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Osa luettelon kirjoista löytyy kirjastosta myös e-kirjoina tai  

e-äänikirjoina.  

Kysy kirjastosta nepsy-aiheisia kirjoja myös muilla kielillä. 

Muista myös Celia, valtakunnallinen lukemisesteisten erikoiskirjasto. 

Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on 

lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. 

Celian maksuttoman äänikirjapalvelun käyttäjäksi voi liittyä 

kirjastossa. 

www.tampere.fi/kirjastot 

www.tampere.fi/nepsy 

ekirjasto.kirjastot.fi 

www.celia.fi 

 

Ota yhteyttä:  

lapset.metso@tampere.fi 

nepsytukitiimi@tampere.fi  
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Nepsy-aiheisia kirjoja 
lapsille ja aikuisille 

Tampereen kaupunginkirjasto ja  
Tampereen kaupungin Nepsy-tukitiimi 

2022 

 

Tampereen kaupunginkirjasto ja Tampereen kaupungin 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. 

 

Mitä on nepsy? 

Nepsy-sana tarkoittaa neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, kuten 

ADHD/ADD, autismikirjo, kielelliset erityisvaikeudet ja Tourette. 

Haasteina voi olla esimerkiksi keskittyminen, toiminnanohjaus, 

tunnesäätely, aistisäätely, itsesäätely, ajanhallinta tai sosiaaliset 

taidot.  
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Juusola, Mervi: Levottomat aivot - ADHD ja Asperger vahvuuksina. 2018 
(59.55) 

Kranowitz, Carol Stock: Tahatonta tohellusta : sensorisen integraation 
häiriö lapsen elämässä. 2015 (59.55) 

Matilainen, Maria: Maltti ja Sinni: harjoitteita itsesäätelytaitojen 
oppimiseen. 2021 (38.52) 

Määttä, Paula: Tavallisen erityinen lapsi: kasvun ja hyvinvoinnin 
tukeminen yhdessä. uudistettu painos 2022 (38.41) 

Oppimisen vaikeudet (toim. Ahonen) 2019 (38.55) 

Parikka, Jaana: Vaikeudesta voimaksi: neuropsykiatriset häiriöt ja niiden 
huomioiminen koulussa. 2017 (38.55) 

Riihonen, Riikka: Kuinka kiukku kesytetään? : lasten aggressiokasvatus. 
2020 (14.16) 

Sandberg, Erja: ADHD ja oppimisen tuki: huomioi yksilölliset tarpeet ja 
vahvuudet. 2018 (38.55) 

Saukkola, Kirsi: Näe sydämellä: luo arvostava yhteys lapseen. 2017 (37) 

Taaperosta taitavaksi toimijaksi: itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen 
(toim. Aro ja Laakso). 2011 (14.61) 

Tompuri, Merja: Tenavat tasapainoon. 2016 (14.61) 

Touretten oireyhtymä (toim. Leppämäki ja Savikuja). 2017 (59.55) 

Trogen, Tiia: Positiivinen kasvatus. 2020 (38) 

Uusitalo, Lotta: Huomaa hyvä! : vahvuusvariksen tarinakirja. 2021 (38) 

Virta, Maarit: ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0 : tutkittua tietoa ja käytännön 
vinkkejä. 2018 (59.55) 
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Nepsy-aiheisia kirjoja lapsille 

85.22 Kuvakirjoja 

Bright, Rachel: Vapaan tyylin Verneri. 2021 

Runokuvakirja omintakeisesta kananpoika Verneristä, jolla on virtaa kuin 

pienessä kylässä. Muut kanalan asukkaat motkottavat jatkuvasta 

touhuamisesta ja metelistä. 

Künzler-Behncke, Rosemarie: Vauhdikas Rasmus. 2008 

Rasmuksella riittää vauhtia ja leikit menevät helposti turhan rajuiksi. Se 

harmittaa Rasmusta itseäänkin: ei ole kivaa saada aina vain toruja. 

