
Katri Kirkkopelto: Piki (Lasten Keskus) 
 
Valloittava ja viisas kuvakirja pienestä Pikistä, joka haluaa mukaan metsän majaleikkiin, mutta 
tulee torjutuksi ja kiusatuksi ryhmässä. Kirja kertoo universaalilla tavalla ryhmädynamiikasta 
ja tunteiden tunnistamisen, hyväksytyksi tulemisen ja ystävyyden voimasta. Kirjan kerronta ja 
kaunis kuvitus muodostavat saumattoman taideteoksen ja jokainen aukeama rikkaan 
tutkimisen maailman. 
 
Lena Frölander – Ulf: Minä, Muru ja Metsä / Jag, Fidel och Skogen (Schildts & 
Söderströms) 
 
Kiehtova kuvakirja lapsesta, joka lähtee mukaan mökille, vaikka meri, tuuli, metsä ja 
metsäpissalle meno pelottavat. Maaginen metsä ja sen oudot otukset ja kutkuttavat 
yksityiskohdat kuvataan lapsen silmin. Pienelle kulkijalle oman pelon voittaminen ja omien 
rajojen tunnistaminen on lopulta voimaannuttava kokemus. Kirjan taidokas, tummasävyinen 
kuvitus on toteutettu raapetekniikalla ja akvarelleilla ja se tavoittaa niin lapsen kuin aikuisen 
huumorillaan ja viisaudellaan.     
 
Sanna Isto, kuvitus Sami Saramäki: Maan alaiset (WSOY) 
 
Sanna Isto on luonut Suomenlinnan maanalaisiin käytäviin maailman, joka voi aluksi kuulostaa 
kummalliselta mutta johon lukiessaan uskoo täysin. Sami Saramäen kuvitus tukee tekstiä 
tunkeilematta ja jättää tilaa mielikuville. Seikkailu vie tärkeiden kysymysten äärelle: Keitä 
olemme, millaisia haluamme olla? Miten valintamme vaikuttavat muihin? Muodonmuutoksesta 
alkava fantasiaseikkailu kasvaa kertomukseksi rohkeuden ja itseluottamuksen löytymisestä. 
Tämän tarinan luettuaan näkee Suomenlinnan uusin silmin. 
 
Juuli Niemi: Et kävele yksin (WSOY) 
 
Juuli Niemen kunnianhimoinen romaani saa aikuisenkin muistamaan, miltä tuntui olla nuori. 
Miten pakahduttavaa on ensirakkaus. Miten hankalaa on löytää yhteys toiseen, ymmärtää ja 
tulla ymmärretyksi. Miten vaikea on joskus tajuta omia tekojaan. Niemen runollinen kieli vie 
sisälle nuorten mielenliikkeisiin, keskelle aikuistumisen rytinää. Samaan aikaan läsnä ovat 
koulun pihan ikiaikaiset lainalaisuudet ahtaine rooleineen, lapsuusperhe, josta on kivuliaasti 
kasvettava irti, sekä sisimmästä kumpuava ikioma elämä, omat haaveet. 
 
 
Siri Kolu: Kesän jälkeen kaikki on toisin (Otava) 
 
Sanojen painoilla on aivan erityinen voima Siri Kolun pienoisromaanissa. Kielellisesti ja 
rakenteellisesti loppuun asti hiottu kertomus nuoresta suurten elämänvalintojen edessä on 
samalla kertaa ilmava ja koskettava kuvaus kasvamisesta aikuisuuteen ja omaksi itsekseen. 
Kirjailijan hienovarainen, herkkä ote vaikeaan aiheeseen on lempeä ja lukijan oivallusta 
kunnioittava. Romaanin kauttaaltaan vahva kerronta kantaa ja vie korkeuksiin.    
 
Seita Vuorela: Lumi (WSOY) 
 
Nykyhetki, historia, tarinat ja sadut risteävät Seita Vuorelan nuortenromaanissa 
vastustamattomalla tavalla. Kirjailijan kuvaus maahanmuuttajanuorten kokemusmaailmasta 
on toteutettu uskottavasti ja tyylillisesti varmalla otteella. Arkirealismi ja satuaines yhdistyvät 
romaanissa luontevasti toisiinsa ja luovat tarinaan taianomaista, symbolistista ja 
monikerroksista syvyyttä. Kyseessä on kaunis romaani vieraudesta, ystävyydestä ja toivosta – 
sekä rakkauden voimasta sulattaa kovinkin jää sydämestä. 




