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Ohjeita lukion ja ammattioppilaitosten lukudiplomin suorittajalle
(mukautettu diplomi)
Sovi opettajasi kanssa, kuinka monta kirjaa luet lukudiplomia varten.
Voit myös kuunnella osan kirjoista äänikirjoina.
Voit sisällyttää valikoimaan kirjoja, joita luetaan myös koulussa.
Sovi opettajan kanssa omista valinnoistasi etukäteen.
Opettaja auttaa pulmatilanteissa.
Sovi opettajan kanssa lukudiplomin tehtävien suorittamisesta.
Yhdestä luetusta kirjasta tehdään yksi tehtävä. Voit myös vertailla kirjoja tai yhdistää
useamman kirjan samaan tehtävään.
Valitse mieluusti erilaisia tehtäviä.
Enintään puolet tehtävistä voi suorittaa suullisesti.
Diplomitodistuksen saat, kun olet lukenut sovitut kirjat ja tehnyt sovitut tehtävät.
(P) = Pirkanmaalainen kirjailija

Lukion ja ammattioppilaitosten tehtävät (mukautettu diplomi)
1. Kirjoita samaa tyyliä tavoitellen kuvaus siitä, mitä on tapahtunut ennen teoksen alkua ja
lopun jälkeen, tai kirjoita erilainen loppu.
2. Ota selvää historiallisista tapahtumista, joihin kirjan tapahtumat liittyvät. Mihin
yhteiskunnallisiin kysymyksiin kirja viittaa tai ottaa jopa kantaa?
3. Katso kirjan elokuvaversio ja pohdi kirjallisen ja elokuvallisen esitystavan eroja.
4. Jos olisit elokuvaohjaaja ja tekisit kirjasta elokuvan, minkälaisen elokuvan tekisit? – Kirjaa
muistiin suunnitelmasi: henkilövalintoja, dialogia, kohtauksia, tapahtumapaikkoja,
kuvakulmia, taustamusiikkia, äänimaisemaa, värejä, tunnelmia, valaistusta, erikoistehosteita,
puvustusta.
5. Kirjoita lukemasi sarjakuva-albumi novellin muotoon.
6. Tee kirjan käännekohdasta tai muusta juonen kannalta tärkeästä kohdasta maalaus,
piirustus, valokuvakollaasi, video tai sarjakuva (enintään kymmenen ruutua).
7. Tee lavastussuunnitelma näytelmään.
8. Kirjoita arvostelu kirjasta oikeaan tai kuvitteelliseen lehteen tai verkkosivustolle. Lehti voi olla
verkkolehti, koulun lehti tai Lukufiilis, Kirjasammon sivusto tai esimerkiksi Piki/Tokikirjastojen verkkosivusto.
9. Valitse käännöskirja, jonka alkuperäiskieltä osaat. Etsi kirjan alkuperäinen versio ja vertaile
käännöstä siihen. Voit tarkastella käännöstä kokonaisuutena tai vain valittuja kohtia. Mikä on
onnistunutta, mikä vähemmän onnistunutta?
10. Pidä lukupäiväkirjaa tai blogia. Kirjaa ylös kirjan herättämiä omia ajatuksia ja tunnelmia.
11. Valitse neljä runoa tai lyhytproosatekstiä lukemastasi kokoelmasta. Mieti niiden tunnelmaa.
Mitkä värit ja minkälainen musiikki kuvaisivat parhaiten tunnelmaa? Valitse tuntemiasi
sävelmiä tai sävellä itse tai piirrä tunnelmiin sopivia kuvia.
12. Etsi lukemastasi runokokoelmasta kolme erilaista runoa. Miksi ne eroavat toisistaan?
13. Kirjoita runo, joka sopisi tyyliltään tai teemaltaan lukemaasi runokokoelmaan.
14. Pohdi, miten kuva ja teksti täydentävät toisiaan lukemassasi kuvakirjassa.
15. Mieti oma tehtävä ja esittele lukemasi kirja opettajalle sen avulla.
Pari- ja ryhmätehtävät
16. Järjestäkää muiden diplominsuorittajien kanssa lukupiiri ja keskustelkaa lukemistanne
kirjoista.
17. Kun olette lukeneet saman kirjan: Valmistelkaa lukemastanne kirjasta esitys. Voitte esittää
yhden kohtauksen kirjasta tai tehdä esimerkiksi koko kirjaa esittelevän lukuvinkin. Esittely voi
olla myös video.
18. Kun olette lukeneet eri kirjan: Järjestäkää väittely. Väittelyssä yrität vakuuttaa parin siitä,
että sinun lukemasi kirja on parempi. Pohdi argumentteja oman kirjasi puolesta.

