
Tulostakaa kirjojen kuvat ja kuvaukset ja laittakaa ne paikkaan, josta oppilaat voivat nähdä ne, esim. käytävälle, luokkahuoneen oven sisä- ja 
ulkopuolelle, vessoihin ja pukuhuoneisiin. 

Sijoittakaa tulosteet sellaiseen paikkaan, josta myös aikuiset voivat esimerkiksi vanhempainillan tai muun tilaisuuden yhteydessä nähdä ne ja 
hyötyä vinkeistä.

Lukemisen iloa!

KIRJAVINKKEJÄ 4-6-LUOKKALAISILLE

Vaasan kauounginkirjaston kirjastopedagogit ovat listanneet kirjat, jotka sopivat 4-6-luokkalaisille.

Jenny Ingman



4-6 luokkalaisten kirjat

Meggitt-Phillips, Jack: Hirviö ja Helmikki 

Hirviö ja Helmikki aloittaa karmivan hauskan sarjan kaiken ahmivasta hirviöstä ja 
Helmikki-tytöstä, johon ei mokoma otus tee vaikutusta. 

Sewell, Anna: Uljas Musta 

Tarina seuraa Uljas Musta -nimisen hevosen dramaattista elämää. Uljas Musta syntyy 
vauraan maalaiskartanon tallissa, mutta elämä mullistuu, kun sen kiltti, varakas 
omistaja menettää omaisuutensa. 

Tolonen, Tuutikki: Agnes ja unien avain 

Koukuttava mysteeriromaani lapsille Kun Agnes näkee hautakiven oudon tekstin, 
arvoitus ei jätä häntä rauhaan. 

Florence, Debbi Michiko: Homma hallussa, Keiko Carter 

Keiko, Audrey ja Jenna ovat olleet tiivis ystäväkolmikko jo alaluokilta asti. Yläkouluun 

menoa edeltävän kesäloman aikana he tuntuvat kasvaneen vastakkaisiin suuntiin, 

mutta Keiko on päättänyt pitää ystävät yhdessä. 

Larsson, Åsa & Korsell, Ingela: Loitsusauva (Pax-sarja) 

Hiljaisen ruotsalaiskaupungin keskellä sijaitsee maaginen maanalainen kirjasto, josta 
harva tietää. Kirjastoa pahuuden voimilta suojelevan iäkkään sisarusparin aika on 
lopussa, ja jonkun on jatkettava heidän työtään. 

Sarjakuvamainen kuvitus antaa Paxin tunnelmalle oman jännittävän lisänsä. 



Hulkko, Johanna: Geoetsivät ja kadonnut muinaispurkka (Geoetsivät 8)  

Geoetsivät juhlistavat satavuotista Suomea etsimällä geokätköjä maamme upeimmista 
luontonähtävyyksistä. Kahdeksan salapoliisitarinan kokoelmassa seikkaillaan mm. 
Hailuodossa, Hiidenportissa, Bengtskärin majakalla ja Hitonhaudalla. Geokätköilyn 
lomassa etsivät ratkovat mysteereitä, joiden selvittämiseen lukijakin voi osallistua. 

Salmi, Ronja: Onks noloo? & Onks noloo? leirikoulussa 

Elämä kuudesluokkalaisena on täynnä noloja tilanteita. Joskus pienikin julkinen moka 
tuntuu maailmanlopulta. Varmin paikka ajautua noloihin tilanteisiin on tietenkin 
alakoulumokailujen klassikko, leirikoulu! 

Ohlsson, Kristina: Zombikuume 

Outo muukalainen ilmaantuu Eldsalaan keskellä yötä. Näin hiostavaa kesää 12-vuotias 
Herbert ei muista kokeneensa, ampiaisia pörrää joka paikassa. Sitten ihmisiä alkaa 
sairastua erikoisesti. Herbertillä ja Sallylla on pahoja aavistuksia. Yhdessä nuoret hakeutuvat 
salaiseen lymypaikkaansa, jossa he ovat turvassa niin eläviltä kuin kuolleiltakin. Vai ovatko? 

Mattila, Ilkka: Neljän rikoksen syksy (Mysteerinmurtajat 1) 

Interaktiivisessa dekkarissa yhdistyvät kaunokirjallisuus ja tekniikka, jonka erityisesti 
nuoret taitavat. Lukija pääsee eläytymään salapoliisin työhön ihan kunnolla. Kirjan 
päähenkilöt tekevät joitakin päätelmiä, mutta myös lukijan täytyy olla aktiivinen. ”Aidoilta” 
rikospaikoilta tulee lisäaineistoa juonen rakentamiseen. Lisäaineistoon pääsee käsiksi helposti QR-
koodin lukemalla. 



 

Burne, Cristy: Takeshitan kintereillä  

Japanista Englantiin muuttanut Miku-tyttö joutuu jännittävään seikkailuun ystävänsä 
Catin kanssa kun paha demoni kidnappaa Mikun pikkuveljen. Tytöt onnistuvat kuitenkin 
päihittämään japanilaiset pahat henget huumorinsa ja ystävyytensä avulla. 

