
Tervetuloa LUKUDIPLOMI RUUNEPERIN maailmaan 
 DIPLOMISTA ON SINULLE ILOA JA HYÖTYÄ!

Näin suoritat diplomin:
Vihkosessa on esitelty yhdeksän kirjaryhmää, joissa kussakin on kahdeksan kirjaa.
Kahdeksasluokkalainen poimii ryhmistä kahdeksan suosikkiaan ja lukee jokaisesta
valitsemastaan ryhmästä yhden kirjan. 

Lukumatkallasi voit yhden kerran poiketa elokuvamaailmassa. Eli voit vaihtoehtoisesti
katsoa kirjan pohjalta tehdyn elokuvan ja korvata sillä yhden lukusuorituksen mistä
tahansa ryhmästä. 

Kaiken kaikkiaan luettavaa kertyy kahdeksan kirjan verran. Luettuasi kirjan esittele se
opettajallesi yhdellä seuraavista tavoista:
Täytä esittelymoniste, pidä luokallesi kirjavinkkaus, laadi ajatuskartta tai piirrä kirjasta
sarjakuva. Kysy opettajaltasi lisää esitystavoista. Suoritetusta diplomista saat todisteeksi
paperisen diplomin kevätjuhlapäivänä. 

HUOM! Suoritettu lukudiplomi tarkoittaa Wilmaan merkittynä yhtä ”koearvosanaa” 10.
Se lasketaan mukaan kokeittesi ja kirjoitelmiesi numeroiden keskiarvoon kevättodistuksen
äidinkielen arvosanaa annettaessa.

Älä unohda äänikirjoja, e-kirjoja ja selko-kirjoja! 1



Adams Douglas; Linnunradan käsikirja liftareille

Golding, William; Kärpästen herra  

Doyle, Arthur Conan; Baskervillen koira  

S. E. HInton; Me kolme ja jengi

 "Valitettavasti planeettanne on raivattava rakennustöiden tieltä. Toimitus
kestää hieman alle kaksi minuuttia. Kiitos." Eloon planeettamme possauksesta
jää ainoastaan Arthur Dent, joka pääsee huimalle matkalle pitkin Linnunrataa. 

Toisen maailmansodan aikana joukko englantilaisia koulupoikia pelastuu
alasammutusta lentokoneesta autiolle Tyynen meren saarelle. Kun
selviytymistaistelu pitkittyy, sivistyksen pinta alkaa murentua 

Sherlock Holmes matkustaa yhdessä kumppaninsa tohtori Watsonin kanssa
Englannin maaseudulle loputtomien nummien keskelle ratkaisemaan outoja
kuolemantapauksia. Kaikkiin näyttää liittyvän salaperäinen ja suorastaan
kammottava peto, koira suoraan tuonpuoleisesta. 

Kirja kuvaa kahden jengin -köyhien Rasvalettien ja rikkaiden Snobbareiden -
välisiä valtataisteluja, joiden välissä päähenkilö, 
14-vuotias Ponyboy, yrittää löytää paikkaansa maailmassa kahden isoveljensä
kasvattamana. 

KIRJAHELMIÄ (klassikoita)
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Peltonen Juhani; Elmo 

Tove Jansson; Kesäkirja

J.K. Rowling; Harry potter –kirja 

Tuomas Kyrö; Mielensäpahoittaja

Elmo on hauska ja vähän haikeakin tarina suomalaisesta pojasta, josta tulee
maailman paras urheilija. Elmo voittaa Derwangan jättiläiskisat ja Andien
talvikisat kaikissa lajeissa. Elmo päihittää kaikki muut jalkapallo-ottelussa
Elmo – Muu maailma. 
Arvaa, mikä hullunmylly tällaisen sankarin ympärille syntyy.

Tämä on kertomus kolmesta ihmisestä, jotka viettävät kesää Suomenlahden
saarella: Sophiasta, hänen isästään ja isoäidistään.  He elävät lähellä toisiaan,
heitä ympäröi se unelma kesästä, joka tunnetaan vain täällä pohjolassa,
unelma jota on niin vaikea vangita, että se pysyy aina voimakkaana. 

Orpo velhopoika taistelee sitkeästi pahuutta vastaan, vaikka joutuu usein sen
vuoksi syrjityksi ja kiusatuksi.

