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MONTA KAPPALETTA SAMAA -kokoelma
Monta kappaletta samaa -kokoelma on lähinnä koulujen käyttöön koottu erikoiskokoelma.
Siihen on valittu eri luokka-asteille sopivia kirjoja eri aiheista. Yhtä nimekettä on ostettu kirjastoon
tavallista suurempi määrä, jotta kirjoja riittäisi samanaikaisesti useammalle oppilaalle.
Monta kappaletta samaa -kokoelman tunnus on pieni M-kirjain kirjan selän yläosassa.
Kirjat varataan ottamalla yhteyttä Porvoon pääkirjaston lastenosastoon:
sähköposti: lastenkirjasto@porvoo.fi puh: 019 520 2424

Kirjan nimen perässä olevat luvut ilmaisevat ensin Monta kappaletta samaa -kokoelman
kappalemäärän ja sen jälkeen Helle-kirjastojen muuhun kokoelmaan kuuluvien kappaleiden
määrän. Määriä yhdistelemällä kirjoja on mahdollista saada koko luokalle samanaikaisesti.
Huomaathan kuitenkin, että kirjastojen yleisen kokoelman kappaleet eivät ole aina saatavina.
Kirjojen tilaaminen muista Helle-kirjastojen toimipisteistä (ks. sivun alareuna) vie useamman
päivän, eikä varausten tarkkaa saapumisaikaa voida luvata. Varaathan siis haluamasi kirjat ajoissa!
Voit tarkistaa kirjojen lainaustilanteen myös itse ennen varaamista Helle-verkkokirjastossa
osoitteessa https://helle.finna.fi. Huomaa kuitenkin, että hakutuloksessa näkyvät myös
yksittäisten koulukirjastojen kappaleet. Näitä kirjoja lainataan kuitenkin vain kyseisen koulun
omille oppilaille.
Listassa olevat luokka-astesuositukset ovat suuntaa-antavia. Sama nimeke voi myös esiintyä
useamman luokka-asteen listassa.

Hyviä lukuhetkiä toivottaa
Lastenosaston henkilökunta

________________________________________________________________________________
Helle-kirjastoihin kuuluvat Porvoon lisäksi myös Askolan, Hangon, Inkoon, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän,
Pornaisten, Pukkilan, Raaseporin, Sipoon ja Siuntion kirjastot.
Kirjastoilla on yhteinen kirjastokortti ja verkkokirjasto. Aineistoa voi tilata mistä tahansa kimpan kirjastosta
ilmaiseksi. Lue lisää: https://helle.finna.fi
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1.–4.-luokkalaisille
Ala-Harja, Riikka:
Kahden maan Ebba (20 + 20)
Neljäsluokkalainen Ebba elää kahdessa maassa, äidin luona Suomessa ja isän luona Saksassa.
Äkkiseltään voisi luulla, että lentäminen näiden kahden maan välillä olisi neljäsluokkalaisen
mielestä jännittävää ja kivaa, Ebba on kuitenkin jo ehtinyt kyllästyä tähän. Lisäksi uusiperhekuviot
isän luona tuntuvat hankalilta. Kirja käsittelee kepeällä otteella esimerkiksi perheen ja
kansalaisuuden määritelmää.
Bagge, Tapani:
Aavehevosen arvoitus (10 + 22)
Itsepintainen sumu riivaa syksyistä Helsinkiä öisin. Sumussa laukkaa aavehevonen, joka rikkoo
liikkeiden näyteikkunoita Aleksanterinkadulla ja sotkee Esplanadin istutuksia. Poliisi on ymmällä.
Kun hevonen iskee Stockmannin tavarataloon, jossa Heikin äiti on myyjänä, Heikki perustaa
kaveriensa kanssa salaseuran Apassit. Apassit päättävät ottaa selvää aavehevosen arvoituksesta.
He joutuvat elämänsä seikkailuun, josta ei puutu vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Samalla lukija
tutustuu yli sadan vuoden takaiseen Helsinkiin ja sen värikkäisiin hahmoihin.
