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ÄIDIKSI TULO

Kosonen, Laura: Matkaopas synnytykseen ja sieltä takaisin (2018)
Kirja on synnyttämisen Trip Advisor, joka kokoaa yhteen tutkittua tietoa, suomalais-
kätilöiden parhaat vinkit sekä synnyttäjien koskettavat kokemukset.

Kekkonen, Helmi: Olipa kerran äiti (2019)
Kekkonen kertoo oman täysin tavallisen ja kaikin tavoin ainutkertaisen tarinansa 
äidiksi tulemisesta. Kahdesta aivan erilaisesta raskaudesta, kolmannesta joka päättyy 
kipeään keskenmenoon, voimakkaasta synnytyspelosta ja sen voittamisesta.

Rämö, Satu: Vuoden mutsi (2012) & Vuoden mutsi 2 (2014)
Vuoden mutsin missio on ilahduttaa ja tsempata äitiä matkalla kahdesta viivasta yh-
teen kynttilään. Vauvavuodesta jää varmemmin henkiin, kun pidentää naurulla ikää.

Kessler, Katja: Äidiksi (2012)
Kirja on jaettu luvuiksi odotuskuukausien mukaan ja jokainen luku käsittelee jotain 
odotuskuukaudelle sopivaa teemaa: hormonien heilahtelua, ruokavaliota, supistuksia.

Naakka, Irene: Hullu kuin äidiksi tullut: (2019)
Selviytymistarina kontrollifriikistä odottajasta masentuneeksi vastasyntyneen äidiksi 
ja lopulta tasapainoisesta perhe-elämästä ja urastaan nauttivaksi naiseksi.

Rouhe, Hanna jne.: Kun synnytys pelottaa (2013)
Lääkärit ja psykologit kuvaavat normaaliin raskauteen liittyviä asioita synnytystä pel-
käävän näkökulmasta sekä antavat neuvoja synnytykseen valmistautuvalle.

ISÄKSI TULO

Sinkkonen, Jari: Isäksi ensi kertaa (2012)
Kun miehen elämä mullistuu... mitä olisi 
hyvä tietää? Mihin isää tarvitaan?

Huttunen, Pasi jne.: Isän kirja: kasvu 
vanhemmuuteen (2017)
Miten lapsi muuttaa miehen elämää? Mis-
tä mies ammentaa isyyden ainekset? Isän 
kirjassa miehet kertovat, millaista on tulla 
isäksi ja olla isä.

Hirvonen, Hanna: Isä syntymässä (2011)
Isien tositarinoita tarkkoina huomioina, kysymyksinä, oivalluksina, hehkutuksina ja 
epätoivon ulvaisuina - niin uudelle kuin kokeneemmallekin isälle tueksi tulevaan.

VAUVA-ASIAA

Suomalainen vauvakirja (2019)
Tarjolla on vankkaa asiaa lapsen odotuksesta, raskauden ja synnytyksen kulusta sekä 
vauvanhoidosta ja pikkulapsiperheen arjesta, myös vanhempien omilla kokemuksilla.

Vierola, Hannu: Hapekasta odotusta (2010)
Kun vauvaa suunnitellaan, tulisi vanhempien päivittää elämäntyylinsä hyvissä ajoin 
ennen raskautta. Sarjakuvakirja seuraa nuoren parin elämää vauvan suunnittelusta 
synnytykseen ja pienokaisen ensiaskeliin saakka.

Miettinen, Anneli: Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla (2011)
Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen tutkija Anneli Miettinen on selvittänyt hedel-
möityshoitoon hakeutuneiden parien näkemyksiä hoidoista ja vanhemmuudesta sekä 
hoitoon liittyviä pelkoja ja tuen tarvetta.

Nilsson, Lennart: Syntyy uusi ihminen (2009)
Huikea valokuvakertomus, jonka asiantuntija-artikkelit tarjoavat tuleville vanhemmille 
runsaasti tietoa ja neuvoja raskaudesta ja synnytyksestä.

Komulainen, Leena: Mikä ihmeen mahakipsi? vauva-arjen aakkoset (2019)
Kirja helpottaa uuteen maailmaan astumista ja hälventää vauvamaailman mystiikkaa 
suomentamalla lempeän humoristisesti uuden elämänvaiheen termejä ja lyhenteitä.

