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Kaunokirjat
Ne lensivät tästä yli
Tekijä: Sanna-Leena Knuuttila
Kustantaja: Kustantamo Reuna, 2017
Kirja kertoo 19-vuotiaan Hilkan arjesta talvisodan aikana.
Koskettava tarina sopii hyvin muisteluhetkiin.

Jäähyväiset Viipurille
Tekijä: Marja Simola
Kustantaja: Kirjokansi, 2015
Kirja kertoo kirjoittajan isoisän elämästä talvisodan ja jatkosodan
aikana. Teksti perustuu isoisä Oton muistiinpanoihin sekä
sukulaisten kertomuksiin ja kirjeisiin.
Toppatakin alla on sydän – Selkopakinoita
Tekijä: Tuija Hannula
Kustantaja: Reuna Kustantamo, 2018
Kirjan pakinat kertovat arjesta Suomessa ja maahanmuuttajien
kokemuksista. Kirjoittaja on saanut aiheet omilta opiskelijoiltaan
vuosien varrella.
Rautatie, selkomukautus
Tekijä: Juhani Aho, selkomukautus Pertti Rajala
Kustantaja: Kehitysvammaliitto ry, Opike, 2016
Metsämökin asukkaat Matti ja Liisa kuulevat, että naapurikylään on
rakennettu rautatie. Kumpikaan ei ole koskaan nähnyt junaa tai
rautatietä. Minne sillä voi matkustaa?
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Hyvä päivä
Tekijä: Tuija Takala
Kustantaja: Kehitysvammaliitto ry, Opike, 2018
Arki on jokaiselle tuttua. Se voi olla väsyttävää, tylsää tai tavallista,
mutta joka päivä voi yllättyä. Millainen on sinun mielestäsi hyvä
päivä? Teoksessa on 28 lyhyttä novellia.

Runot
Kierrän vuoden. Runoja selkosuomeksi.
Tekijä: Tuija Takala
Kustantaja: Kehitysvammaliitto ry, Opike, 2016
“Vaahtera punastuu. Syksy tekee siitä ujon.” Kirjassa on yksi runo
vuoden jokaiselle viikolle. Kirjan lopussa on kysymyksiä, joita voi
käyttää keskustelun virikkeenä.

Tämä on minun lauluni
Tekijä: Helena Seppälä
Kustantaja: Reuna Kustantamo ja kirjakauppa Oy, 2018
Kirjassa on runoja luonnosta, kaipauksesta ja yksinäisyydestä.
Mukana on pieni runojen lukuopas ja ohjeita runojen käsittelyyn
ryhmissä.
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Tietokirjat
Tulin Suomeen
Tekijä: Satu Leisko-Järvinen
Kustantaja: Avain, 2018
Miltä tuntuu muuttaa maahan, joka on ihan erilainen kuin kotimaa?
Millaista on aloittaa elämä uudessa maassa? Miten
maahanmuuttajat näkevät Suomen ja suomalaiset? Tulin Suomeen kirjassa on yhdeksän haastattelua. Niissä maahanmuuttajat kertovat,
miksi tulivat Suomeen ja mitä he arvostavat uudessa kotimaassaan.
Kirja on selkokielinen. Se sopii esimerkiksi suomen kielen
opiskelijoille ja muille, jotka tarvitsevat selkokieltä.

Sata totuutta Suomesta (selkokirja)
Tekijä: Pertti Rajala
Kustantaja: Avain, 2016
Sibelius, sauna ja sisu. Vai jotain ihan muuta? Millainen maa Suomi
on? Kirja kertoo Suomesta ja suomalaisista hauskoja juttuja ja
tiukkaa asiaa.

Muistoissamme 50-luku, selkokirja ja ohjaajan opas
Tekijä: Kirsi Alastalo, Sirkka Jalonen, Outi Mäki ja Pertti Rajala
Kustantaja: Vanhustyön keskusliitto, 2018
Kirja kertoo ihmisten arkisesta elämästä ja muutoksista, jotka uusi
vuosikymmen toi mukanaan. Se kertoo maan jälleenrakennuksesta
raskaiden sotavuosien jälkeen. Muistoissamme 50-luku kokonaisuus sisältää selkokirjan, jonka mukana on ohjaajan opas
sekä kuvapakan, johon kuuluu 50 kpl A5-kokoisia selkovärikuvia ja
opas.

