Tytöt ja ilmasto
-lukuvinkit

Seuraavilta sivuilta löydät lukuvinkkejä ilmasto ja tytöt -teemasta.
Lukukokemuksia voi käsitellä luokassa esimerkiksi alla olevien kysymysten
avulla. Vinkit on jaoteltu ikätason mukaisesti alakoulun 1.–3- luokkalaisten,
4.–6.-luokkalaisten sekä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille.

Kysymyksiä lukukokemuksen käsittelyyn:
Ennen lukemista
Miten kuvailisit kirjan kansia?
Mistä kirja kannen ja takakansitekstin perusteella mahdollisesti kertoo?
Lukemisen jälkeen
Kenestä kirja kertoi?
Mitä kirjassa tapahtui?
Millaisiin paikkoihin kirjan tapahtumat sijoittuivat?
Oliko kirjassa kuvia? Millaisia ne olivat?
Opitko jotain uutta?
Herättikö kirja sinussa jotain kysymyksiä tai ajatuksia?
Mistä pidit erityisesti?
Oliko jotain, mistä et pitänyt?
Suosittelisitko kirjaa ystävällesi? Miksi tai miksi et?
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Alakoulu: 1.–3. luokka
Alakoulun nuorimmille suunnatuissa kirjoissa ilmastonmuutosta käsitellään tarinoiden kautta. Tarinoissa
lapset ovat aktiivisia toimijoita, jotka vaikuttavat sankarin elkein omassa lähiympäristössään. Hauskat
kuvitukset helpottavat tarinoiden mukaansatempaavuutta.

Lukuvinkit teemasta TYTÖT:
Elena Favilli, Francesca Cavallo
– Iltasatuja kapinallisille tytöille & Iltasatuja kapinallisille tytöille 2
Kirja kertoo sadan itsenäisen naisen tarinat lyhyiden iltasatujen muodossa. Tavanomaisten prinsessasatujen sijaan
teoksessa esitellään todellisia tyttöjä ja naisia, jotka ovat eläneet rohkeasti ja turhaan nöyristelemättä. He ovat muuttaneet
maailmaa ja tekevät niin jatkossakin.

Taru Anttonen, Karppinen Milla, Anna Paju
– Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille muille)
Kirja on suomalaisvastine Iltasatuja kapinallisille tytöille -teoksille. Se esittelee
suomalaisia naisia, jotka ovat rohkeasti kulkeneet omia polkujaan ja saaneet
aikaan jotain merkittävää. Lyhyet tarinat inspiroivat niin pientä kuin vanhempaakin
lukijaa tavoittelemaan omia unelmiaan.

Jenni Pääskysaari – Tyttö sinä olet…
Kirjassa sanotaan ne asiat, jotka jokaisen tytön tulisi saada kuulla: suuria ajatuksia, rohkaisevia totuuksia, luovaa pohdintaa, oman elämän johtamista… Kyseessä
on siis oikea voimakirja itseään etsiville tytöille ja nuorille naisenaluille!
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Alakoulu: 1.–3. luokka
Lukuvinkit teemasta ILMASTO:
Sinikka Nopola – Anna Talven outo viivytys: satu niille, jotka ikävöivät vuodenaikoja
Koko kaupunki on ihmeissään: Missä Anna Talvi oikein viipyy? Miksei hän ole jo heittänyt
lumipeitettä kaupungin ylle?
Anna Talven outo viivytys on humoristinen tarina, mutta sen taustalla vaikuttavat
huoli ja kaipuu: Me olemme menettämässä perinteiset neljä vuodenaikaa ja sen mukana
lumivalkean pakkastalven.

Martti Lintunen – Mitä jääkarhu sanoi pingviinille?
Jääkarhut asuvat kylmässä pohjoisessa ja pingviinit toisella puolella maapalloa jäisessä
etelässä. Heillä on kuitenkin yhteinen huoli: heidän kotinsa ovat vaarassa sulaa. Kirjassa
pohditaan, mitä on ilmastonmuutos ja miksi ilmasto lämpenee. Miten se vaikuttaa niin
eläinten kuin ihmistenkin elämään?

