


Lapsille ja lapsen kanssa luettavaksi:

Kanto, Anneli: Veera Virtanen ja esikoulu
Virtasen perheen esikoisen, Veeran, on aika lähteä 
esikouluun. Veera uskoo pärjäävänsä eskarissa mainiosti, 
osaahan hän jo valmiiksi monta tärkeää asiaa. Mutta 
kuinka ollakaan, heti ekassa tehtävässä Veeralle sattuu 
kömmähdys ja porukan rääväsuu ottaa hänet 
silmätikukseen. Eivätkä vastoinkäymiset siihen lopu. Koko
eskari tuntuu Veerasta jo ihan surkealta paikalta, kunnes 
osat vaihtuvat ja Veera pääsee näyttämään, mihin 
pystyy!

Kaskinen, Anna-Mari: Liian raskas reppu: 
kuinka selvisin kiusaamisesta
Kiusaaminen on valitettavan yleistä myös lasten 
keskuudessa. Tässä kirjassa tokaluokkalainen Erko kertoo 
oman tarinansa. Erko selvisi kiusaamisesta oman 
identiteetin vahvistumisen kautta. Liian raskas reppu 
auttaa käsittelemään kiusaamisen syitä ja tunnistamaan 
sen erilaisia ilmenemismuotoja. Se antaa eväitä vaikean 



asian pohdiskeluun. Lämpimän humoristinen kuvitus 
helpottaa vaikean asian käsittelyä. 

Kirkkopelto, Katri: Piki
Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-
palkintoehdokas 2016. "Pyjamapellejä ei päästetä 
sisään!" Piki seisoo tyrmistyneenä kerhomajan 
ulkopuolella supersankarin viitta harteillaan. Uudet 
kaverit eivät otakaan häntä mukaan kerhoonsa, vaan 
läimäyttävät kerhomajan oven Pikin nenän edessä 
kiinni.Vasta kotona tulee itku! Onneksi siellä on Yönalle ja
ennen kaikkea Iso, jonka kauniit ja kannustavat sanat 
rauhoittavat murheellisen pikkuolennon.Piki suivaantuu 
ja päättää selvittää, miksi ei pääse mukaan leikkeihin. 
Paljon ehtii tapahtua ennen kuin Piki on muiden mukana 
pohtimassa, mitä kiusaavalle Pomolle tapahtuu - 
haluaako kukaan enää leikkiä sellaisen kanssa, joka 
kiusaa toisia?



Nopola, Sinikka: Heinähattu, vilttitossu ja iso 
Elsa
Vilttitossukin aloittaa nyt koulun! Vilttitossusta toivotaan 
samanlaista tunnollista pikku koululaista kuin Heinähattu.
Mutta pikkusisko aloittaa kuitenkin pinnaamisen heti, 
sillä paha kyllä häntä nimitellään koulussa. Seuraa 
hullunkurinen tapahtumaketju, jonka huipennuksena isä 
Matti pakenee haastemiestä kellariin. Ja entäs kun kylään
hiipii varas, joka ei pelkää mitään muuta kuin koiria, 
aaveita ja korkeita paikkoja...

Nöstlinger, Christine: Mini menee kouluun 
Ensimmäinen koulupäivä aiheuttaa jo etukäteen Minille 
hieman mahakipuja. Varmasti muut ekaluokkalaiset 
nauraisivat hänelle, mietiskelee Mini hermostuneena. 
Mini kun on niin pitkä ja hirmuisen laiha. Velikin kiusaa 
Miniä aina kuikeloksi. Kauhutarinat opettajista saavat 
Minin valvomaan öisin. Mutta koulussa häntä odottaakin 
monta hauskaa yllätystä, sillä Mini on reipas ja iloinen 
tyttö. Mini-sarjan kirjat sopivat juuri lukemaan oppineille 
sekä myös ryhmissä ääneen luettaviksi.



Parvela, Timo: Anna ja Antti : kiusankappale
Annaa ja Anttia ovat ymmällään. Päiväkodin uusi poika ei 
olekaan kiva kaveri vaan oikea kiusankappale. Hän 
itkettää Annaa ja ärsyttää Antin tappelemaan. Yhtenä 
aamuna Antti ei enää halua lähteä päiväkotiin, 
Kiusaamisvyyhti purkautuu vasta, kun aikuiset puuttuvat 
asiaan.

Pfister, Marcus: Pieni kuukorppi
Korppiparven viimeisestä munasta kuoriutuu 
pikkuriikkinen rääpäle.. Tuosta hassusta otuksestako 
pitäisi tulla oikea korppi! Noilla höyhenillä ei pitkälle 
pötkitä, muut korpit tuhahtavat. Ne alkavat kiusata pikku 
korppia eivätkä huoli sitä leikkiin mukaan. Häikäisevän 
kaunis ja surumielinen, vahvasti kuvitettu kertomus 
rohkeasta ja sisukkaasta pikku linnusta, joka jättää 
lähtemättömän jälkensä koko korppiparveen.



