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Oulun kaupungin lukion S2-kirjallisuusdiplomi
Oulun kaupungin lukion S2-kirjallisuusdiplomiin luetaan 12 kirjaa. Kirjoja voit valita
luettavaksi tältä kirjallisuusdiplomilistalta. Valitse kirjat monipuolisesti eri kirjaryhmistä.
Voit halutessasi valita luettavaa myös kirjalistan ulkopuolelta. Sovi tällöin luettavista kirjoista
opettajan kanssa.
S2-diplomissa kolme teoksista voi kuunnella joko äänikirjana tai katsella elokuvana. Voit
lukea yhden kirjoista myös omalla äidinkielelläsi, sovi tästäkin opettajan kanssa. Oulun
kaupunginkirjaston kokoelmista löytyy luettavaa myös harvinaisemmilla kielillä. Kirjastolla on
vaihtuva kokoelma monikielisen kirjaston kautta. Kysy lisää kirjastosta!
Kirjallisuusdiplomin suoritustapa sovitaan opettajan kanssa. S2-diplomin suoritusohjeet ovat
suuntaa antavia. Opettaja voi päättää opiskelijan kielitaito huomioiden diplomin
suoritustavasta ja erilaisen aineiston hyödyntämisestä. Vinkkejä suoritustehtäviksi ja lisää
ohjeista löytyy osoitteesta www.kirjastoreitti.fi

S2-diplomin kirjaryhmät:
1. Satuja
2. Sarjakuvia
3. Lyhyitä kertomuksia
4. Klassikoita maailmalta
5. Suomalaista kirjallisuutta
6. Tarinoita eri kulttuureista
7. Nuorten elämää
8. Fantasiaa, jännitystä ja yliluonnollisia tarinoita
9. Laululyriikkaa
10. Runoja
11. Tietokirjoja
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1. Satuja

Andersen, Hans Christian: Keisarin uudet vaatteet. Satu turhamaisesta keisarista, jonka
olisi pitänyt luottaa omaan mielipiteeseensä. TAI Pieni merenneito. Merenneito rakastuu
prinssiin ja on valmis luopumaan kauniista äänestään saadakseen jalat ja päästäkseen
prinssin luo. TAI jokin muu Andersenin satu.
Grimmin veljekset: Pieni Punahilkka. Satu tytöstä, joka kohtaa ison pahan suden matkalla
isoäidin luo. TAI Hannu ja Kerttu. Satu rohkeista sisaruksista, jotka löytävät metsästä noidan
piparkakkutalon. TAI jokin muu Grimmin satu.
Jansson, Tove: Muumipapan urotyöt. Muumipapan muistelmissa vakaasta perheenisästä
kuoriutuu seikkailija, joka jo nuorena ottaa kohtalon omiin käpäliinsä karkaamalla löytölasten
kodista. TAI jokin muu muumisatu.
Liksom, Rosa: Neko. Kirja kertoo samurai Nekosta, joka koulutetaan ninjasoturiksi, ja joka
suojelee kyläläisiä julmaa läänitysherra Toranagaa vastaan. (Kirja löytyy myös venäjäksi)
Topelius, Zacharias: Adalmiinan helmi. Prinsessa Adalmiina saa lahjaksi helmen, joka tekee
hänestä kauniin, rikkaan ja viisaan. Mitä tapahtuu, kun helmi katoaa? (Kirja löytyy myös
ruotsiksi) TAI jokin muu Topeliuksen satu. (Esim. Sampo Lappalainen löytyy useammalla
kielellä: saksa, kurdi, farsi/persia, saame.)
Kokko, Yrjö: Pessi ja Illusia. Satu peikosta ja keijukaisesta, joista tulee ystäviä. Selkokirja.
(Kirja löytyy myös saksaksi)
TAI jokin muu satukirja
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2. Sarjakuvia

