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.

SADUT
Kivelä: Peikot
Tarinoita ja uskomuksia peikoista.
Saint-Exupéry: Pikku prinssi
”Ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä.”
Savon lasten satukirja
Satuja savolaisittain väännettynä.
Timonen: Eläinten hovissa
Eläinsatuja ja kansansatuja eläimistä.
SARJAKIRJAT
Kanto: Futistyttö –kirjat
Kuronen: Vili Voipio –kirjat
Lehtinen: Rebekka-kirjat ; Saimi ja Selma -kirjat
Nordström: Kiekkotähti-kirjat
Parvela: Sammon vartijat –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.
Kallioniemi: Pää kylmänä, Papriikka
Piiparin perheessä piisaa niukkuudesta huolimatta elämäniloa, siitä pitävät 12-vuotias
Papriikka, isoveli Timotei, pienet kaksospojat, gerbiilit ja koira huolen. Mutta uudessa
vuokrakerrostalossa perhe joutuu oitis määräilevän naapurinsa silmätikuksi. Mutta
Papriikkaa ei vähällä lannisteta! Hän on oppinut pitämään huolta muistakin kuin vain
itsestään.
Kallioniemi: Rottaklaani
Ykän elämä on ollut hankalaa sen jälkeen, kun äiti takavarikoi hiiren. Äidin mielestä Ykän
pitäisi olla enemmän ulkona, edes ostarilla notkumassa. Mutta siellä on jo leso Antikainen
kavereineen. Kun Ykä tapaa urheiluhullun Niemisen, joka tarvitsee pyörätuolia
liikkumiseen, pojat päättävät perustaa Rottaklaanin ja nujertaa yhteisen vihollisensa
Antikaisen.

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.
Mäki: Sylana ja avaruusvampyyri
Sylana on nuori kapteenityttö, jolla on avaruusalus nimeltään Uninen pöllö. Hän on
ihastunut galaksin presidentin poikaan Melkoriin. Avaruusvampyyri kidnappaa Melkorin ja
Sylana ystävineen lähtee pelastamaan häntä.
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?
Puikkonen: Minä ja Mozart
Juuli on kaikkien mielestä lupaava viulisti. Koulun juhlakonsertissa hän pääsee soittamaan
kaupunginorkesterin solistina, ja kohta hän pyrkisi Sibelius-Akatemiaan. Koulun
konsertissa esitys menee yllättäen pieleen. Kun Juuli vahingossa kuulee vanhan
soitonopettajansa olevan samaa mieltä, hän päättää lopettaa soittamisen. Äiti on kuitenkin
toista mieltä, ja kotona nousee myrsky.
Saarinen: Kesäkissa
Sara joutuu vasten tahtoaan maalaistaloon kesävieraaksi, koska äitipuoli saa pian vauvan.
Talon sekalaisesta ruokakunnasta harva on sellainen kuin päällepäin näyttää. Ei
varsinkaan ikätoveri Dalton, jonka otsaa komistavat geelillä suitut sarvet. Daltonin
matkassa Sara päätyy Kangastus-nimiseen autiotaloon, jossa nuoret pääsevät hämärien
puuhien jäljille.
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
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.

Doder: Koira nimeltä Grk
Kaksitoistavuotias Tim löytää kotikadultaan hylätyn mustavalkoisen koiran, jonka hän
haluaisi pitää, mutta vanhemmat kieltävät jyrkästi. Siispä Tim päättää palauttaa koiran sen
omistajaksi osoittautuneelle Stanislavian suurlähettilään tyttärelle Natashalle Stanislaviaan. Tim varaa netistä isänsä nimissä lentoliput ja painelee salaa Grkin kanssa
lentokentälle.
Funke: Rosvoruhtinas
Orpoveljekset Prosper ja Bo lähtevät karkuun julmaa tätiään ja piiloutuvat Venetsiaan,
josta heidän äitinsä on kertonut ihmeellisiä tarinoita. Venetsiassa karkulaiset tapaavat
salaperäisen pojan, joka kutsuu itseään Rosvoruhtinaaksi, muttei suostu paljastamaan
todellista henkilöllisyyttään.
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.
Knight: Lassie palaa kotiin
Köyhän englantilaisperheen rotukoira Lassie oli pakko myydä kauas pohjoiseen rikkaalle
maanomistajalle. Voimakas vaisto pakottaa Lassien palaamaan kotiin satojen mailien
päähän.
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.
Sacher: Takapulpetin poika
Viidesluokkainen 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.
Trenter: Prätkäjengin jäljillä
Julianin isä on poliisi ja häntä ammutaan moottoripyöräjengin kerhotalosta. Ampujaa ei
saada selville, sillä jengiläiset eivät ilmianna toisiaan. Sitten Julianin pikkusisko katoaa ja
Julian päättää lähteä omin päin nuuskimaan Shitheads-jengin päämajalle.
RUNOT
Dahl: Riimihärkää muusilla
Itkonen: Be et pop
Korolainen: Mikä onni, 6 B
Nuotio: Ollaan ananas ja kookos
Parkkinen: Sananjalkoja metsäpolulla

