
 
PÄÄKIRJASTO
Lempäälä-talo

Manttaalitie 15, 37500 Lempäälä
p. 040 133 7391

kirjasto@lempaala.fi
 

SÄÄKSJÄRVEN KIRJASTO
Pitkäahteentie 1, 33880 Lempäälä

p. 040 133 7395 
saakskirjasto@lempaala.fi

 
KULJUN KIRJASTO

Murrontie 1, 37560 Lempäälä
p. 050 383 3241

kuljunkirjasto@lempaala.fi
 

KIRJASTOAUTO WALLE
palvelee Lempäälässä ja Valkeakoskella

Aikataulu: https://kirjastoauto.valkeakoski.fi
p. 040 335 7048

kirjastoauto@valkeakoski.fi
 

KIRJASTOSI VERKOSSA
www.lempaala.fi/kirjasto

FB ja Instagram: @lempikirjasto
PIKI-verkkokirjasto: www.piki.fi

 
 

LUKUVINKKEJÄ
LAPSILLE ja

aikuisille
PIKI-kirjastojen perhelukudiplomista löydät lisää

kirjavinkkejä yhteisiin lukuhetkiin! Kirjalistat on koottu
erityisesti alle kouluikäisille lapsille. Kirjat on jaoteltu

ikäkausittain ja aihepiireittäin.
 

Lukekaa yhdessä 10 Kirjatin suosittelemaa kirjaa. Luetut
kirjat merkitään Kirjatti-kirjanmerkkiin, jonka saa

kirjastosta. Täyttä kirjanmerkkiä näyttämällä saatte
kirjastosta lukudiplomitodistuksen ja pienen yllätyksen.

 
Kirjalistat löytyvät PIKI-verkkokirjastosta: www.piki.fi 
tai ilmaisesta Kirjatti-sovelluksesta, jonka voit ladata

Google Play- tai AppStore -sovelluskaupasta.
 

Tervetuloa Lempäälän kirjastoon!

Leikiten lukijaksi -hanke 2021-2022:
yhteistyössä Lempäälän kunnan

varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus,
kirjasto, perhekeskusverkosto ja neuvola.

Lisätietoa: www.lempaala.fi/leikitenlukijaksi

Luetaan yhdessä!

Lue yhdessä kirjatin kanssa

Kirjastossa nähdään!



Teräs & Pertamo: Elli ja unenpää. Kaksivuotias Elli
pohtii, mikä on unenpää, ja mistä sen voisi löytää?
Ks. myös Elli ja tuttisuu.

Kirkkopelto: Molli ja hirveä herne. Lautasella on
jotain ihan muuta kuin lempiruokaa. Ks. myös Mollin
iltahepuli sekä muut Molli-sarjan kirjat.

Garhamn: Ruu-sarja. Ruu opettelee ajamaan
pyörällä, käy ensi kertaa hammaslääkärissä,
parturissa ja ravintolassa sekä saa pikkusisaruksen.
Ruun reipas esimerkki näyttää, miten jännissäkin
uusissa tilanteissa toimitaan.

Pellicioni: Onni-poika saa uuden ystävän.
Naapuriin muuttaa iranilainen Aram. Lapsilla ei ole
yhteistä kieltä, mutta yhdessä voi leikkiä, vaikka
tavat ja kieli olisivat erilaiset. Ks. myös muut Onni-
poika-kirjat.

Frensborg & Hurme: Minä ja uusi vauva. Misan
perheeseen syntyy vauva! Miten vauva on äidin
vatsaan päätynyt, ja miten sieltä pääsee pois?

Gahrton & Unenge: Sonjan kaksi myssyä. Eskari-
ikäisen Sonjan äiti ja isä asuvat nyt eri kodeissa.
Hän saa molemmilta myssyn. Kumman hän valitsee,
kun hän tykkää niin kovasti molemmista?

Päiväkotiin!
Nilsson Thore: Kolmikko -sarja. Pienten arkea
Herneen päiväkodissa: kirjoista lapsi tunnistaa
monia päikystä tuttuja juttuja! Ks. mm. Kolmikko
luopuu tutista, Kolmikko tahtoo leikkiä kaksin.

Kuutti: Onni ja Aada päiväkodissa. Onni on
menossa ensimmäistä kertaa päiväkotiin, ja
häntä jännittää kovasti. Miten ensimmäinen päivä
sujuu? Löytääkö Onni kavereita? Kirja soveltuu
vähän isommalle päiväkodin aloittajalle.

Kirjoista on lapsiperheessä monenlaista käytännön hyötyä:
kirjat auttavat uusien taitojen oppimisessa, tunteiden
käsittelyssä ja vaikeiden asioiden sanoittamisessa. Lapselle
lukeminen myös tukee lapsen kielellistä kehitystä ja auttaa
myöhemmin lukemaan oppimisessa. 