Ahonen, JP: Perkeros. Toiminnallinen ja humoristinen sarjakuvaromaani aloittelevasta
avantgarde-bändistä. (Sarjakuva löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi) TAI Pelinavaus.
Opiskelijoista koostuva kaveripiiri kasvaa fyysisesti ja yrittää kehittyä henkisesti sarjan aikana.
TAI jokin muu Villimpi Pohjola –sarjan osista. (Villimpi Pohjola 1 ja 2 albumit sisältävät
englanninkielisen käännöksen suomen lisäksi.)
Alice, Alex: Siegfried. Kiehtova sarjakuva jumalista, jättiläisistä ja ihmisistä.
Hermann: Bois-Mauryn Tornit: 1, Babette. Vaeltava keskiaikainen ritari Aymar de BoisMaury pyrkii uskollisen aseenkantajansa Olivierin kanssa saamaan takaisin menetetyt maansa
ja linnansa. (Sarjakuva löytyy myös englanniksi)
Nyyssölä, Sami: 24 Päivää. Irakilaisten turvapaikanhakijoiden tarinoita 24 päivän mittaisesta
pakomatkasta Suomeen. (Sarjakuva löytyy myös englanniksi)
Raassina, Marko: Kalevala. Vaka V. Väinämöisen, Ilmarisen Sepon, Lemminkäisen Ahdin ym.
suomalaisten kansallissankarien hahmot ovat saaneet nykylukijalle sopivan ulkoasun.
Sattouf, Riad: Tulevaisuuden Arabi: 1, Lapsuus Lähi-idässä. Omaelämäkerrallinen
sarjakuvaromaani. Huumorin sävyttämä sarjakuva kertoo vaalean pikkupojan ja hänen
perheensä elämästä kahden kulttuurin välissä 1980-luvun Ranskassa ja Lähi-idässä. TAI jokin
sarjasta.
Sokka, Juhani: Playmore. Todelliselle peliharrastajalle pelaaminen on elämää ja kaikki muu
on vain häiriöitä ruudulla. Tämän tietää myös John Playmore ystävineen.
Takalo, Tiitu: Minä, Mikko ja Annikki. Omaelämäkerrallinen rakkaustarina ja
remonttipäiväkirja, mutta se kertoo myös pienen kylän kasvutarinan maan merkittävimmäksi
teollisuuskaupungiksi.
TAI jokin muu sarjakuva
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3. Lyhyitä kertomuksia

Adichie, Chimamanda Ngozi: Huominen on liian kaukana. Tarinoissa kuvataan
nigerialaisen naisen asemaa tavalla, joka tekee köyhyydestä, korruptiosta ja sensuurista
käsinkosketeltavaa. (Kirja saatavilla myös englanniksi: The thing around your neck).
Hellman, Sonja ja Sanna Kangasluoma: Naiset ilman maata. Viisitoista kertomusta.
Haastatteluihin perustuvat tarinat nostavat kuuluviin maahanmuuttajanaisten elämäntarinoita
yhdeksästä eri maasta.
Hämäläinen, Karo ja Salla Simukka: Luokkakuva. Joukko koskettavia ja hauskoja tarinoita
nuorten elämästä.
Istanbul-kirja: Tarinoita Bosporin Rannalta. Kaksitoista novellia Turkin eturivin kirjailijoilta.
Jotuni, Maria: Rakkautta. Novelleissa kuvataan joko pettyneitä tai älykkäitä naisia
ristiriitatilanteissa. Mies ja yhteiskunnan arvot ovat tärkeä osa ongelmaa.
Lindén, Zinaida: Rakkaus kolmeen appelsiiniin. Novellikokoelma tarkastelee ihmisiä eri
maissa, poissa kotoaan ja matkoilla ympäri maailman. Yhteistä kaikille tarinoille on uhat ja
katastrofit yksityiselämän ongelmista Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuteen.
Panttivanki ja muita kertomuksia. 34 suomalaisten kirjailijoiden kirjoittamaa tekstiä, joita
yhdistää nuoruus. Selkokirja.
Sebald, W. G: Merkintöjä Korsikasta. Korsikan nykyhetki ja menneisyys kohtaavat
ihastuttavassa pienessä kirjassa.
Tšehov, Anton: Nainen ja sylikoira. Vaimoonsa kyllästynyt mies kohtaa kauniin naisen, jolla
on aina mukanaan valkoinen villakoira.
TAI jokin muu novelli tai lyhyt kertomus
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4. Klassikoita maailmalta

