
KIRJOJA VARHAISKASVATUS-IKÄISTEN KATSOMUSKASVATUKSEEN 

 

KIRJALISTAT (kirjat ovat ilmestymisvuoden mukaisessa järjestyksessä): 

KASVATTAJILLE: AMMATTIKIRJALLISUUS, KIRKOLLISET JUHLAT JA TAVAT 

LAPSILLE: EVANKELISLUTERILAISUUS, KATOLISUUS, ORTODOKSISUUS JA MUUT KRISTILLISET KIRKKO - 

JA SEURAKUNNAT, BUDDHALAISUUS, HINDULAISUUS JA ISLAM  

 

 

KASVATTAJILLE 

 

AMMATTIKIRJALLISUUS 

 

Lapsenkokoinen katsomuskasvatus / toimittaneet Saila Poulter [ja kolme muuta], 2021 

Lapsenkokoinen katsomuskasvatus on monipuolinen sukellus lapsen maailmaan 

ja katsomukselliseen ajatteluun. Sen tieteellisesti tasokkaat, mutta 

käytännönläheiset artikkelit pohjautuvat lokakuussa 2020 pidetyn 

katsomuskasvatussymposiumin esityksiin. 

Niissä pohditaan, miten kasvattaa lasta tilanteessa, jossa uskonnot ja 

katsomukset ovat toisaalta aiempaa näkyvämpiä yhteiskunnassa, mutta toisaalta 

perheiden arjen kosketus niihin on yhä kirjavampaa.  

 

 

Yhteistyötä koreittain : seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten kanssa / Sanna Yli-

Koski-Mustonen, 2019 

Seurakunnan ja kunnan välisessä yhteistyössä on valtavasti mahdollisuuksia. 

Erityisesti varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten kanssa tehtävän 

yhteistyön avuksi on hahmoteltu neljä kumppanuuden koria, joiden avulla on 

helppo tarkastella eri yhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia. Tähän kirjaan on 

koottu runsaasti käytännönläheisiä ja käytössä olevia ajatuksia ja ideoita 

yhteistyön tueksi. Toimintavinkit on ryhmitelty selkeästi neljään koriin: 

yleissivistävä opetus, perinteiset juhlat, uskonnolliset tilaisuudet sekä kasvun ja 

hyvinvoinnin tuki.  
 

 

 

 



Varhaiskasvatus katsomusten keskellä / toim. Tiina Haapsalo, Heljä Petäjä, Päivi Vuorelma-Glad, 

Mirva Sandén, Hanna Pulkkinen, Ilkka Tahvanainen, 2017 

Monipuolinen käsikirja avaa katsomuskasvatuksen merkitystä 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017:n pohjalta. Katsomuskasvatusta 

tarkastellaan vuorovaikutuksen ja oppivan yhteisön toimintakulttuurin 

näkökulmasta. 

Kirja tarjoaa useita näkökulmia lapsen kokonaisvaltaisen kasvun edistämiseen 

sekä varhaiskasvattajan ammatillisen identiteetin ja osaamisen vahvistamiseen. 

Kasvattajaa myös haastetaan tulemaan tietoiseksi oman toimintansa taustalla 

vaikuttavasta arvopohjasta ja arvioimaan sitä ammatillisesti.  
 

Uudistuva uskonnon opetus / toimittaneet Pekka Iivonen & Virpi Paulanto, 2017 

Uudistuva uskonnon opetus on tuore käsikirja uskonnon opetukseen ja 

katsomuskasvatukseen. Kirjan keskiössä on oppilas ja hänen taitonsa ja 

mahdollisuutensa. Kirjoittajat tarjoavat ajatuksia, miten tukea lasten ja nuorten 

oppimista ja kasvua ajattelijoina ja eettisesti toimivina yksilöinä. Kirjasta voi 

ammentaa uusia ideoita oman uskonnon opetukseen ja eettisen osaamisen ja 

ajattelun taitojen vahvistamiseen. 

Kirja on tarkoitettu jokaiselle uskontoa esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa 

opettavalle, opettajaksi opiskelevalle ja uskontokasvatuksessa koulujen 

kasvatuskumppanina toimiville kasvattajille. 

Lattiakuvat katsomuskasvatuksessa ja opetuksessa / Kaisa Aitlahti, Raili Keränen-Pantsu, Aulikki 

Mäkinen, Riikka Reina, 2017 

Lattiakuvat on pedagoginen menetelmä, jossa kertomusten, symbolien ja 

kokonaisvaltaisen työskentelyn kautta etsitään elämään merkitystä. 

Menetelmässä hyödynnetään kaikkia aisteja, liikettä, musiikkia, visuaalista 

ilmaisua ja kerrontaa.  

