Tervetuloa LUKUDIPLOMI RUUNEPERIN maailmaan
DIPLOMISTA ON SINULLE ILOA JA HYÖTYÄ!
Näin suoritat diplomin:
Vihkosessa on esitelty yhdeksän kirjaryhmää, joissa kussakin on kahdeksan kirjaa.
Yhdeksäsluokkalainen poimii jokaisesta ryhmästä yhden suosikin ja lukee siis yhdeksän
kirjaa.
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 yhdeksän 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!
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KIRJAHELMIÄ (klassikoita)
L.M. Montgomery; Annan nuoruusvuodet tai joku muu Anna kirja
Anna-sarja on yksi maailman rakastetuimmista nuortenkirjaklassikoista.
Suomessakin yhä uudet lukijapolvet 20-luvulta lähtien ovat päässeet
tutustumaan Anna Shirleyn rakastettavan viattomaan, kujeita ja aurinkoa
täynnä olevaan elämänpiiriin kanadalaisella Prinssi Edvardin saarella.
Tuomas Kyrö; Mielensäpahoittaja
Tuomas Kyrö on antanut totisuudessaan hauskan, liioittelevan ja liikuttavan
äänen sukupolvelle, joka teki eikä analysoinut. Se on järjen ja jäärän ääni.
Arto Paasilinna, Jäniksen vuosi
Vatasen ja jäniksen ihmeellinen seikkailu läpi Suomen on riemastuttava
lukukokemus, hauska ja haikea. Risto Jarva teki kirjan pohjalta yhden
unohtumattomimmista elokuvistaan
Richard Bach; Lokki Joonatan
Kirja lokista ja lentämisestä? Kyllä. Ja samalla paljosta muusta: elämisen
riemusta, vapaudesta, itsensä toteuttamisen rajattomista mahdollisuuksista.
Seikkailuretki poikkeuksellisiin elämyksiin; herkkä ja viisas kirja.
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William Golding; Kärpästen herra
Toisen maailmansodan aikana joukko englantilaisia koulupoikia pelastuu
alasammutusta lentokoneesta autiolle Tyynen meren saarelle. Kun
selviytymistaistelu pitkittyy, sivistyksen pinta alkaa murentua
Väinö Linna; Tuntematon sotilas
Sodan kritiikki ja suomalaisen sotilaan muistomerkki. Romaani, joka kulkee
sukupolvelta toiselle. Kirjaan pohjautuen on tehty kolme samannimistä
elokuvaa.
Arthur Conan Doyle; Baskervillen koira
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.
Agatha Christie: Idänpikajunan arvoitus

