
Lemmikkitarinoita 

ACKERLEY, J.R.: Koirani Tulip. WSOY 1990 
  
Lehtimiehen ja saksanpaimenkoiranartun pitkä ystävyyssuhde sisältää niin perheonnea 
kuin surun hetkiäkin.  
  
ADAMS, RICHARD: Ruttokoirat. WSOY1978 
  
Kaksi koiraa karkaa laboratoriosta, jossa eläimille on tehty tuskallisia kokeita. Sitten leviää 
huhu, että koirat kantavat mahdollisesti ruttoa. Miten koirien käy?  
  
ARHIPPA, PIRKKO: Katso koiraa syvälle korvaan. Kustannus-Mäkelä 1997 
  
Pienestä kennelistä varastetaan kiinanpalatsikoira, todellinen loistoyksilö. Muutakin murhetta seuraa. Kuka 
on syyllinen ja miksi?  
  
BAKER, STEPHEN: Neuroottinen koirani. Otava 2002 
  
Kirja auttaa tarkastelemaan asioita koiran näkökulmasta. Selväähän on, että kaikkiin koiran ongelmiin on 
syynä ihminen, joka ei ymmärrä omaa asemaansa suhteessa nelijalkaiseen ystäväänsä.  
  
BAKIS, KIRSTEN: Hirviökoirien elämä. Otava 1997 
  
Vuonna 2008 New Yorkiin saapuu toistasataa kaksimetristä, kädellistä, puhuvaa, preussilaiseen univormuun 
pukeutunutta ja ilmeisen rikasta koiraa. Mistä he ovat tulleet? Mitä he aikovat? Allegoria tieteellisten 
kokeiden ulottuvuuksista.  
  

BARBER, CATLIN: Kolmijalkaisia ystäviä Tammi 1992 
  
Perheeseen kuuluu jokunen koira, muutama kissa, hevosia ja muita 
pienempiä karvaturreja. Paljon sattuu ja tapahtuu. Huumoria.  
  

BARGUM, JOHAN: Kotieläimiä. Tammi 1986 

Kahdeksan novellia, joista jokaisen lähtökohtana on jokin kotieläin. Perimmiltään on kuitenkin kyse ihmisistä, 
jotka sileän pinnan takana ovat yksinäisiä ja pelokkaita. 

BIRNBAUM, ALFRED: Zenin viikset ja häntä : Zen-mestarikissojen opetuksia…Tammi 1993 

Kissa katsoo sisimpäänsä ja valaistuu. Tähän kirjaan on koottu kissa-zenin syvimmät viisaudet 
japanilaistyylisin tussipiirroksin kuvitettuna. 

BURGHOFF, GARY: Eläinsankareita : Tositarinoita lemmikeistä, joiden sydän oli puhdasta 
kultaa. Karisto 2001 

Koirien ja kissojen lisäksi sankarillisia eläimiä löytyy myös hevosista, jyrsijöistä, linnuista ja liskoista. 

BURNFORD, SHEILA: Bel-Ria : Pienen koiran seikkailut sodassa. Tammi 1979 

Bel-Ria on pieni sirkuskoira, joka joutuu Normandiassa sodan jalkoihin. Koettelemusten keskellä se tuo 
lohtua ja uskoa monen ihmisen elämään. 

BURNFORD, SHEILA: Ihmeellinen vaellus. Tammi 1962 

Kaksi koiraa ja kissa vaeltavat viisisataa kilometriä Kanadan erämaassa etsiessään 
perhettään. Jokaisen panos on matkan onnistumisen kannalta tärkeä. Liikuttavaa. 

CALDER, ROBERT: Koirat. WSOY 1979 

Eläinten käyttäytymistä tutkivassa instituutissa kehitetään hyvin julmienkin menetelmien 
avulla koiranpentujen aggressiivisuutta ja pelottomuutta. Yksi koirista varastetaan 
laboratoriosta ja seuraukset ovat järkyttävät. Jännittävä kertomus, jossa myötätunto on 
koe-eläinten puolella. 
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CONANT, SUSAN: Hihna kiristyy. Sanasilta 2003 

Miksi koirankouluttaja kuristetaan talutushihnalla? Mitä epäselvyyksiä 
koirapiireihin oikein sisältyy? Tarvitaan sinnikäs kolumnisti ja älykäs koira, 
jotta tapaukset saadaan selvitettyä. 

