
 
Luokat 1 - 2 
 
Lukudiplomin tavoitteena on kannustaa lapsia 
lukuharrastuksen pariin ja lisätä lukuinnostusta. 
 
Jokaisen lukuvuoden aikana luetaan kuusi kirjaa, 
jotka valitaan joko valmiilta kirjalistalta tai sovitaan 
erikseen opettajan kanssa. Kirjat on jaoteltu kuuteen 
ryhmään lajityypin mukaan: kuvakirjat, sadut ja 
satukokoelmat, runot, helppolukuiset kirjat, 
lastenromaanit ja tietokirjat. Jokaisesta ryhmästä 
valitaan luettavaksi yksi kirja.  
 
Lukudiplomiin liittyy tehtäväpaketti, jota voi 
halutessaan hyödyntää diplomisuorituksissa. 
Kun oppilas on lukenut kuusi kirjaa, hän saa 
lukudiplomitodistuksen.  
 
Tulostettavat kirjalistat, tehtäväpaketit ja 
lukudiplomitodistukset löytyvät Lapin kirjastojen 
verkkokirjastosta, osoitteesta 
https://lapinkirjasto.finna.fi/Content/lapsille. 
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Luokat 3 - 4 
 
Lukudiplomin tavoitteena on kannustaa lapsia 
lukuharrastuksen pariin ja lisätä lukuinnostusta. 
 
Jokaisen lukuvuoden aikana luetaan kuusi kirjaa, 
jotka valitaan joko valmiilta kirjalistalta tai sovitaan 
erikseen opettajan kanssa. Kirjat on jaoteltu kuuteen 
ryhmään lajityypin mukaan: lasten- ja 
nuortenromaanit, kuvakirjat, runot, sadut, sarjakuvat 
ja tietokirjat. Lasten- ja nuortenromaanit on lisäksi 
jaoteltu aiheen tai genren mukaan kolmeen ryhmään: 
arki ja harrastukset, fantasia ja scifi sekä jännitys, 
seikkailu ja kauhu. Lukuvuoden aikana luetaan kaksi 
lasten- tai nuortenromaania kahdesta eri ryhmästä 
(esim. fantasiakirja + jännityskirja tai harrastukseen 
liittyvä kirja + kauhukirja). Näiden lisäksi valitaan 
lopuista ryhmistä (kuvakirjat, runot, sadut, sarjakuvat 
ja tietokirjat) yhteensä 4 kirjaa, mutta ei kuitenkaan 
kahta kirjaa samasta ryhmästä. 
 
Lukudiplomiin liittyy tehtäväpaketti, jota voi 
halutessaan hyödyntää diplomisuorituksissa. 
Kun oppilas on lukenut kuusi kirjaa, hän saa 
lukudiplomitodistuksen. 
 
Tulostettavat kirjalistat, tehtäväpaketit ja 
lukudiplomitodistukset löytyvät Lapin kirjastojen 
verkkokirjastosta, osoitteesta 
https://lapinkirjasto.finna.fi/Content/lapsille. 
 
 



 
Luokat 5 - 6 
 
Lukudiplomin tavoitteena on kannustaa lapsia 
lukuharrastuksen pariin ja lisätä lukuinnostusta. 
 
Jokaisen lukuvuoden aikana luetaan kuusi kirjaa, 
jotka valitaan joko valmiilta kirjalistalta tai sovitaan 
erikseen opettajan kanssa. Kirjat on jaoteltu kuuteen 
ryhmään lajityypin mukaan: nuortenromaanit, 
kuvakirjat, runot, sadut, sarjakuvat ja tietokirjat. 
Nuortenromaanit on lisäksi jaoteltu aiheen tai genren 
mukaan kolmeen ryhmään: arki ja harrastukset, 
fantasia ja scifi sekä jännitys, seikkailu ja kauhu. 
Lukuvuoden aikana luetaan 2 nuortenromaania 
kahdesta eri ryhmästä (esim. fantasiakirja + 
jännityskirja tai harrastukseen liittyvä kirja + 
kauhukirja). Näiden lisäksi valitaan lopuista ryhmistä 
(kuvakirjat, runot, sadut, sarjakuvat ja tietokirjat) 
yhteensä neljä kirjaa, mutta ei kuitenkaan kahta kirjaa 
samasta ryhmästä. 
 
Lukudiplomiin liittyy tehtäväpaketti, jota voi 
halutessaan hyödyntää diplomisuorituksissa. 
Kun oppilas on lukenut kuusi kirjaa, hän saa 
lukudiplomitodistuksen. 
 
Tulostettavat kirjalistat, tehtäväpaketit ja 
lukudiplomitodistukset löytyvät Lapin kirjastojen 
verkkokirjastosta, osoitteesta 
https://lapinkirjasto.finna.fi/Content/lapsille. 
  
 
 
 