Yhdessä vanhempien kanssa voidaan kuitenkin keksiä keinoja saada 

vauhtia hieman hillityksi.  

Percival, Tom: Isla saa kavereita. 2021 

Islan on vaikea saada kavereita. Hän ei tiedä mitä pitäisi sanoa tai tehdä. 

Oman erityisen taitonsa avulla hän lopulta kuitenkin onnistuu. 

Percival, Tom: Ravi raivostuu. 2021 

Eräänä epäonnisena päivänä Ravi raivostuu niin kovasti, että hänen 

sisäinen tiikerinsä pääsee valloilleen. 

Pigg, Karoliina: Omenaposki ja Nalle Karhunen. 2021  

Kahdeksanvuotias Nalle on viisas ja kiltti veli. Joskus Nalle käyttäytyy kuin 

talviuniltaan herätetty hurja ja äkkipikainen karhu. Kirjassa kuvataan 

lestadiolaisperheen elämää, johon yhden sisaruksen autisminkirjo tuo 

varjoja, mutta myös valoa ja voimaa. 

Pruuki, Heli: Prinsessa ja herne nenässä. 2020 

Piipati on vihainen, kun kaikki ei mene niin kuin Piipati tahtoo. 

Keskusteleminen, syli, halaus ja anteeksipyytäminen auttavat pientä 

lohikäärmettä rauhoittumaan.  
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Pörsti, Miikka: Gorilla. 2020  

Eino menee helposti palasiksi, kun jokin naurattaa, pelottaa tai surettaa 

häntä. Gorilla kiusaa Einoa päiväkodissa, mutta sen sisältä löytyy myös 

tarttuva gorillannauru.  

Ranta, Kati: Prinsessa Ruuti. 2021  

Prinsessa Ruuti suuttuu helposti, kun hänen pitäisi esimerkiksi 

kammata hiuksensa. Myös äiti suuttuu helposti. Pikkuveli on 

erityisprinssi Kauno. 

Robbins, Rose: Minä ja minun siskoni. 2019 

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!  

Tamminen, Petri: Kun kohtaat avaruusolennon. 2019 

Joskus uuden ihmisen tapaaminen voi tuntua siltä kuin kohtaisi 

avaruusolennon. Onneksi molempiin kiperiin tilanteisiin tepsivät hyvin 

samanlaiset konstit. 

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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Muita tietokirjoja 

ADHD: diagnosointi, hoito ja hyvä arki (toim. Dufva ja Koivunen). 2012 
(59.55) 

ADHD-käsikirja (toim. Berggren ja Hämäläinen). 2018 (59.55) 

Ahonen, Liisa: Haastavat kasvatustilanteet: lämpimän vuorovaikutuksen 
käsikirja. 2017 (38.51) 

Anttila, Ulla: Erityislapsen vanhempana : voimavaroja hyvään elämään. 
2020 (37.233) 

Attwood, Tony: Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen. 2012 
(59.55) 

Autismikirjon kuntoutusmenetelmät. 2019 (59.55) 

Ayres, A. Jean: Aistimusten aallokossa - sensorisen integraation  häiriö ja 
terapia. 2008 (59.55) 

Durchman, Sari-Marika: Supervoimani ADHD. 2021 (59.55) 

Esteille hyvästit!: opas autismikirjon sekä adhd- ja Tourette-oireisten 
lasten kasvattajille (toim. Oksanen ja Sollasvaara). 2019 (59.55) 

Greene, Ross W.: Koulun hukkaamat lapset. 2009 (38.55) 

Greene, Ross W.: Tulistuva lapsi. 2007 (38.1) 

Halmetvaara, Henna: Tylsyyden taito : harjoituksia ärsyketulvan 
kesyttämiseen ja oppimisen herättelyyn. 2020 (14.16) 

Hansen, Anders: ADHD voimavarana : missä kohtaa kirjoa olet? 2018 
(59.55) 

Huotilainen, Minna: Keskittymiskyvyn elvytysopas. 2018 (14.1) 

Huotilainen, Minna: Näin aivot oppivat. 2019 (14.12) 
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Johansson, Iris: Toinen maailma jonka tunnen : autistin tarina. 2008 

(59.55) 

Iris kertoo kirjassaan syvällisellä ymmärryksellä asioista, joille muut 

hänen tilanteessaan eivät yleensä löydä sanoja. 