Borgenicht, Louis & Borgenicht, Joe: Vauva (2019)
Tämä selkein kaavioin varustettu opas perehdyttää uuden omistajan vauvan tärkeimpi-
in toimintoihin, yleishuoltoon sekä lisävarusteisiin.

Lehtiä: Kaksplus, Neuvola, Vauva
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Hakala, Juha T.: Kasvatus ajan kanssa (2019)
Hakala pohtii oivaltavan värikkäällä tavallaan nykykasvattajan huolia ja riemuja. 

Andersen, Heidi: Tietoisen läsnäolon opas vanhemmille (2010)
Tietoisen läsnäolon opas vanhemmille opettaa näkemään arkihetkien valoisat puolet.

Sinkkonen, Jari & Korhonen, Laura: Pulassa lapsen kanssa (2016)
Lapsen kasvatuksen ongelmia eri näkökulmista sekä tietoa lapsen kasvuun ja kehityk-
seen liittyvistä vaikeuksista sekä tavallisimmista lastenpsykiatrisista häiriöistä. 

Furman, Ben: Olen ylpeä sinusta! (2012)
Kirja antaa kasvattajille keinot, joiden avulla he voivat vaikuttaa lasten käyttäytymi-
seen ja auttaa lasta elämisentaidoissa. 

Alfvén, Malin: Uhmakirja (2012)
Tämän kirjan luettuasi ymmärrät, miksi lapsi uhmaa. Ja hänellä on siihen hyvät syyt! 

Kinnunen, Saara: Anna mun olla lapsi (2013)
Mitä lapsi tarvitsee saadakseen hyvät kasvun eväät ja elääkseen huoletonta ja huoleh-
dittua lapsen elämää? 

Janouch, Katerina: Lasten kanssa: odotusajasta murrosikään (2010)
Suurperheen äidin monipuolinen käsikirja vastaa vanhempia askarruttaviin kysymyk-
siin kokemuksella ja sydämellä, erilaisia vaihtoehtoja punniten.

Tahkokallio, Keijo: Uskalla olla lapsellesi aikuinen (2018)
Vanhemmat eivät uskalla aina kohdata päätöksistä seuraavia lasten myrskyisiä tunne-
tiloja – ja antavat periksi. Se ei kuitenkaan ole lapselle parhaaksi.

Rotkirch, Anna: Yhdessä (2015)
Helpotusta ja oivallusta lapsiperheen elämään kirjasta, joka näyttää, mitä järkeä perhe-
elämän ristiriitaisuuksien takana on.

Matilainen, Tuulia: Lapsi kasvaa rutiineista (2008)
Kirja antaa käytännön ohjeita tuoreille vanhemmille ja perheille, jotka tuskailevat 
lastensa rytmiin, nukkumiseen tai ruokailuun liittyvien ongelmatilanteiden kanssa.

Rantala, Janna: Äiti, älä tottele! (2014)
“Perhesuhteiden epäreiluutta ei ole ainoastaan vanhempien jyräävyys, vaan vanhempi-
en liika tottelevuus.”

VANHEMPIEN JAKSAMINEN

Viholainen, Ville: Pätkäöiden sankarit: vanhempien selviytymisopas (2019)
Hykerryttävä opaskirja tutustuttaa lastenhoidon erikoistaitoihin, oli kyse sitten nukut-
tamisesta, syöttämisestä, taaperon kanssa neuvottelusta tai ninjan lailla hiipimisestä.

Wikström, Sanna jne.: Lasten oppeja äideille (2018)
Äitiyteen mahtuu monia tunteita. Tässä kirjassa suositut bloggarit jakavat järisyttä-
vimmät oppinsa, jotta kukaan äiti ei olisi yksin.

Laane, Taina: Äidinhoitokirja: leppoisamman arjen aakkoset (2019)
Äidit kannattelevat maailmaa, mutta mikä kannattelee äitejä? Eivät loputtomat suori-
tusvinkit vaan lempeä itseymmärrys. Voisitko hetken olla se äiti, joka riittää itselleen?

Leena Honkavaara & Maiju Majamaa: Äiti aallokossa (2018)
Äiti aallokossa kertoo raskausajan ja synnytyksen jälkeisestä masennuksesta sekä 
lapsivuodepsykoosista.

