




PUDASJÄRVEN LUKUDIPLOMI
Pudasjärven yläkoulussa voi suorittaa lukudiplomin. Lukudiplomin tavoitteena on 
kannustaa lukemisen pariin, ylläpitää lukuintoa sekä saada lukija nauttimaan hy-
vistä kirjoista ja tarinoista.

OHJEITA OPETTAJILLE JA VANHEMMILLE
Jokaiselle yläkoulun vuosiluokalle on oma diplominsa. Joka vuosi luetaan kuusi kir-
jaa ja tehdään kuusi erilaista tehtävää. 

Lukudiplomin materiaalit löytyvät: www.pudasjarvi.fi/lukudiplomi 

Kirjavinkkilistat ovat 7.-9. luokilla samat. Ikäsuositukset ovat viitteellisiä, joten kaikki 
voivat lukea kaikkia listalla olevia kirjoja. Kirjavinkit on jaoteltu aihealueisiin. Kirjan 
voi vapaasti valita listan ulkopuolelta, kunhan se sopii kyseiseen aihealueeseen. 
Luettavat kirjat sovitaan opettajan kanssa. 

Kirjan voi lukea myös e-kirjana tai kuunnella äänikirjana. Kirjan voi lukea tai kuun-
nella millä tahansa kielellä. 

Lukihäiriön, oppimisvaikeuden, keskittymisvaikeuden, sairauden, vamman ym. 
vuoksi voi olla vaikeaa lukea tavallisia kirjoja. Silloin voi kuunnella Celian äänikirjoja 
Celianet -palvelussa. Kysy lisää koulun erityisopettajalta tai kirjastosta. 

Lukemisen tai kuuntelemisen jälkeen kirjasta tehdään tehtävä. 7., 8. ja 9. luokille on 
omat tehtävänsä. 

Luetut kirjat merkitään diplomivihkoon tai muuhun opettajan kanssa sovittuun 
paikkaan. Opettaja/ muu aikuinen kuittaa suorituksen. Opettaja hyväksyy lopullisen 
suorituksen myös silloin, jos diplomi on tehty omien vanhempien tai muun aikuisen 
kanssa. Opettaja jakaa 7. – 9. luokkien lukudiplomit lukuvuoden päätteeksi.

Yläkoulun Lukusankarin diplomin saa, kun on suorittanut lukudiplomin kaikkina 
yläkoulun kolmena vuonna ja lukenut 18 kirjaa. Aiemmin suoritetut muut yläkoulun 
lukudiplomit hyväksytään Yläkoulun Lukusankarin diplomiin.

Lukudiplomin kirjoja voit lainata kirjastosta ja kirjastoautosta. Esimerkkejä sopivista 
kirjoista on kirjastossa esillä. Kirjoja voi etsiä ja varata OUTI-verkkokirjastosta. Varaa-
minen ei maksa mitään. Tutki myös mitä kodin kirjahyllystä löytyy. 

Lukemisen iloa!





ELÄMÄKERTOJA JA MUISTELMIA 
Voit lukea minkä tahansa elämäkerran tai muistelman.  
Sovi valitsemastasi kirjasta ja tehtävästä opettajan kanssa!

VINKKEJÄ
Andersen, Jens: Astrid Lindgren: tämä päivä, yksi elämä (86.31) (9. lk)
Balague, Guillem: Cristiano Ronaldo (79.3109) (7.-9. lk)
Duriez, Colin: Legenda nimeltä J.R.R. Tolkien (86.5) (7.-9. lk)
Ernman, Malena: Sydämen asioita – Perhe ja planeetta kriisissä (99.1) (7.-9. lk)
Geda, Fabio: Krokotiilimeri (84.2) (8.-9. lk)
Hotakainen, Kari: Tuntematon Kimi Räikkönen (99.1) (7.-9. lk)
Huotarinen, Vilja-Tuulia: Heistä tuli taiteilijoita: 12 muotokuvaa suomalaisista nais-
taiteilijoista (70.92) (7.-9. lk)
Hyysalo, Pekka: Fight back (79.1) (8.-9. lk)
Kanerva, Juha: Teemu Pukki – koko tarina (79.3109) (7.-9. lk)
Leyson, Leon: Poika joka pelastui: Schindlerin listan kuopus (99.1) (8.-9. lk)
McAnulty, Dara: Nuoren luonnontutkijan päiväkirja (99.15) (7.-9. lk)
Rapinoe, Megan: Yksi elämä: Megan Rapinoen tarina (79.3109) (8.-9. lk)
Saarikoski, Saska: Lauri: läheltä ja kaukaa (79.3309) (7.-9. lk)
Sankaritarinoita nuorilta nuorille: tarinoita urheista edelläkävijöistä Gutenbergistä 
Greta Thunbergiin (99.1) (7.-9. lk)
Suotamo, Joonas: Roar! elämäni wookieena (77.492) (7.-9. lk)
Tuisku, Antti: Antti Tapani (78.993) (7.-9. lk)
Wahlström, Eva: Rajoilla (79.18309) (7.-9. lk)
Van Wagenen, Maya: Suosittu: omaelämäkerta (99.1) (7.-9. lk)
Yousafzai, Malala: Minä olen Malala: koulutyttö, jonka Taliban yritti vaientaa (99.1) (9. 
lk)