Annie Barrows – Isa + Bea maapallon asialla
Isa ja Bea ovat valmiina koulun tiedemessuille: messujen teemana on ilmastonmuutos ja
he aikovat keksiä keinon sen hillitsemiseen. Niinpä toimelias parivaljakko pistää tuumasta
toimeen ja todistaa, että maailmanlaajuisten vakavien asioiden ratkomisessa tarvitaan
nokkeluuden ja luovuuden lisäksi myös asennetta.

Antti Nylén – Eino ja suuri possukysymys
Seitsemänvuotias Eino saa syntymäpäivälahjaksi lelupossun. Pulla-possu ei kuitenkaan
ole aivan tavallinen possu, sillä se osaa puhua ja ajatella. Pullalla on myös pyyntö: se
haluaa tulla syödyksi.
Kirjassa pohditaan, mikä tekee jostain asiasta syötävää ja toisesta ei. Voivatko jotkut
eläimet olla ruokaa ja toiset ystäviä? Eino ja suuri possukysymys korostaa avoimesti
veganismin sanomaa. Eläinten tehtävänä ei ole tulla ihmisten syömiksi. Siinä on possukysymyksen vastaus.

Juha-Pekka Koskinen – Matilda pelastaa maailman
Hauska ja opettavainen tarina kertoo toimeen tarttuvasta Matildasta, joka opettaa koko
perheensä tekemään ympäristöystävällisiä arjen valintoja. Matilda vastusti jo vauvana
vaippoja, koska ne olivat kertakäyttöisiä! Hänen lannistumaton asenteensa osoittaa, että
perheen pienin voi tehdä kaikista suurimmat ja rohkeimmat muutokset.
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Magdalena Hai – Kurnivamahainen kissa
Kirja kertoo maasta, joka kärsii kovasta kuivuudesta ja köyhyydestä. Maassa asuu pieni
tyttö, joka tapaa suuren kurnivamahaisen kissan. Kissalla on ikuinen nälkä, ja se aikoo
syödä tytön! Tyttö kuitenkin pyytää vielä yhden päivän aikaa ja lähtee etsimään kissalle
muuta ruokaa.
Tarina on mielikuvituksellinen, jännittävä ja sopivan absurdi. Se haastaa pientä lukijaa
pohtimaan isoja kysymyksiä esimerkiksi luonnonvarojen jakautumisesta ja yksilön vastuusta.

Pasi Pitkänen – Kadonneiden eläinten saari
Matias lähtee pikkusiskonsa Jennin kanssa sirkukseen. On siskon syntymäpäivä ja sisko
on pukeutunut leijonapukuun. Sirkuksessa he näkevät ihka oikean leijonanpennun, jota
Jenni saa silittää. Mutta sitten tapahtuu kauheita: pikkusisko ja leijonanpentu siepataan!
Matias ja leinojaisä lähtevät pelastusretkelle, joka vie heidät merien yli salaperäiselle
viidakkosaarelle. Mutta miksi saarella elää outoja eläimiä? Ovatko Jenni ja leijonanpentu
jossain siellä?
Kirjan avulla lukija pääsee kurkistamaan eläintensuojelun maailmaan.

Alakoulu: 4.–6. luokka
Lukuvinkit teemasta ILMASTO:
Alakoulun vanhimmille oppilaille suunnatut kirjat käsittelevät ilmastonmuutosta asiapohjaisesti ja
vakavammalla otteella. Lasten ja nuorten romaaneissa päähenkilöt ovat helposti samaistuttavia, ja
he käyttävät aktiivisesti omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Tietokirjojen esittämät faktat on esitetty
mielenkiintoisesti lapsille ymmärrettävässä muodossa.
Martti Linna – Isän luokse
Tarina ilmastonmuutoksestayhdeksänvuotiaan silmin. Katri näkee ilmastonmuutoksesta
kertovan elokuvan ja päättää ryhtyä taistoon maapallon pelastamiseksi. Luonteenlujuudella ja lapsen ehdottomuudella hän alkaa toteuttaa erikoisia mutta myös kekseliäitä
suunnitelmia kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Ympärillä olevat aikuiset selittävät,
että ilmastonmuutos ei ole yhden pikkutytön hoidettavissa oleva asia. Katri ei kuitenkaan
lannistu vaan osoittaa, että jokainen ihminen voi halutessaan tehdä ympäristötekoja.
Kirja herättää pohtimaan, millaisia ajatuksia ilmastonmuutos herättää pienissä lapsissa
ja missä määrin ekotekojen vastuullisuutta voi asettaa lapsen hartioille. Kuinka paljon
yksi ihminen voi todella tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi? Entä mitkä ovat lain
rajoissa mahdolliset keinot?