Christie, Agatha: Idän pikajunan arvoitus. Halki Euroopan jyskyttävä Idän pikajuna
pysähtyy keskelle kuolemanhiljaista Balkania. Yön hiljaisuudessa on tapahtunut murha, mutta
kuinka se toteutettiin? Myös elokuva. (Kirja löytyy myös ruotsiksi, viroksi ja italiaksi. Kirjasta
löytyy myös sarjakuvaversio englanniksi ja espanjaksi.)
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Merta rakastava Robinson joutuu haaksirikkoon myrskyssä
ja pääsee autiolle saarelle turvaan. Selkokirja, myös elokuva. (Kirja löytyy myös ruotsiksi ja
englanniksi sekä lyhyempi versio englanniksi ja albaniaksi)
Dumas, Alexandre: Kolme muskettisoturia. Nuori herra d'Artagnan haluaa päästä
kuninkaan henkivartijaksi, muskettisoturiksi. Vuoden 1625 Ranskassa valtaa tavoittelevat
monet, joten nuorelle ja innokkaalle miekkailijalle riittää tehtävää kuninkaan ja kuningattaren
suojelemisessa. Selkokirja, myös elokuva. (Kirja löytyy myös englanniksi)
Fitzgerald, F. Scott: Benjamin Buttonin erikoinen elämä. Benjaminin uskomaton elämä
alkaa siitä, kun hän syntyy vanhuksena, noin 70-vuotiaana miehenä. Myös elokuva.
London, Jack: Valkohammas. Kirja kertoo villin eläimen selviytymisestä luonnossa ja sen
kesyyntymisestä ihmisen palvelijaksi. Selkokirja, myös elokuva. (Novelli löytyy myös
englanniksi)
Stevenson, Robert Louis: Aarresaari. Kirja kertoo Jim Hawkins –nimisestä pojasta, joka
lähtee seikkailuun Aarresaarelle. Toisena päähenkilönä on Long John Silver –niminen
merirosvo. Selkokirja, myös elokuva. (Kirja löytyy myös englanniksi, ruotsiksi ja italiaksi)
Verne, Jules: Maailman ympäri 80 päivässä. Lontoolainen Phileas Fogg lyö vetoa ja aikoo
matkustaa maailman ympäri 80 päivässä. Yhdessä kumppaniensa kanssa Fogg kokee hurjia
seikkailuja. Selkokirja, myös elokuva. (Kirja löytyy myös ranskaksi sekä mukaelmana ruotsiksi)
TAI jokin muu kansainvälinen klassikkokirja
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5. Suomalaista kirjallisuutta

