Haasteita ja hankalia tilanteita,
kirjoja 7-12 –vuotiaille!
Leena Virtanen: Sandra ja kaverikiemurat (Tammi 2011)
Helppolukuisessa romaanissa puututaan kaikille lapsille tuttuun tilanteeseen: mitä tehdä kun
omat kaverit eivät osaakaan leikkiä keskenään?
Miikka Pörsti: Kaikkien juhla (Tammi 2016)
Muhis näyttää ja kuulostaa liian vieraalta, joten Kettu Petterin mielestä hänessä on oltava jotain
vikaa. Kettu tekee kaikkensa, jottei kukaan pihan kaveripiiristä ystävystyisi Muhiksen kanssa,
mutta turhaan.

Mauri ja vähä-älypuhelin (Otava 2015)
Aiemmin Mauri luuli, että hänellä on koko luokan rämin kännykkä, varsinainen vähä-älypuhelin,
mutta ei se olekaan. Eräänä yönä se muuttuu aidoksi Konegtig-puhelimeksi ja siihen alkaa tulla
salaperäisiä Whatsapp-viestejä pikkutyypeiltä Nakuna Uusi-Pebasta. Onneksi, sillä sen jälkeen,
kun Maurin paras kaveri muutti takaisin kotimaahansa Egyptiin, kaikki on ollut tylsää.
Jari Mäkipää: Masi Tulppa: pääsy kielletty (Tammi 2017)
Alakoulua käyvällä Masi Tulpalla on täydellinen kesälomasuunnitelma: pelaa SamuRaita, katso
Bittiritaria, piirrä Hukkajätkä-sarjista. Masin ei tarvitse poistua huoneestaan edes lounaan
perässä - hän vain lämmittää mikropitsan omasta jääkaapistaan. Kaikki menee kuitenkin pilalle,
kun Masin vanhemmat saavat kummallisen älynväläyksen: he keksivät palkata pojalle
lastenhoitajan. Masi ei törkeään temppuun niin vain alistu.

Kallioniemi, Tuula: Konsta ja näkymätön Niklas (Otava 2007)
Jotkut kolmannen luokan oppilaat ovat muuttuneet isoiksi. Eetu ja Valtteri istuvat pipo päässä
luokassa, koska se on heidän mielestään rankkaa. Miika ja Perttu ovat aina kaksin, koska
pelaavat jalkapalloa joukkueessa. Ripakin on muuttanut ulkomaille, eikä Konstalla ole ketään
kaveria. Onneksi hän tutustuu Niklakseen. Tosin Niklas käyttäytyy välillä oudosti ja haluaa olla
näkymätön.
Ville Tanttu: Tiikerisydän: pelon sisällä asuu rohkeus (Wsoy 2012)
Miten musta aukko voi olla niin voimakas, vaikka se on näkymätön? Äärettömyys kiehtoo
yhdeksänvuotiasta Amosta. Hän tykkää ajatella ja etenkin piirtää asioita, joita ei oikein voi
käsittää. Lukeminen on Amokselle kuitenkin kauhea asia - niin kammottava, että hän jättää omin
luvin koulunkäynnin kesken. Salailusta ja paljastumisen pelosta syntyy Monsteri, joka
linnoittautuu Amoksen huoneeseen.
R. J. Palacio: Ihme (WSOY 2017)
En aio kuvailla, miltä näytän. Kuvittelitte te mitä hyvänsä, minä näytän todennäköisesti
pahemmalta. August Pullmanin kasvot ovat pahasti epämuodostuneet. Kotikoulua tähän
mennessä käynyt Auggie on nyt aloittamassa viidennen luokan oikeassa koulussa. Se kiehtoo ja
pelottaa. Hän on ihan tavallinen poika epätavallisten kasvojensa takana, mutta saako Auggie
uudet koulukaverinsa uskomaan sen?

Lincoln Peirce: Iso Nipa on ykkönen (Otava 2014)
Nipalla on taipumusta sarkastisiin huomioihin ja aika suuret luulot itsestään. Hänellä on myös
tapana ajautua selkkauksiin, vaikkei hän mikään pahis olekaan. Eräänä päivänä hän tajuaa
rikkoneensa ennätyksen. Kukaan muu ei ole aiemmin saanut seitsemää muistutusta yhden
ainoan koulu päivän aikana. Vihdoin hän on osoittanut olevansa jossakin lajissa ykkönen!

