
Läsecirkelsbokpaket till barn och unga
Åk 1-2

Nippi ja Nappi (selko)* Tuomas Kilpi
43 sidor, illustrerad, 5-8 år
En bilderbok med lite text om två möss som leker i skogen och sedan hamnar i knipa.

Hurja matka (selko)* Kari Vaijärvi
32 sidor, illustrerad, 6-9 år
En spännande och rolig berättelse om två barns promenad till skolan. Rikliga illustrationer och 
stor text med mycket luft, vilket gör boken lämplig för nybörjare.

Pipunan vessarauha (selko)* Raisa Cacciatore
40 sidor, illustrerad, 5-8 år
En informativ bilderbok om toalettetikett, kroppen, integritet och såklart toaletthumor. Boken har 
en del text, så vi rekommenderar den endera för dem som redan kan läsa lite eller som högläs-
ningsbok. 

Åk 3-4
Kello tuhat (selko)* Mimmu Tihinen
64 sidor, 9-12 år
En mångfacetterad bok om att vinna över sina rädslor och fördomar, lära sig nytt, vänskapens 
kraft och mitt-i-prick-anda.

Miten joutsen sai mustat jalat (selko)* Marja Simola
75 sidor, illustrerad, 9-12 år
En samling folksagor från hela världen. Ni kan läsa enskilda berättelser eller hela boken!

Pulmista pahin (selko)* Maiju Mäki
88 sidor, illustrerad, 5-10 år
En spännande bok om samarbete och hemliga sällskap.

Hirviö ja Helmikki Jack Meggitt-Phillips
248 sidor, illustrerad, 9-12 år
En spännande bok fylld av svart humor. Boken börjar serien om monstret som äter allt och fickan 
Helmikki, som inte alls blir imponerad av varelsen.

*Selko: En lättläst bok med klartext, det vill säga korta meningar och enkla ord.  



Åk 5-6
Toivottavasti huomenna sataa (selko)* Mimmu Tihinen
79 sidor, 9-12 år
En uppmuntrande berättelse om ungas förmåga att förstå att vi alla är olika.

Unohtunut kansa (selko)* Satu Liesko
91 sidor, illustrerad, 9-12 år
En berättelse om flickan Matilda, som är snäll mot alla. Så hamnar hon i en situation hon bara inte 
kan godkänna och står inför ett val: våga säga ifrån eller fortsätta vara tyst?

Lumikuningattaren lumous Hannele Lampela
256 sidor, 9-12 år
Gretas lillebror Kai är försvunnen, men föräldrarna är som om han aldrig funnits. Då hon försöker 
rädda sin bror hamnar Greta i det sagolika landet Talventaika (Vintermagi) och chansen att bli 
medlem i sagoberättarnas förbund.

Åk 7-9 och gymnasiet
Punainen kuin veri (selko)* Hanna Männikkölahti 
207 sidor, över 13 år
Första delen i en spännande trilogi om Lumikki Andersson. Det här är en lättläst version av Salla 
Simukkas roman med samma namn.

Haiseva käsi (selko)* Magdalena Hai
155 sidor, över 12 år
En novellsamling skräckhistorier. Det går bra att även läsa hela boken eller enskilda noveller! En 
lättläst version av Hais roman med samma namn.

Panttivanki ja muita kertomuksia (selko)* Päivi Heikkilä-Halttunen
235 sidor, över 13 år
Tanken är att ni läser enskilda noveller, inte hela boken. Novellerna handlar om ungdom och hur 
det är att vara ung.

Tästä kaikki alkaa Salla Simukka
169 sidor, över 13 år
Nova flyttar med sin partner Isla till drömhuset mitt i skogen. Den tysta samlevnaden i avlägsen-
het räcker dock inte till för att reparera den trasiga relationen.

*Selko: En lättläst bok med klartext, det vill säga korta meningar och enkla ord.  



Lukupiirien kirjapaketit lapsille ja nuorille
1.-2. lk

Nippi ja Nappi (selko)* Tuomas Kilpi
43 sivua, kuvitettu, 5-8-vuotiaat
Kuvakirja kahdesta pienestä hiirestä, jotka leikkivät pellolla ja joutuvat ongelmiin.

