


Lapsille/lasten kanssa luettavaksi

Cousins, Lucy: Maisa menee yökylään
Tellu kutsuu Maisan yökylään, ja Maisa ryhtyy innoissaan 
pakkaamaan. Tellun luona Maisa tutustuu Ellaan, joka on 
tosi mukava ja reipas, ja pian kaikki jo tanssivat Ellan 
rokkia. Onpa hauskaa leikkiä, syödä herkkuja ja pestä 
hampaatkin yhdessä! Nukkumaanmeno vieraassa 
paikassa vähän jännittää, mutta onneksi siihenkin löytyy 
mainio ratkaisu...Maisa-tarina jatkaa uusiin asioihin 
tutustuttavien kirjojen sarjaa, jossa on aiemmin käyty jo 
muun muassa kirjastossa, hammaslääkärissä, museossa, 
lomamatkalla ja päiväkodissa.

Harjanne, Maikki: Santtu yökylässä
Santun vanhemmat lähtevät juhlimaan, ja Santtu pääsee 
Iinan luokse yökylään. Mutta mitä pakata mukaan? 
Ehkäpä ei sentään koko leikkiautokokoelmaa, eikä ehkä 
sahaa ja vasaraakaan. Yöpuku, unilelu, hammasharja - ja 
uimahousut! Iinalla pääsee kylpemään ja leikkimään 
jännittäviä leikkejä& Maikki Harjanteen suositussa 



Santtu-sarjassa ovat ilmestyneet myös kirjat Santtu 
supervekara, Santtu ja ihmehärveli, Santtu ja ihana Iina ja
Santtu kukkuu. Uusimmassa tarinassa myös vanhemmat 
saavat hyviä käytännön vinkkejä, joilla evästää yökylään 
lähtevää lasta. "Santtu kukkuu -kirja on myös 
vanhempien mieleen: nukkumaan menoon valmistelevia 
lastenkirjoja ei voi koskaan olla liikaa," kirjoitti Itä-Savo-
lehti sarjan edellisestä kirjasta. Ilmestyy maaliskuussa

Koivisto, Jari: Miina ja Manu yökylässä
Miinan ja Manun serkku Sipriina kutsuu ystävämme 
yökylään. Sulo-enon luvalla alkaa hauska ja vähän 
jännittäväkin vierailu. Kaikki on hieman erilaista kuin 
omassa kodissa: uusia leikkejä, leluja ja syötävää. Illan 
hämärtyessä lapset keksivät jännittävän pihaleikin 
taskulamppujen kanssa. Heikki Hiiri todistaa, että 
pienestä koosta voi olla paljon apua tietyissä tilanteissa. 
Myöhemmin illalla ryhdytään hurjaan tyynysotaan, joka 
päättyy yllättävästi. Manu joutuu hieman pulmalliseen 
tilanteeseen, mutta kaikki selviää hyvin. Miina ja Manu 
oppivat, että yökylässä voi myös nukkua yhtä makeasti 
kuin kotonakin!



Kontiokari, Marja: Nelli ja Osku : leijona 
yökylässä
Kinaa ja kaveruutta yökylässä "Oikeasti minä olen ihana 
tyttö, joka haluaa kivoja asioita ja vain joskus (tosi, tosi 
harvoin) kunnon rähinää." Osku on tullut Nellin luo 
yökylään ja Nelli on keksinyt heille maailman kilteimmän 
leikin: he menevät naimisiin! Osku ei kuitenkaan innostu 
hääleikistä ja kiltti leikki kääntyy lopulta rähinäksi. 
Yökyläilyn jännitys ja yhteisten leikkien sujuminen ovat 
isoja asioita pienten arjessa. Välillä tunteet nousevat 
pintaan leijonan hurjuudella.

Marttinen, Tittamari: Ahti yökylässä
Tunnelmallisessa tarinassa kerrotaan lämpimästi tutusta, 
mutta vähän jännittävästä tilanteesta. Kummisedän 
luona kyläily on parasta mitä Ahti tietää. Matti asuu 
vanhassa talossa ja veistelee mielellään puusta eläimiä ja 
ukkoja. Matin luona seikkaillaan pihalla taskulampun 
kanssa, uidaan, veneillään ja tehdään kaikkia miesten 



juttuja. Kun kummisetä illalla torkahtaa sohvalle, Ahti 
lähtee yksin ulos ja päätyy grillikioskille, missä kiltti täti 
antaa hänelle herkullisen hotdogin.