Jokin muu elämäkerta



FANTASIA 
Voit lukea minkä tahansa fantasiakirjan.  
Sovi valitsemastasi kirjasta ja tehtävästä opettajan kanssa!

VINKKEJÄ:
Abercrombie, Joe: Vain puoliksi kuningas tai jokin sarjan osa (9. lk) 
Bardugo, Leigh: Varjo ja riipus tai jokin sarjan osa (7.-9. lk) 
Beck, Ian: Lumen valtakunta (7.-9. lk) 
Black, Holly: Rautakoe tai jokin sarjan osa (7.- 8.lk) 
Enoranta, Siiri: Nokkosvallankumous (9. lk) tai Surunhauras, lasinterävä (7.-9. lk) 
Gaiman, Neil: Hautausmaan poika (7.-9. lk) 
Gier, Kerstin: Rubiininpuna tai jokin sarjan osa (7.-9. lk) 
Green, Sally: Puoliksi paha tai jokin sarjan osa (8.-9. lk) 
Helminen, Sini: Kaarnan kätkössä tai jokin sarjan osa (7.-9. lk) 
Hepo-oja, Briitta: Suomea lohikäärmeille tai Sydämiä seireeneille (7.-9. lk) 
Luttinen, Meri: Myrskynsilmä (7.-9. lk) 
Meresmaa, J. S.: Kenties tapan sinut vielä (7.-9. lk) 
Mikama, Anniina: Taikuri ja taskuvaras tai jokin sarjan osa (7.-9. lk) 
Pettersen, Siri: Odininlapsi tai jokin sarjan osa (9. lk) 
Puikkonen, Arja: Äänihäkki (7.-9. lk) 
Pullman, Philip: Kultainen kompassi tai jokin sarjan osa (7.-9. lk) 
Rogerson, Margaret: Kirjojen tytär (7.-9. lk) 
Rossi, Veronica: Paljaan taivaan alla tai jokin sarjan osa (8.-9. lk) 
Salama, Annukka: Käärmeenlumooja tai jokin sarjan osa (8.-9. lk) 
Turtschaninoff, Maria: Helsingin alla tai Maresi : punaisen luostarin kronikoita (7.-9. 
lk) 
Wasiljeff, Nonna: Loukkupoika tai jokin sarjan osa (7.-9. lk)

Jokin muu fantasiakirja



JÄNNITYSTÄ JA KAUHUA 
Voit lukea minkä tahansa jännitys- tai kauhukirjan.  
Sovi valitsemastasi kirjasta ja tehtävästä opettajan kanssa!

