
Kasvunpaikka 
 
Vinkkilista nuortenkirjoista, joissa asutaan muun aikuisen kuin oman isän tai äidin kanssa. 
 
 
 
Meri Luttinen: Myrskynsilmä 
 
Kainu on aina tuntenut olevansa erilainen kuin muut  - väärällä tavalla. Hän ei ole taitava 
käsitöissä kuten äitinsä, eikä äidillinen kuten siskonsa. Kun aikuisutumisriitissä selviää, että Kainu 
on voimakas tietiä, muut vierastavat häntä entistä enemmän. Onkin sekä helpotus että haikeaa 
jättää oma perhe ja muuttaa asumaan vanhemman tietiän luo oppiin. 
Uudessa kodissaan Kainu alkaa nähdä itsensä eri tavalla. Hän ei olekaan se kömpelö ja hankala 
nuori, vaan taitava asioissa joita ei ennen osannut edes kuvitella. Kun Kainu vielä löytää 
kumppanikseen voimaeläimensä, hän on valmis lähtemään maailmalle selvittämään, mikä arvoitus 
kätkeytyy hänelle annettuun mystiseen riipukseen. 
Matka kulkee kaupunkiin, jota johtaa pakkomielteinen tyranni pelottavine asemiehineen. Kainu ei 
ole ainoa, jota riipuksen tarina kiehtoo. Hän löytääkin pian ympäriltään sekä ystäviä että 
vihamiehiä, eikä Kainu ole varma kehen voi luottaa. Kainun tehtäväksi näyttäisi lankeavan taistelu 
vaarallisen vihollisen kanssa, mutta voisiko sittenkin vain unohtaa koko homman? 
 
 
 
 
Samankaltaisia kirjoja 
 
Burnett, Frances: Salainen puutarha. Art house. 
Luther, Annika: Kodittomien kaupunki. Teos & Söderströms. 
Mattila-laine, Satu: Myyty tyttö. Warelia. 
Pettersen, Siri: Odininlapsi. Jalava. 
Rasi-Koskinen Marisha: Auringon pimeä puoli. WSOY. 
Rouhiainen, Elina: Kesytön. Tammi. 
Waris, Helena: Uniin piirretty polku. Otava. 
Wasiljeff, Nonna: Loukkupoika. Otava. 
 
 
 
 
Katso myös Lukemon vinkkilistat: 
 
Perhe on pahin – vai onko? 
Monenlaisia naisia! 
Ääniä marginaalista 
Sateenkaarinuoret 
Itsenäiseen elämään  

https://lukemo.fi/haku/?lang=FIN&ys=2018&ye=2021&tid=194322
https://lukemo.fi/haku/?lang=FIN&ys=2018&ye=2021&text=myyty%20tytt%C3%B6&tid=187684
https://lukemo.fi/haku/?lang=FIN&ys=2018&ye=2021&text=pime%C3%A4%20puoli&tid=185425
https://lukemo.fi/haku/?subj=nuortenromaanit&lang=FIN&ys=2018&ye=2021&text=loukkupoika&tid=181948
https://lukemo.fi/kirjavinkit/perhe-on-pahin-vai-onko/
https://lukemo.fi/kirjavinkit/monenlaisia-naisia/
https://lukemo.fi/kirjavinkit/aania-marginaalista/
https://lukemo.fi/kirjavinkit/sateenkaarinuoret/
https://lukemo.fi/kirjavinkit/itsenaiseen-elamaan/


 

Monenlaisia perheitä 
 
Vinkkilista kuvakirjoista, joissa näkyy perheiden monimuotoisuus. 
 
 
 
Johanna Lestelä: Tuikku ja pimeän mörkö 
 
Miksi yöllä pitää nukkua ja miksi pitää olla pimeää? Tuikku ei haluaisi mennä vielä nukkumaan, 
saatika siivota ensin leluja pois lattialta. Ilta menee entistä enemmän pieleen kun puhelu isälle 
Nigeriaan meinaa unohtua. Uni ei ota tullakseen, ja Tuikkua alkaa huolestuttaa. Pimeässä kaikki 
näyttää pelottavalta, mutta onneksi äidillä on monta niksiä pimeän mörön kohtaamiseen. 
 
Lempeä kuvakirja kertoo samaistuttavan tarinan lapsiperheen arjesta ja lapsen suhteesta 
vanhempaansa - välillä koetellaan rajoja ja välillä kaivataan turvaa. Kirja on Tuikusta kertovan 
sarjan toinen osa. 
 
 
 
 
Samankaltaisia kirjoja 
 
Frensborg, Maria; Hurme, Maija; Marttinen, Tittamari: Minä ja uusi vauva. Lasten Keskus. 
Ilander, Johanna: Eikka ja seitsemän sisarusta.  
Kettunen, Satu; Nousiainen, Inka: Yökirja. Tammi. 
Kummu, Essi, Maijala, Marika: Puhelias Elias. Tammi 
Salmi, Veera; Warsta, Elina: Päiväkoti Heippakamu - Hung ja pantteripako. Otava. 
Silvander-Rosti, Susanna; Sarell, Nadja: Sulon ja Elsin uudet naapurit. Otava. 
Vuori, Sanna Sofia; Bondestam, Linda: Muna. Teos & Förlaget. 
 
 
 
Katso myös Lukemon vinkkilistat: 
 
Äidin kanssa 
Kuvakirjojen kanssa ympäri maailmaa 
Ole oma itsesi! 
Kaksi äitiä tai kaksi isää 
Isän kanssa 
Kotimaisia kuvakirjoja lapsista 

https://lukemo.fi/haku/?subj=kuvakirjat&lang=FIN&ys=2018&ye=2021&tid=191003
https://lukemo.fi/haku/?subj=kuvakirjat&lang=FIN&ys=2018&ye=2021&tid=192130
https://lukemo.fi/haku/?subj=kuvakirjat&lang=FIN&ys=2018&ye=2021&tid=198382
https://lukemo.fi/haku/?subj=kuvakirjat&lang=FIN&ys=2018&ye=2021&tid=182213
https://lukemo.fi/kirjavinkit/aidin-kanssa/
https://lukemo.fi/kirjavinkit/kuvakirjojenkanssaymparimaailmaa/
https://lukemo.fi/kirjavinkit/ole-oma-itsesi/
https://lukemo.fi/kirjavinkit/kaksi-aitia-tai-kaksi-isaa/
https://lukemo.fi/kirjavinkit/lastenkirjat/isan-kanssa/
https://lukemo.fi/kirjavinkit/kotimaisia-kuvakirjoja-lapsista/

