KIRJAVINKKAUKSIA LUOKKIEN 7-9 OPPILAILLE
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Tässä AKE Pampaksen vinkkauspiirin kirjalista 7-9-luokkalaisille.
Sivun blogistal löytyy myös muuta inspiraatiota www.akepampas.fi/category/yleinen/

Tulostakaa kirjojen kuvat ja kuvaukset ja laittakaa ne paikkaan, josta oppilaat voivat nähdä ne, esim. käytävälle, luokkahuoneen oven sisä- ja
ulkopuolelle, vessoihin ja pukuhuoneisiin.

Sijoittakaa tulosteet sellaiseen paikkaan, josta myös aikuiset voivat esimerkiksi vanhempainillan tai muun tilaisuuden yhteydessä nähdä ne ja
hyötyä vinkeistä.

Lukemisen iloa!

Kirjavinkkaus 7-9

Happonen, Kaisa ja Miettinen, Karri: Ilmastotekokirja
Rohkea, pamflettimainen nuorten tietokirja tarttuu ilmastoahdistukseen konkreettisesti.
Se selvittää ilmastokriisin syitä ja seurauksia ja kannustaa käytännön tekoihin
lamaannuksen sijaan.

Heiskanen, Marjo: Yhteen hiileen: mistä ilmastonmuutoksessa on kyse ja mitä me
voimme sille tehdä?
Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia ikään, asuinpaikkaan tai koulutukseen
katsomatta. Yhteen hiileen pyrkii kertomaan, miten monimutkaisista tapahtumakuluista ilmiössä
nimeltä ilmastonmuutos on kysymys. Jos kokonaisuutta alkaa ymmärtää, on ehkä helpompi luopua
turhasta kulutuksesta ja alkaa punnita sekä omia että yhteiskunnan valintoja koko maapallon
kannalta.
Annila, Silja: Tekoja nyt! Maailmanpelastajan käsikirja
Ensiapukirja akuuttiin maailmantuskaan kaikille, joita huonot uutiset ahdistavat.
Mitä voin tehdä torjuakseni ilmastonmuutosta tai puuttuakseni syrjintään? Kuinka
autan säilyttämään luonnon monimuotoisuutta tai käyn keskustelua jakautuneessa maailmassa?
Asiantuntijahaastatteluihin perustuva tiivis tietopaketti esittelee selkeästi ja konkreettisesti tämän
päivän polttavimpia ongelmia ja antaa käytännön vinkkejä ja toimintaohjeita.
Strandberg, Mats: Loppu
Suloisen katkera maailmanlopun saaga teinisarja Skamin hengessä.
Olet seitsemäntoistavuotias. On kaunis kesä. Mutta tiedät, että syksyllä kaikki on ohi.
Tulee maailmanloppu. Miten kokonaisen elämän ehtii elää yhdessä ainoassa kesässä?

Frantz, Eva: Osasto 23
Piinaavan jännittävä kauhutarina
Autiolla maaseudulla, Vadelmarinteen keuhkoparantolassa, hoidetaan köyhiä
kaupunkilaislapsia. Raikkaan ulkoilman uskotaan olevan hyödyksi yskiville lapsille. Stinalle
laitos on pikemminkin kuin kartano, mutta hän kaipaa kotiin viiden siskonsa luo, ahtaan
makuuhuoneen kerrossänkyyn.
Salaperäinen potilas Ruben auttaa Stinaa sopeutumaan, ja yhdessä he vaeltavat öisin parantolan

tyhjillä käytävillä.
Ruben kertoo myös oudosta tulipalosta itäsiivessä. Stina havaitsee, että osastolla on käynnissä
jotakin merkillistä lääkärien käytös alkaa kummastuttaa. Pian Stina ymmärtää, että hän on itsekin
suuressa vaarassa.

Yoon, Nicola: Kaikki kaikessa
Olly on riski, joka Maddyn on pakko ottaa.
Maddy on tyttö, joka on allerginen koko maailmalle ja elää oman kotinsa suojissa, kuin
kuplassa. Olly on poika, joka muuttaa naapuriin ja Maddyn sydämeen.