Mattila, Raisa & Thurén, Julia: Lapsiperheen parisuhdekirja (2018)
Odotettu opas pikkulasten vanhemmille, jotka haluavat huolehtia suhteestaan 
lapsiperhe-elämän keskellä.

Mansbach, Adam: Nyt vittu nukkumaan (2017)
Maailmanlaajuinen menestyskirja, joka kuvaa nukkumaanmenoprosessia mustan huu-
morin keinoin. Älä lue tätä kirjaa lapsillesi! Ei kaikkien vanhempien makuun.

Rantala, Janna: Parintaju: parisuhde lapsiperheessä (2016)
Lasten kehitykselliset kriisit vaikuttavat väistämättä parisuhteeseen ja parisuhteen 
vaikeudet aiheuttavat merkittäviä oireita lapsille.

Jantunen, Timo jne.: Leikin taikaa: miksi leikki on niin tärkeää? (2019)
Miksi leikki on niin tärkeää lapsen kehitykselle? Mitä aikuinen voi oppia siitä? Mil-
lainen ilonpito tukee lapsen kehitystä parhaiten?



Rosenborg, Marika & Törmänen, Tarja: Uusperheen käsikirja (2019)
Lämmin ja asiantunteva opas käy läpi uusperheen vaiheita, joihin kuuluu niin ristirii-
toja kuin vahvistumistakin.

Malinen, Vuokko: Parisuhde: uusperheen ydin (2011)
Parisuhteet joutuvat koetukselle, kun uutta elämänmuotoa etsitään sinun, minun ja 
meidän lasten kanssa.

Murtorinne-Lahtinen, Minna: Hyvä paha äitipuoli: uusperheen arjessa (2013)
On monia tapoja olla hyvä äitipuoli, mutta täydellisyydentavoittelusta ei ole hyötyä 
kenellekään. Parhaimmillaan uusperhe rikastuttaa elämää ja tekee siitä merkityksellistä.

Mäkijärvi, Leena: Kahden kodin lapset (2014)
Kirja on Leena Mäkijärven yli 20 vuotta jatkuneen eroperheiden lasten ja nuorten 
auttamistyön myötä syntynyt teos.

Sateenkaaren alla: kertomuksia perheistä (2015)
Vaikka sateenkaariperheet rikkovat perinteisiä normeja, ne ovat tavallisia lapsiperheitä 
ongelmineen ja ilonaiheineen.

Eerola, Petteri jne.: Perhe ja tunteet (2018)
Tarkastelun kohteena ovat muun muassa monikulttuuriset perheet, lasten tunteet, 
isovanhemmuus, vankien perhesuhteet sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä 
edustavat perheet.

monimuotoisten perheiden tietokirjoja monimuotoisten perheiden tietokirjoja

Oksi-Walter, Päivi jne.: Monikulttuurinen perhe (2009)
Teoksessa kuvataan asiantuntevasti perheen elämää, jossa elää eri kulttuurien 
edustajia.

Vuorinen, Katri & Eskola, Tiina.: Meidän perhe (2016)
Meidän perhe -kirjassa oikeat perheet avaavat kotinsa oven ja kutsuvat lukijan 
kylään. Kukin vierailu osoittaa, että nykymaailmassa perheiden kirjo on suuri.

Valtonen, Anni & Alanen, Milka: Uusia suomalaisia (2014)
Kaksitoista pariskuntaa kertoo oman tarinansa. Miten heistä tuli he? Miten kaksi 
eri kulttuurissa kasvanutta oppi elämään yhdessä? Millaista tulevaisuutta he odot-
tavat lapsilleen?

Korpiola, Lilly: Pitkä tie äidiksi (2014)
Kertomus äitiydestä, adoptiosta ja kasvusta perheeksi.

Sinkkonen, Jari jne: Lapsi uusissa oloissa (2015)
Kirjan teemana on kiintymyssuhteen kehitys ja merkitys lapsilla, jotka joutuvat 
uusiin tai poikkeusoloihin, esimerkiksi adoptoidut ja sijoitetut lapset.

Aarnio, Kia jne.: Sateenkaariperheiden vanhemmat (2018)
Millaiseksi suomalaiset sateenkaariperheiden vanhemmat arvioivat lastensa hyvin-
voinnin? Millaisia vahvuuksia ja haavoittuvuuksia näillä perheillä on?