Bagge, Tapani:
Kiljusen uusi herrasväki, 2: Kaupunkielämää (20 kpl + 17)
Jalmari Finnen luoma anarkistinen Kiljusen perhe on herätetty uudelleen henkiin. Tapahtumat
sijoittuvat myös tässä uudessa tarinassa 1950-luvun lopulle. Nyt äiti, isä, kaksospojat Mökö ja Luru
sekä kuopustyttö Plättä ovat muuttaneet Helsingin Töölöön, koska heidän vanha talonsa maalla on
palanut. Lapset saavat aloittaa ”paremman väen koulun”, eikä kommelluksilta ja seikkailuilta
vältytä tälläkään kerralla.
Dahl, Roald:
Ilmarin Ihmelääke (20+14)
Ilmari asuu kaukana kaikesta. Vanhempiensa maatilalla hänellä on seuranaan vain lehmiä, kanoja,
lampaita ja aivan kammottava isoäiti. Isoäiti valittaa, vatkuttaa, narisee ja soimii Ilmaria jokaisesta
keksimästään asiasta. Myös hänen ruokailutottumuksensa ovat inhottavia. Hän kertoilee Ilmarille
siitä, kuinka pojan pitäisi syödä kaalimatoja, etanoita ja tuhatjalkaisia tavallisen ruuan sijasta.
Erityisesti isoäitiä ärsyttää se, että Ilmari kasvaa ylöspäin. Olisi paljon parempi, jos hän kasvaisi
alaspäin. Isoäidin nalkuttava suu, joka muistuttaa koiran peräaukkoa, tulisi kyllä tukkia jotenkin.
Ehkä mummon lääkitystä olisi syytä vaihtaa. Ilmari kokkaakin kasaan erikoisen mikstuuran, joka
toden totta toimii. Sivuvaikutukset ovat vain aika yllättäviä.
Eräpuro, Annika:
Eve Ilves aavekaupungissa (19 kpl + 15)
Keltanokka-sarjaan kuuluva helppolukuinen tarina Eve-nimisestä ilvestytöstä, joka päätyy
ystävänsä Varpusen kanssa aavikon keskelle aavekaupunkiin. He päättävät yhdessä kuvata
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elokuvan tyhjässä kaupungissa, mutta kuvausten lomassa alkaa tapahtua aavemaisia asioita…

Evinsalo, Kari:
Etsivä Vertti ja varastettu veistos (20 kpl + 26)
Vertti ja hänen paras ystävänsä Korppi yrittävät selvittää, kuka on varastanut naapurista arvokkaan
pronssiveistoksen. Korppi sairastuu kuitenkin flunssaan kesken tutkimusten ja Vertti pyytää avuksi
naapurin Lissua. Etsiväkolmikko joutuu kunnon seikkailuun rikosta tutkiessaan. Huumoria ja
seikkailua, Etsivä Vertti -sarjan 1. osa.
Foxley, Janet:
Muncle Trogg – maailman pienin jättiläinen (14 kpl + 10)
Humoristinen seikkailukertomus Muncle Trogg -nimisestä viisaasta mutta pikkuruisesta
jättiläisestä. Muut jättiläiset kiusaavat häntä pienen koon vuoksi ja kutsuvat häntä ”ruikkuseksi” eli
ihmiseksi. Muncle päättää lähteä Jyrinävuoresta ihmisten maailmaan ottamaan selvää minkälaisia
ihmiset oikein ovat. Seikkailun ja huumorin lisäksi kirjassa käsitellään erilaisuutta, ystävyyttä ja
kiusaamista. Runsas kuvitus.
Kallioniemi, Tuula:
Aaveita ja avaruusolentoja (23 kpl + 45)
Reuhurinteen alakoulussa sattuu ja tapahtuu. Jokainen luku on erillinen tarina Reuhurinteen
alakoulun oppilaiden arjesta. Runsaasti huumoria ja kommelluksia, mukana myös 13 kohdan
älykkövisa kirjan lopussa. Kerkkoon kirjastossa on tästä kirjasta oma 10 kpl kokoelma, jota ei
lainata muille asiakkaille.
Meripaasi, Helena:
Pentuhaaveita (6+19)
Erika saa luvan hankkia toisen kisakoiran. Valinnanvaraa on huimasti, kun hän pohtii oikeaa rotua.
Pennun löytäminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä kasvattajia on joka junaan eivätkä kaikki ole
rehellisiä.
