
Lukudiplomin suorittaminen 

Lukudiplomiin tarvittavat kirjat löytyvät luokittain
diplomikirjalistoista. Kirjalistoissa on erilaisia aiheen mukaisia ryhmiä.

1. luokka: Lue vuoden aikana yksi kirja jokaisesta diplomikirjalistan ryhmästä. 
Myös aikuinen voi lukea kirjoja ääneen tai voit kuunnella listan kirjoja 
äänikirjoina. Yhteensä 4 kirjaa.

2. luokka: Lue vuoden aikana yksi kirja jokaisesta diplomikirjalistan ryhmästä 
+ mikä tahansa vapaavalintainen kirja (ei tarvitse olla listalta). Aikuinen voi 
lukea ääneen kaksi (2) kirjaa tai voit kuunnella kaksi (2)  kirjaa äänikirjana. 
Yhteensä 6 kirjaa.

3. luokka ja 4.luokka: Lue vuoden aikana yksi kirja jokaisesta 
diplomikirjalistan ryhmästä + mikä tahansa vapaavalintainen kirja (ei tarvitse 
olla listalta).  Aikuinen voi lukea ääneen yhden (1) kirjan tai voit kuunnella 
yhden äänikirjan. Yhteensä 6 kirjaa.

5. luokka ja 6.luokka: Lue vuoden aikana yksi kirja jokaisesta 
diplomikirjalistan ryhmästä + mikä tahansa vapaavalintainen kirja (ei tarvitse 
olla listalta). Voit kuunnella yhden kirjan äänikirjana. Yhteensä 7 kirjaa.

Vapaavalintainen kirja voi olla myös tietokirja.

Voit tulostaa oman luokka-asteesi diplomilistan kirjaston nettisivuilta.

Valitse listalta yksi kirja jokaisesta aiheryhmästä. Lue kirjat lukuvuoden aikana ja  
kirjoita jokaisesta lukemastasi kirjasta lukupäiväkirjaan kirjailijan ja kirjan nimi sekä 
muutamalla sanalla oma mielipiteesi kirjasta. Pyydä sen jälkeen opettajalta kuittaus 
lukupäiväkirjaan. Opettaja tarkistaa ja hyväksyy lukusuorituksen. 

Voit myös lisäksi merkitä lukemasi kirjan tulostamaasi listaan, näin pysyt helposti 
selvillä siitä, mitkä aiheryhmät on luettu.

Lukudiplomin voi suorittaa opettajan johdolla tai itsenäisesti.
Jos suoritat lukudiplomia opettajan johdolla, palauta täytetty lukupäiväkirja 
opettajalle.  Jos suoritat lukudiplomia itsenäisesti, palauta täytetty lukupäiväkirja 
kirjastoon.  Tällöin kirjastohenkilökunta tarkistaa ja hyväksyy lukusuorituksen.



Lukupäiväkirjan lisäksi voit tehdä kirjaan liittyviä lisätehtäviä. Nämä ovat vapaa-
ehtoisia, eikä niitä tarvitse palauttaa. 

Voit suorittaa myös alempien luokkien lukudiplomeita. Esimerkiksi kolmos-
luokkalainen voi suorittaa ykkös- ja kakkosluokan diplomit. Ylempien luokkien 
diplomeita et voi suorittaa etukäteen. 

Lukudiplomin suorittamisesta saat lukuvuoden päättyessä Kirja-Kengun 
lukudiplomi -todistuksen joko koulussa opettajalta tai kirjastosta itsenäisesti 
suorittaneille.

Lisädiplomit
Innokkaat  lukijat  voivat  suorittaa  vuosittain  Kirja-Kengun  lukudiplomin  lisäksi 
lisädiplomeita. 

   Lukumestaridiplomi  
Lukemalla oman luokka-asteesi  diplomikirjalistalta vielä lisäksi  yhden kirjan 
jokaisesta aiheryhmästä saat Kirja-Kengun Lukumestaridiplomin. Eli ensin 
luet lukudiplomiin tarvittavat kirjat luokka-asteesta riippuen (4,6 tai 7 kirjaa) ja 
niiden lisäksi luet uudet kirjat samaan tapaan oman luokka-asteesi kirjalistalta 
valiten.

   Supermestaridiplomi  
Jos lukuintoa on vielä, voit jatkaa kirjojen lukemista samalta listalta. Lukemalla 
samalta luokka-asteesi listalta jälleen yhden eri kirjan jokaisesta ryhmästä saat 
Kirja-Kengun Supermestaridiplomin. 

Täytä myös Lukumestari-/Supermestaridiplomikirjojen lukemisesta lukupäiväkirjaa.

Kuudennella  luokalla  voit  saada  1.-6.  –luokkien  Kirja-Kengun 
Kirjallisuusdiplomin, jos olet suorittanut kaikki kuusi lukudiplomia. Muista pitää 
saadut diplomit tallella.