Hurja matka (selko)* Kari Vaijärvi
32 sivua, kuvitettu, 6-9-vuotiaat
Jännittävä ja hauska kertomus kahden lapsen koulumatkasta. Runsaat kuvat ja iso ilmava teksti 
tekee kirjasta sopivan myös aloittelijoille.

Pipunan vessarauha (selko)* Raisa Cacciatore
40 sivua, kuvitettu, 5-8-vuotiaat
Informatiivinen kuvakirja siisteys- ja vessakasvatuksesta, kehosta, yksityisyydestä sekä tietysti 
pissa ja kakka -huumorista. Kirjassa on jonkin verran tekstiä, joten suosittelemme sitä joko lapsille, 
jotka osaavat jo lukea vähän, tai ääneen luettavaksi. 

3.-4. lk
Kello tuhat (selko)* Mimmu Tihinen
64 sivua, 9-12-vuotiaat
Monikerroksinen kirja opastaa pelkojen ja ennakkoluulojen voittamiseen, uuden oppimiseen, 
ystävyyden voimaan ja kymppimeininkiin.

Miten joutsen sai mustat jalat (selko)* Marja Simola
75 sivua, kuvitettu, 9-12-vuotiaat
Kokoelma kansansatuja maailmalta. Voitte lukea yksittäisiä tarinoita tai koko kirjan!

Pulmista pahin (selko)* Maiju Mäki
88 sivua, kuvitettu, 5-10-vuotiaat
Jännittävä kirja yhteistyöstä ja salaisista seuroista.

Hirviö ja Helmikki Jack Meggitt-Phillips
248 sivua, kuvitettu, 9-12-vuotiaat
Jännittävä kirja täynnä mustaa huumoria. Kirja aloittaa sarjan kaiken ahmivasta hirviöstä ja Hel-
mikki-tytöstä, johon ei mokoma otus tee vaikutusta.

*Selko: Helppolukuinen kirja, jossa on selkeää kieltä, eli lyhyitä lauseita ja helppoja sanoja.



5.-6. lk
Toivottavasti huomenna sataa (selko)* Mimmu Tihinen
79 sivua, 9-12-vuotiaat
Kirja kertoo rohkaisevan tarinan nuorten kyvystä ymmärtää erilaisuutta ja toisiaan.

Unohtunut kansa (selko)* Satu Liesko
91 sivua, kuvitettu, 9-12-vuotiaat
Kirja Matilda-tytöstä, joka on kiltti kaikille. Sitten hän joutuu tilanteeseen, jota hän ei vain voi 
hyväksyä. Hänen pitää siis valita: uskalla sanoa vastaan vai olla hiljaa?

Lumikuningattaren lumous Hannele Lampela
256 sivua, 9-12-vuotiaat
Gretan pikkuveli Kai on kadonnut, mutta vanhemmat ovat kuin Kaita ei olisi koskaan ollutkaan. 
Yrittäessään pelastaa pikkuveljeään Greta päätyy sadunomaiseen Talventaikaan ja Tarinankerto-
jain killan kokelasjäseneksi.

7.-9. lk ja lukio
Punainen kuin veri (selko)* Hanna Männikkölahti 
207 sivua, yli 13-vuotiaat
Lumikki Anderssonista kertovan trilogian ensimmäinen osa. Tämä on selkomukautus Salla Simu-
kan samannimisestä romaanista.

Haiseva käsi (selko)* Magdalena Hai
155 sivua, yli 12-vuotiaat
Novellikokoelma kauhutarinoita. Voitte hyvin lukea koko kirjan tai yksittäisiä novelleja! Selkomu-
kautus Hain samannimisestä romaanista.w

Panttivanki ja muita kertomuksia (selko)* Päivi Heikkilä-Halttunen
235 sivua, yli 13-vuotiaat
Tarkoitus on, että luette yksittäisiä novelleja, ei koko kirjaa. Novellit kertovat nuoruudesta ja 
nuorena olemisesta.

Tästä kaikki alkaa Salla Simukka
169 sivua, yli 13-vuotiaat
Nova muuttaa puolisonsa Islan kanssa unelmataloon metsän keskelle. Hiljaiselo syrjäseudulla ei 
kuitenkaan riitä korjaamaan rakoilevaa suhdetta.

*Selko: Helppolukuinen kirja, jossa on selkeää kieltä, eli lyhyitä lauseita ja helppoja sanoja.