40 tapaa pahoittaa mielensä!
"Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun aurinko paistoi." Maailma muuttuu,
mielensäpahoittaja ei. Suositusta radio-ohjelmasta tutun oikeamielisen
vanhuksen purkaukset naurattavat ja koskettavat.
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Briitta Hepo-oja; Suomea lohikäärmeille 

Vasilljeff, Nonna; Loukkupoika 

Mattila-Laine, Satu; Parantola 

John, Boyne; Poika vuoren huipulla 

  

Lyseota käyvän Timin lemmikkilohikäärme karkaa. Sen seurauksena
varaton Tim tutustuu Lynxiin, opiskelijatyttöön, joka kuuluu vauraaseen
sukuun ja ritarisäätyyn. Trillerimäinen fantasia vaihtoehtoisesta 2000-
luvun Suomesta. 

15-vuotias Aaron on syntynyt vankeuteen. Loukusta ei ole pakotietä, ellei
ole valmis uhmaamaan Toista tasoa ja siellä viliseviä vanginvartijoita.
Pian olosuhteet pakottavat Aaronin valitsemaan vankeuden ja Toisen
tason välillä. 

15-vuotias vintageharrastaja, epilepsiaa sairastava Elisa päätyy
aikamatkalle 1930 luvun kaatumatautiparantolaan, jossa hoitomuodot
ovat hyvin erilaiset kuin nykypäivänä. 

Toisen maailmansodan tapahtumiin sijoittuva Poika vuoren huipulla on
vaikuttava kuvaus   nuoruuden viattomuuden menettämisestä ja siitä,
miten vaarallisen helposti maailma   ympärillämme muuttuu
mustavalkoiseksi. 

 MUISSA MAAILMOISSA
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Geda Fabio: Krokotiilimeri 

Elina Rouhiainen: Susiraja

Mats Strandberg; Loppu 

Hai Magdalena; Kolmas sisar 

 

Hurja tositarina pienen yksinäisen afgaanipojan pakomatkasta kohti
haaveiden Eurooppaa. 
Eräänä aamuna kun Enaiat herää, äiti on poissa. Äiti ja poika ovat
saapuneet kolme päivää sitten Pakistaniin Afganistanista, missä
šiiamuslimeihin ja hazara-kansaan kuuluva perhe on joutunut sekä
valtaväestöön kuuluvien paštujen että talebanien vainon kohteeksi.

Kesytön on Suomen susirajalle sijoittuva täysiverinen paranormaali
romanssi. Se lyö laudalta tusinan ulkomaisia esikuviaan aseinaan
ikimuistoinen henkilöhahmogalleria, pitelemätön huumori ja monta paria
teräviä kynsiä  

 

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?

Lune, mustan noidan tytär, valmistautuu juhlimaan ystäväänsä Cieliä, joka
on saamassa laulunsa, noitaluontonsa. Ciel paljastuu kuitenkin
lauluttomaksi, sanchantiksi, ja kaikki ovat kauhuissaan. Edellinen sanchant
oli tuhota valtakunnan. 5



Rembrandt – Tottelematon 

Van Wagenen, Maya; Suosittu 

Michelle Obama: Minun tarinani 

Hopkins, Jerry; Kesytön Jim Morrison : legendan elämä 1943-1971

Kertoo Rembrandt Harmenszoon van Rijnin merkillisen tarinan. Ensin
kymmenlapsisen myllärinperheen toiseksi vanhin vesa nousee nopeasti 1600-
luvun Hollannin taiteen huipulle. Ja sitten kaikkien ihailema, vauras ja ahkera
taidemaalari luisuu hitaasti paraatipaikalta köyhyyteen, taidemaailman
vieroksumaksi kummajaiseksi. Taiteilijalla oli kuitenkin vielä kaiken
menettäneenäkin jäljellä yksi ylittämätön valttikortti: maalaamisen ylivertainen
lahja ja usko taiteen voimaan. 

Koulun sosiaalisessa arvoasteikossa pohjilla oleva Maya saa sattumalta
käsiinsä 1950-luvulla  ilmestyneen oppaan, jonka neuvoilla kenestä tahansa
teinistä pitäisi tulla kaunis, tyylikäs ja   suosittu.Maya päättää aloittaa salaisen
ihmiskokeen ja seurata vanhan oppaan neuvoja   Kirjaimellisesti. 

