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LUKIJALLE 
 

 

Tämä kirjallisuusluettelo on avuksi Sinulle, joka etsit kirjallisuutta lapsiperheen vanhempien 

eroon liittyen. Olit sitten itse vanhempi, joka on eroamassa tai muu perheen läheinen, jota 

tilanne koskettaa, voit löytää näistä kirjoista kaipaamaasi apua. Kirjallisuusluettelon teokset 

voivat antaa käytännön neuvoja eroprosessin eri vaiheisiin, vertaistukea uuteen 

elämäntilanteeseen sekä erityisesti välineitä käsitellä vaikeaa aihetta yhdessä lapsen tai 

nuoren kanssa. Luettelossa esitellyt kirjat voivat hyödyttää myös esimerkiksi 

terveydenhuollon ammattilaisia, opettajia tai muita lasten ja nuorten parissa työskenteleviä. 

Kirjallisuusluettelo sisältää vanhempien erosta kertovia lasten kuvakirjoja, lasten ja nuorten 

kaunokirjallisuutta, aikuisen ja lapsen yhteisiin keskusteluhetkiin sopivaa kirjallisuutta sekä 

aikuisten tietokirjallisuutta. Mukana on myös uusperheisiin liittyvää kirjallisuutta niin lapsille 

kuin aikuisillekin. Aineisto on tarkkaan valikoitua, joten se ei kata kaikkea aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta. 

Tämä kirjallisuusluettelo on Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun 

koulutusohjelman opinnäytetyö, ja sen toimeksiantajana on Ensi- ja turvakotien liitto.  

Kiitän Ensi- ja turvakotien liittoa antoisasta yhteistyöstä! Toivottavasti tästä 

kirjallisuusluettelosta on hyötyä Sinulle! 

 

Limingassa toukokuussa 2019 

Tessa Karjalainen  
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LASTEN KUVAKIRJAT 
 

Anholt, Laurence & Coplestone, Jim: Pikku Tipun kaksi pesää 

Karkkila: Mäkelä, 2014. 24 s. ISBN 9789518835625 

Kaksi pientä lintua, Papu ja Kaija, rakentavat yhdessä pesän 

kirsikkapuuhun. Pian pesään putkahtaa muna - ja syntyy pikku 

Tipu! Kaikki ovat onnellisia. Mutta pesä on pieni ja syntyy 

riitaa. Niinpä Papu muuttaa uuteen kotiin. Tällä tarinalla 

perheen hajoamisesta on onnellinen loppu ja herkkä viesti, 

joka lohduttaa uuteen tilanteeseen totuttelevaa lasta. 

 

Cole, Babette: Avioerotus 

Karkkila: Kustannus-Mäkelä, 1998. 32 s. ISBN 951-873-778-9 

Paulus ja Iines Joutavaisen vanhemmat riitelevät jatkuvasti keskenään. Lapset miettivät, 

onko syy heissä. He päättivät erottaa vanhempansa ja järjestivät jopa hienot erojaisjuhlat. 

Koko perhe on onnellisempi, kun vanhemmat asuvat erillään. 

 

Eyen, Cécile: Pikkusuden kaksi kotia 

Karkkila: Kustannus-Mäkelä, 2005. 25 s. ISBN 951-882-465-7 

"Tule takaisin, isäsusi, tule takaisin kotiin", laulaa Pikkususi 

surullisena. Sen isä ja äiti eivät enää rakasta toisiaan, ja isä on 

sen vuoksi yöllä muuttanut toiseen luolaan. Pikkususi ikävöi 

isää kovasti ja lähtee etsimään sitä omin päin. Vaarallisen 

seikkailun päätteeksi isäsuden luola löytyy. Pikkususi saa 

kuulla, että sillä on tästä lähtien kaksi kotia; yksi äidin, toinen 

isän luona. Ja vaikka äiti ja isä eivät enää rakasta toisiaan, se 

on silti aina molempien lapsi. 

 

Grahn, Annika & Piepponen, Tuija: Siili ja taikakorut 

Turku: Finepress, 2009. 39 s. ISBN 978-952-926-252-6 

Siili ja taikakorut pureutuu sadun keinoin lapsen asemaan silloin, kun vanhemmat eroavat. 

Iloinen ja koskettava tarina kertoo pienestä siilistä, joka asuu kahdessa kodissa - äidin luona 

ja isän luona. Siili oppii käsittelemään ikävän tunteita ja näkemään koko perheelle uudessa 

tilanteessa myös hyviä puolia.  



 

5 
 

Gray, Kes: Rakkausliima 

 Karkkila: Mäkelä, 2010. 31 s. ISBN 978-951-883-016-3 

”Onkohan olemassa rakkausliimaa? Sitä vanhempiini 

pursottaisin. Heidät lujasti yhteen painaisin ja jälleen 

ehjäksi saisin.” 

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. Koskettava, riimitelty 

tarina lohduttaa käsitellessään nykyaikaisen perhe-elämän 

ongelmia.  

 

Huuskonen, Outi: Piksu pikkusimpukan elämänmuutos 

Minunkirjani.com, 2007. 16 s. ISBN 978-952-573-200-9 

Outi Huuskosen kuvittama ja kertoma monivivahteinen tarina Piksu pikkusimpukasta, joka 

asuu äitinsä ja isänsä kanssa koralliriutan lokeroissa katkarapujen ja kalojen perheitten 

kanssa. Piksulla on paljon leikkikavereita, mutta kotona on välillä vähän hankalaa. Äiti ja isä 

saattoivat sulkeutua kuoreensa ja murjottaa toisilleen, ja välillä he riitelivätkin. Tarinan 

myötä Piksu hyväksyy, että aikuiset toimivat toisinaan omituisesti, muttei sitä kannata 

loputtomiin murehtia. Piksu ehtii olla sekä äidin että isän luona, ja käsittelee 

helmipalloaankin jo taitavasti kuin isot lapset. 

 

Kummu, Essi: Puhelias Elias 

Helsinki: Tammi, 2012. 41 s. ISBN 978-951-31-6675-5 

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. Ja paras ystävä Priit asuu kaukana, niin kaukana että 

hänen luokseen päästäkseen täytyy ylittää kokonainen meri. 

Puhelias Elias on voimakastunnelmainen ja herkkä tarina 

muutoksista ja siitä, kuinka niiden kanssa oppii elämään.  
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Tonteri, Maisa & Talvitie, Virpi: Okko Oravan kaksi pesää 

Helsinki: Lasten Keskus, 2011. 25 s. ISBN 978-951-627-877-6 

Okko Oravan vanhemmat eivät enää tule toimeen keskenään. 

Koko metsä on väsynyt heidän tappeluunsa. ”Muuttakaa eri 

pesiin!” pöllö ehdottaa. Kahden pesän väliin jää hämmentynyt 

oravanpoikanen. Monia vaihtoehtoja on tarjolla, kun etsitään 

Okolle turvallista pesää, ja lopulta ratkaisu löytyykin. Avioeroa 

lapsen kannalta käsittelevä tarina pyrkii näyttämään, että 

vaikeassakin tilanteessa on olemassa lapselle myönteisiä 

vaihtoehtoja.  

 

Tuisku, Katinka: Kuun ja Auringon lapset 

Kärkölä: Pieni karhu, 2008. 38 s. ISBN 978-952-5321-48-7 

Äiti-kuu ja Aurinko-isä eivät enää mahdu samalle taivaalle vaan päätyvät myrskyiseen eroon. 

Kaksoset menettävät toisen vanhempansa ja toisensa. Vuosien jälkeen kaksoset tapaavat 

sattuman kautta ja joutuvat uuteen tilanteeseen. Voiko erosta toipua ja pystyvätkö 

vanhemmat lastensa avulla antamaan anteeksi eron tuoman tuskan?  

 

Walsh, Melanie: Minulla on kaksi kotia 

Helsinki: Nemo, 2013. 23 s. ISBN 978-952-240-184-7 

"Äitini ja isäni eivät enää asu yhdessä. Joskus asun äidin 

kanssa ja joskus asun isän kanssa."  

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. 
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Weitze, Monika & Battut, Eric: Kuinka pikku elefantti parani 

suuresta surustaan 

Helsinki: Lasten keskus, 1999. 25 s. ISBN 951-627-219-3 

Pienellä vaaleanpunaisella elefantilla oli sydänystävä. Mutta 

eräänä päivänä niiden perheet vaelsivat eri suuntiin, ja 

ystävykset joutuivat eroamaan toisistaan. Pieni elefantti oli 

niin murheissaan, ettei sitä huvittanut edes leikkiä. Onneksi 

pöllö Heureka osasi neuvoa, miten pieni vaaleanpunainen 

elefantti paranisi suuresta surustaan. Viisas koskettava 

tarina ystävän menettämisestä ja kaipauksesta, jonka 

läpikäyminen auttaa löytämään sydämestä tilaa uusille 

asioille ja ilolle. 