Koponen, Noora: Jos mä oon oikee: Nuutin tarina. 2020 (59.55)  

Nuutilla todettiin kaksivuotiaana lapsuusiän autismi. Nuutin äiti kertoo 

poikansa tärkeistä askelista tulla osaksi ympäröivää maailmaa. 

McAnulty, Dara: Nuoren luonnontutkijan päiväkirja. 2021 (99.15) 

15-vuotias pohjoisirlantilainen Dara (poika) on paikallinen Greta 

Thunberg. Hän on autisti, joka rakastaa luontoa ja saa siitä voimaa mm. 

koulukiusaamista vastaan. Äidillä, siskolla ja veljellä on myös 

autismikirjon diagnoosi, isällä ei. Äiti haluaa tukea lapsiaan, jotta asiat 

olisivat heille helpompia kuin hänelle itselleen. Teos antaa tietoa ja 

ymmärrystä autistisen ihmisen kohtaamista haasteista ja tavasta 

hahmottaa maailmaa. 

Nepsyt : erityistä elämää (toim. Jäntti ja Savinainen). 2018 (59.55) 

Kokoelma kaikenikäisten neuropsykiatrisesti oireilevien ja heidän 

läheistensä kirjoituksia elämästä neuropsykiatrisen erityisyyden kanssa 

Suomessa. 

Rintala, Heli: Liian ihmeellinen maailma : Asperger-ihmiset kertovat. 

2016 (59.55) 

Tilli, Paula: Toisin : minun Asperger-elämäni. 2013 (59.55) 

Tilli, Paula: Att vara vuxen med Aspergers syndrom : om identitet, 

relationer och vardagen. 2021 (59.55) 

Täyttä elämää ADHD:n kanssa (toim. Jäntti). 2016 (59.55) 

Kokoelma ADHD-oireisten ja heidän läheistensä omakohtaisia kirjoituksia 

Suomessa. 
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Lue myös nämä tunnetaitokirjat 

Brooks, Felicity: Monen sortin tunteet. 2020 (14.16) 

Kirjassa opetellaan tunnetaitoja: tunnistamaan ja nimeämään, 

ilmaisemaan ja säätelemään tunteita ja eläytymään toisten tunteisiin. 

Georgiou, Melissa: Lari-sarja. 2017 (14.16) (2 osaa) 

Georgiou, Melissa: Metsäjengi-sarja. 2018 (3 osaa) 

Lapset ja aikuiset oppivat Metsäjengin seurassa miten erilaisia tunteita 

voi oppia hallitsemaan.   

Kuusela, Anne-Maria: Ympyräiset-sarja. 2017-2021 (10 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. 

myös: 

Sajama, Sinikka: Suuri kirja vahvuuksista. 2020 (85.12) 

Ympyräisten satumaailmaan sijoittuvissa tarinoissa seikkaillaan ja 

tutustutaan luonteenvahvuuksiin. 

Pöyhönen, Julia: Tunnetaitojen käsikirja: askeleittain etenevä 

tunnetaito-ohjelma lapselle ja vanhemmalle. 2020 (14.12) 

Ympyräiset-sarjaan kuuluva tunnekasvatusopas. Tietoa tunteista ja 

tunnetaitotehtäviä 3-8-vuotiaille. 
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McDonald, Avril: Jukka Hukka -sarja. 2018-19 (6 osaa) myös 

tunnetaitokortit 

Lorumuotoiset sadut auttavat käsittelemään haastavia tunteita lasten 

kanssa. Saduissa käsitellään muun muassa rauhoittumista, itsetuntoa, 

ystävystymistä, ahdistusta, pelkoa ja menetystä. Kuhunkin kirjaan on 

koottu ideoita ja tehtäviä satuun liittyvien tunnetaitojen 

harjoittelemiseksi lasten kanssa. 

