
Lukemistoesittely, yläkoulu    1.9.2021 

Ari Folman Anne Frankin päiväkirja -sarjakuvana 

• Uusin! 

• Tarinan mutkia on suoristettu, mutta silti alkuteokselle uskollinen eikä kalpene lainkaan 

romaanimuotoiselle teokselle. 

• Vaikka tekstit ovat tuttuja, luovat kuvat uudenlaisen kerroksen Anne Frankin tarinaan. Nuoren 

tytön haaveet, pelot ja arkipäiväisetkin harmitukset tulevat aivan uudella tavalla iholle, kun ne 

avautuvat silmien edessä kuvina. 

• Tekijä Ari Folman on israelilainen elokuvaohjaaja, joten kuvakerronnan taso on huikea.  

 

John Boyne Poika raidallisessa pyjamassa 

• Paljon lainattu 

• Historia; keskitysleirit 

• Tarina sota-ajan Saksasta. Bruno on 9-vuotias berliiniläispoika, jonka perhe muuttaa mukavasta 

kaupunkitalostaan maaseudulle, Ausvitsiin. Isä on Saksan armeijan palveluksessa, mutta Brunolla ei 

ole selvää käsitystä siitä mitä isä siellä tekee. Muutto harmittaa Brunoa, omat ystävät jäävät 

Berliiniin ja uusi koti tuntuu kolkolta. Kielloista huolimatta yksinäinen Bruno menee aidan luokse 

katselemaan naapuruston elämää ja löytää sen toiselta puolelta ikäisensä pojan, Shmuelin, jonka 

kanssa hän ystävystyy. Yhtenä päivänä Bruno päättää lähteä Shmuelin mukaan etsimään tämän 

kummallisesti kadonnutta isää. 

 

Emmi Itäranta Teemestarin kirja 

• Lukemisen unelmavuodelta tuttu teemakirja 

• Maailmasta on loppumassa vesi. Suunnattoman katastrofin läpikäynyt ihmiskunta sinnittelee veden 

vähyyden ja sen säännöstelyä hallitsevan diktatuurin vallan alla. Vain kaatopaikoille hautautunut 

teknologia ja teemestarien sukupolvien ajan pitämät päiväkirjat muistuttavat entisistä ajoista. Noria 

on teemestarien sukua, ja pian on hänen vuoronsa ottaa vastaan täysivaltaisen teemestarin arvo - 

ja hänen edeltäjiensä tarkkaan varjelema salaisuus. Aikana, jona veden kätkeminen on rikoksista 

pahin, sotilasvallan katseet kiinnittyvät väistämättä teemestarin taloon. 

• Teemestarin kirjasta tulossa lainakokoelmaan myös selkokirjoja. 

 

Tuula Kallioniemi Villi viikko 

• oma suosikki ja lainaluvuista päätellen myös opettajien 

• hyvä ja laadukas tarina ohuessa paketissa -> taattu suosio 

• jos siis et vielä ole tutustunut niin kannattaa 

• Tarina selviytymisestä ilman nykyajan mukavuuksia ja kaverisuhteista 

 

 

 



Kirsti Kuronen Pönttö 

• säeromaani 

• vähän hankala, suosittelen yseille ehkä mahdollisesti kaseille. päähenkilö on lukiolainen 

• teemoina yksinäisyys, erilaisuus 

• Pönttö kuvaa ainutkertaisen herkästi sitä lyhyttä hetkeä, jolloin on lennettävä pesästä ja luotettava 

omiin siipiinsä. Toiset tietävät jo, mitä aikovat ja mihin lähtevät. Luna haluaisi vain valokuvata vettä, 

mutta eihän sellaista voi sanoa ääneen. Edessä aikuisuus ja töihin-kotiin-töihin-kotiin-rata, ja se 

pelottaa. Isä on virittänyt pihan lintupönttöön kameravalvonnan, ja Arja-tiaisen elämää 

seuratessaan Luna kelaa omaansa. Tiiviissä ilmaisussa upeasti nuoruuden pakahduttavat tunteet.  

 

 

Hanna Kökkö Kätkö 

• lähtenyt lainaan enemmän alakoulun puolelle, mutta löytyy myös yläkoulun listoilla 

• jännitystä, geokätköilyä 

• sarjan avausosa, sarjassa seurataan Manun ja Helmin elämää ja elämänvaiheita. Henkilöt kasvavat 

osien myötä ja geokätköilyn ohessa käsitellään myös elämänä vakavampiakin aiheita. 

 

Päivi Lukkarila En ikinä luovuta 

• hevoskirja rankoilla aiheilla 

• koskettava, elämäkerrallinen kirja 

• kertoo seiskaluokkalaisesta Emiliasta, joka on aktiivinen harrastaja. Hevosten lisäksi tyttö 

valokuvaa, kirjoittaa ja viettää aikaa ystävien kanssa. Eräänä syyskuun päivänä kaikki muuttuu ja 

tuttujen asioiden tilalle tulee outoja, pelottaviakin asioita, kun Emilia sairastuu vakavasti. 

• Kertomus on koskettava ja periksiantamaton.  

 

 

Salla Simukka Jäljellä/Toisaalla 

• Lukemistossa yhteisniteenä 

• toisiaan täydentävä kirjapari, jossa tarina kerrotaan kahdesta näkökulmasta, lukujärjestys 1. jäljellä 

2. toisaalla. 

• scifi genreä oleva tarina, jonka maailmassa nuoret jaotellaan ominaisuuksien mukaan. Päähenkilöllä 

ei kirjassa ole erityisvahvuutta, joten hän tuntee itsensä yksinäiseksi. Karkaamalla hän saa itselleen 

edes liitteen tyttö, joka karkasi. Palattuaan karkumatkaltaan hän palaa yllättäen tyhjään taloon, 

tyhjään naapurustoon, tyhjään kaupunkiin. Mitä on tapahtunut? Tähän kysymykseen sitten vastaa 

romaaniparin toinen osa Toisaalla. 