 

Weninger, Brigitte & Maucler, Christian: Nähdään taas, isä 

Helsinki: Lasten keskus, 2008. 25 s. ISBN 978-951-627-784-7 

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. Kirja käsittelee 

myötätuntoisesti lapsen vaikeuksia avioeron tuomissa 

ongelmissa ja auttaa löytämään oikeat sanat, kun niistä 

puhutaan lapsen kanssa. 

 

Willis, Jeanne & Ross, Tony: Älä päästä irti!  

Karkkila: Kustannus-Mäkelä, 2003. 23 s. ISBN 951-882-298-0 

Lämmin kertomus isän ja tyttären suhteesta, joka kiteytyy 

tytön yritykseen oppia ajamaan polkupyörällä. Isä 

kannustaa tytärtään oppimaan uutta, vaikka samalla 

mieleen nousee jo pelko menetyksestä. He huomaavat 

miten tärkeitä toisilleen ovat. Liikuttavan tarinan 

tunnelmaa korostaa herkkävireisen kaunis kuvitus. 
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AIKUISEN JA LAPSEN KESKUSTELUJEN AVUKSI 
 

Holmberg, Tiina & Moisio, Johanna: Ville Vilkastuksen tunneseikkailu 

Jyväskylä: Pesäpuu, lastensuojelun erityisosaamisen keskus, 2003. 28 s. ISBN 952-91-5821-1 

Ville Vilkastuksen seikkailu vie kuulijansa tunteiden vuoristoradalle. Tarina johdattaa lasta 

hienovaraisesti kertomaan omista kokemuksistaan ja niihin liittyvistä tunteista. Eläytyessään 

gorillanpoikasen tapahtumarikkaaseen päivään lapsi voi löytää yhtymäkohtia omaan 

elämäänsä. Hän voi tuntea empatiaa, jakaa ongelmansa satuhahmon kanssa ja saada 

kertomusta kuunnellessaan kokemuksen siitä, että joku toinenkin tuntee samoin kuin minä. 

 

Kaskinen, Anna-Mari & Nygård-Niemistö, Marjo: Koti 

kahdessa sydämessä: kun isä ja äiti eroavat 

Helsinki: Kirjapaja, 2005. 43 s. ISBN 951-625-972-3 

Kodin hajoaminen ja vanhempien muuttaminen erilleen 

on lapselle kipeä kokemus. Eroprosessin suurimpia 

häviäjiä ovat aina lapset, ja tutkimusten mukaan erosta 

toipuminen kestää usein pitkälle aikuisuuteen. Parhaiten 

selviävät ne, jotka voivat käsitellä eroa isän ja äidin kanssa 

jo lapsena. Anna-Mari Kaskinen lähestyy tätä vaikeaa ja 

herkkää aihetta lapsen silmin ja hengellisyyden kautta. 

Kirjan lukeminen lapsen kanssa auttaa käsittelemään niitä hämmentäviä tilanteita, joista on 

vaikea puhua lapsen kanssa.  

 

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

Jyväskylä: Kehityksen avaimet, 2005. 57 s. ISBN 951-97463-9-0 

Teos on tarkoitettu erityisesti 7-14 -vuotiaille lapsille ja varhaisnuorille, joiden vanhemmat 

ovat eronneet tai eroamassa. Kirja soveltuu nuoremmillekin lapsille. Lähtökohtana on kertoa 

avioerosta sellaisella tavalla, jonka lapsi voi ymmärtää ja näin antaa lapsille välineitä erosta 

selviytymiseen. Vanhempien on erovaiheessa vaikea kertoa erosta lapsilleen, joten nämä 

kokevat usein jäävänsä huomiotta. Tämä teos virittää myös selviytymisen kannalta tärkeää 

vuorovaikutusta lasten ja aikuisten kesken. Sitä voi lukea yksin, ystävän tai aikuisen kanssa. 
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Rinnevuori, Esko & Porrassalmi, Kirsi: Pasin kaksi kotia 

Tampere: Lumikki-kustannus: Team-Rinnevuori, 2013. 56 s. ISBN 978-951-98976-2-2 

Pasin kaksi kotia on psykologi Esko Rinnevuoren suunnittelema kirja ennen kaikkea lapsille, 

joiden elämää vanhempien ero koskettaa. Kirjan tarina tarjoaa lapselle mahdollisuuden 

tutustua siihen, mitä vanhempien ero käytännössä merkitsee. Lapsi saa myös seurata sitä, 

mitä tarinan poika kokee ja tuntee. Lisäksi kirja tarjoaa vanhemmille välineen 

erotilanteeseen liittyvien lapsen tunteiden ymmärtämiseen ja lapsen kysymyksiin 

vastaamiseen. Tavoitteena on auttaa lasta tunnistamaan omia tunteitansa ja nimeämään ja 

käsittelemään niitä. Kirja on tarkoitettu luettavaksi yhdessä lapsen kanssa. 

 

Saarenvirta, Sinimarja & Ponsimaa, Petteri: Älkää huutako!: Satu 

perheen ero- ja muutostilanteisiin 

Helsinki: Kirjalito, 2004. 45 s. ISBN 951-28-4127-4 

Satukirja on kirjoitettu lapsille ja vanhemmille avuksi 

tilanteisiin, joista on vaikea keskustella ja joita on vaikea 

selittää. Kirjan tapahtumissa Jessikan vanhemmat ovat 

eroamassa, ja vanhempien tilanne peilautuu Jessikan 

satumaiseen uneen, jonka avulla hän käsittelee tilannetta. 

Jessika tapaa unessaan eläimiä, jotka ovat yhtä allapäin kuin 

hän itse. Satumaailmassa eläimet huutavat ja riitelevät 

samalla tavalla kuin Jessikan vanhemmatkin, ja eläinten 

poikaset purkavat tunteitaan Jessikan kanssa. Jännittävät seikkailut ja oiva huumori luovat 

satuun lämpimän tunnelman. 

 

Tarpila, Johanna (toim.): Juholla on kaksi kotia. Puhutaan avioerosta lapsen kanssa 

Helsinki: Otava, 1996. 30 s. ISBN 951-1-14773-1. 

Kirjan tarkoitus on auttaa lasta ja aikuista keskustelemaan avioerosta. Kirjan tarina tarjoaa 

lapsille ajatuksia ja samaistumisen mahdollisuuksia runsaan ja raikkaan kuvituksen 

tukemana. Aikuisille on koottu tiivis ja käytännönläheinen tietopaketti niistä asioista, jotka 

helpottavat lapsen elämää eron jälkeen. 

 



 

10 
 

Ylönen, Hilkka (toim.): Satulaivan matkassa: sadut lapsen 

apuna vanhempien erotessa 

Helsinki: Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto, 2007. 147 s. 

ISBN 978-951-98642-7-3 

Kirjan tarkoituksena on käsitellä satujen avulla vanhempien 

eroa. Satujen aiheet liittyvät erilaisiin tunteisiin, joita 

lapsessa saattaa herätä vanhempien erotessa. Kirjassa on 

satuihin liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä, joiden kautta 

voidaan peilata satujen herättämiä mielikuvia lapsen omiin 

tuntemuksiin. Kirja soveltuu lasten kanssa työskenteleville 

ammattilaisille, vanhemmille ja muille aikuisille, jotka elävät 

yhdessä lapsen kanssa perheen erotilannetta. Satulaivan 

matkassa aikuinen ja lapsi voivat yhdessä luoda aivan oman näköisen matkan erosta 

selviytymiseen. 

 

LASTEN JA NUORTEN KAUNOKIRJALLISUUS 
 

 

Ala-Harja, Riikka: Kahden maan Ebba 

Helsinki: Otava, 2017. 108 s. ISBN 978-951-1-31074-7 

Ebballa on kaksi kotia - ja viisi meno-paluulentoa vuodessa. 

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 ja välillä myös Jolankan tytär Anna, 

joka on kuusi ja matkii kaikessa. Ärsyttävää. Kunpa olisi vain 

yksi koti! Perillä isällä on Ebballe yllätys. Tosi tyhmä yllätys. 

Annakin yllättää Ebban. Hänellä on salaisuus. Ehkä Anna ei sittenkään ole ihan mahdoton. 
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Alm, Outi: Karkumatkalla kotiin 

Helsinki: Sanasilta, 2010. 128 s. ISBN 978-952-99475-8-4 

Siirin vanhemmat ovat eronneet ja ystävyyssuhteet rakoilevat. Parhaat ystävät Tanja ja 

Veera tuntuvat yllättäen vierailta. Siiri joutuu muuttamaan äitinsä kanssa kaupungista 

maalle ja häntä harmittaa matkustaa bussilla koulusta kotiin, asua rapistuvassa talossa 

keskellä metsää ja kestää ylireagoivaa äitiään. Oliko vanhempien ihan pakko erota? Kaikki 

tuttu tuntuu katoavan, mutta muutosten keskellä alkaa tapahtua jänniä. Naapurin pihaan 

saapuu villiintynyt koira, ja Siirin toive omasta koirasta herää eloon. Maaseutuelämä 

osoittautuu odotettua jännittävämmäksi, ja pian Siiri huomaa olevansa keskellä 

tapahtumavyyhteä, joka yllättää hänet kerta toisensa jälkeen. 

