
Mikä on lukudiplomi? 
 

Lukudiplomin tavoitteena on innostaa lukemaan 
 

Lukudiplomin tavoitteena on innostaa lasta ja nuorta lukemaan. Toisilla diplomin 

suorittaminen kasvattaa lukuintoa, toisilla lukuinto elää ilman suoritustakin. 

Molemmat tavat ovat yhtä hyviä, tärkeintä on löytää lukemisen ilo! 

 

Lukudiplomisuoritusta varten luetaan vähintään kuusi kirjaa 
 

Lukudiplomisuoritusta varten oppilas lukee tai kuuntelee vähintään kuusi kirjaa. 

Kirjoja on monenlaisia. Opettaja arvioi luettavan kirjan soveltuvuuden oppilaan 

lukudiplomisuoritukseen. Lukuvinkkejä voi löytää esimerkiksi 

• verkkokirjastosta Lukemalla lentoon -lukudiplomisivulta 

• kaverin kirjahyllystä 

• kirjablogeista 

• opettajan suosituksista 

Kirjaston henkilökunnalta voi aina kysyä apua niin sopivan luettavan löytämiseen 

kuin verkkokirjaston käyttöön. 

 

Luettujen kirjojen koontilistan sekä diplomipohjat voi tulostaa 

verkkokirjastosta 
 

Verkkokirjastosta voi tulostaa luettujen kirjojen koontilistan. Lukuvuoden 

päätteeksi opettaja voi halutessaan jakaa lukudiplomin suorittaneille oppilailleen 

diplomit. Tarjolla on neljä erilaista diplomia. Kolmessa suoritukseen vaaditaan 

tietty määrä luettuja kirjoja. Neljännellä palkitaan luokassa eniten kirjoja lukenut 

oppilas. Hän on koko luokan Lukuninja. Diplomipohjat löytyvät verkkokirjaston 

lukudiplomisivulta. 

• Lukutaituri-diplomi vähintään kuusi kirjaa lukeneelle oppilaalle 

• Lukusankari-diplomi vähintään kaksitoista kirjaa lukeneelle 

oppilaalle 

• Lukumestari-diplomi vähintään kaksikymmentäneljä kirjaa 

lukeneelle oppilaalle 

• Lukuninja-diplomi eniten luokassa kirjoja lukeneelle oppilaalle 

 

 



Lukudiplomisivulle on koottu lukuvinkkejä 
 

Lukudiplomisivun lukuvinkit on jaettu kolmeen kirjakaruselliin. 

• Lukuvinkit eskareille, epuille ja topuille 

• Lukuvinkit kolkeille ja nelkeille 

• Lukuvinkit viikeille ja kuukeille 

Vaikka kukin kirjakaruselleista on suunnattu ensisijaisesti tiettyjen luokka-

asteiden lukijoille, voivat kaikki oppilaat löytää lukuvinkkejä jokaisesta 

karusellista. Jos paljon lukukokemuksia kerännyt toisluokkalainen haluaa lukea 

kuudesluokkalaisille vinkattuja kirjoja, on se aikuisen arvioinnin tuella 

mahdollista. Jos puolestaan lukuharrastukseen vasta herännyt viidesluokkalainen 

haluaa tutustua ensiluokkalaisille vinkattuihin kuvakirjoihin, ei häntä siitä sovi 

moittia. Yksi innostuu kuvakirjoista, toinen fantasiaromaaneista; yhtenä vuonna 

sarjakuvaromaanit keräävät sankan joukon lukijoita, toisena vain tietokirjallisuus 

kelpaa kriittiselle lukuhöperölle. Lukuinto elää monipuolisen lukemisen tuella!  

 

Verkkokirjastosta löydät tiedot kirjasta 
 

Juuri itseä miellyttävän kirjan löytäminen voi joskus vaatia kärsivällisyyttä. 

Sopivan luettavan haarukointi kannattaakin aloittaa jo koulussa tai kotona 

verkkokirjastosta käsin. Verkkokirjastosta löydät muun muassa 

• kirjan sisältökuvauksen 

• kirjan sivumäärän 

• muut versiot kirjasta 

• kirjan saatavuustiedon 

• sekä kirjan hyllypaikan kirjastossa. 

Etenkin itsepalveluaikoina kirjat löytyvät kirjaston hyllystä parhaiten jokaisen 

kirjaston omaa hyllypaikkatietoa apuna käyttäen. Muistathan kurkata myös 

muut tarjolla olevat versiot teoksesta! Hyllystä voi löytyä etsimästäsi kirjasta 

vanhempi painos tai vaikkapa pokkariversio; kokeile äänikirjaa, e-kirjaa tai e-

äänikirjaa. 

 

Tee mieleiseen kirjaan varaus! 
 

Verkkokirjaston avulla voit myös pelata varman päälle: kun sopiva kirja löytyy, 

varaa se omaan kirjastoosi noutoa odottamaan. Näin toivottu kirja on varmasti 

paikalla kirjastokäynnilläsi. Samalla käynnillä voit toki lainata mukaan paljon 

muutakin mukavaa luettavaa. Hyllyjen kätköistä löytyy aarteita! 


	Mikä on lukudiplomi?
	Lukudiplomin tavoitteena on innostaa lukemaan
	Lukudiplomisuoritusta varten luetaan vähintään kuusi kirjaa
	Luettujen kirjojen koontilistan sekä diplomipohjat voi tulostaa verkkokirjastosta
	Lukudiplomisivulle on koottu lukuvinkkejä
	Verkkokirjastosta löydät tiedot kirjasta
	Tee mieleiseen kirjaan varaus!