CONANT, SUSAN: Karvan varassa. Sanasilta 2003 

Outoja kuolemantapauksia sattuu ja koiria katoaa. Mitä on tekeillä? Pirteä 
kolumnisti koirineen tutkii asioita. 

CRAVERI, MOPPE P.: Mitä jokaisen koiran tulee tietää isäntänsä kasvattamisesta. WSOY 1966 

Sitkeällä koulutuksella voi kovapäisinkin isäntä kehittyä. Koirille suunnattu opaskirja lähdeluetteloineen 
kaikkineen. 

DERY, TIBOR: Niki : Koiran tarina. Tammi 1958 

Unkari 1950-luvulla. Levottomina aikoina pieni koira pitää itselleen valitsemansa perheen rohkeutta ja uskoa 
yllä. 

DILLON, LUCY: Eksyneiden sydänten koti. Gummerus 2011 

Työn, miehen ja asunnon menettänyt Rachel perii tädiltään talon, koiran ja koirahoitolan. Muut surut 
unohtuvat, kun kullekin löytökoiralle pitää löytää juuri oikeanlainen omistaja. 

DILLON, LUCY: Uuden onnen jäljillä. Gummerus 2013 

Ystävät ja sukulaiset keksivät värvätä miehensä kuolemaa surevan Julietin lemmikkiensä ulkoiluttajaksi ja 
kotivahdiksi. Samalla on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin, ehkä 
sopivaan mieheenkin. 

ELÄIMET ja minä : Eläinten ystävät kertovat lemmikeistään. WSOY 
1990 

Eläinten ystävät kertovat huumorilla lemmikeistään. Kirjoittajien joukossa 
ovat mm. Elina Karjalainen, Sesse Koivisto ja Uma Aaltonen. Lemmikit 
liikkuvat keuhkokalasta rottaan ja vuohesta kilpikonnaan – kissoja ja 
koiria tietenkään unohtamatta. 

 
GRANTA : uuden kirjallisuuden areena. 8, Eläin. Otava 2017 

Novelleja ihmisen ja eläimen suhteesta, eläinten oikeuksista ja eläimen merkityksestä ihmiselle eri aikoina. 
Pohdintaa myös lihansyöntiin ja lihateollisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Mukana ovat mm. Antti Heikkinen, 
Leena Krohn, Reidar Palmgren ja Colm Tóibin. 

GUHL, BEVERLY: Kissat ja rakastamisen taito. Gummerus 1998 

Pilapiirroksia. Kissoilla on hyviä neuvoja rakkausongelmiin. 

GUHL, BEVERLEY: Miksi kissat ovat fiksumpia kuin miehet. Gummerus 1996  

Pilapiirroksia. On monta syytä pitää kissoja fiksumpina kuin miehiä (naisen itsetunnon kannalta). 

GUHL, BEVERLEY: Miksi kissat ovat parempia kuin miehet.Gummerus 1995 

Pilapiirroksia siitä, miten paljon parempi elämänkumppani kissa on mieheen verrattuna. 

 GUHL, BEVERLEY: Miksi kissat ovat parempia kuin lapset. Gummerus 1999 

Pilapiirroksia siitä, miten paljon helppohoitoisempia ja edullisempia kissat ovat lapsiin verrattuina. 

HAAKANA, VEIKKO: Vekku Vähäpuheinen : Tarinoita koirista. Karisto 1987 
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Erätarinoita, joissa pääroolissa ovat koirat. Puhetta koiran koulutuksesta 
ja metsästyksestä, koiran juonikkuudesta ja uskollisuudesta. 
  

HAIKKA, OLLI: Mitä jokaisen koiran tulisi tietää isännän 
valinnasta. WSOY 1992 

Peruskoulun oppimäärä nuorelle koiralle isännän valinnasta. Isäntä 
saattaa olla jo valmiiksi sopiva tai ainakin koulutettavissa. Epätieteellinen 
tutkimus perustuu 300 koiranomistajan haastatteluihin. 

HAKKARA, KAISA: Kissanpäivät. Mc Pilot 2002 

Minna-kissan elämä pennusta 21-vuotiaaksi vanhukseksi. Kissa on tärkeä perheenjäsen ja lohduttaja, vaikka 
joskus aiheuttaakin ongelmia. 

