
Kirjalistat eri aiheista (kuvakirjat) 
 

  



Tunnekasvatus 
 

Anne-Maria Kuusela: Ympyräiset -sarja 

Tunnekasvatuskirjoja ammattilaisilta. Nämä kuvakirjat ovat hyviä, kun lapsi opettelee tunnistamaan 

tunteitaan. Kirjat ovat melko lyhyitä joten ne sopivat hyvin jo noin 3-vuotiaasta eteenpäin. 

 

Avril McDonald: Jukka Hukka –sarja  

Kirjasarjan 6 kirjaa auttavat käsittelemään hankaliakin tunteita lasten kanssa. Kirjat on kirjoitettu 

lorumuotoon ja jokaisessa kirjassa on vinkkejä aikuiselle. Kirjat on suunnattu noin 4-7-vuotiaille 

lapsille. 

 

Riikka Riihonen: Aada ja kiukkuleijona 

Aada on pieni tyttö, jolta katkeaa pinna eräänä päivänä. Aada alkaakin harjoitella kiukun sietämisen 

taitoa. Kirjan lopussa on vinkkejä kasvattajille sekä kirjassa on omia tehtäviä, joita voi tehdä lapsen 

kanssa. Kirja sopii noin 3-vuotiaasta eteenpäin. 

 

Julia Pöyhönen: Fanni -sarja 

Fanni-kirjoissa lapset pääsevät tutustumaan tunnetaitoihin ihanan tarinan muodossa. Kirjoissa on 

myös oma osuus kasvattajalle sekä harjoituksia joita voi tehdä lapsen kanssa. Kirjat sopivat noin 4—

7-vuotiaille. 

 

Tom Percival: Pienet, suuret tunteet -sarja 

Kirjasarjaan kuuluvat kirjat: Täydellinen Taavi, Amandan huoli, Isla saa kavereita ja Ravi raivostuu. 

Kirjoissa on koskettavat tarinat ja ihana kuvitus, joka tukee tarinaa. Kirjat sopivat noin 3-vuotiaasta 

eteenpäin. 

 

Katri Kirkkopelto: Molli-kirjasarja 

Molli-kirjoissa on aivan pienille sopivia toiminnallisia kirjoja eri aiheista, kuvakirjoja isommille 

lapsille sekä tietokirjoja, jotka tukevat kuvakirjoja. Molli on pieni ja kiukkuinen olento, mutta sillä on 

haave: saada oma ystävä. Kirjasarjaan kuuluu esimerkiksi kirjat: Molli, Molli ja maan ääri sekä Molli: 

hyvällä mielellä vai pahalla päällä : tunteet taidoiksi. 

 

Katri Kirkkopelto: Piki-sarja 

Kirjat kertovat kiusaamisesta. Pikissä Pikiä kiusataan eikä hän pääse enää leikkeihin mukaan. Kun 

taas Piki ja pöljä päivä -kirjassa Piki pilkkaakin parasta ystäväänsä. Kuinka hän saisi anteeksi? 

Kirjasarjaan kuuluu: Piki sekä Piki ja pöljä päivä 

  



Harrastukset 
 

Terhi Kangas: Helmeri Hessunpoika löytää lajinsa 

Helmeri ei oikein innostu mistään urheilulajista. Helmerin sisko Helga tekee hänelle sporttipassin, 

jonka avulla Helmeri tutustuu eri urheilulajeihin. Ja löytää sen oman lajinsa... 

 

Ole Könnecke: Urheilu on hauskaa  

Maailmassa on vaikka minkälaisia kiehtovia urheilulajeja! Tämä kirja onkin kaikille 

(penkki)urheilijoille ja oman lajinsa etsijöille. 

 

Katarina Ekstedt: Eetu pelaa jääkiekkoa  

Eetu haluaisi kovasti pelata jääkiekkoa ja kun hän viimein saa aloittaa jääkiekon pelaamisen, hän 

oppii monia uusia taitoja. Tässä kirjassa on kannustava ote ja paljon vinkkejä aloitteleville 

kiekkoilijoille. 

 

Ann-Christine Magnusson: Osku ja Otto pelaavat jalkapalloa  

Oskulla ja Otolla ei ole oikein hajua, kuinka jalkapalloa pelataan ja mitä maalivahdit tekevät... 

 

Annika Mannström: Antto urheilee  

Kirjassa tutustutaan noin 10 eri lajiin ja mietitään esimerkiksi miltä tuntuu nousta voittajana 

palkintokorokkeelle. 

 

Colin McNaughton: Jalkapallohullu  

Turo rakastaa jalkapalloa, mutta kukaan ei pelaa hänen kanssaan. Kun Turo liittyy jalkapallopeliin, 

saavatko ivallisesti naureskelleet niellä naurunsa? 