Aho, Juhani: Rautatie. Teoksessa kuvataan tarkasti mutta lämpimällä huumorilla syrjäkylän
ihmisiä uuden ajan kynnyksellä. Selkokirja. (Kirja myös ruotsiksi, saksaksi, viroksi ja karjalaksi)
Huovinen, Veikko: Havukka-ahon ajattelija. Konsta Pylkkänen on poikkeuksellinen
kansanmies, jolla on ehtymätön tiedonjano ja uskomaton mielikuvitus. Myös elokuva. (Kirja
löytyy myös saksaksi) TAI Koirankynnen leikkaaja. Kertomus pienen ihmisen pienestä
haaveesta ja sen särkymisestä. Myös elokuva. (Kirja löytyy myös viroksi)
Kivi, Aleksis: Seitsemän veljestä. Rakastettu romaani Jukolan veljesten vaiheista. Monessa
asiassa ympäröivän yhteisön kanssa vastakkain joutuvien veljesten tielle osuu monia
vastoinkäymisiä, mutta vaikeuksista huolimatta heidän keskinäiset siteensä pitävät. Selkokirja.
(Kirja löytyy myös englanniksi ja viroksi)
Kyrö, Tuomas: Mielensäpahoittaja. ”Kyllä minä niin mieleni pahoitin…” Vanhan
suomalaismiehen näkemyksiä elämästä. Myös elokuva. (Kirja löytyy myös saksaksi)
Liksom, Rosa: Hytti nro 6. Huikea kertomus matkasta asioiden ytimeen, suljetun maan eli
Neuvostoliiton sielunelämään ja tytön omaan sisimpään. (Kirja löytyy myös ruotsiksi,
englanniksi, saksaksi, ranskaksi, venäjäksi ja viroksi)
Poutanen, Kira: Rakkautta al dente. Rakkaus vie Laran Caprille ja hilpeyttä herättäviin
lemmensotkuihin.
Rajala, Pertti: Kalevala. Kalevala sisältää tarinoita, joita kauan sitten muinaiset suomalaiset
kertoivat ja lauloivat toisilleen. Kalevalan tarinat kertovat Kalevalan ja Pohjolan väestä.
Päähenkilöinä ovat Väinämöinen, Lemminkäinen, Louhi Pohjolan emäntä ja Kullervo
Kalervonpoika. Selkokirja. (Lyhyitä mukaelmia Kalevalasta löytyy ruotsiksi, venäjäksi ja
farsiksi/persiaksi.)
Röyhkä, Kauko: Miss Farkku-Suomi. Välde haaveilee kirjoittamisesta ja muusikon urasta
esikuvanaan The Velvet Underground. Haaveissa ovat myös ihanat naiset kuten Pike, joka
valitaan Miss Farkku-Suomeksi. Myös elokuva.
TAI jokin muu suomalainen kirja
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6. Tarinoita eri kulttuureista

Abu-Hanna, Umayya: Alienin silmin: Helsinki ja Uusimaa muukalaisen kokemana.
Muualla syntyneen Abu-Hannan kokemus pääkaupunkiseudun elämästä.
Ailisli, Akram: Kiviset unet. Pahoinpidelty mies saapuu sairaalaan. Hänen kimppuunsa on
hyökätty Bakun kaduilla, kun hän on yrittänyt puolustaa armenialaista naapuriaan.
Alsanea, Rajaa: Riadin tytöt. Riadin tyttöjen elämä on toisaalta citymaastureita ja kalliita
huulipunamerkkejä, toisaalta tiukkaa islamin tulkintaa ja järjestettyjä avioliittoja. (Kirja löytyy
myös englanniksi)
Coelho, Paulo: Alkemisti. Kertomus nuoresta andalusialaisesta paimenesta, Santiagosta,
joka lähtee toteuttamaan unelmaansa ja etsimään maailman hienoimpia aarteita. (Kirja
saatavilla myös ruotsiksi ja venäjäksi)
Fermine, Maxence: Lumi. Kaunis aikuisten satu haikurunoilijan rakkaudesta 1800-luvun
Japanissa. (Kirja löytyy myös ranskaksi)
Geda, Fabio: Krokotiilimeri. 10-vuotias Enaiat ja äiti ovat tulleet Pakistaniin Afganistanista,
missä perhe on joutunut vainon kohteeksi. Äiti on päättänyt palata kotiin ja Enaiat on nyt
yksin maailmassa. Laittoman siirtolaisen osa on kova. (Saatavilla myös englanniksi)
Hosseini, Khaled: Leijapoika. Upea romaani ystävyydestä, petoksesta ja sovituksesta
muuttuvassa Afganistanissa. Myös elokuva. (Kirja saatavilla myös ruotsiksi, englanniksi,
saksaksi ja venäjäksi)
Ruffato, Luiz: Rutosti hevosia. Yhden päivän romaani São Paulon kiireisestä metropolista.
TAI Lissabonissa muistin sinut. Maaginen tarinankertoja vie lukijan Portugalin kaduille.
Schmitt, Eric-Emmanuel: Herra Ibrahim ja Koraanin kukkaset. Kirja kertoo vanhan
muslimikauppiaan ja nuoren juutalaispojan epätodennäköisestä ystävyydestä. Myös elokuva.
Su, Tong: Punainen lyhty. Tarina rikkaan miehen jalkavaimosta 1930-luvun Kiinassa. Myös
elokuva.
TAI jokin muu eri kulttuureita käsittelevä teos
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7. Nuorten elämää

