
Reittu, Ninka: Silloin kun on superolo (Otava 2019) 

Toisinaan Pieni herää väärällä jalalla, ja kaikki tuntuu  
menevän pieleen. Mutta harmi ja paha mieli menevät ohi. 
Sade kastelee litimäräksi, mutta jättää jälkeensä ihania  
lätäköitä, joissa voi loiskuttaa. Silloin tulee superolo! Se 
näkyy hymynä. Ja hymy on niin kuin haukotus: se tarttuu! 

Riihonen, Riikka: Aada ja kiukkuleijona (Kumma 2020) 

Eräänä päivänä Aada vihastuu ja koko maailma mustenee 
kiukun voimasta. Äiti tutustuttaa Aadan kiukkuleijonaan ja 
erilaisiin keinoihin, joiden avulla kiukkua voi kesyttää. Kirja 
sopii luettavaksi yhdessä lapsen kanssa. Mukana on  
tehtäviä ja tietoa lapsen tunteensäätelytaitojen  
edistämisestä. 

Ruohonen, Hannamari: Missä olet, Eppu? (WSOY 2018) 

Rikellä on kiire, on ehdittävä junaan! Kaikessa hötäkässä 
Riken rakkain pehmolelu Eppu katoaa. Missä se voi olla? 
Ilman Eppua ei tule edes uni silmään! Äiti tuo Rikelle  
uuden, mutta hyi olkoon, kuinka ruma se on! Kirja kertoo 
siitä tunnemylläkästä, jonka rakkaimman pehmolelun  
katoaminen lapsessa aiheuttaa. 

 

 

Kirjavia tunteita 

ja tunnetaitoja 

Kirjavinkkejä 2-5-vuotiaille 

Salmi, Veera: Hung ja pantteripako (Otava 2020) 

Hung ei millään malttaisi rauhoittua. Kun päiväkodissa on 
hulinaa, Hungin sydän hakkaa oikein kovaa ja hänestä  
tulee Pampam, hurja pantteri. Pampam on ihan villinä: se 
juoksee, kiipeilee ja loikkii. Kun Pampamille tulee paha 
mieli, se haluaa karata. Onneksi metsä on ihan vieressä ja 
pantteri tietää, miten päiväkodin portti avataan… 
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Brooks, Felicity & Allen, Frankie: Monen sortin tunteet  
(Lasten Keskus 2020) 

Tässä pienten tietokirjassa otetaan selkoa tunteiden  
sekamelskasta. Kirjassa opetellaan huipputärkeitä  
tunnetaitoja: tunnistamaan ja nimeämään, ilmaisemaan ja 
säätelemään tunteita ja eläytymään toisten tunteisiin.  
Harjoitus tekee mestarin – myös tunnetaidoissa!  

Kuronen, Kirsti: Näytä minulle hassu ilme  
(Karisto 2020) 

Jaakon äiti ja isä murjottavat. Jaakko nappaa isän kameran 
ja lähtee etsimään iloisempia ilmeitä. Millainen on Eppu-
vaarin hassuin ilme? Entä puiston sorsan? Voiko kukalla tai 
mansikalla olla ilmeitä? Naapurin Amadeus-koiralla  
ainakin voi!  

Lestelä, Johanna: Tuikku ja pimeän mörkö  
(Otava 2020)  

Tuikku ei tahdo mennä nukkumaan. Uni ei vain tule. Entä 
jos pimeässä sängyn alla piileskeleekin mörkö? Onneksi 
äidillä on konstit, miten pimeän pelko selätetään.  

Percival, Tom: Amandan huoli (Kumma 2021) 

Eräänä päivänä Amanda kohtaa huolen. Aluksi huoli ei ole 
kovin iso, mutta sitten se alkaa kasvaa. Se kasvaa päivä 
päivältä yhä isommaksi, ja saa Amandan olon surulliseksi. 
Kuinka Amanda voisi päästä huolesta eroon ja tuntea 
olonsa jälleen hyväksi? Tämä oivaltava ja herkkä kirja  
rohkaisee keskustelemaan isoista ja pienistä huolista sekä 
ahdistuksen tunteesta. 

Perkiö, Pia: Kiitos! Sanoi Leijona (Lasten Keskus 2014) 

Lapsen päivään mahtuu leikkejä, uusia juttuja, kamuja, 
ruokailua ja päiväunia. Välillä on hetkiä, kun mikään ei  
suju: pukeminen ei onnistu tai sitten joku kiusaa. Joskus 
taas on muuten vain paha mieli. Leijonan kanssa loruillen 
päivä muuttuu paremmaksi! Pia Perkiön hauskat lorut ja 
Sanna Pelliccionin värikäs kuvitus tuovat iloa päivän  
puuhiin. 

Pörsti, Miikka: Gorilla (Kustantamo S&S 2020) 

Eino menee helposti palasiksi. Hän hajoaa, kun surettaa, 
nauraa katketakseen ja särkee sydämensä. Päiväkodin  
Gorilla kiusaa Einoa. Hän pelottelee Einoa niin, että tämä 
murtuu entistä herkemmin. Sitten tapahtuu jotain, mikä 
saa Gorillan itsensä ihan rikki. 

Pruuki, Heli: Prinsessa ja herne nenässä  
(Lasten Keskus 2020) 

Kiukku kuplii Piipatin vatsassa kuin lähestyvä  
tulivuorenpurkaus. Suusta singahtelee karjahduksia, jalat 
nuijivat lattiaa. Piipati on vihainen! Miksi kaikki ei mene 
niin kuin Piipati tahtoo! Keskusteleminen, syli, halaus ja 
anteeksipyytäminen auttavat pientä lohikäärmettä  
rauhoittumaan. Kiukku menee ohi, vaikka hetken se  
tuntuu täyttävän koko maailman.  

Pöyhönen, Julia: Fanni ja levoton liikeri (Kumma 2020) 

Ralf-liikeri on levoton: hän odottaa malttamattomana  
leijonalauman kokoontumista. Jännitys yltyy  
hallitsemattomaksi, eikä ystävien kanssa leikkimisestä tule 
mitään. Kengurunpoikasella on Ralfille ehdotus.  
Onnistuuko Ralf rauhoittumaan sen avulla?  