Michelle Obamasta on tullut yksi aikamme ikonisimmista naisista. Yhdysvaltain
presidentin puolisona – ensimmäisenä afroamerikkalaisena – hän kehitti
Valkoista taloa aiempaa lämminhenkisemmäksi ja tasapuolisemmaksi paikaksi
ja puhui vahvasti myös naisten ja tyttöjen puolesta.

Doors-yhtyeen laulaja Jim Morrisonin kuolema herätti eloon aivan
omanlaisensa henkilökultin. Hopkins tarjoaa tuoreen näkökulman Morrisoniin,
keskiluokkaisessa perheessä kasvaneeseen poikaan, joka hyvin tietoisesti loi
oman myyttinsä - ja joutui katumaan sitä myöhemmin.

ELETTYÄ ELÄMÄÄ  
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Dara McAnulty; Nuoren luonnontutkijan päiväkirja

Hyysalo Pekka: Fight back: toinen mahdollisuus 

Antti Tuisku; Antti Tapani 

Strand; Hyvä verse suomiräpin naiset

Voit myös valita jonkun muun elämäkerran henkilöstä joka sinua
itseäsi kiinnostaa.

15-vuotiaan Daran päiväkirjamerkinnät vievät Pohjois-Irlannin kauniisiin
maisemiin. Kirja kattaa yhden vuodenkierron keväästä kesään, syksystä
talveen, kotona ja koulussa, luonnossa ja hänen sisimmässään. 

Freestylehiihtäjä Pekka Hyysalo kilpaili big airissa, half pipessa ja slopestylessä
ja nousi menestyksekkään kauden 2009–2010 päätteeksi big airin
maailmanrankingissa sijalle 11. Huhtikuussa 2010 hän joutui Ylläksellä
vakavaan hyppyonnettomuuteen, sai hengenvaarallisen aivovamman ja oli
koomassa kolme viikkoa. Vastoin kaikkia ennusteita Hyysalo kuitenkin käveli jo
kuusi kuukautta myöhemmin.

Koko kansan tuntema Antti Tuisku on eri ihminen kuin yksityisyyttään
varjeleva Antti Tapani, joka on selviytynyt koulukiusaamisesta,
läheisriippuvuudesta ja vaikeista seurustelusuhteista. Yhtä kaikki hän on
voitontahtoinen ja peräänantamaton, herkkä ja analyyttinen itsensä kehittäjä.

 

Tämä teos on lajissaan ensimmäinen: kirja Suomen räppäävistä naisista!
Kirjan sivuilla versensä paljastavat räppärit Mariskasta Yeboyahiin,
Rauhatädistä Mercedes Bentsoon sekä Sini Sabotagesta SOFAn SonSoniin ja
FanFaniin.
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Muhonen Anne; Kesä jona opin soittamaan ukulelea

Ahonen Lauri; Pikku Närhi

Gustavsson Hanna; Yölapsi 

Ari Follman; Anne Frankin päiväkirja 

Sarjakuvan tarinassa Ode viettää kesää tätinsä kissan vahtina ja tutustuu
kesäjuhlissa Stellaan. Miten valokuvat ja ukulele liittyvät Oden sydänsuruihin? 

Pikku Närhi asuu yksin suuressa talossa äitinsä kanssa.
Pölyisiltä seinitlä häntä tuijottavat arvokkaiden esi-isien muotokuvat, ja
maalausten välistä kurkkii aika ajoin myös utelias hämähäkki. Hiljaisuus
hallitsee. Vaikka koti on turvattu kaikin keinoin ja ikkunat teljetty lankuin, ei
todellisuutta voi pysyvästi lukita sen ulkopuolelle.

Tukholmalaisessa lähiössä asuva 14-vuotias Ingrid pakenee tylsää elämäänsä
ja rasittavaa äitiään internetiin. Ingrid fanittaa myös hardrock-musiikkia ja
alkaa tapailla harrastuksensa myötä itseään huomattavasti vanhempaa
miestä. Hanna Gustavssonin esikoissarjakuva kertoo kaunistelematta mutta
huumorilla nuoruudesta ja omaksi itseksi kasvamisesta. 

 

Anne Frankin päiväkirja on klassikkoteos nuoren tytön elämästä raakojen
historiallisten mullistusten keskellä. 

SARJAKUVA
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JP Ahonen: Perkeros 

Rosa Don, Roope Ankan elämä ja teot  

Juba; Naurava enkeli ja muita kauhutarinoita

Raassina Marko; Kelevala tai Kullervo 

Perkeros on avantgardistinen metallibändi, joka ei yrityksistä huolimatta
menesty. Bändi pestaa laulajaksi kebabinleikkaaja Aydin, joka tuntuu saavan
bändin uuteen nosteeseen.
 