Boyne, John: Poika vuoren huipulla. Toisen maailmansodan tapahtumiin sijoittuva
vaikuttava kuvaus nuoruuden viattomuuden menettämisestä ja siitä, miten vaarallisen
helposti maailma ympärillämme muuttuu mustavalkoiseksi.
Björk, Marja: Poika. Suorapuheinen Marion eli Makke on aina tiennyt olevansa poika. On
kuitenkin vaikea myöntää asiaa, jota ei ymmärrä. Niinpä Makkesta yritetään muokata tyttöä.
Crossan, Sarah: Yksi. Teini-ikäiset Grace ja Tippi eivät siedä, että heitä tuijotetaan, mutta he
ovat tottuneet siihen. He ovat siamilaiset kaksoset, yhtä kaikin mahdollisin tavoin. (Kirja
löytyy myös englanniksi)
Kitti, Marko: Oliivityttö. Edellisillan bileet ovat päättyneet kohtaamiseen, joka ei jätä Joonaa
rauhaan. Rauhaa eivät anna oliivinvihreät silmät, jotka kuuluivat ruskeatukkaiselle tytölle.
Keränen Mika: Maaliviivalla. Pysy erossa sopupeleistä! Jalkapalloromaani kulissien
takaisista vehkeilyistä. (Kirja löytyy myös viroksi)
Kuronen Kirsti: Omenapuu laulaa. Mikään ei saa estää 18-vuotiaan Katrin kesäunelmaa:
parhaan ystävän Riikan kanssa Provinssirockiin! Festarien sijaan tie vie kuitenkin tytöt erään
iloisen poikakaksikon kyytiin.
Lehtinen, Tuija: Roskisprinssi. Vauhdikas nuortenromaani seitsemäntoistavuotiaasta
pojasta, joka kävelee ulos entisestä elämästään. Myös elokuva. (Kirja löytyy myös ruotsiksi)
Rannela, Terhi: Yhden promillen juttuja. Tositapahtumiin perustuvissa tarinoissa
näyttäytyy viinanhuuruisen Suomen koko kuva nuorten silmin.
Tiainen, Marja-Leena: Kahden maailman tyttö. Kaunis Tara nauttii poikien huomiosta ja
haluaisi vähän flirttaillakin. Isän mielestä sellainen käytös on sopimatonta ja saattaa vaaraan
hänen kunniansa. Kun Tara alkaa seurustella Jannen kanssa, hän tietää leikkivänsä tulella. TAI
Poika joka katosi. Surullinen ja koskettava tarina perheestä, jota kohtaa odottamaton
murhe. Selkokirja.
TAI jokin muu nuorten elämää käsittelevä teos.
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8. Fantasiaa, jännitystä ja yliluonnollisia tarinoita