Neljäs lattiakuvakirja avaa menetelmän mahdollisuudet erityisesti päiväkodin 

katsomuskasvatuksessa ja alakoulun katsomusaineiden opetuksessa. Mukana on 

18 käyttövalmista kertomusta, jotka keskittyvät elämäntaitoon ja etiikkaan sekä 

vuoden juhliin. Raamatunkertomusten lisäksi mukana on islamista ja 

buddhalaisuudesta ponnistavat kertomukset. 

Uskonto lapsuuden kulttuureissa / toimittaneet Martin Ubani, Saila Poulter, Arto Kallioniemi, 

2015 

Uskonto lapsuuden kulttuureissa -teos kokoaa yhteen ajankohtaisia 

puheenvuoroja uskontokasvatuksesta osana varhaiskasvatusta. Teos tarkastelee 

uskontokasvatusta monipuolisesti yhteisöllisyyden, kulttuurin ja oppimisen 

näkökulmista. Kirja tarjoaa tutkittua tietoa varhaiskasvatuksen parissa toimiville 

päättäjille, kasvattajille ja tutkijoille. 

Artikkelit perustuvat lokakuussa 2014 järjestetyn viidennen uskontokasvatuksen 

symposiumin esitelmiin. 

 

 

 



Monikulttuurinen varhaiskasvatus ja esiopetus / Katjamaria Halme, Anita Vataja, 2011 

Kirja antaa teoreettisen perustan ja runsaasti käytännön ohjeita 

maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä kohtaamiseen. Kirja käsittelee 

monipuolisesti muun muassa maahanmuuttajalapsen kielikasvatusta, 

uskontokasvatusta, kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, kotoutumista ja 

kasvatuskumppanuutta.  

 

 

Kokonaisvaltainen kasvatus : lapsi ja uskonto / toimittaneet Martin Ubani, Arto Kallioniemi, Juha 

Luodeslampi, 2010 

Tässä kirjassa käsitellään varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen teemoja 

kokonaisvaltaisen kasvatuksen viitekehyksessä. Kirja sisältää 14 korkeatasoista 

artikkelia.  Kirja on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ja uskontokasvatuksen 

parissa toimiville päättäjille, kasvattajille ja tutkijoille. Kirjan artikkelit 

perustuvat 28.10.2009 Helsingissä pidettyyn Lapsen hyvinvointi ja uskonto -

varhaiskasvatuksen uskontokasvatussymposiumin esitelmiin. 

 

 

Abrahamin lapset : kolmen uskonnon yhteiset juuret : opastusta opettajille / Dorothea Rosenblad 

& Fanny Rosenblad, 2005 

Juutalaisuudesta, kristinuskosta ja islamista löytyy paljon yhteisiä elementtejä ja 

kaikille uskonnoille yhteisiä henkilöitä. Tämä kirja haastaa pohtimaan, mikä eri 

tavoin uskovia yhdistää ja mikä erottaa. Opetus- ja 

monikulttuurisuusmateriaalia seurakuntiin sekä kouluihin. 

 

 

Satulinnan saleissa : opitaan arvoja satujen ja laulujen avulla / Hilkka Ylönen, 2005 

Satulinnan saleissa lähestyy moraaliin ja etiikkaan liittyviä käsitteitä satujen, 

laulujen ja konkreettisten esimerkkien kautta. Kirja on jaettu kahteentoista 

osaan, joissa kussakin pyritään määrittelemään jokin moraalinen hyve ja sen 

vastakohtaparia edustava pahe - esimerkiksi kateus vs. tyytyväisyys, rohkeus vs. 

pelokkuus ja suvaitsevaisuus vs. suvaitsemattomuus. Osioissa käsitellään satuja, 

joissa kyseinen hyve tai pahe ilmenee. Teos tarjoaa myös opettajalle välineitä 

satujen sisällölliseen käsittelyyn. 

 

 

 

 

 



KIRKOLLISET JUHLAT JA TAVAT 

 

Kirkkovuosi lasten kanssa/ Monica Vikström-Jokela, 2018 

Kirkkovuosi lasten kanssa on joka kodin perusteos, joka kertoo kirkkovuoden 

pyhistä. Klassikkoteos on nyt uudistunut täysin ja saanut entistä 

visuaalisemman muodon. Kirkkovuosi kuvataan yhdeksänä koko aukeaman 

kuvana, joissa nykyperheen juhlanvieton keskeltä löytyy myös pyhän 

ulottuvuus. Kuvien yksityiskohtia seuraamalla avautuu lisää tietoa, tarinoita ja 

tekemistä kirkkovuoteen. 

 

Mennään jo naapuriin / kirjoittanut Riina Katajavuori ; kuvittanut Salla Savolainen, 2017  

Kansainvälisyyskasvatusta kaikenikäisille. Kahdeksanvuotias helsinkiläistyttö 

Vellamo lähtee rimpauttelemaan ovikelloja pitkin pääkaupunkiseutua ja tutustuu 

reissuillaan uusiin ystäviin. Perheiden vanhemmat ovat alkujaan muualta 

saapuneita, mutta heistä on tullut osa suomalaista yhteiskuntaa. Kodeista 

avautuu uusi makujen, kielten ja kulttuurien maailma, jossa moni asia on silti 

ihan tuttua.  

