


Lapsille/lasten kanssa luettavaksi

Amant, Kathleen: Älä pure Hilla
Hilla suussa on paljon hampaita. Ainakin kaksikymmentä.
Niitä Hilla käyttää syömiseen, ja kun hän hymyilee, näkyy 
koko kaunis, valkoinen hammasrivistö. Joskus Hilla 
kuitenkin suuttuu. Silloin hampaat on hänen mielestään 
tehty puremista varten - pikkuveljen käsivarren 
puremista varten. Mutta onkohan se ihan oikein? Älä 
pure, Hilla! on uuden kuvakirjasarjan ensimmäinen osa. 
Sarja käsittelee pienen lapsen arjessa vastaan tulevia 
asioita lempeästi ja eläytyen. Selkeä värimaailma ja 
iloinen kuvitus kiinnostavat pientä lukijaa. Sarjan 
ensimmäisessä osassa pohditaan, mitä kiukun tunteelle 
voi tehdä. Belgialainen KATHLEEN AMANT on kolmen 
lapsen äiti, kuvittaja ja lastenkirjailija.

 

Chou, Yih-Fen: Ei sanoo Mimi
Mimillä on oma tahto. Hän haluaa tutkia asioita ja tehdä 
kaiken itse, kuten niin monet pienet taaperot. Äidin apu 
ei kelpaa vaan Mimi sanoo kaikkeen tomerasti EI. Mimille
sattuu kommelluksia ja äidin apua tarvitaan monta kertaa
päivässä. Mimi palkitsee kuitenkin äitinsä 



moninkertaisesti. Hellyttävän hauska kirja auttaa 
vanhempia ymmärtämään, että lasta pitää auttaa 
itsenäistymään, vaikka se tapahtuisikin yrityksen ja 
erehdyksen kautta.

Jäntti, Riikka: Pikku hiiri, tuuliviiri
Lämmin ja humoristinen kuvakirja pikku 
kaupunkilaishiiren touhuista kotona ja tarhassa. Hiirulla 
on uhmaikä eikä kaikki aina suju niin kuin äitihiiri toivoisi.
Hiiru herää kevätaamuun iloisena, mutta pukemisesta se 
ei pidä lainkaan! Äiti vie Hiirun tarhaan, missä muut 
eläinkaverit odottavat sitä jo innokkaasti. Kun äiti tulee 
iltapäivällä hakemaan Hiirua, se ei haluaisikaan vielä 
lähteä kotiin. Lapsuuden ja sadun lumous välittyy tämän 
kirjan jokaiselta sivulta ja lapsen on helppo samaistua 
Hiirun elämään.

Kanto, Anneli: Kastehelmi Virtanen ja oma 
tahto
Kaksivuotias Kastehelmi on tahtomisiässä. Isommat 
sisarukset Veera ja Paavo saavat tehtäväkseen ottaa 



Kastehelmen mukaan lelukirpparille, ja tietäähän sen, 
mitä siitä tulee: Helmi tahtoo sitä ja Helmi tahtoo tätä. 
Aikansa taisteltuaan Veera ja Paavo keksivät kuitenkin 
oivan keinon saada pikkusisko pysymään aisoissa!

Korolainen, Tuula : Kissa Killin kiukkupussi
Pikkukissa Killi herää äkäisenä lakana kaulan ympärillä, ja 
sitten kaikki menee väärin: Killi suuttuu äidille ja 
tavaroille, lelut lentävät ja maito roiskuu. Tuula 
Korolainen ja Christel Rönns ovat tehneet kiukuttelusta 
jännittävän, humoristisen ja lämminhenkisen kuvakirjan, 
jossa lapsen tunteille annetaan tilaa. Suuttuminen on 
normaalia ja tunteiden purkaminen sallittua, kunhan vain
pystytään sopimaan ja muistetaan pieni taikasana 
"anteeksi".

Louhi, Kristiina: Tomppa tahtoo
On kesä, ja Tomppa pääsee leikkipuistoon. Tomppa istuu 
hiekkalaatikossa ja saa oman ämpärin ja lapion. Mutta 
Tomppa ei niistä piittaa, sillä tytön ämpäri kiinnostaa 



enemmän. Tomppa tahtoo sen! Äidin tahto ja Tompan 
tahto joutuvat vastakkain. Kumpi voittaa?

Robberecht, Thierry : Kiukkuhirviö
Äiti on taas kerran sanonut ”ei”. Minusta se ei ole 
reilua.Niin hän tekee aina! Nyt minä vihastun. Kun mina 
suutun, muutun jättimäiseksi hirviöksi, joka tuhoaa 
kaiken tieltänsä. Kiukku kiehuu sisälläni ja sen on 
päästävä ulos…Tulinen kirja kiukusta ja suuttumisesta 
sekä tyynnyttelevistä käsistä ja lohduttavasta sylistä – 
sylistä, jossa voi turvallisesti miettiä kiukkuhirviön 
ilmestymistä ja yllättävää katoamista.

Luettavaa vanhemmille:

Malin Alfvén & Kristina Hofsten: Uhmakirja
Tämän kirjan luettuasi ymmärrät, miksi lapsi uhmaa. Ja 
hänellä on siihen hyvät syyt! Uhma auttaa kypsymään ja 
kehittymään. Lapsi tarvitsee uhmavaiheensa, vasta sen 
kautta hän pääsee kehityksessä seuraavalle tasolle. 



Uhma johtaa kypsymiseen elämän joka vaiheessa. 
Näiden jaksojen aikana vanhemmuus voi olla haastavaa, 
koska lapsesta tulee hankala, kiukkuinen ja turhautunut. 
Uhmavaiheet eivät kuulu vain pikkulapsille vaan uhmata 
voi aina kouluiän vaiheiden jälkeen jopa raskausaikana ja 
vaihdevuosina.