VINKKEJÄ:
Andersson, Henrika: Sirpale sielua (7.-9. lk) 
Auer, Ilkka: Anastasia tai Agnes af Forsellesin kymnaasi orvoille ja hyljeksityille ty-
töille (8.-9.lk) 
Berry, Julie: Kunnes kerron totuuden (8.-9. lk) 
Carter, Ally: Suloinen huijari (7.-9. lk) 
Coben, Harlan: Pakopaikka tai Täpärällä (8.-9. lk) 
Das, Mintie: Kuolleetkin ghostaa (9. lk) 
Daugherty, C.J.: Yön valitut tai Yön perintö (7.-8. lk) 
Gagnon, Michelle: Kukaan ei kaipaa sinua (7.-8. lk) 
Hai, Magdalena: Haiseva käsi tai Kuolleiden kirja (7.-8. lk) 
Harstad, Johan: Darlah: 172 tuntia kuussa (8.-9. lk) 
Lockhart, E.: Me olimme valehtelijoita (7.-9. lk) 
McManus, Karen M.: Yksi meistä valehtelee tai jokin sarjan osa (8.-9. lk) 
Peltoniemi, Sari: Kuulen kutsun metsänpeittoon tai Haltijan poika (7.-9. lk) 
Riggs, Ransom: Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille (8.-9. lk) 
Sedgwick, Marcus: Miekkani laulaa (8.-9. lk) 
Simukka, Salla: Punainen kuin veri tai jokin sarjan osa (8.-9. lk) 
Sten, Camilla & Viveca: Syvyyksissä tai jokin sarjan osa (7.-8. lk) 
Sugg, Zoe & McCulloch, Amy: Salaseura tai Siivenisku (7.-9. lk) 
Thompson, Kate: Yön eläjä (7.-9. lk) 
Toiviainen, Mikko: Pimeä peili ja muita urbaaneja kauhutarinoita (8.-9. lk) 
Valmu, L.K.: Poika : murha seitsemännellä luokalla tai jokin sarjan osa (7.-8. lk) 
Widmark, Martin: Ruusun salaisuus (7. lk) 
With, Mikko: Saakelin satanen (7.-9. lk)

Jokin muu jännitys- tai kauhukirja



KIRJA JA ELOKUVA (FILMATTUJA KIRJOJA)
Voit lukea minkä tahansa kirjan, josta on tehty elokuva tai sarja.  
Sovi valitsemastasi kirjasta ja tehtävästä opettajan kanssa!

VINKKEJÄ
Albertalli, Becky: Minä, Simon, Homo Sapiens (7.-9. lk)
Boyne, John: Poika raidallisessa pyjamassa (8.-9. lk)
Carroll, Lewis: Liisa ihmemaassa (7.-9. lk)
Chbosky, Stephen: Elämäni seinäruusuna (7.-9. lk)
Clare, Cassandra: Luukaupunki tai jokin sarjan osa (9. lk)
Cline, Ernest: Ready player one (9. lk)
Christie, Agatha: Idän pikajunan arvoitus tai jokin muu Christien filmattu kirja (7.-9. 
lk) 
Collins, Suzanne: Nälkäpeli tai jokin sarjan osa (7.-9. lk)
Dashner, James: Maze runner: labyrintti tai jokin sarjan osa (7.-9. lk)
Green, John: Tähtiin kirjoitettu virhe tai Arvoitus nimeltä Margo (7.-9. lk)
Ishiguro, Kazuo: Ole luonani aina (9. lk)
Jones, Diana Wynne: Liikkuva linna (7.-9. lk)
Lehtinen, Tuija: Roskisprinssi (7.-9. lk)
Martel, Yann: Piin elämä (8.-9. lk)
Morpurgo, Michael: Sotahevonen (7.-9. lk)
Mulligan, Andy: Roskaa (Elokuva: Trash) (7.-9. lk)
Ness, Patrick: Hirviön kutsu (Elokuva: A Monster Calls) (7.-8. lk)
Roth, Veronica: Outolintu tai jokin sarjan osa (7.-9. lk)
Rowling, J. K.: Harry Potter sarjan jokin osa (7.-9. lk)
Röyhkä, Kauko: Miss Farkku-Suomi (9. lk)
Saari, Kirsikka: Hölmö nuori sydän (9. lk)
Yoon, Nicola: Kaikki kaikessa (9. lk)

Jokin muu filmattu teos



KLASSIKOITA 
Voit lukea minkä tahansa klassikon.  
Sovi valitsemastasi kirjasta ja tehtävästä opettajan kanssa!

