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Lukudiplomi 8. 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: Paretskoi, Jyri: Shell's Angles (2013) 

Kolmen kaveruksen kesäsuunnitelmiin kuuluu mopojengin perustaminen ja tyttöystävän 

hankkiminen. Kommellusten lomassa sivutaan myös vakavampia aiheita. 

2. palkittu: Huotarinen, Vilja-Tuulia: Valoa valoa valoa (2011)  

On vuosi 1986. Mariian elämä muuttuu Tsernobylin onnettomuuden ja Mimin kohtaamisen 

jälkeen. Jos pelkäät rakkautta tai ydinräjähdyksiä, jätä tämä kirja väliin.  

3. rakkaus: Rowell, Rainbow: Eleanor & Park (2016) 

Rikkinäinen perhe, jatkuva väkivallan uhka. Millaista on, kun rosoisella hetkellä joku välittää ja 

haluaa pitää kädestä kiinni? Luvassa ensirakkautta ennen Facebookia, Instagramia ja 

Snapchatia. 

4. jännitys: Coben, Harlan: Pakopaikka (2012) 

Mickeyn elämässä pyörittävät arvoitukselliset kysymykset: Onko isä oikeasti kuollut auto-

onnettomuudessa? Mihin ja miksi tuore tyttöystävä on yllättäen kadonnut? 

5. kauhu: Haiseva käsi ja muita kauheita tarinoita Uhriniituntakaisesta (2016) 

Kauhutarinoiden tunnelmat vaihtelevat ällöstä karmivaan ja pelottavasta ilkikuriseen. Tarinat 

käsittelevät myös ulkopuolisuutta, yksinäisyyttä ja erilaisuutta.  

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: Alongi, K. K.: Kevätuhrit (2016) (myös e-kirjana) 

Joukko nuoria ja kuolemanaalto. Maailma muuttuu silmänräpäyksessä toukokuisena 

aamupäivänä. Kirja imaisee lukijan mukaansa keskelle katastrofia, josta nuoret päättävät 

selvitä.  

7. kirja ja elokuva: Riggs, Ransom: Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille (2012)  

(Elokuva: Miss Peregrine's home for peculiar children) 

Neiti Peregrinen lastenkoti on raunioina, mutta siellä vallitsee yhä epätavallinen tunnelma. 

Luvassa kihelmöivää jännitystä, ripaus kauhun aineksia ja puhuttelevia vintage-valokuvia. 

8. runo: Pää auki! : säkeitä nuorille (2010) 

Kun hiukset lentävät tuulessa, kun sinä lähdit pois, kun maapallo liekehtii. Kun on nuoruus. 

Kun on runo. Kun on.  

9. klassikko: Hinton, S. E.: Me kolme ja jengi (1967) 

Ponyboy on amerikkalaisen suurkaupungin kasvatti. Häntä yhdistää jengin muihin jäseniin 

ystävyys ja toisaalta viha parempiosaisia snobbareita kohtaan. 

10. sarjakuva: Morishige, Takuma: Pulpettinaapurit (2016) 

Huumorimanga, joka venyttää arkipäivän rajoja. Yokoita häiritsee, kun hänen vieruskaverinsa 

Seki keskittyy opetuksen sijasta pulpettinsa uumenista löytyviin oheisaskarteluihin.   

11. tietokirja (luokka 70.962): Levanto, Marjatta: Leonardo oikealta vasemmalle (2014) 

Leonardo da Vinci, ammatti yleisnero. Upeasti kuvitettu teos sukeltaa uteliaan Leonardon 

ajatuksiin ja suunnitelmiin: ”Kaikki on mahdollista, mikään ei ole varmaa”. 

12. villi kortti: valitse kirja itse! 

Katso ohjeet diplomin alusta. 

  

 

https://koha.outikirjastot.fi:8080/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=1710060