Pitkäkangas, Elina: Kuura
Urbaania fantasiaa ja romantiikkaa sekoittava Kuura ammentaa tiivistunnelmaisen
tarinansa klassisista ihmissusimyyteistä.
Lukiolaiset ystävykset Inka ja Aaron elävät suojattu elämää Turun kupeessa sijaitsevassa,
muurin ympäröimässä Kuurankeron pikkukaupungissa, jossa ihmissusiin törmää enää
vain uutisissa tai historiankirjoissa. Tasainen arki saa kuitenkin säröjä, kun Inkan pikkuveli joutuu
vakavaan onnettomuuteen. Pelko rakkaan menettämisestä pakottaa Inkan etsimään apua muurin
varjoisalta puolelta, kylmästä susien yöstä. Teko repi auki salaisuuden.
Kuura on ensimmäinen osa Kuura-trilogiasta

Pitkäkangas, Elina: Hukan perimät
Hukan perimät on itsenäinen, urbaania fantasiaa edustava young adult -romaani
Yhdeksän erikoisrajajääkäriä lähetetään täydenkuun komennukselle sydäntalvella 2005.
Vain kaksi sotilasta selviää hengissä.
Lykantropia-viruksen runtelemassa maailmassa ihmiset ovat oppineet kunnioittamaan kahta
asiaa: kaupungin suojamuuria ja ihmissusia metsästävää sotilasjärjestö Jahtia. Kun nuorelle
aliupseerioppilaalle Alexander Bergille tarjoutuu tilaisuus osallistua maineikkaan kapteeni Väinö
Ollikaisen metsästyspartioon, Alex on onnensa kukkuloilla. Viimeinkin paheksutulla yksinhuoltajan
pojalla on tilaisuus ansaita maine pelättyjen ihmissusien metsästäjänä.
Todellisuus muurin toisella puolella ei kuitenkaan vastaa kuvitelmaa, ja komennus
pakkashuuruisena susien yönä on kaikkea muuta kuin kunnianhohtoinen.

McManus, Karen M.: Yksi meistä valehtelee
Trilleri Yksi meistä valehtelee pitää lukijansa kiehtovassa piinassa alusta loppuun.

Viisi oppilasta jää jälki-istuntoon, vain neljä selviää siitä hengissä. Jokainen on epäilty ja
kaikilla on jotain salattavaa.
Reynolds, Jason: Minuutin mittainen ikuisuus
Kolme sääntöä: älä itke, älä vasikoi, kosta.
Viisitoistavuotias Will on matkalla kostamaan veljensä Shawnin murhan. Ase on hankittu,
ja koston ja Willin välissä on enää seitsemän kerroksen hissimatka. Will tietää, kenen on
maksettava hengellään Shawnin kuolema ‒ vai tietääkö? Kuudenkymmenen sekunnin odotus ja
hississä kohdatut ihmiset herättävät lisää kysymyksiä. Tarina täydentyy kerros kerrokselta, säe
säkeeltä.

Meresmaa, J.S.: Dodo
Dodo on nuorille suunnattu säeromaani, joka tihkuu vimmaa ja kesän loputonta valoa.
Yksinhuoltajaäidin kasvattamalla Iinalla on edessään paha paikka. Arvosanoja pitäisi nostaa,
jotta lukiosta ja aikanaan yliopisto-opinnoista tulisi totta. Iina tuntuu kuitenkin onnistuvan
vain poissaolojen määrän nostamisessa. Hänellä on syitä. Ensinnäkin on Tuukka. Poikaystävää on
nykyään vaikea saada aamuisin edes sängystä ylös, saati hoitamaan asioitaan. Toiseksi on Dodo,
heidän vaarallinen salaisuutensa. Luonnontieteellinen ihme, joka vaatii huolenpitoa 24/7.
Sitten äiti pakottaa Iinan kesäksi isän luokse maalle. Isän, joka valitsi mieluummin viinan kuin Iinan,
ja jota Iina ei ole nähnyt vuosiin. Että sellainen unelmien kesä edessä.

Kuronen, Kirsti: Paha puuska
Vaatimaton, pehmeäkantinen, mustavalkoinen ulkoasu hämää totaalisesti. Pienen
runokirjan sisältö on vavisuttava.
Hillan maailma järkkyy syyslukukauden ensimmäisen koulupäivän jälkeen. Joku
seiskaluokkalainen on mennyt junan alle. Ei kai se voi olla Lauri, oma pikkuveli?
Painajainen on kuitenkin totta. Mutta mitä oikein tapahtui? Menikö Lauri junan alle tahallaan, vai
oliko kyse vahingosta? Vai tuliko Laurille paha puuska, synkkä hetki, jolloin missään ei ollut mieltä
ja tarkoitusta?

