Kutosten diplomikirjat
Lukudiplomin saadaksesi sinun tulee lukea kuusi kirjaa, jotka voit valita tältä kirjalistalta.
Valitse 1-2 kirjaa listan jokaisesta kirjaryhmästä.
Kuudesta kirjasta yksi voi olla vapaavalintainen eli voit itse valita yhden kirjan, jonka haluat
lukea.
Kutosluokkien oppilaiden lukudiplomin suoritukseen hyväksytään yksi kuunneltu kirja.
SARJAKIRJAT
Kanto: Futistyttö –kirjat
Kuronen: Vili Voipio –kirjat
Kökkö: Anterin aarre / Huojuva torni / Kätkö / Megamysteeri / Saarikätkö / Vaara /
Varjon jäljillä / Väylän vartija
Lehtinen: Saimi ja Selma -kirjat
Parvela: Sammon vartijat –kirjat
Pichon: Tom Gates -kirjat
KOTIMAISET NUORTENROMAANIT
Ellilä: Majavakevät
12-vuotias Hilla viettää paljon aikaa lammella ja seuraa kahden majavan, Hopeaturkin ja
Mustatassun, touhuja. Hän samaistuu Kanadasta Suomeen tuotujen majavien kohtaloon,
onhan hän itsekin adoptiolapsi Kolumbiasta. Naapurin Korpelainen ei ole innostunut
majavista ja siitä, että ne vahingoittavat metsää tekemällä patoja ja haluaa häätää ne
keinolla millä hyvänsä.
Hai: Haiseva käsi ja muita kauheita tarinoita Uhriniituntakaisesta
Karmea, kaunis ja ilkikurinen tarinakokoelma mm. koulukiusaamisesta, vanhempien erosta
ja yksinäisyydestä.
Kallioniemi: Pako
Matilda soutaa sadetta pakoon syrjäiseen saareen, jossa Alarikiksi esittäytyvä mies pyytää
hänet luokseen sadetta pitämään. Pian Matilda huomaan olevansa vankina talossa, jossa
on lukkojen takana toinenkin tyttö, Carita. Tytöt onnistuvat pakenemaan, mutta Alarik
pääsee heidän jäljilleen…
Kivekäs: Päin Porkkalaa
Emma näyttelee äidille sairasta, ettei tarvitsisi mennä kouluun pilkattavaksi. Äiti kuitenkin
pakottaa Emman päiväksi naapurin Ester-tädin luo. Ester alkaa kertoa aarteesta, jonka
hän on aikoinaan kätkenyt Porkkalaan Emil-veljensä kanssa. Emma kiinnostuu asiasta ja
houkuttelee Esterin vanhan amerikanraudan rattiin. Ja niin alkaa parivaljakon uskomaton
seikkailu kohti Porkkalaa.
Kontio: Viidakon kutsu
Alpo on 12-vuotias, hyväsydäminen, suurikokoinen ja vahva poika. Alpon paras ystävä on
hänen luokkatoverinsa Alma. Almalta Alpo kuulee, että Kainuun korvessa on viidakko,
jossa asuu luonnonkansa, Vimbat. Alpon tehtävä on pelastaa viidakossa asuvat ”villit”,
jotka ovat joutuneet vaikeuksiin.
Mäkitalo: Pääkallokiitäjät / Pääkallokiitäjät salaseuran jäljillä /
Pääkallokiitäjät ja salaisuus Kanarialla
Timin ja Teron seikkailuja.

Pietikäinen: Painajainen leirikoulussa
Villen, Jussin ja Emman luokka pääsee sittenkin leirikouluun, joka jo uhattiin perua!
Luokka suuntaa kohti vanhaa maaseutukoulua ja luvassa on hauskoja seikkailuja ja rentoa
oleilua. Toisin kuitenkin käy: pian koko luokka huomaa olevansa koulun erikoisen isännän,
taiteilija Väinö Koulun, vankina. Keksivätkö leiriläiset yhdessä keinon päästä vapauteen?
Salmi: Onks noloo : leirikoulussa
Kuudesluokkalaisen elämä on täynnä noloja tilanteita ja toisinaan pienikin moka voi
tuntua maailmanlopulta. Varmin paikka ajautua noloihin tilanteisiin on tietenkin
leirikoulu!