VINKKEJÄ
Alcott, Louisa M.: Pikku naisia tai jokin sarjan osa (7.-9. lk)
Barrie, J.M.: Peter Pan (suom. Sari Karhulahti, 2021) (7.-9. lk)
Christie, Agatha: Eikä yksikään pelastunut tai Idän pikajunan arvoitus (7.-9. lk)
Doyle, Arthur Conan: Baskervillen koira (7.-9. lk) tai Kartio, Johanna: Baskervillen koira 
(selko) (7.-9. lk)
Frank, Anne: Päiväkirja: 12. kesäkuuta 1942–1. elokuuta 1944 tai Folman, Ari: Anne 
Frankin päiväkirja (sarjakuva) (8.-9. lk)
Jansson, Tove: Kuvanveistäjän tytär tai Kesäkirja tai Muumipapan urotyöt (7.-9. lk)
Kokko, Yrjö: Pessi ja Illusia (7.-9. lk)
Montgomery, L.M.: Vanhan kartanon Pat tai Pat: vanhan kartanon valtiatar (7.-9. lk)
Orwell, George: 1984 tai Kilpi, Tuomas: 1984 (selko) (9. lk)
Paasilinna, Arto: Jäniksen vuosi (7.-9. lk)
Pakkala, Teuvo: Lapsia (7.-9. lk)
Saint-Exupéry, Antoine: Pikku prinssi (8.-9. lk)
Satalatva: Kalevala uusin silmin (80.2) (7.-9. lk)
Stevenson, Robert Louis: Aarresaari tai Tohtori Jekyll ja Mr. Hyde (7.-9. lk)
Swan, Anni: Iris rukka tai jokin muu Swanin kirja (7.-9. lk)
Tolkien, J.R.R.: Hobitti tai Taru sormusten herrasta: sormuksen ritarit (7.-9. lk)
Verne, Jules: Kapteeni Nemo: merten syvyyksissä tai Rajala, Pertti: Sukelluslaivalla-
maailman ympäri (selko) (7.-9. lk) 
Wilde, Oscar: Onnellinen prinssi ja muita tarinoita (suom. Jaana Kapari) (7.-9. lk)

Jokin muu klassikkokirja



NUORTEN ELÄMÄÄ (#LIFEHAPPENS)
Voit lukea minkä tahansa kirjan, joka sopii aihealueeseen.  
Sovi valitsemastasi kirjasta ja tehtävästä opettajan kanssa!

VINKKEJÄ
Acevedo, Elizabeth: Kaikilla mausteilla (7.-9. lk)
Aho, Marja: Lasienkeli (8.-9. lk)
Downham, Jenny: Ennen kuin kuolen (8.-9. lk)
Enoranta, Siiri: Kesämyrsky (7.-9. lk)
Holopainen, Anu: Filigraanityttö (7. lk)
Kallioniemi, Tuula: Risteys (7. lk) tai Mopoautolla mun prinssini saapuu (8.-9. lk)
Keränen, Mika: Maaliviivalla (7.-8. lk)
Kinsella, Sophie: Kadonnut: Audrey (7.-8. lk)
Lipasti, Roope: Luutarhurin tapaus (7.-8. lk)
Lukkarila, Päivi: Kuinka saavutetaan Zanshin (7.-8. lk) 
Mankell, Henning: Tulen salaisuus tai jokin sarjan osa (7.-9. lk)
Palviainen, Jukka-Pekka: Virityksiä tai Opeta minut lentämään (8.-9. lk)
Romppainen, Katariina: Sori vaan, se on totuus (7. lk)
Salama, Annukka: Ripley: nopea yhteys (8.-9.lk)
Sloan, Holly Goldberg: Näkymätön poika (7.-9. lk)
Sumanen, Nadja: Rambo tai Terveisin Seepra (7.-8. lk)
Thomas, Angie: Viha jonka kylvät tai Betoniruusu (8.-9. lk)
Veirto, Kalle: Säbätalvi (8.-9. lk) tai The next one (7.-9. lk)
Veistinen, Harri: Kotitekoisen poikabändin alkeet tai Kotitekoisen poikabändin vai-
heet (8.-9. lk)
Wickström, Mika: Meidän jengin Zlatan tai jokin sarjan osa (7. lk)

Jokin muu ryhmään sopiva teos



RAKKAUTTA, YSTÄVYYTTÄ JA MENNEITÄ AIKOJA
Voit lukea minkä tahansa romanttisen, historiallisen tai ystävyydestä kertovan kirjan. 
Sovi valitsemastasi kirjasta ja tehtävästä opettajan kanssa!

