
Kirjastot ja Celian äänikirjat
perheiden tukena

Ismo Santala, Tampereen 
kaupunginkirjasto, 6.10.2020



Oma lähikirjasto 1/2
Kirjastot ovat kansalaisten ja kuntalaisten yhteisiä olohuoneita.

Uuden kirjastolain "tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja 

monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen 
kehittämiseen sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.” 

Lähde: OKM
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https://minedu.fi/kirjastoasioiden-linjaukset


Oma lähikirjasto 2/2
Tampereen kaupunginkirjasto

PIKI-verkkokirjasto, Pirkanmaan kirjastot

Lapset PIKIssä

Kirjastohakemisto
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https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot.html
https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena
https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/lapset
https://hakemisto.kirjastot.fi/
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Tapahtumat 1/2
Nepsy-tukea pääkirjasto Metsosta

Tampereen kaupungin perheneuvolan Nepsy-tukitiimi päivystää syksyllä 2020 
pääkirjasto Metsossa. Tampereen kaupungin nepsy-valmentajat päivystävät 

säännöllisesti keskiviikkoisin 7.10.-11.11. klo 15–17. Tukitiimi tarjoaa ohjausta ja 
neuvoja nepsy-arkeen perheille sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. 
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https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/09/29092020_4.html


Tapahtumat 2/2
Nepsy-nurkkaus

Lauantaina 3. lokakuuta pääkirjasto Metson lastenosastolle avataan myös nepsy-
nurkkaus, jossa on tietoa ja materiaaleja neuropsykiatrisiin vaikeuksiin liittyen. 

Tampereen kaupunginkirjasto ja Tampereen perheneuvolan Nepsy-tukitiimi ovat 
laatineet yhteistyössä listan nepsy-aiheisista kirjoista, joiden avulla voi tutustua 

aiheeseen ja joista voi saada uusia ajatuksia, näkökulmia, vertaistukea ja 
lohdutusta. Mukana on sekä tieto- että kaunokirjallisuutta.
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Kirjat 1/2
Perinteinen painettu kirja on edelleen lukijoiden suosikki.

Sähköisten kirjojen kysyntä on suurempi kuin tarjonta.

Kirjojen haku PIKI-verkkokirjastossa

E-kirjat löytyvät Ellibsistä
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https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena
https://www.ellibslibrary.com/collection


Kirjat 2/2
Kirjasampo

Sivupiiri

Lisää kirjavinkkejä lapsille

Finna
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https://www.kirjasampo.fi/
https://www.kirjasampo.fi/fi/sivupiiri
https://www.kirjastot.fi/lanu/eri-ika-ja-taitotasoille
https://finna.fi/


Selkokirjat
Lasten ja nuorten selkokirjat ovat pääosin tarkoitettu jo itse lukeville lapsille.

Pienimmille on tehty selkomukautuksia klassikkosaduista.

Kouluikäisille ja nuorille on tekstivoittoisia selkoromaaneja.
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Äänikirjat
CD-äänikirjoja saa edelleen, mutta sähköisten äänikirjojen osuus on kasvussa.

Uudet äänikirjat lapsille ovat usein koululaisromaaneja. Esimerkkejä: Timo Parvelan Pate- ja Ella ja kaverit 
-sarjat, Paula Norosen Supermarsu.

E-äänikirjat Ellibsistä

Englanninkieliset e-äänikirjat OverDrivesta
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https://www.ellibslibrary.com/collection
https://piki.overdrive.com/


Celian äänikirjat
Lukemisesteisten äänikirjapalvelu, johon liitytään jäseneksi omassa kirjastossa.

Celia.fi tarjoaa yleistietoa palvelusta.

Celianet.fi-sivustolla pääsee tutustumaan kokoelmaan ennen palveluun liittymistä.
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https://www.celia.fi/
https://www.celianet.fi/
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Kuvakirjat 1/2
Robbins, Rose: Minä ja minun siskoni. 2019 ja Puhuminen ei ole minun juttuni! 2020

Elämä autistisen pikkusiskon kanssa voi joskus olla mutkikasta, eikä tämän käytöstä ole aina helppoa 
ymmärtää. Sisko on silti todella rakas, ja mukavaa yhteistä puuhaa keksitään vaikka millä mitalla!

Lampi, Hanna: Toivon poika. 2019
Toivo-koiran paras ystävä Poika on erityinen, sillä hän näkee ja kokee maailman hieman eri tavalla 

kuin muut. Kun maailman melske häiritsee, Toivo istuu viereen ja koskettaa Pojan jalkaa kuonollaan. 
Valokuvakuvitus.
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Kuvakirjat 2/2
Georgiou, Melissa: Metsäjengi-sarja. 2018 (3 osaa)

Lapset ja aikuiset oppivat Metsäjengin seurassa miten erilaisia tunteita voi oppia hallitsemaan.

Kuusela, Anne-Maria: Ympyräiset-sarja. 2017-2019 (9 osaa)
Ympyräiset ovat sympaattisia eläinhahmoja, jotka ovat kaikki luonteeltaan erilaisia. 

