
Kirje opettajille 

Loistava lukudiplomi alakoulun oppilaille! 

 

Lukudiplomin tausta & tulevaisuus 

Loisto-kirjastot ovat yhdessä toteuttaneet oman seutukunnallisen lukudiplomin alakoululai-

sille ”Loisto-kirjasto lapsille” -projektirahan avulla. Se on nimeltään Loistava lukudip-

lomi. Loistavaan lukudiplomiin kuuluvat luokka-astekohtaiset kirjalistat sekä tehtävät kir-

joihin, jotka on suunniteltu siten, että niiden tarkistaminen ei vie opetushenkilöstöltä juuri-

kaan aikaa. Diplomipaketin mukana tulevat myös tulostettavat diplomipohjat oppilaille sekä 

valmis kirje lukudiplomisuorituksesta, sekä sen tärkeydestä, oppilaiden vanhemmille.  

 
Diplomin sisältö on pääosin seutukunnan kirjavinkkareilta, joten kivaa luettavaa löytyy pal-

jon! Diplomin tehtävät ovat lähes kaikki peräisin Kunnarista, joka on Opetushallituksen In-

ternetissä ylläpitämä lukudiplomipalvelu. Tehtävälomakkeet saivat oman seutukunnallisen 

kosketuksensa ulkoasullisesti. Diplomia päivitetään jatkossa noin joka toinen tai kolmas 

vuosi seutukunnan kirjavinkkareiden toimesta. Otamme vastaan kirjaehdotuksia myös 

opetushenkilöstöltä. Toivoisimme saavamme muutenkin palautetta teiltä ja oppilailtanne 

kaikesta lukudiplomiin liittyvästä, jotta voimme kehittää sitä tulevina vuosina. Voit antaa 

palautteesi mihin tahansa Loisto-kirjastoon. 

Suosittelemme lisäksi, että lukudiplomit jaettaisiin oppilaille erityisessä tilaisuudessa, mikä 

lisäisi diplomin juhlallisuuden tuntua sekä tekisi sen ansaitsemisen tavoitellummaksi ja tär-

keämmän tuntuiseksi. Hyviä juhlapäiviä diplomin jakamiseen olisivat esim. Kirjan ja ruusun 

päivä, kevätjuhlapäivä, Äitienpäivä tms. Ja aina parempi, jos myös lähisukulaiset voisivat 

osallistua tilaisuuteen. 

 

Lukudiplomin kuvaus sekä suoritus 

Erilaisia kirjakoreja diplomissa on 10 kappaletta, jotka ovat otsikoiltaan samat joka 

luokka-asteella. Kirjakoreissa käsitellään eri aiheita sekä tutustutaan erilaisiin kirjallisuu-

denlajeihin. Kirjakorit ovat nimeltään: Kuvakirjat, Jännitysjutut, Eläinystävät, Sadut, 

Kavereiden kanssa, Runot, Hauskat tapaukset, Sarjakuvat, Sekalaista säpinää sekä 

Tietokirja. 

 



Oppilaat saavat valita joka diplomitasosuoritukseen myös yhden vapaavalintaisen kauno-

kirjan, jos kirjakorien ulkopuoleltakin on löytänyt jonkin kivan ja kiinnostavan kirjan. Tarkoi-

tus kuitenkin on tutustuttaa oppilaita erilaisiin kirjallisuudenlajeihin ja –tyyleihin, siksi vain 1 

vapaavalintainen teos / diplomitaso.   

Loistavan lukudiplomin suoritus on kolmetasoinen, jonka joka tasolla on oma nimen-

sä. 1. taso on Loistolukija, 2. taso Loistokas lukija sekä 3. taso Loistavin lukija!  

Loistolukija lukee 3 kirjaa, Loistokas lukija on lukenut jo 9 kirjaa ja Loistavin lukija! on 

lukenut kaiken kaikkiaan 19 kirjaa.  

Taso katsotaan suoritetuksi, kun oppilas on lukenut vaaditun määrän kirjoja sekä 

tehnyt lukudiplomikirjalistan mukana tulleet tehtävät kirjoista. Tehtävälistoja on 3 eri-

laista: 1-2 lk:n tehtävät, 3-4 lk:n tehtävät sekä 5-6 lk:n tehtävät. Tehtävien mukana tulee 

myös Termikirjasto, jonka sisältö on peräisin Kunnarista. Termikirjasto avaa oppilaille 

joitakin 3-6 luokan tehtävissä esiintyviä termejä. (Kunnarin löydät osoitteesta: 

http://www2.edu.fi/kunnari/. Suosittelemme kuitenkin käyttämään oppilailla omaa lukudip-

lomiamme, koska Kunnarin kirjalistat eivät vastaa täysin seutukunnan kirjastojen tarjon-

taa.) 

Oppilaat saavat itse päättää mihin tasoon yrittävät lukuvuoden aikana. Joka tasosuori-

tuksen jälkeen ei anneta diplomia, vaan oppilaalle annetaan lukuvuoden päätteeksi 

sen tasoinen diplomi kuin luetut kirjat ja tehdyt tehtävät oikeuttavat. Lukudiplomia 

suoritetaan syksystä kevääseen. Diplomimme mukana tulleet tehtäväpohjat voidaan 

kerätä kansioon, vihkoon tai muuhun sellaiseen.  

 

Lyhyt ohje tulostettavaksi oppilaille  

(Liitä teksti uuteen asiakirjaan niin monta kertaa kuin sivulle mahtuu ja tulosta ohjeet) 

Loistavassa lukudiplomissa on 3 tasoa sekä 10 erilaista kirjakoria. Valitset itse, minkä 

tason haluat suorittaa lukuvuotesi aikana. Aloitustaso on Loistolukija (3 kirjaa), seuraava 

taso Loistokas lukija (9 kirjaa) ja huipputaso on Loistavin lukija! (19 kirjaa). Lukudiplo-

mia suoritat siten, että joka korista luet 1 kirjan, josta teet 1 tehtävän. Voit käyttää kirjako-

reja diplomitasosuorituksen aikana vain kerran. Poikkeuksena on Loistavin lukija! –taso, 

jossa luetaan 19 kirjaa, sitä suorittaessasi valitset kirjakoreista myös toisen kerran. Tieto-

kirja on aina vapaavalintainen. Sen lisäksi saat joka diplomitasosuorituksen aikana valita 

yhden vapaavalintaisen kaunokirjan, jos satut löytämään kiinnostavan kirjan kirjakorien 

ulkopuolelta. Tee kirjasta sen luettuasi 1 itse valitsemasi tehtävä tehtävälistalta. Voit käyt-

tää kutakin tehtävää lukuvuoden aikana vain kerran.  

http://www2.edu.fi/kunnari/