Karimi, Rebwar: Rozanan vanhemmille: kunniallinen ratkaisu perheiden 
ristiriitoihin (2015)
Rozanan vanhemmille on perheiden opas kunniaan liittyvien ristiriitojen ennal-
taehkäisemiseen.

Aalto, Mikko jne.: Leijonaemojen tarinat (2015)
Leijonaemojen tarinat on kirja erityislapsen vanhemmaksi kasvamisesta.

Toivola, Jani: Kirja tytölleni (2018)
Omakohtainen kertomus isän ja tyttären välisestä rakkaudesta ja lapsen ja van-
hemman välisestä suhteesta, pyrkimyksestä löytää juuri itselle oikea tapa olla 
vanhempi - niin voimassa ja väsymyksessä kuin arjessa ja seikkailuissa.

Butterfield, Moira: Meidän maailmamme: lasten elämää eri maissa (2018)
Tutustu lasten elämään ympäri maailmaa! Hauska ja runsas kirja esittelee eri kult-
tuurien lasten arkea ja juhlaa.



LApsEN KANSSA LUETTAVAKSI

KATSELUKIRJOJA ARJEN TILANTEISIIN

Bathie, Holly: Minun päiväni (2019)
Värikkään läppäkirjan avulla lapsi oppii eri vuorokaudenajat ja asioita, joita päivän 
aikana tehdään.

Galloway, Fiona: Kurkkaa kuinka monta! (2019)
Kirjan avulla lapsi oppii numeroita ja laskennon peruskäsitteitä. Sivuilla seikkailevat 
hauskat eläimet. Kirjan sivuilla tunnusteltavat pyöreät aukot.

Katajavuori, Riina: Pulmu asuu (2019)
Lempeä pienten lasten kuvakirja saa aikuisenkin ajattelemaan sitä, kuinka tärkeä asia 
on oma, turvallinen koti.

Pulli, Elina: Sylisampo (2018)
Elina Pullin mainioiden, kalevalahenkisten lorujen ja toiminnallisten vinkkien in-
noittamana on hyvä viettää vauvaperheen yhteisiä hetkiä.

Patricelli, Leslie: Nukkumaan! (2018)
Pienokaisen nukkumaanmeno on lapsiperheiden tärkeä, jokapäiväinen tapahtuma, 
johon liittyy paljon läheisyyttä, mukavia hetkiä ja tuttuja rutiineja.

Vuori, Elina: Hyvä päivä (2016)
Arkipäivisin tapahtuu monenlaista: puetaan, syödään ja leikitään, ja käydään välillä 
ulkonakin. Minkälainen on sinun päiväsi?

Watt, Fiona: Äkkää ja tökkää ulkona (2016)
Äkkää ja tökkää on kirjasarja, jonka äärellä osoittaminen ei ole epäkohteliasta!

Pelliccioni, Sanna: Onni-pojan seikkailut (2015)
Suositun Onni-poika -sarjan kolme ensimmäistä osaa koottuna yhdeksi kirjaksi. 
Onni-pojan puuhakas päivä, Onni-pojan mahtava matka sekä Onni-pojan kierrätys-
kirja. 2–6-vuotiaille.

TUTISTA LUOPUMISEEN JA POTALLE HARJOITTELEMISEEN

Reid, Camilla: Emppu ja iso punainen potta (2019)
Empulla on ison karhun pöksyt. Hän osaa jo käyttää isoa punaista pottaansa. Mutta 
isollekin karhulle sattuu joskus vahinko! O-ou.

Tapola, Katri: Tuttityttö ja peukalopoika (2019)
Peukalopoika tulee äitinsä kanssa kylään tuttitytön luo. Niin alkavat leikit yhdessä 
Liisa Liskon ja Kalle Kalkkaron kanssa.

Nilsson, Thore: Kolmikko luopuu tutista (2018)
Kun Essi huomaa, että Iidalla on tutti, hänkin haluaa sellaisen. Hän tahtoo Iidan 
tutin! Kun Essi lopulta saa sen, tutti ei olekaan niin kiva kuin hän kuvitteli.

Willis, Jeanne: Kuka kykkii pytyllä (2017)
Norsuko on kakalla? Ja hidastelee tahallaan! Lystikkäästi riimitelty, tukevasivuinen 
pottakirja on taaperoiden takuuvarma suosikki.

