
Kirjoja lapsille ja lasten kanssa #rauhan teemoista 
 
 

 

 
 
 

Metsän outo vieras 
Ula Lehtonen, Sari Airola 
 
"Kun kuljen, kuulen puiden takaa hiljaa nuuh ja koppakuoriaisten juoksuäänen puhkupuuh."  
 

Outo vieras saa metsän eläimet varuilleen. Sillä on pelottava piikkiselkä, se sihisee ja näyttää kitaa. 
On sillä varmaan torahampaatkin, joilla se puree ja syö metsän kaikki ruuat. Pitäisikö virittää ansa? 

Tai ehkä käärme saisi vieraan kiikkiin? 
 

Uuden ja oudon kohtaaminen pelottaa ja herättää vahvoja tunteita. Lopulta eläimet löytävät 
kohtaamisen tavan, jossa sekä vieraan että metsän väen huolet ja toiveet kuullaan. 

 
Tietoa ja runoa yhdistävä kirja käsittelee kulttuurien kohtaamisen problematiikkaa lämpimästi, 

mielikuvituksen ja riimittelyn keinoin. Sari Airolan vahva ja tunnevoimainen kuvitus tuo metsän 
eläinten kokemukset lähelle pientä lukijaa.  
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Meidän ja muiden ystävät 
Mary Hoffman, Ros Asquit 
 

 

Millaisia ystäviä sinulla on?  
Ystävä voi olla samanlainen kuin sinä tai ihan erilainen.  

Ystävä voi olla joku, jota et ole ikinä tavannut kasvotusten.  
Sinulla voi olla yksi huippuystävä tai kaveriporukka.  

Ystävä voi olla eläin tai lelu. Tai ehkä sinulla on ikioma mielikuvitusystävä!  
 

Kirja kertoo ystävyydestä sekä siitä, miten voi saada ystävän ja mitä tehdä, jos riitaantuu ystävän 
kanssa. Ystävyys on ihan parasta ja voi kestää läpi elämän! Kirjan humoristinen ja sarjakuvamainen 
kuvitus tekee haastavistakin teemoista helposti lähestyttäviä 
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Saman tähtitaivaan alla 
Amy Hest, Jenni Desmond 
 
Oiva ja Armas ovat naapureita. Niillä on omat kotinsa, omat tapansa ja omat touhunsa. Näyttää 
siltä, että niitä yhdistää ainoastaan pihojen välissä kohoava aita.  
 

Aika ajoin Oiva kurkkii Armaksen pihaan. Pupun pitäisi saada ystävä, se miettii. Aina välillä myös 
Armas vilkuilee naapuriin. Kuka alkaisi tuon koiran ystäväksi? se pohtii. 

 
Eräänä kauniina yönä Oiva ja Armas kokevat yhdessä jotain ainutlaatuista, mikä nivoo näiden 

kahden naapuruksen tiet loppuelämäksi yhteen. 
 

Kaunis ja riisuttu tarina Oivan ja Armaksen elämästä kiehtoo monitulkintaisuudellaan ja koskettaa 
paitsi pientä kuulijaa myös aikuista. Kahden sympaattisen eläimen tarina muistuttaa, kuinka pienet 

kohtaamiset voivat olla niitä kaikkein merkityksellisimpiä - kunhan vain nostamme kuonomme ja 
keskitymme. 

 
Ja miten rohkea teko on sanoa vieraalle ne neljä pientä sanaa: Minä voisin olla ystäväsi.  
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Herra jänis ja rouva karhu riidoissa 
Christa Kempter, Frauke Weldin  
 
Erilaiset kämppikset ovat jälleen kerran kasvun paikassa, jossa ystävyys ja erilaisuuden 
hyväksyminen punnitaan. Keksinmurusia pitkin poikin, hunajapurkki lattialla lojumassa, 

järisyttävää kuorsausta ja tassujen töminää Herra Jäniksen mitta on kerta kaikkiaan täysi. Rouva 
Karhun kanssa on mahdotonta asua kimpassa!  
 