Roope Ankan elämä ja teot on Don Rosan pääteos. Viime vuosikymmenten
kohutuimman ankkataiteilijan 12-osainen saaga kertoo pennittömän
skotlantilaispojan tiestä Mississippijoen rantojen, Australian aavikoiden ja
Alaskan kultakenttien kautta maailman rikkaimmaksi mieheksi.

Juba tunnetaan parhaiten Viivi ja Wagner sarjakuvista. Tässä albumissa esiin
marssii toisenlaisia sankareita kuten Naurava enkeli, Maailman kaunein
muumio sekä kanavaras.

  

Raassinan Kalevalassa ja Kullervossa sankarit, antisankarit ja myyttiset
olennot ovat kaikki persoonallisen näköisiä, yhtaikaa hiukan pelottavia,
hellyttäviä ja huvittavia. Myös verbaalisesti lahjakkaan Raassinan tekstiä lukee
hymynkare huulilla, koska hahmojen repliikeissä nykyinen lyhyen toteava
arkipuhe sekoittuu varhaisten runonlaulajien viljelemään ironiseen
huumoriin.
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Kirsikka Saari; Hölmö nuori sydän 

Arja Puikkonen Liitopoika  

Aleksi Delikouras Nörtti

Salla Simukka; Matalapaine/Korkeapaine

Lenni on rakastunut arvaamattomaan Kiiraan, joka ei ole häntä
huomaavinaan. Kiira pyörittää lähiön kaveripiiriä, mutta kerran vielä hän
lentää pois.
Yksi yö muuttaa kaiken. Kiira tulee raskaaksi ja nuoret päättävät pitää lapsen,
lippunsa aikuisuuteen. Mutta mikään ei ole sellaista kuin Kiira kuvitteli,
vähiten Lenni.
 

Aku aloittaa uudessa yläkoulussa rankan kiusaamisvaiheen jälkeen, mutta
poika, joka harrastaa ompelua ja keppariaskartelua, ei ole kova sana
uudessakaan koulussa. Onneksi on vanha kaveri Maaria, ja vähitellen Aku
tutustuu bisneksiensä kautta myös Janetiin, tunnettuun keppariguruun

Oliko yllätys, että Nörtti, DragonSlayer999 kirjoitti päiväkirjaa? Kyllä varmaan.
Millainen nuori poika on nörtin sisällä, selviää lukemalla Nörtti - New  Game .

  

Tässä kirjassa on henkäysä rakkauden kesää. Matalapaine/Korkeapaine
kertoo peruskoulun juuri päättäneiden tyttöjen tarinan molemmista
näkökulmista. 

VOI TUNNE!
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Saou Kivinen; Pese hampaat ennen kuin pussaat

Jennifer Niven; Yksi täydellinen päivä

Jenny Jägerfeld; Mun huikea elämä

Jay Asher; Sinä ja minä sitten joskus

Kummitäti luonnehtisi Sofiaa rasittavaksi takapenkin teiniksi, paras ystävä Iines
taas laiskimukseksi. Omasta mielestään Sofia on varsin mukiinmenevä
olemattomia tissejä lukuun ottamatta. Sofiasta ei ole mitään järkeä himmailla
puolivaloilla: elämä on ihanaa!

Finch tuntee kuolemafaktat, kuuluisien ihmisten itsemurhaviestit ja synkimmät
Virginia Woolf -sitaatit. Hiljaa itsekseen hän silti yrittää keksiä joka päivä hyvän
syyn olla kuolematta. Violet on kirjoittamista harrastava, suosittu tyttö, joka on
alkanut vetäytyä kuoreensa isosiskonsa tapaturmaisen kuoleman jälkeen.

59 päivää aikaa selvittää suosion ja cooliuden resepti. Huumorilla höystetty 
 tarina ystävyydestä ja minuudesta.
Äiti on aina sanonut, että Sigge on ”ainutlaatuinen” ja ”erityinen”. Siggen
mielestä ne ovat vain kiertoilmaisuja kummalliselle. 