VAUVA TULEE TALOON - KUVAKIRJOJA ISOILLE SISARUKSILLE

Garhamn, Anna-Karin: Ruu ja vauva (2019)
Ruun äidillä on kerrottavaa: “Sinä saat pikkusisaruksen. Se on vielä vauva ja asuu 
äidin masussa.”

Hirvonen, Lauri: Inka ja kutitustiikeri (2017)
Inka ja kutitustiikeri on tarina isosiskoksi tulosta, huomion saamisesta ja siitä, kuinka 
jokainen lapsi on vanhempiensa silmissä ihana ja harvinainen.

Ilander, Johanna: Eikka ja seitsemän sisarusta (2017)
Viisivuotias Eikka huomaa, että äidin mekko näyttää omituisen kireältä. Syy paljas-
tuu pian kun äiti kertoo superuutisen: hänen mahassa kasvaa seitsemän vauvaa!

Gliori, Debi: Pikkupöllö ja uusi muna (2016)
Äitipöllöllä on uutisia, perheeseen odotetaan uutta pöllövauvaa. Pikkupöllö ei ole 
tiedosta ollenkaan mielissään. Hänhän on pikkuinen, ei äiti tarvitse uutta vauvaa.

Ahtinen, Lauri: Itä-Borneo (2016)
Nyt matkataan polkupyörällä päiväkodista kotiin ja selvitetään, mistä vauvat tulevat. 
Karhulan perheessä asia on jälleen ajankohtainen. Välissä käydään Itä-Borneossa.

LApseN KANSSA LUETTAVAKSI



TUNTEIDEN HALLINTA

Tietokirjat

Nuotio, Eppu: Minä tykkään nyt: ilosta, ujostelusta ja 
muista tunteista (2019)
Kirja täynnä lasten oivaltavia ajatuksia tunteista! Eri 
tunteita syvennetään myös herkkävireisten runojen, 
kuvien ja luovien tunnetaitotehtävien kautta.

Pöyhönen, Julia: Fanni ja ihmeellinen tunnelämpömittari 
(2019)
Onnistuvatko ystävykset laskemaan kukkatarhan 
tunnelämpömittarin lukeman vihreälle alueelle? Taito 
säädellä omien tunteiden voimakkuutta auttaa lasta luomaan 
vahvaa itsetuntoa ja myönteisiä ihmissuhteita.

Pöyhönen, Julia: Fanni ja rento laiskiainen (2019)
Lapsi stressaantuu ja kuormittuu aivan kuten aikuinenkin, 
mutta lapsen stressin tunnistaminen ja arvioiminen voi olla vaikeaa. Kirjan tarinan ja 
siihen liittyvien tehtävien avulla on helppo harjoitella stressin säätelyä ja rentoutumista 
yhdessä lapsen kanssa.

Daynes, Katie: Mitä tunteet ovat (2019)
Mistä nauru pulppuaa? Mikä tekee meidät onnellisiksi? Ovatko kyyneleet aina merkki 
surusta?

Juusola, Mervi: Kuinka minusta tuli rohkea: opi tunnetaitoja (2018)
Tilda muuttaa pikkuveljensä Sisun kanssa maalta kaupunkiin ja aloittaa uuden koulun. 
Kaikki ei suju parhain päin ensi yrittämällä, mutta Tilda ei luovuta.

Kuvakirjoja tunteiden hallintaan

Forssén Ehrlin, Carl-Johan: Rohkean Rikun hulinaviikko (2019)
Riku jännittää uutta eskaria ja pelkää pimeää. Käytännönläheinen kuvakirja kiperien 
tilanteiden hallintaan.

McDonald, Avril: Jukka Hukka ja taikakuppi (2019)
Jukka Hukka ja taikakuppi vie lapset taianomaiselle matkalle hyvän mielen maailmaan! 
Ihastuttava lorumuotoinen satu tuo rauhoittavan hetken päivän leikkien lomaan tai 
tyynnyttää nukkumaan.

McDonald, Avril: Jukka Hukka ja lohikäärmevauva (2018)
Jukka Hukka säntää kavereidensa kanssa etsimään juuri kuoriutunutta lohikäär-
meen poikasta. Jukka Hukka jää kuitenkin jälkeen, sillä hänen reppunsa on täynnä 
kulkua hidastavia huolia.

