Vitosten 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.
Vitosluokkien oppilaiden lukudiplomin suoritukseen hyväksytään yksi kuunneltu kirja.

SARJAKIRJAT
Bagge: Etsivätoimisto Musta koira -kirjat
Kjär: Taynikma-kirjat
Lehtinen: Futissarja-kirjat
Marttinen: Viivi Pusu –kirjat
Meripaasi: Koirahullun päiväkirja –kirjat
Toivainen: Suvituuli-kirjat
Townsend: Nevermoor -kirjat
KOTIMAISET NUORTENROMAANIT
Ikola: Jasu mestarimokaaja / Jasu : pöljiä päiviä
Jasun ja hänen kavereidensa vauhdikasta elämää.
Kallioniemi: Ihmemies Topi
Topi on äskettäin muuttanut uudelle paikkakunnalle Pohjois-Karjalasta. Hän sanoo ”mie ja
sie” ja sepittää muiden mielestä uskomattomia juttuja. Topin isäkin on muka viidakkosissi!
Topi on oman tiensä kulkija eikä tunnu pelkäävän mitään eikä ketään, ei edes luokan
pomoa Tinoa.
Kohonen: Kumisevan kiven arvoitus
Luokkaretkellä Kasperi löytää maasta erikoisen kiven, jolla hän kopauttaa kalliota. Hän
menettää hetkeksi tajuntansa ja herätessään huomaa kauhukseen joutuneensa ajassa
taaksepäin, kivikaudelle. Kasperin on vaikea sopeutua kivikautiseen elämään, johon ei
kuulu kännyköitä ja konsolipelejä.
Kujanpää: Emman salainen toive
Emma on muuttanut mummin ja ukin luokse asumaan, vaikka ei ole tavannut heitä
aiemmin. Naapurin perhe on Emman mielestä täydellinen: äiti, isä ja kaksi tyttöä. Emma
toivoisi itselleen samanlaista perhettä - ja samanlaista rohkeaa mieltä kuin naapurin tytöillä
Saimalla ja Fredrikalla.
Manninen: Suden arvoitus
Pienessä pohjoissuomalaisessa kylässä asuva 12-vuotias Salla ja hänen luokkatoverinsa
Matias joutuvat keskelle huimaa seikkailua, kun he pelastavat kaksi orpoa sudenpentua
salametsästäjien käsistä.
Romppainen: Rokkisokki / Sääskentapporock
Punk-kitaristi Vilhelmi Kososen ja Kuolio-bändin vaiheita.
Teräs: Kadonnut kaupunki / Noitapeili
Hugon ja Lydian seikkailuja Kyöpelinvuorella ja merenalaisessa kaupungissa Marepolissa.
Tiainen: Maiju ja Bao
Kun 11-vuotiaan Maijun perhe viettää talvilomaa eksoottisessa Vietnamissa, joutuu Maiju
huomaamaan, että maailmassa on erilaiset säännöt erilaisille ihmisille. Maiju tutustuu
kalastajan poikaan Baohon, joka kuitenkaan ei saa tulla turistien alueelle ja hotelliin, missä
Maijun perhe yöpyy. Kohtalokas tulipalo tuhoaa Baon kodin, mutta onneksi Maiju keksii
keinon auttaa köyhää perhettä.

