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Lukudiplomi 7. luokka 

Lue vuoden aikana 6 kirjaa.  Voit valita luettavaa myös kirjalistan ulkopuolelta kuitenkin kirjaryhmiin 

sopien.  Listan 12. kirja on villi kortti eli valitse kirja itse. Jännittäväksi tilanteen tekee se, että et tiedä 

hyväksytäänkö kirja diplomiin. Jos haluat olla asiasta varma, hyväksytä kirja opella, kirjastossa tai 

voit myös valita kirjan seuraavista yläkoulun diplomeista: 

Oulun kaupunginkirjaston yläkoulun kirjallisuusdiplomi   

(Kirjalista löytyy myös Diplomilukija-sovelluksesta Google Play:stä tai Appstoresta) 

Kunnarilukudiplomi  

 

Sovi suoritustavasta opettajan kanssa. Tehtävävaihtoehdot löytyvät kirjaston kotisivuilta.  

 

 

 

 

 

 

1. huumori: Lehtinen, Tuija: Mopo (2005) 

"Mä panin mankin huutamaan ja ajoin suoraan kohti peltoa. Vähän ennen ojaa mä jarrutin 

etupyörällä ja takapää nousi korkealle ilmaan. Mä vaapuin ojan reunalla ja olin melko varma, 

että menisin ympäri. Ei olisi sekään ollut ensimmäinen kerta. Mä olin sitä lajia nisäkäs, että 

mulla meni hommat usein överiksi..." 

2. palkittu: Sumanen, Nadja: Rambo (2015) (myös e-kirjana) 

Rambolla on lyhyt pinna, mutta selviytyjän luonne. Kesälomareissu äidin miesystävän Rotan 

vanhempien mökille tuo väriä arkeen: siellä on säännölliset ruoka-ajat sekä tuittuileva Liina. 

3. nuoruus: Veirto, Kalle: The Next One (2016) 

Ysiluokka, kouluprojekti ja Pasi Ranta. Tuloksena Pasi perustaa nimimerkin katkoaika.comiin ja 

alkaa lätkäkommentaattoriksi. Eikä hänen lempinimensä ei ole suotta Moottoriturpa! 

4. jännitys: Rossi, Nemo: Rooman sudet (2012) 

Peltikolari Roomassa johtaa kaverikolmikon tutkimaan muinaista susipapiston kulttia. Miten 

se liittyy hämäräperäisiin kaivauksiin vuoristossa?  

5. novelli: Levola, Kari: Suorin mutka ikinä (2011)  

Nuoruus, koulukiusaaminen, perhe ja rakkaus. Älä anna ulkoasun hämätä vaan lue lyhyitä 

mininovelleja nuorten elämästä. 

https://www.ouka.fi/documents/1958741/2965688/Ylakoulu_kirjalista_marraskuu2016_kansikuvilla.pdf/b676a43a-a411-4aed-a6ce-71296d29485a
https://kunnarilukudiplomi.fi/
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6. fantasia ja scifi: Peltoniemi, Sari: Kuulen kutsun metsänpeittoon (2011)  

Vaellusretki Lappiin ja vainoava painajaisnainen. Jouni joutuu tutustumaan kolttasaamelaisiin 
juuriinsa lähemmin kuin olisi ehkä halunnut. Yliluonnollisia tunnelmia tasoittavat kaverikuviot 
ja ensirakkaus. 
 

7. kirja ja elokuva: Green, John: Tähtiin kirjoitettu virhe (2013) 

Ota nessut esille ja tutustu Hazeliin ja Augustukseen. Hazel sairastaa kilpirauhassyöpää ja on 

jo elänyt pitempään kuin kukaan uskalsi kuvitella. Kipu on tuttua myös luusyöpää sairastavalla 

Augustukselle ja hän on päättänyt voittaa Hazelin sydämen. 

8. runo: Runo vieköön (toim. Kari Levola) (2009) 

Runoja nuoruudesta: lyhyitä ja pitkiä, perinteisiä ja kokeilevia, kuvarunoja ja proosarunoja. 

Monipuolinen kattaus runoutta kuudeltoista kirjailijalta. 

9. klassikko: Orwell, George: Eläinten vallankumous (1945) 

”Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta toiset eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.”  

Eläimet kaappaavat vallan maatilalla. Mutta valta turmelee. Edelleen ajankohtainen aihe, 

vaikka alun perin kirja on satiiri Venäjän vallankumouksesta.  

10. sarjakuva: Närhi, Kati: Seitsemäs vieras (2015) 

Kiehtovasti kuvitettu teos orpotyttö Agnesista. Hän vierailee tätinsä kanssa Orkoloran 
kartanossa. Kartanon outojen vieraiden arvoitusten vyyhtiin sotkeutuessa Agnes selvittää 
myös vanhempiensa kohtalon. 

 

11. tietokirja (luokka 91): Sisättö, Vesa: Unohtunut avain joka upotti Titanicin : ja muita historian  

mokia (2014, myös e-kirjana) 

Maailmanhistoriallisia erehdyksiä ja mokia historiasta nykypäivään. Erehdysten seurauksena 

voi syntyä sotia, onnettomuuksia tai vaarallisia keksintöjä. Joskus niistä voi seurata jotain 

hyvääkin, kuten Berliinin muurin murtuminen.  

12. villi kortti: valitse kirja itse!  

 Katso ohjeet diplomin alusta. 