 

Delval, Marie-Hélène & McPhail, David: Pikku Mäyrän kaksi kotia 

Helsinki: Lasten keskus, 2008. 32 s. ISBN 978-951-627-725-0 

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. 

 

 

Hintsanen, Päivi & Kästämä, Timo: Paina jarrua, ukki!  

Helsinki: Tammi, 1997. 120 s. ISBN 951-31-0980-1 

Teron ukki kurvailee pyörätuolillaan ja pilailee tekohampaillaan. Hän neuvoo Teroa ja tämän 

parasta kaveria Juhaa tekemään majan metsään. Teron vanhemmat ovat eroamassa ja Tero 

päättää karata majalle. Sydänkohtauksen saanut ukkikin karkaa sairaalasta. 

 

Hoestlandt, Jo & Bloch, Serge: Kotona myrskyää 

Helsinki: Lasten keskus, 2007. 48 s. ISBN 978-951-627-697-0 

Kun Saaran vanhemmat riitelevät, kotona myrskyää. Ja nykyään 

myrsky riehuu kotona aamusta iltaan. Vaikka Saaralla on paras 

kaveri Jenni, vaikka äiti halii ja suukottaa häntä ja vaikka isä 

vitsailee, Saaraa pelottaa silti. Hän haluaisi vain palata aikaan, 

jolloin kaikki tykkäsivät toisistaan! Saara miettii, voivatko he 

enää koskaan olla onnellisia yhdessä. 
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Karpio, Markku: Myrskyvaroitus 

Helsinki: Otava, 2008. 237 s. ISBN 978-951-1-23000-7 

Poikamaisen veikeä nuortenromaani kuvaa elävästi oman 

paikan etsintää ennakkoluulojen keskellä. Yksitoistavuotias 

Emil on muuttanut äitinsä kanssa Espoosta ulkosaaristoon. 

Skatholmenissa luonnosta kiinnostunut Emil bongaa lintuja, 

kasvattaa tunkiomatoja ja tarkkailee lähimetsien ja rantojen 

luonnonilmiöitä. Kaikki olisi hyvin, jos ei pitäisi mennä 

kouluun. Uteliaiden luokkakavereiden töllistely ja 

hämmästely käy Emilin hermoille. Eivätkä opettajat ole sen 

parempia - ikään kuin eivät olisi koskaan nähneet 

tummaihoista nuorta! Emil toivoo, että hänen kenialainen 

isänsä voisi auttaa häntä löytämään oman paikkansa. Mutta lauttamatka saaristosta isän luo 

Tukholmaan ei tunnukaan olevan ihan yksinkertainen juttu. 

 

Leisko, Satu: Unohtunut maa 

Helsinki: Kehitysvammaliitto, oppimateriaalikeskus Opike, 2014. 80 

s. ISBN 978-951-580-571-3 

Susannan elämässä kaikki muuttuu, kun isä muuttaa pois. 

Mikään ei ole enää hauskaa tai samanlaista kuin ennen. Kurja 

tilanne saa uuden käänteen, kun Susanna tapaa metsän 

laidassa ihmeellisen Aarnin. Hän vie Susannan 

harsomaailmaan. Paikka tuntuu kummallisen tutulta. Onko 

Susanna käynyt harsomaailmassa ennenkin? Satu Leiskon 

selkokielinen nuorten fantasiakirja Unohtunut maa vie lukijan 

ollumien ja liekkojen arvoitukselliseen maahan. Tapahtumien 

pyörteissä tarinan päähenkilö Susanna huomaa, miten 

toivottominkin tilanne voi kääntyä hyväksi. Helppolukuinen nuortenkirja on suunnattu 

yläkoululaisille lukijoille. 

 

Oinonen, Marjo & Rossi, Tita: Mimmi Manteli 

Helsinki: WSOY, 2002. 45 s. ISBN 9510271632 

Päiväkoti-ikäinen Mimmi Manteli asuu kahden äitinsä kanssa, isä asuu toisessa kaupungissa. 

Kirjassa seurataan Mimmin arkipäivän asioita, mm. päiväkodissa ja lääkärissä käyntiä. 

Mimmillä on paljon ystäviä, myös mielikuvitusystävä Pelle. 
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Pulkka, Ulla & Kannosto, Sakari: Pikku Punkkarin romurinkka 

Hämeenlinna: Karisto Oy, 2017. 47 s. ISBN 978-951-23-6215-8 

”Miten minä saan liimattua isän takamuksen meidän sohvaan?” 

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. Pikku Punkkarin 

romurinkka on lämpimänuhmakas tarina vanhempien erosta ja lapsen tunnemyrskyistä 

perheen muuttaessa muotoaan. 

 

Virtanen, Arto & Louhi, Kristiina: Anna ja valkoinen lintu 

Helsinki: Tammi, 2010. 192 s. ISBN 978-951-31-5189-8 

Lämmin lastenromaani kekseliäästä Annasta ja hänen ystävistään. Anna käy Kalevan koulun 

toista luokkaa ja välillä hänellä on niin paljon mietittävää, että pää tuntuu painavan melkein 

yhtä paljon kuin koululaukkukin. Annalla on yhden sijasta kaksi kotia. Hänen pikkuveljensä 

Aleksanteri Pieni osaa jo puhua, mutta pitää enemmän eläinten ja moottorien äänten 

matkimisesta. Annan paras kaveri Vaula on kuuro ja kaverukset tarinoivat keskenään 

äänettömästi. Muita Annalle tärkeitä ihmisiä ovat ukki, kummitäti, Sohvi Kankaan-pala ja 

kukkakauppias Ansa Ripatti. Välitunnilla leikitään Myrkkysientä, ja Anna keksii niin hyvän 

piilon ettei kukaan löydä häntä. Onneksi sentään pieni valkoinen lintu pitää Annalle seuraa. 

 

Wilson, Jacqueline: Kurja juttu 

Helsinki: Otava, 2007. 286 s. ISBN 951-1-21278-8 

Jouluaattona Em yllättää isänsä keittiöstä puhumasta 

puhelimeen lempeitä jollekin muulle naiselle kuin Emin, Vitan 

ja Maxien äidille. Kun äiti ja isä eroavat, Em on pakahtua 

huolesta. Pikkusisaruksiaan hän yrittää piristää kertomalla 

tarinoita, mutta onko parhaallakaan tarinalla voimaa tuoda isä 

takaisin? 
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TIETOKIRJOJA AIKUISILLE 
 

Alasalmi, Päivi: Loistava yksinhuoltajuus 

Helsinki: Gummerus, 2011. 203 s. ISBN 978-951-20-7904-9 

Yksinhuoltaja tarvitsee tukea, voimaa ja varmuutta siitä, 

ettei ole yksin vaan yksi monista. Tässä kirjassa puhuvat 

yksinhuoltajuuden kokeneet, esimerkiksi viiden lapsen äiti, 

1- ja 3-vuotiaiden lasten isä, romani-isä, leskeksi jäänyt äiti, 

Afrikassa asunut suomalaisäiti sekä kirjailija itse. Heillä 

kaikilla on erilaiset taustat ja elämäntilanteet, mutta myös 

omat sankari ja selviytymistarinansa, joista muut 

yksinhuoltajat voivat ammentaa voimaa ja vinkkejä arkeen. 

Vanhemmuus ei ole helppoa, saati sitten yksinhuoltajuus, 

mutta Alasalmi kannustaa löytämään myös sen valoisat 

puolet. 

 

Avomaa, Pentti: Eroajan ABC 

Helsinki: Jyväskylä: Minerva, 2008. 188 s. ISBN 978-952-492-125-1 

Lähes puolet avioliitoista Suomessa päättyy eroon. Kirja esittelee tuoretta tietoa avioeron 

juridisesta ja taloudellisesta puolesta ja neuvoo oikeusprosessin kiemuroissa: avioehto, 

omaisuuden ositus, huoltajuuskiistat, huostaanotto, lähestymiskielto ym. kuvataan 

vaikutuksineen selkeästi ja ytimekkäästi. Yllättäviä mutkia matkaan saattavat tuoda myös 

ero ulkomaalaisesta, omaisuuden piilottelu ja perinnönjako, elatusavun laiminlyönti sekä 

uusperhe. 