Yhteiset lukuhetket kannattaa aloittaa mahdollisimman
aikaisin, jo vauvana. Koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä
aloittaa! Lapselle kannattaa lukea ääneen vielä sittenkin, kun
hän oppii itse lukemaan: siitä on tutkitusti hyötyä ainakin 13-
vuotiaaksi saakka.

Usein lapsi innostuu lukemaan, kun kotona on kirjoja ja hänen
kanssaan luetaan säännöllisesti. Toisinaan lasta pitää
houkutella kirjojen pariin enemmän. Ehdota yhteisiä lukuhetkiä
usein, ja pitäkää kirjojen kanssa hauskaa! Jos lapsen on
vaikea keskittyä, valitkaa helpompia kirjoja: enemmän kuvia,
vähemmän tekstiä. Kokeile myös luukkukirjoja, äänitehoste-
kirjoja tai lapsen lempihahmoon perustuvia kirjoja (esim.
Ryhmä Hau, Frozen, Pipsa Possu).

Lukeminen on mukavaa yhdessä tekemistä. Jutelkaa kirjoista:
mitähän tässä kuvassa tapahtuu? Miltähän kirjan hahmoista
tuntuu? Onko sinulle joskus käynyt noin?

Lukurauha on tärkeää kaikille, mutta erityisesti niille lapsille,
joille keskittyminen on haastavaa: kannattaa sulkea televisio
tai radio ja laittaa puhelimet pois. Voisiko kotona olla erityinen
lukupaikka tai lukumaja, jossa voi selailla kirjoja itsekseen ja
lukea yhdessä vanhemman kanssa?

Tästä esitteestä löydät kirjavinkkejä eri aiheista. Kirjat sopivat
parhaiten noin 2-6-vuotiaille: osion ensimmäiset kirjat sopivat
parhaiten pienille lukijoille ja viimeiset isommille. Kirjoissa ei
kuitenkaan ole ikärajoja, ja esimerkiksi luukkutietokirjat
kiehtovat monen ikäisiä. Kannattaa lukea juuri niitä kirjoja,
joista lapsi on kiinnostunut ja joista itsekin pidät.

Luetaan yhdessä! Tunnen ja tahdon

Mikä? Miksi? Millainen?

Pirhonen: Leo leijona -sarja. Miten jännityksestä
selvitään? Entäpä siitä, että aamupalaksi on
vääränlaista puuroa ja kaikki on muutenkin ihan
pielessä? Leo Leijona auttaa pieniä tahtoikäisiä
käsittelemään monenlaisia tunteita.

Reittu: Sinä olet superrakas; Oma rakas
supernapa; Silloin kun on superolo. Kauniissa
tarinoissa seikkailevat Iso ja Pieni. Vaikka joskus
olisi kiukkuinen ja kaikki menisi pieleen, on rakkaus
supervoima: se pysyy vaikka välillä vähän
hölmöilisi tai toinen on kaukana.

Percival: Amandan huoli. Amandan mieleen hiipii
huoli. Aluksi se on pieni, mutta päivä päivältä se
kasvaa suuremmaksi ja saa Amandan
surulliseksi. Miten huolesta voisi päästä eroon ja
tuntea olonsa taas paremmaksi? Ks. myös mm.
Ravi raivostuu, Täydellinen Taavi ja Isla saa
kavereita.

Ympyräiset -sarja. Tunnekasvatuksen tueksi
suunniteltu kirjasarja,  mm. Pomppu Bansku
ylikierroksilla; Räyhä Ravun kiukkupuuska; Pieni
kirja tunteista; Suuri kirja vahvuuksista.

Pöyhönen & Livingston: Fanni -sarja. Suunniteltu
tunnetaitoihin ja tunnesäätelykeinoihin
tutustumisen avuksi. Kirjoissa on lämminhenkinen
tarina yhdessä luettavaksi, tunnetaidoista kertova
osuus aikuiselle ja harjoituksia tehtäväksi kotona
tai varhaiskasvatuksessa. Suositusikä 4-7 v.

Arkielämää ja uusia kokemuksia

Bartiková: Mehiläispesä. Hauskoja kurkistusluukkuja
ja muotoon leikatut sivut. Ks. myös Muurahaispesä.

Fiksut faktat -sarja. Miten eläimet puhuvat? Miksi
eliöt kuolevat? Miksi jakaminen on reilua? Miksi
aurinko paistaa? Paksulehtisiä luukkukirjoja.

Tutki! -sarja. Tutki tähtiä, pottaa, pöpöjä tai kakkaa.
Paksulehtisiä luukkukirjoja. Oppi ja ilo -sarja.

Kunnas: Pieni luontokirja. Runsaasti piirroskuvitettu
kirja, jossa esitellään monia lähiympäristöstä tuttuja
eläimiä ja kasveja. Ks. myös Pieni avaruuskirja.Iloisia lukuhetkiä!


