


Lapsille ja lasten kanssa luettavaksi:

Endres, Brigitte: Niilon uusi perhe
Niiloa harmittaa: äiti, jonka kanssa hän asuu kaksistaan, on 
rakastunut. Ja vielä hänen päiväkotikaverinsa Emman isään! 
Kaiken kukkuraksi Emma ja hänen isänsä muuttavat äidin ja 
Niilon kotiin. Lämmin ja empaattinen tarina tukee lasta 
vaikeassa tilanteessa. Kirjan lopussa annetaan vanhemmille 
vinkkejä, miten he voivat auttaa lapsia sopeutumaan uuden 
perheen elämään.

Juusola Mervi: Tunteiden aakkoset
Koskettava tarina isoista ja pienistä tunteista. Yhteen 
kesäiseen viikkoon mahtuu monenlaisia tunteita. Jokaisella 
Metsäkylän lapsella on omat haasteensa tunteiden 
käsittelyssä. Tunteiden aakkoset tekee tunnesanat tutuksi ja 
ohjaa pohdiskelemaan hyviä sosiaalisia taitoja. Tarina sisältää 
yli 50 tunnetaitojen pohdintatehtävää.



Kaskinen Anna-Mari: Koti kahdessa sydämessä: kun
isä ja äiti eroavat
”Perhe meni rikki. Kaikki muuttui näin. Kaikki on nyt toisin 
aivan yllättäin.” Tämä kirja on sinulle, joka haluat puhua 
lapsesi kanssa äidin ja isän erosta. Kirjan tarinat ja kuvat 
auttavat käsittelemään kodin hajoamisen surua sekä 
elämänmuutosta lapsen kanssa.

Mäkelä, Hannu : Miisan uusi perhe 
Isä sanoo minua kyllä joskus myös Misiksi. Ja joskus Iisaksi ja 
sitten siitä vielä pehmeämmin Isiksi. Niin meillä on sama nimi. 
Mutta oikeasti vain isä on Isi. Minä asun kahta kohtia, vuoroin 
äidin ja vuoroin isän luona. Kun isä hakee minut perjantaina 
tarhasta, tiedän että viikko on kulunut ja alkaa viikonloppu. 
Hannu Mäkelä kertoo ainutlaatuisen koskettavasti ja 
eläytyvästi kuusivuotiaan Miisan arjesta kahdessa kodissa. 



Rinnevuori, Esko: Pasin kaksi kotia
Pasin kaksi kotia psykologi Esko Rinnevuoren suunnittelema 
kirja ennen kaikkea lapsille, joiden elämää vanhempien ero 
koskettaa. Kirja on tarkoitettu luettavaksi yhdessä lapsen 
kanssa. Tämä kirja on kirjoitettu ennen kaikkea lapsille, joiden 
elämää vanhempien ero koskettaa. Kirjan tarina tarjoaa 
lapselle mahdollisuuden tutustua siihen, mitä vanhempien ero
käytännössä merkitsee. Lukeminen toimii parhaimmillaan 
keskustelun avaajana lapsen ja vanhemman välillä.

Satulaivan matkassa: sadut lapsen apuna 
vanhempien erotessa
Kirjan tarkoituksena on käsitellä satujen avulla vanhempien 
eroa. Satujen aiheet liittyvät erilaisiin tunteisiin, joita lapsessa 
saattaa herätä vanhempien erotessa. Kirjassa on satuihin 
liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä, joiden kautta voidaan peilata 
satujen herättämiä mielikuvia lapsen omiin tuntemuksiin. Kirja
soveltuu lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, 
vanhemmille ja muille aikuisille, jotka elävät yhdessä lapsen 



kanssa perheen erotilannetta. Satulaivan matkassa aikuinen ja 
lapsi voivat yhdessä luoda aivan oman näköisen matkan erosta
selviytymiseen.

Tonteri, Maisa: Okko Oravan kaksi pesää
Okko Oravan vanhemmat eivät enää tule toimeen keskenään. 
Koko metsä on väsynyt heidän tappeluunsa. Avioeroa lapsen 
kannalta käsittelevä tarina pyrkii näyttämään, että 
vaikeassakin tilanteessa on olemassa lapselle myönteisiä 
vaihtoehtoja. Maisa Tonterin eläytyvän tarinan ja Virpi 
Talvitien ilmaisuvoimaisten kuvien avulla sanoitetaan lapsen 
mielessä myllertäviä tunteita ja tarjotaan mahdollisuuksia 
käsitellä niitä.