 

Belt, Helka: Lapsellinen ero 

Helsinki: Kosmos, 2018. 189 s. ISBN 978-952-7144-70-1 

Kun lapsiperhe eroaa, parisuhde päättyy, mutta vanhemmuus 

jatkuu. Kuinka järjestää lapsen elämä uudessa tilanteessa? 

Yksinhuoltajuus, viikko-viikkojärjestelmä, 

viikonloppuvanhemmuus? Helka Belt on koonnut Lapsellinen 

ero -kirjaan 20 erilaisen perheen tarinat, jotka vaihtelevat aina 

onnistuneesta uusperheestä ulkomaiseen lapsikaappaukseen. 

Kirja tarjoaa runsaasti tietoa huoltajuusjärjestelyistä mutta myös 

vertaistukea ja lohtua. 
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Castrén, Anna-Maija: Onko perhettä eron jälkeen?: eroperhe, etäperhe, uusperhe  

Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2009. 209 s. ISBN 978-952-495-105-0 

Miksi kertomukset eroista, uudelleen avioitumisista ja niiden yhteydessä muuntuvista 

ihmissuhteiden verkostoista usein hätkähdyttävät, vaikka noin joka toinen avioliitto päättyy 

eroon? Erojen ja uusien perhemuotojen yleistymisestä huolimatta avioliittoon ja 

perheeseen liitetään yhä vahvasti odotus ja oletus ainutkertaisuudesta, jatkuvuudesta ja 

pysyvyydestä. Suuri osa perheistä on silti "epätyypillisiä" ja poikkeaa kokoonpanoltaan äidin, 

isän ja yhteisten lasten muodostamasta ydinperheestä. Onko perhettä eron jälkeen? 

perustuu tutkimukseen eronneiden suomalaisnaisten ja -miesten sosiaalisista verkostoista. 

Se tarkastelee uudenlaisia perhe- ja sukulaissuhteita ja pohtii, mikä lopulta oikeastaan 

päättyy eroon ja mikä elämässä jatkuu parisuhteiden aluista ja lopuista huolimatta. 

 

Edvall, Lilian: Eron pelisäännöt: näkökulmia avioeroon 

Hämeenlinna: Karisto, 2001. 268 s. ISBN 951-23-4149-2 

Eron pelisäännöt availee useita eroon liittyviä solmuja. Voiko avioeroa estää? Kaduttaako 

osapuolia jälkeenpäin? Miten lapset suhtautuvat? Onko olemassa kaavaa, jota noudattaen 

selviytyisi helpommalla? Eroavatko ihmiset liian helposti vai onko asia sittenkin päinvastoin 

– roikkuvatko kumppanit toisissaan liian pitkään? Mitä tapahtuu yhteiselle omaisuudelle? 

Tämä kirja pyrkii antamaan jonkinlaista valaistusta näihin ja lukuisiin muihin esiin nouseviin 

ongelmiin. Sen esimerkeissä puhuvat eron kokeneet – ja siitä selviytyneet – ihmiset. 

 

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (toim.): Monen kodin 

lapset: lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö 

Helsinki: Gaudeamus, 2018. 180 s. ISBN 978-952-495-475-4 

Monilla lapsilla on useampi koti. Lapsella voi olla kaksi kotia 

vanhempien eron jälkeen. Lastensuojelun asiakkaana olevat 

lapset saattavat asua monessa sijaisperheessä tai laitoksessa 

peräkkäin. Lapset vaihtavat kotia vanhempien työn perässä 

aiempaa useammin. Monen kodin lapsia ovat myös he, jotka 

joutuvat muuttamaan paetessaan sotia tai katastrofeja - jopa 

niin, että muu perhe jää toiseen maahan asumaan. 

Rasittaako reissaaminen kahden kodin välillä? Miten 

vanhempien väliset suhteet vaikuttavat kodin tuntuun? Voiko 

vastaanottokeskus olla koti? Mikä tekee lapselle kodista kodin? Monen kodin lapset 

tarkastelee monipaikkaisen asumisen kysymyksiä lasten näkökulmasta. 
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Hakaniemi, Katariina: Kaksi kotia: 17 tarinaa elämästä 

vanhempien eron jälkeen 

Tuusula: Reuna, 2016. 142 s. ISBN 978-952-7028-45-2 

Hakaniemen kirjassa ääneen pääsevät eroperheiden lapset. 

Minä-muotoon kirjoitettujen anonyymien ja intiimien 

tarinoiden värikkyyttä lisää se, että kertojat ovat kokeneet 

vanhempiensa eron hyvin eri ikäisinä. Haastateltavien 

ikähaarukka on 1560 vuotta. Kirjassa tarinansa kertoo muun 

muassa keski-ikäinen mies, joka vuosikausia tiesi 

vanhempiensa eroavan heti, kun pikkusisko täyttää 18 

vuotta. Miten se vaikutti kodin ilmapiiriin? Entä miehen omiin 

ihmissuhteisiin myöhemmin? 

Tarinat valottavat, miten eri tavalla avioeron voi hoitaa ja miten kauaskantoiset seuraukset 

huonosti hoidetulla erolla usein on. Kirjassa on myös esimerkkejä mallikkaasti hoidetuista 

avioeroista; sellaisista, joihin kirja rivien välistä kannustaa. 

 

Hakaniemi, Katariina: Tahdoin: 17 tarinaa elämästä eron 

jälkeen 

Rusutjärvi: Reuna, 2015. 152 s. ISBN 978-952-7028-23-0 

Mitä ero on opettanut ihmissuhteista, itsestä, naisista ja 

miehistä sekä luottamuksesta? Miten on käynyt käsitykselle 

rakkaudesta? Tahdoin-kirjan kirjoittaja on 

kulttuuritoimittaja, joka on haastatellut ihmisiä, pyytänyt 

muistelemaan ja kuvailemaan eron herättämiä 

tuntemuksia. Oman erotarinansa kertoo yksitoista naista ja 

kuusi miestä, jotka ovat iältään 38-58-vuotiaita. Osa heistä 

on eronnut kerran, osa kahdesti. Lähes kaikilla on lapsia. 

Kirjan kertojat ovat jättäjiä ja jätettyjä, pitkään yksin olleita 

ja suoraan uuteen suhteeseen siirtyneitä. Yhteistä heille on se, että he ovat selviytyneet. 

Aihe on kipeä, mutta näissä tarinoissa on mukana myös väriä ja huumoria. 
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Häkkänen-Nyholm, Helinä & Nyholm, Jan-Olof: 130 kysymystä 

avioerosta: psykologin ja lakimiehen opas hyvään eroon 

Helsinki: Readme.fi, 2015. 336 s. ISBN 978-952-3210-11-0 

Kirja muodostuu kysymyksistä joita muun muassa kirjoittajien 

asiakkaat ovat heille tehneet käydessään läpi eroprosessiaan. 

Kirja vastaa kysymyksiin ja kertoo mitä oikeudellisia ja 

psykologisia asioita liittyy avioeroon. Se tarjoaa tietoa eron 

pohdintavaiheeseen ja kertoo millainen on hyvä avioero. Kirja 

antaa keinoja suojella lasta eroprosessin tunnemyrskyiltä ja 

kertoo miten omia tunteitaan suhteessa puolisoon voi 

käsitellä. 

 

Kiianmaa, Kari: Hyvä ero, uusi elämä 

Helsinki: Multikustannus, 2008. 154 s. ISBN 978-952-468-184-1 

Ero, varsinkin pitkän parisuhteen päättyessä, on usein dramaattinen tapahtuma, joka 

aiheuttaa suuria muutoksia. Muutosten ei kuitenkaan tarvitse viedä elämää huonompaan 

suuntaan. Ero voi olla myös hyvä ratkaisu, ja huonoltakin vaihtoehdolta tuntuvasta erosta 

voi selviytyä voittajana. 30-vuotisella kokemuksellaan perhe- ja parisuhdetyöstä Kari 

Kiianmaa tietää, että naiset ovat yleensä taitavampia hakemaan apua ja selviytymään eron 

aiheuttamista elämänmuutoksista kuin miehet. Siksi hän suuntaa uuden kirjansa erityisesti 

miehille ja tarjoaa heidän kaipaamiaan työkaluja erokriisistä selviämiseen eron kaikki 

osapuolet - myös lapset - huomioon ottaen.  

 

Kääriäinen, Aino & Hämäläinen, Juha & Pölkki, Pirjo (toim.): Ero, vanhemmuus ja tukeminen 

Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, 2009. 282 s. ISBN 978-951-942-466-8 

Teos kokoaa yhteen suomalaisia parisuhteen päättymiseen, vanhemmuuteen sekä erosta 

johtuvaan tuen tarpeeseen liittyviä tutkimuksia. Lukijoille tarjotaan yllättäviäkin näkökulmia 

ja oivaltavia löytöjä. Artikkelit edustavat uusinta tietoa ja ymmärrystä aihealueesta. Teoksen 

tarkoituksena on valottaa eroamisen, vanhemmuuden ja tukemisen teemoja eri puolilta. 