Kun rouva Karhu sitten erään riidan jälkeen muuttaa pois, talo tuntuukin tyhjältä. Paikat ovat kyllä 
tip top, ei kuulu kuorsausta, ei kovaäänistä musiikkia, ei töminää, mutta herra Jänis tuntee olonsa 
kovin yksinäiseksi. Se lähtee etsimään karhuystäväänsä - sillä yhdessä eläminen kaikkine 
mutkineen on kuitenkin parasta!  
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Iltahetki 
Vikström-Jokela Monica, Torri-Tuominen Mari, Bast Therese 
 

Jessellä on juoksujalat, varsinkin, kun pitää mennä nukkumaan. Vilmalla on ollut 
känkkäränkkäpäivä. Aino pelkää pimeää.  
 
Iltahetki on kirja lasten ja vanhempien yhteisiin iltahetkiin. Sen erilaisiin iltatunnelmiin osuvat 
tekstit, tekemiset ja rauhoittumiset varustavat lapsen kuin lapsen turvalliseen yöuneen. Iltahetken 

iltapaketit on suunniteltu kymmenen erilaisen lapsen ympärille kymmeneen erityyppiseen 
iltatunnelmaan. Ne sisältävät ajatuskuvia, rauhoittavaa toimintaa, rukouksia, loruja ja lauluja.  
 
Kirjan laulut on koottu kirjan mukana tulevalle CD:lle, josta niitä voi yhdessä kuunnella ja laulaa 
mukana.  
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Toivon ja rauhan rukouksia 
Piper Sophie, Moriuchi Mique, Tonteri Maisa  
 

Lapsille suunnattu raikas rukouskirja ajankohtaisista teemoista. Kirjassa ihmetellään Luojan 
luomaa luontoa, kiitetään siitä ja kannustetaan pitämään huolta kaikista luoduista: niin ihmisistä, 
eläimistä, kasveista kuin virtaavista vesistä. Sophie Piperin rukoustekstit on taidokkaasti kääntänyt 
Maisa Tonteri.  
 
On maailmamme rikki, 
se täytyy korjata. 

On maailmamme koti, 
ei sitä tuhota. 
Maa autio ja paljas  
taas saadaan kukkimaan. 

Apua rukoilemme, 
luotamme Jumalaan. 
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Tunteet 

Walden Libby, Jones Richard 
 

Jones on luonut sielunmaisemat keskeisille tunteille, niin myönteisiä kuin kielteisiä tunteita. 
Waldenin riimirunot auttavat nimeämään tunnetiloja ja sanoittamaan sitä, miltä tuntuu. Kirja 

muistuttaa siitä, että jokaisella on monenlaisia tunteita ja että välillä on vaikea sanoa, miksi 
naurattaa tai tulee raivonpuuska. Tunteita saa ilmaista ja niihin voi reagoida, eikä mikään tunne 
ole väärä. 
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Piki –toimintamalliin liittyvät kirjat  
 

 
 
Piki 
Katri Kirkkopelto 
 

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? 

 

Piki materiaalipaketti  
On Piki-kirjaan liittyvä askartelu- ja toimintamateriaali. 

 



 

 
 

 
Kasvatuksen ammattilaisille: 

 

Mun ja sun juttu! 
Lasten sosiaalisten taitojen vahvistaminen kiusaamisen ehkäisyssä 
Tiina Haapsalo, Laura Repo, Katri Kirkkopelto 
 
Miten tukea lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja tunnetaitojen hallintaa?  
Mitkä ovat hyvät toimintamallit ennaltaehkäistä ja havainnoida kiusaamista sekä puuttua siihen? 
Miten toimia vanhempien kanssa, jos heidän lastaan kiusataan tai lapsi kiusaa muita?  
 
Opas muodostaa PIKI-kuvakirjan kanssa tärkeän työkalun kasvatuksen ammattilaisille. 
Teemakokonaisuuksina avautuvat aukeamat tarjoavat monipuolisen ja toiminnallisen tavan 
käsitellä kiusaamisen ehkäisyyn liittyviä tekijöitä lasten vertaisryhmissä. Tavoitteena on saavuttaa 
vanhempien ja muiden kasvattajien yhteistyönä kiusaamisen nollatoleranssi. 
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