
Rohkeutta käsitteleviä lastenkirjoja 

Andreae: Rohkeutta, pikku pingviini 

Poppe pelkää vettä ja joutuu katselemaan 

vierestä, kun muut polskivat.  

Mistä Poppe saisi rohkeutta? 

 

Runomuotoinen tarina kannustuksen voimasta. 

 

Baker: Rohkea Sanni Hanhi 

Rohkea Sanni ei pelkää mitään, ei edes karhua ja 

muut metsän eläimet ovat tästä ihmeissään.  

Hauska ja yllättävä tarina hurjan rohkeasta 

hanhesta. 

 

Bates: Karhu ja rohkea jänis 

Karhu säikyttelee muita ja nauraa hohottaa. 

Eläimet kutsuvat koolle hätäkokouksen ja urhea 

jänis tarjoaa apuaan. 

Miten jänis onnistuu? Oppiiko karhu leikkimään 

muiden kanssa kiltimmin? 

 

Bright: Kyllä, sanoi koala 

Kalle-koala pitää siitä, että asiat ovat aina samalla 

tavalla. Eräänä päivänä Kalle kuitenkin huomaa, 

että elämä voi olla jännittävää, kun vain 

uskaltaa… 

 

Frölander-Ulf: Minä, muru ja metsä 

Äiti rakastaa merta, tuulta ja metsää, mutta lapsi 

pelkää niitä.  

Jännittävä kirja on tehty raapetekniikalla. 

 

Harainen: Rohkeasti vaan, Empo 

Empo on aika ujo, ja pitää hiljaisuudesta, mutta 

sitten hänen kaverinsa Paavo menettää äänensä 

ja Empo joutuu rohkaisemaan mielensä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hirvonen: Tuulentaittaja 

Kevät saapuu, mutta Eeli ei uskalla lennättää 

rakasta leijaansa. Kuvakirja kertoo siitä, ettei aina 

tarvitse olla reipas ja voi edetä omaan tahtiin. 

 

 

 

Jones: Tunteet 

Välillä voi olla vaikea sanoa, miksi naurattaa tai 

raivostuttaa. Tässä kuvakirjassa tunteet on 

sanoitettu riimirunoiksi. 

 

 

 

Juusola/Nykänen: Kuinka minusta tuli rohkea 

Tilda ja Sisu kohtaavat vaikeita tilanteita, 

esimerkiksi koulun vaihdon ja kiusaamista. 

Tarinan lisäksi kirjassa on tehtäviä ja tunnekortit. 

 

 

Jüngling: Pieni kotka-kertomus rohkeudesta 

Vanhan ajan seikkailukertomus, jossa Pieni Kotka 

ja Nopea Poni haluaisivat liittyä Vahvan Puhvelin 

joukkoon. Mutta siihen vaadittaisiin 

selviytyminen kolmiosaisesta rohkeustestistä… 

 

 

Kanto: Paavo Virtanen ja pimeys 

Paluumatkalla kaverin synttäreiltä onkin jo 

pimeää ja maailma on varjoja täynnä. Perttua 

pelottaa ja pelko tarttuu Paavoonkin.  

 

Kirkkopelto: Molli ja maan ääri 

Molli päättää tehdä jotain, mitä se ei ole ikinä 

tehnyt; lähteä kodistaan ja puutarhastaan 

suureen metsään. Tämä kirja auttaa 

käsittelemään koti-ikävää ja antaa 

itseluottamusta uuden kohtaamiseen. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Kivelä/Bondestam: Suurenmoinen Rosabel 

Vanttera poni Rosabel osallistuu kisoihin, mutta 

sotkee itsensä mutaan ja saa kuulla olevansa 

pullea. Öisin unissaan Rosabel pystyy kuitenkin 

tekemään mitä vain ja hänellä on suuria unelmia.  