Vahtokari: Peliin kadonnut poika
Kuudesluokkalainen Lauri seurustelee mieluummin tietokonepelien kuin kavereidensa
kanssa. Erityisen kiire hänellä on koulusta kotiin nyt kun äiti on ostanut upouuden,
jännittävän Metapaxin paluu –pelin. Eräänä päivänä Lauri huomaa koiransa television
ruudussa: se on käsittämättömästi joutunut Metapaxin maailmaan!
ULKOMAISET NUORTENROMAANIT
Brallier: Maailman viimeiset tyypit 1 / Maailman viimeiset tyypit : zombiparaati
Siitä asti kun hirviökatastrofi tuhosi maailman sellaisena kuin me sen tunnemme, 13vuotias Jack on asunut puumajassaan suojanaan katapultteja ja vallihauta, seuranaan
videopelit ja ravintonaan loputon varasto Oreo-keksejä ja Mountain Dew'ta.
Kun taistelu zombeja, siipirähkiä ja köynnösryönejä vastaan käy yksinäiseksi, Jack
yhdistää voimansa nörtti-Quintin ja ääliö-Dirkin kanssa. Jack on päättänyt pelastaa
ihastuksensa Junen ja maailman - ja olla olematta enää koskaan mikään
keskivertokaveri! Pystyykö hän siihen?
Bujor: Ennuskivien mahti
Jade, Opale ja Ambre saavat 14-vuotispäivänään tietää, että heille on jo muinaisissa
kirjoituksissa osoitettu suuri tehtävä. Tytöt lähtevät matkaan mukanaan vain musta
samettipussukka, jossa on jokaisen nimen mukainen jalokivi. Ennuskiviä koskettaessaan
tytöt pystyvät luomaan ympärilleen taikapiirin ja saamaan yhteyden näkymättömiin voimiin.
Colfer: Etsivätoimisto Puolikuu
Fletcher Moon, joka on nettiopistosta yksityisetsiväksi valmistunut koulupoika, on
selvittänyt jo lukuisia rötöksiä. Tällä kertaa hän on saanut ratkaistavakseen todellisen
haasteen, sillä koko koulun ihailema April Devereux syyttää törkeästä varkaudesta
kieltämättä huonomaineisen Sharkeyn perheen Rediä. Juttu mutkistuu, kun Fletcher
etenee tutkimuksissaan.
Gorman: Jerry, hurmaava hikke
Hikke! Hikipinko! Siitä nimestä Jerry on saanut tarpeekseen. Minkä hän sille voi, että
hänellä on silmälasit ja hän tietää, mikä on Newtonin toinen laki? Kun Jerry aloittaa
uudessa koulussa, hän päättää vaihtaa tyyliä kertaheitolla.
Grindley: Silkkipääsky
11-vuotiaan kiinalaistytön Lu Si-yanin huoleton ja onnellinen elämä muuttuu sinä päivänä,
kun hänen setänsä myy hänet markkinoilla. Lu Si-yan päätyy rikkaan kaupunkilaisperheen
palvelijaksi ja joutuu raatamaan pitkiä päiviä palkatta. Perheen ystävällisen isoäidin avulla
tyttö pääsee kuitenkin pakenemaan ja aloittaa pitkän kotimatkan takaisin äitinsä ja
perheensä luo.

Harris: Taikajengi / Taikajengi ja suuri ennustaja
Carter on nuori katutaikuri, joka pakenee konnamaisen enonsa luota. Hän ei luota
ihmisiin eikä usko löytävänsä uudesta, uneliaasta pikkukaupungista ystäviä ja
taikuutta. Kaikki kuitenkin muuttuu silmänräpäyksessä, kun kaupunkiin saapuu B. B.
Bosson kiertävä tivoli aikeenaan varastaa kaikki, mikä irti lähtee.
Onnekseen Carter tapaa salaperäisen herrasmies Dante Vernonin, löytää
taikurikaupan ja viisi uutta ystävää, ja syntyy taikajengi.
Lindgren: Veljeni, Leijonamieli
Tarina Korpusta ja Joonatanista, jotka joutuvat taisteluun ikuisia pahan voimia vastaan.
