
Kun vanhemmat eroavat – kirjavinkkejä lapsille ja varhaisnuorille 

                       Kuvakirjoja ja satuja: 

Satulaivan matkassa: sadut vanhempien erotessa lapsen apuna (Suomen kasvatus- ja 

perheneuvontaliitto 2007) 

 

 

Walsh, Melanie: Minulla on kaksi kotia (Nemo 2013) 

Pienellä tytöllä on kaksi makuuhuonetta ja kahdet lelut, mutta suosikkilelut kulkevat aina 

mukana. Lämminhenkinen kirja katsoo lapsen näkökulmasta tilannetta, jossa vanhemmat 

muuttavat erilleen, vaikka rakastavatkin häntä. Kirjan avulla lapsi voi kohdata muutoksen ja 

keskustella siitä läheistensä kanssa. 

 

Tonteri, Maisa: Okko Oravan kaksi pesää (Lasten keskus 2013) 

Okko Oravan vanhemmat eivät enää tule toimeen keskenään. Koko metsä on väsynyt 

heidän tappeluunsa. Kahden pesän väliin jää hämmentynyt oravanpoikanen. Monia 

vaihtoehtoja on tarjolla, kun etsitään Okolle turvallista pesää ja lopulta ratkaisu löytyy. 

 

 

Gray, Kes: Rakkausliima (Mäkelä 2010) 

Pieni poika etsii rakkausliimaa, jolla saisi korjattua äidin ja isän särkyneen avioliiton. Pian 

hän kuitenkin huomaa, että vaikka vanhempien välejä ei voikaan enää korjata, he 

molemmat silti rakastavat yhä häntä. 

 

 

Delval, Marie-Helena: Pikku Mäyrän kaksi kotia (Lasten keskus 2008) 

Pikku Mäyrä on surullinen. Isämäyrä ja äitimäyrä riitelevät niin paljon, että ne päättävät 

lopulta muuttaa erilleen. Pikku Mäyrällä on suuri murhe: jos vanhemmat eivät enää rakasta 

toisiaan, rakastavatko ne silti häntä? Onneksi isä on aina isä ja äiti on aina äiti, vaikka 

olisivatkin eronneet. 

 

 

Weninger, Birgitte: Nähdään taas, isä! (Lasten keskus 2008) 

Tommi ei tajua, miksi isä lähtee aina omaan asuntoonsa eikä jää hänen ja äidin luokse niin 

kuin ennen. Silloin nalle kertoo tarinan pikku karhusta, emokarhusta ja isäkarhusta, joka 

aina palaa omaan pesäänsä - ja silloin Tommi ymmärtää asian paljon paremmin. 

 

 

Kummu, Essi: Puhelias Elias (Tammi 2012) 

Ensimmäistä luokkaa käyvä Elias on tavallisesti puhelias, mutta nyt ovat sanat hukassa. 

Eliaksella ja pikkusisko Inkerillä on kaksi kotia: isän uusi koti kaupungissa ja äidin vanha koti 

maalla. Koulussakin on alkuun outoa, siellä saa puhua vain, kun siihen saa luvan. Puhelias 

Elias on voimakastunnelmainen ja herkkä tarina muutoksista ja siitä, kuinka niiden kanssa 

oppii elämään 

https://koha.outikirjastot.fi:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:Suomen%20kasvatus-%20ja%20perheneuvontaliitto,
https://koha.outikirjastot.fi:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=Provider:Suomen%20kasvatus-%20ja%20perheneuvontaliitto,


Lasten kertomuksia ja kirjoja varhaisnuorille: 

 

Pulkka, Ulla: Pikku punkkarin Romurinkka (Karisto 2017) 

Kun Pikku Punkkarin vanhemmat ovat eroamassa, hän kiinnittää isän hakaneuloilla 

sohvaan. Isä kuitenkin lähtee, ja Punkkarin sydän särkyy. Onneksi Pikku Punkkarilla on 

ystävänä vahva, karvainen lehmä, joka heivaa hänen huolirinkkansa hevonkuuseen. Pikku 

Punkkari karjuu murheensa mäsäksi ja leikkaa äidillekin irokeesin, koska niin voi tehdä.  

 

 

Ala-Harja, Riikka: Kahden maan Ebba (Otava 2017) 

Ebba tahtoisi päästä heti juttelemaan Finlandia-talon itsenäisyysjuhlasta muiden 

nelosluokkalaisten kanssa. Huomenna koulussa ei muusta puhutakaan kuin tansseista. 

Mutta Ebban pitää matkustaa isän luo Berliiniin. Miksi juuri tänään! Ebban maha painaa 

tuhat kiloa. Taas hän joutuu lentämään yksin. Saksan-koti ei tunnu enää yhtä kodilta, kun 

isän kanssa asuu Jolanka. 

 

Henna Helmi: Nellyn uudet kuviot (Tammi 2017) 

Neljäsluokkalaisen Nellyn vanhemmat ovat eronneet ja hän on joutunut muuttamaan aivan 

vieraaseen kaupunkiin isän, Saanan ja puolitoistavuotiaan Nemon luo.  Koti ei ole enää koti, 

eikä Nellylla ole edes omaa huonetta. Nellysta tuntuu, että hän on näkymätön, niin kotona 

kuin koulussa. Mutta kun Nelly hyväksytään mukaan IceLove-

muodostelmaluistelujoukkueeseen, tulee elämään uusia sävyjä.  

 

Karpio, Markku: Mun isäni on avaruusmies (Tammi 2012) 

Kaksitoistavuotias Aleksi pakkaa reppuunsa isän valokuvan ja lähtee serkkunsa Jonnin luo 

joulukuuksi. Jonni asuu kaukana ulkosaaristossa, pienellä majakkasaarella. Sekä äiti että 

opettaja ovat sitä mieltä, että Aleksille tekee hyvää vaihtaa maisemaa vähäksi aikaa. Kotona 

on liian ikävä isää ja liian paljon Mikaa, äidin uutta miesystävää.  

 

 

Wilson, Jacqueline: Kurja juttu (Otava 2007) 

Jouluaattona Em yllättää isänsä puhumasta puhelimeen lempeitä jollekin muulle kuin 

äidille. Pian vanhemmat eroavat ja Em on pakahtua huolesta. Pikkusisaruksiaan hän yrittää 

piristää kertomalla tarinoita, mutta onko parhaallakaan tarinalla voimaa tuoda isä takaisin? 

 

 

 

Tietokirja: 

Kiianmaa, Kari: Huomenna on paremmin: selviytymisopas, kun vanhemmat eroavat 

(kehityksen avaimet 2005) 