Pöyhönen, Julia: Fanni-sarja. 2019-21 (6 osaa) myös tunnetaitokortit 

Fanni-sarjan kirjat tutustuttavat lapset tunnetaitoihin ja käytännön 

tunnesäätelykeinoihin. Kirjoissa on Fanni-norsusta kertova tarina ja 

harjoituksia lapsille sekä tunnetaidoista kertova osuus kasvattajalle. 

Riihonen, Riikka: Aada ja kiukkuleijona. 2020 

Äiti tutustuttaa Aadan kiukkuleijonaan ja erilaisiin keinoihin, joiden 

avulla kiukkua saa kesytetyksi. Tarinan lisäksi kirjassa on tehtäviä ja 

tietoa lapsen tunnesäätelytaitojen edistämisestä. 

Klassikoita 

Jansson, Tove: Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia. 

Davidsson, Cecilia: Muumipeikko ja näkymätön vieras : Tove 

Janssonin kertomuksen mukaan. 2019 

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?  

Lindgren, Astrid: Vaahteramäen Eemeli -kirjat. 

Eemeli on älykäs ja hyväsydäminen poika, jolle sattuu yhtä ja toista 

yllättävää. Aikuiset eivät aina ymmärrä hänen kekseliäisyyttään, vaan 

pitävät sitä kurittomuutena ja metkuiluna.  
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Tietokirjoja: Elämäkertoja ja vertaistukea 

Barnett, Kristine. Ihmeellinen mieli : poikani tarina. 2013 (59.55) 

Koskettava kertomus todistaa, miten ylivoimaisia esteitä rakkauden ja 

rohkeuden avulla on mahdollista voittaa ja miten oman lapsen puolesta 

taistellessaan voi auttaa kokonaista yhteisöä sekä saada yhteisöltä paljon 

myös takaisin. ”Jos kasvattajat tunnistavat lapsen sisäisen kipinän ja 

sallivat sen puhjeta liekkeihin, lapsen kehitys johtaa vääjäämättä aina 

pidemmälle kuin kukaan olisi alun perin kuvitellutkaan.” 

Cleve, Elisabeth: Kaaoksesta kohti eheyttä : ADHD-lapsen tarina. 2003 

(59.55) 

Margareta ja Gunnar adoptoivat nelivuotiaan pojan ranskalaisesta 

lastenkodista. Lapseen oli vaikea saada kontaktia ja hän teki 

ympäristönsäkin levottomaksi, koska ei osannut olla hetkeäkään 

paikallaan. Hän tuntui elävän jatkuvassa kiputilassa. Lukija pääsee 

seuraamaan, kuinka sylkytahraksi tunteva vihamielinen pikkupoika 

vähitellen muuttuu ehjäksi nuoreksi mieheksi. 

Ernman, Malena: Sydämen asioita : perhe ja planeetta kriisissä. 2019 

(99.1) 

Tunnetun ilmastovaikuttajan ja hänen perheensä tarina. Greta lopettaa 8

-vuotiaana syömisen miltei kokonaan. Lopulta hän saa diagnoosin 

Aspergerin oireyhtymästä. Myös nuorempi sisar Beata alkaa oireilla ja 

saa diagnoosit Aspergerista ja ADHD:stä. 

Higashida, Naoki: Miksi minä hypin : erään pojan ääni autismin 

hiljaisuudesta. 2016 (59.55) 

13-vuotiaan kirjoittama teos tarjoaa vastauksia siihen, miten autistisen 

kehon sisälle on lukittu yhtä utelias, monivivahteinen ja monimutkainen 

mieli kuin meillä kaikilla. 