On vuosi 1996. Internet on juuri tulossa, älypuhelimista tai 3D-elokuvista ei ole
vielä kuultukaan. Emma asentaa uutta tietokonetta ja siihen nettiyhteyttä
naapurinsa Joshin avulla. He löytävät kummallisen sivuston nimeltä Facebook.
Se tuntuu näyttävän, millaista Emman ja Joshin elämä on 15 vuoden kuluttua. 
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Hai Magdalena; Kuolleiden kirja tai Haiseva käsi ja muita kauheita
tarinoita 

Eva Frantz; Osasto 23 tai Yön kuningatar 

Harlan Coben; Pakopaikka 

Neil Gaiman; Hautausmaan poika 

 Zombeja, aaveita ja mörköjä ei ole olemassa! …Eihän? 
No, Uhriniituntakaisen kylässä ei aina voi olla varma…  

 Jotakin kauhistuttavaa ja pahantahtoista on piiloutunut teatterirakennuksen
perustusten alle. Mutta uskaltaako Viktor todella puuttua peliin ja pelastaa
äitinsä ennen kuin on liian myöhäistä?

Kovia kokenut teinipoika Mickey selvittää kadonneen tyttöystävänsä arvoitusta
ja sotkeutuu yhä syvemmälle isänsä menneisyyden tuntemattomille poluille.

Pienen pojan perhe murhataan julmasti, ja henkiin jäänyt taapero pakenee
veitsimiestä ulos. Hän päätyy hautausmaalle, jossa herra ja rouva Owens
ottavat pojan hellään huomaansa. Viralliseksi holhoojaksi nimetään Silas, jonka
mielestä elävän pojan kasvattamiseen tarvitaan kuitenkin kaikkien
hautausmaan asukkaiden apua.

KYLMIÄ VÄREITÄ
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I. K. Valmu ; Lappilainen : murha kahdeksannella luokalla

Ilkka Remes; Musta kobra tai muu Remeksen jännäri  

Julie Berry; Kunnes kerron totuuden 

Kistina Ohlsson; Zombikuume

Koulun kuvaamataidon opettaja houkuttelee Hegen vaihtamaan
kahdeksannella taideluokalle. Syksyn alkajaisiksi luokka lähtee leirikouluun
Savukoskelle. Hegeä alkavat askarruttaa Savukoskella muutaman viime vuoden
aikana sattuneet, selittämättömän bakteeritaudin aiheuttamiksi osoittautuneet
kuolemantapaukset. 

Aaro Korpi rikkoo chatin sääntöä numero 1 = Älä ikinä paljasta liikaa itsestäsi.
Tätä sääntöä Aaro rikkoo jutellessaan Gemma nimisen tytön kanssa chatissä.
Gemma onkin oikeasti Liam Dolan niminen mies, joka etsii sopivia ihmisiä
operaatioon nimeltä MUSTA KOBRA

Millaista salaisuutta kantaa Judith, mykkä ja hyljeksitty tyttö, jonka kieli on
leikattu poikki? Neljä vuotta sitten Judith ja Lottie katosivat. Kaksi vuotta
myöhemmin Judith palasi, mutta yksin. Lottien ruumis löydettiin joesta. Vain
Judith tietää, mitä tapahtui.

Outo muukalainen ilmaantuu Eldsalaan keskellä yötä. Näin hiostavaa kesää
Herbert ei muista kokeneensa, ampiaisia pörrää joka paikassa. Sitten ihmisiä
alkaa sairastua erikoisesti. Herbertillä ja Sallylla on pahoja aavistuksia. Yhdessä
nuoret hakeutuvat salaiseen lymypaikkaansa, jossa he ovat turvassa niin
eläviltä kuin kuolleiltakin. Vai ovatko? 13



Palviainen, Jukka-Pekka; Virityksiä

Thomas Angie; Viha jonka kylvät 

Neil Patrick Harris; Taikajengi 

Marja-Leena Tianen; Viestejä Koomasta 

Ei mopolla mahottomia! Valtteri ajaa kolarin viritetyllä mopolla ja päätyy
jalkaleikkaukseen sairaalaan. Samassa huoneessa on Einari, jolla on rautaisia
sotajuttuja, joten Valtterillakaan aika ei käy pitkäksi.  

Poliisi ampuu syyttä 16-vuotiaan Starrin ystävän, joka kuolee hänen syliinsä.
Starr on tapauksen ainoa silminnäkijä ja hänen todistuksensa voi maksaa
hänen henkensä sekä tuhota mustan yhteisön. Kirja mustien nuorten
arkipäivästä tämän päivän Amerikassa. Myös e-kirjana. 

