
ALAKOULUN LUKUDIPLOMI – OHJEET KANNUKSEN OPETTAJILLE 
 

Mikä ihmeen lukudiplomi? 

- Alakoulujen Anders-digilukudiplomi on osoitteessa: https://digitaalinen-lukudiplomi.webnode.fi/ 

- Digi-sanaa ei kannata säikähtää: opettaja voi halutessaan tulostaa diplomisivulta paperiset listat 

Mitä diplomisivulta löytyy? 
- Lukudiplomia varten on tehty kuusi kirjalistaa, eli jokaiselle luokka-asteelle oma 

 - Opettajan luvalla kirjoja voi lukea myös muilta listoilta tai niiden ulkopuolelta 

- Diplomissa esiteltävien kirjojen yhteydessä on suora linkki verkkokirjaston saatavuustietoihin 

- Listoilla on lisäksi linkkejä esimerkiksi kirja-arvosteluihin, trailereihin ja vinkkivideoihin 

 - Lisämateriaalit auttavat oppilaita etsimään itseään kiinnostavaa luettavaa 

- Sivustolla on vielä tarkemmat ohjeet opettajille ja oppilaille, jotka kannattaa lukea läpi 

Montako kirjaa pitää lukea? 
- Opettaja päättää, montako kirjaa luetaan 

 - Kirjaston suositukset ovat: 8 kirjaa luokille 1-2, ja 10 kirjaa luokille 3-6 

- Opettaja päättää, saako kirjoja valita kategorioista vapaasti, vai pitääkö mukana olla esim. runoja 

Miten diplomi käytännössä suoritetaan? 
- Opettaja päättää, haluaako teettää luetuista kirjoista tehtäviä 

- Diplomisivulla on tarjolla yksi valmis tehtävä ja luettujen kirjojen koontilista 

Onko palkintoja? 

- Suorittajat saavat diplomin ja yhden uimalipun KitinVapariin 

Mikä on diplomin aikataulu? 

- Lista diplomien suorittajista pitää toimittaa kirjastolle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä 

- Diplomin voi suorittaa joka vuosi, tai oppilas voi käyttää yhteen diplomiin monta vuotta 

- Diplomista kannattaa alkaa puhua jo syksyllä, niin oppilailla on koko lukuvuosi aikaa lukea kirjoja 

Mitä opettajan pitää tehdä? 
- Mainosta diplomia ja palkintoja omille oppilaillesi 

- Näytä oppilaille, mistä kirjalista löytyy tai kerro, että oppilaat saavat valita kirjoja vapaasti 

- Toimita keväällä lista suorittajista kirjastoon tai osoitteeseen mirjami.koyhajoki@kannus.fi 

- Kerro seuraavat tiedot: 

 - Koulun nimi 

 - Oppilaan nimi ja luokka 

 - Luettujen kirjojen määrä 

- Jaa koululle toimitetut diplomit ja uimaliput oppilaille esimerkiksi kevätjuhlan yhteydessä 

Kysyttävää tai kommentoitavaa? 
- Kirjasto haluaa rohkaista mahdollisimman montaa oppilasta suorittamaan lukudiplomin! 

 - Jos diplomista herää kysyttävää, kirjasto auttaa mielellään! 

- Kouluyhteistyöstä vastaa kirjaston informaatikko: mirjami.koyhajoki@kannus.fi tai 044 4745 443 

- Myös kirjaston asiakaspalvelu auttaa: kannus.kirja@kannus.fi tai 044 4745 440 
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