 

Lasten oma lauluvuosi / toimittanut Hannele Soljander-Halme, 2016 

Vuodenkierrossa on monia erilaisia juhlia, ja musiikki on aina ollut juhlien 

olennainen elementti. Lasten oma vuosikirja esitteli (Lasten Keskus 2014) 

vuoden juhla-, liputus- ja merkkipäivät. Lasten oma lauluvuosi tarjoaa 

puolestaan jokaiseen vuosikirjassa esiteltyyn päivään perinteisiä tai uusia lauluja 

yhdessä laulettavaksi. Laulujen säestys on merkitty helpoin sointumerkein. 

Lasten oman lauluvuoden avulla pääsee myös tutustumaan eri kulttuurien 

perinteisiin. 

 

Adventista ramadaniin : uskonnolliset juhlat Suomessa / Tuija Pyhäranta, Joona Raudaskoski, Olli 

Seppälä ; kuvitus: Iiris Kallunki, 2016 

Adventista ramadaniin esittelee uskontojen keskeisiä juhlapäiviä ja niihin liittyviä 

perinteitä. Mukana on 60 juhlaa, joita lähestytään Suomessa toimivien 

uskonnollisten yhteisöjen tapoja ja käytänteitä painottaen. Lyhyissä artikkeleissa 

avataan juhlien keskeisiä sisältöjä sekä tieto- että haastattelulähteisiin nojaten. 

Näin mukana tuoksuu ja maistuu eletty elämä. 

Kristittyjen kirkkovuoden lisäksi tutustutaan kuu- ja pyhismyskalentereihin, 

paastonaikoihin sekä luomiseen ja pyhiin teksteihin liittyviin juhliin. Hindujen 

holista kuljetaan shintolaisten hanamiin ja kristittyjen helatorstaihin. 

 

 

 



Ihme elämä / Satu Reinikainen ; kuvitus: Marjo Nygård, 2016 

Ihme elämä käsittelee päiväkoti-ikäisen lapsen näkökulmasta kolmea elämän 

ihmeellistä asiaa: luomakuntaa ja kaiken syntyä, enkeleitä ja toisen 

näkymättömän todellisuuden olemassaoloa sekä kuolemaa ja luopumista. 

Päiväkotiryhmän elämää seurataan alkukesästä loppusyksyyn. Ajanjaksoon 

mahtuu niin puiden istutusta ja juhannusta kuin mikkelinpäivän enkelipohdintaa 

ja Ainon ukin hautajaiset. Vauhdikkaan kehyskertomuksen lomassa kulkee 

tietolaatikoita, toimintaideoita, raamatunkertomuksia ja projekteja. Kirja on 

suunnattu erityisesti päivähoidon ja seurakunnan lapsiryhmien käyttöön, mutta 

se toimii myös kodeissa. 

 

Lasten oma vuosikirja / Tuula Korolainen, Riitta Tulusto ; kuvitus: Maija Hurme, 2014 

Lasten oma vuosikirja esittelee kuukausittain vuoden juhla-, liputus- ja 

merkkipäivät taustoineen ja tapoineen. Mukana ovat kalenteriin merkittyjen 

päivien lisäksi suurimpien vähemmistöjemme ja maahanmuuttajaryhmiemme 

juhlat. Lisäksi mukaan on valittu sellaisia teemapäiviä, jotka kiinnostavat lapsia, 

kuten maailman eläinten päivä ja kansainvälinen nallepäivä. 

Kirja tarjoaa lapsentajuisesti päiviin liittyvää tietoa, jota höystetään saduilla, 

kertomuksilla, runoilla, herkkuresepteillä ja askarteluvihjeillä.  

 

Laskiaisesta pääsiäisen iloon : kristillinen juhlakulttuuri varhaiskasvatuksessa ja koulussa / 

toimittaneet Martti Häkkänen, Marianne Kantonen ja Veijo Koivula, 2012 

Kirja rohkaisee viettämään kristillisiä juhlia niiden todellisesta sisällöstä käsin. 

Kirja avaa lukijalle niin läntistä kuin itäistä kristillistä perinnettä, jotka kohtaavat 

suomalaisessa juhlakulttuurissa. Kirjan asiantuntija-artikkelit tarjoavat tietoa ja 

pohdittavaa erityisesti vanhemmille, kasvattajille, opettajille sekä kaikille 

pääsiäisajan kristillisestä tapakulttuurista kiinnostuneille. 