Saku Heinänen: Zaida ja lumienkeli (Wsoy 2014)
Zaida on adoptoitu ulkomailta ja ulkonäkönsä vuoksi hän joutuu koulussa joskus huomion
keskipisteeksi. Varsinkin kaksostytöt Janika ja Stiina ovat ottaneet hänet silmätikukseen ja ovat
nyt ilkeämpiä kuin koskaan. Onneksi elämään ilmestyy Ainu, joka on kuin Zaidan vaalea
kaksoisolento. Ainu johdattaa Zaidan seikkailulle öiseen puistoon, jossa ajantaju hämärtyy ja
tapahtuu merkillisiä asioita. Kuka Ainu oikein on, ja miksi hän on tullut. Kirja on tarina sisaruksen
kaipuusta, perheiden kipeistä salaisuuksista ja siitä, kuinka yksinäisyyden voi voittaa.
Tuula Kallioniemi: Rottakalaani (Otava 2008)
Tietokoneellaan viihtyvän 12-vuotiaan Ykän elämä käy hankalaksi, kun äiti tekee hiiritakavarikon.
Äidin mielestä pojan pitäisi olla enemmän ulkona, edes ostarilla notkumassa. Mutta ostarilla
notkuvat jo elvistelevä Antikainen, seiskaluokan hurmaava Linda ja pikku hikari Jenni.Yllättäen
kuvioihin ilmestyy urheiluhullu CP-vammainen Nieminen. Kummallakin on kana kynittävänä
elvistelevän Antikaisen kanssa, ja tavoitteeseen päästäkseen pojat perustavat Rottaklaanin.
Ronja Salmi: Onks noloo leirikoulussa (Kirjapaja 2017)
Elämä kuudesluokkalaisena on täynnä noloja tilanteita. Joskus pienikin julkinen moka tuntuu
maailmanlopulta. Varmin paikka ajautua noloihin tilanteisiin on tietenkin alakoulumokailujen
klassikko, leirikoulu! Kirja sopii myös nuoremmille.

Karo Heikkinen: Sirpale (Karisto 2006)
Muutto tuo 11-vuotiaan Emmin elämään monenlaista murhetta: uusi koti on ankea ja ahdas
kerrostalokaksio, seinänaapurissa asuu varsinainen noita-akka eikä uuteen kouluun ole helppo
sopeutua. Epävarmuudessaan hän ajautuu luokan kovisten, Annan ja Janikan seuraan.
Saavuttaakseen tyttöjen suosion Emmi sortuu, vastoin tahtoaan, näpistelyyn ja monenlaiseen
kiusantekoon. Lopulta asiat ovat niin solmussa, että Emmi tuntee suorastaan kuristuvansa
kaikkiin valheisiinsa.
Hanna Kökkö: Kätkö (Mäkelä 2013)
Kuudes luokka on loppumassa, ja Manu odottaa helpottuneena kesälomaa. Koulussa on vain
ymmärtämättömiä opettajia ja ärsyttäviä luokkatovereita, ja kotonakin äidin kanssa
puhumattomia asioita. Onneksi kesällä Manulla on aikaa paneutua harrastukseensa
geokätköilyyn. Kätköä etsiessään Manu tapaa Helmin, jonka kanssa on helppo jutella ja mukava
olla. Mutta onko tytöllä jokin salaisuus?
Siri Pettersen: Kupla (Jalava 2018)
Kinen on pakko kestää pilkkanimeä Kupla ja pakko juoda kevytmaitoa täysmaidon sijasta. Hän on
toisten keksimien tyhmien sääntöjen armoilla, tyhmässä kaupungissa, tyhmässä maailmassa.
Kaikkien aikojen kauheimman koulupäivän jälkeen hän löytää hautausmaalta oudon lasipallon.
Pallosta kasvaa valtava kupla, johon voi mennä sisään. Siinä on Kinen avain vapauteen.

