
 

 

MIEHET LUKEMAAN LAPSILLE -LUKUKAMPANJA 4. – 10.11.2019  

KIRJAVINKKILISTA TEEMASTA TURVATAIDOT JA LASTENOIKEUDET  

Kirjoista voi lukea tuokiossa esim. yhden luvun ja sopia päiväkodin tai koulun kanssa, että siellä jatketaan 
lukemista myöhemmin. Kirjastossa tai harrastusryhmässä toteuttavissa lukutuokioissa kannattaa valita 
lyhyt kuvakirja tai tarina, jonka ehtii lukea noin 20 minuutissa.  

Jansson, Tove: Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia. WSOY  

Kertomus näkymättömästä lapsesta -tarinan alussa Tuu-tikki tuo muumiperheen luo näkymättömäksi 
muuttuneen Ninnin. Muumimamma yrittää saada hänet näkyväksi isoäitinsä rohdoilla, mutta näkyväksi tyttö 
muuttuu vasta tönäistyään Muumipapan mereen.  

Abedi, Isabel: Enni Possunen sanoo EN! Eli ei vieraiden mukaan saa lähteä kukaan. Lasten keskus. (AK)  
Enni Possusella on uhmaikä. Hän ei halua pukea mekkoa, tai lähteä leikkimään, tai antaa veljelle vauhtia 
keinussa. Ei-sanan sanomisesta on kuitenkin hyötyä, kun iso, vieras susi lähestyy Enniä puutarhassa ja yrittää 
houkutella pientä possua mukaansa. Raikuva EI houkuttelee paikalle Ennin ystävät ja perheen ja Enni 
pelastuu.  

Güettler, Kalle: Ei! sanoi pieni hirviö. Pieni Karhu. (AK)  
Ovelta kuuluu koputus. Se on iso hirviö, joka käyttäytyy aina huonosti. Iso hirviö pihistää rahaa äidin 
kukkarosta, riitelee kaikista asioista, jättää tussien tulpat auki ja muutenkin käyttäytyy ikävästi. Olisiko 
tänään se päivä, kun pieni hirviö sanoo viimein ei? Kuvakirja kertoo omien rajojen vetämisestä yleisellä 
tasolla.  

Vento, Sari: Peikonhäntä. WSOY. (AK, A)  
Peikko ei tahdo, että sen häntään kosketaan. Prinsessa ei kuitenkaan usko peikkoa, vaan käyttää peikon 
häntää hyppynarunaan ja tupsuttelee hännänpäällä poskiaan. Se tuntuu peikosta todella pahalta. Peikko ei 
aluksi uskalla kertoa Prinsessan teosta kellekään. Kun peikko lopulta kertoo asiasta ystävälleen mörölle, ei 
mörkö aluksi usko koko asiaa. Onneksi kummitus kuitenkin uskoo. Ystävien avulla prinsessan toiminta saa 
lopun.  

Braun, Gisela: Suuri ei ja pieni ei. Mannerheimin lastensuojeluliitto. (AK, A)  
Pieni, arka tyttö istuu puistossa. Paikalle tulevat aivan tytön viereen istumaan tunkeva nainen, tytön suklaan 
vievä poika ja suukkoa pyytävä vieras mies. Päivän aikana tyttö oppii, että on tärkeää sanoa rohkeasti ei, jos 
jokin ei tunnu mukavalta.  

Lasten Keskus & Amnesty International: Me kaikki synnymme vapaina (ihmisoikeudet)  

Marttinen: Tavallisen kiva päivä (Lapsen oikeudet, tarinoita ja tehtäviä)  

Hurme & Pellicioni: Pikkurillin käsikirja (lasten tietokirja lapsista ja lapsen oikeuksista)  

 

 