Holopainen, Anu: Ihon alaiset. Täyteläisiä huulia, virheettömiä kasvoja, animehahmoja ja
Barbielookia. 17-vuotias Jara elää ympäristössä, jossa lähes jokaisen ulkonäköä on muokattu
ja jossa hänen on elettävä vanhempien vaatimuksesta luomuna.
Itäranta, Emmi: Teemestarin kirja. Maailmasta on loppumassa vesi. Uskottava ja pelottava
kuvaus mahdollisesta tulevaisuudestamme. (Kirja löytyy myös englanniksi ja arabiaksi)
Lemaitre, Pierre. Rosie. Pariisissa räjähtää pommi. Pommin asentajalla, Jean Garnierilla, ei
ole enää mitään menetettävää. Hänen äitinsä, Rosie, on vankilassa, tyttöystävä murhattu ja
työpaikka mennyttä.
Martin, George R.R.: Jäälohikäärme. Legendojen mystinen jäälohikäärme herätti pelkoa,
sillä kukaan ei ollut milloinkaan kesyttänyt sellaista. Mutta Adaraa ei pelottanut – hän oli
talvilapsi, syntynyt ankarien pakkasten aikaan. (Kirja löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi)
Ojanen, Eero: Suomessa kummittelee: selittämättömiä ilmiöitä ja kummallisia
kokemuksia. Nykyajan tarinoita suomalaisten kokemista selittämättömistä ilmiöistä.
Simukka, Salla: Punainen kuin veri. Lumikki Andersson löytää seteleitä koulun
valokuvausluokasta ja joutuu keskelle kansainvälistä huumebisnestä. Myös selkokirjana. (Kirja
saatavilla myös ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi ja viroksi)
Sinisalo, Johanna: Ennen päivänlaskua ei voi. Nuori valokuvaaja Mikael löytää kotinsa
takapihalta jotakin, mitä hän ei ole koskaan nähnyt. Hän ottaa hoiviinsa öisen metsänpeikon,
kansantaruista tutun salaperäisen olennon. (Kirja löytyy myös ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi
ja venäjäksi)
Turtschaninoff, Maria: Helsingin alla. Alva on tyttö, joka ei muista kolmesta ensimmäisestä
vuodestaan mitään. Alva tapaa kadulla salaperäisen Niden, joka kertoo hänelle Alistadista,
kaupungista Helsingin alla. Ystävykset tempautuvat mukaan seikkailuun pahaa vastaan.
Selkokirja. (Kirja saatavilla myös ruotsinkielisenä alkuperäisteoksena, ei selkokirja.)
TAI jokin muu fantasia- tai jännityskirja
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9. Laululyriikkaa

Valitse haluamastasi kirjasta 10 kappaleen sanat ja lue ne. Jos teet diplomitehtäviä, tee ne
yhdestä valitsemastasi kappaleesta.

Hits 2018. 40 suosituinta koti- ja ulkomaista hittiä. Mukana sanat, melodiat ja soinnut. TAI
jokin muu sarjasta.
Pop tänään. Vol 7. Suomalaisen popmusiikin viime aikojen huippubiisit ja -artistit. Noin 40
kappaleen sanat ja melodiat, levytystiedot sekä kuvia esittäjistä. TAI jokin muu sarjasta.
Suuri POP-toivelaulukirja. 5. Upea kokoelma pop-musiikin parhaita biisejä pianosäestyksin.
TAI jokin muu sarjasta.
Suuri toivelaulukirja 24. 130 sävelmän sanat ja pianosovitukset, jotka noudattavat tutuksi
tulleiden levytysten sointia ja tunnelmaa. TAI jokin muu sarjasta.
Suomipopin helmiä. 10, Rakkauslauluja Romanssista Kolmeen pieneen sanaan. Kattava
valikoima kotimaisia rakkauslauluja usealta vuosikymmeneltä ja useita ennen nuotteina
julkaisemattomia kappaleita. TAI jokin muu sarjasta.
Suomirockin raamattu. Suomirockin huikeaa historiaa ja suomalaista sielunmaisemaa: 100
merkittävää kappaletta.
101 suomirockin klassikkoa. 101 kaikkien aikojen parasta kappaletta suomirockin
alkuvaiheista tämän päivän kansainvälisiin menestyksiin.
TAI jokin muu laululyriikkateos
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10. Runoja