Kuusela, Anne-Maria: Pelokas Pingviini ylittää itsensä (2019)
Pelokas Pingviini on saanut mahtavan idean. Se lähtee esittelemään keksintöään 
Poutapilven toiselle laidalle, mutta matkan varrelle osuu pelottava pimeä tunneli.

Kuusela, Anne-Maria: Siro Saparon iso moka (2019)
Joskus moka voi kääntyä onnenpotkuksi. Kenties nytkin, sillä Ympyräisten raketti 
päätyy yllättävään paikkaan.

Georgiou, Melissa: Timo suree ystävää (2018)
Timo järkyttyi, kun kuuli parhaan ystävänsä muuttavan pois. Viisaan ystävän avulla 
Timo oppi vihdoin kohtaamaan suuren Surun tunteen.

Kuvakirjoja kiukuttelijoille

Smallman, Steve: Minäkö kärttyinen! (2019)
Vanhassa tammessa asuu kärttyinen Hiiri. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun Hiiri 
päättää auttaa pulaan joutunutta Pikku Myyrää...

Pirhonen, Nina: Leo leijona sanoo ei! (2019)
Leolla on tänään ei-päivä. Mikään ei huvita! Miksi kaikki kielletään, miksi Leo ei 
saa päättää ITSE?

Lindman, Mervi: Peppe pillastuu! (2018)
Peppe ei vielä puhu, mutta tunteensa tämä pikku napero osaa jo näyttää!

Mäki, Anna Maria: Manna ja mahaluu (2017)
Manna on tyttö, jolla on mahtava voima. Hän sai unen koiralta mahaluun, jonka 
avulla voi hallita maailmaa. Äiti pyyhkii hikeä, kun Manna käyttää mahaluuta.

Kuusela, Anne-Maria: Räyhä Ravun kiukkupuuska (2017)
Räyhä Rapu on pahalla tuulella heti herätessään. Onneksi Fiksu Fantti tietää miten 
huonosta päivästä tehdään parempi.

LApsEN KANSSA LUETTAVAKSI LApseN KANSSA LUETTAVAKSI



LUKEMISEN ILOA

Louhi, Kristiina: Tomppa ja Kerttu kirjatoukka (2018)
Tomppa ja pikkusisko Kerttu pääsevät retkelle kirjastoon.

Kelly, John: Hys! Minä luen nyt! (2019)
Emma on juuri päässyt henkeäsalpaavaan kohtaan, jossa... kun huoneeseen jytistelee 
joukko seikkailua kaipaavia merirosvoja, estradilla viihtyviä pingviinejä ja maapallon 
valtiaiksi pyrkiviä avaruusolentoja.

Willis, Jeanne: Enemmän kuin kirja (2018)
Kirja ei ole koskaan pelkkä kirja. Tätäkin voi käyttää kukkien kuivaamiseen, 
ujouden piilottamiseen taikka keijun pyydystämiseen - vain mielikuvi-
tus on rajana!

Bishop, Bobby: Karhun kirjasto (2017)
Eläinystävyksillä on yksi ainoa satukirja, jota ne lukevat joka ilta. 
Eräänä päivänä ne löytävät metsästä uuden kirjan. Se johdattaa eläi-
met salaperäiseen taloon, joka on täynnä kirjoja. Mutta 
kuinka käy, kun kirjojen omistaja palaa kotiin...

Corderoy, Tracy: Lue vielä yksi! (2012)
Äiti lukee Pikkupupulle iltasatuja. “Lue vielä yksi!” 
Pikkupupu pyytää, mutta sadut ovat lopussa. Silloin 
Pikkupupu saa huippuhienon idean...

Wieslander, Jujja: Mimmi-lehmä lukee (2011)
On syksy, ja kaikki lehmät pysyvät tiiviisti nave-
tassa. Paitsi Mimmi Lehmä, 
jolla on uusi harrastus: hän 
käy kirjastossa. 

LApsEN KANSSA LUETTAVAKSI LApseN KANSSA LUETTAVAKSI

KIMURANTIT AIHEET

Portin, Tuula: Roosa sairaalassa (2016)
Tätä päivää Roosa on jännittänyt jo pitkään. Hän ei pidä sairaaloista eikä tutkimuk-
sista. Hän pelkää niitä.