 

 

Leikkaan, liimaan, luon : askarrellen Raamatun maailmaan / Piia Hietamies, 2011 

Runsas ja innostava askartelujen aarreaitta, jonka avulla kaikenikäiset lapset 

voivat tutustua Raamatun keskeisiin tapahtumiin ja kirkkovuoden juhlapäiviin 

itse tekemällä ja yhdessä puuhaamalla. Kirjassa huomioidaan myös muita 

vuodenkierron juhlia. Jokaisen askartelun yhteydessä annetaan aiheeseen 

liittyviä kysymyksiä keskustelun pohjaksi. 

Kirja soveltuu kerhojen ja pyhäkoulujen käyttöön, mutta se on myös 

erinomainen tuki kotien uskonnolliseen kasvatukseen. Kirjassa on värikäs ja 

havainnollinen kuvitus sekä selkeät ohjeet. Käytetyt materiaalit ovat helposti 

kaikkien saatavilla. 

 

 

 



Atte ja Anna : meidän ja muiden uskonnot / Tytti Issakainen ; kuvitus: Pekka Rahkonen, 2010 

Aten luokkatoveri Mahmud ei syö sianlihaa, Pjotr paastoaa ennen pääsiäistä ja 

Linda ei vietä itsenäisyyspäivää. Yhdessä koko luokka tutustuu eri uskontoihin 

ja niihin liittyviin tapoihin. 

Meidän ja muiden uskonnot kertoo maailmanuskonnoista seuraamalla Aten 

luokan elämää syksystä kevääseen. Lisäksi kirjassa on kattava tieto-osuus. Kirja 

johdattaa erilaisten uskontojen maailmaan lapsentajuisesti ja 

yhteisymmärrystä lisäten. Kirja sopii luettavaksi niin päiväkodeissa, alaluokilla, 

kodeissa ja kerhoissa. 

Lisää Atte ja Anna –sarjan kirjoja löydät tästä linkistä. Sarjaan kuuluu yhteensä 10 osaa:  Rauha 

kantaa, Viettävät pääsiäistä, Viettävät joulua, Toivo kantaa, kun meillä on suru, Kotikirkossa, 

Ehtoollinen kantaa, Kaste kantaa, Seurakunta kantaa ja Rukous kantaa.  

 

Kaiken maailman juhlat : juhlia, leikkejä ja askartelua lapsille / Riika Kotka, 2007 

Kirjassa kerrotaan erilaisista juhlista, joita vietetään eri puolilla maailmaa. Esillä 

on muun muassa erilaisia joulunviettotapoja kuten meksikolainen Posadan ja 

meidän oma joulumme, intialainen valonjuhla Diwali. Kirjassa on runsaasti 

juhliin liittyviä leikkejä ja askarteluvihjeitä teko-ohjeineen. Loppuun on koottu 

kalenteri juhlista. Kirja soveltuu kouluihin, päiväkoteihin sekä kotona 

askarteluun. 

 

 

 

  

https://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Satte%20ja%20anna%20issakainen__Ff%3Afacetlanguages%3Afin%3Afin%3Asuomi%3A%3A__O-date__U__X0?lang=fin&suite=cobalt


LAPSILLE 

EVANKELISLUTERILAISUUS, KATOLISUUS, ORTODOKSISUUS JA MUUT 

KRISTILLISET KIRKKO- JA SEURAKUNNAT 

 

Millainen on taivas? / Monica Vikström-Jokela, Heli Pukki, 2021 

Joku on ehkä sanonut sinulle, että kun kuolemme, menemme taivaaseen. Mutta 

missä taivas on? Minkälaista siellä on? Taivaasta on monta kuvaa. Tämä on niistä 

yksi. 

Kertomus veneretkestä luo lapsentajuisen ja turvallisen kuvan elämästä ja 

kuolemasta, taivaasta, ikävästä ja jälleennäkemisestä. Kirja sopii lapselle, joka 

pohtii elämän suuria kysymyksiä tai jota kuolema on kohdannut. 

 

 

 

Iloiten ja ihmetellen : rukouksia lapsille / Hanna Ekola ; kuvitus: Mari Luoma, 2021 

Me kaikki varmaan muistamme lapsena opittuja rukouksia; niistä itselle 

tärkeimpiä käytämme vielä aikuisinakin, kun kaipaamme lohtua ja turvallisuuden 

tunnetta. 

Tässä rukouskirjassa on Hanna Ekolan rukouksia, joista lapsi voi löytää itselleen 

niitä tärkeitä rukouksia, jotka seuraavat läpi elämän. 

 

 

Heaven's big secret : the Easter story / written by Karen Langtree ; illustrated by Natalia Moore, 

2020 

'Have you heard . . .?' 'Did you know . . .?' 'Could it be true . . .?' 'Surely, no!' 

Something was happening in heaven. Alfie and Alia, two of the smallest angels, 

listened carefully. What were the big angels whispering about? Alia made a 

plan. 'Let's fly down to Earth and find out!' Join Alfie and Alia as they discover 

the Easter story, and meet many furry friends along the way! 