Anhava, Tuomas: Sateen ääni sillalla. Käännöksiä japanilaisista tankarunoista. Mukana on
myös jonkin verran haikuja ja muutamia pitempiä runoja.
Huikari, Susanna ja Tarja Käsmä: Aurinko katsoo taakseen. Kirjan runot kertovat
selviytymisestä silloin, kun tärkeä ihminen lähtee pois. Selkokirja.
Kuronen, Kirsti: Pönttö. Ylioppilaskevät – kaikki on mahdollista. Edessä aikuisuus ja se
pelottaa. Pönttö kuvaa herkästi kotoalähdön hetkeä ja nuoruuden tunteita.
Sainio, Ari. Sinun käsiesi hyväily: runoja. Runoja luonnosta, rakkaudesta sekä lapsuuden
muistoista. Selkokirja.
Suikki, Merja: On ilta meitä varten: kertomuksia. Kuusi hiljaisen huumorin sävyttämää
kertomusta. Selkokirja.
Takala, Tuija: Kierrän vuoden: selkorunoja. 52 runoa, yksi vuoden jokaiselle viikolle. Runot
on ryhmitelty kuukausittain. (selkokirja) TAI Onnen asioita: selkorunoja. Runojen aiheet
liittyvät jokapäiväisiin asioihin, jotka tuovat hyvää oloa, lohtua tai iloa – onnen hetkiä.
Selkokirja.
TAI jokin muu runokirja
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11. Tietokirjoja

Dinwiddie, Robert: Tieteestä tinkimättä. Tieteestä tinkimättä auttaa ymmärtämään, mitä
kaikkea maailmassa tapahtuu ja mitä uutisissakin näkyvät luonnonilmiöt tarkoittavat.
Hotakainen, Markus: Avaruus: Tähtitaivaan ihmeitä selkokielellä. Tietokirja kertoo
avaruudesta helppotajuisesti ja selkeästi. Tähtien ja tähdistöjen lisäksi lukija tutustuu
aurinkokuntamme planeettoihin, galakseihin ja avaruustutkimukseen. Selkokirja.
Leisko, Satu: Tulin Suomeen: Maahanmuuttajien tarinoita uudesta kodistaan.
Maahanmuuttajat kertovat, miksi tulivat Suomeen ja mitä he arvostavat uudessa
kotimaassaan. (selkokirja)
Overstreet, Wylie: Maailmanhistoria päivitettynä Facebookiin. Menneisyyden
merkkihahmot pääsevät kertomaan, mitä miettivät historiallisista tapahtumista.
Oma Reppu: Selkokielinen opas retkeilyyn. Kirja luonnosta ja retkeilystä kiinnostuneille.
Kirjassa kerrotaan partiosta, retkeilystä ja erilaisille retkille varustautumisesta. Selkokirja.
Rajala, Pertti, Ari Sainio ja Henna Kara: Suomen historia selkosuomeksi. Kirja kuljettaa
lukijan läpi Suomen vaiheiden muinaisuudesta aina nykypäivään saakka. Selkokirja. (Kirja
löytyy myös ruotsiksi)
Samela, Seija ja Juha Samela: Valon ja värien maailma: fysiikkaa selkokielellä. Kirja
kertoo valosta ja väreistä arkielämän ilmiöiden avulla. Selkokirja.
Samela, Seija: Sinisiipi niityllä. Kirja kertoo niityistä ja luonnon monimuotoisuudesta
helppolukuisin tekstein. Selkokirja.
Sisättö, Vesa: Unohtunut avain joka upotti Titanicin ja muita historian mokia. Teos
esittelee 55 historiallista erehdystä antiikin hämäristä 2010-luvulle.
Suoniemi, Karoliina: Maailmanuskonnot. Selkokielinen matkaopas uskontojen maailmaan.
Selkokirja.
TAI jokin muu tietokirja
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