Kuronen, Kirsti: Pönttö
Pönttö kuvaa ainutkertaisen herkästi sitä lyhyttä hetkeä, jolloin on lennettävä pesästä ja
luotettava omiin siipiinsä.
Ylioppilaskevät – kaikki on mahdollista. 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.

Kuronen, Kirsti: Merikki
Merikki on säeromaani ystävyyden kolhuista, peiliin katsomisesta ja oman voiman
löytämisestä.

Acevedo, Elizabeth: Runoilija X
Xiomara Batista on New Yorkissa asuva teinityttö, joka on opetettu pitämään sanansa
sisällään. Ympäristö on tukahduttava: perheessä Xiomaralla on alistettu asema, äidin
katolinen uskonnollisuus ja sen kielteisyys kaikkea seksuaalista kohtaan painaa Xiomaran
nousevaa naiseutta maahan, eikä perheen ulkopuoleltakaan tukea tule.
Koulussa äidinkielenopettaja kutsuu Xiomaran lavarunouskerhoon, joka antaa Xiomaralle
tilaisuuden tulla kuulluksi – mutta kerho on sellaiseen aikaan, että Xiomaran pitäisi olla kirkossa
saamassa oppia vahvistuksen sakramenttia varten. Eikä kirkosta saa missään nimessä olla poissa.
Puitteet ovat siis jokseenkin ahdistavat, mutta Xiomara pystyy löytämään itsestään voimaa ja
rohkeutta ja saamaan äänensä kuuluviin. Runoilija X on vahva kertomus, jonka afrolatinalaista
nuoren naisen ääntä suomenkielisessä kirjallisuudessa ei kovin usein ole kuultu.

Russo, Meredith: Tyttösi sun
Sukupuolensa korjannut Amanda Hardy vaihtaa koulukiusaamisen takia kotikaupunkia
ja lukiota. Uudessa koulussa hän aikoo pitää taustansa salassa ja opiskella ahkerasti,
jotta voisi lukion jälkeen jättää Tennesseen ahdistavat pikkukaupungit lopullisesti
taakseen ja suunnata yliopistoon New Yorkiin tai Bostoniin. Uusiin koulukavereihinsa
tutustuessaan Amanda huomaa, että yhdellä jos toisella on jotain salattavaa... ja sitten
hän kohtaa Grantin, jonka kanssa Amanda haluaisi jakaa kaiken. Mutta ymmärtäisikö Grant?

McGee, Katharine: Amerikan kuninkaalliset
Velvollisuus. Juonittelu. Kruunu. Washingtonit ovat skandaalinkäryisin kuninkaallinen
perhe kautta aikojen!
Prinsessa Beatricesta on tulossa Amerikan ensimmäinen kuningatar, mutta äkkiä
velvollisuus tuntuukin kuristavalta. Täydellisen sisarensa varjossa prinsessa Samantha
saa tehdä melkein mitä haluaa. Bileprinsessaa ei kiinnosta juuri mikään… paitsi se ainoa poika, jota
hän ei voi saada.
Prinssi Jefferson olisi ollut itsestään selvä kruununperillinen sukupolvea aiemmin. Koko Amerikka
jumaloi häikäisevän komeaa prinssiään, mutta kaksi hyvin erilaista tyttöä kilpailee napatakseen
hänen sydämensä.

Sumanen, Nadja: Rambo (löytyy myös selkokirjana, selkomukautus Riikka Tuohimetsä)
Rambo antaa äänen nuorelle, joka saa harvoin ääntään kuuluville.
Rambo 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! Rauha rikkoontuu, kun niskojaan
nakkeleva Liina saapuu. Tytöllä on näennäisesti kaikki hyvin, mutta onko hän yhtään Ramboa
onnellisempi?
Stoltz, Lina: Sellainen kuin tahdon olla
Joelia syytettiin yrityksestä murhata poliisi. Hänet vangittiin. Vankila on rankka paikka.
Yrität selvitä hengissä tai tuhoudut. Välistä Joelista tuntuu, että hän on menettämässä
elämänsä. Vai olisiko edessä kuitenkin vielä aivan uusi alku?

Bagge, Tapani: Jäätävää kyytiä (selkokirja)
15-vuotiaat Archie ja Tanja varastavat vanhan jenkkiauton terveyskeskuksen edestä.
Poliisit lähtevät ajamaan heitä takaa, ja takapenkiltä löytyy ruumis. Siitä alkaa jäätävä
kyyti. Pian Archie ja Tanja huomaavat, että myös pahamaineiset rosvot ovat heidän
jäljillään. Selviytyvätkö nuoret Tanjan ukin luo ja ovatko he sielläkään turvassa?