Vuokko Hurme – Huimaa-kirjasarja
Kirjasarja sisältää kaksi julkaistua teosta, Kiepaus (osa 1) ja Kaipaus
(osa 2). Fantasiaromaanit kertovat Lennan ja hänen perheensä
elämästä luonnonkatastrofin jälkeisessä maailmassa. Kiepaus on
muuttanut kaiken, ja nyt maailma on kääntynyt nurinpäin. Miten Lennan ja hänen perheensä käy, kun puhdas vesi alkaa loppua? Minne
he voisivat lähteä? Ja millainen seikkailu heitä siellä odottaa?
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Harri Istvan Mäki – Leevi ja 9. jääkausi
Kesälomalla tapahtuu kummia: yhtäkkiä taivaalta alkaa sataa lunta! Leevi, Liisa ja
Mämmi löytävät purosta muinaisen kilven puolikkaan. Kilpeen on kätketty viesti, joka
johdattaa kolmikon ikimuistoiseen seikkailuun.
Seikkailuromaanin juonenkäänteissä riittää yllätyksiä – ja suurimman niistä saattaa
aiheuttaa ilmastonmuutos. Kirja herättää kysymyksen, mikä on ihmisen vastuu ympäristöstään ja toisistaan.

Tietokirjat:
Rich Hough – Sinä voit pelastaa maapallon
Ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen liikakulutuksesta puhutaan paljon, mutta
tämän kirjan avulla voi siirtyä sanoista tekoihin. Kirja sisältää paljon tietoiskuja, käytännön vinkkejä, keinoja ja menetelmiä, miten jokainen ihminen voi tehdä joka päivä
asioita, joista on oikeasti apua maapallolle. Oman arjen voi täyttää ekoteoilla!

Laura Ertimo – Vesi – Kirja maailman tärkeimmästä aineesta
Miksi vesi on maailman tärkein aine? Kiinnostavat faktat sekä kauniit kuvat tarjoavat
niin koululaisille kuin aikuisillekin paljon pohdittavaa. Kirjassa monimutkaista vesiteemaa käsitellään hyvin konkreettisesti lapsen ymmärrettävällä tavalla.

