
LAPSIPERHEIDEN OPPAAT JA KIRJALLISUUS 

 

Luettavaa vanhemmille, kun toinen perheen vanhemmista sairastuu syöpään 

• Nuoren perheen selviytymisopas, 2002, Suomen Syöpäpotilaat ry  
Nuoren perheen selviytymisopas | Suomen Syöpäpotilaat (syopapotilaat.fi) 
 

• Lapsi ja vanhemman syöpä. Opas, Väisänen Leena, Solantaus Tytti. Sanofi Oncology.  
Lapsi ja vanhemman syöpä -opas (pdf) 

• Syöpäjärjestöjen Hyvä arki lapselle –lokikirja vanhemman tai lapsen sairastuessa syöpään 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/syopa-jarjestot/Hyva_arki_lapselle_Lokikirja-

vedos3_aukeamat.pdf  

• Opas syöpäpotilaan läheiselle, 2017, Suomen Syöpäpotilaat ry, Suomen Mielenterveysseura ry 
Opas syöpäpotilaan läheiselle | Suomen Syöpäpotilaat (syopapotilaat.fi) 
 

• MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? (sopeutumisopas.fi) potilaille ja läheisille oma osuus 
 

 

Luettavaa lapselle tai lapsen kanssa vanhemman sairastuessa 

• Santeri ja Syöpäri, 2004, Sandström, Tuula ja Österberg, Bosse, Suomen Syöpäpotilaat ry  
(äidin rintasyöpä 8-vuotiaan pojan näkökulmasta) 
 

• Tinjan keinukesä, 2007, Salminen, Hellevi, Otava (äidin rintasyöpä pienen tytön näkökulmasta) 
 

• Äiti tulee pian, 2005, Hudson, Charlotte, Kustannus-Mäkelä (äiti sairaalassa pienen pojan 
näkökulmasta) 
 

Luettavaa nuorelle vanhemman sairastuessa 

• Katon kokoinen tähtitaivas, 2004, Thydell, Johanna, Otava (äidin rintasyöpä 13-vuotiaan tytön 

näkökulmasta, löytyy myös elokuvana) 

 

• Terveisin äiti, 2008, Kuipers, Alice, Otava (yksinhuoltaja äidin vakava sairaus 15-vuotiaan tytön 

näkökulmasta) 

 

• Hirviön kutsu, 2016, Ness, Patrick, Tammi (äidin syöpä 13-vuotiaan pojan näkökulmasta,  

löytyy myös elokuvana) 

 

Luettavaa perheelle palliatiiviseen hoitoon siirryttäessä 

• Elämä, jätä ovi auki... Opas palliatiiviseen hoitoon siirtyvälle ja hänen läheisilleen, 2021, Florence 
Schmitt; Suomen Syöpäpotilaat ry.  
https://syopa-alueelliset.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/sites/271/2021/06/02082123/oviauki_web_010621.pdf 
 
 

https://www.syopapotilaat.fi/opas/nuoren-perheen-selviytymisopas/
https://syopa-alueelliset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/sites/201/2020/05/05130911/LAPSI-JA-VANHEMMAN-SY%C3%96P%C3%84_pdf.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/syopa-jarjestot/Hyva_arki_lapselle_Lokikirja-vedos3_aukeamat.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/syopa-jarjestot/Hyva_arki_lapselle_Lokikirja-vedos3_aukeamat.pdf
https://www.syopapotilaat.fi/opas/opas-syopapotilaan-laheiselle/
http://www.sopeutumisopas.fi/files/Sopeutumisopas.pdf
https://syopa-alueelliset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/sites/271/2021/06/02082123/oviauki_web_010621.pdf
https://syopa-alueelliset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/sites/271/2021/06/02082123/oviauki_web_010621.pdf


 
 

 

Luettavaa perheelle kohderyhmittäin suruun liittyen 

• Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? -opas/ Surujärjestöt 

(Oppaan loppupuolella paljon mm. kirjavinkkejä, kertomakirjallisuutta, elokuvia suruun ja 

kuolemaan liittyen.) 

 

• Suruun liittyviä kirjallisuusvinkkejä aikuisille ja lapsille  

https://kapy.fi/surevalle/tukikirjallisuutta-ja-lukuvinkkeja/ 

 

• Surusta aikuisille https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/mieli_suru_netti.pdf 

 

• Lapsen suru  

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/suru/lapsi-suree-omalla-

tavallaan 

 

 

• Kirjoja surusta ja leskeydestä sekä lapsen ja nuoren surusta.  

https://nuoretlesket.fi/tietopankki/kirjallisuus/ 

 

• Lapsen ja nuoren suru https://www.surevankohtaaminen.fi/lapsenjanuorensuru/ 

 

 

• Liian iso ikävä, nuoret kertovat surukokemuksistaan, 2001, toimittanut Rantalaiho, Anneli, Karas-

Sana 

 

• Hän on kanssani kumminkin, vanhempansa menettäneet lapset ja nuoret kertovat, 2007, koonnut 

Sjöqvist, Suzanne, Tammi 

 

Luettavaa lapsille surusta 

• Surunappi, 2009, Mörö, Mari, Lasten Keskus. Julkaisija SYLVA ry (sisarus kuolee syöpään) 

 

• Maleenan ilo, 2007, Lindqvist, Marita, WSOY (äidin kuolema 10-vuotiaan tytön näkökulmasta) 

 

 

• Mirjamin lentävä matto, 2018, Lappalainen, Aino, ntamo (isän kuolema tytön näkökulmasta) 

 

• Surunsyömä, 2018, Lähde, Petja, Karisto Oy (äidin kuolema 10-vuotiaan pojan näkökulmasta) 

 

Materiaaleja tunnetaidoista ja perheiden viestinnästä 

• https://fannitunnetaitosarja.fi/tietoa-tunnetaidoista/ 

 

• Live-action roolipelit perheelle | MIELI Suomen Mielenterveys ry 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nuoretlesket.fi%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F06%2Fopaskirjanetti.pdf&data=04%7C01%7C%7Cf646706d069a412ce96208d9000a8bde%7Ce9e7b816e0504589a9833a0458039eec%7C0%7C1%7C637540867577012329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=30f%2BnZmNotUU9keI7bxemgSbLTzxPclQkqR6pRBRf%2FQ%3D&reserved=0
https://kapy.fi/surevalle/tukikirjallisuutta-ja-lukuvinkkeja/
https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/mieli_suru_netti.pdf
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/suru/lapsi-suree-omalla-tavallaan
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/suru/lapsi-suree-omalla-tavallaan
https://nuoretlesket.fi/tietopankki/kirjallisuus/
https://www.surevankohtaaminen.fi/lapsenjanuorensuru/
https://fannitunnetaitosarja.fi/tietoa-tunnetaidoista/
https://mieli.fi/fi/pelit-ja-teht%C3%A4v%C3%A4t/live-action-roolipelit-perheelle