 

Rakentajien Raamattu : 36 Raamatun kertomusta lapsille / kuvitus: Antony Evans ; kirjoittanut 

Emily Dammer, 2020 

Rakentajien Raamattu kertoo Raamatun sanoman kaikkien tuntemien 

värikkäiden rakennuspalikoiden avulla. Kirjassa on 36 Raamatun kertomusta sekä 

Vanhasta että Uudesta Testamentista. 

 

 

 



YOUCAT for Kids : katolinen katekismus lapsille ja vanhemmille, 2019 

Katolinen katekismus lapsille ja vanhemmille. Mukana Paavi Franciscuksen 

esipuhe. Runsaasti kuvitettu, kauttaaltaan nelivärinen. 

 

 

 

 

Iltakertomuksia / kuvitus: Fabiano Fiorin ; teksti: Vanessa Carroll, 2018 

Helppotajuinen teksti ja taitava kuvitus koskettavat sydäntä ja saavat 

mielikuvituksen laukkaamaan. Näihin Raamatun kertomuksiin palataan yhä 

uudelleen, ilta illan jälkeen. Ja mikä onkaan mukavampaa kuin kuulla ja katsella 

päivän päätteeksi jännittäviä tarinoita lempikirjasta yhdessä isän tai äidin 

kanssa? 

 

 

Taivasvakuutettu polkupyörä ja muita tarinoita / Ulla Puhakka, Kirsi Vuomajoki, 2018 

Taivasvakuutettu polkupyörä ja muita tarinoita -kirja on ihastuttava kokonaisuus 

Ulla Puhakan kirjoittamia ortodoksilapsen elämänpiiriin liittyviä tarinoita ja Kirsi 

Vuomajoen kuvitusta.  Kirjan 20 tarinaa etenevät kirkkovuoden kiertoa 

noudatellen syksystä kevääseen. Kertomuksissa käsitellään ortodoksisen kirkon 

perinteitä ja juhlia sekä lapsiperheen ja seurakuntaelämän arkea. 

 

 

Vauvamuskari / Riikka Jäntti, Salla Poropudas ; laulut: Riikka Jäntti ; kuvitus ja kansi: Sanna 

Pelliccioni, 2016 

Iloinen materiaali vauvaryhmien käyttöön sisältää 11 upouutta laulua, kutittelua, 

sylittelyä ja toimintaa. Teemat nousevat vauvan arjesta ja yhdistyvät 

raamatunteksteihin. Käsittelyssä ovat värit, armo, tuuli, vauhti, maito, vesi, 

kainalo, kikatus. Materiaali toimii erityisesti muskareissa, perhekerhoissa ja 

vanhempi-vauva-ryhmissä, mutta laulut, kutittelut ja hellimiset kantavat 

kotisohvalle asti. 

 

Katti-Dave ja isäntänsä herra J/ Linnovaara, Nina, 2014 

Katti-Dave on pieni ja koditon kissanpentu. Eräänä sateisena päivänä herra J 

löytää hänet torilta ja ottaa lemmikikseen. Herra J:n kotona Katti-Davella ei 

ole koskaan kylmä, nälkä tai tylsää. Mutta kuka on tämä ihmeellinen ja viisas 

herra J, jonka edessä myrskykin vaikenee? 

 

 



Lasten katekismus / [teksti:] Antti Siukonen ; [kuvat:] Harri Heikkanen 

Lasten katekismus liittää katekismuksen sisällöt oivaltavasti lapsen elämään. 

Vauhdikas kuvakirja on täynnä katsottavaa ja tutkittavaa. Tästä kirjasta innostuu 

niin lapsi kuin vanhempikin. Lasten leikkien ääressä ja hiekkalaatikon laidalla 

syntynyt kirja sopii samoissa paikoissa käytettäväksi. 

 

 

Suuret seikkailut / Gill Guile, 2015 

Kirja avaa Vanhan testamentin suosituimpia kertomuksia eri-ikäisille lapsille. 

Rakastetuimmat, seikkailuja täynnä olevat raamatunkertomukset on kerrottu 

selkeällä kielellä. Kertomusten kuvat ovat täynnä toimintaa, ja niistä on hauska 

etsiä kertomukseen liittyviä ihmisiä, asioita ja kaikenlaisia eläimiä. Kertomuksen 

kääntöpuolella olevalta sivulta löytyy lista kuvista etsittävistä asioista.  

Kirja sisältää kertomukset Nooan arkista (1. Moos. 6-9), Israelilaisten paosta 

Egyptin orjuudesta (1. Moos. 14), Jerikon muurista (Joosua 6), Daavidista ja 

Goljatista (1. Sam. 16-17) ja Joonasta (Joona 1-4). 

