
Kuvakirjat kehotunnekasvatuksen tueksi - kuvailulista osa 2 

 

 

➢ Bernadotte, Madeleine 2019: Stella ja salaisuus 

Tarina kertoo pienestä koululaisesta Stellasta, joka on juuri muuttanut uuteen maahan ja yrittää sopeutua 

uudenlaiseen arkeensa. Stella tutustuu uusiin kavereihin, jotka tekevät uudesta alusta mukavamman. 

Stellan kaveri jakaa Stellalle nopeasti suuren salaisuuden, jota Stellan on vaikea kantaa mukanaan. Kirja 

kertoo hienosti turvataidoista, omien tunteiden arvostamisesta sekä siitä, milloin salaisuudet ovat sellaisia, 

joita ei pidä kantaa yksinään, vaan niistä tulee kertoa turvalliselle aikuiselle. 6–10 v. 

➢ Brooks, Felicity 2020: Monen sortin perheet 

Kiva selailukirja monenlaisista perheistä. Moninaisuus huomioitu. Selkeät ja kivat kuvat. 2–8 v. 

➢ Chapman, Jane Suom. Rintamäki, Raija 2020: Sydän täynnä rakkautta 

Pikku karhulle sattuu vahinkoja, jolloin hän luulee, ettei äiti enää rakasta häntä niiden vuoksi. Äiti opettaa 

karhulle, että sydämen sykettä kokeilemalla pikku karhu muistaa, että äiti rakastaa häntä aina, vaikka 

joskus suuttuisikin. 2–6 v. 

➢ Fiske, Anna 2021: Kaikilla on takapuoli 

Kirja, joka tukee myönteistä kehonkuvaa ja kehopositiivisuutta. Kehosi on omasi ja saat siitä itse päättää. 

Kirja on hauskasti kuvitettu ja tekstitetty. Kirja käsittelee kehojen ainutlaatuisuutta ja erilaisuutta. 4–8 v. 

➢ Francis, Suzanne 2015: Inside out - Mielen sopukoissa 

11-vuotiaan Rileyn elämä mullistuu muuton myötä herättäen Rileyssä monenlaisia tunteita. Kirja kertoo 

erilaisten tunnetilojen vaihtelusta ja siitä, miten tunteisiin sopeutuu. 6–12 v. 

➢ Harjanne, Maikki 2011: Minttu morsiusneitona 

Minttu oppii mitä kaikkea morsiusneidon tehtäviin kuuluu ja hän myös vähän jännittää vastuullista 

tehtävää. Kaikki menee kuitenkin hienosti. 3–7 v. 

➢ Jalonen, Riitta 2013: Aatos ja Sofian meri.  

Kirja kertoo kivasti tytön ja pojan ystävyydestä, joka on kavereilta salattua, mutta Aatokselle ja Sofialle 

täysin luonnollista. 5-9v. 

 



➢ Jeanne, Wllis (Suom. Rintamäki, Raija) 2016: Pukkien pikku pila 

Kertomus nettikiusaamisesta ja siitä, miten se voi pahoittaa toisen mielen. Pukki ystävykset keksivät 

lähettää ikäviä viestejä peikolle, jota eivät edes tunne. Koska kaikki peikothan ovat inhottavia… Pieni peikko 

tyttö kuitenkin pahoittaa viesteistä kovasti mielensä ja pukit ymmärtävät pyytää anteeksi tekojaan. 

➢ Juntunen, Ritva & Savolainen, Maisa 2007: Suomen lasten lakikirja 

Tietoa lapsia koskevista laeista kivasti kuvitettuna. Jokaisesta laista on tiedon lisäksi siihen liittyvä hauska 

eläintarina. 6–9 v. 

➢ Kaskinen, Anna-Mari 2010: Tuulihattu ja mahdottomat mokat 

Mainio kirja sattumuksista ja mokista, joita voi sattua kenelle tahansa. Kaikesta voi selvitä yhdessä. 

➢ Kuronen, Kirsti 2019: Kerro minulle kaunis sana. 

Tarina pojasta, joka kyllästyy kotona kuultuihin rumiin 

sanoihin. Hän lähtee etsimään ja keräämään kodin 

ulkopuolelta kauniita sanoja lippaaseen ja tuo ne 

lopuksi omaan kotiinsa. 3–7 v. 

➢ Marttinen, Tittamari 2014: Ikioma perheeni 

Kuvaus Kuu nimisestä lapsesta, hänen 

sateenkaarevasta perheestään sekä monenmoisista 

ystävistään. Mukava lapsen äänellä kerrottu tarina, 

jossa ihmetellään elämää ja moninaisuutta. 4–9 v. 

➢ Newman, Lesléa 2017: Sparkle boy 

Englanninkielinen lasten kuvakirja, joka kertoo 

perheestä, jossa molemmat lapset, isosisko sekä pikkuveli, rakastavat kimaltavia asioita. Isosiskon mielestä 

pikkuveli ei voi tykätä ”tyttöjen” jutuista. Perheen äiti, isä ja mummi, eivät näe siinä kuitenkaan mitään sen 

kummempaa ongelmaa. Lopuksi isosiskokin puolustaa pikkuveljeään muiden lasten ihmetellessä poikaa 

hameessa.  

Kirjassa on helppoa englantia. Tarina on lämminhenkinen ja ajatuksia herättävä. Kuvat ovat ihanan 

kimaltavia. Pienetkin lapset jaksavat kirjaa kuunnella ja katsella. Kirja sopii noin 2–8- vuotiaille. 

➢ Pere, Tuula 2019: Helmin elämää 

Tarina huolehtivaisesta isoveljestä ja hänen erityisestä pikkusiskostaan. Isoveli on ylpeä siskostaan ja osaa 

tehdä siskon iloiseksi. 

➢ Pyysalo, Marketta 2020: Tunteellinen krokotiili ja muita tarinoita baobab- puun juurelta 

Värikkäästi kuvitettu kirja, jossa on mukaansa tempaavia tarinoita eläinystävyksistä, jotka ovat kaikki vähän 

eri näköisiä, luonteisia ja mallisia. Kaikilla on joitain erikoistaitoja, joita muilla ei ole. Yhdessä he ovat 

enemmän. Ystävykset oppivat arvostamaan itseään ja toisiaan sekä jakamaan taitojansa keskenään. 3–9 v. 

➢ Rahikka, Kerttu 2019: Elsa ja Lauri uimahallissa 

Selkeät ja värikkäät kuvat ja eläväinen kuvaus Elsan ja Laurin päivästä uimahallissa; peseytymisiä ja 

saunomisia unohtamatta. 2–6 v. 



➢ Sanders, Rob 2018: Pride. The Story of Harvey Milk and the Rainbow Flag. 

Tarina Harvey Milkistä, miehestä, joka kamppaili tasa-arvon ja homojen oikeuksien puolesta Yhdysvalloissa. 

7–12 v. 

➢ Svensson, Thomas 2001: Vallaton vauva tulee kotiin 

Riemukas luukullinen kirja pienille lapsille, jossa vallaton vauva tulee synnytyssairaalasta kotiin. Isoveli 

auttaa vauvanhoidossa, jolloin hassuilta sekä joskus myös vaarallisiltakaan tilanteilta ei voida välttyä. 2–6 v. 


