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Säkylän kunnan 

KIRJALLISUUSDIPLOMI 

Säkylän kunnassa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin suorittaminen on 

vapaaehtoista. Diplomi on hieno mahdollisuus osoittaa lukemisen harrastuneisuus siinä 

missä mitalit urheilussa. Suoritukset ottaa vastaan opettaja. Kirjallisuusdiplomin 

suorittamalla lukutaito ja lukuinto kasvavat. Lapset ja nuoret tutustuvat samalla 

monipuolisesti kirjallisuuteen. 

Monipuolinen lukeminen parantaa lukutaitoa. Sanavarasto kasvaa ja myös oppimisen 

taidot kehittyvät. Erityisesti kaunokirjallisuuden lukeminen kehittää lukutaitoa. Myös 

tunnetaidot ja kyky ymmärtää toisen ihmisen maailmaa kehittyy kirjallisuutta lukemalla. 

Hyvän lukutaidon voi saavuttaa vain lukemalla paljon. 

Diplomin suorittaminen 

Alakoulun 1-2-luokalle, 3-4-luokalle ja 5-6-luokalle on oma diplomi ja jokaiseen diplomiin 

luetaan lukuvuoden aikana vähintään 7 kirjaa. Jos oppilas innostuu lukemaan lisää, hän 

voi merkitä lukemansa kirjat vihon lopussa olevaan listaan. Jos oppilas lukee 

lukuvuodessa 14 kirjaa, ansaitsee hän lukutaiturin kirjallisuusdiplomin. Joissakin kouluissa 

voi myös suorittaa kirjallisuusdiplomin vuosittain. Kouluissa voidaan järjestää diplomijuhlia, 

joissa diplomit jaetaan ja juhlistetaan lukemisen iloa! 

Kun on suorittanut diplomin kaikkina kuutena vuotena eli lukenut yhteensä 42 kirjaa, 

oppilas saa alakoulun Mestarilukijadiplomin. 

Lukudiplomikirjoja voi lainata koulusta, kotoa tai kirjastoista. 

Lukemisen iloa! 

 

Opettajalle: 

Kirjalistat auttavat kirjojen valinnassa. Voit valita luettavaa kirjalistan ulkopuolelta, kuitenkin 

kirjaryhmiin sopien. 

Voit päättää suoritustavan haluamallasi tavalla ja halutessasi käyttää vanhoja 

kirjallisuusdiplomin pohjia sopivan tehtävän valitsemisessa. Voit myös päättää haluatko 

jakaa oppilaille tehtävävihon vai kansion, johon oppilaat keräävät lukudiplomisuorituksia. 

On hyvä kehottaa oppilaita tekemään erityyppisiä tehtäviä. 

Oppilaan lukudiplomitehtäville on hyvä olla tietty paikka, johon kerätään alakoulun aikana 

kerääntyneet lukudiplomisuoritukset. 

Tulosta kirjallisuusdiplomit todistuspaperille ja jaa ne koulussa. Diplomin suoritus 

merkitään oppilaan todistukseen lukuvuoden päätteeksi. Suosituksena on, että suoritettu 

kirjallisuusdiplomi vaikuttaisi korottavasti oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden arviointiin. 



 

1-2-luokkien kirjalista 

 

Lastenkirjat: 

