
Pulli, Elina: Sylisampo (Lasten Keskus 2018) 

Elina Pullin mainioiden, kalevalahenkisten lorujen ja  
toiminnallisten vinkkien innoittamana on hyvä viettää  
vauvaperheen yhteisiä hetkiä. Karoliina Pertamon  
värikylläiset kuvat ovat ihastuttavia ensikuvia vauvan  
katsottavaksi. 

Nuotio, Eppu: Silkkipaperitaivas – Rakastamisrunoja 
vauvoille (Tammi 2005) 

”Silkkipaperitaivaan takana kuivuu perhosen lakana.  
Lakanaa tuuli hulmuttaa se taaksensa aarteen piilottaa... 
Mikä se on? Kuka se on? Se on meidän vauva!”  
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Kallio, Maaret: Välillä olet varpuseni (WSOY 2022) 

Lempeä runokirja vauvan ja vanhemman yhteisiin hetkiin. 
Maaret Kallion viisaat sanat antavat tukea arjen 
vanhemmuuteen. Välillä vauva on kuin leikkisä 
kissanpentu, välillä hidas laiskiainen tai pelokas varpunen. 
Oli vauva mitä tahansa, hän on silti rakkainta maailmassa. 

Pulli, Elina: Lorukylpy (Lasten Keskus 2022) 

Läheisyys, rakastava katse, lempeä kosketus ja yhteiset 
hetket ovat parasta, mitä vauvalle voi tarjota. Tämän 
hurmaavan katselukirjan parissa on helppo rauhoittua 
nauttimaan vauva-arjen monista hetkistä. 

Mallius, Mira: Pikku Tirriäinen (Lasten Keskus 2021) 

Söpöt ja veikeän värikkäät eläinhahmot hoivaavat 
poikasiaan mitä hellimmin tässä ihastuttavassa vauvojen 
katselukirjassa. Hauskat ja lempeät riimit, kirkkaat värit ja 
kuvien selkeät muodot tuovat iloa pienokaisen ja 
vanhemman yhteisiin hetkiin. 

Hurme, Vuokko: Maailman napa (S&S 2021)  

Kun perheeseen syntyy vauva, hän on tietysti maailman 
napa! Lorujen ja kosketusten avulla voi perheen pienintä 
viihdyttää, rauhoittaa, ilahduttaa ja helliä. Loruilla voi 
vaikka kylvyssä, pukiessa, leikkiessä tai lukiessa.  

Pelliccioni, Susanna: Onnin vauvaloruja   
(Etana Editions 2022) 

Suositun Onni-poika -kirjasarjan 18. osa on kauan 
odotettu vauvojen lorukirja. Jokainen meistä on ollut 
vauva, ja niin on tietysti Onni-poikakin. 

 

Helakisa, Kaarina: Pikku posetiivi (Otava 2019)  

Pikku posetiivi soittaa suloisia, iloisia ja vauhdikkaita 
säkeitä vauvoille ja taaperoille. Humoristiset lorut ja lyhyet, 
soinnukkaat runot on koottu Kaarina Helakisan 
tuotannosta eri vuosikymmeniltä. 

Lundström, Hanna: Onnen kuplia – Runoja 
aloittelijoille (S&S 2016) 

Hei pienokainen, tässä ensimmäinen runokirjasi! Kiipeä 
lämpöiseen syliin ja maistele sanoja. Runoissa rapisee, 
ripsii, surisee ja surraa, viheltää ja poksahtaa. 

Sironen-Hänninen, Sirpa: Hellästi hellien  
(Mäkelä 2020) 

Syli, hellittely, hellä katse sekä yhteinen leikki, hassuttelu ja 
jaettu ilo hoivahetkissä syventävät vauvan ja vanhemman 
välistä kiintymystä. Päivittäin samanlaisina toistuvat tutut 
loruleikit tuovat turvallisen olon vauvalle. 