Idän pikajuna, joka jyskyttää eteenpäin matkalla halki Euroopan,
pysähtyy yhtäkkiä keskellä yötä. Lumikinokset tukkivat radan autiolla
seudulla jossakin Balkanilla. On kuolemanhiljaista. "Hermoni ovat
varmaankin epäkunnossa", Hercule Poirot mutisee ja vaipuu jälleen
uneen. Herättyään Poirot huomaa, että häntä tarvitaan kipeästi. Yöllä
on tehty murha.
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MUISSA MAAILMOISSA
John, Boyne; Poika vuoren huipulla
Toisen maailmansodan tapahtumiin sijoittuva Poika vuoren huipulla on
vaikuttava kuvaus nuoruuden viattomuuden menettämisestä ja siitä,
miten vaarallisen helposti maailma ympärillämme muuttuu
mustavalkoiseksi.
Fabio Geda; Krokotiilimeri
Hurja tositarina pienen yksinäisen afgaanipojan pakomatkasta kohti
haaveiden Eurooppaa jättää lukijaan ikuisen jäljen.
Elina Rouhiainen; Susiraja 1 Kesytön
Kesytön on Suomen susirajalle sijoittuva täysiverinen paranormaali
romanssi. Se lyö laudalta tusinan ulkomaisia esikuviaan aseinaan
ikimuistoinen henkilöhahmogalleria, pitelemätön huumori ja monta
paria teräviä kynsiä
Anu Holopainen; Ihon alaiset
Täyteläisiä huulia, virheettömiä kasvoja, animehahmoja ja Barbielookia.
17-vuotias Jara elää ympäristössä, jossa lähes jokaisen ulkonäköä on
muokattu ja jossa hänen itsensä on elettävä vanhempien vaatimuksesta
luomuna. Mutta sitten Jara pääsee kesätöihin Helsinkiin, ja taivas tuntuu
aukeavan: rahaa, rakkautta ja lähestyvä täysi-ikäisyys, joka takaa
päätäntävallan omaan kehoon. Mutta suureen kaupunkiin mahtuu myös
anarkisteja ja toisinajattelijoita. Koko elämä voi muuttua hetkessä - eikä
aina siten kuin haluaa.
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Mats Strandberg; Loppu
Olet seitsemäntoistavuotias. On kaunis kesä. Mutta tiedät, että syksyllä
kaikki on ohi. Tulee maailmanloppu. Miten kokonaisen elämän ehtii elää
yhdessä ainoassa kesässä?
Diana Jones; Liikkuva linna
Diana Wynne Jonesin humoristiseen fantasiaromaaniin perustuva
samanniminen animaatio on Japanin kaikkien aikojen kolmanneksi
katsotuin elokuva. Kirjaa ja Hayao Miyazakin ohjaamaa elokuvaa yhdistää
kaikkialle ulottuva yliluonnollisen maaginen läsnäolo.
Cassandra Clare; Varjojen kaupungit Luukaupunki (Viddlassa)
15-vuotias Clary Fray joutuu outojen tapahtumien todistajaksi, kun nuori
poika surmataan newyorkilaisella klubilla. Clary huomaa näkevänsä
asioita, joita muut eivät näe - ei edes hänen paras ystävänsä Simon.
Hai Magdalena; Kolmas sisar
Lune, mustan noidan tytär, valmistautuu juhlimaan ystäväänsä Cieliä, joka
on saamassa laulunsa, noitaluontonsa. Ciel paljastuu kuitenkin
lauluttomaksi, sanchantiksi, ja kaikki ovat kauhuissaan. Tyttöjen on
lähdettävä pakomatkalle. Noitatyttöjen matka johtaa minnepä
muuallekaan kuin maapallolle. Maasta he löytävät turvapaikan Lyceumista,
erikoisesta koulusta, jossa oppilaina on muitakin toisista ulottuvuuksista
saapuneita mitä ihmeellisempiä olentoja. Ja onpa seassa pari olentoa,
jotka saavat noitatyttösten sydämet väpättämään...
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ELETTYÄ ELÄMÄÄ
Maria Petterson: Historian jännät naiset
Näistä naisista ei kerrottu historian tunneilla. Mitä yhteistä on tekoparrassa
pelanneella baseballtähdellä, kolumbialaisella huumepomolla,
Yhdysvaltain sisällissodan sankarilla ja japanilaisella samurai-soturilla? He
olivat kaikki naisia.
Aki Hintsa: voittamisen anatomia
Mies F1-mestareiden takana kertoo tarinansa ja paljastaa menestyksen
salaisuuden.
Ari Turunen: Mulkerot: Patsaalle korotettujen suurmiesten
elämäkertoja
Mitä enemmän yksittäinen ihminen on valloittanut, alistanut ja tappanut, sitä
todennäköisemmin hänelle pystytetään patsas. Kiehtovassa tietokirjassa
kerrotaan toisenlainen tarina historian suurmiesten saavutuksista.
Maria Veitola: Veitola
Televisiosta ja kirjoituksistaan tuttu nainen avaa teoksessa elämäänsä
rohkeasti ja avoimesti. Veitolaan on suhtauduttu osin hyvin ristiriitaisesti.
Toisaalta hän on ollut median jalustalle nostama fashionista, toisaalta hän on
joutunut mediassa hurjan riepottelun kohteeksi.
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Kari Hotakainen; Tuntematon Kimi Räikkönen
Mitä puhuu ihminen, joka ei yleensä puhu? Mitä ajattelee ihminen, jonka
moni tietää, mutta harva tuntee?
Malena Ernman; Sydämen asioita: perhe ja planeetta kriisissä
Ilmastonmuutos uhkaa planeettaamme ja yhä useampi kokee
ympäristöahdistusta. Kirja kertoo tositarinan perheestä, joka käsittelee
henkilökohtaista kriisiä ryhtymällä taistoon ilmastonmuutosta vastaan.
Antti Tuisku; Antti Tapani
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.
Dara McAnulty; Nuoren luonnontutkijan päiväkirja
15-vuotiaan Daran päiväkirjamerkinnät vievät Pohjois-Irlannin kauniisiin
maisemiin. Kirja kattaa yhden vuodenkierron keväästä kesään, syksystä
talveen, kotona ja koulussa, luonnossa ja hänen sisimmässään.
Lagercrantz David; Minä Zlatan Ibrahimovic
Tämä kirja kertoo kaiken olennaisen ammattijalkapallosta ja sen,
miten fillarivarkaasta tuli ferrarikuski. Potkimalla.