Schopf Sylvia: Ollaanko kuitenkin kavereita
Juho ei halua mennä päiväkotiin. Mikään ei tunnu 
Juhosta kivalta, sillä Eetu, Ville ja Niklas tönivät häntä, 
laittavat hänen kenkiinsä piikkejä ja nimittelevät häntä. 
Kunnes retkellä eläintarhaan kiusaajat saavat yllättyä. 
Rohkaiseva ja alle kouluikäisen lapsen tunteisiin eläytyvä 
tarina kiusaamisesta kertoo myös vanhemmille ja 
opettajille, kuinka ikäviin tilanteisiin voi puuttua. 

Hyvän kaveruuden avaimet 
Hyvän kaveruuden avaimet on sosiaalisten taitojen 
treenikirja 7-11 -vuotiaille. Kirja koostuu 50 hauskasta ja 
motivoivasta harjoituksesta, jotka auttavat lasta 
vahvistamaan ystävyyssuhteita, tunnetaitoja sekä 
ryhmässä toimimisen taitoja. Kirja antaa lapselle keinoja 
myös kiusaamistilanteissa pärjäämiseen. Kirjan kirjoittaja 
tietokirjailija Mervi Juusola on sosiaalisten taitojen 
ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja ja 
kuvataideterapeutti.



Minä en suostu kiusattavaksi
Jämäkkystaitojen treeniä alakouluikäisille. Kun osaat 
jämäkkyyden taidot, sinun on helpompi solmia hyviä ja 
kestäviä ystävyyssuhteita. Osaat myös suojata itseäsi ja 
itsetuntoasi kiusaamiselta. Tämä kirja ohjaa: 
tunnistamaan omat ja toisten tunteet, löytämään omat 
vahvuudet, erottamaan hyvät ja epäreilut 
ystävyyssuhteet, käyttäytymään jämäkästi, omista 
rajoista huolta pitäen.

Luettavaa vanhemmille:

Repo Laura: Pienet lapset ja kiusaamisen 
ehkäisy
Tässä kirjassa selvitetään, minkälaista kiusaaminen on 
pienten lasten keskuudessa ja miksi kiusaamista pitää 
ehkäistä jo ennen kouluikää. Kiusaamisilmiötä 
lähestytään käytännönläheisesti runsaiden tosielämän 
esimerkkien pohjalta, ja kiusaamisen ehkäisyyn annetaan
monipuolisia ajattelun ja toiminnan välineitä. 



Kiusaamisen ehkäisyn tavoite on opettaa lapselle 
toisenlainen tapa toimia vertaissuhteissa sekä lisätä 
kaikkien lasten hyvinvointia ryhmässä.

Hamarus Päivi: Haukku haavan tekee: 
puututaan yhdessä kiusaamiseen
Kirja on apuväline kaikille aikuisille, joiden ympärillä 
olevat lapset kohtaavat kiusaamista. Siinä on 
käytännöllisiä toimintamalleja kiusaamisen 
ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen niin 
vanhemmille, opettajille kuin muillekin kasvattajille.

https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/results?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=crDetailWicket_WAR_arenaportlets&p_p_col_count=3&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_mode=view&back_url=https%3A%2F%2Fpiki.verkkokirjasto.fi%2Fweb%2Farena%2Fsearch%3Fp_p_id%3DsearchResult_WAR_arenaportlets%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26facet_queries%3D%26search_item_no%3D3%26sort_advice%3Dfield%253DRelevance%2526direction%253DDescending%26arena_member_id%3D1001176%26agency_name%3DAFI000004%26search_type%3Dsolr%26search_query%3DHamarus%252C%2BP%25C3%25A4ivi&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=3&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=Hamarus%2C+P%C3%A4ivi&arena_member_id=1001176&p_r_p_687834046_search_item_id=3346391&p_r_p_687834046_agency_name=AFI000004
https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/results?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=crDetailWicket_WAR_arenaportlets&p_p_col_count=3&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_mode=view&back_url=https%3A%2F%2Fpiki.verkkokirjasto.fi%2Fweb%2Farena%2Fsearch%3Fp_p_id%3DsearchResult_WAR_arenaportlets%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3%26facet_queries%3D%26search_item_no%3D3%26sort_advice%3Dfield%253DRelevance%2526direction%253DDescending%26arena_member_id%3D1001176%26agency_name%3DAFI000004%26search_type%3Dsolr%26search_query%3DHamarus%252C%2BP%25C3%25A4ivi&p_r_p_687834046_facet_queries=&p_r_p_687834046_search_item_no=3&p_r_p_687834046_sort_advice=field%3DRelevance%26direction%3DDescending&p_r_p_687834046_search_type=solr&p_r_p_687834046_search_query=Hamarus%2C+P%C3%A4ivi&arena_member_id=1001176&p_r_p_687834046_search_item_id=3346391&p_r_p_687834046_agency_name=AFI000004


Ikaalisten kaupunginkirjasto
Poppelikatu 10 (PL 51), 39500 IKAALINEN
puh. 044 073 0133, (03) 458 6780
kirjasto@ikaalinen.f
http://www.ikaalinen.f/kaupunki/palvelut/kirjasto/

Aukioloajat:

1.9.-31.5.
ma 12-19 ti 12-19  ke 10-19  to 12-19  pe 10-17  la 10-14
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

http://www.ikaalinen.fi/kaupunki/palvelut/kirjasto/
mailto:kirjasto@ikaalinen.fi
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