 

Tiina Nopola: Rauhallinen Erkki harrastaa 

Erkki on rauhallinen, hän haluaisi tutkia perhosia ja puhua vain silloin kun on asiaa. Mutta Erkin 

vanhemmat haluavat, että Erkillä on joku kehittävä harrastus. Kuinka siis käy kun Erkki viedään 

hiihtämään? 

 

Timo Parvela: Hilma ja hyvä harrastus 

Hilma haluaisi aloittaa harrastuksen, mutta hän ei halua ihan mitä tahansa harrastusta. Sopivan 

harrastuksen löytäminen ei ole helppoa, mutta Hilma ei anna periksi. 

 

Liane Schneider: Laura menee muskariin 

Laura pitää laulamisesta ja musiikista, joten hänen isänsä saa idean. Laura aloittaa muskarin! 

Muskarissa opetellaan uusia lauluja ja leikkejä. 

 

Mauri Kunnas: Herra Hakkarainen harrastaa 

Muilla Tassulan asukkailla on paljon erilaisia harrastuksia. Herra Hakkarainen vain ihmettelee, että 

miten muilla on niin paljon aikaa kaikkiin eri harrastuksiin. Mutta mitä herra Hakkarainen 

harrastaa? Ja harrastaako hän päivällä kuten muut? 

 

Julia Vuori: Sika ja harrastukset 

Sika ystävineen tutustuttaa pienet lukijat eri harrastusten pareihin. Sika tanssii, soittaa ja ratsastaa. 

Millaisia erilaisia harrastuksia onkaan! 



 

Daniel Napp: Mikko Murina, kenttien kuningas 

Mikko Murina valloittaa ystäviensä kanssa jalkapallokentät ja luvassa on uskomatonta menoa! 

Miten kaverusten pelitaktiikka toimii? 

  



Ympäristö ja ilmastonmuutos 
 

Emilia Erfving: Roskakasa 

Kasaan on kertynyt kaikkea kummaa, joka ei kuulu luontoon. Eläimetkin ovat kummissaan näistä 

oudoista haisevista esineistä! Mitä Kasa ja eläimet voivat tehdä niille? Kasasta voi lukea myös 

kirjoista Kasa sekä Kasan nenä. Kaikkiin kolmeen kirjaan on olemassa oheismateriaalia, joka löytyy 

kustantamon sivuilta (Lastenkeskus). 

 

Jukka Laajarinne: Kadonneen madon jäljillä : tarina monimuotoisuudesta  

Ötökkäystävykset Riikkinen ja Oukka etsivät kunttamato Änkyrää, jota ei eräänä päivänä enää löydy 

mistään. Missä Änkyrä on? Ja mitä metsälle tapahtuu, jos kunttamatoa ei ole? Riikkisen ja Oukan 

tarinaa voi lukea kirjasta Mahdottoman suuri puu : tarina äärettömästä. 

 

Debi Gliori: Mullin mallin maailma : tarina maapallostamme  

Lohikäärmeet leviävät kaikkialle ja ovat mahdottoman itsekeskeisiä hölmöjä otuksia. He täyttävät 

joka paikan ja tuhoavat kaiken ympäriltään. Vasta kun ympäristö on surkeaakin surkeammassa 

kunnossa, tulenlietsojat havahtuvat... 

 

Pirjo Havio: Meren maha on kipeä  

Kilpikonnan maha on kipeä, kun hän on vahingossa syönyt muovipussin. Mitä kaikkea kirjan 

henkilöt voivat tehdä auttaakseen eläimiä ja merta? Entä mitä sinä voisit tehdä?  

 

Zoë Tucker: Rohkea tyttö ja jättiläiset : Greta Thunbergin innoittama satu maapallon 

pelastamisesta  

Gretan metsässä kaikki ei ole hyvin! Jättiläiset ovat rymistelleet metsässä, talloneet kaikki kasvit ja 

kaataneet puut. Eikö jäteille riitä mikään? Metsän eläimet pyytävät Gretalta apua, mutta mitä hän 

voi tehdä? 

 

Mary Hoffman: Meidän ja muiden vihreä kirja  

Onko haisevat sukat kierrätystavaraa? Mistä vesi tulee vesihanaan? Tässä kirjassa tartutaan 

planeettaamme koskeviin suuriin kysymyksiin. Kirjasta löytyy runsaasti tietoa sekä näkökulmia 

ympäristöasioihin. Sarjassa aiemmin julkaistu: Meidän ja muiden tunteet ja Meidän ja muiden 

perheet 

  



Kierrätys 
 

Kerttu Rahikka: Elsa ja Lauri kierrättävät  

Elsa ja Lauri ovat innoissaan! He saavat omat huoneet! Mutta ennen kuin huoneisiin ostetaan 

mitään uutta, vanhat tavarat pitää käydä läpi. Tarpeettomat tavarat viedään kirpputorille myyntiin. 

Entä mitä tapahtuu, kun koko perhe menee kierrätyskeskukseen löytöretkelle? Kirja kuuluu Elsa ja 

Lauri -kirjasarjaan. 

