaa 
(rap-kilpailun satoa, osa tekstistä englanniksi, hip hop, 
sanoitukset, lapset, oikeudet) 
Woodson, Jacqueline: Ruskea tyttö unelmoi 
(säeromaanit, omaelämäkerrallisuus, identiteetti, rasismi, 
syrjintä, afroamerikkalaiset) 
 
 
 
 
SELKOKIRJAT: 
Korolainen, Tuula: Taivas punastuu : runoja luonnosta ja 
nuoresta rakkaudesta 
Lehdonvalo, Anais: Kasvamisia 
Takala, Tuija: Onnen asioita : selkorunoja 
 
 
 
 
 
 

SARJAKUVAT JA 
SARJAKUVAROMAANIT 

Ala-Ojala, Sanna: Huomenna on se päivä 
(nuorisosarjakuvat, murrosikä, yläaste) 
Delisle, Guy: Shenzen TAI joku muu Delislen sarjakuva 
(yhteiskunnalliset sarjakuvat, työskentely ulkomailla, 
yhteiskuntakuvaus, Kiina) 
Dixon, Charles: Hobitti, eli, sinne ja takaisin osa 1 TAI osa 2 
(sarjakuvaromaanit, fantasiakirjallisuus, sarjakuvasovitukset, 
Taru sormusten herrasta) 
Ferrari, Alessandro: Kapinaliitto vastaan imperiumi : 
sarjakuvaromaani 
(tieteissarjakuvat, sarjakuvasovitukset, tähtienvälinen 
avaruus, valtataistelu, sodat, jedit) 
Folman, Ari: Anne Frankin päiväkirja 
(sarjakuvasovitukset, sarjakuvaromaanit,päiväkirjat,  
juutalaisvainot, toinen maailmansota) 
Goscinny, René: Asterix –sarjakuvat 
(historialliset sarjakuvat, seikkailu, huumori, sotaretket, 
Rooman valtakunta, Gallia) 
Gustavsson, Hanna: Yölapsi (sarjakuvaromaanit, 
seksuaalinen identiteetti, verkkojuttelu, internet, ystävyys, 
uusperheet) 
Hirano, Kohta: Hellsing –mangasarjan osat  

(mangat, vampyyrit, vampyyrinmetsästäjät, järjestöt 

Hellsing) 

Hypén, Tuuli: Nanna –sarjakuvat 

(inhimilliset eläimet, kettu, tytöt, opiskelijaelämä, 

kaupungistuminen) 

Ketola & Rauhala: Vatikaanin vanki TAI joku muu 

Professori Anni Isotalon tutkimuksia –sarjakuvakirja 

(jännityssarjakuvat, seikkailusarjakuvat) 

Muhonen, Anne: Älä unohda minua (sarjakuvaromaanit, 

työharjoittelu, ystävystyminen, luottamus, menneisyys, 

onneton rakkaus, menetys, kukkakauppiaat, nuoret pojat 

(ikäryhmät), takaumat) 

Nakazawa, Keiji: Hiroshiman poika 

(sarjakuvat, manga, sota-aika Japani) 

Niemensivu, Reetta: Aavepianisti ja muita kertomuksia 

(Kummittelu, yliluonnolliset ilmiöt) 

Niemensivu, Reetta: Lempi ja rakkaus 

(rakkaussarjakuvat) 

Niemensivu, Reetta: Maalarisiskot (henkilökuvat, 

sarjakuvaromaanit, naiset, taiteilijat, maalaustaide, 1800-

luku) 

Närhi, Kati: Mustasuon mysteeri 

TAI Saniaislehdon salaisuudet 

(koulunkäynti sisäoppilaitokset, katoaminen tytöt, 

salaisuudet koulut tutkimus, orvot, tytöt) 

Oseman, Alice: Heartstopper, osa 1 (sarjakuvaromaanit, 

kohtaaminen, ihastus, seksuaalinen identiteetti, 

seksuaalivähemmistöt, pojat (ikäryhmät), teini-ikäiset, 

lukiolaiset, koulut) 

Rowell, Rainbow: Viimeinen ilta : pumpkinheads 

(sarjakuvaromaanit, halloween, rakkaus, ystävyys) 

Satrapi, Marjane: Persepolis 

(muistelmat, lapsuus, tytöt, vallankumoukset islam Iran, 

yhteiskuntakuvaus Iran 1980-luku) 

Sattouf, Riad: Tulevaisuuden arabi –sarja 

(sarjakuvaromaanit, huumori, omaelämäkerrallisuus, 

muistelu, Lähi-Itä, kulttuurierot, arabit, ranskalaiset) 

Spiegelman, Art: Maus: selviytyjän tarina 

(keskitysleirit, Saksa, hiiret) 

Tietäväinen, Aino & Ville: Vain pahaa unta 

(painajaiset, lapset, lohdutus, unet, isät tyttäret, vanhempi-

lapsisuhde) 

Tikkanen, Petteri: Mopo TAI Eero TAI Kanerva ja yks juttu 

(lapsikuvaus, mustasukkaisuus, ironia, nuoruus, pojat) 

Tolppanen, Petri: Sarasvatin hiekkaa 

(tieteissarjakuvat, tieteiskirjallisuus, jännityskirjallisuus, 

ilmastonmuutokset, ekokatastrofit, tulevaisuus, uhkakuvat, 

hyökyaallot, kasvihuoneilmiö 2020-luku, jäätikkötutkijat) 

 

 
 
 

 
 


