
Lapselle lukeminen 
on tärkeää
Vauva kuulee tutun äänen ja sen poljennon, mikä vaikuttaa 
lapsen kielitajuun. Lorujen ja riimien rytmi tukee myöhempää 
puheen kehitystä.

Iltasatuhetki on tärkeä myös vähän isommalle lapselle. Hän 
saa yhdessä vanhemman kanssa rauhoittua nukkumaan tari-
naa kuunnellen. Saduissa ja tarinoissa voi eläytyä monenlaisiin 
tunteisiin ja kokea niitä turvallisesti. Tarinoiden myötä  
lapsen mielikuvitus kehittyy ja empatiantaito vahvistuu.

Lapsi, jolle luetaan saa laajan sanavaraston. Mitä enemmän 
lapselle on luettu, sitä enemmän hän hallitsee sanoja koulun 
alkaessa. Monipuolinen sanavarasto tukee oppimista.

Kirjastosta voit lainata hyvää luettavaa 
yhteisiin lukuhetkiin lapsesi kanssa!

Kivoja kuvakirjoja
1–3-vuotiaille
Lindman, Mervi: Peppe pussaa  
& muut sarjan osat. Elämänmakuisissa 
Peppe-kuvakirjoissa tutkitaan maailmaa juuri 
kävelemään oppineen lapsen näkökulmasta. 
Peppe ei vielä puhu, mutta tunteensa tämä 
pikku napero osaa jo näyttää!

Nilsson Thore, Maria: Kolmikko päiväunilla & muut sarjan osat. 
Kolmikko-kirjojen tapahtumat sijoittuvat päiväkotiin. Lapset 
tunnistavat niissä tuttuja hetkiä ja tilanteita. Päiväkoti Herneessä on 
lepohetki. Valle nukahtaa helposti, mutta Essiä ei nukuta yhtään.

Erikson, Eva: Julia-sarja. Pikkuinen Julia seikkailee tässä 
taaperoille tarkoitetussa hurmaavassa kirjasarjassa. Inspiraation 
lähteenä on ollut kirjailijan oma tytär.

Jäntti, Riikka: Pikku hiiri -sarja. Pikku Hiiru on temperamenttinen 
hiirilapsi, jolle sattuu kaikenlaista päivän mittaan. Välillä Hiiru ei ole 
mistään samaa mieltä äidin kanssa.

Scheffler, Axel: Pete ja Pulmu -sarja. Pete-jänis ja Pulmu-hiiri ovat 
parhaita kavereita ja tekevät kaikenlaista kivaa yhdessä. Välillä 
sattuu vahinkoja, mutta toista voi aina lohduttaa. 

3–6-vuotiaille
Garhamn, Anna-Karin: Ruu osaa pyöräillä & muut sarjan osat. 
Ruu saa uuden polkupyörän. Pyörällä ajaessa pitää osata monta 
asiaa: polkea, ohjata ja jarruttaa. Pyöräileminen on kivointa 
maailmassa - kunhan vain jaksaa harjoitella ja kunhan laastaria on 
tarpeeksi. 

Keränen, Anssi: Lossi-Lassi ja merten 
salaisuudet & muut sarjan osat. Lossi-Lassi on 
Lindy Hop -laivan peloton kapteeni ja seikkailija, 
joka osaa delfiinien kieltä. Lossi-Lassin 
tarinoissa tutustutaan merten salaisuuksiin ja 
huolehditaan luonnosta. 

Kirkkopelto, Katri: Piki. Uudet kaverit eivät otakaan Pikiä mukaan 
leikkimään uuteen kerhomajaan. Vasta kotona tulee itku, mutta 
Ison kannustavat sanat rauhoittavat. Piki suivaantuu ja päättää 
selvittää, miksi ei pääse mukaan leikkeihin.

Rudebjer, Lars: Miira-sarja. Miiran vaari on maailman paras 
kertomaan tarinoita. Ja Merkillisyyksien metsä on maailman 
jännittävin paikka, jossa voi tavata jopa puhuvia eläimiä.

Ruohonen, Hannamari: Niilo-sarja. Niilo on päiväkotia käyvä 
pikkupoika, joka on kova leipomaan ja pitää jalkapallosta.

Kanto, Anneli: Viisi villiä Virtasta -sarja. Virtasilla on viisi lasta, 
joille sattuu ja tapahtuu. Sarja kuvaa hienosti eri-ikäisten sisarusten 
arkisia ongelmia, jotka aina lopussa ratkeavat parhain päin.