Melling, David: Huuko lähtee yökylään
Huuko pääsee yökylään ystävänsä Jäniksen luokse. 
Mukaan hän pakkaa mehiläispyjaman, hammasharjan ja 
satukirjan. Jänölässä on kuitenkin kamalan ahdasta. 
Saakohan siellä ollenkaan nukutuksi? Lasten suosikiksi 
noussut liikuttava karhuhahmo seikkailee jo kolmannessa
kuvakirjassa, joka rohkaisee pieniä yökylään lähtijöitä.

Nopola, Tiina: Siiri ja kauhea kummitus
Pikku-Otto kertoo Siirille nähneensä kummituksen 
kotinsa ullakolla. Siiri ei pelkää kummituksia ja lähtee 
pikku-Oton kanssa tutkimaan asiaa. Pikku-Otto osoittaa 
ullakon pientä ruutuikkunaa, jossa hulmahtaa jotakin 
valkoista. "Ei näytä kummitukselta", Siiri sanoo. "Näyttää 



ikkunaverholta." Siiri uskoo, ettei kummituksia ole, mutta
pikku-Otto on toista mieltä. Kun Siiri, keski-Otto ja iso-
Otto tulevat pikku-Otolle yökylään, on Siirillä 
taskulamppu mukanaan. Pikku-Otto ei ole kovinkaan 
iloinen Siirin vierailusta. Hän pelkää Siirin paljastavan, 
että hän tutisi kummituksen nähdessään. Mutta Siiri 
onkin kekseliäämpi kuin pikku-Otto aavistaa. 
Kahdeksannessa, riemastuttavassa Siiri-kirjassa on syksyn
pimeneviin iltoihin hyvin sopiva hauska tarina. Siiri-kirjoja
on käännetty jo kuudelle kielelle.

Scheffler, Axel: Pete ja Pulmu yökylässä
Pulmu on yökylässä Peten luona. Kun hauskojen leikkien 
jälkeen on aika mennä nukkumaan, Pulmu huomaa, että 
jotain tärkeää puuttuu. Unilelu on jäänyt kotiin! Ei hätää, 
sillä Pete keksii ratkaisun pulmaan. Perheen leikki-ikäisille
sopiva hurmaava Pete ja Pulmu -sarja on ottanut 
paikkansa suosikkien joukossa. Kirjassa on pehmustetut 
kannet.



Luettavaa vanhemmille:

Suntio Reija: Kesytä jännitys
Kuinka estää jännitystä muuttumasta uhkaavaksi 
möröksi? Kirjassa on runsaasti varhaiskasvatus- ja 
kouluikäisille sopivia harjoituksia, joiden avulla voidaan 
purkaa jännitystä, vahvistaa tunnetaitoja ja luoda sallivaa
ilmapiiriä. Harjoitusten taustaksi pohditaan, miksi 
jännitys ilmenee eri ihmisillä eri tavoin, millaisena 
jännitys tyypillisesti näyttäytyy eri ikävaiheissa ja miten 
voimakkaasti ympäristön asenteet siihen vaikuttavat. 
Opettamalla erilaisia tunteiden säätelyn keinoja ja 
hyväksyvää asennetta voimme parhaimmillaan ehkäistä 
pitkäaikaisen jännityksen muuttumisen elämää 
rajoittavaksi ahdistuksesi tai peloksi. Kirjassa pohditaan 
myös, vaativatko aikuiset lapsilta ja nuorilta liikaa 
reippautta tässä sosiaalisuutta ja rohkeutta korostavassa 
ajassa. Lapsen jännittämisen kohtaaminen voi herättää 
aikuisessa monia tunteita, jopa ärtymystä tai häpeää. 
Omat asenteet saattavat silloin vaikeuttaa lapsen 
tukemista. Kirja auttaa tekemään vaaralliselta tuntuvasta 
vihollisesta kesyn kaverin.



Ikaalisten kaupunginkirjasto
Poppelikatu 10 (PL 51), 39500 IKAALINEN
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Aukioloajat:

1.9.-31.5.
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Lehtilukusali avoinna ma, ti ja to klo 10.00 lähtien.

1.6.-31.8.
maanantaisin 12-19
tiistaisin 10-17
keskiviikkoisin 10-17
torstaisin 10-17
perjantaisin 10-16
lauantaisin suljettu
juhannusaaton aattona 10-15
juhannusaattona ja –päivänä suljettu
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