 

Tiina Sarja: Kuka vei roskat?  

Akseli ja Anni lainaavat salaa isän dronea ja se vahingossa tippuu biojäteastiaan, jonka jäteauto vie! 

Lasten pitää saada drone takaisin ennen kuin isä palaa takaisin töistä! Onnistuvatko he siinä? Entä 

selviääkö mitä jätteille tapahtuu sen jälkeen kun ne on viety kierrätysastioihin? 

 

Laura Tirkkonen: Fiian kimpsut ja kampsut – Kuinka kasvaa kestäväksi kuluttajaksi  

Vuoden aikana Fiia oppii monenlaisia asioita tavaroista! Tarvitseeko kaikkea ostaa? Voiko tavaroita 

lainata? Tai ystävää ilahduttaa aineettomalla lahjalla?  

 

Sandra Pelliccioni: Onni-pojan kierrätyskirja  

Onni tietää miten ruokailusta syntyneet roskat lajitellaan eri astioihin ja täydet roska-astiat viedään 

taloyhtiön jätekatokseen. Mutta mitä kaikkea voi tehdä kierrätysmateriaaleista? Entä mitä 

taloyhtiön pihalla järjestettävältä kirpputorilta löytyy?  

 

Tracey Corderoy: Yksi sinne tai tänne! 

Onnela on ihana paikka asua! Kaikki viihtyvät siellä, kunnes eräänä päivänä yhtään asiaa 

ajattelematta sarvikuono viskaa maahan karkkipaperin. Ei nyt yksi mitään haittaa! Ei se ole siinä 

maassa ikuisesti... Kohta Onnela ei ole enää niin kiva paikka asua... 

 

Marja-Riitta Kolari: Elma ja yökkäilevä Ylppö  

Metsä on ihana paikka, jonne voi lähteä seikkailemaan tai vaikkapa piknikille. Elma lähtee 

kotimetsään eväsretkelle, mutta siellä alkaa tapahtua kummia. Miksi kettua yököttää? Miksi 

korpista on tullut mykkä? Ja miksi lammen rannalla on kävelevä bensakanisteri? Mitä Elma voi 

tehdä auttaakseen eläimiä? 

  



Pimeän pelko 
 

Anna Milbourne: En (hirveästi) pelkää pimeää  

Kun aurinko laskee, pimeä liukuu esiin ja kasvaa aina vaan suuremmaksi... Pian pimeä peittää 

kaiken! Pimeä on valtava! Mutta pimeä voi olla myös seikkailu. Ja kaikkein ihmeellisintä on, että 

vain kun on oikein pilkkopimeää, tulevat tähdet näkyville...  

 

Metsämarja Aittokoski: Pelko pois, Pikkuli  

Pikkuli pelkää nukkumaan mennessä pimeää niin, että koko perhe kärsii. Mitä tilanteelle voisi 

tehdä? Pimeän pelko yllättää päivälläkin, kun Pikkuli kammoaa tiheää, hämärää kuusikkoa niin, että 

humpsahtaa myyrän koloon... Ja se vasta pimeä paikka onkin! Kirja perustuu Pikkuli tv-sarjaan ja 

sarjan pohjalta on tehty monia muitakin kirjoja. 

 

Jade Haapasalo: Valo ja yön pimeä 

Kaikkia pelottaa joskus, niin myös Valoa. Valoa alkaa pelottaa, kun ilta hämärtyy ja oma huone 

näyttää vieraalta varjojen maailmalta... Keksivätkö Valo ja hänen äitinsä mikä voisi helpottaa 

pimeän pelkoon? 

Valosta voi lukea myös kirjassa Valo menee kouluun. 

 

Johanna Lestelä: Tuikku ja pimeän mörkö 

On nukkumaanmenoaika, mutta Tuikku ei halua mennä nukkumaan! Mitä jos pimeässä sängyn alla 

vaanii mörkö? Kaikki on muutenkin ihan väärin koko illan ja Tuikkua suututtaa. Löytyykö äidiltä 

keinot siihen, kuinka pimeän pelko kesytetään? Tuikusta kertovia kirjoja ovat: Tuikun tärkeä 

tehtävä ja Tuikku uskaltaa. 

 

Lena Frölander-Ulf: Minä, Muru ja metsä 

Äiti rakastaa olla maalla, minä en. Minä pelkään. Pelkään metsää, pimeää, merta. Mutta nyt minun 

pitäisi mennä pissalle metsään. Metsä on täynnä kaikenlaisia mönkijöitä ja outoja olentoja... Miten 

minun käy? 

Kirjalle on jatkoa: Isä, minä ja meri sekä Muru ja minä metropolissa. 