Iinan ja Nikolain kirkkovuosi / [teksti:] Outi Juurikainen ; [kuvitus:] Tiia Vajanto, 2012 

Kirjassa kuljetaan vuosi kahden sisaruksen, Iinan ja Nikolain, seurassa. Matkan 

varrella tutustutaan ortodoksiseen uskoon ja elämään perheen piirissä. Mukaan 

mahtuu jännitystä, yllätyksiä, ihastuksia, iloja, ihmetystä, arkea ja juhlaa. 

 

 

Kahden minuutin raamatunkertomuksia / kerronta: Elena Pasquali ; kuvitus: Nicola Smee, 2011 

Kymmenen viisasta ja hyväntuulista kertomusta ääneen luettavaksi. Iloinen 

kuvitus ja selkeä kerronta. Mukana seuraavat kertomukset: 
Aivan alussa, Nooa ja suuri tulva, Mooses ja syvät vedet, Joona ja iso kala, 

Daniel ja leijonat, Jeesus-vauva, Kadonnut lammas, Ystävällinen samarialainen, 

Jairus ja hänen tyttärensä, Kaksi rakentajaa. 

 

Tosi ystävä / Justyna D. Waclawik, 2010 

Kaikki metsän eläimet pitävät pupusta. Hän auttelee ystäviä aina ihan 

mielellään, mutta eräänä päivänä hän itse tarvitsee apua. Rankkasade hajottaa 

metsän asukkaiden pesiä ja saa joen tulvimaan. Pupun pienokainen huuhtoutuu 

vuolaaseen virtaan. Jännittävän, värikkäästi kuvitetun eläinsadun muodossa 

kirja osoittaa, mikä on tosi ystävyyttä ja miten voimme itse olla tosi ystäviä. 

Lopussa on Gary Chapmanin vinkkejä vanhemmille sekä tarinaan liittyviä 

kysymyksiä lapsen pohdittavaksi. Oikeisiin vastauksiin ohjataan Raamatun avulla. 

 

 

 



Nooa ja vedenpaisumus / [teksti:] Sophie Piper ; [kuvitus:] Estelle Corke, 2009 

Raamatun kertomukset perheen pienimmille helppotajuisesti ja 

mielenkiintoisesti kerrottuina ja ihastuttavasti kuvitettuina. 

Lisää Pieni raamattuhetki –sarjan kirjoja löydät tästä linkistä. Sarjaan kuuluu 

yhteensä 12 osaa:  

Joona ja suuri kala, Mooses ja prinsessa, Kadonnut lammas, Daniel ja leijonat,  

Daavid ja Goljat, Jeesus ja kalastajat, Jeesus puhuu vuorella, Jeesus ja ihme,  

Jeesus ja pääsiäinen, Jumala luo maailman ja Ensimmäinen joulu 

 

Hyvän yön enkeli / alkuperäisteksti Ronica Stromberg, kuvitus Kristina Stephenson, 2009 

Äiti yrittää rauhoittaa pikku Anttia yöpuulle, mutta Antilla olisi vielä paljon 

puuhaa. "Sinun suojelusenkelilläsi on varmaan kova kiire", äidillä on tapana 

sanoa. Ihanko totta? Antti miettii. Minustako olisi enkelille työtä? Miltä enkeli 

mahtaa näyttää? Onkohan enkeleillä unileluja? 

Lopulta Antti ryömii peiton alle, ja pian alkaa kuulua ääntä, joka äidin korvissa 

kuulostaa ihanalta kuin enkelien laulu. Antti nukkuu. Eikä hän mieti enää 

mitään, ei edes enkeliä. 

 

Pienten suuria kysymyksiä / toim. Marie-Agnès Gaudrat, 2007 

Mitä tähtien takana on? - Miksi hän saa kaiken ja minä en? - Miksei Jumala 

koskaan vastaa? Miksi, miksi, miksi? Lapset kyselevät jatkuvasti kaikenlaista.  

Tämä kirja auttaa vanhempia ja kasvattajia käsittelemään hauskalla ja 

mieleenpainuvalla tavalla elämän suuria kysymyksiä. Vaikka lopullisia vastauksia 

on usein mahdotonta antaa, jo pelkkä puhuminen rauhoittaa. Lapsi saa aineksia 

tehdä itse omat valintansa ja muodostaa oman mielipiteensä. 

Pienten suuria kysymyksiä sopii vanhemmille ja kasvattajille luettavaksi yhdessä 

lapsen kanssa 4-vuotiaasta alkaen. 