 

 

Knapman: Samaa rataa takaisin, Pikku-Veturi 

Tänään on jännittävä päivä, sillä Pikku-Veturi on 

lähdössä junaradalle – ensimmäistä kertaa yksin. 

Illan hämärtyessä hän huomaa kulkeneensa 

kauas, miten päästä takaisin kotiin? 

 

 

Koppens: Hiiri uskaltaa 

Hiiri pelkää monia asioita. Ja tämän takia jää 

monesta kivasta tekemisestä paitsi. Kirahvi auttaa 

ja antaa hiirelle taikakiven, joka tekee rohkeaksi. 

Mutta mitä jos kivi menee hukkaan? 

 

 

Little: Urhea pikku pöllö 

Pieni pöllö harjoittelee lentämistä, mutta se ei 

ota sujuakseen. Hän haluaisi yllättää Pöllömuorin 

tämän syntymäpäivänä. Lentäminen on kuitenkin 

pelottavaa ja vasta eräs salaisuus saa Pikku Pöllön 

rohkaisemaan mielensä. 

 

 

McGee: Karhu ei saa unta 

Karhun pitäisi mennä talviunille, mutta se ei saa 

unta, vaan kääntyilee ja jopa ulisee. Tämä 

aiheuttaa muissa eläimissä pelkoa. Laikku-jänis 

rohkaisee mielensä ja yrittää auttaa karhua. 

 

 

Niemi: Utelias Villami 

Villami on suloinen pikku lammas, joka tahtoisi 

olla rohkea kuin susi. Silloin kaikki pelkäisivät ja 

kunnioittaisivat häntä. Mitä tapahtuu, kun Villami 

seuraa lintua metsään? 

 

 

 

 

 

 
 



Nopola: Siiri löytää simpukan 

On hellepäivä ja Siiri on uimassa. Siiri ei osaa vielä 

sukeltaa. Keski-Otto ja Iso-Otto sen sijaan 

sukeltelevat ja esittelevät ylpeinä merestä 

löytämiään aarteita. Siirikin päättää rohkaistua ja 

sukeltaa. 

 

Noronen: Supermarsun rohkeuskirja 

Supermarsu-Emilia haastattelee 

luokkatovereitaan, jotka kertovat mitä pelkäävät. 

Kirjassa on myös rohkeusräppi, pohdintatehtäviä 

ja rohkeussanakirja.  

 

 

Pentti: Lyyli ja hurja Paperi-Hukka 

Pelokas Lyyli pelastaa paperiprinsessat, jotka 

hurja Paperi-Hukka on vienyt. Yhdessä Paperiinan 

ja rouva Suodatinpussin kanssa Lyyli lähtee 

retkelle, jolla vaaditaan kekseliäisyyttä. 

 

 

Pfister: Sateenkaarikala voittaa pelkonsa 

Sateenkaarikala ja pikku Sinisintti uskaltautuvat 

pelottavaan Hirviösyvänteeseen etsimään 

sairastuneelle kyhmykalalle parantavaa 

lääkelevää.  

 

 

 

Stewart: Rohkea myyrä 

Napsu-myyrä pitää karhunvadelmista – muuta 

ruokaa se sitten inhoaakin. Niinpä se mussuttaa 

marjoja – mutta olisiko sittenkin hyvä rohkaistua 

syömään muutakin? 

 

 

Teräs: Aurinkolinnut 

Pihan uudet lapset pyytävät Natalia Kokkosta 

leikkeihinsä, mutta tämä ei halua lähteä, vaikka 

heillä näyttää olevan hauskaa. Runollinen 

kuvakirja ystävyydestä, yksinäisyydestä ja 

ennakkoluulojen voittamisesta. 

 

 

 

 
 

 
 

 



Venho: Kaksi päätä ja kahdeksan jalkaa 

Amirin pitäisi kirjoittaa riimi oudolla kielellä. 

Tarina maahanmuuttajalapsen tunteista keskellä 

vierasta kulttuuria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