HERRIOT, JAMES: Kaikenkarvaiset ystäväni. Otava 1974 

Eläinlääkäri James Herriot nousi maailmanmaineeseen tällä teoksellaan. Kertomukset Yorkshiren 
persoonallisista ihmisistä ja etenkin eläimistä ovat ilahduttaneet lukijoita ympäri maailmaa. 

HERRIOT, JAMES: Luojanluomat ystäväni. Otava 1975 

James Herriot on nuori aviomies ja paikkansa yhteisössä löytänyt. Hoidettavia eläimiä riittää laidasta laitaan. 
Sitten alkaa sota. 

HERRIOT, JAMES: Eläinlääkäri lennossa. Otava 1978 

Sotaan joutunut Englanti tarvitsee lentäjiä, joten eläinlääkäri James Herriotista koulutetaan sellainen. Hän 
kestää alokkaan karun todellisuuden pakenemalla muistelemaan vihreää 
Yorkshirea omalaatuisine eläimineen ja rakkaine ihmisineen. 

HERRIOT, JAMES: Eläinlääkäri vauhdissa. Otava 1979 

Herriot on edistynyt lentäjänä, mutta muistelee silti kaihoten elämää 
Yorkshiressa eläinten parissa. 

HERRIOT, JAMES: Ystävistäni, hellyydellä. Otava 1981 

Sodasta palannut eläinlääkäri nauttii perhe-elämästä. Normaalin työn 
lisäksi järjestyy myös värikkäitä karjankuljetusmatkoja Neuvostoliittoon ja 

Turkkiin. 

HERRIOT, JAMES: Elämäni kissat. Otava 1995 

Herriotin teoksista on poimittu hellyttävimmät kissatarinat. 

HERRIOT, JAMES: Elämäni koirat. Otava 1988 

Herriotin aiemmasta tuotannosta koottuja koirakertomuksia. 

HERRIOT, JAMES: Karvaturreista parhaat. Otava 1996 

Herriotin teoksista poimittuja parhaita paloja kauniisti kuvitetussa kirjassa. 

HERRIOT, JAMES: Maalaistarinoita. Otava 1998 

Nämä kertomukset ovat yhtä lukuun ottamatta poimittu Herriotin aikaisemmista teoksista. Kaunis 
akvarellikuvitus. 

HERRIOT, JAMES: Rakkaimmat ystäväni. Otava 1992 

Lisää kertomuksia eläinlääkärin työstä Yorkshiren nummiylängöillä. 

HIETALA, MIRJAMI: Amanda. Tammi 2005 

Amanda-koira on kuulunut niin kiinteästi perheeseen, että sen kuolemaa 
seuraava vuosi tuntuu tyhjältä. On aikaa tarkastella omia tarpeita ja 
tunteita. 
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HIRAIDE, TAKASHI: Kissavieras. S& S 2016 

Kolmikymppisen pariskunnan luona alkaa vierailla naapurin kissanpentu. Pieni, mutta 
itsetietoinen Chibi valloittaa pariskunnan sydämet täysin omalaatuisilla tempuillaan. 

HUOVINEN, VEIKKO: Kylän koirat. WSOY 1962 

Maalaiskylän raitti 1950-luvulla – yhden koiravuoden tapahtumat sanoin ja valokuvin. 

HURTTAHUUMORIA. Otava 2005 

Kaskuja ja lausahduksia koirista, koiranomistajista ja yleensä kaikesta koiruuteen 
liittyvästä. 

HYVÄ, USKOLLINEN, ALTIS : koiria mestarikertojien kuvaamina. WSOY 1957 

Maailmakirjallisuudesta koottuja koirakertomuksia. Kirjoittajina ovat mm. Eino Leino, Joel Lehtonen, Selma 
Lagerlöf ja Jack London. 

HÄGGLUND, TOR-BJÖRN: Koirasusi Suton elämä. Kajo 2004 

Läheinen yhteiselämä koirasuden kanssa saa miehen pohtimaan eläimen sielunelämää. Mitä ajatuksia, 
tunteita ja oivalluksia liikkuu koiran mielessä? 

ILVES, MIKAEL: Basti : klinikkakissa. WSOY 2002 

Kuinka Basti-kissa päätyi Mika Pulssin klinikalle valvojaksi ja tarkkailijaksi? Mitä tapahtuu sysimustassa 
yössä? 