VINKKEJÄ
Albertalli, Becky: Minä, Simon, Homo Sapiens tai Sydänsurujen kääntöpuoli (7.-9. lk)
Boyne, John: Poika vuoren huipulla tai Poika raidallisessa pyjamassa (7.-9. lk)
Bradford, Chris: Nuori samurai: Soturin tie tai jokin sarjan osa (7.-9. lk)
Elston, Ashley: 10 x sokkotreffit tai 10 totuutta ja yksi tehtävä (8.-9. lk)
Gier, Kerstin: Pilvilinna (7.-9. lk)
Green, John: Kaikki viimeiset sanat tai Tähtiin kirjoitettu virhe (8.-9. lk)
Hallava, Anna: Valpuri Vaahteran maaginen korva (7.-8. lk)
Handler, Daniel: Ja sen takia me erosimme (8.-9. lk)
Hietala, Nelli: Miia Martikaisen kärsimysviikko tai jokin sarjan osa (8.-9. lk)
Isto, Sanna: Sirpale (7.-9. lk)
Johnson, Leah: Jos vain kruunun saisin (8.-9. lk)
Latvus, Sisko: Kaukana omalta maalta tai Kaksi sateenkaarta (9. lk)
Lähteenmäki, Laura: Yksi kevät (8.-9. lk)
Mattila, Riina: Järistyksiä (9. lk)
Mattila-Laine, Satu: Myyty tyttö (7.-9. lk)
Mikama, Anniina: Myrrys (7.-9. lk)
Mikkanen, Raili: Kunhan ei nukkuvaa puolikuollutta elämää (tai kirjan selkoversio) 
(7.-9. lk) 
Rees, Celia: Merirosvoja! (7.-9. lk)
Rowell, Rainbow: Eleanor & Park (8.-9. lk)
Scarrow, Simon: Gladiaattori: taistelu vapaudesta tai jokin sarjan osa (7.-9. lk)
Simukka, Salla: Matalapaine; Korkeapaine (8.-9. lk)
Smith, Jennifer E.: Tilastollinen todennäköisyys kohdata se ainoa oikea (8.-9. lk)
Spradlin, Michael P.: Graalin vartija tai jokin sarjan osa (7.-8. lk)
Suomela, Laura: Minä vastaan marraskuu tai Ilmatilaloukkaus (7.-9. lk)

Jokin muu ryhmään sopiva teos



RUNOJA, NOVELLEJA JA SÄEROMAANEJA
Voit lukea minkä tahansa runo- tai novellikokoelman tai säeromaanin.  
Sovi valitsemastasi kirjasta ja tehtävästä opettajan kanssa!

VINKKEJÄ
Alanko, Ismo: Rakkaus on ruma sana tai Sanat (7.-9. lk)
Blackout (8.-9. lk)
Crossan, Sarah: Yksi tai Kuunnousu (8.-9. lk)
Etsijät: novelleja nuorille (7.-9. lk)
Hämäläinen, Karo & Simukka, Salla: Luokkakuva (7.-9. lk)
Levola, Kari: Suorin mutka ikinä (7.-9. lk)
Meresmaa, J: Dodo tai Khimaira tai Kerberos (9. lk)
Niemi, Juuli: Tuhat tytärtä (8.-9. lk)
Pieni runokirja: 150 suomalaista klassikkoa (toim. Petri Vaittinen) (7.-9. lk)
Pää auki! säkeitä nuorille (7.-9. lk)
Rakastaa, ei rakasta: pohjoismaisia novelleja nuorille (8.-9. lk)
Rannela, Terhi: Yhden promillen juttuja (9. lk)
Runo vieköön (7.-9. lk)
Salmi, Veera: Olin niinku aurinko paistais (7.-9. lk)
Simukka, Salla: Sytytä valot! Sammuta valot! (7.-9. lk)
Sumanen, Nadja: Sade on kaikille sama (7.-9. lk)
Terentjeva, Dess: Ihana (7.-9. lk)
Turpa auki! – rap-lyriikkaa (7.-9. lk)
Tusina: novelleja (7.-9. lk) tai Likainen tusina: novelleja
Woodson, Jacqueline: Ruskea tyttö unelmoi (7.-9. lk)

Jokin muu runokirja, säeromaani tai novellikokoelma



SARJAKUVIA 
Voit lukea minkä tahansa sarjakuvan.  
Sovi valitsemastasi sarjakuvasta ja tehtävästä opettajan kanssa!