Allu kouluttaa Christa apunaan Kirppua, joka on hämmästyttänyt kaikki menestyksellään. Vaikka
Kirpun ikä ei vielä riitä virallisiin agikisoihin, se loistaa epiksissä. Tosin sillä on tapana joko möhliä
rata totaalisesti tai onnistua täydellisesti.
Marttinen, Tittamari:
Lemmikkien hotelli (20 kpl + 25)
Leon naapuriin on avattu ihan uusi eläinten hotelli. Sinne omistajat voivat viedä lemmikkinsä
pariksi päiväksi hoitoon. Leo, Sanni ja Veeti toivovat pääsevänsä hotellille huolehtimaan
vauhdikkaasta lemmikkikatraasta. Luvassa on paljon uusia eläinystäviä ja muutama iloinen
jälleennäkeminenkin! Leon lemmikkiuutiset -sarjan 7. osa.
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Parvela Timo:
Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu (20 kpl + 24)
Maukka on kissa ja Väykkä on koira, ja yhdessä ne asuvat taivaansinisessä talossa mäen päällä.
Maukka janoaa seikkailuja, kun taas Väykkä istuisi mieluiten rauhassa kotona tekemässä
pienoismallia. Maukka saa kuitenkin houkuteltua Väykän kaivamaan kuopan pihalle, minkä
seurauksena he joutuvatkin yllättäen suureen seikkailuun. Matkalla tavataan Karhu Murhinen,
päädytään lohikäärmejahtiin ja pelastetaan jopa neito pulasta, kuten saduissa tavataan tehdä.
Maukka ja Väykkä -kirjasarjan neljäs osa.

Parvela, Timo:
Ella ja yön ritarit (19 kpl + 33)
Pate on allapäin ja koko luokka huomaa, ettei hän ole oma itsensä. Ongelman syykin selviää
lopulta kysymällä: Pate on potkittu pois jääkiekkojoukkueestaan. Luokkakaverit päättävät piristää
Patea ja keksivät perustaa oman jääkiekkojoukkueen. Uusi joukkue tietenkin haastaa Paten
entisen joukkueen, jotta kaikki näkisivät miten hyvä pelaaja Pate todella on. Ensin hankitaan
sponsori, sitten käydään pelaajamarkkinoilla ja lopulta taotaan jopa uudelleen opettajan
legendaarinen kiekkomaila Piiskatykki. Tämä ei voi epäonnistua! Ella-sarjan 15. osa.
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4.–6.-luokkalaisille
Ala-Harja, Riikka:
Kahden maan Ebba (20 + 20)
Neljäsluokkalainen Ebba elää kahdessa maassa, äidin luona Suomessa ja isän luona Saksassa.
Äkkiseltään voisi luulla että lentäminen näiden kahden maan välillä olisi neljäsluokkalaisen
mielestä jännittävää ja kivaa, Ebba on kuitenkin jo ehtinyt kyllästyä tähän. Lisäksi uusiperhekuviot
isän luona tuntuvat hankalilta. Kirja käsittelee kepeällä otteella esimerkiksi perheen ja
kansalaisuuden määritelmää.
Enquist, Per Olov:
Kolmannen luolan salaisuus (22 kpl + 8)
Yhdeksänvuotias Markus ja hänen serkkunsa Cissi, Mina ja Moa ovat vierailulla isoisänsä luona. He
löytävät lähitienoilta hylätyn leiripaikan. Jokin ei nyt täsmää. Yhdessä isoisän ja Pelle-koiran kanssa
lapset lähtevät retkikuntana Kolmen luolan vuorelle selvittämään keitä alueella liikkuvat oudot
hiipparit ovat ja mitä oikein on tekeillä. Luonnonläheinen ja jännittävä seikkailukertomus, Kolmen
luolan vuori -sarjan toinen, itsenäinen osa.
Foxley, Janet:
Muncle Trogg – maailman pienin jättiläinen (14 kpl + 10)
Humoristinen seikkailukertomus Muncle Trogg -nimisestä viisaasta mutta pikkuruisesta
jättiläisestä. Muut jättiläiset kiusaavat häntä pienen koon vuoksi ja kutsuvat häntä ”ruikkuseksi” eli
ihmiseksi. Muncle päättää lähteä Jyrinävuoresta ihmisten maailmaan ottamaan selvää minkälaisia
ihmiset oikein ovat. Seikkailun ja huumorin lisäksi kirjassa käsitellään erilaisuutta, ystävyyttä ja
kiusaamista. Runsas kuvitus.
