
TALVEN JA JOULUN 
TUNNELMAA KUVAKIRJOISSA

Sari Airola:  Lumiyö. Karisto 2022.

Lyyti on muuttanut uuteen kotiin, jossa ikkunasta näkyy uusi maisema. Eräänä aamuna maisema

on lumen peitossa ja Lyyti innostuu, sillä hän ei ole koskaan aikaisemmin kokenut lunta. Ulkona

Lyyti kuitenkin huomaa lumen olevan outoa ja vierasta, kylmää ja märkää. Lumikengurun

muotoilukaan ei meinaa millään onnistua ja pihan lapset nauravat hänen yritykselleen. Kaikki

muut iloitsevat lumesta, mutta Lyytiä se vain harmittaa. Voisiko lumesta koskaan oppia pitämään? 

Anneli Kanto ja Noora Katto: Virtasten joulut. Karisto 2022. 

On joulukuun ensimmäinen päivä ja aika avata joulukalenterin ensimmäinen luukku. Se saa

Virtasten perheen muistelemaan sitä, kun yhtenä jouluna Perttu avasi kaikki luukut kerralla ja isän

täytyi lähteä kauppoihin etsimään uutta. Perhe uppoutuu muistelemaan mitä kaikkia

kommelluksia aikaisempina jouluina onkaan tapahtunut, ja niitähän riittää! 

Katri Kirkkopelto: Mollin joulu. Lasten Keskus 2022.

Molli ihmettelee kuka on Joulu, joka on tulossa kylään. Pikku Sisun ja

Sutun puheista saa kuvan, että Joulu on vaativa vieras ja

huononäköinenkin, sillä sitä varten pitää siivota ja laittaa valoja. Joulu

tuo kuitenkin lahjoja niille, jotka pystyvät olemaan oikein kilttejä. Olla

kiltti koko ajan, se tuntuu kyllä Mollista vaikealta.

Jennifer Coulmann: Pieni suuri joululahja. Mäkelä 2022. Suomentanut

Seija Kallinen.

Karhu on tänä vuonna päättänyt talviunien sijasta valvoa, jotta voisi kokea

joulun. He vaihtavat hiiren kanssa joululahjoja ja hiiren antama paketti on

kerrassaan upea. Mutta pahus! Pakettia ei saa aukaistua karhun isoilla käpälillä.

Karhu kiertää muiden metsän asukkaiden luona, jos joku heistä voisi auttaa.

Sillä välin hiiri ehtii harmistua ja ajatella, ettei karhu pitänytkään hänen

lahjastaan. Miten paketti saadaan lopulta auki ja mitä sieltä paljastuu?

Riimitelty kuvakirja. 

Réka Király: Pieni suuri tarina joulusta. Etana Editions 2018. 

Metsän eläimet valmistelevat joulua kiireen vilkkaa, sillä siihen on enää yksi yö. Vielä pitäisi tehdä

ruuat valmiiksi ja talo koristella. Yhtäkkiä Jänis havahtuu: joulukuusi puuttuu! Eikä joulu ole

täydellinen ilman sitä. Hiiri, Jänis, Siili ja Kettu lähtevät etsimään joulukuusta Karhun luota. Heitä

hieman pelottaa, sillä  Karhu on vieras heille. Kohtaavatko ystävykset Karhun ja voiko hän auttaa

heitä löytämään kuusen? 



Lue myös: Katie Daynes ja Christine Pym: Mitä eläimet tekevät talvella? (Lasten Keskus), Ellie Hattie ja Tim Warnes:

Rakkaampi kuin joulu (Mäkelä), Cecilia Heikkilä ja Myry Voipio: Kissa Lempisen joulukiemura (Lasten Keskus), Sari

Kanala ja Hannu Ahonen: Lumikeiju (Avain), Tomi Kontio ja Elina Warsta: Koira nimeltään Kissa ja joulun ihme (Teos),

Meri Korpela ja Aleksi Korpela: Peloton peltohiiri – Lumilabyrintti (Otava), Hannele Lampela ja Ninka Reittu: Prinsessa

Pikkiriikin talvi (Otava, 2017), Astrid Lindgren ja Ilon Wikland: Lotta osaa mitä vain (WSOY), Mila Teräs ja Mirkka

Eskonen: Kuuharjainen keppihevonen (Karisto), Jujji Wieslander ja Nordqvist Sven: Mimmi Lehmä kaipaa kesää

(Mäkelä).

Lapsi saa joululahjaksi Leijona-pehmolelun ja on siitä innoissaan.

Lapsen rakas Mäyrä-pehmolelu kuitenkin kauhistuu ja tuntee

jäävänsä leikkien ulkopuolelle yksin. Miten Mäyrän käy? Viekö

Leijona sen paikan lapsen elämässä?

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. 

Maria Nilsson Thore: Kolmikko leipoo pipareita. Mäkelä 2022. Suomentanut

Raija Rintamäki.

On Lucian päivä ja vanhemmat on kutsuttu Herneen päiväkotiin kahville. Essi, Iida ja Valle leipovat

vanhempien vierailua varten piparkakkuja hoitajan ja pehmolelujensa kanssa. Piparkakkumuotteja

on monenlaisia, mutta löytyykö silti jokaiselle lapselle mieluisa?

Sanna Sofia Vuori ja Cara Knuutinen: Leijona tulee. Teos 2022. 

Henna Ryynänen: Jouluinen Myry: Lennokas joulutarina. Tammi

2019.

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

Meri-karhu herää kesken talviunien hirmuiseen metakkaan. Ulos

kurkistaessaan hän huomaa valkeuden ja kylmyyden keskellä

punanuttuisen hahmon, joka kerää ympäriinsä lentäneet paketit ja lähtee

kiireen vilkkaa eteenpäin. Meri-karhu ja Frank-flamingo ovat täysin hereillä

ja hämmentyneitä. He löytävät hangesta paketin ja muiden eläinten avulla

selviää, että sen täytyy olla yksi joulupukin lahjoista. Paketti on osoitettu

pienelle Kainolle. Meri-karhu ja Frank päättävät lähteä etsimään tätä pientä

Kainoa, jolle paketti kuuluu ja samalla tulevat tutustuneeksi joulun ja talven

taikaan. 

Mira Mallius: Meri-karhun joulu. Into 2022.


