


Lapsille/lasten kanssa luettavaksi

Fine, Anne: Mörkö sängyn alla
Kukaan ei saa nukuttua, sillä Timi on vakuuttunut, että 
hänen sänkynsä alla on jotakin kamalaa. Kuinka perhe 
voisi saada Timin uskomaan, ettei siellä ole. mörköä? 
Auttaisiko uusi polkupyörä tai mummin loitsu? Vai olisiko 
kokeiltava jotain aivan muuta...

Frölander-Ulf, Lena: Minä, Muru ja metsä
Äiti rakastaa olla maalla. Hän rakastaa merta. Hän rakastaa 
tuulta. Hän rakastaa metsää. "Huomenna rakennetaan maja!" 
äiti sanoo. Mutta minä en sano mitään. Minä pelkään. Pelkään
merta. Pelkään tuulta. Pelkään metsää. Ja maalla täytyy 
pissata metsään." Metsä on täynnä mönkijöitä ja merkillistä 
elämää. Jos pienen ihmisen täytyy pissata metsään, vastaan 
voi tulla mitä hyvänsä: kuusi joka tarvitsee apua, itkevä näkki 
tai hermostunut tulikärpäsjengi. Pikku ihmisen ensiaskeleet 
ovat haparoivia mutta käyvät varmemmiksi. Metsän kanssa voi
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ystävystyä. Raapetöinä ja akvarelleina toteutettu salaperäinen 
kuvitus herättelee niin pienten kuin isojenkin lukijoiden 
mielikuvituksen.

Haikko, Nina: Mörön unisukat
Jokin suuri ja kaamea hiipii pienen Jussi-pupun sängyn 
vieressä. Pupun viiksikarvat ovat ärhäkällä kiharalla 
pelosta ja jännityksestä. Jussi pelkää pimeää ja mörköjä. 
Mutta tämä mörkö olikin ihan erilainen kuin Jussi oli 
kuvitellut. Möröllä oli hienot sukat ja se oli muutenkin 
ihan mukava. Mörkö auttoi Jussia ymmärtämään, ettei 
pimeässä oikeasti ollut mitään pelottavaa. Eikä 
mörkökään enää tuntenut itseään yksinäiseksi. Mörön 
unisukat on hehkuvin, vahvoin värein kuvitettu tarina 
ystävyydestä, pelon kohtaamisesta ja ennakkoluulojen 
päihittämisestä



Isto, Sanna: Typy ja muriseva mörkö
Typy pääsee lomalle Hankoon! On hauskaa, että koko 
perhe on mukana, myös Bertta-täti. Typy saa valita 
huvilasta itselleen oman huoneen. Mutta kun on aika 
mennä nukkumaan, Typyä alkaa pelottaa. "Sängyn alla 
voi olla mörkö", hän miettii. Äiti ja isä rauhoittelevat 
sanoen, ettei mörköjä ole olemassakaan. Eräänä iltana 
äiti ja isä lähtevät ulos viettämään kahdenkeskistä aikaa, 
ja Typy jää taloon Bertta-tädin kanssa. Silloin huvilassa 
alkaa tapahtua kummia

Kanto, Anneli:  Paavo Virtanen ja pimeys
Paavo ja Perttu palaavat kaverin synttäreiltä kaksin kotiin,
ja pimeä talvi-ilta saa pojat kuvittelemaan kaikenlaista. 
Lumikinokset ja roskapöntöt alkavat näyttää hirviöiltä. 
Mieleen tulee myös hurja tarina naapurin pojasta, jolle 
oli käydä köpelösti juuri tällaisena iltana. Äkkiä 
pimeydestä lähestyy hirveä hahmo... varmasti ihmissusi! 
Anneli Kanto käsittelee monen ikäisiä lapsia 
askarruttavaa aihetta lempeän huumorin keinoin, 
pimeyden parhaita puolia etsien.