 

Anneli Kanto: Paavo Virtanen ja pimeys 

Paavo ja Perttu palaavat kaverin synttäreiltä kaksistaan kotiin. Ulkona on kuitenkin pimeä talvi-ilta 

ja se saa pojat kuvittelemaan kaikenlaista. Arkiset asiat kuten roskapöntöt näyttävätkin nyt 

hirviöiltä! Kun pimeydessä lähestyy hahmo, pojat ovat varmoja että se on ihmissusi! 

Kirja kuuluu kirjasarjaan Viisi villiä Virtasta. 

 

Nele Moost: Kaikki rohkeita! Tai jokainen pelkää pikkuisen 

Pikku korppi Raitasukka ystävineen leikkii piilosta. Raitasukka kiusaa Lammasta tyhmäksi, koska 

Lammasta pelottaa. Mutta sitten Raitasukka kuuleekin outoja ääniä pesässään, ja häntäkin alkaa 

pelottaa. Mikä nyt neuvoksi? Kuinka Raitasukka voi päihittää pelkonsa? 

 

Nina Haiko: Mörön unisukat 

Jussi-pupun sängyn vieressä on jokin suuri ja kaamea! Jussi on kauhusta jäykkänä! Jussi nimittäin 

pelkää pimeää ja mörköjä. Mutta mikä on tämä Jussin sängyn vieressä oleva olento? Onko se 

mörkö? Se on ainakin ihan erilainen kuin mitä Jussi oli kuvitellut... 

  



 

Guido Van Genechten: Riku on rohkea 

Riku haluaa nukkua yksin ulkona teltassa, mutta kun taskulampun paristo tyhjenee, alkaa Rikua 

pelottaa... Isä ja äiti kuitenkin turvaavat loppuyön nukkumalla Rikun vieressä... 

 

Lucy Scharenberg: Nyt lähdetään mörköjahtiin!  

Justus on varma, että hänen huoneensa muuttuu synkäksi taikametsäksi täynnä mörköjä ja 

pelottavia jättiläisiä heti kun tulee pimeää. Justus on kauhuissaan eikä mikään auta. Kunnes Justus 

ja isä perustavat hurjan mörköpartion! 

 

Maudie Powell-Tuck: Merirosvo ei pelkää pimeää! 

Reetu saa nukkua koko yön hienossa merirosvoteltassaan. Rasittava pikkusisko saa pysyä kaukana 

hänen teltastaan! Mutta sitten Reetun taskulamppu sammuu ja pimeästä kuuluu kummallista 

rapinaa... Reetu ei enää olekaan yhtä urhea kuin aiemmin... 

 

Max Velthuijs: Sammakkoa pelottaa 

Sammakko, ankka ja possu eivät usko kummituksiin, kunnes ne eräänä yönä kuulevat pelottavia 

ääniä. Onneksi niillä on turvaa toisistaan! 

Kirja kuuluu Sammakko-kirjasarjaan. 

  



Päiväkoti 
 

Maria Kuutti: Onni ja Aada päiväkodissa 

Onni on menossa ensimmäistä kertaa päiväkotiin ja hänen mahansa on täynnä perhosia. Muut 

lapset näyttävät tosi isoilta! Onneksi hoitaja on kiltti ja tuo Onnin tutustumaan muihin. Pian Onni 

tapaa naulakoilla Aadan, joka vaikuttaa kivalta. Voisikohan Aadasta saada kaverin? Kirja kuuluu 

Onni ja Aada -kirjasarjaan. 

 

Sanna Pelliccioni: Onni-poika menee päiväkotiin 

Onnia jännittää sillä Onni ja äiti ovat tutustumassa päiväkotiin. Onnin pitäisi pian aloittaa 

Leppäkertun päiväkodissa. Päiväkodissa onkin kaikkea kivaa tekemistä ja kivoja kavereita. Mutta 

eräänä päivänä Onni ilmoittaa, ettei enää halua mennä päiväkotiin. Mitä isä ja äiti voivat nyt tehdä? 

 

Veera Salmi: Päiväkoti Heippakamu -sarja 

Kuvakirjoja päiväkodin värikkäästä arjesta. Päiväkoti Heippakamun lapsista kertovissa kirjoissa 

kohdataan erilaisia arjen kiemuroita: miten päivä sujuu, kun paha mieli tulee jo aamulla, mikä on 

parasta päiväkodissa, millaista on kun ryhmään tulee uusi lapsi tai kun lapsi ei millään malttaisi 

rauhoittua ja lähtee karkumatkalle... 

 

Maria Nilsson Thore: Kolmikko-sarja 

Kolmikko kirjat kertovat ystävysten Essin, Iidan ja Vallen elämästä päiväkodissa. Kirjat ovat 

suunnattu jo pienille lapsille sillä kirjoissa on vähän tekstiä. Jokainen kirja kertoo yhdestä aiheesta, 

kuten pukeutumisesta, tutista tai päiväunista. 