ILVES, MIKAEL: Eläinlääkäri liemessä. Otava 1997 

Eläinlääkäri Mika Pulssi on ihmeissään: syrjäisellä itäsuomalaistilalla ovat 
kotieläimet aloittaneet vallankumouksen. 

ILVES, MIKAEL: Eläinlääkäri puussa. Otava 1994 

Mika Pulssi tutustuu muun muassa emäntäänsä terrorisoivaan koiraan, 
kohtalon kolhimaan kesäkissaan ja karanneeseen kalkkarokäärmeeseen. 

ILVES, MIKAEL: Karvaisia kohtaloita. Otava 1995 

Eläinlääkäri Mikael Ilves asettuu eläinten nahkoihin ja kuvaa huumorilla 
niin kultakalan kuin kissan ja koirankin elämää. 

JAVANAINEN, AARRE: Mustan Millan kylä. WSOY 1978 

Milla-koira antaa isännälleen kaiken rakkautensa ja uskollisuutensa, vaikka mies onkin äksy ja viinaan 
menevä. Yhteinen taival päättyy surullisesti. 

JOENPELTO, EEVA: Ralli. WSOY 1961 

Ralli on pentu ja Mirja kuusivuotias. Syntyy ystävyys, joka kestää Mirjan aikuistumiseen ja Rallin kuolemaan 
asti. 

KISSANPÄIVÄT : parhaat kissatarinat. WSOY 1992 

Maailmankirjallisuuden parhaita kissatarinoita, joissa kaikissa on onnellinen loppu. Kertojina muiden muassa 
P.G. Wodehouse, Rudyar Kipling ja Doris Lessing. 

KISSANYSTÄVÄLLE. WSOY 1991 

Kirjaan on kerätty runoja, satuja ja tarinoita, joissa maailmankirjallisuuden edustajat kertovat rakastavasti 
suhteestaan kissaan. Kertojien joukossa ovat mm. Grimmin veljekset, Mark Twain ja James Joyce. 

KISSAT KERTOVAT : mitkä kissanpäivät! Helmi 2005 

Kirjan 30 kertomusta valottavat kissan elämää muinaisessa Egyptissä ja Japanissa sekä nykyhetken 
Suomessa, Venäjällä, Grönlannissa ja Brysselissä. Kirjoittajat ovat pääosin suomalaisia. He yrittävät katsoa 
asioita kissan näkövinkkelistä, aivan hauskasti. 
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KOIRAMAINEN JUTTU: hännänheiluttajan tarinoita. Otava 1999 

Nämä koiratarinat on kerätty lähinnä yhdysvaltalaisista lähteistä eri vuosikymmeniltä. Niissä 
koiranomistajat tarinoivat omin sanoin lemmikkiensä viisaudesta, uskollisuudesta ja 
rakkaudesta. 
 
KOIRAMAISIA JUTTUJA. Karisto 1980 

Koiristaan kertovat tunnetut kirjailijat Mika Waltarista Leo Tolstoihin. Erkki Saarwa käyttää 
tarinoissaan länsirannikon murretta. 

KOIRAN ELÄMÄÄ : Parhaat koirakertomukset. WSOY 1993 

Maailman suosituimpien kirjailijoiden koirakertomuksia. Tarinansa kertovat mm. James Herriot, Colette, P.G. 
Wodehouse ja Virginia Woolf. 

KOIVISTO, AURA: Kuonot pöydällä. WSOY 2001 

Pakinoita elämästä koirien kanssa. Se on yllätystentäyteistä elämää, sillä jokainen koira on oma 
persoonansa. 

KOKKO, YRJÖ: Molli : maailman viisain koira. WSOY 1966 

Ongelmatapauksena pidetystä Mollista kehittyy kärsivällisellä koulutuksella mallikelpoinen lintukoira. 
Muistakin viisaista ja persoonallisista koirista kerrotaan. 

KORHONEN, AINO: Ihmisen kesyttäjät. WSOY 1978 

Kissa kuuntelee ja lohduttaa ja kesyttää ennen pitkää hankalatkin ihmiset. 

KOTOKORPI, ANNE: Kuka olet, paras ystäväni? Kypa 2017 

Sirpa muuttaa maalle unohtaakseen rakkaudessa kokemansa pettymyksen. Pian hänen 
luonaan alkaa vierailla suuri koira, joka tuntuu aistivan Sirpan ajatuksetkin. Sitten koiran 
isäntä ottaa yhteyttä… Viihdetarina, ripaus mystiikkaa. 