Hill, Eric: Parane pian, Puppe (2017)
Puppe voi hieman huonosti, ja on sen vuoksi surullinen. Mutta kun isä, äiti ja kave-
rit tulevat auttamaan, Puppe huomaa että sairastaminen ei olekaan niin kamalaa.

McDonald, Avril: Jukka Hukka ja Iso Hukka (2018)
Jukka Hukka ja hänen kaverinsa vierailevat mielellään Ison Hukan luona. Eräänä 
päivänä Iso Hukka onkin poissa, ja he tulevat kovin surullisiksi.

Davies, Benji: Vaarin saari (2016)
Benji Davies kertoo koskettavan tarinan siitä, kuinka toisilleen rakkaat ihmiset 
pysyvät läheisinä riippumatta siitä, miten pitkä matka heidän välillään on.

Abedi, Isabel & Kaergal, Julia (2005): Enni Possunen sanoo EN! 
Tarina opettaa, kuinka tärkeää on oppia sanomaan oikealla hetkellä EI – erityisesti 
silloin, kun on kyse vieraiden mukaan lähtemisestä.

Cole, Babette: Äiti ja elämän salaisuudet (2003)
Monenlaista joutuu pieni ihminen miettimään, sillä äiti ei ole vielä kertonut ihan 
kaikkea. 

Laiho, Saara & Moisio, Johanna: Et ole yksin, Pikku-Kurre (2003)
Miltä mahtaa oravalapsista tuntua, kun isä kesken yhteisen leikin muistaa, että 
Herra Käki jo odottelee häntä Tuoppilaan?

MAAHANMUUTTAJAPERHEET

Venho, Johanna: Kaksi päätä ja kahdeksan jalkaa (2018)
Amir ei tiennyt, mikä on riimi. Amir yrittää kirjoittaa runon omituisella kielellä, jo-
hon hän ei saa otetta. Kun runo viimein alkaa syntyä, se kasvaa yli paperin ja kertoo 
enemmän kuin Amir olisi ikinä arvannut.

Pelliccioni, Sanna: Meidän piti lähteä (2018)
Tämä sanaton kuvakirja kertoo erään perheen tarinan: ensin kaikki on hyvin, mutta 
sitten alkaa sota, ja heidän on lähdettävä pakoon.

Portin, Anja: Ava ja oikukas trumpetti (2017)
”Trumpetissa soivat kaikki maailman kielet: lumi ja hiekka, porkkanat ja pähkinät, 
korvapuustit ja kamelit, villapöksyt ja silkkitoukat.”

Laurila, Natalia: Mamumuksut: suomea leikki-ikäisille (2010)
Lämminhenkisessä ja mukaansatempaavassa kirjassa Aino, Shashi, Jevgeni ja Asad 
kohtaavat arkisia asioita kotona, leikeissä ja harrastusten parissa.



lapsen kanssa luettavaksi lapsen kanssa luettavaksi

MONIMUOTOINEN PERHE

Vuori, Sanna Sofia: Muna (2018)
Eräänä sateisena aamuna kaverukset löytävät lammikosta jotakin odottamatonta: 
munan. Kuvakirja ottaa käsittelyyn lasten kysymyksen: “Mistä minä tulen?” Yhdessä 
kerrostalossa voi asustaa sulassa sovussa eläimiä ympäri maailmaa, eikä siinä sen kum-
mempaa.

Rosavaara, Katriina: Villiina ja isosiskopakkaus (2017)
Villiina kompastuu portailla olevaan pahvilaatikkoon. “Se on vauvapakkaus”, sanoo äiti. 
“Villiina, meille tulee vauva”, mamma jatkaa. Villiinaa suututtaa, kun äidit vain tilailevat 
uusia vauvoja. Mutta kun Villiina kurkistaa pahvilaatikkoon, ei vauvaa näy missään!

Ruohonen, Hannamari: Kadonnut äitini (2017)
Yhtenä päivänä, kun minä istuin rappusilla, tapasin Nallen. Hän lonksutteli kamalia 
hampaitaan ja vinoili minulle siitä että äiti oli kadonnut. Mutta meistä tuli silti ystäviä.

Katajavuori, Riina: Mennään jo kotiin (2007)
Nyt kuvataan niin kuvin kuin sanoinkin tavallisten suomalaisten lapsiperheiden koteja, 
jotka eivät vähääkään muistuta sisustuslehtien vähätavaraisia ja yltiösiistejä asuntoja.

