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Anna Elina Isoaro, kuv. Mira Mallius: Sinä yönä tuli talvi. WSOY, 2021.

Perheeseen odotetaan vauvaa ja isoveljen innokkuus kasvaa samaa vauhtia kuin äidin vatsa. Kaikki

ei kuitenkaan mene niin kuin olisi pitänyt. Isä ja äiti tulevat kotiin sairaalasta ilman pikkuveljeä.

Suru ja menetys saavat talven tuntumaan loputtomalta, ja isoveli ikävöi sekä pikkuveljeä että äidin

naurua. Hitaasti suru kuitenkin muuttaa muotoaan ja lopulta alkaa tuntua siltä, että elämä jatkuu

menetyksestä huolimatta.

Katri Kirkkopelto: Molli-sarja, jonka uusin osa: Molli ja salaperäinen Suttu. 

Lasten keskus, 2021.

Mollin rakkaassa kodissa on käynyt kutsumattomia vieraita! Joka puolella on

ruusunmarjan siemeniä, joita Molli ei varmasti ole levitellyt kotiinsa. Molli ja

Pikku Sisu päättävät selvittää, millainen olento Mollin kotiin on ilmestynyt.

Katri Kirkkopelto: Piki ja pöljä päivä. Lasten keskus, 2020.

Piki saapuu päiväkotiin myöhemmin kuin muut ja kaikki kivat leikit ovat jo käynnissä. Pikistä

tuntuu, että leikkeihin on vaikea mennä mukaan, joten se päättää olla Myrsky, hurja supersankari.

Myrsky uskaltaa mitä vain, mutta joskus se raivoaa liiankin kovaa. Piki unohtaa olla kiva kaveri ja

loukkaa ystäväänsä Lumia, ja lopulta aikuisetkin suuttuvat. Voiko surkeasta päivästä tulla vielä hyvä

ja antaako Lumi anteeksi Pikille?

Deborah Marcero: Purkissa. Kumma, 2021.

Leevi kerää purkkeihinsa mukavia asioita kuten sulkia ja sydämenmuotoisia

kiviä. Niitä katsellessaan hän muistaa aina hetken, jolloin sen keräsi. Eräänä

iltana Leevi tapaa Elvin, joka innostuu keräilemään asioita Leevin kanssa.

Purkitettu sateenkaari ja kukkaan puhjennut kevät ovat kauniita muistoja, 

jotka kantavat vaikka välimatka kasvaisikin ystävysten välillä.

Tittamari Marttinen, kuv. Johanna Ilander: Bonussisko.

Kustannus-Mäkelä, 2021.

Kun Jusa saa bonussiskon, hänen arjessaan riittää ääntä ja vauhtia.

Rauhalliseen elämään kuuluukin yhtäkkiä teltassa yöpymistä, paljuun

pulahtelua ja herkullisia ruokia. Kirsikka tuo kotiin aivan uudenlaista väriä ja

äitikin on onnellinen Outan kanssa.



Eino on herkkä lapsi, joka reagoi pieniinkin asioihin hyvin voimakkaasti. Äiti

ja isä joutuvat kokoamaan tunteiden valtaan joutuneen ja palasiksi hajoneen

Einon monta kertaa päivässä. Kukaan ei tunnu ymmärtävän Einoa, ei

etenkään päiväkodissa riehuva suuri Gorilla. Eräänä päivänä päiväkotiin

saapuu uusi poika, joka hajoaa palasiksi yhtä helposti kuin Einokin. Einosta

tuntuu viimeinkin siltä, että joku ymmärtää häntä, eikä Gorillakaan ole enää

yhtä pelottava.

Anna Milbourne, kuv. Daniel Rieley: En (hirveästi) pelkää pimeää. Suom.

Tuula Korolainen. Tammi, 2020.

Pimeä ei ole yhtään pelottavaa päivällä, kun sitä ei näe. Mutta kun valot

sammutetaan nukkumaan mennessä, tuttu ja turvallinen huone muuttuu

vieraaksi ja vaaralliseksi. Telttaretkellä pimeästä paljastuu kuitenkin uusi puoli

kun taivaalla näkyy jotain, jota ei päivän valossa näy.

Sanna Pelliccioni, Maami Snellman ja Kiti Szalai: Muistan sinua

rakkaudella. Teos, 2020.

Alman mummo on kuollut ja tunnelma kotona on surumielinen. Alma

juttelee koulussa Diegon kanssa, jonka abuelo on myös kuollut vastikään.

Diego kertoo meksikolaisesta kuolleiden päivästä, jolloin perheet

kokoontuvat juhlimaan ja muistelemaan vainajia. Alman perhe kutsutaan

juhlaan ja sen lämmin tunnelma helpottaa surua ja ikävää.

Amanda on iloinen ja utelias tyttö. Eräänä päivänä hänen elämäänsä ilmaantuu kuitenkin huoli, joka

seuraa häntä kaikkialle. Huoli kasvaa ajan myötä kunnes se tuntuu täyttävän koko Amandan elämän.

Miten siitä pääsisi eroon?

Tom Percival: Amandan huoli. Suom. Raija Rintamäki. Kumma, 2021.

Miikka Pörsti, kuv. Anne Vasko: Gorilla. S&S, 2020.

Mervi Juusola: Kuinka minusta tuli

rohkea: opi tunnetaitoja, Anneli Kanto:

Viisi villiä Virtasta -sarja, Anne-Maria

Kuusela: Pieni kirja tunteista, Eppu

Nuotio: Minä tykkään nyt: ilosta,

ujostelusta ja muista tunteista, Tom

Percival: Pienet, suuret tunteet -sarja, Julia

Pöyhönen: Fanni-sarja, Ninka Reittu:

Silloin kun on superolo, 

Riikka Riihonen: 

Aada ja kiukkuleijona

Lue myös: 

Anna Tommola, kuv. Pete Revonkorpi: Säpsy uhmaa kohtaloa.

 WSOY, 2020.

Säpsy pelkää pimeää, mörköjä ja monia muita asioita. Hän

haluaisi olla yhtä rohkea kuin vaari, joka ei pelkää mitään.

Vaaria ei pelota kikherneiden loppuminen tai metsään

eksyminen, eikä hän säikähdä sormeen tullutta pientä

haavaa. Säpsyn yllätykseksi vaari kuitenkin paljastaa

pelkäävänsä erilaisia asioita. Uskaltaako Säpsy olla kuin

vaari ja uhmata omia pelkojaan?

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