Anrell, Lasse: Zlatan on tähti tai jokin muu kirjailijan kirja 

Barrows, Annie: Isa+Bea-sarja 

Clary, Julian: Me ponnekkaat 

Fendrich, Nadja: Nuoli, urhea kilpa-auto -sarja 

Gough, Julian & Field, Jim: Karhu ja Kaniini -sarja 

Hallberg, Lin: Sinttu-sarja tai Eppu-sarja 

Horst, Jørn Lier: Operaatio Varjomies 

Huovi, Hannele: Urpo ja Turpo -sarja tai Atte ja Nysä-Putte -sarja 

Jäntti, Riikka: Vaahteratuvan väki ja Kivihovin kirous 

Kallioniemi, Tuula: Reuhurinne-sarja tai Konsta-sarja 

Levola, Kari: Jokin kirjailijan kirja 

Marttinen, Tittamari: Turvamies 

Niemelä, Reetta & Jormalainen, Emmi: Uljas-sarja 

Nopola, Sinikka: Siiri-sarja 

Nopola, Tiina ja Sinikka: Risto Räppääjä -sarja tai Heinähattu ja 

Vilttitossu -sarja 

Nöstlinger, Christine: Mini-sarja 

Parvela, Timo: Ella-sarja tai Pate-sarja 

Peltoniemi, Sari: Gattonautti ja muita arkisatuja 

Perttula, Pirkko-Liisa: Kummitusperhe Kammoset -sarja 

Saarikoski, Saska: Meidän isä on Hammaspeikko 

Saarivirta, Leila: Nukkumatin vastaisku 

Salmi, Veera: Mauri-sarja 

Tanskanen, Tiina: Hevostyttö Iitu -sarja 

Teräs, Mila: Telma ja kuiskausten koulu 

Thorbjørn, Egner: Kasper, Jesper ja Joonatan: Kolme iloista 

rosvoa 

Webb, Holly: Tepsu joutuu pulaan tai joku muu sarjan kirja 

Whybrow, Ian: Harri ja dinot -sarja 

Widmark, Martin: Lasse-Maijan etsivätoimisto -sarja 

Useita kirjailijoita: Keltanokka-sarja tai Lukupalat-sarja tai 

Kirjava kukko -sarja

 

 

 

Kuvakirjat: 

Beskow, Elsa: Punaisen tuvan Annika tai joku muu kirjailijan 

kuvakirja 

Flygare, Ingrid: Putti-sarja 

Harainen, Pirkko: Emma-sarja 

Havukainen, Aino & Toivonen, Sami: Tatu ja Patu -sarja 

Havukainen, Aino & Toivonen, Sami: Veera-sarja 

Janosch: Rennosti vaan! tai joku muu kirjailijan kuvakirja 

Kanto, Anneli: Kulkurikaksikko tai jokin muu kirjailijan kirja 

Kirkkopelto, Katri: Hirmuista koulupäivää, hirviö 

Korolainen, Tuula: Kuono kohti koulua tai Kissa Killi -sarja 

Kunnas, Mauri: Tassulan tarinat tai joku muu kirjailijan kuvakirja 

McNaughton, Colin: Jalkapallohullu 

Mikkelinen, Jerry: Maltti & Valtti -sarja 

Nordqvist, Sven: Viiru ja Pesonen -sarja 

Parvela, Timo: Keinulauta, Karuselli tai Onnenpyörä tai Taro-sarja 

Wieslander, Jujja: Mimmi Lehmä -sarja 

Virtanen, Leena: Xing-sarja 

 

 

 



Satuklassikot: 

Dahl, Roald: Kekseliäs kettu 

Karjalainen, Elina: Uppo-Nalle-sarja 

Knutsson, Gösta: Pekka Töpöhäntä -sarja 

Lindgren, Astrid: Eemeli-sarja, Peppi Pitkätossu -sarja tai 

Melukylän lapset 

Mäkelä, Hannu: Herra Huu -sarja  

Topelius, Zacharias: Vattumato

 

Runokirjat: 

Anderson, Lena: Pikku siili ja possu ressu 

Donaldson, Julia: Oiva Sintti 

Itkonen, Jukka: Krokotiili hikoaa ja muita eläinrunoja tai jokin 

muu kirjailijan runokirja 

Kanto, Anneli: Älytön Äyriäinen ja muita eläinriimejä 

Korolainen, Tuula: Noitaluvut tai jokin muu kirjailijan runokirja 

Kunnas, Kirsi: Tiitiäisen satupuu tai jokin muu kirjailijan runokirja 

Niemelä, Reetta: Sinisen kärpäsen sirkus ja muita runoja 

naapurinötököistä 

Niska, Heikki: Peikkovaara tai jokin muu kirjailijan runokirja 

Nuotio, Eppu: Papupiilokas tai jokin muu kirjailijan runokirja 

Perkiö, Pia: Huuhkajan hotelli tai jokin muu kirjailijan runokirja 

Venho, Johanna: Linnunmaitoa kainalokanoille

 

Sarjakuvat: 

Voit valita vapaasti sinua kiinnostavan sarjakuvan. Jos olet epävarma kirjan soveltuvuudesta diplomikirjaksi, kysy asiasta opettajaltasi. 

 

 Tietokirjat: 

Voit valita vapaasti sinua kiinnostavan tietokirjan. Jos olet epävarma kirjan soveltuvuudesta diplomikirjaksi, kysy asiasta opettajaltasi. 