 

Mies, jota linnut kuuntelivat / teksti: Georges Berton ; kuvitus: Francois Place, 1996 

Italiassa eli 1200-luvulla merkillinen mies, joka julistetiin pyhimykseksi: Franciscus Assisilainen, 

Jumalan pieni köyhä. (roomalaiskatolinen kirkko) 

 

 

 

  

https://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Rb1851597__Spieni%20raamattuhetki__O-date__U__X3?lang=fin&suite=cobalt
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1921767__Spieni%20raamattuhetki__P0%2C2__O-date__U__X0?lang=fin&suite=cobalt
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1849069__Spieni%20raamattuhetki__P0%2C10__O-date__U__X0?lang=fin&suite=cobalt
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1849035__Spieni%20raamattuhetki__P0%2C11__O-date__U__X0?lang=fin&suite=cobalt
https://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Sroomalaiskatolinen%20kirkko__Orightresult?lang=fin&suite=cobalt


BUDDHALAISUUS 

Sit with me : meditation for kids in seven easy steps / Carolyn Kanjuro ; illustrated by Nan Lawson, 

2020 

You can squat like a frog or lounge like a cat - but if you want to sit like a 

buddha easy and free, there are seven key steps for taking your seat. Sit with 

Me invites kids of all ages to learn meditation through lyrical verse and playful 

illustrations, showing hoe everyone is capable of sitting still, taking a breath, 

and letting their mind rest. This book includes step-by-step instructions to show 

kids the correct posture and state of mind to best utilize meditation in their 

daily lives. 

 

Eläintarinoita : Jataka-tarinoiden aarteita /  Tanja Vienonen ; kuvat: Matias T. Laine, 2021 

Jokainen tarvitsee rohkeutta, ystävällisyyttä, uskollisuutta, rehellisyyttä, 

avuliaisuutta, yhteistyökykyä ja monia muita hyvä ominaisuuksia. Hyppää 

näiden rakastettujen tarinoiden maailmaan ja katso, mitä voit oppia 

pelokkaan pikkujäniksen, neuvokkaan antiloopin, puheliaan kilpikonnan, 

viisaan kulkukoiran ja muiden eläinten seikkailuista. 

 

The seed of compassion : lessons from the life and teachings of His Holiness the Dalai Lama / by 

His Holiness the Dalai Lama ; illustrations by Bao Luu, 2020 

For the first time ever, Nobel Peace Prize Laureate His Holiness the Dalai Lama 

addresses children directly, sharing lessons of peace and compassion, told 

through stories of his own childhood.  With simple, powerful text, the Dalai 

Lama shares the universalist teachings of treating one another with 

compassion.  

 

Buddhalaisuus / Jane A. C. West, 2013 

Tästä kirjasta löydät vastaukset näihin - ja moniin muihin - kysymyksiin 

buddhalaisuudesta!                                                                                         

Minkälaiset ovat buddhalaiset nimenantojuhlat? 

Mitä erityistä Buddhan syntymäpäivään liittyy? 

Mikä on Wesak-juhla? 

Miten buddhistilapset oppivat uskonnostaan? 

Mikä on elämänpyörä? 

 

Petra Buddhan poluilla / Eevamaria Halttunen ; [kuvitus:] Anna Härmälä, 2007 

Petra-sarjan kolmannessa osassa Petra tutustuu munkkioppilas Dharsanaan Sri 

Lankassa. Yhdessä he opettelevat mielenrauhaa ja pelastavat pienen elefantin. 

 

Petra-kirjat tutustuttavat lapset eri kulttuureihin ja antavat mahdollisuuden 

pohtia uskontojen eroavaisuuksia. 

 

 



HINDULAISUUS 

 

Binny's Diwali / by Thrity Umrigar ; illustrations by Nidhi Chanani, 2020 

Binny is excited to talk to her class about her favorite holiday. But she 

struggles to find the words. Taking a deep breath, she tells them about the 

fireworks, the delicious pedras and jalebis, and the clay lamps called diyas. 

Her favourite holiday is the Hindu festival of lights called Diwali, and now all 

her friends love it too! An inspiring story about overcoming shyness and 

feelings of fear and opening our hearts to sharing and embracing different 

cultures. 

 

Hindulaisuus / Jane A. C. West, 2013 

 Tästä kirjasta löydät vastaukset näihin - ja moniin muihin - kysymyksiin 

hindulaisuudesta! 

Mitkä ovat hindun neljä tärkeintä elämänvaihetta? 

Miten hindut juhlivat lapsen syntymää? 

Mikä on Upanayana-seremonia? 

Mitä morsiamella ja sulhasella on yllään perinteisissä hinduhäissä? 

Mitä hindut uskovat ihmiselle tapahtuvan tämän kuollessa? 

 

 

Ganesha's sweet tooth / by Sanjay Patel & Emily Haynes ; illustrated by Sanjay Patelm, 2012 

An original story based on Hindu mythology, this book tells the story about 

how Ganesha's love of sweets led to a broken tusk and the writing of the epic 

poem, the Mahabharata. Includes author's note about the myth. 

 

 

Hindu festivals / Honor Head, 2012 

The books look at religious stories, celebrations, how people worship and the 

importance of belonging to each religion. There is a fun, easy-to-make festival-

related craft activity at the end of each title. 