VINKKEJÄ 
Ahonen, Lauri: Pikku Närhi (8.-9. lk)
Ala-Ojala, Sanna: Huomenna on se päivä (7.-8. lk)
Brown, Chester: En koskaan pitänyt sinusta (7.-8. lk)
Durbiano, Lucie: Aarre (8.-9. lk)
Ekebom, Terhi: Kummituslapsi (7.-9. lk)
Hukkanen, Sanna: Metsänpeitto (7.-9. lk)
Korhonen, Karoliina: Suomalaisten painajaisia: vähäsanaista vertaistukea (7.-9. lk)
Kukkonen, Janne: Voro: kolmen kuninkaan aarre tai jokin sarjan osa (7.-9. lk)
Muhonen, Anne: Älä unohda minua tai Kesä jona opin soittamaan ukulelea (7.-9. lk)
Mäkelä, Timo: Neiti Brander (8.-9. lk)
Nakazawa, Keiji: Hiroshiman poika (9. lk)
Närhi, Kati: Saniaislehdon salaisuudet tai jokin sarjan osa (7.-9. lk)
Oseman, Alice: Heartstopper (8.-9. lk)
Paloniemi, Milla: Veera & minä (7.-9. lk)
Raassina, Marko: Kalevala tai Kullervo (7.-9. lk)
Rowell, Rainbow: Viimeinen ilta (8.-9. lk)
Satrapi, Marianne: Persepolis 1 tai Persepolis 2 (8.-9. lk)
Sisaret 1918 (8.-9. lk)
Tolppanen, Petri: Sarasvatin hiekkaa (8.-9. lk)

Jokin muu sarjakuva



SCIFIÄ
Voit lukea minkä tahansa scifikirjan.  
Sovi valitsemastasi kirjasta ja tehtävästä opettajan kanssa!

VINKKEJÄ 
Aalto, Anne-Maija: Korento tai Mistä valo pääsee sisään (8.-9. lk)
Aarnio, Reeta: Hän joka ei pelkää (7.-8. lk)
Ahern, Cecelia: Viallinen tai Täydellinen (7.-9. lk)
Alongi, K.K.: Kevätuhrit tai jokin sarjan osa (8.-9. lk)
Bradbury, Ray: Fahrenheit 451 (9. lk)
Colfer, Eoin: Salamurhaajan oppipoika tai jokin sarjan osa (7. lk)
Enoranta, Siiri: Maailmantyttäret (8.-9. lk)
Fexeus, Henrik: Menetetyt tai jokin sarjan osa (8.-9. lk)
Holopainen, Anu: Ihon alaiset (8.-9. lk)
Itäranta, Emmi: Teemestarin kirja tai Kudottujen kujien kaupunki (8.-9. lk)
Lawrence, Theo: Salatun voiman kaupunki tai jokin sarjan osa (7.-9. lk)
Lähteenmäki, Laura: Niskaan putoava taivas tai jokin sarjan osa (7.-8. lk)
Oliver, Lauren: Delirium: rakkaus on harhaa tai jokin sarjan osa (8.-9. lk)
Salmi, Veera: Oboin kirja (7. lk)
Scarrow, Alex: Time riders tai jokin sarjan osa (7.-8. lk)
Simukka, Salla: Jäljellä ja Toisaalla (liittyvät oleellisesti toisiinsa) (7.-9. lk)
Vacklin, Anders: Beta tai jokin sarjan osa (7.-9. lk)
Waris, Helena: Vuori (8.-9. lk)
Yancey, Rick: Viides aalto (5. aalto) tai jokin sarjan osa (7.-9. lk)

Jokin muu scifikirja



TIETOKIRJOJA
Voit lukea minkä tahansa tietokirjan.  
Sovi valitsemastasi kirjasta ja tehtävästä opettajan kanssa!