 

 

 

Ohjeita oppilaille 

Kirjallisuusdiplomin suorittaminen: 

1. Kirjoita nimesi tämän vihon kanteen. 

2. Valitse kirja kirjalistalta. 

3. Lue kirja ja nauti tarinasta. 

4. Merkitse lukemasi kirjan tiedot luettujen kirjojen listaan, joka löytyy tästä vihosta. 

5. Merkitse listaan myös sivumäärä ja mitä mieltä olet kirjasta. 

6. Sovi opettajan tai muun aikuisen kanssa suoritustavasta. 

7. Tee sovitut tehtävät. 

8. Pyydä opettajan tai aikuisen kuittaus listaan. 

9. Kun olet lukenut tarvittavan määrän kirjoja, saat opettajalta myöhemmin 

kirjallisuusdiplomin. 

10. Säilytä kirjallisuusdiplomivihko hyvässä tallessa.



 

1. luokalla lukemani kirjat 

 

 Kirjailijan ja kirjan nimi 
Tehtävän 
numero 

Sivujen 
määrä 

Mitä pidit 
kirjasta?  

😊😐☹ 

Suoritus 
hyväksytty, 

aikuisen 
kuittaus 

1) Lastenkirjat   

 

  

2) Kuvakirjat   

 

  

3) Satukirjat   

 

  

4) Runokirjat   

 

  

5) Sarjakuvat   

 

  

6) Tietokirjat TAI 
Kirja 

kategoriasta 1-3 
  

 

  

Kirja 
kategoriasta 1-3 

  

 

  

Paras lukemani kirja oli: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Luin yhteensä ____________ sivua. 

 

Lopullinen suorituspäivä ja opettajan allekirjoitus: 

______________________________________________________ 

Paljon onnea! 

Olet nyt suorittanut 1. luokan kirjallisuusdiplomin! Saat opettajalta diplomin. 

 

 

 

 



 

2. luokalla lukemani kirjat 

 

 Kirjailijan ja kirjan nimi 
Tehtävän 
numero 

Sivujen 
määrä 

Mitä pidit 
kirjasta?  

😊😐☹ 

Suoritus 
hyväksytty, 

aikuisen 
kuittaus 

1) Lastenkirjat   

 

  

2) Kuvakirjat   

 

  

3) Satukirjat   

 

  

4) Runokirjat   

 

  

5) Sarjakuvat   

 

  

6) Tietokirjat TAI 
Kirja 

kategoriasta 1-3 
  

 

  

Kirja 
kategoriasta 1-3 

  

 

  

Paras lukemani kirja oli: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Luin yhteensä ____________ sivua. 

 

Lopullinen suorituspäivä ja opettajan allekirjoitus: 

______________________________________________________ 

Paljon onnea! 

Olet nyt suorittanut 2. luokan kirjallisuusdiplomin! Saat opettajalta diplomin. 

 

 

 

 



Innostuin lukemaan lisää 

Kirjailijan ja kirjan nimi 
Montako 

sivua kirjassa 
on? 

Mitä pidit 
kirjasta?  

😊😐☹ 

Suoritus 
hyväksytty, 

aikuisen 
kuittaus 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

Paras lukemani kirja oli: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Luin yhteensä ____________ sivua. 

 



Tehtävät luetuista kirjoista: 

         = tehtävästä löytyy myös valmis pohja  

1. Esittele kirjan päähenkilö. Piirrä keskelle hänen kuvansa ja ympärille sanoja, jotka 

kuvaavat millainen hän on.  

2. Piirrä päähenkilön kuva ja kirjoita kuvaus päähenkilöstä.  

3. Leikkaa lehdistä tai piirrä kirjaan uusi henkilö. Kirjoita hänen henkilötietonsa ja 

lyhyt kuvaus hänestä. 

4. Kirjoita kirjan päähenkilölle kirje tai sähköposti. 

5. Piirrä esineitä tai asioita, joita päähenkilö pakkaisi matkalaukkuunsa. 

6. Jos saisit olla jokin kirjan henkilöistä, kuka olisit ja miksi? 

7. Kirjoita kirjan henkilön päiväkirjaa yhdeltä päivältä. 

8. Piirrä 2 kirjan henkilöä ja kirjoita, mitä he sanovat toisilleen.  

9. Nimimetsästys: Etsi ja kirjoita kirjasta henkilöiden ja paikkojen nimiä. Kerro lisäksi 

kirjan hauskimmasta tai jännittävimmästä kohdasta. 