Hai, Magdalena:
Kerjäläisprinsessa (13 kpl + 18)
Umbrovian prinsessa Gigin perhe joutuu pakenemaan vallankaappausta kaukaiseen
satamakaupunkiin. Heitä kuitenkin seurataan. Perheen taloon heitetään pommi, ja Gigin äiti ja
kolme sisarta siepataan. Gigi ja hänen ystävänsä Henry joutuvat vaaralliseen seikkailuun
yrittäessään pelastaa Gigin perheenjäsenet. Ihmissusia, merirosvoja ja mielikuvituksellisia koneita
vilisee tässä vaihtoehtoista historiaa tarjoavassa tarinassa, joka sijoittuu fiktiiviselle 1800-luvulle.
Trilogian ensimmäinen osa.
Kolu, Siri:
Me Rosvolat (20 kpl + 30)
10-vuotiaan Viljan perhe on matkalla kesälomanviettoon, kun heidän autonsa pysäytetään.
Maantierosvoperhe Rosvolat ryöstää tavallisesti vain lehtiä, barbeja, karkkeja ja muita herkkuja,
mutta päähänpistona he ryöväävät mukaansa Viljan. Näin alkaa Viljan tähänastisen elämän
hauskin ja jännittävin kesä Rosvoloiden panttivankina
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Levola, Kari:
Leevi ja Leonora (18 kpl + 17)
Leonora ja Leevi ovat molemmat uusia luokallaan. Leonora on tullut Suomeen Albaniasta. Leevin
perhe taas muuttaa maalta kaupunkiin, ja Leevin on vaihdettava koulua. Molempia kiusataan
uudessa koulussa. Isommat pojat ajavat heitä takaa pyörällä koulun jälkeen ja nimittelevät.
Sattumalta Leonorasta ja Leevistä tulee ystäviä, kun he polkevat rinnatusten karkuun kiusaajia
koulun jälkeen. Yhdessä ystävykset päättävät näyttää kiusaajilleen, etteivät he pelkää.
Leevistä kertovan kirjasarjan neljäs osa.
Kirjasta on olemassa myös selkomukautettu versio kirjaston yleisessä kokoelmassa.
Selkoversio sopii myös hieman epävarmemmille lukijoille ja erityisesti S2-oppilaille.
Peltoniemi, Sari:
Taivazalan joutsen (20 kpl + 16)
Eräänä elokuun päivänä Kielisen kylän taivaalle ilmestyy merkillinen lintuparvi. Se kuljettaa
mukanaan koria, jossa matkustaa Opri. Hän on tullut Taivazalasta Kieliseen etsimään poikaansa.
Ystävykset Miranda, Veera ja Olavi alkavat selvittää, mikä Taivazala oikein on ja kuka on ryöstänyt
Oprin pojan. Mutta kysymyksiä tulee pian lisää. Miksi koulun rehtori muuttuu koko ajan
vihaisemmaksi? Miksi hän sulkeutuu usein koulun tornikamariin? Entä mikä sairastuttaa Kielisen
lapset? Alakouluikäisille sopivaa fantasiaa, Avaimenkantaja-trilogian ensimmäinen osa.
Toivola, Ritva:
Aavelinnut (9 kpl + 11)
Topi pääsee muutamaksi viikoksi viettämään kesälomaa enonsa kanssa pienelle saarelle. Hän on
puolivahingossa luvannut biologianopettajalleen kuvata luontodokumentin kesäloman aikana.