VINKKEJÄ:
(kirjastoluokka suluissa)

Aalto, Ilari: Matkaopas keskiajan Suomeen (92.2) (7.-9. lk)
Annila, Silja: Tekoja nyt! maailmanpelastajan käsikirja (30.7) (7.-9. lk)
Buller, Laura: Robotti  tulevaisuuden koneet (61.6) (7.-9. lk)
Dinwiddie, Robert: Tieteestä tinkimättä (50) (7.-9. lk)
Happonen, Kaisa: Ilmastotekokirja (50.12) (7.-9. lk)
Happonen, Sirke: Muumiopas (86.22) (7.-9. lk)
Karlsson, Ylva: Kirjoittamisen ihanuus: nuoren kirjoittajan opas (86.07) (7.-9. lk)
Kirjeitä nuorelle itselleni (17.3) tai Kirjeitä tuntemattomalle nuorelle (17.3) (8.-9. lk)
Koskiranta, Eveliina: Vaikuta! maailmanparantajien kirja (30.7) (8.-9. lk)
Laakso, Maria: Taltuta klassikko! (86.2) tai Taltuta klassikko goes länsimainen kirjalli-
suus (86.1) (7.-9. lk)
Laaksonen, Tarja Tuulikki: Kuka keksi haarukan? arkiesineiden ihmeellinen historia 
(90.2) (7.-9. lk) 
Levanto, Marjatta: Leonardo oikealta vasemmalle (70.962) tai Rembrandt: tottelematon 
(74.948) (7.-8. lk) 
Nurminen, Mikko: Pienestä ponnistaneet: koko perheen yrittäjyyskirja (69.1) (7.-9. lk)
Nykänen, Meri: Löydä oma polkusi (38.8) (9. lk)
Ojanen, Eero: Suomalaiset taruolennot (86.21) tai Suomen myyttiset eläimet (86.21) 
(7.-8. lk)
Pääskysaari, Jenni: Poika sinä olet... (17.3) tai Tyttö sinä olet... (17.3) (7.-9. lk)
Simonsson, Nathalie: Maailman tärkein kirja: kehosta, tunteista ja seksistä (59.35) (7.-
9. lk)
Sisättö, Vesa: Unohtunut avain joka upotti Titanicin ja muita historian mokia (91) tai 
Tuhansien mokien maa: tunaroinnin Suomen historia (92) tai Only in Finland: suo-
malaisen järjenkäytön tähtihetkiä (91) (7.-9. lk)
Telkänranta, Helena: Millaista on olla eläin? tai Eläin ja ihminen: mikä meitä yhdis-
tää? (58.9) (7.-9. lk) 
Tell, Johan: Pelastetaan Itämeri (50.13) (7.-9. lk)
Trunko, Emily: Rakas kuka vaan: kirjeitä joita ei koskaan lähetetty (14.8) (7.-9. lk)
Tyson, Neil de Grasse: Tähtitiedettä kiireisille nuorille (52.2) (7.-9. lk)
Vihmanen, Liisa: Varpaille: balettia koko elämä (77.32) (7.-9. lk)

Jokin muu tietokirja



LUKUDIPLOMITEHTÄVÄT
Valitse jokaiselle lukemallesi kirjalle erilainen tehtävä. Sovi tehtävästä ja sen pa-
lautustavasta opettajan kanssa! 