Valitse itse oman idolisi elämästä kertova kirja
(varmista kirjan sopivuus opettajalta)
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SARJAKUVA
JP Ahonen: Perkeros
Perkeros on avantgardistinen metallibändi, joka ei yrityksistä huolimatta
menesty. Bändi pestaa laulajaksi kebabinleikkaaja Aydin, joka tuntuu saavan
bändin uuteen nosteeseen.
Annukka Mäkijärvi; Ellen T.
Ellen Thesleff (1869-1954) on yksi maamme ensimmäisistä symbolisteista ja
ekspressionisteista ja yksi merkittävimmistä pohjoismaalaisista maalareista.
Hän elää kiehtovan ja rikkaan elämän ja on edelläkävijä aikana, jolloin
naistaiteilijoiden on vaikea saada tunnustusta.
Jeff Smith; Luupäät
Luupäät on maailmanlaajuista mainetta niittänyt koko perheen sarjakuva,
jossa satumainen fantasia ja piinaava jännitys yhdistyvät hykerryttävään
huumoriin ja taidokkaaseen piirrosjälkeen.
Ari Follman; Anne Frankin päiväkirja
Anne Frankin päiväkirja on klassikkoteos nuoren tytön elämästä raakojen
historiallisten mullistusten keskellä.
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Rosa Don, Roope Ankan elämä ja teot
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; Naurava enkeli ja muita kauhutarinoita
Juba tunnetaan parhaiten Viivi ja Wagner sarjakuvista. Tässä albumissa esiin
marssii toisenlaisia sankareita kuten Naurava enkeli, Maailman kaunein
muumio sekä kanavaras.
Gustavsson Hanna; Yölapsi
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.
Raassina Marko; Kelevala tai Kullervo
Raassinan Kalevalassa ja Kullervossa sankarit, antisankarit ja myyttiset
olennot ovat kaikki persoonallisen näköisiä, yhtaikaa hiukan pelottavia,
hellyttäviä ja huvittavia.
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VOI TUNNE!
Bradford Chris; Nuori samurai – soturin tie
Eletään elokuuta vuonna 1611. Laiva haaksirikkoutuu myrskyssä jossain
Japanin edustalla. Englantilaispoika Jack Fletcher pelastuu ja huomaa olevansa
japanilaisen perheen luona. Maa, kieli ja kulttuuri tuntuvat todella oudoilta.
Miten saada itsensä ymmärretyksi ja ymmärtää itse muita ihmisiä? Jackilla on
isältä saatu merikartta, joka on hyvin arvokas aikana, jolloin karttoja ei paljon
ollut. Sen avulla Jack toivoo joskus pääsevänsä takaisin kotiin Englantiin.
John Green; Kaikki viimeiset sanat
Ensimmäinen ystävä, maailman kaunein tyttö, viimeiset sanat
Angie Thomas: Mun vuoro
Kuusitoistavuotias Bri haluaa tulla yhdeksi kaikkien aikojen suurimmista
räppäreistä – tai ainakin päästä pois kotikulmiltaan. Hänen isänsä oli räpin
underground-legenda, joka kuoli juuri ennen läpimurtoaan.
Jojo Moyes: Kerro minulle jotain hyvää
Louisa Clarken elämä englantilaisessa pikkukaupungissa on läpeensä turvallista
ja tuttua. Kun hän aloittaa olosuhteiden pakosta ja vailla aiempaa kokemusta
onnettomuudessa halvaantuneen Willin henkilökohtaisena avustajana, hän
joutuu kyseenalaistamaan koko entisen elämänsä.
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Kirsikka Saari; Hölmö nuori sydän
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.
Holly Bourne; Syitä itkeä julkisesti
Se vaikutti rakkaudelta, mutta tämä ei ole rakkaustarina.
Amelie, ujo mutta lupaava nuori laulaja-lauluntekijä, valloitti uuden koulunsa
kykyjenetsintäkilpailuissa yleisön lisäksi rock-bändin hurmurisolistin, Reesen.
Jo pian hänestä alkoi tuntua, että Reese voisi olla se oikea häntä varten. Mutta
kuuluuko rakkauden todella sattua näin lujaa?
Becky Albertalli; Minä Simon, homo sapiens
16-vuotias Simon inhoaa kaikenlaista draamaa, eikä ole ulkona kaapista
homoutensa suhteen. Sitten sähköpostiviesti joutuu väriin käsiin,
ja Simonin on astuttava pois mukavuusalueeltaan. Pelissä on mahdollisuus
onneen ihastuttavan ja hämmentävän pojan kanssa – pojan,
jota Simon ei ole koskaan tavannut.
Jennifer Niven; Yksi täydellinen päivä
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.
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KYLMIÄ VÄREITÄ
Immonen Helena; Operaatio Punainen kettu
Kriisi Venäjän kanssa johtaa sotaan Suomen maaperällä. Operaatio Punainen
kettu on alkanut. Maavoimien valmiusyksikössä palvellut nuori reserviläinen
Joni Koivu lähetetään joukkueensa kanssa Gotlantiin ruotsalaisten tueksi. Siellä
Joni saa huomata, että todellinen sota on paljon kovempaa kuin
varusmiespalvelus.
Karen M. McManus; Yksi meistä valehtelee
Viisi oppilasta jää jälki-istuntoon, vain neljä selviää siitä hengissä. Jokainen on
epäilty ja kaikilla on jotain salattavaa.
Tiina Hautala; Aaveiden kaupunki – kummitustarinoita Vaasassa
Uskotko aaveisiin?
Oli vastauksesi sitten myöntävä tai kieltävä, aavetarinat ovat aina kulkeneet
mukanamme. Ne elävöittävät tuttuja arkisia rakennuksiamme, jotka illan
hämärtyessä alkavat elää omaa elämäänsä.
Salla Simukka; Lukitut
”Meidät noudettiin keskellä kirkasta päivää, kohteliaasti ja rauhallisesti. Ei
varmasti ollut tarkoitus, että kukaan kuolisi. Ei varmasti ollut tarkoitus, että
kaikki menisi sellaiseksi kuin meni. Tämä on meidän tarinamme. Nämä ovat
meidän äänemme.”