Kirjasarja auttaa lasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan, selviämään kiukun tunteista ja toipumaan 
pettymyksistä sekä kannustaa yrittämään uudelleen. Tarinan rinnalla on sen teemoihin liittyviä 

kysymyksiä, joiden avulla voi pohtia esiin nousseita tunteita.
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Selkokirjat 1/2
Jansson, Tove: Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia

Muumiperhe saa vieraakseen Ninnin, joka on muuttunut näkymättömäksi ilkeän tätinsä 
takia. Mutta kuinka tutustua johonkuhun, josta ei näy eikä kuulu jälkeäkään? Entä 

onnistuvatko muumit muuttamaan Ninnin jälleen näkyväksi?

Carroll, Lewis: Liisa ihmemaassa
Utelias ja rohkea Liisa kohtaa valkoisen jäniksen, joka johdattaa hänet todella erikoiseen 

maailmaan.
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Selkokirjat 2/2
Hauhia, Marita: Emma ja Eetu –sarja. 2016-2019 (4 osaa)

Kirjat sopivat katselukirjoiksi, lukukuunteluun ja juuri lukemaan oppineitten lukemistoon, myös 
kaikille niille, joita kiinnostavat lasten puuhat ja seikkailut.

Cacciatore, Raisa: Pipunan ikioma napa. 2019
Kesäkerhossa uusi ystävä halaa heti alkajaisiksi. Nöpöä alkaa itkettää. Se kävi liian äkkiä! Nöpö

haluaa ensin tutustua ja vasta sitten halata. Kesän aikana ystävykset oppivat nimeämään kehon osia 
ja hoilaamaan: ”Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat…”
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Äänikirjat 1/2
Nopola, Tiina: Siiri ja koppava kaniini. 2018

Siiri on reipas pikkutyttö, jonka parhaat kaverit ovat pikku-Otto, keski-Otto ja iso-Otto. Tiina 
Nopolan ja kuvittaja Mervi Lindmanin luomat Siiri-kirjat kuvaavat alle kouluikäisten arjen 

pieniä mutta niin tärkeitä tapahtumia humoristisesti ja lämpimästi.

Nopoloiden tyttö- ja poikakirjat: Heinähattu, Vilttitossu ja kana (2019) ja Risto Räppääjä 
ja ujo Elmeri (2019)
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Äänikirjat 2/2
Laaksonen, Heli: Ykköne. 2018

Runoilija Heli Laaksosen ja kuvittaja Anne Vaskon käsissä aina yhtä asialliset lukusanatkin 
ovat täynnä hulluja ajatuksia ja suuria tunteita. Ysi on myrtynyt kympin perässä kipittäjä, 

kuutonen taas entinen etana, joka treenasi kuntosalilla sikspäkin.

Toivoisin että asuisin kuussa : Marjatta Kurenniemen satuja ja runoja. 2018
Marjatta Kurenniemen juhlakirjasta tehty äänikirja on fantastinen sukellus kirjailijan 

tuotantoon; se on pullollaan satujen klassista lumoa ja runojen rajatonta iloa! 
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Celian äänikirjat 1/2
Wieslander, Jujja: Mimmi Lehmä ja Varis -sarja

Mimmi Lehmän ja Variksen seikkailut ovat ilahduttaneet pieniä ja isoja lukijoita jo 
yli kaksi vuosikymmentä.

Lempeä Mimmi Lehmä ja kärttyisä Varis ovat ihastuttava parivaljakko.
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Celian äänikirjat 2/2
Kunnas, Kirsi: Tiitiäisen satupuu. 1956

Suomen lasten rakastetuin lastenlorukokoelma. Tunnetuimpia loruja: Haitula, Tunteellinen siili, 
Tiitiäisen tuutulaulu, Herra Pii Poo ja Ville ja Valle.

Itkonen, Jukka: Aakkoslammas loksuhammas. 2006
"Lammas, lammas / loksuhammas / kiharainen tukka. / Lampaan turkki leikataan / ja siitä tehdään 

sukka."
Jokainen suomen kielen aakkonen saa oman humoristisen riimirunonsa.
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Vanhemmille 1/2
Nepsyt : erityistä elämää (toim. Jäntti ja Savinainen). 2018

Kokoelma kaikenikäisten neuropsykiatrisesti oireilevien ja heidän läheistensä kirjoituksia elämästä 
neuropsykiatrisen erityisyyden kanssa Suomessa.

ADHD-käsikirja (toim. Berggren ja Hämäläinen). 2018
Yksilöllisellä tuella voidaan merkittävästi vaikuttaa ADHD-oireisen hyvinvointiin. Tässä kirjassa 

kerrotaan monipuolisesti, miten ADHD-oireista lasta, nuorta ja aikuista voi tukea eri 
elämäntilanteissa.
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Vanhemmille 2/2
Higashida, Naoki: Miksi minä hypin : erään pojan ääni autismin hiljaisuudesta. 2016
13-vuotiaan kirjoittama teos tarjoaa vastauksia siihen, miten autistisen kehon sisälle on 

lukittu yhtä utelias, monivivahteinen ja monimutkainen mieli kuin meillä kaikilla.

Stuart, Keith: Poikani Sam. 2017
Minecraft-pelin avulla isä ja 8-vuotias autistinen poika oppivat ymmärtämään toisiaan 

paremmin.
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