1. Kirjoita jonkun kirjan henkilön puolesta päiväkirjaa muutamilta päiviltä, jotka ovat 
tarinassa erityisiä. Päiväkirjamerkintöjen kieli saa olla henkilön suuhun sopivaa, esi-
merkiksi puhetta tai slangia.
2. Olet toimittaja, joka on tekemässä haastattelua jostakin kirjan henkilöstä. Kirjoita 
haastattelukysymykset ja vastaukset vuoropuheluna. Otsikoi lehtijuttusi. Voit myös liit-
tää juttuun kuvia kuvateksteineen.
3. Listaa ne ristiriidat ja ongelmat, joita teoksen pää- ja sivuhenkilöt elämässään koh-
taavat. Lisäksi kirjoita lyhyesti, miten nämä henkilöt ovat kyenneet ongelmansa ratkai-
semaan.
4. Mieti, mikä on lukemasi teoksen teema, idea tai johtoajatus. Voisiko sen tiivistää yh-
teen virkkeeseen? Kirjoita virke ja selitä, miten siihen päädyit. Voit käyttää apuna jotain 
valmista ajatelmaa, mietelausetta, sanalaskua tai iskelmät kertosäettä tms. ja selittää, 
miksi se osuvasti kuvaa kirjan keskeistä sanomaa.
5. Luonnehdi lukemaasi runoteosta kokonaisuudessaan, eli sen aiheita, kieltä ja tyyliä 
sekä sanomaa.
6. Tee tarkempi analyysi vähintään kolmesta valitsemastasi teoksen runosta. Esimer-
kiksi: kuka on runon minä? Onko runo kertova vai kuvaava? Mikä on runon aihe/miljöö/
teema? Onko kyseessä perinteinen vai moderni runo? Onko kyseessä kuvaruno? Mil-
laisia vertauskuvia runo käyttää? Mikä runoissa puhutteli / kosketti / herätti ajatuksia / 
kuulosti erityiseltä? Poimi runoista esimerkkejä esimerkiksi kuvailmaisuista ja –kieles-
tä, riimittelystä tai säejaosta.
7. Laadi kirje teoksen kirjoittajalla. Voit kysyä esimerkiksi henkilöistä ja heidän välisis-
tään suhteistaan ja ongelmistaan, juonesta, miljööstä jne. Mitä haluaisit tietään kirjaili-
jasta itsestään?
8. Tee lyhyt esittely lukemasi kirjan kirjoittajasta. Etsi tietoa hänestä ja hänen tuotan-
nostaan. Kirjoita yhtenäinen teksti omin sanoin ja merkitse näkyviin lähteet, joista 
tiedot ovat peräisin.
9. Vertaile kirjaa ja siihen pohjautuvaa elokuvaa. Kumpaa pidit parempana ja miksi? Kir-
joita yhtenäinen teksti. (Huom. Lue ensin kirja ja katso elokuva vasta sitten.)
10. Tee kuvakollaasi, jonka avulla esittelet kirjan päähenkilö, hänen kotiaan ja muuta 
ympäristöä sekä henkilökohtaisia tavaroitaan. Käytä lehtikuvia, joihin kirjoitat sopivat 
kuvatekstit.
11. Laadi sarjakuva jostakin teoksen tapahtumaketjusta. Ruutuja voi olla viidestä kah-
deksaan. Muista vaihtelevat kuvakoot ja –kulmat. Käytä sarjakuvan kieltä ja kerrontaa 
(erilaiset puhekuplat, teksti kuvan alle, tehosteäänet yms.) Liitä mukaan kirjan sivunu-
merot, joilta sarjakuvaksi muunnettu kohtaus löytyy tai selosta tilanne. Voit myös käyt-
tää jotakin sovellusta.
12. Tietokirjasta: Tee jotain kirjan ohjeen mukaan (nikkaroi, askartele, leivo, meikkaa, 
kampaa, neulo tai virkkaa). Dokumentoi tekemäsi asiat jollain tavalla, esimerkiksi otta-
malla kuvia.
13. Perusta julkinen tai yksityinen kirjallisuusblogi tai tubekanava, jossa kerrot kirjal-
lisuusdiplomin suorittamisesta sekä lukemistasi kirjoista. Keksi blogille hyvä nimi ja 
suunnittele ulkoasu. Huom! Tähän tehtävään voit sisällyttää kaikki lukemasi kirjat!
14. Keksi oma diplomitehtävä ja sovi sen tekemisestä opettajan kanssa.



TEHTÄVÄ 1. 
Aihealue: 

Kirjan nimi ja kirjoittaja: 

Tehtävä hyväksytty (pvm ja allekirjoitus)

TEHTÄVÄ 2. 
Aihealue: 

Kirjan nimi ja kirjoittaja: 

Tehtävä hyväksytty (pvm ja allekirjoitus 

TEHTÄVÄ 3. 
Aihealue: 

Kirjan nimi ja kirjoittaja: 

Tehtävä hyväksytty (pvm ja allekirjoitus)

TEHTÄVÄ 4. 
Aihealue: 

Kirjan nimi ja kirjoittaja: 

Tehtävä hyväksytty (pvm ja allekirjoitus)

TEHTÄVÄ 5. 
Aihealue: 

Kirjan nimi ja kirjoittaja: 

Tehtävä hyväksytty (pvm ja allekirjoitus)

TEHTÄVÄ 6. 
Aihealue: 

Kirjan nimi ja kirjoittaja: 

Tehtävä hyväksytty (pvm ja allekirjoitus)