Lukion ja ammattioppilaitosten lukudiplomikirjat (mukautettu diplomi)
Sarjakuvia ja kuvakirjoja
ERMILÄ, Suvi (P)
Hauho (sarjakuva)
HOLE, Stian
Hermannin salaisuus (kuvakirja)
JARLA, Pertti
Jokin Fingerpori-sarjan kirja (sarjakuva)
KUBERT, Joe
Faksi Sarajevosta (sarjakuva)
KUMMU, Essi
Harjoituspusuja (kuvakirja)
LINDEBERG, Minna
Aimo ja Unto (kuvakirja)
MOORE, Alan
V niin kuin verikosto (sarjakuva)
Nykyproosaa
GAVALDA, Anna
Lohikäärmetatuointi ja muita pintanaarmuja
KARTIO, Johanna
Avioliittotesti, selkomukautus Veera Niemisen kirjasta
KNUUTTILA, Sanna-Leena
Ne lensivät tästä yli TAI Minä odotan sinua (selkokirja)
KYRÖ, Tuomas
Mielensäpahoittaja TAI Mielensäpahoittaja (selkokirja)
MURTUMIA maisemassa (P)
Toimittanut J. S. Meresmaa (lyhytproosaa)
MÄNNIKKÖLAHTI, Hanna
Juurihoito, selkomukautus Miikka Nousiaisen kirjasta
SADAN vuoden unet – satuja aikuisille (lyhytproosaa)
SAINIO, Ari
Pimeyden tango, selkomukautus Reijo Mäen kirjasta
SIMUKKA, Salla
Sytytä valot! : pieniä kauniita tarinoita ; Sammuta valot! : pieniä kauheita tarinoita
TAKALA, Tuija
Lauralle oikea (selkokirja)
TAKALA, Tuija
Hyvä päivä : lyhyitä novelleja (selkokirja)

TAMMINEN, Petri
Suomen historia
TURUNEN, Saara
Rakkaudenhirviö
ÖRKENY, Istvan
100 minuuttinovellia (lyhytproosaa)

Klassikoita
CARVER, Raymond
Mistä puhumme kun puhumme rakkaudesta (lyhytproosaa)
JANSSON, Tove
Bulevardi ja muita kirjoituksia (lyhytproosaa)
JOTUNI, Maria
Nähdä ja sanoa (lyhytproosaa)
ORWELL, George
Eläinten vallankumous
RAJALA, Pertti
Rautatie, selkomukautus Juhani Ahon kirjasta
TUOMINEN, Tiia-Maria
Hanna, mukautus Minna Canthin kirjasta
Lyriikkaa
AHTI, Risto (P)
Lentäviä kukkia
KROHN, Leena
Kirje Buddhalle ja muillekin
REKOLA, Mirkka (P)
Vesi on maailman muisti
TAKALA, Tuija
Onnen asioita: selkorunoja
TAI
Kierrän vuoden: selkorunoja
Draamaa
HURME, Juha (P)
Muuttomiehet
PELTOLA, Sirkku (P)
Tyttö ja varis

Tietokirjoja
LEISKO, Satu
Tulin Suomeen : maahanmuuttajien tarinoita uudesta kodistaan (32.21) selkokirja
NÚÑEZ PEREIRA, Cristina
Tunnehetket : ilman tunteitasi et olisi sinä (14.8)