”Minusta oli jännittävää lukea tätä kirjaa. Epäilin koko ajan yhä vahvemmin, että
se saa minut katoamaan.” — Lemony Snicket

Kavereiden yllyttämänä Silva hyppää sillalta jokeen, lyö päänsä ja on hukkua.
Hän havahtuu oudossa paikassa, Koomassa, joka ei tunnu aivan todelliselta.
Silva tapaa siellä nuoria kohtalotovereitaan, joiden kaikkien elonliekki uhkaa
katketa ennen aikojaan. Silvalle annetaan tehtävä. Hänen pitää viedä viestejä
eläville.

MUTKIA MATKASSA
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Sumanen Nadja; Rambo

Aho Marja; Puunhalaaja

Veirto Kalle; Säbätalvi 

Julie Murphy; Dumplin 

Rambolla vähän kaikki on hukassa, mutta sittenkin hän hallitsee arkensa
ihailtavan hyvin. Äiti ei kykene sairautensa vuoksi huolehtimaan jokapäiväisistä
rutiineista, ei ole oikein koskaan pystynyt. Rambo on elänyt elämänsä parhaan
taitonsa mukaan. 

Tulisieluisen Unnan silmittömän vihan saavat kokea kaikki, kun hän päättää
estää hänelle rakkaan metsän ja puuystäviensä kaadon. Hän käyttää kaikki
keinot, niin lailliset kuin laittomatkin, suojellakseen metsää moottorisahoilta ja
metsätyökoneilta.

Pieleen on mennyt, sitä ei voi kiistää. Skootteri lähti käsistä ja tyttöystävä
vammautui. Pään yllä leijuu oikeusjuttu ja kovat korvaukset. Siinä Einari
Tallimäen, 19, askelmerkit syksyn koittaessa. Sitten puhelin soi ja Einaria
viedään.

Koolla ei ole väliä: isosti tai ei ollenkaan!
Willowdean eli Will on lihava – ja ihan ok asian kanssa. Hänestä täydellinen
bikinivartalo saavutetaan pukemalla päälle bikinit. Kun hänen selleriä
muistuttava äitinsä järjestää missikisat, Will ilmoittautuu kisoihin mukaan
protestina ja pikkukaupunkia odottaa kaikkien aikojen show.
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Laakso, Maria Taltuta klassikko! 

Timo Forss; Mitä on punk? 

Kirjeitä tuntemattomalle nuorelle 

Jääskinen Anne- Mari; Mitä sä rageet 

Tämä opas antaa klassikoille kyytiä. Oletko yrittänyt lukea klassikon, mutta
homma kosahti heti alkuunsa? Haluatko tehdä vaikutuksen johonkin kuumaan
kirjatoukkaan? Onneksi olkoon! Käsissäsi on juuri oikea kirja. Jokainen voi oppia
pelottomaksi klassikontaltuttajaksi. Siihen tarvitaan vain ripaus tietoa, rutkasti
rohkeutta ja reilusti reipasta retkimieltä. Taltuta klassikko! tulkkaa kirjallisuuden
merkkiteokset nykynuorille ymmärrettävään muotoon ja saa lukijan

Punkin ideologiaan kuuluu kapina turhia sääntöjä vastaan. Punkkarit ottavat
ohjat omiin käsiinsä tee se itse -periaatteen mukaisesti. Kuka tahansa saattaa
perustaa bändin tai pienlehden. Kaikki saavat piirtää, laulaa, soittaa, tanssia,
kirjoittaa tai ilmaista itseään. Punk on hauskaa!

“On tää vittu kornia, että kyttä on eka, joka kysyy mitä mulle kuuluu.”
– 16-vuotias nuorimies poliisikuulustelussa

Sekasin-kampanjan tuottaja Anna-Maria Talvio pyysi elämää kokeneita
suomalaisia kirjoittamaan kirjeen tuntemattomalle nuorelle.

Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin. Tästä opuksesta löytyy
perustietoa tunteiden dynamiikasta ja tunnetaidoista.

TIEDON LÄHTEILLÄ

16



Ristkari Maiju; Sukupuolena ihminen 

Vesa Sisättö; Unohtunut avain joka upotti Titanicin ja muita historian
mokia

Jenni Pääskysaari; Tyttö sinä olet... ja Poika sinä olet.... 