Edustettuina on eri tieteenaloja ja eri yliopistoja. 
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Lipponen, Päivi & Wesaniemi, Pirjo: Lapsi ja ero: kertomuksia 

lapsesta ja avioerosta 

Helsinki: Kirjapaja, 2005. 168 s. ISBN 951-607-102-3 

Vuosittain Suomessa 30 000 lasta joutuu kokemaan 

vanhempien avioeron. Vanhempien ero koskettaa 

voimakkaasti lasta. Kirjassa on haastateltu 22 ihmistä, joiden 

vanhemmat ovat aikanaan eronneet. Nyt täysi-ikäisinä he 

kertovat omasta surustaan, helpotuksestaan ja siitä, miten he 

selviytyivät muutosten läpi. Oliko vanhemmilla kykyä 

huomata lapsen hätä ja tarpeet oman kriisinsä keskellä? 

Miten vanhempien avioero vaikutti heidän oman elämänsä 

kulkuun lapsena ja sittemmin aikuisena? Mikä heistä olisi ollut 

lapsen paras? 

 

Makkonen, Mikko: Avio- ja avoero pähkinänkuoressa: käytännön tietoa avio- tai avoeroa 

suunnitteleville 

Helsinki: Art House, 2005. 142 s. ISBN 951-884-406-2 

Avio- ja avoero pähkinänkuoressa tarjoaa eroa harkitsevalle tai suunnittelevalle perustiedot, 

joita eroprosessin läpiviemiseen tarvitaan. Kirjassa selvitetään muun muassa seuraavia 

asioita: eron virallistaminen, omaisuuden jako ja ositus, lapsen aseman järjestäminen; 

huolto, asuminen ja elatusapu sekä tapaamisoikeus, yhteiselämän lopettaminen. Teos antaa 

kokonaiskuvan siitä, mitä kaikkea avio- ja avoeroon liittyy varsinaisten asiakirjojen lisäksi. 

Siinä pohditaan myös ihmissuhdekysymyksiä, lapsen etua ja sitä, millainen on hyvä ero. 

Teoksesta löytyy myös asiakirjamalleja ja tietoja eri tahoista, jotka auttavat eron 

järjestelyssä.  

 

Muuraiskangas, Johanna: Kokonainen: elämä eron jälkeen 

Helsinki: WSOY, 2013. 212 s. ISBN 978-951-0-39238-6 

Kokonainen on myönteinen, ratkaisukeskeinen kirja eron keskellä eläville, eroamista 

pelkääville ja eron kokeneille naisille. Se auttaa avio- tai avoerosta selviytymisessä, tuo 

vertaistukea ja käytännön selviytymiskeinoja arkeen ja tukee kasvamaan kokonaiseksi eron 

jälkeen. Kirjassa annetaan tietoa ja vertaistukea eron kokeneiden tarinoiden kautta. 
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Mäkijärvi, Leena: Kahden kodin lapset: miten tuen lasta 

vanhempien avioerossa 

Jyväskylä: Docendo, 2014. 175 s. ISBN 978-952-291-084-4 

Suomessa avioeroissa syntyy joka vuosi 30 000 uutta 

erolasta ja -nuorta. Jokainen lapsi on yksilö, eikä kukaan 

syvimmiltään voi tietää ennalta, miten lapsi elää, kokee ja 

tuntee vanhempiensa eron. Aikuisten vastuu lapsen 

tukemiseen hänen ikäkautensa ja yksilöllisten 

ominaisuuksien perusteella on suuri: ilman tukea lasta ei 

saa jättää. Kahden kodin lapset -kirja on Leena Mäkijärven 

yli 20 vuotta jatkuneen eroperheiden lasten ja nuorten 

auttamistyön myötä syntynyt teos. Vanhemmat voivat 

todella auttaa lasta ja nuorta. Kirja kannustaa siihen jo ennen avioeroa, kun näyttää siltä, 

että mitään ei ole enää tehtävissä. Lapsi voi selvitä erosta hyvin, mutta tarvitsee kaiken tuen. 

Kirja on tarkoitettu vanhemmille, isovanhemmille, perheiden ystäville ja lähiaikuisille, 

sosiaalialan ammattilaisille, asianajajille sekä kaikille niille ammattilaisille, jotka joutuvat 

työssään ottamaan osaa lasten ja nuorten elämän vaikeimman asian ratkaisemiseen. 

 

Niemelä, Sirkku & Kääriäinen, Aino: Millan isä ja äiti eroavat: miten lasta voi auttaa vanhempien 

erotessa 

Helsinki: Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto, 2008. 94 s. ISBN 978-951-98642-8-0 

Vanhempien ero koskettaa kaikkia perheenjäseniä. Tässä kirjassa keskitytään lasten 

huomioimiseen ja tukemiseen vanhempien erotessa. Teos tarjoaa ajatuksia, neuvoja ja 

opastusta vanhemmille, lapsille sekä ammattilaisille. Kirja koostuu kolmesta osasta. 

Ensimmäisenä on fiktiivinen tarina Millasta, jonka vanhemmat eroavat. Toisessa osassa 

tarkastellaan lasten kokemuksia erosta ja etsitään lasta suojaavia tekijöitä vanhempien 

erotessa. Kolmas osa on lasten vertaistukiryhmistä tehdyn tutkimuksen raportointia. 

 

Pettilä, Ulla & Yli-Marttila, Lea: Eron vaiheet: opas eroaville ja eroavien auttajille  

Helsinki: Tietosanoma, 1999. 119 s. ISBN 951-885-161-1 

Suomalaisessa erossa tunteiden ja lakiasioiden selvittely kulkevat tavallisesti kahtena 

näennäisesti erillisenä prosessina. Eroavalle ne ovat kuitenkin yhtä kokonaisuutta – varsin 

usein kaaosta, jossa asiat kietoutuvat toisiinsa hankalasti selvitettäväksi vyyhdeksi. Tässä 

kirjassa eron vaiheita ja vaihtoehtoja käsitellään kokonaisuutena, lainopilliset ja tunnetyön 

vaiheet huomioon ottaen. Kirja tarjoaa selkeyttäviä lähtökohtia eroa harkitseville tai siihen 

päätyneille. 
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Pruuki, Heli & Sinkkonen, Jari: Lapsi ja ero: eväitä eteenpäin 

Helsinki: Kirjapaja, 2017. 213 s. ISBN 978-952-288-486-2 

Heli Pruukin ja Jari Sinkkosen teos auttaa vanhempia ja lapsen 

muita läheisiä kohtaamaan lapsen tarpeet erotilanteessa ja 

tukemaan hänen sopeutumistaan eron tuomiin muutoksiin ikä- 

ja kehitystasonsa mukaisesti. Teos tarjoaa myös paljon 

hyödyllistä tietoa lapsen edun hahmottamiseksi uudessa 

tilanteessa, muun muassa asumisratkaisuista, 

huoltajuuskysymyksistä ja psyykkisesti turvallisesta arjesta. 

 

 

Rauhala, Ilona: Eron keskellä 

Helsinki: Otava, 2014. 189 s. ISBN 978-951-1-27347-9 

Erotako vai ei? Naisen ei onneksi tarvitse tehdä vaikeaa päätöstä yksin. Kun parisuhde 

karahtaa kiville, se pitää korjata tai hylätä. Tunnetun ja luotettavan psykologin 

ratkaisukeskeinen opas tarjoaa apua eroa harkitseville ja eronneille. Mitä on hyvä ajatella ja 

ymmärtää, kun käy läpi vaikeaa kriisiä? Entä miten kannattaa käytännössä toimia? Kirja 

kannustaa vaikeassa elämäntilanteessa olevia naisia löytämään uusia optimistisia 

näkökulmia. Se toimii oppaana myös niille, jotka haluavat ymmärtää eron keskellä olevaa 

ystävää. 

 

Rosenborg, Marika: Sinä selviät kyllä: erovuoden matkaopas 

Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2018. 253 s. ISBN 978-951-1-

31538-4 

”Ero ei ole vain yhden aikakauden loppu, se on samalla uuden 

ajan alku.” 