 

Elina Hirvonen: Prinsessa Rämäpää ja vessasanat 

Prinsessa Rämäpään ensimmäinen päivä eskarissa menee ihan pieleen, kun jännityksen takia 

mielessä ovat vain vessasanat. Rämäpää päättääkin päivän päätteeksi muuttaa Afrikkaan! 

Rämäpäällä on onneksi taikaa, jolla tilanteen voi ehkä saada vielä pelastettua... Kirja kuuluu 

Prinsessa Rämäpää -kirjasarjaan. 

 

Miikka Pörsti: Gorilla 

Einolla on erityisominaisuus: hän menee helposti palasiksi. Niin käy jos jokin asia surettaa, pelottaa 

tai naurattaa Einoa. Päiväkodissa Gorilla ei ymmärrä Einoa ja pelottelee Einoa erilaisilla tavoilla. 

Eräänä päivänä tapahtuu jotain mikä saa Gorillan menemään rikki... 

  



Koulu 
 

Debi Gliori: Pikkupöllön suuri päivä 

Pikkupöllöllä on suuri päivä, sillä hän aloittaa koulun! Mutta Pikkupöllö olisi mieluummin kotona 

äidin ja pöllövauvan kanssa. Mutta koulussa oppii uusia asioita ja tapaa uusia ystäviä... Joten ehkä 

koulussa voi ollakin mukavaa? 

 

Angela McAllister: Taskullinen suukkoja 

Matias-myyrä aloittaa koulun ja siellä on aivan liian paljon muistettavaa! Entä jos hän ei muistakaan 

ja tekee jotain väärin? Onneksi äitimyyrä keksii hyvän rohkaisu keinon! 

 

Amber Stewart: Esikon iso askel  

Esikko haluaa kovasti mennä jo kouluun... Mutta kun ensimmäinen koulupäivä lähestyy, hän ei 

olekaan enää niin varma siitä onko koulun aloittaminen kivaa. Koulun aloittaminen on iso askel! 

Onneksi äiti auttaa pakkaamaan juuri oikeat asiat Esikon reppuun ensimmäistä päivää varten. 

 

Tuula Korolainen: Kuono kohti koulua  

Hiirilapsia jännittä koulunaloitus ihan hirveästi. Ketä jännittää eniten ensimmäisenä päivänä? Entä 

tuleeko kouluun muitakin oppilaita? Mitä kaikkea koulussa muuten opetellaan? 

 

Ian Whybrow: Salla menee kouluun  

Sallaa pelottaa mennä kouluun sillä hän ei osaa kirjoittaa ja kengännauhojen solmiminenkin on 

vaikeaa... Ja mitä jos opettaja suuttuu hänelle? Äidin mielestä Salla murehtii turhaan...  

 

Audrey Penn: Suloinen salaisuus  

Peetu Pesukarhu aloittaa koulun, mutta se on vähän pelottavaa. Onneksi äidillä on salainen keino, 

jonka avulla kouluun meneminen ei tunnu liian jännittävältä. 

  



Kuolema 
 

Anna Härmälä: Suruposki 

Suruposken isoäiti on kuollut ja Suruposki kaipaa häntä todella paljon. Suruposki ei kuitenkaan 

oikein osaa sanoittaa suruaan ja kerääkin isoäidin talosta paljon muistoja poskiinsa. Nyt posket ovat 

täynnä, mutta voiko jokin tuoda vielä ilon takaisin? 

 

Jenna Kostet & Kaisu Sandberg: Milli, Mölli ja surunmaalaaja 

Millin isotäti kuolee ja sinä päivänä Millin kotipihaan ilmestyy surunmaalaaja. Surunmaalaaja 

huolehtii siitä, että Milli pystyy ajattelemaan vain surullisia asioita ja maalaa kaiken murheellisen 

väriseksi. Mikään tai kukaan ei saa Milliä tuntemaan oloaan iloiseksi. Pian Milli alkaa itsekin 

muuttua, mutta saako antaa surun hallita koko elämää? Kirja on jatkoa kirjalle Ilon Milli ja pelon 

Mölli. 

 

Maarit Lalli: Hymykuopat (Tiitus ja Tilda) 

Tiitus ja Tilda ovat kaksosia, jotka rakastavat isänsä hymykuoppia. Heidän peukalonsa sopivat 

täydellisesti isän hymykuoppiin! Mutta kun mummi kuolee, kuopat isän poskilta katoavat. Kaksoset 

eivät enää tiedä mihin painaisivat peukalonsa... 

 

Sanna Karlström: Siilin laulu 

Arvin isoäiti on kuollut vähän aikaa sitten ja Arvilla on ikävä isoäitiä, vaikka hän ei oikein tiedä 

minne isoäiti on mennyt. Arvin kotipihalla elävä siili ei eräänä päivänä voi hyvin. Arvi alkaa hoitaa 

siiliä ja kertoa sille eri asioita isoäidistä.  