Vahtokari: Saarelaisten salaisuus
Jussi on kesälomalla talonvahtina saaristokylän asumattomaksi jääneessä
mummolassa, kun vintille murtaudutaan. Pian Jussi löytää uhkauskirjeen, jossa häntä
kehotetaan luovuttamaan mustalla nauhalla sidottu kirjekuori. – Kun Jussi tutustuu
yksinäiseen goottityttö Satuun, nuoret alkavat yhdessä tutkia Karisaaren salamyhkäistä
historiaa. Miten edellisten sukupolvien arvoitukset liittyvät heihin?
Veirto: Pelibunkkerin pojat
12-vuotias Jose kavereineen kärähtää K18 –konsolipelien pelaamisesta. Vanhemmat
ovat raivoissaan ja seurauksena on pelikielto – juuri kesäloman kynnyksellä!
ULKOMAISET NUORTENROMAANIT
Dahl: Kuka pelkää noitia
Oikeat noidat eivät lentele ympäriinsä luudanvarsilla tai pukeudu mustaan viittaan ja
hatuntötteröön. Ne ovat kurjia, viekkaita ja iljettäviä olentoja, jotka pukeutuvat tavallisiksi
herttaisiksi rouviksi. Oikeat noidat ovat vaarallisimpia olentoja maan päällä. Joten mistä
voit tietää, kuka on oikea noita ja kuka vain tavallinen herttainen rouva?
De Maistre: Mia ja valkoinen leijona
11-vuotias Mia saa hoidettavakseen harvinaisen valkoisen leijonanpennun
vanhempiensa kissapetofarmilla Etelä-Afrikassa. Kolme vuotta Mia ja Charlie-leijona
kasvavat yhdessä ja heistä tulee erottamattomat. Kun Mia on 14, isä haluaa myydä
Charlien hyvään hintaan trofee-metsästäjille. Mialla ei ole muuta mahdollisuutta kuin
karata Charlien kanssa.
Golding: Merirosvot ja kultainen neula
Outo uni muuttuu todeksi, kun Toivo kaapataan laivapojaksi merirosvolaivaan. Alkaa
seikkailu, joka kuljettaa pojan pihtisaksien kynsiin autiolle saarelle, vakoojaksi
vihollisalukselle ja lopulta tyrmän kautta kaksintaisteluun.
Kress: Kätketty ovi / Pelottomat pelastajat
Sebastianin elämä kääntyy päälaelleen, kun hän törmää pimeällä kujalla sijaitsevaan
outoon kerhoon, jossa kokoontuvat aikamme suurimmat seikkailijat ja
tutkimusmatkailijat. Sebastian palkataan kerhon apupojaksi ja hän oppii, että jos
haluaa jännitystä elämään, pitää uskaltaa niskuroida ja ottaa riskejä.
Lindgren: Ronja, ryövärintytär
Ronja ryövärintytär eli silloin, kun ryövärit vielä vaanivat matkustavaisia ja
kauppamiehiä metsissä, villihevoset kirmasivat niityllä ja maahiset tanssivat
kuutamossa.
Meyer: Jäinen valtakunta
12-vuotias Hiiri, orpo poikatyttö ja varas, on asunut koko ikänsä pietarilaisessa hotelli
Aurorassa, jossa hänen työnään on kiillottaa asiakkaiden kenkiä. Kun hotelliin saapuu
nuori englantilainen velho ja muita outoja asiakkaita, alkaa tapahtua. Velho on
ryöstänyt lumikuningattarelta jotain, jonka tämä aikoo saada takaisin hinnalla millä
hyvänsä.
Valentino: Hirviön sydän / Noidan peili / Petetty sielu
Trilogia prinsessasatujen pahiksista.

Widmark: Ruusun salaisuus
Jouluna 1918 Stefan viettää joulua isänsä kanssa kahdestaan. Äiti on kuollut yllättäen
vähän aikaa sitten. Stefan saa käsiinsä kirjeen, jonka äiti on kirjoittanut juuri ennen
kuolemaansa ja jossa äiti kuulostaa pelokkaalta. Kirjeen lopussa on kuva ruususta,
jonka terälehdillä on pieniä kirjaimia. Stefan alkaa selvitellä äitinsä kuolemaa ja
huomaa pian, että joku on hänen kannoillaan.
RUNOT
Lue yksi vapaavalintainen runokirja.
TIETOKIRJAT
Cruz: Suomen keskiaika lapsille
Millaista elämä oli keskiajalla? Kirjassa tutustutaan mm. ristiretkiin, linnan
varustukseen, metsästykseen ja kaupankäyntiin.
Knapman: Joku Historiaseikkailu –sarjan kirjoista
Lappalainen: Nakki lautasella : mistä ruoka tulee?
Aleksi ja Emilia pääsevät Emilian eläinlääkäri-isän mukana maatilakierrokselle, jossa
tutustutaan kanamunien, lihan ja maidon tuotantoon.
Martineau: Todelliset mysteerit : osaatko sinä ratkaista arvoitukset?
Rooney: Matikka 30 sekunnissa
Hauska tietopaketti matematiikasta kaikille, jotka haluavat löytää sisältään neron.
Sarja: Minne sähkö meni?
Miksi Annin smoothie jää möykkyiseksi? Miksei Akselin tabletti lataudu?
Annin ja Akselin kesäinen iltapäivä saa erikoisen käänteen, kun sähköt menevät poikki
koko kaupungista.
Tietääkö karhu, että se on karhu? : ja 129 muuta visaista kysymystä, joihin
saadaan valaiseva vastaus
Lasten esittämiä kiperiä kysymyksiä – ja vastauksia - professoreille ja tiedemiehille
sekä –naisille Helsingin Sanomien tiedesivuilla.
Wainewright: Hei, me koodataan pelejä
Opettele ohjelmoimaan samalla kun teet 20 mahtavaa peliä!