LARDOT, RAISA: Eläimellisiä tarinoita. WSOY 2006 

Kirjassa on 86 hyvin lyhyttä tarinaa. Jokaisessa esiintyy jokin eläin, joko ihan 
konkreettisessa hahmossaan tai sitten jotakin ihmisen ominaisuutta kuvaavana. 
Ytimekkäät tekstit avautuvat moniulotteisiksi tuokiokuviksi, jotka ihastuttavat huumorillaan 
ja itseironiallaan. 

LASGARN, HUGH: Eläinlääkärin vihreät vuodet. Tammi 1986 

Ensimmäiset kuukaudet elämän ensimmäisessä työpaikassa eläinlääkärin sijaisena Englannin ja Walesin 
välisellä rajaseudulla sisältävät niin humoristisia kuin traagisiakin piirteitä. 

LASGARN, HUGH: Eläinlääkäri myötä- ja vastamäessä. Tammi 1987 

Eläinlääkäristä tulee perheellinen mies. Potilaita riittää vuorokauden jokaiselle hetkelle, mutta Hugh Lasgarn 
rakastaa työtään ja eläimiä - olipa kyseessä sitten hamsteri tai jalorotuinen ratsuhevonen. 

LASGARN, HUGH: Eläinlääkäri myrskyisillä merillä. Tammi 1988 

Eläinlääkäri pääsee matkustelemaan. Hän saattaa laivalastillisen sonneja Suomeen ja erän sonneja 
lentokoneella Kiinaan. Kotiseutu on kuitenkin paras paikka. 

LASGARN, HUGH: Eläinlääkäri keskellä kylää. Tammi 1989 

Eläinlääkäri muuttaa keskelle kylää, joten potilaskuntaan alkaa karjan ohella kuulua yhä 
enemmän lemmikkieläimiä. 

LEHTINEN, TUULIA: Kissa ja nainen – vai kissanainen. Kärppä-julkaisut 2003 

Yhdeksän kertomusta naisten ja kissojen välisestä ystävyydestä. 

LEHTO, SEPPO: Hyvään kotiin. Aprisan 2009 
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Kissaperheen arjessa vaihtelevat monenlaiset tunteet, mutta kissan merkityksestä perheelle ei jää 
epäilystäkään. 

LEHTONEN, JOEL: Kanojen Kukkelman ja muita eläintarinoita. Otava 1978  

Kuusitoista "romanttista eläintarinaa", joissa kirjailija muistelee rakkaita koiriaan ja muita läheisiä eläimiä. 
"Kukkelman" oli sorsanpoika, joka joutui talvehtimaan kanalassa ja oppi kanojen tavoille. 

LEINO, EINO: Musti. Otava 1957 

Kirjailija keskustelee unessa lapsuutensa ystävän, Mustin, kanssa. Koiran elämänkaarta vastaan peilautuu 
kirjailijan oma elämä ja ihmisyys yleensä. 

LESSING, DORIS: Erittäin kissamaista. Kirjayhtymä 1988 

Kirjailijan elämään vaikuttaneita kissapersoonallisuuksia eri puolilta maailmaa – Teheranista, Etelä-
Rhodesiasta ja Lontoosta. 

LESSING, DORIS: Kissoista. Otava 2009 

Kissoista on moneksi. On huomionkipeä keimailija ja surkea äiti. On 
määrätietoinen, viekas ja kärsivällinen tilanvaltaaja. On juonittelijoita ja 
alistujia. On sadisteja ja kiittäjiä. 

LINDSTRÖM, HANS: Koiria. Otava 2002 

Aika räävittömiä pilapiirroksia koirista ja niiden omistajista. 

LOCKE, ANGELA: Sam, pelastuskoira. Tammi 1988 

Sam vaikuttaa ongelmakoiralta, kunnes sattumalta joutuu vuoristoon 
pelastushommiin. Siellä sen itsenäisyydenhalu ja älykkyys pääsevät oikeuksiin. 

LOCKE, ANGELA: Sam ja kumppanit. Tammi 1990 

Pelastuskoira Sam kumppaneineen etsii jylhästä vuoristosta sinne eksyneitä vaeltajia. Jännittävää ja 
liikuttavaa. 