YLÄKOULU
Yläkoululaisille suunnatuissa nuorten romaaneissa ilmastonmuutosta pohditaan perustavanlaatuisemmin
nuorten omasta näkökulmasta käsin. Pohdinta syvenee ja muuttuu kriittisemmäksi. Romaaneissa kuvataan usein kasvutarinaa, jossa rakennetaan omaa identiteettiä ja kerätään rohkeutta puuttua ympäröivän
maailman epäkohtiin.
Risto Isomäki – Sarasvatin hiekkaa
Ekologinen jännityskertomus maapallon lähitulevaisuudesta. Ilmaston lämpenemisen
aiheuttamia muutoksia ei ole havaittavissa vuosikymmeniin, kunnes yhtäkkiä muutoksen
pysäyttäminen onkin jo liian myöhäistä. Romaanin tapahtumat kuvailemat kauhuskenaariota ilmastonmuutoksen seurauksista
– sisältö pelottaa, koskettaa ja kiehtoo.
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Laura Lähteenmäki – Niskaan putoava taivas / Kaiken peittävä tulva / Karrelle polttava helle
Kolmiosainen kirjasarja North End kuvaa Suomea 2070-luvun alussa. Maailmanlaajuista ilmastonmuutosta ei
ole onnistuttu hillitsemään ajoissa ja Suomi on joutunut tilanteeseen, jossa sääolosuhteet vaihtelevat radikaalisti vuodenaikojen välillä. Tätä tulevaisuusnäkymää tarkastellaan kolmen teini-ikäisen tytön, Teklan, Lunan ja
Aasan näkökulmasta.
Elina Koivunen – Ailitza eli kävelevä maailma
Ailitza on 14-vuotias tyttö, joka asuu aivan tavallisessa kaupungissa. Hänen elämässään
ei tapahdu ikinä mitään erityistä.
Mutta sitten tapahtuu jotain, minkä vuoksi Ailitza päättää lähteä tutusta kotikaupungistaan. Hän lähtee etsimään itseään ja läheisiään, mutta päätyykin osaksi kummallista
seikkailua. Seikkailua, joka saa pohtimaan ihmisen omaa suhdetta muihin eläimiin ja
kasveihin.
Ailitza eli Kävelä maailma tarkastelee lihansyöntiin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja pulmia. Se
on ensimmäinen osa kolmiosaista spefi-sarjaa Spiraali, tähdet ja sydän.

Tietokirjat:
Vesi – Kirja maailman tärkeimmästä aineesta
Miksi vesi on maailman tärkein aine? Kiinnostavat faktat sekä kauniit kuvat tarjoavat niin
koululaisella kuin aikuisellekin paljon pohdittavaa. Kirjassa monimutkaista vesiteemaa
käsitellään hyvin konkreettisesti tavalla, jonka lapsi voi ymmärtää.

Glenn Murphy – Ilmastonmuutos, mitä minä voin tehdä
Helppolukuinen ja kuvitettu tietokirja, jossa selitetään ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia. Nimensä mukaisesti teos painottaa näkökulmaa: Mitä minä voin tehdä?
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Rich Hough – Sinä voit pelastaa maapallon
Ilmastonmuutoksesta ja luonnonvarojen liikakulutuksesta puhutaan paljon, mutta tämän
kirja avulla voi siirtyä sanoista tekoihin. Kirja sisältää paljon tietoiskuja, käytännön
vinkkejä, keinoja ja menetelmiä, miten jokainen voi tehdä joka päivä asioita, joista on
oikeasti apua maapallolle. Oman arjen voi täyttää ekoteoilla!

TOINEN ASTE

Kansitaiteilija: Ville Tiihonen

Toisen asteen opiskelijoille suunnatut kirjat tarjoavat vankkaa asiatietoa ilmastonmuutoksesta, ja sen
haasteista puhutaan kaunistelematta. Näkökulma muuttuu kriittisemmäksi. Kaunokirjallisuudessa
käsitellään rohkeasti ilmastonmuutokseen liittyviä kauhuskenaarioita.
Emmi Itäranta – Teemestarin kirja (Memory of Water)
Maailmasta on loppumassa vesi. 17-vuotias Noria Kaitio asuu kaukana pohjoisessa pienessä kylässä, joka on armeijan ankaran valvonnan alaisuudessa. Noria on
teemestareiden suvun viimeinen, ja hän joutuu kantamaan vastuun sukunsa tarkoin
varjelemasta salaisuudesta: kätketystä makean veden lähteestä. Vastuu on suuri
aikana, jolloin veden kätkeminen on rikoksista vakavimpia.
Kirja on uskottava ja ajatuksia herättävä kuvaus ihmiskunnan mahdollisesta
tulevaisuudesta.

Risto Isomäki – Sarasvatin hiekkaa
Ekologinen jännityskertomus maapallon lähitulevaisuudesta. Ilmaston lämpenemisen
aiheuttamia muutoksia ei ole havaittavissa vuosikymmeniin, kunnes yhtäkkiä muutoksen pysäyttäminen onkin jo liian myöhäistä. Romaanin tapahtumat kuvailemat
kauhuskenaariota ilmastonmuutoksen seurauksista – sisältö pelottaa, koskettaa ja
kiehtoo.

