PERHEET, ADOPTIO JA SIJAISVANHEMMUUS









Katri Vuorinen: Meidän perhe (2016)
Hannele Heino: Toiveena adoptio: kokemuksia avoimesta adoptiosta (2016)
Lilly Korpiola: Pitkä tie äidiksi (2014)
Lapsi uusissa oloissa (2015)
Stiina Hänninen: Rakasta, kärsi ja uskalla: ryhdyin sijaisäidiksi (2016)
Sateenkaaren alla: kertomuksia perheistä (2015)
Tiia Aarnipuu: Sateenkaariperheen ABC-kirja (2006)
Päivi Alasalmi: Loistava yksinhuoltajuus (2011)

LUKEMISTA
VANHEMMILLE

LEIKKEJÄ JA LORUJA










Pirjo Suvilehto: Lystileikit vauvan kanssa (2016)
Inkeri Karvonen: Hupsuja hassuja hipsukkatassuja (2016)
Nina Ruokonen: Pöö pöö pöllö (2015)
Jos sul lysti on: Suomen lasten leikkirunot (2014)
Jukka Itkonen: Keinuhevosen kengittäjä: runoja vauvakotiin (2013)
Elina Pulli: Loruttele sylitellen = Famnramsor (2013)
Riimikissa kikattaa: runohetkiä pienille (2013)
Pirkko Karvonen: Pienten leikit (2010)
Mette Vainer Wegloop: Leikitä vauvaa: liikuntaleikkejä 0-12 kuukauden
ikäisille (2008)

SAIRASTAMINEN
 Lastentaudit (2016)
 Stiina Kiiveri: Pienen kulkijan sairauskirja (2016)
 Koliikkiopas: vauvan vatsa kuntoon hieronnalla ja ruokavaliolla (2008)

LAPSEN MENETYS
 Taru Hallikainen: Pikkuveljet eivät ole perhosia: kohdun mittainen elämä
(2013)
 Johanna Ervast: Jäähyväisten jälkeen : kertomus elämästä lapsen
kuoleman jälkeen (2009)
 Syntymätön: tietoa ja kokemuksia keskenmenosta (2007)
 Teresa Laine-Puhakainen: Liian lyhyt elämä: kirja surusta
ja hiljaisuudesta (2007)

Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan
maakuntakirjasto
Varaa aineistoa ilmaiseksi mistä tahansa Satakirjastosta ja nouda se omasta
kirjastostasi!
www.satakirjastot.fi

RASKAUS, SYNNYTYS JA VAUVAN HOITO

ÄIDIN HYVINVOINTI

 Suomalainen vauvakirja (2017)
 Maija Kiljunen: Bailamama: kohti synnytystä (2016)
 Hannele Törrönen: Vauvan kanssa vanhemmiksi: selviytymisen ja ilon kirja
(2015)
 Kaisa Jaakkola: Reipas, rakas raskaus (2015)
 Odottavan äidin käsikirja (2014)
 Kun synnytys pelottaa (2013)
 Onnistunut imetys (2010)
 Katerina Janouch: Lasten kanssa: raskaana (2010)
 Katerina Janouch: Lasten kanssa: synnytys (2010)
 Katerina Janouch: Lasten kanssa: ensimmäinen vuosi (2010)
 Raskaus, synnytys, äitiys: äidiksi omaa kehoa kuunnellen (2010)
 Imetyksen aika: uusi suomalainen imetyskirja (2009)
 Eve Mantu: Musta tulee perhe! : voimakirja yksin odottavalle (2006)

 Mari Stenman: Liikkuvan äidin hyvinvointi: raskausaika ja äitiys (2016)
 Tara Lange: Äitipeli: selviydy voittajana (2016)
 Jenni Tuokko: Liiku läpi raskauden: ammattilaisten ohjeet raskaana
oleville ja synnyttäneille (2016)
 Tara Lee: Äitiysjooga: opas raskauteen, synnytykseen ja palautumiseen
 (2014)
 Sari Kaasinen: Sylissä ja sydämessä: äidin kirja (2011)
 Suuri äitiyskirja (2011)
 Lasten ajatuksia äidistä (2011)
 Anna Ryynänen: Jumppaa vauvan kanssa (2009)
 Mervi Juusola: Äidin voimakirja (2009)
 Mia Malmi: Uuden äidin selviytymisopas (2009)
 Äidin kielletyt tunteet (2008)
 Brooke Shields: Tuli sade rankka: miten selvisin synnytyksenjälkeisestä
masennuksesta (2006)
 Vauvan varjo: kokemuksia synnytyksenjälkeisestä masennuksesta
(2006)

RUOKAILLAAN
 Outi Väisänen: Samasta padasta: huippuhyvää kotiruokaa vauvalle ja
itsellesi (2016)
 Piia Heinonen: Meidän perheen parhaaksi: herkullista ruokaa helpottamaan
vauvojen yliherkkyyksiä, allergioita ja vatsavaivoja (2016)
 Pipsa Hurmerinta: Pipsan keittokirja pienille ihmisille (2015)
 Matleena Lahti: Luomuruokaa lapselle: vauvaperheen keittokirja (2012)
 Beverley Glock: 500 ruokaa vauvoille ja taaperoille (2012)
 Karen Ansel: Vauvan ja taaperon keittokirja (2012)
 Gill Rapley: Omin sormin suuhun (2010)
UNI
 Monica Vikström-Jokela: Iltahetki (2018)
 Laura Andersson: Voit nukkua: kuinka opetin vauvani nukkumaan ja kuinka
se muualla tehdään (2016)
 Anna Keski-Rahkonen: Unihiekkaa etsimässä: ratkaisuja vauvan ja
taaperon unipulmiin (2015)
 Elizabeth Pantley: Pehmeä matka höyhensaarille: hellä tapa saada vauva
nukkumaan läpi yön (2006)

ISÄLLE







Isän kirja: kasvu vanhemmuuteen (2017)
Isän kokemus (2014)
Hippo Taatila: Isipappablues (2014)
Pirkko-Liisa Perttula: Isän parhaat naurut (2013)
Jari Sinkkonen: Isäksi ensi kertaa (2012)
Hanna Hirvonen: Isä syntymässä: vauvan odotus, syntymä ja hoito
(2011)
 Lasten ajatuksia isästä (2011)
 Isyyden kielletyt tunteet (2010)
ISOVANHEMMILLE
 Saara Kinnunen: Isovanhemmuuden aika (2014)
 Harriet Ziefert: 41 tapaa käyttää isoäitiä (2014)
 Elizabeth LaBan: Isovanhempien käsikirja: leikkejä, ajanvietettä, ohjeita,
ongelmia ja kaikenlaista kivaa (2010)
 Lasten ajatuksia isovanhemmista (2008)