 

Weninger, Brigitte: Nähdään taas, isä
Tommi ei tajua, miksi isä lähtee aina omaan asuntoonsa eikä 
jää hänen ja äidin luokse niin kuin ennen. Silloin nalle kertoo 
tarinan pikku karhusta, emokarhusta ja isäkarhusta, joka aina 
palaa omaan pesäänsä - ja silloin Tommi ymmärtää asian 
paljon paremmin. Kirja käsittelee myötätuntoisesti lapsen 
vaikeuksia avioeron tuomissa ongelmissa ja auttaa löytämään 



oikeat sanat, kun niistä puhutaan lapsen kanssa. 
Hienovaraisuus, jolla aihetta käsitellään, heijastuu myös 
rauhallisessa kuvituksessa.

Wilson, Jacqueline: Kahden kodin välillä
10-vuotias Andrea on ollut ainoa lapsi vanhempien eroon asti. 
Nyt hänellä on viisi ja puoli sisarusta ja kaksi kotia. Elämä alkaa
käydä rasittavaksi: viikko siellä, toinen täällä, riitaa sisarusten 
ja äitien ja isien kanssa. Koulukin alkaa mennä huonosti. 
Andyn ainoa tuki tuntuu olevan lelukani Retiisi.

Luettavaa vanhemmille:

Hakaniemi, Katariina: Kaksi kotia: 17 tarinaa 
elämästä vanhempien eron jälkeen
Katariina Hakaniemi jatkaa eroteeman käsittelyä uudesta 
näkökulmasta. Keväällä 2015 julkaistussa kirjassa "Tahdoin 17 
tarinaa elämästä eron jälkeen" puhuivat eronneet, mutta 
kirjassa "Kaksi kotia 17 tarinaa elämästä vanhempien eron 
jälkeen" ääneen pääsevät eroperheiden lapset. Minä-



muotoon kirjoitettujen anonyymien ja intiimien tarinoiden 
värikkyyttä lisää se, että kertojat ovat kokeneet vanhempiensa 
eron hyvin eri ikäisinä. Tarinat valottavat, miten eri tavalla 
avioeron voi hoitaa ja miten kauaskantoiset seuraukset 
huonosti hoidetulla erolla usein on. Kirjassa on myös 
esimerkkejä mallikkaasti hoidetuista avioeroista; sellaisista, 
joihin kirja rivien välistä kannustaa.

Mäkijärvi, Leena: Kahden kodin lapset: miten tuen 
lasta vanhempien avioerossa
Kahden kodin lapset -kirja on Leena Mäkijärven yli 20 vuotta 
jatkuneen eroperheiden lasten ja nuorten auttamistyön myötä
syntynyt teos. Vanhemmat voivat todella auttaa lasta ja 
nuorta. Kirja kannustaa siihen jo ennen avioeroa, kun näyttää 
siltä, että mitään ei ole enää tehtävissä. Lapsi voi selvitä erosta
hyvin, mutta tarvitsee kaiken tuen. Kirja on tarkoitettu 
vanhemmille, isovanhemmille, perheiden ystäville ja 
lähiaikuisille, sosiaalialan ammattilaisille, asianajajille sekä 
kaikille niille ammattilaisille, jotka joutuvat työssään ottamaan 
osaa lasten ja nuorten elämän vaikeimman asian 
ratkaisemiseen.



Niemelä, Sirkku: Millan isä ja äiti eroavat : 
miten lasta voi auttaa vanhempien erotessa
Vanhempien ero koskettaa kaikkia perheenjäseniä. Tässä 
kirjassa keskitytään lasten huomioimiseen ja tukemiseen 
vanhempien erotessa. Teos tarjoaa ajatuksia, neuvoja ja 
opastusta vanhemmille, lapsille sekä ammattilaisille. Kirja 
koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisenä on fiktiivinen tarina 
Millasta, jonka vanhemmat eroavat. Toisessa osassa 
tarkastellaan lasten kokemuksia erosta ja etsitään lasta 
suojaavia tekijöitä vanhempien erotessa. Kolmas osa on lasten
vertaistukiryhmistä tehdyn tutkimuksen raportointia. Sirkku 
Niemelä on lasten ja nuorten psykologi ja Aino Kääriäinen on 
valtiotieteiden tohtori ja tutkija.



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