 

Karin Saler & Siri Ahmed Backström: He, jotka jäävät jäljelle 

Miten surun kanssa voi elää? Entä kuinka elämä jatkuu vaikka kaikki on loppunut? Miten käy niiden, 

jotka jäävät jäljelle? 

 

Maija ja Anssi Hurme: Varjostajat 

Tytön äiti on kadonnut ja tytön elämään ilmestyvät kummat hahmot: varjostajat. Niiden takia tyttö 

ei oikein saa nukuttua eikä syötyä. Varjostajat kasvavat kasvamistaan ja isäkin väsyy. Mitä täytyy 

tehdä, jotta selviää surusta? 

  



Sairastuminen 
 

Ilja Karsikas: Amos ja sumupuu 

Amoksen isä on kadonnut jonnekin ja unohtanut kaikki tärkeät tavarat. Minne hän on voinut 

mennä? Isän työpajaan on ilmestynyt kummallinen sumupuu, josta kuuluu kuiskauksia ja kahinaa. 

Onneksi isoisä ja koira Nuusku auttavat Amosta etsimään isää. Kirja kertoo vanhemman 

sairastumisesta masennukseen. 

 

Julia Jarman: Vanha kunnon leijonavaari 

Lenni rakastaa vaariaan vanhaa leijonakuningasta. Lenni on aivan ymmällään, kun vaari alkaa 

sekoittaa ja unohdella asioita. Osaisivatko vaarin vanhat kaverit auttaa? Kirja kertoo isovanhemman 

muistisairaudesta. 

 

Marina Baumbach: Mummin muisti oikkuilee 

Samu ei pidä unohtamisesta! Se on aivan kamalaa ja hän unohtaa milloin mitäkin: riisua kengät 

jalasta tai pestä kädet ennen ruokailua. Mummin kohdalla tilanne on kuitenkin toisin. Mummi ei 

aina muista Samua eikä sitä mitä he ovat yhdessä kokeneet. Meneekö tämä tauti koskaan ohi? Kirja 

kertoo isovanhemman muistisairaudesta. 

 

Anneli Kanto: Paavo Virtanen ja tauti 

Paavoa harmittaa sillä muilla on erilaisia allergioita ja tauteja, mutta hän on itse terve kuin pukki. 

Häntä ei hoivata eikä hän saa erikoisherkkuja. Mutta eräänä päivänä Paavon kurkkuun alkaa 

sattua... Kirja kertoo lapsen sairastumisesta flunssaan ja kirja kuuluu Viisi Villiä Virtasta -

kirjasarjaan. 

 

Dagmar H. Mueller: Kutinajahti 

Lotta on atoopikko ja se harmittaa häntä. Ihottuma kutiaa ja on ikävän näköistä ja kotiin ei voi ottaa 

mitään lemmikkiä sen takia. Uudessa päiväkodissa Lotta tapaa Laurin, jolla on myös atopia. Lotta ja 

Lauri innostuvat salapoliisileikistä, jossa he selvittävät mistä kutina tulee ja miten sitä pystyy 

välttämään. Kirja kertoo lapsen allergioista ja atopiasta. 

 

Clare Helen Welsh: Päivä rannalla 

Äiti sanoo, että vaarin muistot ovat välillä lähellä ja täynnä elämää, toisinaan taas kaukana poissa. 

Vaari on silti minulle rakas ja hänen kanssaan on kiva viettää aikaa. Välillä tosin hän tekee jotain 

tyhmää, mikä saa minut kiukustumaan. Kirja kertoo isovanhemman muistisairaudesta. 

  



Sisaruksen saaminen 
 

John Burningham: Milloin vauva tulee? 

Koska vauva syntyy? Mikä vauvan nimeksi tulee? Mikä vauvasta tulee isona? Päivä päivältä, hetki 

hetkeltä, kysymys kysymykseltä vauvan saapuminen on lähempänä ja lähempänä. Kirjassa 

kerrotaan vauvan odotuksesta isoveljen ja äidin näkökulmasta. Kirja sopii luettavaksi kaikille 

perheille. 

 

Maria Frensborg: Minä ja uusi vauva 

Misan äidille syntyy pian vauva! Misaa hämmentää se, että miten vauva on mahaan joutunut ja 

miten se pääsee sieltä pois. Vauvaa joutuu odottamaan pitkään. Mitä ihmettä vauva tekee mahassa 

kaiket päivät? Vauvan hoitamisessakin on opeteltavaa. Onneksi Misa on olemassa: miten äiti ja isä 

selviäisivätkään ilman hänen apuaan. Isompi sisarus on korvaamaton! 

 

Anna-Karin Garhamn: Ruu ja vauva 

Ruun äiti kertoo, että Ruu saa pikkusisaruksen. Vauva asuu vielä äidin masussa. Tämä ihmetyttää 

Ruuta. Voiko masussa asua? Miten muka? Ja kun vauva syntyy, se on melkein yhtä hauska kuin Ruu 

ajatteli. Vauva vaan ei osaa leikkiä! Kirja on osa Ruu-kirjasarjaa. 

