
 

 

LUKUVINKKEJÄ VIIDES- JA KUUDESLUOKKALAISILLE 

 

Heinonen, Henna Helmi: Miisan kaksoisaxel 

7.luokan aloittaneella Miisalla on ongelma: hän on harrastanut taitoluistelua pienestä asti 

kaksoisveljensä kanssa, mutta nyt hän ei kerta kaikkiaan opi kaksoisaxelia. Veli nousee 

ylempään sarjaan, mutta Miisa vain kaatuilee harjoituksissa. Myös juuri alkanut yläkoulu 

tuottaa vaikeuksia ja vanhempien kanssa on riitaa. Luistelutreenejä on ennen ja jälkeen 

koulupäivän ja väsymys on niin kova, että Miisa nukahtaa koulukirjojen äärelle. Mutta 

muuttuuko Miisan elämä ihastumisen, Antonin ja tämän järjestämien kotibileiden myötä ja 

mihin suuntaan? 

Kirja kaikille, jotka harrastavat jotakin. Uupumuksesta, uusista kuvioista ja riidoista 

vanhempien kanssa voi selvitä!    

 

St.John, Lauren: Valkoinen kirahvi 

11-vuotiaan Martinen elämä muuttuu, kun hänen vanhempansa kuolevat ja hänet 

lähetetään Afrikkaan asumaan isoäidin luokse. Martine tuntee itsensä orvoksi ja 

erilaiseksi. Suvun yllä leijuu salaisuuksia ja ne tuntuvat koskettavan juuri Martinea ja 

tämän suhdetta eläimiin. Sopeutuminen uuteen maanosaan ja kouluun on vaikeaa, kunnes 

eräänä yönä Martine kohtaa hopeanhohtoisen kirahvin. 

Lukemista luonnosta, seikkailusta ja eläimistä pitäville. Kaunis kasvukertomus ja 

selviytymistarina 11-vuotiaasta tytöstä. Martinen ja tämän luokan seikkailut jatkuvat 

merellä sarjan seuraavassa osassa Delfiinien laulu. 

 

Walliams, Davis: Herra Lemu 

Chloe on 12 vuotias pullukka, jota kiusataan koulussa. Eräänä päivänä hän törmää kadulla 

kodittomaan vanhaan, haisevaan mieheen, Herra Lemuun. Ja vaikka Chloen äiti on 

politiikkaan pyrkivä huoliteltu luksus-rouva, isä alistettu nyhverö ja sisko kiiltokuvaenkeli, 

päättää Chloe majoittaa Herra Lemun heidän kotinsa piharakennukseen asumaan. Tästä 

alkaa seikkailu, jossa Chloe pääsee näyttämään pitkän nenän kiusaajilleen, palauttamaan 

äitinsä maan pinnalle ja sotkemaan äitinsä vaalikampanjan. 

Kirja on humoristinen, ilkikurinen ja hassutteleva. Silti se on lämminhenkinen ja täynnä 

elämänviisautta. Soveltuu kaikille hauskuuden ystäville. 

 

 

 



 

 

Meloy, Colin: Sysimetsä 
 

13-vuotias Prue on yksivuotiaan pikkuveljensä kanssa leikkipuistossa, kun uhkaava 
lintuparvi lähestyy. Prue ei ehdi tehdä mitään, kun korppiparvi nappaa pienen, kävelyä 
opettelevan pikkuveljen kynsiinsä ja lennättää kohti pelättyä Sysimetsää. 
 
Sitkeä Prue päättää pelastaa pikkuveljensä ja yhdessä luokkatoverinsa Curtisin kanssa 
lähtee kohti tuntematonta Sysimetsää, josta kukaan ei ole aiemmin palannut. Alkaa 
seikkailu maagisessa metsässä, jota hallitsee uskomaton voima. Sysimetsään palataan 
osissa Maanalainen sysimetsä ja Sysimetsän valtakunta.    

 
 

Kirsti Ellilä: Majavakevät 

12-vuotias Hilla on adoptoitu Kolumbiasta, eikä oikein sopeudu suomalaiseen 
elämänmenoon. Hilla tykkää samoilla metsissä ja kuljeskella yksinään. Hän löytää kotinsa 
läheltä lammen, jossa majavia. Hilla ystävystyy majavien kanssa, mutta huomaa pian, että 
kaikki eivät pidäkään näistä talttahampaista. Pian on Hillalla täysi työ saada pelastettua 
eläinystäviensä elämä. 
 
Jännittävä ja kaunis kertomus erilaisuudesta, sitkeydestä ja selviytymisestä.Kirja  päästää 
lukijan aivan lähelle majavia, niiden pesäkoloa ja pieniä poikasia. 
 

 

Netta Wallden: Ruben –sarja 

 
Saarnilaaksossa asusteleva Ruben pistää nokkansa ihan joka asiaan ja ajautuu 
eriskummallisiin seikkailuihin. Näistä selviytyäkseen täytyy Rubenin pistää kaikki 
salapoliisitaitonsa peliin. Apurikseen hän ottaa pahaa aavistamattoman ja viattomalta 
näyttävän pikkusiskonsa Lisan. Ennen tapausten selviämistä moni asia sotkeutuu, poliisit 
hälytetään paikalle ja Ruben istuu kotiarestissa kerran jos toisenkin, karatakseen aina 
uudelleen. 
 
Ruben seikkailee kirjoissa Ruben ja rouva Mallamudin tapaus, Ruben ja Harman 
kartano, Ruben ja ratikkaralli. 
 
 
 
 
 

Katso lisää lukuvinkkejä vaikka täältä: 
Okariino: www.okariino.fi/tarinativoli 

PIKI-verkkokirjaston lastensivut: piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/lasten_omat_vinkit 
http://www.sivupiiri.fi/ 
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