 

 

Haig, Matt: Eevin eläinmaailma  

Mitä jos osaisit puhua eläinten kanssa? 
 
11-vuotias Eevi osaa! Mutta se on jostain syystä VAARALLISTA, tai niin hänen isänsä 
sanoo. 
Syy liittyy Eevin äitiin, joka on kuollut vuosia aiemmin. Eevi on luvannut isälle, ettei käytä kykyään. 
Mutta kun paikallisessa eläintarhassa tapahtuu kauheita, Eevin on IHAN PAKKO rikkoa lupauksensa 
isälle ja asettaa itsensä ja läheisensä hirvittävään vaaraan. 

 

 

Holopainen, Anu: Filigraanityttö  

Kaksi asiaa pitää Ennin elämän oikeilla raiteilla: filigraanisormus ja leluhylly, jossa 
lapsuusvuosien pehmot istuvat aina tietyssä järjestyksessä. Jos järjestys menee sekaisin, 
Enni uskoo jonkin vaaran uhkaavan häntä itseään tai hänen läheisiään. Sormusta Enni pyörittää 
hädän hetkellä kolme kertaa oikealle, kolme kertaa vasemmalle. Silloin Varoittaja hänen päässään 
vaikenee ja olo on turvallinen. Kukaan ei sitä ymmärrä. Mutta sitten Enni näkee jotakin... 
Kohtalotoverin? 

 



Horst, Jørn Lier: Clue -sarja   

Täyttä timanttia nuorille dekkarifaneille! Cecilia, Leo, Une ja Egon-koira ovat CLUE ryhmä. 

Vaaroja uhmaten he jahtaavat vihjeitä selvittääkseen rikokset. 

Täyttä timanttia nuorille dekkarifaneille! 

Portin, Anja: Radio Popov 

Kiehtova ja unohtumaton tarina yksinäisyydestä ja ystävyydestä 
Yhdeksänvuotias Alfred elää käytännössä yksin. Äitiä Alfred ei ole nähnyt syntymänsä jälkeen, eikä 
työmatkoilla viipyvä isä taida aina edes muistaa, että Alfred on olemassa. Eräänä yönä Alfred 
lähtee seuraamaan salaperäistä Hiipparia, joka työntää postiluukusta lehden mukana muutakin: 
omenoita, villasukkia ja voileipiä. 
Alkaa unohtumaton seikkailu, joka muuttaa Alfredin ja samalla monen muunkin yksinäisen lapsen 
elämän. 

Lish, Mikki: Taikuuden talo 

Taikuuden talo on huiman kirjasarjan ensimmäinen osa. 

Hedy ja Spencer lähetetään jouluksi isoisänsä hoiviin taloon, joka on pullollaan 
taikaesineitä, joihin ei missään nimessä saa koskea. Pölyisiin kehyksiin alkaa ilmestyä viestejä, 
jotka johdattavat lapset kadonneen isoäitinsä jäljille. Mitä heidän taikuri-isoisänsä salailee? 



O`Connell, David: Karkkitehtaan kummitus  

Archie McArkki tietää, että tänään hänen onnea tuovat housunsa ovat todella toimineet. 
Archie saa selville, että hän on perinyt isosedältään sekä valtavan kartanon että koko 
maailmankuulun McArkin karkki ja konvehti -yrityksen. Uusi koti, mieletön omaisuus ja 
loputtomasti makeisia — melkoinen lottovoitto! 

Mutta uusi elämä ei tuokaan mukanaan pelkkiä purkkapalloja ja nallekarkkeja. Kun Archie lukee 
isosetänsä jättämän salaperäisen kirjeen, hän päätyy ratkomaan mysteeriä, jonka tarkoituksena on 
pelastaa perheyritys tuholta. 

Taylor, Thomas: Malamanteri  

Kun mahdoton on mahdollista! 

Malamanteri aloittaa trilogian, tarina-aarrearkun, jossa salaisuudet ja legendat 
huuhtoutuvat unohtumattoman merenrantakylän rannoille. Siellä monet vannovat nähneensä 
mystisen kiehtovan merihirviö malamanterin… 

Hai, Magdalena: Neiti Kymenen ihmeellinen talo  

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 eräitä poissa. 
Sillä yhtenä päivänä neidin ovelle ilmestyy utelias, likainen pikkupoika, joka ei suostu lähtemään 



ennen kuin on löytänyt kadonneen Rohkeutensa. On salaisuuksia, jotka ovat odottaneet liian 
pitkään, ja arvoituksia, jotka haluavat tulla ratkaistuksi. 

 

Kalle Veirto: Pelibunkkerin pojat   

Pelikiellossa olleet pojat keksivät tehdä tyhjillään olevaan varastoon peliluolan, jossa 
aikuiset eivät häiritse. Siellä uskaltavat pelata kaikki, pelikiellossa olevatkin, eikä tarvitse 
välittää peliajoista ja siitä, kuinka paljon kenenkin kotona on lupa pelata. Mutta 
valitettavasti pojat jäävä kiinni. Totaalisesti. 
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