10. Piirrä päähenkilön koti ja kirjoita kuvateksti. 

11. Valitse kirjasta jokin tapahtumapaikka ja piirrä siitä kuva tai kartta 

12. Kuvaile sanoin kirjan tärkein tapahtumapaikka. Millaista siellä on? Mitä siellä 

näkyy? Mitä siellä kuuluu? Miltä siellä tuoksuu? 

13. Kirjoita lyhyesti mistä kirja kertoo.  

14. Valitse kirjasta paras kohta. Piirrä tai kirjoita tapahtumasta tai lue se muille. 

15. Piirrä sarjakuva tai juonikartta kirjan tapahtumasta tai tietokirjan aiheesta.  

16. Etsi kirjasta 6 mielenkiintoista lausetta ja käytä niitä itse keksimässäsi tarinassa. 

Kirjoita valitsemasi lauseet punaisella värillä tarinaan.  

17. Leikkaa lehdestä kirjaan sopivia kuvia. 

18. Etsi kirjasta hauska, surullinen tai jännittävä kohta. Kirjoita se. 

19. Keksi kirjalle uusi loppuratkaisu. 

20. Kirjoita, mitä päähenkilölle kuuluu 10 vuoden kuluttua. 

21. Kuka kirjan henkilöistä haluaisit olla ja miksi? 

22. Vertaa mitä samanlaista kirjassa on kuin sinun elämässäsi. 

23. Kirjoita kirja-arvostelu. Esittele teos ja tekijä lyhyesti. Pohdi, mitkä asiat olivat 

kiinnostavia, millaisia henkilöt olivat, millaista kieltä ja tyyliä käytettiin. Arvioi 

lopuksi hyviä ja huonoja puolia. Kenelle suosittelisit kirjaa? 

24. Tee kirjasta houkutteleva mainos. Käytä sekä tekstiä että kuvia. 

25. Lue ääneen pikkusisaruksillesi tai vanhemmillesi. 

26. Etsi ja kirjoita kirjasta 10 kiinnostavaa sanaa.  

27. Piirrä 3 kirjaan liittyvää esinettä ja kerro, miten ne liittyivät tarinaan. 

28. Suunnittele ja piirrä kirjalle uusi kansi. 

29. Suunnittele kirjalle uusi takakansi: houkutteleva teksti ja kuva. 

30. Tee kirjasta kirjalaatikko. 

31. Tee kirjasta fantasia- tai satumaailmaan sopiva kalenteri. Keksi maailmaan uudet 

viikonpäivät, kuukaudet ja juhlapäivät.  

32. Huumorisanastus: Etsi kirjasta 6 hauskaa sanaa. Kirjoita sanoista runo tai pieni 

tarina. 

33. Etsi Internetistä tai muualta tietoja kirjan kirjoittajasta. 

34. Tee kirjan kirjoittajalle haastattelukysymyksiä. 
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35. Vinkkaa kirja luokallesi. Älä paljasta loppuratkaisua! 

36. Paritehtävä: valitkaa toisillenne kirja, josta itse pidätte, lukekaa kirjat ja 

keskustelkaa niistä. Millainen kaverin valinta oli? Piditkö kirjasta? 

37. Keksi ja kirjoita 5 kysymystä kirjan tapahtumista ja vastaa niihin. 

38. Mistä aiheesta tietokirja kertoo ja mitä uutta tai mielenkiintoista löysit kirjasta? 

Lisää tekstiin sopivia kuvia.  

39. Tee jotain tietokirjan ohjeen mukaan (nikkaroi, askartele, leivo, meikkaa, kampaa, 

neulo tai virkkaa). 

40. Etsi kirjasta sanoja, joita et ymmärtänyt. Selvitä ja kirjoita, mitä ne tarkoittavat. 

41. Mitä aiheita kirjassa käsitellään? Kirjoita muutama esimerkki. 

42. Mitä uutta opit tai sait tietää kirjasta? 

43. Valitse runo ja piirrä siitä kuva. 

44. Kirjoita kirjan kaunein runo. 

45. Valitse kirjasta runo. Järjestä runon sanat uuteen järjestykseen, näin saat uuden 

erilaisen runon. 

46. Kirjoita yksi säkeistö lisää valitsemaasi runoon.  

47. Kirjoita runo jostakin kirjan tapahtumasta.  

48. Valitse runo ja 3 väriä. Tee kuva, jossa runo ja värit kuvaavat kuvan tunnelmaa. 

49. Etsi kirjasta riimipareja ja kirjoita niistä pieni runo.  
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