12

Julie Berry; Kunnes kerron totuuden
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.
Stephen King; Carrie
Carrieta on sitten kiva kiusata – se on tuollainen ujo ja kömpelö, ei osaa edes
kunnolla suuttua. Opettajat ovat ärsyttäviä kun sekaantuvat asiaan. Sen joutuu
Carrie vielä maksamaan – järjestetään sille joku mahtava pila, niin että koko
kaupunki saa nauraa.
L. K. Valmu ; Ystävä :katoaminen yhdeksännellä luokalla
Mitään pahaa ei varmaan ole tapahtunut. Poikanne on vain lähtenyt jonnekin.
On hyvin todennäköistä, että hän palaa itse kotiin muutaman päivän sisällä.
Rikosylikonstaapeli Olavi Kujalan kollega lohduttaa itkevää äitiä varsin
tavanomaisella fraasilla.
Antti Halme: Mafiakesä
16-vuotias Arttu lähtee rapututkijaisänsä mukana kuukaudeksi Sisiliaan
mielessään kristallinkirkkaat vedet ja sitruunapuut. Rannalla hän pelastaa
pulaan joutuneen tytön, mutta huomaa sotkeutuneensa vaarallisiin kuvioihin.
Tunnelma lomaparatiisissa muuttuu vähitellen yhä uhkaavammaksi.
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MUTKIA MATKASSA
Palviainen Jukka-Pekka; Virityksiä
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.
Dawson Juno; Mallikappale
Jana Novak on pitkä ja hontelo lontoolaistyttö, joka tuntee epävarmuutta
androgyynistä ulkonäöstään – kunnes hänet yllättäen värvätään mallitoimiston
listoille ja sinkautetaan supertähdeksi.
Goldberg Sloan Holly: Näkymätön poika
17-vuotias Sam elää kulkurin elämää isänsä ja pikkuveljensä Riddlen kanssa. Isä
tekee pikkurikoksia ja veljekset yrittävät selviytyä päivästä toiseen parhaansa
mukaan. Sam ei ole niin kuin muut nuoret. Hänellä ei ole tietokonetta, ei
kännykkää, eikä hän tunne uusimpia muotivillityksiä.
Julie Murphy; Dumplin
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.

