
Sundström, Josefine: Tam-Tam menee päiväkotiin 
(Otava 2020) 

Tam-Tam osaa jo vaikka mitä: seisoa, kurkottaa, kävellä. 
Äiti vie hänet aamulla päiväkotiin. Siellä Tam-Tamilla on 
oma vaatekoukku ja laatikko varavaatteille niin kuin    
muillakin lapsilla. 
  

Cousins, Lucy: Maisa ja kissanpentu (Mäkelä 2021 

Maisa-hiiri ja sen värikkäät ystävät ovat viihdyttäneet    
lastenhuonekansaa jo yli 30 vuotta! Maisa saa ikioman 
lemmikin! Pieni Musta Kissa valloittaa heti Maisan         
sydämen. 

Knapman, Timothy: Joskus minä raivostun  
(Mäkelä 2022) 

Mikäpä silloin on ollessa, kun asiat sujuvat oman mielen 
mukaan. Mutta välillä sattuu jotain EPÄREILUA. Sellaista, 
mistä oikein RAIVOSTUU! Mutta ei niin suurta harmitusta, 
ettei turvallinen syli toisi lohtua. Lapsen ja aikuisen        
yhteisiin lukuhetkiin sopiva, hauska ja lempeä teos       
tunteista ja niiden käsittelystä. 
 

Vuokko, Hurme: Hirveä nälkä (Into 2021) 

Hirveä Nälkä on runsain kuvituksin ja ytimekkäin tekstein 
varustettu kirja kaikille pikku ronkeleille. Kirja tutustuttaa 
pienen lukijan erilaisiin ruokiin, ruoka-aikoihin ja           
ateriarytmiin.  
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Badstuber, Martina: Puuhataan kotona Hippa Hiiren 
kanssa & sarjan muut osat (Mäkelä 2022) 

Tervetuloa kyläilemään Hippa Hiiren värikkääseen kotiin! 
Keittiössä leivotaan kakku, vintillä etsitään aarretta ja    
lastenhuoneessa leikitään merirosvoa. Samalla opitaan 
arkisten esineiden ja asioiden nimiä. 

Kallio, Liisa: Oho, mitä tapahtuu? & muut sarjan osat 
(WSOY 2022) 

Vauva painaa nappia, ja valot menevät päälle. Räps, valot 
pois! Sitten painetaan tuosta – hrrrr, imuri käynnistyy.  
Oho vauva osaa jo vaikka mitä! Lopuksi painetaan isän 
nenää. 

Donaldson, Julia: Kanin nokoset & muut  
Tammimetsän tarinat (Mäkelä 2018) 

Kani yrittää ottaa päiväunet. Joku kuitenkin pitää sitä    
hereillä. Kukahan se on? Tammimetsän tarinoita -sarjaan 
kuuluva luukkukirja houkuttelee pienen kuulijan            
tarinoiden äärelle. 

Wieslander, Juijja: Varis sanoo myöhemmin  
(Mäkelä 2022) 

Mimmi Lehmä haluaisi leikkiä, mutta Variksella on muuta 
puuhaa. "Myöhemmin", Varis sanoo. Mutta milloin se 
myöhemmin oikein on? Ja mitä ihmettä Varis nikkaroi? 

Reid, Camilla: Pete ja Pulmu: synttärit (Mäkelä 2022 

Pulmulla on syntymäpäivä, ja Pete on leiponut ystävälleen 
hienon kakun. Mutta kun Pete kantaa kakkua pöytään, 
sattuu vahinko ja koko yllätys menee pipariksi.  
Voi sentään! Aina asiat eivät suju suunnitelmien mukaan,  
mutta yhdessä ystävykset selviävät vastoinkäymisestä. 

Bengtsson, Per: Napero heittää & muut sarjan osat 
(Mäkelä 2020) 

Napero on kova nakkelemaan. Kotona on korillinen      
palloja. Pallot pomppivat sinne sun tänne… Missä pallot 
ovat nyt?  

Patricelli, Leslie: Hui pelottaa (Lasten Keskus 2022 

Maailmassa on paljon pelottavia ja jännittäviä asioita, 
mutta ei hätää! Yhdessä on turvallista olla. Ja kun pelottaa, 
silloin auttaa myös hali, kikatus ja yölampun lempeä valo. 

Karabatzia, Villie: Ensimmäinen tunnekirjani  
(Mäkelä 2022) 

Tunteisiin tutustuminen on tärkeää lapsen hyvinvoinnille. 
Värikkäiden kuvien ja kivan etsintäpelin avulla perheen 
pienimmät oppivat tunnistamaan, nimeämään ja           
ymmärtämään erilaisia tunnetiloja. 