Aikuisille, vanhemmille ja kasvattajille 

84.2 Aikuisten romaaneja 

Berman, Sabina. Nainen joka sukelsi maailman sydämeen. 2011 

Meksikolaiskirjailijan tunteikas esikoisromaani nuoresta autistisesta 

naisesta on myös vahva ekologinen kannanotto merten suojelun 

puolesta.  

Hakalahti, Niina: Kaleidoskooppi. 2021 

Koskettava kuvaus perheen arjesta, jota haastavat lapsen neurokirjon 

vaikeudet. Vanhempien perhetaustojen erotkin korostuvat, kun 

vaikeudet lisääntyvät. Vaikeuksia lisää sekin ettei lapsen vaikeudelle ole 

mitään helposti omaksuttavaa diagnoosia, kyseessä on vain mutkikkaalla 

tavalla vaikea lapsi. 

Honeyman, Gail:  Eleanorille kuuluu ihan hyvää. 2018 

Eleanor elää yksinään tarkasti organisoitua elämää. Joka päivä töissä hän 

käyttää samoja vaatteita ja nauttii samanlaisen lounaan. Hän ei oikein 

osaa olla ihmisten kanssa, vaan sanoa paukauttaa mitä ajattelee. 

Lampela, Anja. Lankarullatyttö : Autistilapsen tarina. 2015 

Lankarullatyttö on kertomus pienestä autistilapsesta ja hänen 

perheestään. Se on kertomus rakkaudesta, ymmärtämisestä, 

väärinymmärtämisestä, syyllisyydestä, totuuksista ja valheista. 

Stuart, Keith: Poikani Sam. 2017 

Minecraft-pelin avulla isä ja 8-vuotias autistinen poika oppivat 

ymmärtämään toisiaan paremmin. 

85.32 Sarjakuvia 

Jäntti, Lauri: Kumman ongelma? Sarjakuva vanhemmille. 2018 

Jäntti, Lauri: Lykkäämisestä tekemiseen. Sarjakuva vanhemmille lapsen 

tukemisesta 2019 
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84.2 Lastenromaaneja 

Haig, Matt: Totuuskeiju. 2019 

Totuuskeijun on aina puhuttava totta ja muut loukkaantuvat sen 

suorapuheisuudesta. 

Henna Helmi: Tuplapulma, Maria! 2018 

Marian luistelupari Vili on vauhdikas ja levoton, mutta kuitenkin kiva 

kaveri. Noin kymmenvuotiaista luistelijoista kertovat sarja. 

Pastis, Stephan: Timi Möhläri. Tekevälle sattuu. 2013 

Hauska ja helppolukuinen kirjasarja Timistä, jolla ei mene koulussa 

hyvin. Hänellä on etsivätoimisto yhdessä parhaan kaverinsa, jääkarhu 

Aimon, kanssa. Sarjassa on kolme osaa. 

Pennypacker, Sara: Klementiina-sarja 

Mitä ikinä Klementiina tekeekään koulussa, vastassa on harmia - siltä 

Klementiinasta ainakin tuntuu. Terävien asioiden lisäksi Klementiinaa 

huolestuttaa ajatus siitä, että hän on perheen vaikea lapsi, josta 

vanhemmat haluavat eroon. Sarjassa on 7 osaa. 

Salmela, Alexandra: Mielikutitusystävä. 2019 

Papu-Pau on pieni koululainen, jolla menee keksiviikkona vaalit ja 

karnevaalit sekaisin. Hänen päässään on paljon ajatuksia, jotka 

pitävät aikamoista meteliä. 