Katajavuori, Riina: Mennään jo naapuriin (2017)
Kahdeksanvuotias Vellamo lähtee rimpauttelemaan ovikelloja pitkin pääkaupunkiseu-
tua ja tutustuu reissuillaan uusiin ystäviin. Tervetuloa monikulttuuriseen Suomeen!

Agnello, Elena: Minä olen Alex (2016)
Alexin synttäreille saapuu kiintoisa kirjo ystäviä, siksi synttäritunnelma on ihan parasta 
maailmassa!

Katajavuori Riina: Meidän pihan perhesoppa (2015)
Tämän iloisen ja selkeän kirjan avulla on helppo ottaa puheeksi erilaisia tapoja muodos-
taa perhe. Hauskan tarinan myötä hedelmöitysasiat tulevat alleviivaamatta tutuiksi.

Delval, Marie-Helene & McPhail, David: Pikku Mäyrän kaksi kotia (2008)
Pikku Mäyrä on surullinen. Isämäyrä ja äitimäyrä riitelevät niin paljon, että ne päättä-
vät lopulta muuttaa erilleen.

Gray, Kes: Rakkausliima (2010)
Pieni poika etsii rakkausliimaa, jolla saisi korjattua äidin ja isän avioliiton.

Tonteri, Maisa: Okko Oravan kaksi pesää (2011)
Okko Oravan vanhemmat eivät enää tule toimeen keskenään. Koko metsä on 
väsynyt heidän tappeluunsa.

Sutinen, Jussi: Sininen talo (2015)
Sinisessä talossa Malin tutustuu muihin lapsiin, voittaa sijoitetun lapsen arjen 
vaikeuksia, ennakkoluuloja ja opettelee tuntemaan omia tunteitaan.

Juurikainen, Outi: Äidin uusi kaveri (2013)
Äiti on löytänyt uuden kaverin, josta Jesse ei halua tietää mitään.

Parr, Todd: Perhekirja (2006)
Perhekirja on riemukas ja värikylläinen teos erilaisista perheistä. Ei ole kahta 
samanlaista perhettä, mutta eri perheissä osataan rakastaa yhtälailla.

Walliams, David: Mörkökarhu (2019)
Erilainen voi tuntua pelottavalta, mutta useimmiten pelot osoittautuvat tur-
hiksi. Mitä mahtaa tapahtua, kun ruskeat karhut tapaavat ensi kertaa valkoisen 
karhun... Ikäsuositus 3–6 vuotta.

Luciani, Brigitte: Herra Mäyränen ja Rouva Repolainen (2007)
Rouva Repolainen ja hänen tyttärensä Roosa lähtevät pesäkolostaan metsästäjiä 
pakoon. Herra Mäyränen päättää ottaa heidät kotiinsa turvaan, mutta lapsilta 
asuminen samassa kolossa ei suju kinastelematta.



10 SYYTÄ LUKEA LAPSELLE

1. Lukeminen voi olla äärimmäisen hauskaa.

2. Lukeminen avaa lapselle uusia ikkunoita maailmaan.

3. Lukeminen lisää lapsen mielikuvitusta.

4. Lukeminen auttaa kehittämään lapsen tunnetaitoja, 
kuten myötätuntoa, rauhoittumista ja keskittymistä. 

5. Ääneen lukeminen lisää lapsen ja aikuisen välistä 
läheisyyttä ja luottamusta.

6. Ääneen lukeminen tarjoaa aikuiselle mahdollisuuden 
tutustua lapseen entistä paremmin.

7. Lukeminen kehittää lapsen kieltä ja sanavarastoa. 

8. Jos lapsella on lukemisesta hyvät perustaidot kouluun 
tullessa, hänen lukutaitonsa pysyy yleensä korkealla 
tasolla myöhemminkin. 

9. Lukeminen on tehokas tapa ehkäistä myöhempiä 
lukuvaikeuksia, jotka voivat vaikeuttaa jatko-opintoja ja 
työelämään sijoittumista.

10. Lukemisen avulla lapsi kasvaa itsevarmemmaksi ja 
pärjää paremmin porukassa.

BONUS: Iltasadun kuullut lapsi nukkuu pidemmät 
yöunet.
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Esite on tehty Aluehallintoviraston rahoittamassa Lukeva Lieto -hankkeessa.