Lyhyen maanpäällisen elämänsä jälkeen veljekset matkaavat Nangijalaan, jossa he
kohtaavat diktaattori Tengilin. Tengil on rikkonut laakson suloisen rauhan apunaan
hirmuinen lohikäärme Katla. Matkasta tulee hurja seikkailu, jossa veljesten rohkeus
punnitaan.
Ohlsson: Hopeapoika / Lasilapset / Kivienkelit
Simona, Billie ja Aladdin ratkovat Billien uuden kodin, salaperäisen pojan ja itsestään
liikkuvien kivipatsaiden arvoitusta.
Sacher: Takapulpetin poika
Bradley Chalkers inhoaa kaikkia ja kaikki inhoavat häntä. Kaikki sujuu paremmin, kun
hänellä ei ole ystäviä. Silloin kukaan ei ainakaan voi satuttaa häntä. Sitten kouluun
saapuu nuori ja rento kuraattori nimeltä Carla. Carlan mielestä Bradley, koko koulun
kauhu, tuntuu oikein mukavalta pojalta – ei ollenkaan hirviöltä.
Tolkien: Hobitti, eli, Sinne ja Takaisin
Kolossa maan sisällä asuu huolettomista elonpäivistään nautiskeleva hobitti nimeltä Bilbo
Reppuli. Kun velho Gandalf valitsee Bilbon mukaansa retkelle "sinne ja takaisin", edessä
onkin lähtö vaarallisille poluille: takaisin pitäisi saada lohikäärme Smaugin ammoin
varastama kääpiöiden aarre.
Walliams: Maailman rikkain poika
12-vuotias Joe Spud on järjettömän rikas. Hänellä on kotonaan mm. elokuvateatteri,
keilarata ja formula-auto. Tärkein kuitenkin puuttuu: oma ystävä. Koulukiusaamisen takia
Joe joutuu vaihtamaan koulua ja ystävystyy lopulta mukavan Bobin kanssa. Uusilla
luokkakavereilla ei ole aavistustakaan Joen perheen valtavasta omaisuudesta, kunnes
eräänä päivänä koulun pihalle laskeutuu helikopteri tuomaan Joen unohtunutta
historianläksyä.
RUNOT
Lue yksi vapaavalintainen runokirja.

TIETOKIRJAT
Brooks: Rohkeiden poikien kirja : tositarinoita hämmästyttävistä pojista, jotka
muuttivat maailmaa
100 tarinaa enemmän tai vähemmän maineikkaista miehistä, joiden myötätuntoisuus ja
usko itseensä ovat tehneet maailmasta paremman paikan elää.
Ertimo: Vesi : kirja maailma tärkeimmästä aineesta
Edessä on elämäsi vesiseikkailu! Tässä kirjassa kuljetaan taivaalla laahaavista pilvistä
merten syvyyksiin, Pariisin viemäreistä muinaisten tähtien räjähdyksiin.
Kiiskilä: Ikioma Itämeri
Kirja vie lukijan harvinaiselle meriseikkailulle Itämeren pinnan alle. Matkaoppaana toimii
Näkki, sympaattinen piirroshahmo, joka tarinoidensa kautta kertoo, mitä kaikkea Itämeri
on: korvaamattoman eliöstön elinympäristö, tärkeä liikenneväylä, tutkijoiden aarreaitta ja
ainutlaatuinen virkistäytymispaikka.
Mikkanen: Suomen lasten linnakirja
Mitä eroa on muinaislinnalla, leirilinnalla, kartanolinnalla ja linnalla?
Tämä kirja vie kurkistamaan linnanmuurien sisäpuolelle ja tutustumaan linnojen historiaan,
elämään, hallitsijoihin ja asukkaisiin. Linnojen vaiheet, arki ja juhla, sota ja rauha tulevat
tutuiksi tieto-osuuksissa ja jännittävien tarinoiden kautta.
Pääskysaari: Tyttö, sinä olet… /Poika, sinä olet… / Sinä olet...
Voimakirja ihan kaikille tytöille ja pojille.
Salminen: Tarinoita suomalaisista tytöistä, jotka muuttivat maailmaa
40 tarinaa suomalasisista naisista, jotka ovat jollain tavalla muuttaneet maailmaa.
Stowell: Oikeella tavalla online
Kirja verkon fiksusta käytöstä.

