
Kiukkua ja omaa tahtoa – kuvakirjoja yhteisiin lukuhetkiin 

Vanhemman ja lapsen yhteinen lukuhetki tarjoaa läheisyyttä ja yhdessäoloa. Se laajentaa myös lapsen 

sanavarastoa ja kehittää empatiantaitoa. Kirjojen avulla voi lisäksi käsitellä erilaisia tunteita. 

 

Chou, Yih-Fen: Ei sanoo Mimi (Pieni karhu 2008)  
 Mimillä on oma tahto. Hän haluaa tutkia asioita ja tehdä kaiken itse. Mimille sattuu 

kommelluksia ja äidin apua tarvitaan monta kertaa päivässä. 

 

 

Kuusela, Anne-Maria: Räyhä Ravun kiukkupuuska (Ympyräiset-sarja) (Mäkelä 2017) 

Räyhä Rapu on pahalla päällä heti herätessään. Aamupala ei maistu, eivätkä leikit suju. 

Ympyräiset-sarjan kirjoissa opetetaan tunnetiloja hauskalla tavalla tarinoita apuna 

käyttäen. http://ympyraiset.fi/ 

 

Jäntti, Riikka: Pikku hiiri, Tuuliviiri (Pikku hiiri -sarja) (Tammi 2015) 

Hiirulla on uhmaikä, eikä kaikki aina suju niin kuin äitihiiri toivoisi. Hiiru herää aamulla 

iloisena, mutta pukemisesta se ei pidä lainkaan! Iltapäivällä äiti tulee hakemaan hiirua 

päiväkodista, mutta se ei tahtoisikaan lähteä kotiin. Lapsuuden ja sadun lumous välittyy 

tämän kirjan jokaiselta sivulta.  

 

Mäki, Anna Maria: Manna ja mahaluu (Myllylahti 2017) 

Kirja kertoo ihastuttavan lapsentasoisesti uhmasta, joka nostaa päätään, kun kurarukkaset 

ovat väärän väriset tai aamiaismurot maistuvat pahalle. Manna heittäytyy lattialle ja karjuu 

sotahuudon: ”Mahaluu, mahaluu, 

 

 

 Pelliccioni, Sanna: Onni-poika tahtoo kaiken (Onni-poika –sarja) (Minerva 2013)  

Tänään on Onnin syntymäpäivä ja juhlat ovat mahtavat! Seuraavana aamuna Onni haluaa 

tikkareita ja mehua aamupalaksi. Miksi joka päivä ei voi olla synttärit?  

 

 

Hirvonen, Elina: Prinsessa rämäpään talvitaika (Tammi 2017)  

Rämäpää on pikku tyttö, mutta myös prinsessa, jolla on taikavoimia. Rämäpää! Heti 

pukemaan! äiti huutaa juuri, kun Rämäpää on leikkimässä. Äiti ei ymmärrä, että Rämäpäällä 

on tärkeä asia kesken eikä asioita voi keskeyttää vain sen takia, että pitää lähteä ulos. 

 

 

Kanto, Anneli: Kastehelmi Virtanen ja oma tahto (Viisi villiä virtasta -sarja) (Karisto 2012)  

Kaksivuotias Kastehelmi on tahtomisiässä. Isommat sisarukset Veera ja Paavo saavat 

tehtäväkseen ottaa Kastehelmen mukaan lelukirpparille ja tietäähän sen, mitä siitä tulee. 

Aikansa taisteltuaan Veera ja Paavo keksivät kuitenkin keinon saada pikkusisko aisoihin.  

 

http://ympyraiset.fi/


 

Korolainen, Tuula: Kissa Killin kiukkupussi (Tammi 2007)  

Pikkukissa Killi herää äkäisenä ja sitten kaikki menee väärin: Killi suuttuu äidille ja tavaroille, 

lelut lentävät ja maito roiskuu. Siivouskomerosta pujahtaa kuitenkin joku, joka antaa Killille 

pussin ja komentaa: "Kiukku pussiin puhalla, sitten pam-pam-pamauta!" 

 

 

Salmi, Veera: Rebekan rapupäivä (Päiväkoti Heippakamu -sarja) (Otava 2016) 

Paha mieli tarttuu Rebekan matkaan jo aamulla, kun hän kiirehtii isän kanssa päiväkotiin. 

Eikä se lähde, vaikka siivooja-Siv yrittää imuroida sen pölynimuriin. 

 

 

 

Kirkkopelto, Katri: Molli (Lasten Keskus 2016) 

Molli on pieni ja kiukkuinen olento, joka asuu yksin suuren puutarhan keskellä. Se haluaisi 

kuitenkin ystävän, jonka kanssa voisi kuiskailla salaisuuksia, istua vierekkäin ihan hiljaa tai 

laittaa kaikki hyrskyn myrskyn. Ja mikä parasta - mököttää yhdessä! 

 

Kirkkopelto, Katri: Mollistavia mietteitä (Lasten keskus 2018) 

Molli kertoo mietteitään eri tilanteisiin. Molli on erilaisuuden, yksinäisyyden, ystävyyden, 

keskeneräisyyden ja moninaisten tunnekuohujen hurmaava tulkki, jonka seurassa saa 

vapaasti itkeä ja nauraa. 

 

 

Corderoy, Tracey: Ei! (Mäkelä 2013) 

Eräänä päivän Aaro oppii uuden sanan: Ei! Aaro ihastuu uuteen sanaansa ja käyttää sitä yhä 

useammin. Hellyttävän hauska tarina kaikille oman tahtonsa löytäneille lapsille - ja uhmaiän 

yllättämille aikuisille. 

  

 

Corderoy, Tracey: Nyt heti! (Mäkelä 2016) 

Maailma on täynnä kivaa tekemistä, eikä Aaro millään malttaisi odottaa. Hän haluaa kaiken 

kivan saman tien, kerta kaikkiaan NYT HETI! Sympaattisen sarjan tarinoissa kuvataan 

lapsiperheen arkea ja vastaan tulevia hankalia tilanteita lämpimän humoristisesti. 

 

 

 

Jones, Stella J.: Karhun ärripurripäivä (Mäkelä 2016) 

Kaikki alkaa Karhusta, joka saa Myyrän pois tolaltaan. Myyrä taas kamppaa Siilin, joka 

suututtaa Ketun. Pian Karhun pahan mielen puuska on tehnyt kaikista ärripurreja.   
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