Kunnas, Mauri: Yökirja eli mitä kaikkea 
tapahtuukaan yöllä
Mitä kaikkea tapahtuukaan yöllä...Kaikki eivät suinkaan 
vietä yötä nukkuen, vaan silloin tapahtuu enemmän kuin 
moni arvaakaan! Yhtä valvottaa vauva, toista 
hammassärky. Moni lapsi tulee maailmaan juuri öiseen 
aikaan. Lehdenjakaja saa leipurilta kouraansa tuoreen 
pullan. Yö on kiireistä aikaa myös takseille ja 
lentokentällä tapahtuu aina. Saattaapa tähtitaivaalta 
lentokoneiden lisäksi laskeutua oudompaakin väkeä.

 

Levola, Kari: Lammaspimeä
Serkukset Leevi ja Arttu pääsevät viettämään 
kesälomaviikkoa Vartioluodolle, josta Artun isä Jokke on 
vuokrannut vanhan huvilan. Jokke linnottautuu 
yläkertaan kirjoittamaan merirosvoromaania, joten 
ruokahuolto ja kodinhoito jäävät poikien vastuulle. 
Leevistä tuntuu jo, ettei lomaviikkoon mahdu muuta kuin



haravoimista ja tiskaamista, ei edes pienen pientä 
seikkailua, kun saarella alkaa tapahtua liikaakin. Öisin 
Leevi kuulee ulkoa lammasten hätääntynyttä määkimistä,
ja paikallinen lampaidenkasvattaja kertoo, että häneltä 
on varastettu useita lampaita. Saarella tuntuu liikkuvan 
hämäräperäistä porukkaa, jonka kiusaamisen kohteeksi 
joutuvat erityisesti maahanmuuttajaleirin lapset. Arttu ja 
Leevi yhdistävät voimansa tummaihoisen Miri- tytön 
kanssa selvittääkseen lammasvarkaudet. Lammaspimeä 
kuuluu helppolukuiseen Vihreä varis -sarjaan.

 

Parvela Timo: Hyvän mielen iltasatuja
Miksi susi ulvoo ja pitää kylän asukkaita pelon vallassa? 
Siksi, että sekin pelkää pimeyttä ja yksinäisyyttä. Entä 
pitääkö lasten aina saada tahtonsa läpi ja mikä merkitys 
onkaan sovulla? Hyvän mielen iltasatuja on 
monipuolinen kokoelma hassuttelevia, opettavaisia, 
huisin jännittäviä ja mielikuvitusta kutkuttavia tarinoita, 
joista osa on aiemmin ilmestynyt Anna ja Antti -sarjan 
teoksissa.

Sisältää muun muassa sadun:



Anna ja Antti: rapinaa yössä
Seinän takana on mörkö, sanoo Antti keskellä yötä ja 
yrittää herättää ensin Annan, sitten äidin ja lopuksi vielä 
isän. Anna, äiti ja isä jatkavat vain nukkumista, vaikka 
Anttia pelottaa. Hän on varma, että seinän takana rapisee
kolmekätinen mörkö, jolla on pitkä limainen häntä. 
Rapinaa yössä kertoo värikkäästi ja ilmeikkäästi lapsen 
pimeänpelosta ja siitä, miten vanhemmat voivat sitä 
helpottaa.

Petigny Aline de: Sauli pelkää pimeää
Nukkumaanmeno on tuntunut Saulista kurjalta jo 
monena iltana. Häntä väsyttää kyllä, ja hän kaipaa 
pehmoisen täkkinsä alle unilelujen keskelle. Mutta hän ei
halua jäädä yksin pimeään. Eikä hän halua kertoa isälle ja
äidille, että pelkää – hehän pitäisivät häntä ihan vauvana!

 



Simmons, Jane: Aurora ja kuu
Äiti Ankka jo nukkuu, kun pikkuankat Aurora ja Piiperö 
kisailevat kuunvalossa toisten pikkueläinten kanssa. 
Yhtäkkiä kuu menee pilven taa, tuleekin pilkkopimeää, ei 
näy mitään eikä ketään - paitsi pelottava pöllö, joka 
lehahtaa paikalle. Ilman Vili-hiirtä, joka näkee pimeässä, 
pikkuankat tuskin löytäisivät takaisin Äiti Ankan siiven 
suojaan. Yöllä päiväeläinten kuuluukin nukkua. Lämmin, 
iltasaduksi hyvin sopiva tarina on kuudes  Aurorasta 
kertova kirja.

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.
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