Kirjoja eri aiheista 
Pottakirjoja
Lloyd-Jones, Sally: Kaikki pienet potalle. Pikku 
pupulle tulee vessahätä kesken eväsretken. Suloisesti 
kuvitettu tarina marssittaa  potalle aika joukon 
muitakin eläinystäviä. Pottajuhliin on kutsuttu myös 
kaikki potalla käymistä harjoittelevat ihmislapset!

Kirkkopelto, Katri: Oona ja Eetu: ei hätää! Eetu ei enää istu 
potalla vaan pytyllä. Joskus sattuu kuitenkin vahinko, ja silloin 
Eetua nolottaa. Oonalle sattuu monta vahinkoa. Mutta ei hätää! 
Harjoittelun jälkeen Oona yllättää. Pottaan kopsahtaa jotain...

Scheffler, Axel: Pete ja Pulmu: lätäkkö lattialla. Petellä ja 
Pulmulla on leikit kesken ja Pete aivan unohtaa, että hänellä on 
pissahätä. Lattialle lirahtaa pieni lätäkkö. Voi sentään... Mutta miten 
hienosti ystävykset selviytyvätkään nolosta tilanteesta!

Willis, Jeanne: Kuka kykkii pytyllä. Norsuko on kakalla? Ja 
hidastelee tahallaan! Jono sen kuin kasvaa, ja hätä yltyy. Kuka ihme 
pytyllä kuhnii? Lystikkäästi riimitelty, tukevasivuinen pottakirja on 
taaperoiden takuuvarma suosikki.

Meille tulee vauva
Gliori, Debi: Pikku pöllö ja uusi muna. 
Äitipöllöllä on jännittäviä uutisia, perheeseen 
odotetaan uutta vauvaa! Mutta Pikkupöllö ei ole 
tiedosta ollenkaan mielissään. Suloinen tarina 
vakuuttaa, että äidin rakkautta riittää jaettavaksi 
useammallekin.
Pelliccioni, Sanna: Onni-pojasta tulee isoveli 
(teoksessa: Onnipoika, jännittäviä aikoja). Äidillä ja isillä on 
Onnille tärkeää asiaa: Onnista tulee isoveli! Pikkuveljen synnyttyä 
Onni ihmettelee, miksi vauva vain itkee ja syö eikä osaa yhtään 
leikkiä. Mutta kuka saakaan vauvan ensimmäisen hymyn?

Garhamn, Anna-Karin: Ruu ja vauva. Ruu saa pian pikkusisaruksen. 
Se on vielä vauva ja asuu äidin masussa. Voiko masussa muka asua 
Ruu ihmettelee. Kun vauva vihdoin syntyy, se on melkein yhtä 
hauska kuin Ruu ajatteli. 

Rosavaara, Katriina: Villiina ja isosiskopakkaus. “Meidän 
kotiin tuli vauvapakkaus - mutta siitä puuttuu vauva!” Reipas 
ja lämminhenkinen kuvakirja Villiinasta, jolla on hieno lovi 
otsatukassa ja tuleva pikkusisarus hukassa. 



Tunnekasvatus 
Mäki, Anna Maria: Manna ja mahaluu. Nyt pitää käyttää 
mahaluuta. Manna heittäytyy lattialle ja karjuu sotahuudon: 
”Mahaluu, mahaluu, emmahaluu, mahaluu!” Manna on tyttö, 
jolla on mahtava voima. Hän sai unen koiralta mahaluun, 
jonka avulla voi hallita maailmaa. Äiti pyyhkii hikeä, kun 
Manna käyttää mahaluuta.

Reittu, Ninka: Sinä olet superrakas & Oma 
rakas supernapa & Silloin kun on superolo. 
Isän ja pojan yhteisillä seikkailuilla selviää, 
mitä rakkaus on. Kestääkö se, vaikka toinen 
hölmöilee? Kestääkö se, kun sanotaan EI? 
Voiko sillä karkottaa möröt? Ja kun matkustaa 
maailmalle, pysyykö rakkaus mukana?

Kuusela, Anne-Maria: Ympyräiset: Koala karhu haluaa 
olla paras & muut sarjan osat. Räyhä Ravun pilvipatsas saa 
valtavasti kehuja osakseen. Se on kova paikka Koala Karhulle, 
joka on pitänyt itseään parhaana taiteilijana. Kirjasarjan 
satumaailma on luotu tukemaan lapsen tunnetaitojen 
harjoittelua. 

Kirkkopelto, Katri: Molli. Molli on kaunis ja herkän 
humoristinen kertomus ystävyydestä ja yksinäisyydestä, 
kaipauksesta ja sisukkuudesta. Se on tarina meille kaikille, 
jotka ystävä tekee onnelliseksi.