 

 

 

 

 

 



ISLAM 

 

In my mosque / written by M.O. Yuksel ; illustrated by Hatem Aly, 2021 

No matter who you are or where you're from, step in and discovers all the 

rituals and wonders of the mosque. From grandmothers reading lines of the 

Qu'ran and the imam telling stories of living as one to meeting new friends and 

learning to help others, mosques are centers for friendship, community, and 

love. 

 

This is why we pray : a story about islam, salah, and dua : an Islamic book for kids / Ameenah 

Muhammad-Diggins ; illustrations by Aaliya Jaleel, 2021 

Build a bond with Allah in this fun story for kids ages 5 to 7. Do you know what 

the Five Pillars of Islam are? The Abdur-Rahman family is here to teach you! 

Join Aliya and Amar as their mama and papa tell them all about each pillar--

especially salah. You'll learn what it means to pray, discover how prayer helps 

you grow closer to Allah, and hear awesome stories from the Quran 

 

I went for Hajj / by Na'ima B. Robert ; illustrated by Paula Pang, 2021 

Put on two bright white sheets. Stand before the cube shaped Kaaba. Hear the 

adhan as it fills the air. See, hear, smell and feel the wondrous Hajj pilgrimage 

with a young boy, who's returned from Makkah a Hajji. A rhyming book, 

perfect to read aloud, that gives children a taste of the sacred things pilgrims 

see and do on the most important trip for Muslims. 

 

Miksi olemme täällä? : suuri islamilainen lastenkirja / Armeliaimman Palvelija ; kuvittanut Hikmah 

Grafia, 2021 

Kirja pyrkii selittämään lapsille islamin mukaista maailmankatsomusta. 

Koraanista ja sunnasta peräisin olevat arvot ollaan selitetty 

yksinkertaisemmalla ja lapsille ymmärrettävämmällä tavalla. 

Yksinkertaisia ohjeita kuvaillaan lukijalle ja kuuntelijalle rohkaisevien, 

lohduttavien ja kannustavien esimerkkien kautta.  

 

Bismillah : aloitan Allahin nimeen / kirjoittanut ja kuvittanut Armeliaimman Palvelija R, 2020 

Tämä perheen pienimmille suunnattu islamilainen lastenkirja tukee islamilaista 

kasvatusta, joka perustuu Jumalan ykseyteen. Kirjassa käytetty Allah-sana on 

arabiankieltä ja se tarkoittaa Jumalaa, mutta tarkemmin yhtä ja ainoaa 

Jumalaa, joka on palvomisen arvoinen. 

Ilahduttavat kuvat tuovat miellyttävän kokemuksen pienelle lapselle, joka 

tutustuu Luojaansa. 

 



Sarah's two nativities / Janine M. Fraser, Hélène Magisson, 2019 

In Sarah's house, the Bible and the Koran sit together on a shelf - two books 

bursting with stories... Sarah loves her two grandmas - Grandmother Azar and 

Grandmother Maria. Grandmother Azar tells Sarah stories from the Holy Koran, 

while Grandmother Maria tells her stories from the Bible. At Christmas time, 

Sarah snuggles in each of her grandmothers' laps and listens to two nativity 

stories about the birth of baby Jesus. They are the same in some ways, and 

different in others... But both can be Sarah's favourite. 

 

The night of the moon : a Muslim holiday story / Hena Khan ; illustrated by Julie Paschkis, 2018 

Now in paperback, this sweet tale follows Yasmeen, a seven-year-old Pakistani-

American girl, as she celebrates the Muslim holidays of Ramadan, "The Night of 

the Moon" (Chaand Raat), and Eid. With lush illustrations that evoke Islamic art, 

this beautiful story offers a peek into modern Muslim culture-and into the 

ancient roots of its most cherished traditions. 

 

 

Islam / Suma Din, 2013 

Tästä kirjasta löydät vastaukset näihin - ja moniin muihin - kysymyksiin 

islamista! Kuinka vastasyntynyt toivotetaan tervetulleeksi muslimiperheeseen? 

Mikä on aqiqa? Kuinka muslimilapset oppivat omaa uskontoaan? Mitä 

tapahtuu islamilaisessa hääseremoniassa? Millaisia uskomuksia muslimeilla on 

kuolemanjälkeisestä elämästä? 

 

 

Petra löytää Petran / Eevamaria Halttunen ; [kuvitus:] Anna Härmälä, 2007 

Petra-sarjan toisessa osassa Petra seikkailee Jordaniassa Petran kaupungissa, ja 

pääsee osallistumaan muslimien aqiqa-juhlaan, jota vietetään seitsemän päivää 

pikku-veljen syntymän jälkeen. 

 

Petra-kirjat tutustuttavat lapset eri kulttuureihin ja antavat mahdollisuuden 

pohtia uskontojen eroavaisuuksia. 

 

 

Kirjalistan kokosi Vantaan kaupunginkirjasto erikoiskirjastonhoitaja Marjut Lahtela yhteistyössä 

Vantaan evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän kasvatusasiansihteeri Iris Sotamaan kanssa. 
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