
Psykologian tohtorin esikoiskirja Jokun talo hurmaa lapset ja
vanhemmat
Raisiolaisen esikoiskirjailijan Taina Kuuskorven lastenkirja Jokun talo on sympaattinen ja hauska tarina siitä, miten ottaa oma tila haltuun,
miten oppia olemaan toisten kanssa ja millaista on kasvaa isommaksi, kun oikeuksia seuraavat myös vastuut ja velvollisuudet. Kirjan on
kuvittanut 15-vuotias Mimi Mokka.

Saako omassa talossa pitää salaisia huoneita? Saako siellä syödä Amerikan pastilleja mielin määrin? Saako rakentaa pihaan niin hurjia
intiaanitelttoja kuin haluaa? Saako järjestää kutsuja, joita vierailla ei ole lupa pilata?  

Jokun Talossa saa. Jokusta tulee maailman onnellisin mies, kun hän saa yllättäen perinnökseen Iso-Ukkinsa vanhan rintamamiestalon. Iso-Ukki
Olavin mielestä Joku on taitava ja kekseliäs ja siksi ainoa sopiva hoitamaan taloa, jossa voi toteuttaa kaikki unelmat. Joku saa Talon vain ja
ainoastaan itselleen, ja siksi aikuiset eivät ole tervetulleita sinne.

Talonomistajaksi ryhtyminen ei ole kuitenkaan pelkästään hauskaa ja yksinkertaista. Joku joutuu ratkaisemaan mutkikkaita kysymyksiä:
kammottava Kulmavahti uhkaa pilata ilon koko unelmasta ja talossa hiippailee murtovaraskarhu. Joku joutuukin turvautumaan salapoliisi
Riuska Tikkusen apuun selvittääkseen Talon salaisuudet. Silti koskaan ei tiedä, mikä saa lopulta asiat oikeille raiteilleen – pikkukisko Miiu,
Leipuri-Usko, raaka sota vaiko ehkä kypsä sato?

Jokun Talon teema, ikioma talo, on tuttu ajatusleikki monelle lapselle ja aikuisellekin lapsuudesta. Tarina tarjoaa tarttumapintaa sekä lapselle
että lapselle lukevalle ja soveltuu näin hienosti sekä koko perheen yhteisiin hetkiin että alakoululaisten ikiomaksi lukukirjaksi. 
 
Raisiolainen Taina Kuuskorpi on psykologian tohtori, joka luottaa lasten taitoihin. Kirjan on kuvittanut 15-vuotias Mimi Mokka.

Taina Kuuskorpi esiintyy Sinä olet tähti -lastentapahtumassa Kauppakeskus Myllyssä Raisiossa sunnuntaina 16.3.2014. Hänen
kirjailijahaastattelunsa on välittömästi kello 13 alkavan lasten muotinäytöksen jälkeen. Kuuskorpi on lisäksi tavattavissa haastattelun jälkeen
Myllyn Suomalaisen Kirjakaupan myymälässä. Kirjailija, kuvittaja ja Jokun talo -romaani ovat myymälässä esillä myös myöhemmin kevään
Myllytyksessä.
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