LOUNAJA, HEIKKI: Peni, ystäväni : erämuistelmia. Otava 1966 

Kertomus Peni-koiran elämästä pentuiästä kuolemaan. Lisäksi paljon erätietoutta. 

LÄNNENMÄKI, SISKO: Vanhainkodin koira ja elänkuolenkukka. Pilot-kustannus 2006 

Löytökoira voi lohduttaa vanhainkodissa yksinäisiä vanhuksia ja tuoda hieman iloa myös uupumuksen 
partaalla kamppailevalle henkilökunnalle. 

MCCAIG, DONALD: Voittajan kotiinpaluu. Otava 1984 

Lewis on köyhänpuoleinen farmari, joka onnistuu kouluttamaan nuoresta bordercollie Nopista 
paimenkoirakilpailujen voittajan. Rikkaan maanomistajan käskystä Nop varastetaan, mutta monen 
kärsimyksen ja seikkailun jälkeen koira ja Lewis löytävät taas toisensa. 

MAKKONEN, KATJA: Se on vain koira : 10 koiratarinaa tosielämästä. Osa 1. Books on Demand 2017 

Tositapahtumiin perustuvia pieniä tarinoita koirista, jotka ovat opettaneet ihmisiä rakastamaan ja 
välittämään. 
  

MANN, THOMAS: Herra ja koira. Weilin + Göös 1983 
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Sekarotuisen kanakoiran ja kirjailijan kumppanuus, jossa osapuolet tuntevat toisensa 
läpikotaisin – ehkä liiankin hyvin. Koira ei välttämättä aina palvokaan isäntäänsä. 

MOYES, PATRICIA: Kolmannen koiran kummallinen tapaus. WSOY 1978 

Millä lailla kahden rikollisen kuolema liittyy vinttikoiran katoamiseen? Tapauksen 
selvittäminen vaatii poliisilta perehtymistä vinttikoirakilpailujen koukeroihin. 

MUIR, JOHN: Stickeen : pieni urhea koira. Basam Books 2013 

Luonnonsuojelun pioneeri John Muir ja Stickeen-niminen koira kokivat myrskyisän päivän Alaskan jäätiköillä 
vuonna 1880. Hengenvaarallisen saikkailun aikana erämies ja pieni itsepäinen koira löysivät toisensa 
uskomattomalla tavalla. 

MYSTISIÄ KISSATARINOITA. Book studio 1995 

Kissan outo ja oikullinen käytös on vuosisatojen aikana synnyttänyt runsaasti tarinoita, joissa kissa ja 
yliluonnollisuus yhdistyvät. Tähän kirjaan kerättyjen tarinoiden kirjoittajina ovat mm. Cervantes ja H. P. 
Lovecraft. 

NEN: Kuuluisuuksien kissat. Arktinen Banaani 2017 

Kirja esittelee kuvin ja sanoin, miten lemmikit muuttuvat omistajiensa kaltaisiksi. Tai päinvastoin. Kuuluisia 
omistaja-ylläpitäjiä ovat mm. John Lennon, James Bond ja Mikki Hiiri. 

O'HAGAN, ANDREW: Maf-koira ja hänen ystävänsä Marilyn Monroe. Tammi 2011

 

Vuonna 1960 Frank Sinatra antoi Marilyn Monroelle lahjaksi koiran, joka nimettiin Mafia 
Honeyksi. Maf vietti Monroen kanssa tämän kaksi viimeistä vuotta ja joutui avuttomana 
seuraamaan emäntänsä yhä pahenevaa syöksykierrettä. 

ONKO KOIRA KOTONA? Ink Moon 1999 

Kaskuja, mietelmiä ja pilapiirroksia koirista. Selvitys mm. siitä, miksi koiran kanssa on helpompi elää kuin 
naisen / miehen kanssa. 

ORANEN, RAIJA: Kaikki Doriksesta ja muita ällistyttäviä tarinoita. Teos 2004 

Orasen perheessä ovat emäntänsä lisäksi myös koirat värikkäitä persoonallisuuksia. 

ORANEN, RAIJA: Sulo tuli taloon ja muita käänteentekeviä kertomuksia. Teos 2007 

Espanjalaiselta kirpputorilta löytynyt sekarotuinen koiranpentu, Sulo Raitis, tukee emäntäänsä 
raittiuspäätöksen pitämisessä. 

