Vitosten diplomikirjat
Lukudiplomin saadaksesi sinun tulee lukea kuusi kirjaa, jotka voit valita tältä kirjalistalta.
Valtse 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.

SADUT
Huovi: Höyhenketju
Eleisa on tyttö, joka rakastaa lintuja. Mutta kun hän ajattelemattomasti yrittää tarttua
kiinni Haukan jalkaan, haukka säikähtää ja nokkaisee tyttöä. Eleisa menettää näkönsä.
Eleisa ja haukka sidotaan yhteen höyhenketjulla ja heidän pitää vaeltaa yhdessä,
kunnes he löytävät vapauttavan taian.
Juurikkala: Aada ja pimeyden lapset
Aada ei ole puhunut sanaakaan kaksoissiskonsa kuoleman jälkeen. Perhe lähtee
hakemaan apua toipumiseen taideterapialeiriltä. Sinne saapuu myös Petteri, vilkas
samanikäinen poika. Ensimmäisenä päivänä Aadan viereen istuu tyttö, mutta vain
Aada ja Petteri voivat nähdä hänet. Vihje johdattaa kaksikon läheiselle hautausmaalle,
jossa selviää, että tyttö on kuollut. Tunnelma leirillä tiivistyy, kun käy ilmi, ettei hän ole
talon ainoa henkiolento
Lempinen: Haukkaprinssi
Kaukaisen Miriadin maan viisas ja oikeudenmukainen kuningas on huolestunut
poikansa tylystä käytöksestä. Niinpä hän karkottaa kruununperillisen valtakunnastaan
seitsemäksi vuodeksi.
Suomen lasten eläinsadut
Teräs: Noitapeili
Hugo ja Lydia löytävät Noitapeili-nimisen kirjan välistä kummallisen kartan. Kartta
johdattaa heidät ensin unohdettujen tarinoiden kirjastoon ja sieltä salaista reittiä
Kyöpelinvuorelle.
SARJAKIRJAT
Bagge: Etsivätoimisto Musta koira -kirjat
Kjär: Taynikma-kirjat
Lehtinen: Futissarja-kirjat
Marttinen: Viivi Pusu –kirjat
Meripaasi: Koirahullun päiväkirja –kirjat
Toivainen: Suvituuli-kirjat

KOTIMAISET NUORTENROMAANIT
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.
Kontio: Keväällä isä sai siivet
Tomi ja Timo asuvat rauhallisessa Rastasharjussa. Eräänä kevätaamuna heidän koko
elämänsä mullistuu. Maa alkaa täristä ja taivas muuttuu punaiseksi, heidän isälleen
kasvaa valtavat siivet ja hän loikkaa maakuoppaan avautuneeseen taivaaseen.
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.
Pehkonen: HyväUni
Pilvi pääsee mainosmalliksi suureen tehtaaseen. Tiedossa on rahaa, kuuluisuutta ja
ulkomaanmatka. Pian Pilville selviää, että tehtaalla kaikki ei ole aivan kohdallaan.
Puikkonen: Haloo, kuuleeko kaupunki
Annan vanhemmat lähtevät kahdestaan Italiaan ja Anna lähetetään maalle tylsien
serkkujen seuraksi. Anna tutustuu Lampisen veljeksiin, jotka ovat ihan erilaisia kuin
hintelä, yksinäinen Niko-serkku. Pian Anna huomaa, että Nikoa kiusataan
erilaisuutensa vuoksi.
Romppainen: Rokkisokki / Sääskentapporock
Punk-kitaristi Vilhelmi Kososen ja Kuolio-bändin vaiheita.
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.
Toivola: Anni Unennäkijä / Lumottu lehmus / Tuomas Karhumieli
Seikkailua ja fantasiaa entisajan Suomessa, päähenkilöinä Anni ja Tuomas.
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
Brashares: Neljä tyttöä ja maagiset farkut
Ystävykset Lena, Tibby, Bridget ja Carmen viettävät ensimmäistä kertaa kesälomaa
erillään toisistaan. Ystävyytensä merkiksi he hankkivat yhteiset farkut, jotka kiertävät
jokaisella vuorotellen. Ne ovat aivan tavalliset kirpparilta ostetut farkut – tai niin tytöt
ainakin luulevat.
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.
Hayden: Pöllöpoika
Davidilla ei ole koskaan ollut mitään omaa, hänellä ei ole edes äitiä eikä isää. Koulussa
hänen ainoa ystävänsä on Mob, lapsinero, jota kiusataan fiksuutensa tähden.
Hussey: Salaisuuksien laakso
Orpo Stephen perii isosedän kartanon Cornwallissa. Perille päästyään Stephen alkaa
epäillä, ettei olekaan ihan yksin. Pian hänelle selviää, että kartanon puutarhassa asuu
kokonainen heimo vomppuja, omituisia eläimiä, jotka isosetä on löytänyt Amazonilta.
Kessler: Merensininen salaisuus
Emily on asunut koko ikänsä asuntolaivassa, mutta vedestä hän ei tiedä mitään, koska
hänen äitinsä ei ole antanut lupaa edes kahlailuun. Kun Emily viimein koulun
uimaopetuksessa pääsee veteen, hänelle aukeaa uusi maailma.
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.
Spyri: Heidi / Pikku Heidi
Orpo Heidi elää onnellisena isoisänsä luona syrjäisessä vuoristokylässä Alpeilla.
RUNOT
Dahl: Tautisia tarinoita
Pispa: Titulein taikasanat
Talot ovat yksin kotona
Tunteellinen siili ja muita suomalaisia eläinrunoja