 

Debi Gliori: Pikkupöllö ja uusi muna 

Äitipöllöllä on jännittäviä uutisia, perheeseen odotetaan uutta pöllövauvaa. Pikkupöllö ei ole 

tiedosta ollenkaan mielissään. Hänhän on pikkuinen, ei äiti tarvitse uutta vauvaa. Mutta jos 

munasta ei kuoriudukaan pöllövauva, mikä siitä sitten tulee? 

 

Catherine Leblanc: Kun minusta tuli isoveli 

Pikku Karhu on innoissaan, sillä perheeseen syntyy vauva! Mutta kun vauva saapuu kotiin, Pikku 

Karhu tyrmistyy, sillä vauva ei osaakaan leikkiä! Se vain nukkuu, itkee, haisee ja viuhtoo jaloillaan. 

Äidillä ja isällä ei tunnu olevan enää aikaa Pikku Karhulle. Kaikki on erilaista kuin ennen. Sitten Pikku 

Karhu huomaa, että vauva tarvitsee isoveljeä! Pikku Karhu huomaa myös, ettei äidin ja isän rakkaus 

ole vähentynyt ripaustakaan. 

 

David Bedford: Sinusta tulee isosisko ja Sinusta tulee isoveli 

Isosiskoksi tai -veljeksi tuleminen on jännittävää. Vauvan tuleminen taloon muuttaa asioita kotona, 

mutta parempaan suuntaan. Tämä kirja sopii jo pienille lapsille. 

  



Perheitä 
 

Tittamari Marttinen: BonusSisko 

Miltä tuntuu, kun kotiin muuttaa uusi sisarus? Tämä bonussisko ainakin laittaa kaiken mullin mallin. 

Vanhemmat keskittyvät vain toisiinsa, ja sisko keksii kaikkea villiä... Yhtäkkiä ennen niin hiljainen 

koti on täynnä iloa, surua, kiukkua, huumoria ja rakkautta. Niitä kaikkia mahtuu perheeseen, jossa 

kaikki uusi on bonusta. Kirja kertoo uusperheestä. 

 

Heli Rantala: Murtautuja Mauri 

Mauri syntyi rosvoperheeseen, mutta Maurilta ei rikosten tekeminen suju. Sen sijaan hän tekee 

aina hyvää, mutta isä haluaa Maurista rosvon. Sitten Mauri tapaa Pipsan, jonka vanhemmat ovat 

poliiseja... 

 

Susanna Silvander-Rosti: Sulon ja Elsin uudet naapurit 

Sulo ja Elsi muuttavat uuteen kotiin. Kaksoset miettivät löytävätkö he täältä leikkikavereita. 

Onneksi heidän kaksi äitiään kannustavat rohkeasti tutustumaan uusiin naapureihin, joissa onkin 

kivoja uusia kavereita ja erilaisia perheitä. Kaikki perheet ovatkin yhtä hyviä ja rakkaus ratkaisee, 

olipa sitten kyseessä uusperhe, adoptioperhe, sateenkaariperhe tai jokin muu. 

 

Debi Gliori: Lohikäärme ja pingviini 

Lohikäärme löytää jäälautalta hylätyn munan. Yksinäinen muna tarvitsee äidin. Ja yksinäinen 

lohikäärme tarvitsee munan. Ne ovat siis täydellinen pari. Tarvitaan vielä paljon rakkautta ja aikaa.  

 

Daisy Hirst: Ei käy päinsä, Antero! 

Sisarukset Natalia ja Antero tulevat yleensä ihan hyvin toimeen. Toisinaan kuitenkin tekee mieli 

karjua, kuten silloin kun lounaaksi on herneitä. Tai silloin kun äiti ei ymmärrä... Ja ETENKIN silloin, 

kun Antero löytyy sängyn alta syömässä Natalian lempikirjaa. Ei käy päinsä! Tämä kirja kertoo 

sisaruksista ja heidän suhteestaan ja riidoista. 

 

Riina Katajavuori: Mennään jo naapuriin  

8-vuotias helsinkiläinen Vellamo lähtee tutustumaan erilaisiin perheisiin ympäri 

pääkaupunkiseutua. Samalla hän tutustuu uusiin ystäviin, jotka ovat monikulttuurisista taustoista. 

Kirja on itsenäinen jatko-osa kirjalle Mennään jo kotiin, jossa tutustuttiin suomalaisiin perheisiin. 

  



Ero 
 

Cécile Eyen: Pikkusuden kaksi kotia 

Pikkusuden isä ja äiti eivät enää rakasta toisiaan, ja isä on sen vuoksi yöllä muuttanut toiseen 

luolaan. Pikkususi ikävöi isää kovasti ja lähtee etsimään sitä omin päin. Vaarallisen seikkailun 

päätteeksi isäsuden luola löytyy. Pikkususi saa kuulla, että sillä on tästä lähtien kaksi kotia yksi äidin, 

toinen isän luona. Ja vaikka äiti ja isä eivät enää rakasta toisiaan, se on silti aina molempien lapsi.  