Kun suhde loppuu, tärkeintä on tarkastella mennyttä 

rehellisesti, käydä läpi tunteet hyväksyvästi sekä välttää 

katkeroituminen. Tulee aika, jolloin haluaa antaa anteeksi niin 

toiselle kuin itsellekin. Opas tarjoaa vahvistavia työkaluja 

tilanteeseen, jossa elämästä on kadonnut tarkoitus. 
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Stolbow, Marianna: Erosta eteenpäin 

Helsinki: WSOY, 2014. 249 s. ISBN 978-951-0-40577-2 

Eropäätös on vaikea. Jokaiselle. Mitä hitaammin ja perusteellisemmin ihminen pysähtyy 

eronsa äärelle, sitä enemmän hän oivaltaa itsestään. Hitaasta ja kipeästä kriisistä voi jatkaa 

eteenpäin aivan uusin eväin. Eroasiantuntijan opas antaa askelmerkkejä eroa harkitseville ja 

eronneille. Kirjassa pohditaan, kuinka kohdata eroon liittyvät vihan ja surun tunteet. 

Havainnollisten esimerkkien kautta Marianna Stolbow esittelee kirjassaan erosta 

selviytymisen erilaisia keinoja. Kirja avaa eroprosessin kulmakohtia ja kompastuskiviä 

kertomalla siitä, mikä ihmisiä erossa pelottaa ja surettaa ja millä he pääsevät kaikesta yli. 

 

Sussman, Rachel A.: Erokirja: naisen opas erosta toipumiseen 

Helsinki: Otava, 2012. 402 s. ISBN 978-951-1-26343-2 

Kokenut parisuhdeterapeutti auttaa eronnutta naista saamaan 

elämänsä raiteilleen kolmen toisiaan seuraavan vaiheen kautta. 

Aivan aluksi on päästävä yli pahimmasta surusta ja luotava 

vahva tukiverkosto. Seuraavaksi on vuorossa eron syiden 

ymmärtäminen. Omaa kokemustaan ja muiden tarinoita 

pohtimalla nainen voi kartoittaa oman rakkaushistoriansa ja 

nähdä, miten tulevaisuudessa on mahdollista toimia toisin ja 

tehdä parempia valintoja. Prosessin edettyä uudistumisen 

vaiheeseen omat voimat ovat palautuneet ja vahvistuneet, ja 

elämä maistuu taas. 

 

Thorèn, Heli: Ehjäksi: kertomus hyvästä erosta 

Helsinki: Cozy Publishing, 2015. 247 s. ISBN 978-952-7054-15-4 

”Ei ole oikeaa tai väärää tapaa erota. Minkään ei kuuluisi mennä millään muulla tavalla kuin 

se menee.” 

Toimittaja Heli Thorén piti päiväkirjaa eron hetkestä aina vuoden eteenpäin taas hyvään 

elämään asti. Ehkäksi antaa sydänsurua potevalle niin vertaistukea kuin myös voimaa sekä 

uskoa siihen, että kaikesta selviää, kasvun avulla. Ehjäksi - Hyvän eron tarina -kirjassa 

päiväkirjamerkintöjä täydentää voima-ajatuksillaan Hyvän elämän anatomia -kirjailija Sara 

Karlsson. 
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Warshak, Richard A.: Eromyrkky: kuinka suojella lasta 

avioerotilanteessa 

Helsinki: Gummerus, 2012. 391 s. ISBN 978-951-20-8575-0 

Lapsen vieraantuminen toisesta vanhemmasta on surullisen 

usein avioerojen arkipäivää. Joskus vieraantumisen syynä 

saattaa olla lähivanhemman solvaus- ja 

vieraannuttamiskampanja - tilanne, jonka käsittelyn 

vanhemmat saattavat pelätä vahingoittavan lapsia entisestään. 

Kokenut psykologi ja perheneuvoja Richard Warshak on 

kuitenkin vakuuttunut siitä, että passiivinen lähestymistapa ei 

kannata, vaan eromyrkyn oireisiin on puututtava tehokkaasti. 

Kirja auttaa tunnistamaan vieraantumisen merkit ja reagoimaan 

tulehtuneeseen tilanteeseen kypsästi ilman kostopyrkimyksiä. 

 

 

UUSPERHEET: KIRJOJA LAPSILLE JA NUORILLE 

 

 

Ala-Harja, Riikka: Kahden perheen Ebba 

Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2018. 110 s. ISBN 978-951-1-

32458-4 

Ebban kaksi perhettä kohtaavat, kun isä tulee käymään 

Saksasta uuden perheensä kanssa. Vierailu on yllätyksiä 

täynnä. Viidesluokkalaisen Ebban ei tarvitse tänä keväänä 

lentää Berliiniin, sillä isä matkustaa Helsinkiin. Mukana tulevat 

isän uusi puoliso Jolanka ja Jolankan tytär Anna, joka roikkuu 

koko ajan Ebban kimpussa. Korkeasaaren-retkellä Jolanka 

auttaa, kun Ebba kaivaa neuvoja hankalassa tilanteessa. "Ihan 

kuin Jolanka tajuais mua. Ekaa kertaa kunnolla", Ebba 

ajattelee. Lisää yllättäviä asioita on luvassa, kun Ebban kaksi 

perhettä kokoontuu yhteiselle aterialle. 
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Bagge, Tapani: Kotona 

Helsinki: Tammi, 2012. 74 s. ISBN 978-951-31-7105-6 

Kaisan äiti on muuttanut Ulkosaarelle ja Kaisa muuttaa isän 

kanssa asumaan Sirkan luokse. Sirkka on mukava, mutta aluksi 

elämä uudessa kodissa tuntuu Kaisasta oudolta. Alusta asti 

alkavat asiat mennä pieleen, kun isä ei olekaan tehnyt voileipiä 

valmiiksi jääkaappiin, niin kuin aina ennen! Mutta hyviäkin 

puolia alkaa onneksi löytyä: kun on kipeänä, saa pelata Afrikan 

tähteä sairaspäivän säännöillä. Ja Sirkka osaa valaa savea ja 

tehdä hyvää kinkku-ananaspitsaa. 

 

Endres, Brigitte & Paule, Irmgard: Niilon uusi perhe 

Karkkila: Mäkelä, 2008. 28 s. ISBN 978-951-882-825-2 

Niiloa harmittaa: äiti, jonka kanssa hän asuu kaksistaan, on 

rakastunut. Ja vielä hänen päiväkotikaverinsa Emman isään! 

Kaiken kukkuraksi Emma ja hänen isänsä muuttavat äidin ja 

Niilon kotiin. Tämä on tilkkutäkkiperhe, äiti sanoo, mutta Niilo 

ei haluaisi itselleen sellaista. Tilanne ei ole kenellekään helppo, 

mutta lopulta Niilokin huomaa, että suurempi perhe on 

hauska asia. Lämmin ja empaattinen tarina tukee lasta 

vaikeassa tilanteessa. Kirjan lopussa annetaan vanhemmille 

vinkkejä, miten he voivat auttaa lapsia sopeutumaan uuden 

perheen elämään. 

 

Juurikainen, Outi & Vajanto, Tiia: Äidin uusi kaveri 

Polvijärvi: Kustannuskynnys, 2013. 34 s. ISBN 978-952-5975-

33-8 

Jesse näkee äidin kuvan netissä eikä äiti suostu 

kertomaan miten kuva on sinne joutunt. Seuraavan 

isiviikonlopun jälkeen äiti on muuttunut kauniiksi, 

mutta Jesse haluaa tavallisen äidin takaisin. Jesse ei 

myöskään pidä viestejä suhisevista kännyköistä eikä 

vieraista t-paidoista makuuhuoneessa. Äiti on löytänyt 

uuden ystävän, josta Jesse ei halua tietää mitään. 
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Jyllikoski, Elisa: Ihanuusperhe 

Turku, Rauhankatu 12: Suomen uusperheellisten liitto, 2007. 17 s. ISBN 978-952-92-1903-2 

Pyryn ihan uus perhe Talonmies Tarmo muuttaa Pyryn kotiin ja rauhaisa elämä äidin kanssa 

kahdestaan on Pyryn mielestä mennyttä. Perheessä haetaan rooleja puolin ja toisin eikä 

riidoiltakaan vältytä. Pyryn suurin toive kuitenkin lopulta toteutuu. Tämä kirja on omistettu 

kaikille maailman pikkupyryille, jotka päättävät jäädä sittenkin kotiin asumaan. 

 

Luciani, Brigitte & Tharlett, Eve: Herra Mäyränen ja rouva 

Repolainen 

Helsinki: Otava, 2007. 32 s. ISBN 978-951-121-61-17 

Rouva Repolainen ja hänen tyttärensä Roosa lähtevät 

pesäkolostaan metsästäjiä pakoon. Herra Mäyränen päättää 

ottaa heidät kotiinsa turvaan, mutta lapsilta asuminen 

samassa kolossa ei suju kinastelematta. Roosa Repolaisen 

mielestä mäyrät ovat hitaita, varovaisia ja pelkäävät kaikkea 

- lisäksi mäyrät ovat varsinaisia siisteysnipottajia! Herra 

Mäyräsen lasten Hotkon ja Poskun mielestä ketut taas 

hosuvat liikaa, rakastavat sotkuisia lääviä ja ovat kerta 

kaikkiaan täysiä kaistapäitä. Kinastelun ja kyräilyn jälkeen 

yhteinen sävel löytyy sittenkin. 

