
 
   
 
 

  

 

TÄRKEINTÄ ON LUKIJAN INNOSTUMINEN –  
AGNETA MÖLLER-SALMELAN LUKUDIPLOMI  
”Kannusta, palkitse, näytä riemusi uuden avautuvan maailman joh-
dosta!” (Agneta Möller-Salmela) 
 
Agneta Möller-Salmela, erikoiskirjastovirkailija ja Lukuinto-lähettiläs 
 

 Lue Netan vinkkejä lukemisen innostamiseen: 

 10 askelta lukemisinspiraatioon | 10 steg till läsning-
sinpiration 

 Tala med barnens föreldrar om hemmets läsning 

 Tutustu myös näihin vanhemmille suunnattuihin vinkkeihin 
lukemaan innostamisesta (på svenska)!  

 

MILLAINEN ON LUKIJALÄHTÖINEN KIRJADIPLOMI? 
 

 Diplomit ovat lukijalähtöisiä (vrt. kirjalähtöiset).  

 Luettujen kirjojen lista on henkilökohtainen ja ottaa lukijan 
ymmärtämisen ja lukuvalmiudet lähtökohdakseen.  

 Lista ei kerro lukijasta kuitenkaan mitään henkilökohtaista.  

 Kirjoista ei kerrota kirjallisesti vaan suullisesti opettajille tai 
vanhemmalle oppilaalle.  

 Luettavilla kirjoilla ei ole pakollista sivumäärää.  

 Kirjojen määrä lasketaan – tarkoituksena on aloittaa lukemi-
sen automatisointi sekä teoreettisesti että lukuinnon kautta! 

 Diplomissa kerrotaan, mitä taitoja ja tasoja oppilas on saavut-
tanut.  

YHTEISÖLLISYYS NÄKYVÄKSI 
 

 Vanhemmat saavat oman diplominsa, jossa kehutaan heidän 
kannustustaan.  

 Molemmat diplomit jaetaan samanaikaisesti. 

 Kopioi samanvärisille papereille! 

 Suunnittele kaikille diplomeille eri väri!  

 Palkintojenjaosta juhlallinen tapahtuma: Opettajat kättelevät 
ja onnittelevat.  

 

Vinkki: Rakentakaa lukukäärme! 
Oppilaat kilpailevat diplomista itsensä kanssa. Rakentakaa luokkaan 
yhteisvoimin lukukäärmettä luettujen kirjojen lukumäärän perusteel-
la. Voittavalle luokalle voidaan pitää kirjakemut kirjastossa.  

http://www.lukuinto.fi/lukuinto/teemavuosi-2014-15/lukuinto-lahettilaat/agneta-moller-salmela.html
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/tapahtumat/10askelta_lukuintoon_opas.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/tapahtumat/10steg.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/tapahtumat/10steg.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/tapahtumat/talamedbarn2.pdf
http://lukuinto.sivuviidakko.fi/media/mallisto/tapahtumat/innosta_lukemaan_vinkkeja_vanhemmille.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/tapahtumat/innosta_lukemaan_paa_svenska.pdf


 
   
 
 

  

 

EDISTYMINEN PALKITSEE!   
 
Aloittelijalukija (7–12-vuotiaat) 

 Kannusta kaikin keinoin! 

 Lapsi ei saa jumittua helppoihin kirjoihin.  

 Lukemisen pitää koko ajan edetä ja haastaa.  

 Kirjan vaikeusasteen määrittämiseksi voidaan valita sivu kir-
jasta ja laskea sieltä itselle tuntemattomat sanat: ei yhtään, 
kolme tai viisi (liian helppo, sopiva vai liian vaikea).  

 Yhdessä lukemista aikuisen kanssa yhdestä sanasta koko si-
vuun.  

 Mielenkiinto säilyy, kun alussa on kankeaa ja kynnys korkea. 
 

Ahmijalukija (9–13-vuotiaat) 

 Ei kovin yleinen intensiivisen lukemisen jakso 

 Taidot kehittyvät huimaa vauhtia ja lukemisen automatisoi-
tuminen helpottaa koulutyötä.  

 Vie lapsi kirjastoon! Jos lapsi ei itse mene kirjastoon, mene it-
se sinne!  

 Lainaa vaihteleva pino kirjoja mökille, ulkomaanmatkalle, lai-
ta kirja yöpöydälle.  

 Keskustele, kerro omista lukukokemuksistasi ja -muistoistasi.  

 Tee kaikkesi sen eteen, että lapsella tai nuorella on aina mie-
lenkiintoisia kirjoja kotona luettavana.  

 
Suurlukija  

 osaa lukea kriittisesti, löytää tarvitsemansa tekstit ja kirjat.  

 lukee rivien välistä eli pystyy kertomaan tarinan kulusta omin 
sanoin ja ymmärtää myös sellaisia asioita, joita ei sanota kir-
jassa suoraan.  

 pystyy toimimaan mediayhteiskunnassa.  
 

  



 
   
 
 

  

 

NAPPAA AGNETAN LUKUDIPLOMIT TÄÄLTÄ!  
 

 Lukudiplomissa on 12 eri tasoa. 

 Jokaiselle tasolle on oma diplomi sekä lapsille että vanhem-
mille. 

 Muokkaa ja tulosta molemmat diplomit linkeistä! 
 
 
 

 
 

1. Ahkera lukija   7. Voittajalukija 
3 kirjaa   40 kirjaa 
 

2. Mestarilukija  8. Valloittajalukija 
5 kirjaa   50 kirjaa 
 

3. Superlukija  9. Superahmijalukija 
7 kirjaa   70 kirjaa 
 

4. Megalukija  10. Mestariahmijalukija 
10 kirjaa   90 kirjaa 
 

5. Hyperlukija  11. Voittamaton ahmijalukija 
20 kirjaa   110 kirjaa 
 

6. Huippulukija  12. Suurenmoinen superlukija 
30 kirjaa   130 kirjaa 
 

 
 
 
 
 

http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/1_ahkera-lukija.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/7_voittajalukija.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/2_mestarilukija.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/8_valloittajalukija.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/3_superlukija.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/9_superahmija.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/4_megalukija.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/10_mestariahmijalukija.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/5_hyperlukija.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/11_voittamaton-ahmijalukija.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/6_huippulukija.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/kirjallisuus_ja_lukeminen/lukudiplomi/12_suurenmoinen_superlukija.docx

