


Bagge, Tapani: Kotona
Kaisan äiti on muuttanut Ulkosaarelle ja Kaisa muuttaa 
isän kanssa asumaan Sirkan luokse. Sirkka on mukava, 
mutta aluksi elämä uudessa kodissa tuntuu Kaisasta 
oudolta. Alusta asti alkavat asiat mennä pieleen, kun isä 
ei olekaan tehnyt voileipiä valmiiksi jääkaappiin, niin kuin
aina ennen! Mutta hyviäkin puolia alkaa onneksi löytyä: 
kun on kipeänä, saa pelata Afrikan tähteä sairaspäivän 
säännöillä. Ja Sirkka osaa valaa savea ja tehdä hyvää 
kinkku-ananaspitsaa. 

Franzon, Päivi: Muuttolintulapsi
Anna on muuttanut vanhempiensa kanssa uuteen 
kaupunkiin kauas pois vanhasta kotimaastaan. Hän 
joutuu pihaleikeissä syrjään. Anna kaipaa vanhaan 
kotiinsa ja mielikuvituksessaan lentää tuttujen ystävien 
luo. Lopulta hän huomaa, ettei voi olla onnellinen 
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kahdessa paikassa yhtaikaa. Uusi ystävä löytyy aivan 
naapurista ja ilo palaa Annan elämään. 

Gleeson, Libby: Anni ja Lasse
Anni ja Lasse ovat parhaita ystäviä. Kun Lasse huutaa 
pihalla salaisen kutsuhuudon, vain Anni osaa tulla. Vain 
Annin kanssa on mukavaa loikoilla nurmikolla, katsella 
taivaan pilviä ja etsiä niistä kuvioita. Sitten Anni muuttaa 
pois, toiselle puolelle maapalloa. Lassea surettaa, mutta 
lopulta hän päättää kokeilla kutsuhuutoa vielä kerran. 
Jospa Anni sittenkin kuulisi. Herkkä ja uskomattoman 
kaunis kuvakirja aiheesta, joka askarruttaa melkein 
jokaisen lapsen mieltä jossain vaiheessa - kun hyvä kaveri
muuttaa pois. Kirjan akvarellikuvitus heijastaa hienosti 
lapsen tunteita kirkkaine ja tummine sävyineen, ja 
tarinan loppu antaa lupauksen siitä, että ystävyys voi 
säilyä, vaikka välimatkaa onkin. Sekä kirjoittaja että 
kuvittaja ovat kotimaassaan arvostettuja ja palkittuja 
tekijöitä

 



Kallio, Katja : Bibi muuttaa Suomeen
Afrikkalainen viisivuotias Bibi-tyttö muuttaa aurinkoisesta
kotikylästään uuteen kotimaahan, kun eläinlääkäri-isä 
saa työkomennuksen suomalaiseen eläintarhaan. 
Huumoria, eloa ja iloa pursuva, tuoreesti kuvitettu 
lastenkertomus valaisee hienosti kahden elinympäristön 
erilaisuutta ja maailman ihmisten yhteisyyttä.

 

Korolainen Tuula: Kuono lumessa
Ihmisten tietyö uhkaa peltohiirten kylää ja monet 
joutuvat muuttamaan, niin myös Tupsun perhe. Tupsu 
siivoaa isän apuna vanhaa kotia. Kiukuttaa ja surettaa! 
Kukaan ei tunnu tajuavan, miten kurjaa on jättää ystävät, 
tutut paikat ja harrastukset. Uudet naapuritkin 
pelottavat, sillä metsähiiristä kerrotaan, että ne syövät 
käpyjä ja haukkuvat peltohiiriä multakuonoiksi! Kun 
Tupsu hiihtää kohti uutta kotia, se yrittää olla reipas, 
mutta ei sitten jaksakaan. Sakeassa lumisateessa se 
kääntyy takaisin. Lopulta Tupsu eksyy ja joutuu ketun 
hampaisiin. Repolaisen oudon huumorintajun vuoksi 
Tupsusta ei kuitenkaan tule ketun lounas vaan 
lumivyöryn uhri, jonka pelastamiseen tarvitaan Lapio 
Kontiainen ja koko metsähiirten koulun väki. Esi- ja 



alakoululaisten kuvakirja Kuono lumessa on jännittävä 
seikkailu ja lämpimän huumorin sävyttämä kuvaus 
muuton lapsessa herättämistä tunteista.