 

Mäkelä, Hannu: Miisan uusi perhe 

Helsinki: Tammi, 2005. 148 s. ISBN 951-31-3365-6 

"Minun nimeni on Miisa. Isä sanoo minua kyllä joskus myös 

Misiksi. Ja joskus Iisaksi ja sitten siitä vielä pehmeämmin 

Isiksi. Niin meillä on sama nimi. Mutta oikeasti vain isä on Isi. 

Minä asun kahta kohtia, vuoroin äidin ja vuoroin isän luona. 

Kun isä hakee minut perjantaina tarhasta, tiedän että viikko 

on kulunut ja alkaa viikonloppu. Ja sama sitten taas viikon 

päästä. Ja joskus kyllä muulloinkin, jos jompikumpi matkustaa 

maailmalle. Ne tulevat kuitenkin aina takaisin, yhtä varmasti 

kuin raitiovaunut, kiertävät kolmosen lenkin, mutta eri 

suuntaan." Hannu Mäkelä kertoo ainutlaatuisen 

koskettavasti ja eläytyvästi kuusivuotiaan Miisan arjesta 

kahdessa kodissa. Millaista on, kun on kaksi kotia? Entä kun lapsen elämään tulee uusia 

aikuisia? 
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Nadin, Joanna: Hyvä paha äitipuoli 

Karkkila: Mäkelä, 2016. 47 s. ISBN 978-951-883-804-6 

Otto on lukenut paljon kirjoja ja tietää kaiken äitipuolista. 

Äitipuolet ovat ilkeitä ja pelottavia. Itse asiassa äitipuolet 

ovat oikeita hirviöitä! Niinpä Otto osaa olla varuillaan, kun 

hän tapaa isän uuden tyttöystävän... Sininen banaani on 

kirjasarja juuri lukemaan oppineille. 

 

 

 

Parkkinen, Jukka: Viekas mies tuli taloon 

Helsinki: WSOY, 2001. 192 s. ISBN 951-026-253-6 

Satua on joku sanonut joskun tädiksi. Ei sen takia, että hän olisi täti eikä siksi, että hän on 

Setälä. Pikemminkin siitä syystä, että hänellä on mielikuvitusta. Sellainen joka ei usko 

satuihin sanoisi, että Satu puhuu palturia, juksaa, heittää legendaa, kertoo satuja, huijaa tai 

suorastaan valehtelee. Saattaa olla näin, mutta yhdessä asiassa Satu on tosissaan: viekas 

mies tuli taloon keväisenä päivänä iltaruskon aikaan. Viekas mies aikoo mieheksi miehen 

paikalle ja isäksi isän tilalle. Mutta Sadulla on asiaan Sadun konstit: olipa kerran ja sen 

pituinen se. 

 

Wilson, Jacqueline: Kahden kodin välillä 

Helsinki: Otava, 2002. 159 s. ISBN 978-951-11-7892-7 

10-vuotias Andy-tyttö matkustaa joka viikko äidin uudesta 

kodista isän uuteen kotiin, muttei tunne oloaan kotoisaksi 

kummassakaan. Vanhempien avioeroa lapsen silmin 

kuvaava kirja ilmestyi ensimmäisen kerran suomeksi vuonna 

2002. 
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UUSPERHEET: TIETOKIRJOJA AIKUISILLE 
 

Jallinoja, Riitta: Vieras perheessä 

Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2009. 291 s. ISBN 978-952-495-116-6 

Vieras perheessä kuvaa, miten alkoholismi, uusperhe, aikuistuneen lapsen omat valinnat, 

kansainvälinen adoptio, valvotut perhetapaamiset, ansiotyö, sairaus, vanheneminen ja 

virtuaalimaailmaan vetäytyminen luovat vierautta perheessä ja voivat johtaa jopa välien 

katkeamiseen. Tällaista kutsumatonta vierasta pyritään torjumaan, mutta sen kanssa voi 

myös oppia tulemaan toimeen. Teos perustuu suomalaiseen eturivin perhetutkimukseen. Se 

tarjoaa ajattelemisen aihetta perheasioista yleensä kiinnostuneille sekä jokaiselle, jolla on 

omia tai lähipiirin kokemuksia "vieraasta perheessä". 

 

Murtorinne-Lahtinen, Minna: Hyvä paha äitipuoli: uusperheen 

arjessa 

Helsinki: Kirjapaja, 2013. 153 s. ISBN 978-952-247-396-7 

Äitipuolten elämä on kuin tarkoin varjeltu salaisuus. Arasta 

aiheesta ei keskustella julkisuudessa - naistenlehtien 

kiiltokuvajuttuja lukuun ottamatta. Monet äitipuolet eivät jaa 

todellisia tuntojaan edes lähimmilleen. Äitipuolena elämisen 

malleinakin on vanhoja myyttejä ja satuja, jotka eivät istu 

nykyarkeen. Äitipuolet kertovat niin kielletyistä ja kipeistä 

tunteistaan kuin ilonhetkistäänkin. Teos tarjoaa lukijalle useita 

samastumismahdollisuuksia. On monia tapoja olla kyllin hyvä 

äitipuoli - täydellisyydentavoittelusta ei sen sijaan ole hyötyä 

kenellekään. Parhaimmillaan uusperhe rikastuttaa elämää ja tekee siitä merkityksellistä. 

 

Raittila, Kaisa & Sutinen, Päivi: Huonetta vai sukua: elämää uusperheessä 

Helsinki: Kirjapaja, 2008. 171 s. ISBN 951-607-369-7 

Lapsiperheistä joka kymmenes on uusperhe. Kun luku avioerojen yleistymisen myötä kasvaa, 

yhä useammassa kodissa keskustellaan siitä, miten asiat meillä tehdään ja ketä pitää totella. 

Unelma uudesta alusta paljastuu usein pakoksi sietää yhteen totuttelun vaivaa. Kun 

perheessä on lapsia edellisistä avioliitoista, yhteinen tulevaisuus vaatii sopeutumisaikaa. Se 

ei kuitenkaan estä elämästä hyvää elämää myös uusperheessä. 
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Rauha, Maija: Äitipuolen käsikirja: nauti elämästä uusperheessä 

Helsinki: WSOY, 2003. 265 s. ISBN 951-0-28032-1 

Äitipuolen käsikirja on äitipuolen ystävä. Se kertoo, keitä äitipuolet ovat, mitä he ajattelevat 

ja millaisia tilanteita he kohtaavat rakentaessaan perhettä entisten avioliittojen raunioille. 

Kirja antaa myös käytännön ohjeita. Miten hoitaa ja kasvattaa lasta, joka ei ole oma? Voiko 

häntä rakastaa? Miten suhtautua lapsen äitiin? Ja enne kaikkea: miten pitää huolta omasta 

hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan? 

 

Rosenborg, Marika & Törmänen, Tarja: Uusperheen käsikirja 

Helsinki: Otava, 2019. 200 s. ISBN 978-951-1-33879-6 

Kahden perhekulttuurin yhdistäminen on usein haastavaa. 

Uuteen yhteisöön pitäisi mahtua monenlaisia ihmisiä, 

tunteita ja tapoja toimia. 

Lämmin ja asiantunteva opas käy läpi uusperheen vaiheita, 

joihin kuuluu niin ristiriitoja kuin vahvistumistakin. Oppeja voi 

soveltaa käytäntöön erilaisten perheiden jakamien 

tarinoiden ja oivallusten avulla. Uusperhe luo 

mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä ihmisenä sekä lisätä 

elämäänsä välittämistä ja arvostusta. 