14

Palviainen Jukka-Pekka; Perjantai on hyvä päivä lähteä
Lotan isä on pakomatkalla, ja Lotalle tulee pakottava tarve löytää hänet. Lotta
tapaa puistossa mukavan pojan, joka saattaisi olla sopivaa matkaseuraa.
Perjantai on hyvä päivä lähteä.
Poutanen Kira; Ihana meri
”Mä olen aloittanut kunto-ohjelmani. Mä aion jatkaa sitä jouluun asti ja katsoa
sitten, missä kunnossa olen. Mä käyn lenkillä kolme kertaa viikossa ja teen joka
lenkin jälkeen nää jumppaliikkeet. Enkä syö karkkia, enkä pullaa, enkä keksiä...
Musta tulee Superwoman, mä olen kaunis ja laiha ja ihana.”
Terhi Rannela; Läpi yön
15-vuotiaan Marian kaikkein suurin unelma on tulla kirjailijaksi. Ilman
kirjoittamista hän ei pysyisi elossa. Kynä on hengityskone, johon hän kytkee
itsensä. Käsi, joka vetää hänet pois rotkon reunalta. Ensiapupakkaus, joka
pelastaa hädän hetkellä.
Jenni Hendriks: Tosi raskas reissu
Veronica ei ole hyväksynyt hylättyä mistään kokeesta tai testistä. Nyt kuitenkin
poikaystävän kondomi-temppu saa muovisen tikun näyttöön piirtymään kaksi
viivaa. Raskauden keskeyttäminen ei käy ihan helposti, sillä lähin laillinen
klinikka on kolmen osavaltion päässä.
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TIEDON LÄHTEILLÄ
Toiviainne Mikko; What´s up elämä
Suosikkivaikuttajien keskusteluja elämästä kaikissa väreissä: aiheina muun
muassa jaksaminen, itsensä hyväksyminen ja uskaltaminen. Aitoa, suoraa
puhetta ihan läheltä.
Stephen Hawking: Lyhyet vastaukset suuriin kysymyksiin
Onko muualla maailmankaikkeudessa elämää? Kuinka selviydymme
planeetallamme? Aikamme tunnetuin tiedemies vastaa perustavanlaatuisiin
kysymyksiin. Mistä me tulemme? Onko tekoäly pelastuksemme tai tuhomme?
Löytyykö Jumala multiversumista? Maailman tunnetuimmalta tiedemieheltä,
kosmologi Stephen Hawkingiltä kysyttiin usein suuria kysymyksiä tieteestä ja
ihmiskunnan kohtalosta.
Tekoja nyt! Maailmanpelastajan käsikirja
Ensiapukirja akuuttiin maailmantuskaan kaikille, joita huonot uutiset ahdistavat.
Helena Telkäinranta: Millaista on olla eläin?
Mitkä eläimet ovat kaikkein älykkäimpiä? Onko linnuilla tunteita? Mitä koira
näkee katsoessaan omistajaansa kasvoihin?
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Laakso, Maria Taltuta klassikko!
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
Ristkari Maiju; Sukupuolena ihminen
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.
Elina Lappalainen; syötäväksi kasvatetut: miten ruokasi eli elämänsä
Suomalainen syö vuodessa keskimäärin 76 kiloa lihaa. Mielikuvissamme possut,
vasikat ja tiput ovat suloisia eläinvauvoja, mutta ne päätyvät lautasellemme
teollisina tuotteina: makkarana, lihapullina ja marinoituina suikaleina.
Pohdimme ruoan alkuperää koko ajan enemmän, mutta samaan aikaan
olemme vieraantuneet yhä kauemmas eläintilojen todellisuudesta.
Shingler nora; Marjoja & maskaraa
Fiksut ruoat, ekot meikit! Huippusuosittua Kemikaalicocktail-blogia pitävä Noora
Shingler valottaa napakoin esimerkein päivittäisiä ruoka- ja
kosmetiikkavalintojamme.

17

LURIIKKA
Revi se
Revi se - ja kokoa maailma uusiks!
Karri Paleface Miettisen ja Kaisa Happosen rohkea runokirja innostaa
runovallankumoukseen.
Paperi T; Post Alfa
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.
Kirsti Kuronen: Pönttö
“Huh niitä päiviä kun ei tapahdu mitään, tylsiä.
Huh niitä päiviä kun tapahtuu liikaa, täysiä.
Miten aikuispäivät, ovatko ne tylsiä vai täysiä?

Pelliccioni Salla; Haikuja räjähtäville sydämille
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.
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Katso pohjoista taivasta
Metsät, järvet, meren rannat, ankara luonto ja vuodenaikojen vaihtelu ovat
suomalaisen runon keskeistä kuvastoa, mutta antologiassa nousevat esiin
myös taistelun ja rauhan ajat sekä syvimmät inhimilliset tunteet rakkaudesta
yksinäisyyteen.
Holma Antti; Kauheimmat runot
Antti Holma esittelee lukijoille neljä pähkähullua runoilijasuuruutta, jotka eivät
koskaan päässeet mukaan Kauneimmat runot -kokoelmiin - hyvästä syystä.
Salmi Veera; Olin niinku aurinko paistais
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.

Nadja Sumanen; Sade on kaikille sama
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.
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