ORANEN, RAIJA: Voitto kotiin ja muita diplomaattisia selkkauksia : kaikenkarvaiset 
koirakertomukset. Teos 2012 

Voitto on Orasen perheen uusin tulokas, hellyttävä ja raivostuttava kapinoija. Mukana 
seikkailevat entisestään tutut Doris ja Sulo. 

PELTONEN, JUHANI: Natalian kanssa : valiokoiruuksia. WSOY 1981 

Lapinkoirakaunotar Natalia seikkailee näissä pakinoissa. Kielellistä 
ilotulitusta. 

PIRINCCI, AKIF: Felidae : kuka murhasi kissan? Otava 1994 
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Dekkari, jossa kissa selvittelee lajitoveriensa salaperäisiä katoamisia. 
Kaiken takaa paljastuu suuri lajinjalostusohjelma – selvä viittaus 
natseihin. 

PRATCHETT, TERRY: Tosikissa ei kirppuja kiroile. Art House 1990 

Hauskoja juttuja siitä, millaista on olla Tosikissa. Itse asiassa oikea 
Tosikissa on jotain täysin määrittelemätöntä. 

QUINN, SPENCER: Karvat pystyssä : nuuskijatutkimuksia. WSOY 
2011 

Bernie on yksityisetsivä ja Chet hänen koiransa. Yhdessä he ratkaisevat kadonneen tytön arvoituksen – ja 
joukon muitakin asioita. Näkökulma on koko ajan Chetin, jolla riittää ihmeteltävää ihmisten tekemisissä ja 
puheissa. Esimerkiksi: onko säkissä oleva sika hyvää? 

QUINN, SPENCER: Häntäkarvan varassa. WSOY 2012 

Arvokas näyttelykoira ja koiran omistaja kidnapataan. Bernie ja Chet palkataan tutkimaan tapausta, joka 
muuttuu aina vain mutkikkaammaksi ja aiheuttaa kolhuja niin Bernielle kuin Chetillekin. 

REINER, TRAUDL: Joogaa kissoille. WSOY 1991 

Pilapiirroksia siitä, miten kotikissasta joogan avulla tulee henkistynyt ja rauhaa rakastava olento. 

ROUBAUDI, LUDOVIC: Sirkuksen miehiä. Gummerus 2005 

Sirkuksen aliarvostetut ja alipalkatut roudarit löytävät ihmekoiran, joka saattaisi nostaa heidät rikkauteen ja 
kuuluisuuteen. Käykö niin? 

ROWLEY, STEVEN: Lily ja mustekala. Bazar 2016 

Nelikymppisen Ted Flaskin paras ystävä on vanha mäyräkoira Lily. Pystyykö Ted 
luopumaan, kun Lilyn otsasta löytyy pieni mustekala? 

SAINIO, VENLA: Paronin seikkailut. Sley-Kirjat 1981 

Spanielinpentu tutustuu maailmaan. 

SALO, HEIKKI: Kynsilehto. Like 2001 

Kynsilehdon hautausmaalle haudatut lemmikit kertovat elämästään ja kuolemastaan. Lyhyet tarinat 
valottavat myös ihmisten yhteiskuntaa kaikkine julmine, naurettavine ja hellyttävine piirteineen. 

SALTEN, FELIX: Renni pelastaa! : sotakoiran elämä. Books on Demand 2016 

Saksanpaimenkoira Renni on verraton pelastus- ja etsintäkoira, joka palvelee ja rakastaa varauksetta 
isäntäänsä. Kirja ilmestyi englanniksi vuonna 1940. 

SEILER, CHRISTIAN: Koirani Barolo : kohtauksia modernista koiranelämästä. Plataani 2002 

Elämää Keski-Euroopan ihanimman hovawartin kanssa. Hauska teksti ja kuvitus. 

SEPPÄ, SOILE: Kissanviikset. J. Seppä 1988 

Kia-kissa on 2-vuotias ja omaa vankkumattomat mielipiteet niin talvesta kuin pölynimuristakin. Emännän 
mukana Kia pääsee kesätöihin riistantutkimusasemalle. 

SEPPÄ, SOILE: Kissanpäiviä. FinnEpos 1991 

Kia-kissa nauttii julkisuudesta, joulusta ja 4-vuotissyntymäpäivästä. Hieman ihmetystä 
aiheuttaa muutto uuteen kotiin. 