Nurmi, Suvi: Unissamatkaaja
Kadonnut äiti. Umpeen muurattu ovi. Suvun vaiettu salaisuus.
Mielikuvitusta kutkuttava tarina pikkukaupungin sisaruksista, jotka saavat tietää olevansa
aikamatkaajien sukua.

Luttinen, Meri: Myrskysilmä
Myrskysilmä on kaunis, historiallinen fantasiaromaani.
16-vuotias Kainu joutuu luopumaan entisestä elämästään ja tulevaisuuden haaveistaan,
kun hänelle lankeaa suuren tietäjän rooli. Muinaissuomalaiseen fantasiamaailmaan
sijoittuva seikkailu kertoo koskettavasti nuoren aikuisen oman paikan etsimisestä ja löytämisestä.

Hendriks, Jennu ja Caplan, Ted: Tosi rakas reissu
Hillitön roadtrip-tarina matkasta aikuisuuteen, ystävyyden voimasta ja naisen oikeudesta
päättää omasta kehostaan.
Veronica Clarke ei ole koskaan halunnut saada hylättyä kokeesta tai testistä – ennen kuin
pitelee kädessään muovista tikkua, jonka näyttöön on piirtynyt kaksi viivaa. Käy ilmi, että
kondomit eivät estä raskautta, jos poikaystävä on tökkinyt niihin neulalla reikiä.
Raskaus täytyy saada keskeytettyä heti alkuunsa, mutta lähin laillinen aborttiklinikka on kolmen
osavaltion päässä. Veronican mieleen tulee vain yksi ihminen, jonka ei usko tuomitsevan häntä:
lukion syrjäytynein ja sarkastisin olento, Bailey Butler.

Bardugo, Leigh: Varjo ja riipus
Alina Starkov on teini-ikäinen orpotyttö ja rivisotilas, joka tietää ettei välttämättä selviä
hengissä ensimmäisestä vaelluksestaan Sysikuilun halki. Sysikuilu on yliluonnollisen pimeä
ja synkkä alue, joka kuhisee ihmislihaa syöviä hirviöitä. Se katkaisee ravkalaisten pääsyn
merelle, ja retkikunnat ylittävät alueen säännöllisesti kuljettaakseen meritse tulevia
tarvikkeita. Kun Alinan rykmentti joutuu raivoisan hyökkäyksen kohteeksi, hänen
uinuneet voimansa heräävät eloon.

Mikama, Anniina: Trilogia – Taikuri ja taskuvaras, Huijarin oppipoika, Tinasotamiehet

Taikuri ja taskuvaras aloittaa trilogian täynnä silmänkääntötemppuja, juonittelua ja jännitystä.
Mina asuu kadulla ja varastelee henkensä pitimiksi. Tom on nuori keksijä ja taikuri, jonka Ihmeiden
teatteri lumoaa yleisönsä ilta illan jälkeen. Mina ja Tom kohtaavat Helsingissä talvella 1890 ja
Minalla on pian osa Tomin taikashow´ssa. Nuoret huomaavat olevansa toisilleen enemmän kuin
ystävät, mutta kummankin menneisyydessä on pahoja, selvittämättömiä asioita. He joutuvat
juonittelun pyörteeseen ja ajojahtiin, josta he voivat selviytyä vain rohkeutensa avulla - muutama
taikatemppu hihassaan.
Taikurin ja taskuvarkaan tarina jatkuu kirjoissa Huijarin oppipoika ja Tinasotamiehet.

Colfer, Eoin: W.A.R.P.1. kirja, Salamurhaajan oppipoika
Hulvaton aikamatkaseikkailu tempaisee viktoriaanisen ajan Englannista nykypäivään.
Lontoon Bloomsbury, 1898. Apupoika Rileyn pitäisi tuikata mies hengiltä palkkamurhaajaisäntänsä puolesta. Suureksi hämmästyksekseen poika sinkoutuukin aikamatkalle
tulevaisuuteen.
Vuosisata myöhemmin 17-vuotias FBI:n agenttikokelas Chevron Savano vahtii kellariin varastoitua
metallisäiliötä. Tytön kauhuksi säiliöalkaa sykkiä, puoli Lontoota pimenee ja menneisyydestä
putkahtanut apupoika Riley ilmoittaa tarvitsevansa apua.