Kirja tarjoaa asiallista, tieteeseen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvaa
tietoa aiheesta, josta julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa liikkuu hyvin
erilaisia näkemyksiä. Nuorille suunnattu kirja sukupuolen moninaisuudesta 
ja transsukupuolisuudesta.

Kirja esittelee 55 historiallista erehdystä antiikin hämäristä 2010-luvulle.
Maailmanhistoriallisten erehdysten lisäksi mukana on joukko kotimaisia
möhläyksiä. Yleensä erehdysten seuraukset ovat vakavia: onnettomuuksia,
maailmansotia tai kuollutta luontoa.

Olet oman elämäsi päähenkilö. Kuuntele sydäntäsi, älä muiden mielipiteitä. 
Älä anna kenenkään kohdella sinua huonosti. Naura kun naurattaa, itke kun
itkettää. Murra lokeroinnit ja rakennu juuri sellaiseksi kuin olet.

Tomi Astikainen; Miten elää ilman rahaa 
Tomi Astikainen, 32, liftaa ympäri maailmaa ja auttaa muita. Hän on elänyt
käytännössä ilman rahaa jo vuosia.
"Viime syksynä liftasin tyttöystäväni Lean kanssa ympäri Etelä-Amerikkaa. Costa
Ricas sa meidät otti kyytiin nainen, joka kertoi ystävästään Vickistä. Tämä oli pulassa
pienen maatilansa kanssa, koska miesystävä oli lähtenyt kävelemään. 
Päätimme auttaa häntä."
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LURIIKKA 

Pelliccioni Salla; Haikuja räjähtävimme sydämille 

Sumanen Nadja; Sade on kaikille sama

Reynoldsin Jason; Minuutin mittainen ikuisuus

Paperi T; Post Alfa 

Haikut ovat keveitä ja syviä, helppoja ja hitaasti avautuvia. Haiku voi läväyttää
muutamalla tavulla auki koko maailman, tiivistää epätoivon tai henkäistä ulos
järkyttävän ihastumisen parilla rivillä.  

Mustia pilviä ja ilon pisaroita. Novelleja nuoruudesta. Nuoria eri lähtökohdista.
Nuoria joita perhesiteet puhuttavat ja tunteet riepottavat. Ärtymys ja kiukku.
Kaipuu, suru ja kateus. Ilo ja hurmos. Rakkaus. 

Kolme sääntöä: älä itke, älä vasikoi, kosta. 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.

Post Alfa sisältää tekstejä, jotka voisivat olla rapia, runoja tai jotain aivan muuta.
Ne ovat kuvausta urbaanin sähköröökicowboyn elämästä, taipumuksesta
rakastua vääriin naisiin ja sivullisuudesta emojien täyttämässä maailmassa. 
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Voutilainen Maiju (Mansikkka); Itke minulle taivas

Lehtinen Tuija; Lemmikkilyhärit

Kummitushevonen ja muita vanhoja suomalaisia kauhukertomuksia ja
kummitusjuttuja

Salmi Veera; Olin niinku aurinko paistais

Nämä runot ja mietteet on kirjoitettu sydänverellä.
Videoblogissaan Mansikkka on kertonut avoimesti masennuksestaan ja
ahdistushäiriöstään. Hän haluaa valaa kohtalotovereihinsa itsetuntoa ja
rohkaista heitä pyytämään apua. Jokainen meistä on arvokas.

Ei ole lemmikkiä karvoihin katsomista, ei sulkiin eikä suomuihinkaan.
Jokaisen luontokappaleen sisimmässä asuu pieni paha. Tiukan paikan 
tullen se nostaa päätään, ja seuraukset voivat olla kohtalokkaat.
Pidä siis huoli lemmikistäsi, helli ja hemmottele parhaasi mukaan!

Ensirakkaus, koronakevät. Säeromaani pojasta, jonka elämässä järisee 
yhtäkkiä kaikki.
Äiti makaa sairaana huoneessaan, ruokakaapit ammottavat tyhjyyttään, rahat
ovat loppu eikä pikkusisko Meerike jaksa osallistua etäopetukseen. Gabriel
huomaa olevansa yksin vastuussa kaikesta. Varsinkin siitä, että sossuille ei
paljastu, missä mennään, koska silloin Meerike saatettaisiin ottaa huostaan.
Mutta kaiken kamaluuden keskelläkin löytyy välillä pilkahdus toivoa, kadulta
löytynyt kymppi, pieni koiranpentu tai ihana Aava, joka saa Gabrielin leijumaan.
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