Suurin osa saarella pesivistä linnuista on Topille ja hänen enolleen tuttuja lajeja. Eräänä päivänä
Topi kuitenkin näkee kaksi mustaa lintua, joita hän ei tunnista. Oudot linnut myös katoavat
salaperäisesti. Kun eno palaa pariksi päiväksi kaupunkiin, Topi tutustuu saarella asuvaan
taiteilijaan. Yksi hänen tekemistään lintutauluista on pelottavan aavemainen. Pian Topi huomaa
olevansa yksin keskellä autiota merta, ja yö pimenee…
Toivola, Ritva:
Tuomas Karhumieli (14 kpl + 15)
Tuomas pääsee töihin rengiksi Kellojärven kestikievariin. Hänen tehtävänään on hoitaa kievarin
hevoset yhtä lukuun ottamatta – siitä huolehtii tallitonttu. Tuomaksen elämä ei kuitenkaan ole
helppoa, sillä kievarin toinen renki Juko syyttää häntä varkaaksi ja Tuomas vangitaan.
Vankihuonettaan tutkiessaan Tuomas löytää uuninnurkasta karhunnahkaturkin ja pukee sen ylleen
lämmitelläkseen. Hän ei edes aavista, että turkki on muinaisen noidan jäämistöä ja pystyy
muuttamaan kantajansa karhuksi… Voimallinen kertomus vanhan ajan Suomesta, jossa
taianomainen maailma elää sopusoinnussa rinta rinnan ihmisten kanssa. Sopii myös
yläkouluikäisille.
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Yläkouluille
Bradbury, Ray
Fahrenheit 451 (12+10)
Ray Bradburyn vuonna 1953 ilmestynyt romaani Fahrenheit 451 on dystopiaklassikko ydinsotaan
ajautuvasta maailmasta, jossa ihmiset turrutetaan, heidät suorastaan viihdytetään hengiltä.
Sivistyneistö on syrjäytetty. Kansa pidetään passiivisena ja tietämättömänä. Kirjallisuus on
kiellettyä. Palomiesten tehtävänä on polttaa kirjat ja niitä omistavien ihmisten talot. Kirjojen
mukana tuppaavat palamaan kirjojen omistajatkin.
Gray, Jacob
Varismiekka (20+17)
13-vuotias orpopoika Kraa elää keskellä Blackstonen kaupunkia, mutta ylhäällä puiston puussa.
Hän asuu varisten kanssa ja osaa varisten kieltä. Varikset pelastivat Kraan (oikealta nimeltään Jack)
kun hän oli viisivuotias ja Seittimies murhasi hänen vanhempansa. Jo kahdeksan vuotta Kraa on
selvinnyt vaistojensa ja kekseliäisyytensä avulla, mutta ei ole tiennyt supervoimistaan: siitä että
hän on lymy, ihminen jolla on maaginen side tiettyyn eläimeen.
Hautala, Marko:
Leväluhta (30+2)
Meeri palaa lapsuudenkotiinsa vuosien jälkeen. Keskellä puimattomia peltoja seisova talo on
pysynyt entisellään, mutta kaikki sen sisällä on muuttunut: isä on kuollut hämärissä olosuhteissa,
äidistä on tullut puhumaton hauras vanhus ja veli on suljettu psykiatriseen hoitolaitokseen.
Lisäksi on jotain muutakin: talon uumenista löytyvä outo esine, joka ei jätä Meeriä rauhaan, sekä
Leväluhta, pellon toisella puolella siintävä soinen lähde, johon on aikoinaan upotettu kymmeniä
ruumiita ja joka vetää ihmisiä yhä oudolla tavalla puoleensa.
Kuronen, Kirsti:
Piruettiystävyys (20 kpl + 17)
Elli tanssii balettia ja pyrkii olemaan täydellinen. Hänen paras ystävänsä Doris on kaikkea, mitä
Ellikin haluaisi olla: hoikka, kaunis ja menestynyt. Kun Elli saa suuren roolin balettikoulun
esityksessä, treenaaminen vie yhä suuremman osan elämästä. Ellin on vaikea uskoa, että hän
kelpaisi omana itsenään. Käsittelee suorituspaineita kotona, koulussa, kaveripiirissä ja
harrastuksissa.