 

Riina Katajavuori: Kaksi kotia 

Varpun ja Leon äiti ja isä ilmoittavat eroavansa. Varpu muuttaa äidin mukana, Leo jää isän kanssa. 

Pian on sopeuduttava myös vanhempien uusiin kumppaneihin. Kirja siitä miltä lapsesta tuntuu, kun 

koteja on yhtäkkiä kaksi. Tämä kirja on isommille lapsille. 

 

Maisa Tonteri: Okko Oravan kaksi pesää  

Okko Oravan vanhemmat eivät enää tule toimeen keskenään. Kahden pesän väliin jää 

hämmentynyt oravanpoikanen. Monia vaihtoehtoja on tarjolla, kun etsitään Okolle turvallista 

pesää, ja lopulta ratkaisu löytyykin. 

 

Melanie Walsh: Minulla on kaksi kotia  

Pienellä tytöllä on kaksi makuuhuonetta ja kahdet lelut, mutta suosikkilelut kulkevat aina mukana. 

"Joskus isäni vie minut viikonloppuna telttailemaan... ja joskus äitini vie minut katsomaan eläimiä." 

 

Essi Kummu: Puhelias Elias 

Ensimmäistä luokkaa käyvä Elias on tavallisesti puhelias, mutta nyt ovat sanat hukassa. Eliaksella ja 

pikkusisko Inkerillä on nyt kaksi kotia: isän uusi koti kaupungissa ja äidin vanha koti maalla. 

Koulussakin on alkuun outoa ja paras ystävä Priit asuu kaukana, niin kaukana että hänen luokseen 

päästäkseen täytyy ylittää kokonainen meri. 

 

Måns Gahrton: Sonjan kaksi myssyä 

Sonja asuu vuoroviikoin äidin ja isän luona. Isä ja äiti ovat vasta muuttaneet uusiin koteihinsa. Isän 

luona muuttolaatikosta löytyy Sonjalle huippuhieno myssy syksyksi. Äidin mielestä hänen 

ostamansa uusi myssy on kauniimpi. Kumman Sonja valitsisi? Sonja ei haluaisi pahoittaa 

kummankaan mieltä. 

  



Syöminen 
 

Veronica Lassenius: Makukamut 

Makukamuissa tutustutaan Heta Happamaan, Martta Makeaan, Kerttu Karvaaseen, Unto Umamiin 

ja Seppo Suolaiseen. Ne työskentelevät kielen makunystyröissä ruokahetkien aikana. Oletko siis 

valmis tutustumaan eri makuihin? 

 

Amber Stewart: Rohkea myyrä 

Napsu on pikkuinen myyrä, joka on rohkea ja rakastaa seikkailuja. Mutta kun on ruoka-aika, Napsu 

ei ole ollenkaan rohkea vaan Napsulle kelpaavat vain karhunvadelmat. Löytääkö Napsu rohkeuden 

kokeilla uusia ruokia? 

 

Annakarin Garhamn: Ruu ravintolassa 

Ruun kotona jääkaapista ei löydy mitään ruokaa, joten he lähtevät äidin kanssa ravintolaan. Se 

onkin jännää, sillä Ruu ei ole aiemmin ollut ravintolassa. Ravintola on hieno paikka ja pienestä 

kirjasta voi valita mitä haluaa syödä. Kun ruoka vihdoin tulee, maistuuko se yhtä hyvälle kuin miltä 

näyttää? 

 

Vuokko Hurme: Hirveä nälkä 

Viiman vatsassa asuu pieni hirviö nimeltään Nälkä. Siitä huolimatta Viimalle ei ruoka maistu. 

Leikkiessä Viima ei edes muista Nälkää, mutta kun Nälkä illalla herää... 

 

Lauren Child: En kyllä ikinä syö tomaattia 

Samu ja Salla ovat sisaruksia. Joskus Samun pitäisi ruokkia Sallaa, mutta se on kamalan vaikeaa. 

Salla on nimittäin kamalan ronkeli. Vihdoin Samu keksii keinon, miten pikkusisko saadaan 

syömään... Kirja kuuluu Samu ja Salla -kirjasarjaan. 

 

Katri Kirkkopelto: Molli ja hirveä herne 

Mollin vatsa murisee ja sillä on hirveä nälkä. Molli ja Sisu tekevät ruokaa yhdessä, mutta Sisu laittaa 

lopuksi ruokaan vielä herneitä. Molli ei pidä vihreästä ruoasta. Molli tarvitsee lukijan ja pienen 

öttiäisen apua, jotta herneet saadaan kesytettyä, pyydystettyä haarukkaan ja popsittua mahaan. 

Kirja kuuluu Molli-kirjasarjaan. 
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