SIPRESS, DAVID: Kissanelämää. Otava 1993 

Aika hävyttömiä pilapiirroksia kissoista ja ihmisistä niiden elämässä. 

SITÄ KOIRAA EN UNOHDA KOSKAAN. Otava 1969 
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Suomalaiset kirjailijat muistelevat elämänsä koiria. Kertojina ovat mm. Sylvi Kekkonen, 
Eeva Joenpelto, Veikko Huovinen ja Aila Nissinen. 

SNELLMAN, ANJA: Äiti ja koira. Otava 2002 

Avioeron jälkeisessä ahdistuksessa Meeri ryhtyy pienen koiran ulkoiluttajaksi. Kohtalo 
järjestää yllätyksen: Meeristä ja koirasta tulee kuuluisia ja samalla löytyy uusi rakastettu. 

STOTT, BILL: Pähkähullu kissa. Kolibri 2000 

Pilapiirroksia kissoista ja vähän ihmisistäkin. 

SUURI ELÄINYSTÄVÄN KIRJA : Tarinoita, runoja ja sananparsia eläimistä. Karisto 2002  

Kirjaan on kerätty sekä kansanperinnettä että nykykirjallisuutta eläimistä. Mukana on satuja, runoja, 
sananparsia, arvoituksia ja muistelmia. Eläinmaailmaa edustavat niin kotieläimet kuin luonnonvaraisetkin 
eläimet. 

SYDÄMENI KISSA : Kertomuksia toivosta, viisaudesta ja kehrrräävästä rakkaudesta. Otava 1999 

Kirjaan on koottu lähinnä Yhdysvalloista tapahtumia, jotka ovat sattuneet todellisille 
ihmisille todellisten kissojen kanssa. Mukana ovat myös kertomukset profeetta 
Muhammedin ja Albert Schweitzerin kissoista 

TOVEY, DOREEN: Pienet siniset kissantassut. Tammi 1995 

Siamilaiskissaperhe pitää ihmiset ja muut kotieläimet tiukassa kurissa. Ympäristön mielestä 
ihmisperhe on pähkähullu. 

TROJEPOLSKI, GAVRIIL: Bim Mustakorva. WSOY 1977 

Bim on yksinäisen sotaveteraanin ystävä ja viisas metsästyskoira. Kun isäntä viedään 
kaukaiseen sairaalaan, joutuu Bim suuren haasteen eteen: miten löytää isäntänsä? 

TUOMINEN, PIRKKO: Kaikki elämäni kissat. Kirjayhtymä 1995 

Kertomuksia Tuomisen perheessä vaikuttaneista kissoista ja yhdestä koirastakin. 

VACULIK, LUDVIK: Marsut. Tammi 1977 

Opettavainen kirja marsujen elämästä. Oikeastaan kuitenkin analyysi vallankäytöstä ja talouselämän 
kehityskuluista. 

VELIKOIRA LÖYTYY TORILTA : kertomuksia koirista. Kulkukoirien kummit 2004 

14 suomalaista huipputekijää pohtii suhdettaan koiraan. Kirjoittajien joukossa ovat mm. Markus Kajo, Anja 
Snellman ja Antti Tuuri. Runoa ja proosaa. 

VENTO, TUOMAS: Koiranelämää. Otava 1985 

Humoristisia pakinoita koirien ja heidän omistajiensa elämästä. Tuntuu siltä, että koirat ovat 
usein isäntiään ja emäntiään viisaampia. 

VENTO, TUOMAS: Tähän on koira haudattuna. Karisto 1995 

Helsinkiläisen kerrostalon elämää 1930-luvulla. Omalaatuisten asukkaiden joukossa on 
myös nokkela dobermanninpinseri. 

WILKES, PAUL: Keskuspuiston yksinäinen. WSOY 1974 
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New Yorkin Keskuspuistossa asustavan villikoiran olisi yllättävän moni valmis ottamaan lemmikikseen, mutta 
loppujen lopuksi koira valitsee itse itselleen perheen. 

VIRO, VOITTO: Toni, veljeni : kertomus koiran ja ihmisen ystävyydestä. Kirjapaja 1980 

Pieni villakoira saa papin pohtimaan, onko eläimelläkin sielu. Hänelle Toni on Veli, joka jatkuvasti muistuttaa 
luonnon ihanuudesta. 
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