 

Louhi, Kristiina:  Tompan uusi koti
Tompan kodissa on kaikki mullin mallin. Äiti tyhjentää 
komeroita ja kaappeja ja pakkaa tavaroita laatikoihin. 
Kirjahylly muuttuu kasaksi lautoja, ja kohta Tompan oma 
sänkykin puretaan osiin. Tomppa huolestuu.- Ei hätää, 
äiti rauhoittelee Tomppaa. - Me muutetaan koko perhe 
uuteen kotiin. Sinäkin saat ikioman huoneen, äiti kertoo 
iloisena, mutta Tomppa ei innostu. Hän tahtoo nukkua 
äidin ja isän kanssa. Pian vanhan kodin pihaan vyöryy 
melkein talon kokoinen muutto-auto, joka ahmaisee 
sisäänsä kaikki tavarat. Uudessa kodissa Tompan omaan 
huoneeseen nousee hieno sänky, jossa on katto ja 
tikapuut. - MAJA, sanoo Tomppa ja nostaa Hiirikoiran 
uuteen sänkyyn. Uusi koti alkaa tuntua aika mukavalta 
paikalta!



Nordqvist, Sven: Viiru muuttaa
Ukko Pesosen talosta kaikuu kamala nitinä joka aamu 
kello neljä: nirin-narin! Viiru-kissa se siellä pomppii 
sängyssään, ja Pesonen herää meteliin. Viirun on 
päätettävä, lopettaako se hyppimisen vai nukkuuko 
jossain muualla. Ja niinpä ne Pesosen kanssa kunnostavat
sille pihan perälle oman kodin vanhasta ulkohuussista. 
Talon valmistuttua Viiru on hurjan tyytyväinen, mutta 
uskaltaako se nukkua uudessa kodissaan? Viiru ja 
Pesonen -sarjan kirjat riemastuttavat kaikenikäisiä 
lukijoita tutuilla elementeillään: hervottomalla 
huumorilla, osuvilla huomioilla ja loistavalla tarinalla, jota
ryydittävät yksityiskohtia vilisevät värikkäät kuvat. 

Rieckhoff, Sibylle: Lissu muuttaa
Lissu on muuttamassa äidin ja isän kanssa toiseen 
kaupunkiin. Päiväkoti vaihtuu, vanhat ystävät saavat 
jäädä, eivätkä mummi ja ukkikaan ole enää niin lähellä 
kuin ennen. Ei, sitä Lissu ei halua! Eikä taida haluta Väinö-
hamsterikaan. Mutta tavaroita aletaan pakata, ja pian 
muuttoauto ajaa pihaan. Lissu huomaa, että 
muuttaminen voi olla myös aika jännittävää. Ja että 
joskus ystävä löytyy nopeammin kuin arvasikaan... 



Lämminhenkinen tarina kannustaa lapsia kohtaamaan 
uutta rohkein mielin.

Wagner, Anke: Timo ja Piko muuttavat
Pahvilaatikoita, mattorullia, lamppuja ja huojuvia 
taulupinoja lojuu olohuoneessa kasapäin. Muuttokuorma
on jo melkein pakattu. Mukaan uuteen kotiin on lähdössä
myös Piko, Timon paras pehmokoiraystävä. On kuitenkin 
yksi ongelma: Piko ei halua muuttaa. Sen mielestä olisi 
mukavinta, jos kaikki jäisi ennalleen. Muutto on lapsen 
elämässä suuri mullistus, joka saa pienen mielen 
myllerrykseen. Hellyttävän pehmoystävän kautta käydään
läpi ja puetaan sanoiksi muuttoon liittyviä ajatuksia ja 
tunteita - haikeutta, pelkoa, jännitystä, helpotusta ja 
lopulta uuden löytämisen riemua.



Ikaalisten kaupunginkirjasto
Poppelikatu 10 (PL 51), 39500 IKAALINEN
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Aukioloajat:
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1.6.-31.8.
maanantaisin 12-19
tiistaisin 10-17
keskiviikkoisin 10-17
torstaisin 10-17
perjantaisin 10-16
lauantaisin suljettu
juhannusaaton aattona 10-15
juhannusaattona ja -päivänä suljettu
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