Alan Weisman – Maailma ilman meitä (The World Without Us)
Mitä tapahtuisi, jos ihmiset yhtäkkiä vain katoaisivat maapallolta? Weisman kiertää ympäri
maailmaa selvittääkseen eri alojen asiantuntijoilta, millainen maailma olisi ilman ihmiskuntaa.
Kirja tarjoaa lukuisia nippelitietoa maailman ja ympäristön tilasta kiinnostuneille.
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Marcus Roselund – Sää joka muutti maailmaa
Miten ilmasto ja sääolosuhteet ovat vaikuttaneet historian kulkuun? Tiedetoimittaja Roselundin teos on historiallisen katsauksen lisäksi puheenvuoro ihmiskunnan vaikeuksista nykyisen ilmastonmuutoksen aikakaudella. Jotta ihmiset voivat valloittaa maailman,
tulee heidän pystyä hallitsemaan säätä. Toistaiseksi yksikään historiallinen imperiumi ei
ole siihen kyennyt, ja siksi ne ovatkin lopulta tuhoutuneet.

Naomi Klein – Tämä muuttaa kaiken: kapitalismi vs ilmasto
(This Changes Everything)
Klein ottaa massiivisella teoksellaan näkyvästi kantaa kapitalismiin, ilmastonmuutokseen ja globalisaatioon. Nykyinen talousjärjestelmä käy sotaa maapallon elämää
vastaan. Ihmiset voivat vielä kuitenkin muuttaa kaiken – mutta miten?

Leslie T. Chang – Tehtaan tytöt – Unelmia muuttuvassa Kiinassa
Kirja kertoo globalisaation varjopuolesta. Kiinassa elää noin 130 miljoonaa siirtotyöläistä. Ihmiset muuttavat suurina massoina maalaiskylistä kaupunkeihin. Sekä
yhteiskunta että yksilöiden kohtalot ovat suuressa muutoksessa.
Millaista on työskennellä Dongguanin teollisuuskaupungissa liukuhihnalla?
12-tuntiset työpäivät kuluvat vaarallisissa olosuhteissa, rähjäisissä elinoloissa ja
yksinäisyydessä. Kirjan nuoret naiset ovat joutuneet jättämään perheensä paremman
tulevaisuuden toivossa ja nyt he valmistavat kulutustuotteita länsimaalaisille.

Silja Annila – Hyvän sään aikana: Mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaiken
Ilmastonmuutosta ei voi enää pysäyttää, mutta muutoksen voimakkuutta voi yhä
hillitä.
Miten ilmaston lämpeneminen iskee Suomeen? Miten valmistaudumme tulevaan?
Kirjassa tutkitaan Suomea ja sen pyristelyä keskellä globaalin ilmastokriisin käännekohtaa.
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Plan International

Edistämme lasten oikeuksien toteutumista ja tasa-arvoa kaikkialla maailmassa. Tunnistamme jokaisessa lapsessa olevat vahvuudet. Köyhyys, väkivalta, syrjäytyminen ja syrjintä estävät kuitenkin lapsia menestymästä. Eniten
niistä kärsivät tytöt, ja siksi parannamme erityisesti tyttöjen asemaa.
Olemme riippumaton lastenoikeusjärjestö. Yhdessä lasten, nuorten, tukijoidemme ja kumppaneidemme kanssa pyrimme poistamaan tyttöjen ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ongelmien perimmäisiä
syitä. Tuemme lasten oikeuksien toteutumista syntymästä aikuisuuteen ja annamme lapsille mahdollisuuden
varautua kriiseihin ja vastoinkäymisiin sekä keinoja toimia niiden ilmaantuessa.
Edistämme muutosta sekä arjen käytännöissä että politiikassa paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla hyödyntämällä verkostojamme, kokemustamme ja tietämystämme. Olemme rakentaneet yli 80 vuoden ajan
toimivia kumppanuuksia ja toimimme jo yli 70 maassa.
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