Raisa Cacciatore: Kiukkukirja : 
aggressiokasvattajan käsikirja - vauvasta 
kouluikään
Kiukkukirjassa tarjotaan valmiita sanoja ja malleja 
kasvatuksen apuvälineeksi sekä kerrotaan eri-ikäisten 
lasten aggression kehityksestä. Miksi vauva huutaa? 
Mistä kertovat kolmevuotiaan raivarit? Miten kasvattaa 
hermostumatta ja millä tavoin suhtautua kiusaamiseen? 
Kirja on Väestöliiton asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatoren
kirjoittama kasvatusopas, joka on suunnattu alle 
kouluikäisten lasten kasvattajille. Kirja tarjoaa eväitä 
omien ja lapsen tunteiden käsittelemiseen ja 
kohtaamiseen. Kirjassa kerrotaan ja opastetaan 
käytännöllisin tavoin, miten haastavat tunteet vaikuttavat
kehossa ja mielessä sekä miten niihin voidaan yrittää 
vaikuttaa. Lapset, joita ohjataan käsittelemään ja 



tunnistamaan omia tunteitaan, kasvavat itsestään huolta 
pitäväksi aikuisiksi.

Kahri, Anja: Äitiyden sietämätön keveys
Kuvaus äitiydestä, sen iloista ja vaietuista pimeistä 
puolista. Kirja kannustaa naisia nauttimaan äitiydestään 
ja luottamaan omiin valintoihinsa aikana, jolloin moni äiti
vaihtaa elämänsä ensimmäiset vaipat omille lapsilleen. 
Kirjan kaikki tarinat ovat tosia. Ne toimivat käytännön 
vinkkeinä ja antavat väsyneillekin äideille taatusti kunnon
naurut. Kirja perustuu ensimmäistä kertaa äidiksi tulevan
naisen tiiviisiin päiväkirjamerkintöihin ja jatkuu 
elämänmakuisena läpi synnytyksen, uhmaiän ja 
ensimmäisen tarhapäivän. Anja Kahri (s. 1967) on liike-
elämästä hoitovapaalla oleva kahden pienen tytön äiti. 

Kokkonen, Marja: Ihastuttavat, vihastuttavat 
tunteet : opi tunteiden säätelyn taito
Harva meistä haluaa elää niin, että "ei tunnu missään". 
Tunteita voi oppia säätelemään niin, että myönteiset 



tunteet vahvistuvat ja kielteiset laimentuvat tai vaihtuvat 
helpommin siedettäviin tunteisiin. Tunteiden säätelyn 
pohja rakentuu ihmisen elämänkaaren alkutaipaleella. 
Aikuisena tunteiden säätelyn haasteet liittyvät erityisesti 
työelämään, parisuhteeseen ja hyvinvointiin. Eri-ikäisten 
ihmisten kanssa käytyihin keskusteluihin ja kirjoitettuihin 
kirjeisiin pohjautuvien kuvausten kuljettamana tämä kirja
tutustuttaa lukijansa ihmiselämän kannalta merkittäviin 
tunteiden säätelyn näyttämöihin. Kirja johdattaa 
oivalluksiin, joiden avulla on helppo saavuttaa 
tasapainoinen tunne-elämä sekä tukea muita sen 
saavuttamisessa.

Mason Diane, Jensen Gayle ja Ryzewicz, 
Carolyn: Pahalla päällä?: kuinka autan pientä 
känkkäränkkää
Kirjassa käsitellään lyhyesti ja käytännönläheisesti kaikkia
yleisimpiä arkipäivään kuuluvia tilanteita ja kysymyksiä, 
jotka ovat varmasti tuttuja jokaisessa lapsiperheessä. 
Näitä ovat: pikkusisaren syntymä, rajat, lasten keskeiset 
riidat, jakaminen, ruoka, totuudessa pysyminen, sen 
erottaminen mikä on toisen ja mikä omaa, puhelin, 
televisio, vierailut, lasten kanssa lääkärissä, kaupassa tai 
ravintolassa käynnit, autolla tai lentokoneella 
matkustaminen sekä nukkumaanmeno. 



O'Regan, Fintan: Haastava käytös : käytännön 
neuvoja ja menetelmiä, miten ymmärtää ja 
käsitellä haastavasti käyttäytyvää lasta
Yli 20 vuotta Englannissa opettajana toimineen Fintan 
O’Reganin mukaan kaikki oppilaat ovat jossain määrin 
haastavia, mutta jotkut ovat vielä muita haastavampia. 
Epätavalliset oppijat edustavat 5-10 prosenttia oppilaista,
mutta he vievät opettajan työajasta noin 90-95 
prosenttia. O’Regan esittelee käytännönläheisesti 
haastavan käytöksen syitä, ilmenemismuotoja sekä 
tapoja puuttua siihen koulussa. Esimerkkitilanteet 
antavat myös vinkkejä ennaltaehkäistä oppilaan 

haastavaa käytöstä. Taskukirjan suomenkielinen laitos 
sisältää myös hyödyllisiä nettiosoitteita sekä eri 
häiriöiden (esim. ADHD, ICD 10- ja DSM-IV) 
tautiluokitukset.

Sinkkonen, Jari: Pulassa lapsen kanssa - 
Kysymyksiä ja vastauksia lasten arjesta
Pulassa lapsen kanssa -kirjaan on koottu kysymyksiä ja 
kysymyksiin laadittuja vastauksia ja taustatietoa lasten ja 
nuorten henkiseen hyvinvointiin liittyvistä arjen 



tilanteista ja asioista, jotka aiheuttavat lasten 
vanhemmissa huolta. 



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
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