 

Anne Leinonen Kirjanoita 

• paikallisväriä Anne Leinosen voimin 

• kirjaparin ensimmäinen kirja (II: Noitakirja), kirjaparit täydentävät tarinaa ja tarina jatkuu suoraan 

toisessa osassa 

• fantasiakertomus kahdesta symbioosissa elävästä kaupungista 



Nadja Sumanen Rambo 

• paljon lainattu 

• teemoina erilaisuus, perhesuhteet, masennus, ihastuminen, keskittymisongelmat 

• löytyy lainakokoelmasta myös selkoversiona 

• Rambo antaa äänen nuorelle, joka on kasvanut kaksin äidin kanssa ja tottunut selviytymään yksin, 
kun äiti on masentunut. Pojalla on lyhyt pinna mutta huima mielikuvitus, ja koulussa hän karttaa 
hyväosaisten seuraa. Kesäloma saa väriä, kun Rambo pääsee äidin miesystävän vanhempien 
mökille. Mikä paratiisi: päivärytmi, ruoka-ajat ja maailman hyväsydämisin isäntäväki!  

 

Nadja Sumanen Terveisin Seepra 

• harmillisesti tyttökirjamainen kansi ja ensivaikutelma 

• rankkoja aiheita, joita pyydetään paljon 

• vakavien teemojen lisäksi sisältää mustaa huumoria 

• Kun Iris ahdistuu, viiltely vie pahan pois. Koulu sujuu vaikeuksitta ja balettiharrastus sujuu. Iris vain 

ei voi lakata tarkkailemasta itseään. Hän rekisteröi jokaisen nielaisemansa suupalan, joka liikkeen, 

ilmeen, sanan. Iriksen halusta viillellä itseään ei tiedä kukaan. Koulusta Iris passitetaan poissaolojen 

takia psykologille, joka neuvoo etsimään kirjeenvaihtotoverin. Niin Iris löytää Runotytön, jolla on 

haave. Hän löytää isän vanhan kameran. Sen linssin läpi tuntuu luontevalta tarkastella maailmaa. 

Ruutu ruudulta maailmaan tulee sävyjä. Ehkei kaiken tarvitse olla täydellistä. 

 

 

 

Kalle Veirto Säbätalvi 

• vaikeuksien kautta voittoon tyylinen tarina, jossa tapahtuu niin hyvää kuin huonoa 

• Kertomus urheilijanuorukaisesta Einarista, joka pelaa salibandya kotikaupunkinsa seurassa, 

möhläysten jälkeen Einari menettää mahdollisuutensa joukkueessa. Elämä kuitenkin yllättää ja 

Einari saa uuden mahdollisuuden. 

• ystävyyttä, rakkautta ja urheilua  

 

 

Harri Veistinen Kotitekoisen poikabändin alkeet 

• Yksi minun omia suosikkejani. 

• Perusnuortenkirja nuorten elämästä 

• Lukemistossa selkokirjana. Löytyy lainakokoelmasta myös ns. normikirjana. 

• kirjaparin ensimmäinen osa, toimii myös itsenäisenä teoksena. 

• Syrjäisellä paikkakunnalla, Kiukaisissa, asuva 15-vuotias ysiluokkaa lopetteleva Rene haluaa 

kohottaa imagoaan ja perustaa kaveriensa kanssa bändin. Alkuperäinen ja musiikillisen haasteiden 

osalta melko vaatimaton suunnitelma muuntuu moneen kertaan hankkeen aikana. Projektissa 

koetellaan ystävyyden ja yhteen hiileen puhaltamisen, opettajien hermojen ja huumorintajun 

venyvyyttä ja perheyhteyden rajoja. Pian kaikki koulussa tietävät kuka on Rene ja ketkä soittavat 

poikabändissä. 



 

Minna Canth Anna Liisa ja Työmiehen vaimo / Kovan onnen lapsia 

• paljon lainattu, varausjonoa  

• en kerro enempää, koska nämä teille varmasti paljon tutumpia kuin minulle 

 

Alakoulun puolelle luetteloituina, mutta toimivat hyvin myös yläkouluun. 

 

Aleksi Delikouraksen Nörteistä edelleen saatavana 1. osa Nörtti ja 2 osa Nörtti, next level. 

 

Lisäksi yläkouluunkin sopivat klassikot: 

 

Jules Verne Maailman ympäri 80 päivässä 

• seikkailukirjojen klassikko selkokirjana 

 

Mauri Kunnaksen Seitsemän koiraveljestä 

Suomen lasten Kalevala 

 

 

Tulossa: 

• sarjakuvavalikoima 

• runokirjavalikoima 

• myös vieraskielisten romskujen valikoimaa on suunniteltu lukemistokassiksi 

Kysyttiin toiveita lukemistokirjoista ja nämä kirjattiin ylös: 

• Eikä yksikään pelastunut (sotilassaari, uusin painos) 

• Palviainen: Hanaa Kosonen 

• Kärpästen herra 

• Tietokirja, esim. Ankeriaan testamentti 

• Selkokirjana Eläinten vallankumous 

• Lisäksi toivottiin teemanmukaisia (esim. koulukiusaaminen) kasseja -> näihin pystymme 

vastaamaan tilauksesta koottavilla teemakasseilla, joiden tilaukseen tilauslomake löytyy 

kirjastopolkusivustolta: https://kirjastopolkumikkeli.wordpress.com/lukemistot/ 

 

https://kirjastopolkumikkeli.wordpress.com/lukemistot/