Sandelin, Annika: Yokon yökirja -sarja: Yönmustaa ja ihanaa. 2019 

Yoko kirjoittaa yökirjaansa kaikesta siitä hauskasta ja kamalasta mitä 

kotona ja koulussa tapahtuu. Äiti ja pikkusisko Frida raivostuvat 

helposti. Onneksi kaikenlaisiin ongelmiin voi löytää apua 

perheneuvolasta. Sarjassa kolme osaa. 
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Tanttu, Ville: Tiikerisydän : pelon sisällä asuu rohkeus. 2012 

Äärettömyys, mustat aukot ja avaruus kiehtovat yhdeksänvuotiasta 

Amosta. Hän tykkää ajatella, ja etenkin piirtää asioita, joita ei oikein 

voi käsittää. Lukeminen on Amokselle kuitenkin kauhea asia - niin 

kammottava, että hän jättää omin luvin koulunkäynnin kesken.  

Uskali, Marika: Pietari, Nella ja kulmakunnan kauhu. 2006 

Kulmakunnan kauhuna pidetty kiusaaja on usein yksinäinen. Leevillä 

on ADHD, minkä takia hän usein käyttäytyy arvaamattomasti. Leevistä 

voi silti saada hyvän kaverin. 

Camerini, Valentina: Gretan tarina : et ole koskaan liian pieni 

tekemään suuria asioita. 2019 (99.1) 

Greta Thunberg on teini-ikäinen ilmastoaktivisti, joka aloitti 

maailmanlaajuisen koululakon Fridays For Future. Saavuttamansa 

kuuluisuuden ansiosta Greta tekee tunnetuksi myös Aspergerin 

oireyhtymää. 

Hewitt, Salla: Kaarle Karhun kirja. 2021 (59.55)  

Kaarle on autismikirjon karhu ja hänen pikkuveljensä Viljami on aivan 

erityisen touhukas. Tarinat lasten elämän arkisista tilanteista auttavat 

ymmärtämään miksi heidän käyttäytymisensä vaikuttaa joskus 

kummalliselta. 

Kulmala, Marianne: Saku - spesiaali lapsi. selkokirja. 2014 (59.55) 

9-vuotiaalla Sakulla on Aspergerin oireyhtymä. Hän suuttuu helposti 

ja tekee asioita, joista seuraa hankaluuksia. Kirjan lopussa Sakun äiti 

kertoo arjesta spesiaalin lapsen kanssa.  

Tietokirjoja 
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Kulmala, Marianne: Rufus - spesiaali lapsi (selkokirja). 2016 (59.55) 

9-vuotiaalla Rufuksella on Touretten oireyhtymä. Hän voi päästää 

suustaan kummallisia ääniä ja tehdä erilaisia liikkeitä, eikä hän voi niille 

mitään. Kirjan lopussa Rufuksen äiti kertoo arjesta spesiaalin lapsen 

kanssa.  

Larchez, Michèle: Ystäväni Aapo, jolla on autismi. 2002 (59.55) 

9-vuotias Aapo käyttäytyy eri tavalla kuin muut lapset. Hieman jo 

vanhentunut kirja, jonka aihe on silti edelleen ajankohtainen. 

Mäkinen, Leena: Mitäs nyt, Eetu ja Iitu? : keksitään yhdessä ratkaisuja : 

lapsen kerrontataitoja kehittävä satukirja. 2020 (86) 

Eetu ja Iitu joutuvat tämän tästä kiperiin tilanteisiin.  

Sarvanne, Mia: Minka ja Mykkä-Mörkö päiväkodissa : tarina ja tietoa 

tilannekohtaisesta puhumisen vaikeudesta eli valikoivasta 

puhumattomuudesta. 2020 (59.56) 

Minka juttelee kotona, mutta päiväkodissa Mykkä-Mörkö kasvaa 

suureksi ja estää Minkaa puhumasta. Onneksi Mykkä-Mörkö saa apua ja 

rohkaistuu puhumaan.  

Nettikirjat Liinusta ja Patrikista suomeksi ja ruotsiksi  

ADHD-tietoa.fi -sivustolla: https://www.adhd-tietoa.fi/lisaeaineisto/ 

 