Päivähoito
Kirkkopelto, Katri: Oona ja Eetu: päivä hoidossa. Oona 
ja Eetu viettävät touhukkaan päivän päiväkodissa ulkoillen, 
syöden, leikkien, nukkuen -  ja välillä kotiväkeä ikävöiden. 
Kirjassa käsitellään tunteita, joita lapsi kokee hoidossa kodin 
ulkopuolella. 

Melling, David: Huuko menee päiväkotiin. Huukolla 
on suuri päivä: hän lähtee ensi kertaa päiväkotiin! 
Päiväkodin täti pyytää jokaista kertomaan, mikä on 
hänestä kaikkein hauskinta. Huuko päättää näyttää 
mistä pitää eniten... tietysti HALEISTA!

Salmi, Veera: Päiväkoti Heippakamu: Rebekan 
rapupäivä & muut sarjan osat. Paha mieli tarttuu 
Rebekan matkaan jo aamulla, kun hän kiirehtii isän kanssa 
päiväkotiin. Mutta saksi-rapujen naksuttelu, mutaleikit 
kavereiden kanssa ja mummotirsat kesken päivän karkottavat 
pahaa mieltä. 

Pelliccioni, Sanna: Onni-poika menee päiväkotiin 
(teoksessa: Onnipoika, jännittäviä aikoja). Isä ja Onni 
menevät yhdessä tutustumaan päiväkotiin. Päiväkodin 
nimi on Leppäkerttu ja se on Onnin mielestä hyvä nimi. 
Päiväkodissa on paljon hauskaa: majanrakennustyynyjä, 
satunurkkaus ja mahtava askarteluhuone, jossa on värejä ja 
pensseleitä, oksia ja pumpulia.

Runoja & loruja 
Pulli, Elina: Sylisampo. Mainioiden, kalevalahenkisten 
lorujen ja toiminnallisten vinkkien innoittamana on hyvä 
viettää vauvaperheen yhteisiä hetkiä. Värikylläiset kuvat ovat 
ihastuttavia ensikuvia vauvan katsottavaksi.

Suvilehto, Pirjo: Lystileikit vauvan kanssa. 
Kirjan lorut ja leikit tukevat vanhemman ja 
lapsen välistä vuorovaikutusta sekä kehittävät 
vauvan aisteja, motoriikkaa ja puhumaan 
oppimista. 

Karvonen, Inkeri: Hupsuja hassuja 
hipsukkatassuja. Suloisia, valoisia, iloisia runoja ja loruja 
vauvoille ja taaperoille. Lapsen on helppo hahmottaa kirjan 
selkeämuotoiset kuvat, jotka hurmaavat hehkuvilla väreillään.

Lundström, Hanna: Onnen kuplia: runoja aloittelijoille. 
Kirjan herkissä ja hellissä runoissa liikutaan lapsen arkisessa 
ympäristössä, joka piirtyy kauniissa kuvissa tuttuna ja 
rakastettavana. 

Perkiö, Pia: Siilin satupuu. Runoissa metsän eläimet 
puuhailevat hyväntuulisina: sammakko valmistautuu 
hyppykilpailuihin, siili viettää syntymäpäiviä, hämähäkit 
tekevät täkkiä, myyrä pitää päiväkotia. Kirja on tulvillaan 
satupuiden taikaa.

Anttonen, Anna & Inkala, Kati: Riimikissa kikattaa: 
Runohetkiä pienille. Kirja tarjoaa runsaasti loruttelua, 
köröttelyä, sormileikkejä ja riimittelyä lapsen ja aikuisen 
helliin ja hauskoihin runohetkiin. Kirjassa runot on jaoteltu 
ikäryhmittäin.

Perkiö, Pia: Kiitos! sanoi Leijona: Loruja lasten arkeen.
Värikkäästi kuvitetut, lapsen päivästä kertovat hauskat ja 
mieleenpainuvat lorut tuovat iloa ja yhteishenkeä päivän 
puuhiin!

Leijona se venytteli: 100 vuotta suomalaista 
lastenrunoutta. Teos kokoaa suomalaisen lastenrunouden 
huippuja Suomen itsenäisyyden ensivuosista nykypäivään. 
Liikuttavat ja humoristiset kuvat avaavat runoihin uusia tasoja 
ja houkuttelevat löytöretkelle historiaan.

Kirjasto on

tarinoiden 

maailma!
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Luetaan yhdessä!