  



 

28 
 

TEKIJÄHAKEMISTO 
 

A 

Ala-Harja, Riikka ................................. 10, 22 

Alasalmi, Päivi .......................................... 14 

Alm, Outi .................................................. 11 

Anholt, Laurence ……………………………………. 4 

Avomaa, Pentti ........................................ 14 

 

B 

Bagge, Tapani .......................................... 23 

Battut, Eric ................................................ 7 

Belt, Helka ............................................... 14 

Bloch, Serge ............................................. 11 

 

C 

Castrén, Anna-Maija ............................... 15 

Cole, Babette …………................................. 4 

Coplestone, Jim …………………………………..... 4 

 

D 

Delval, Marie-Hélène ............................... 11 

 

E 

Edvall, Lilian ………………….………………….….. 15 

Endres, Brigitte ........................................ 23 

Eyen, Cécile ................................................ 4 

 

F 

Forsberg, Hannele ................................... 15 

G 

Grahn, Annika ........................................... 4 

Gray, Kes ………………................................... 5 

 

H 

Hakaniemi, Katariina .............................. 16 

Hintsanen, Päivi ...................................... 11 

Hoestlandt, Jo ......................................... 11 

Holmberg, Tiina ........................................ 8 

Huuskonen, Outi ...................................... 5 

Häkkänen-Nyholm, Helinä ..................... 17 

Hämäläinen, Juha ................................... 17 

 

J 

Jallinoja, Riitta ......................................... 26 

Juurikainen, Outi ..................................... 23 

Jyllikoski, Elisa ......................................... 24 

 

K 

Kannosto, Sakari ...................................... 13 

Karpio, Markku ........................................ 12 

Kaskinen, Anna-Mari ................................. 8 

Kiianmaa, Kari ...................................... 8, 17 

Kummu, Essi .............................................. 5 

Kästämä, Timo ......................................... 11 

Kääriäinen, Aino ................................. 17, 19 

 

L 

Leisko, Satu ............................................. 12 



 

29 
 

Lipponen, Päivi ....................................... 18 

Louhi, Kristiina ........................................ 13 

Luciani, Brigitte ....................................... 24 

 

M 

Makkonen, Mikko .................................... 18 

Maucler, Christian ..................................... 7 

McPhail, David ......................................... 11 

Moisio, Johanna ........................................ 8 

Murtorinne-Lahtinen, Minna .................. 26 

Muuraiskangas, Johanna ......................... 18 

Mäkelä, Hannu …...................................... 24 

Mäkijärvi, Leena ...................................... 19 

 

N 

Nadin, Joanna …………………………….…..……. 25 

Niemelä, Sirkku ........................................ 19 

Nygård-Niemistö, Marjo ............................ 8 

Nyholm, Jan-Olof ...................................... 17 

 

O 

Oinonen, Marjo ……………………………………. 12 

 

P 

Parkkinen, Jukka ....................................... 25 

Paule, Irmgard .......................................... 23 

Pettilä, Ulla ............................................... 19 

Piepponen, Tuija ........................................ 4 

Ponsimaa, Petteri ....................................... 9 

Porrassalmi, Kirsi ........................................ 9 

Pruuki, Heli ................................................ 20 

Pulkka, Ulla ................................................ 13 

Pölkki, Pirjo ................................................ 17 

 

R 

Raittila, Kaisa .......................................... 26 

Rauha, Maija ........................................... 27 

Rauhala, Ilona ......................................... 20 

Rinnevuori, Esko ....................................... 9 

Ritala-Koskinen, Aino .............................. 15 

Rosenborg, Marika ............................ 20, 27 

Ross, Tony ................................................. 7 

Rossi, Tita ………………………………………….…. 12 

 

S 

Saarenvirta, Sinimarja ............................... 9 

Sinkkonen, Jari ......................................... 20 

Stolbow, Marianna .................................. 21 

Sussman, Rachel A. .................................. 21 

Sutinen, Päivi ........................................... 26 

 

T 

Talvitie, Virpi ………..................................... 6 

Tarpila, Johanna ........................................ 9 

Tharlett, Eve ............................................ 23 

Thorèn, Heli ............................................. 21 

Tonteri, Maisa ........................................... 6 

Tuisku, Katinka .......................................... 6 

Törmänen, Tarja ...................................... 27 

 

V 

Vajanto, Tiia .............................................. 23 



 

30 
 

Virtanen, Arto ………………........................... 13 

 

W 

Walsh, Melanie ........................................... 6 

Warshak, Richard A. .................................. 22 

Weitze, Monika …………………........................ 7 

Weninger, Brigitte ....................................... 7 

Wesaniemi, Pirjo ....................................... 18 

Willis, Jeanne .............................................. 7 

Wilson, Jacqueline ............................... 13, 25 

 

Y 

Yli-Marttila, Lea ...................................... 19 

Ylönen, Hilkka ......................................... 10

 

  



 

31 
 

TEOSHAKEMISTO 
 

 

130 kysymystä avioerosta: psykologin ja 

lakimiehen opas hyvään eroon…….……. 17 

 

A 

Anna ja valkoinen lintu ……………….……. 13 

Avio- ja avoero pähkinänkuoressa: käytännön 

tietoa avio- tai avoeroa suunnitteleville 

............................................................... 18 

Avioerotus .............................................. 4 

 

E 

Ehjäksi: kertomus hyvästä erosta …..…. 21 

Ero, vanhemmuus ja tukeminen ........... 17 

Eroajan ABC ........................................... 14 

Erokirja: naisen opas erosta toipumiseen 

……………………………………………………………. 21 

Eromyrkky: kuinka suojella lasta 

avioerotilanteessa …………………………….. 22 

Eron keskellä ......................................... 20 

Eron pelisäännöt: näkökulmia avioeroon 

................................................................ 15 

Eron vaiheet: opas eroaville ja eroavien 

auttajille …………………………..................... 19 

Erosta eteenpäin …………………………..…… 21 

 

H 

Herra Mäyränen ja rouva Repolainen ... 24 

Huomenna on paremmin: selviytymisopas, kun 

vanhemmat eroavat ................................. 8 

Huonetta vai sukua: elämää uusperheessä 

.................................................................. 26 

Hyvä ero, uusi elämä ............................... 17 

Hyvä paha äitipuoli .................................. 25 

Hyvä paha äitipuoli: uusperheen arjessa  

…………………………………………………………….… 26 

 

I 

Ihanuusperhe .......................................... 24 

 

J 

Juholla on kaksi kotia. Puhutaan avioerosta 

lapsen kanssa ……………………………………….. 9 

 

K 

Kahden kodin lapset: miten tuen lasta 

vanhempien avioerossa .......................... 19 

Kahden kodin välillä ................................ 25 

Kahden maan Ebba ................................. 10 

Kahden perheen Ebba ............................. 22 

Kaksi kotia: 17 tarinaa elämästä vanhempien 

eron jälkeen ………………............................ 16 

Karkumatkalla kotiin ............................... 11 

Kokonainen: elämä eron jälkeen ............ 18 

Koti kahdessa sydämessä: kun isä ja äiti eroavat 

................................................................... 8 

Kotona ..................................................... 23 

Kotona myrskyää .................................... 11 

Kuinka pikku elefantti parani suuresta surustaan 

................................................................... 7 

Kurja juttu ............................................... 13 

Kuun ja Auringon lapset ............................. 6 

 



 

32 
 

L 

Lapsellinen ero .......................................... 14 

Lapsi ja ero: eväitä eteenpäin ................... 20 

Lapsi ja ero: kertomuksia lapsesta ja avioerosta 

.................................................................... 18 

Loistava yksinhuoltajuus ........................... 14 

 

M 

Miisan uusi perhe ...................................... 24 

Millan isä ja äiti eroavat: miten lasta voi auttaa 

vanhempien erotessa ................................ 19 

Mimmi Manteli ………………………………………. 12 

Minulla on kaksi kotia ................................. 6 

Monen kodin lapset: lasten monipaikkainen 

asuminen ja sosiaalityö ………..…….............. 15 

Myrskyvaroitus ........................................... 12 

 

N 

Niilon uusi perhe ....................................... 23 

Nähdään taas, isä ........................................ 7 

 

O 

Okko Oravan kaksi pesää ........................... 6 

Onko perhettä eron jälkeen?: eroperhe, 

etäperhe, uusperhe .................................. 15 

 

P 

Paina jarrua, ukki! …………………................. 11 

Pasin kaksi kotia ………………………..…….…….. 9 

Pikku Mäyrän kaksi kotia ......................... 11 

Pikku Punkkarin romurinkka ................. 13 

Pikku Tipun kaksi pesää …………………….…. 4 

Pikkusuden kaksi kotia ............................ 4 

Piksu pikkusimpukan elämänmuutos ..... 5 

Puhelias Elias ........................................... 5 

 

R 

Rakkausliima ............................................ 5 

 

S 

Satulaivan matkassa: sadut lapsen apuna 

vanhempien erotessa ............................. 10 

Siili ja taikakorut ...................................... 4 

Sinä selviät kyllä: erovuoden matkaopas  

………………………………………………………..…… 20 

 

T 

Tahdoin: 17 tarinaa elämästä eron jälkeen 

................................................................. 16 

 

U 

Unohtunut maa ..................................... 12 

Uusperheen käsikirja ……………..………….. 27 

 

V 

Viekas mies tuli taloon ............................ 25 

Vieras perheessä ..................................... 26 

Ville Vilkastuksen tunneseikkailu ............. 8 

 

 

 

Ä 

Äidin uusi kaveri ........................................ 23 



 

33 
 

Äitipuolen käsikirja: nauti elämästä 

uusperheessä …………….………………………….. 27 

Älkää huutako!: satu perheen ero- ja 

muutostilanteisiin ….................................... 9 

Älä päästä irti! ............................................. 7 


