
 
 
 
 
 
 
 
 
Huom. Kirjat on listattu aakkosjärjestykseen kirjailijan nimen perusteella. Jos haluat nähdä helposti 
esimerkiksi teokset vuodelta 2019, katso tiedoston lopusta ohjeet find-toiminnon käyttöön. 
  
 
AYALON, Ofra  
Selviydyn! Yhteisön tuki ja selviytyminen. 1995  
 
CLEVE, Elisabeth  
Pidä isää kädestä. Kaksivuotias kriisiterapiassa 2005  
 
DYREGROV, Atle  
Lapsen suru 1993  
 
DYREGROV, Atle & RAUNDALEN, Magne  
Sureva lapsi ja koulu 1997  
 
ERJANTI, Helena  
Suru ja surevat: surevien hoitotyön perusteet 2004  
 
ERKKO, Tuuli, OHRALUOMA, Kirsi, Surunauha – Itsemurhan tehneiden läheiset ry, VERTTI - projekti  
Suru puserossa. Lapsen ja nuoren tukeminen läheisen itsemurhan jälkeen 2006  
 
EHO, Sirkku  
Lapsen suru 2005  
 
ERKKILÄ, Jaakko, HOLMBERG Tiina, NIEMELÄ Sirkku, YLÖNEN Hilkka  
Surevan lapsen kanssa 2003  
 
HOLM, Tuija, TURUNEN, Tuija  
Minun suruni: Aikuisen opas 2008  
 
HOLM, Tuija, TURUNEN, Tuija  
Minun suruni: Surutyökirja lapsille ja varhaisnuorille 2008  
 
KINANEN, Maire  
Surusäkki, Vertaisryhmätyöskentelyä lasten sururyhmille 2009  
 
  

Teoriakirjallisuutta lapsen ja nuoren surusta sekä tukemisesta 
 



LAIMIO, Anne (toim.)  
Yhdessä suru on helpompi kantaa 2004  
 
LAIMIO, Anne Tuettu suru-projekti, Suomen Mielenterveysseura  
Miten kertoa lapselle itsemurhasta, 3.painos 2009  
 
LINTUNEN, Martti  
Älä yritä unohtaa 2010  
 
MATTILA, Kati-Pupita  
Lapsen vahvistava kohtaaminen 2011  
 
PELTOLA, Heidi, VILPPOLA, Margareetta  
Siipien suojassa; luovia ja toiminnallisia harjoituksia lasten sururyhmiin (Suomen nuoret lesket) 
2008  
 
POIJULA, Soili  
Surutyö 2002  
 
POIJULA, Soili  
Lapsi ja kriisi; selviytymisen tukeminen 2007  
 
UITTOMÄKI, Susanna  
5-10 – vuotiaiden lasten sururyhmän toteuttamisen toimintamalli 2009  
 
UITTOMÄKI, Susanna, MYNTTINEN, Sirpa, LAIMIO, Anne  
Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa 
työskenteleville 2011  
 
VERTAISTUKIJÄRJESTÖJEN NETTISIVUT: opinnäytetöitä lapsen ja nuoren surusta  
 www.nuoretlesket.fi > Lisätietoa > Opinnäytetöitä ja tutkimuksia 
 
 
 
  



FIND-hakukentän käyttöohje 
 
Jos haluat:  

● tarkastella vain vuonna 2019 julkaistuja kirjoja 
● etsiä kirjoja joiden nimessä mainitaan jokin tietty sana, (vaikka “sisko”, “isä” tai “kriisi”, tee 

näin: 
 
Windows-kone:  

● paina pohjaan näppäimistön Ctrl-näppäin (vasen ala-laita) pidä se pohjassa 
● paina ihan tavallisesti F-kirjainta 
● dokumentin kulmaan ilmestyy hakukenttä 
● kirjoita hakukenttään aihe, joka sinua kiinnostaa. Esimerkiksi: 2019 (tai lapsi tai isä, tms.) 
● Tämän jälkeen kaikki listan kohdat, joissa mainitaan 2019, näkyvät dokumentissa 

korostettuina 
● hakupalkin reunassa on nuolinäppäin, jossa pystyt selaamaan kohdat, joissa hakemasi asia 

on mainittu 
● Voit sulkea haun painamalla ruksia hakukentän reunassa 

 
Mac-koneella haku tehdään näin: 

● paina pohjaan ⌘-näppäin (näppäimistön vasen ala-laita) pidä se pohjassa 
● paina ihan tavallisesti F-kirjainta 
● tämän jälkeen lue violetit ohjeet yllä 

 


