
TALVEN JA JOULUN 
TUNNELMAA KUVAKIRJOISSA

Sari Airola: Kaneli ja kaverit. Teos, 2019.

Kaneli-koira muuttaa uuteen kotiin ja tutustuu siellä pörröiseen Karvaseen. Kaneli ja Karvanen

lähtevät yhdessä ulos talviseen puistoon, jossa viilettää niin pieniä kuin isojakin koiria. Saako

Kaneli niistäkin uusia ystäviä?

Christina M. Butler, kuv. Tina Macnaughton: Siilin jouluarvoitus. 

Suom. Pirta Syrjänen. Karisto, 2021.

Siili ja sen ystävät valmistautuvat jouluun. Kaikki on valmista koristeita lukuun ottamatta. Joku on

kuitenkin vienyt kaikki kauniit piikkipaatsamanmarjat! Ystävykset lähtevät seuraamaan suuria

jalanjälkiä, joiden päästä löytyy yllätys.

Cecilia Heikkilä: Kissa Lempisen joulukiemura. Suom. Myry Voipio. 

Lasten keskus, 2019.

Kissa Lempinen asuu kujalla pahvilaatikossa ja talven tullen sitä lämmittää

vain sen rakas punainen villapaita. Eräänä päivänä kaupungilla

vaeltaessaan Lempinen huomaa suureksi surukseen, että villapaita on

purkaantunut. Lempinen seuraa punaista lankaa läpi kaupungin ja löytää

langan päästä jotain aivan erityistä

Riikka Jäntti: Pikku hiiri ja paukkupakkanen. Tammi, 2019.

On kylmä talvi ja pikku hiiren on pakko pitää hassunnäköistä

kypärämyssyä. Se ei myöskään saa kaikkia kivoja leluja, joita

eskarikavereilla on. Mutta onneksi talvella voi tehdä kaikkea hauskaakin

kuten laskea mäkeä ja leipoa yhdessä äidin kanssa!

Rachel Boden, kuv. Neil Faulkner ja Beatrix Potter: Petteri Kaniini: 

Joulu on tulossa - Joulukalenterikirja. Suom. Nina Tarvainen. Otava.

Jouluisessa kirjassa on sekä 24 luvun mittainen tarina että erilaisia

askartelutehtäviä. Tarinassa Petteri Kaniini valmistautuu jouluun perheensä ja

ystäviensä kanssa. Petterin päivät kuluvat leikkiessä ja muita eläimiä auttaessa.

Jokaisen luvun jälkeen on ohjeet erilaisiin jouluisiin tehtäviin kuten

joulukorttien askarteluun ja joululeivonnaisten leipomiseen.



Myry-koira on joulupukin ahkera apulainen, jolta ei rohkeutta puutu. Kun

joulupukki lähtee jakamaan lahjoja ja yksi niistä tipahtaa reestä, Myry

päättää toimittaa sen joulupukille. Se saa avukseen Harakka Huttusen ja

karttasovellus apunaan kaksikko suuntaa kohti joulupukin seuraavaa

pysähdyspaikkaa. 

Marika Maijala ja Juha Virta: Joulu juksaa. Etana Editions, 2019.

Filippa ystävineen odottaa jo joulua. Yhtäkkiä Filippa huomaa, että

konvehdit ovat lopussa ja päättää lähteä ostamaan lisää. Matkaan tulee

kuitenkin mutkia kun Filippa kastelee sukkansa ja törmää

murmelijoulupukkiin.

Sanna Pelliccioni: Onni-pojan talviseikkailu. Minerva, 2018.

Onni-pojan äitiin on iskenyt lapinhulluus ja niinpä koko perhe lähtee junalla

Lappiin lomalle. Perillä Onni tutustuu saamelaistyttö Neetaan.

Ilkikurinen vanha pohjoistuuli herättää pienen valkean karhun talviuniltaan. Tuuli johdattaa karhun

yölliseen seikkailuun, jossa kaksikko tapaa niin hirviä kuin korpinkin. Talvinen maisema on kaunis ja

jännittävä, ja aamun sarastaessa karhu huomaa olevansa kaukana kotipesästään. Miten se löytää

sinne takaisin?

Anna-Leena Rajamäki: Valkea nalle ja pohjoistuuli. Sitruuna, 2021.

Henna Ryynänen: Jouluinen Myry: Lennokas joulutarina. Tammi, 2019.

Rachel Bright: Ihan itse, sanoi susi,

Sanna Isto, Sari Airola ja Eppu Nuotio:

Typy ja topakka tonttu, Emiliana

Salomon ja Oksi: Misse ja Lapin

taikayö, Camilla Sandberg: Jänis Veli

Vikkelän villasukkasinfonia, Mila

Teräs: Kuuharjainen keppihevonen,

Jujji Wieslander ja Nordqvist Sven:

Mimmi Lehmä kaipaa kesää

Lue myös: 

Leea Simola: Siri ja hyytävä naparetki. Myllylahti, 2020.

Eräänä talvisena aamuna lumi vaikuttaa juuri sopivalta hurjille

seikkailuille. Sisarukset Siri ja Siina lähtevät ulos, ja lasten

mielikuvitus muuttaa pian oman pihan jännittäväksi arktiseksi

tundraksi.

Lisää lukemista: lukemo.fi & kirjasampo.fi/sivupiiri

Millainen oli pienen Astrid Lindgrenin joulu? Kuvakirjan tarinassa eletään vuotta 1913 ja

odotetaan joulua. Astrid ja hänen sisaruksensa odottavat joulua ja osallistuvat jouluvalmisteluihin.

Isän kanssa haetaan kuusi ja äiti ja Signe-piika siivoavat ja koristelevat koko talon jouluaatoksi.

Mitä Astrid saa joululahjaksi ja mitä muuta hauskaa jouluun kuuluu?

Astrid Lindgren, kuv. Cecilia Heikkilä: Muistan joulun. Suom.

Kristiina Rikman. WSOY, 2021.