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Kökkö, Hanna:
Kätkö (20 kpl + 36)
Kuudes luokka on vihdoin loppumassa, ja Manu odottaa malttamattomana kesälomaa. Koulu on
pelkkää piinaa. Manun isä on vankilassa eikä asiasta voi puhua kenenkään kanssa, kaikkein vähiten
äidin. Onneksi kesällä voi keskittyä koulun sijasta geokätköilyyn. Eräänä päivänä Manu tapaa
yhdellä kätköllä metsässä Helmi-nimisen tytön. Helmi on mutkaton ja mukava, mutta hänelläkin
tuntuu olevan jokin salaisuus. Yhdessä Manu ja Helmi joutuvat keskelle vaarallista rikosvyyhtiä,
joka alkaa salamyyntinä mutta huipentuu sieppaukseen… Sarjan ensimmäinen osa.
Pietikäinen, Markku:
Painajainen leirikoulussa (9 kpl + 17)
Villen, Jussin ja Emman luokka lähtee leirikouluun vanhaan koulurakennukseen keskelle metsää.
Koulua isännöi erakoitunut outo taiteilija Väinö Kolu, jonka käytös ei ole aivan tavanomaista. Kun
luokka käy tutustumassa seudulla olevaan vanhaan myllyyn, yksi oppilaista putoaa jokeen ja
kulkeutuu pois virran mukana. Tapahtuman jälkeen Kolu alkaa käyttäytyä uhkaavasti ja lukitsee
koko luokan opettajineen koulurakennukseen. Luokan riveissä leviävät sekasorto ja pelko. Mitä
Kolu aikoo, ja uskaltavatko oppilaat yrittää karata? Musta kaista -sarjaa.
Tiainen, Marja-Leena:
Khao Lakin sydämet (20 kpl + 20)
Vuonna 2004 kuusivuotias Emma viettää joululomaa Thaimaassa perheensä kanssa.
Tapaninpäivänä tsunami tuhoaa kaiken ja Emma menettää koko perheensä. Emman pelastaa
vesimassoista tuntematon mies. Kahdeksan vuotta myöhemmin viisitoistavuotias Emma palaa
Thaimaahan etsimään pelastajaansa. Matkalla tunteet nousevat pintaan, sekä muistojen että
mukavan ruotsalaisen Lukas-pojan takia.
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Toivola, Ritva:
Aavelinnut (9 kpl + 11)
Topi pääsee muutamaksi viikoksi viettämään kesälomaa enonsa kanssa pienelle saarelle. Hän on
puolivahingossa luvannut biologianopettajalleen kuvata luontodokumentin kesäloman aikana.
Suurin osa saarella pesivistä linnuista on Topille ja hänen enolleen tuttuja lajeja. Eräänä päivänä
Topi kuitenkin näkee kaksi mustaa lintua, joita hän ei tunnista. Oudot linnut myös katoavat
salaperäisesti. Kun eno palaa pariksi päiväksi kaupunkiin, Topi tutustuu saarella asuvaan
taiteilijaan. Yksi hänen tekemistään lintutauluista on pelottavan aavemainen. Pian Topi huomaa
olevansa yksin keskellä autiota merta, ja yö pimenee…
Toivola, Ritva:
Tuomas Karhumieli (14 kpl + 15)
Tuomas-nuorukainen on menossa rengiksi Kellojärven kestikievariin. Hän saapuu perille pitkän
matkan kuljettuaan myöhään illalla ja ohjataan nukkumaan kylmään renkitupaan. Tuomas löytää
uuninnurkasta karhunnahkaturkin ja pukee sen ylleen lämmitelläkseen. Hän ei edes aavista, että
turkki on muinaisen noidan jäämistöä ja pystyy muuttamaan kantajansa karhuksi… Voimallinen
kertomus vanhan ajan Suomesta, jossa taianomainen maailma elää sopusoinnussa rinta rinnan
ihmisten kanssa.
Veistinen, Harri:
Kotitekoisen poikabändin alkeet (20 kpl + 22)
15-vuotias Rene Kolppanen on selvinnyt yläkoulusta noudattamalla isoveljensä sääntöjä:
a) älä tee itsestäsi numeroa
b) ole huomaamaton
c) ole keskiverto
d) älä rakastu koulun kauneimpiin tyttöihin.
Pian Rene voi jättää taakseen koulun ja samalla koko kylän. Eihän kukaan halua jäädä asumaan
Kiukaisille – siellä ei tapahdu mitään! Mutta juuri kun vapaus odottaa nurkan takana, Rene alkaa
epäillä onko pärjätäkseen sittenkään pakko olla huomaamaton…

