
Riitta Uusitalo 
ARMI JA PINGVIININ

PÄIVÄKOTI



Kuvittaja Riitta Uusitalo
Riitta Uusitalo (s. 1960) on opiskellut   
Kankaanpään taidekoulussa ja Oriveden  
opistossa. Nykyisin Uusitalo asuu    
Jyväskylässä. Maalausten lisäksi    
Uusitalo on tehnyt grafiikkaa, sarjakuvia ja  
lastenkirjoja sekä opettanut taidealan   
oppilaitoksissa. 

Suuri osa Riitta Uusitalon kuvituksista on 
tehty hänen omiin teksteihinsä. Niille  
tyypillisiä ovat humoristiset aiheet ja  
sarjakuvamainen kerronta. Uusitalo on 
osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin   
ulkomailla ja pitänyt omia näyttelyitä  
vuodesta 1982 lähtien. Uusitalo on saanut 
mm.  Puupäähattu-palkinnon vuonna 1993 
ja Lastenkulttuurin valtionpalkinnon 2002.



Armi-kirjat
Armi-kuvakirjasarjan päähenkilö Armi on 
ihmislapsen tavoin käyttäytyvä jänis.   
Kirjoissa on kirkkaat värit ja vahvat   
ääriviivat.       

Ensimmäinen Armi-kirja  Armi on vauva 
(Tammi 2000) voitti valtakunnallisen   
kuvakirjakilpailun. Armi-kirjoja on    
ilmestynyt kaikkiaan viisi. 



Armi ja pingviinin päiväkoti

Armi ja pingviinin päiväkoti -kirjassa  
(Tammi 2004) Armi on hiukan nuhainen, 
eikä mene päiväkotiin. Hän saa olla  
aputyttönä Pepi-pingviinin perustamas-
sa päiväkodissa. Armi askartelee lelujen 
kanssa, tarjoilee niille ruuan ja laittaa  
päiväunille. Kun Sisko tulee kotiin, Armi 
leikkii Siskon ja tämän kaverin kanssa. 
Seuraavana päivänä Armi pääsee taas  
päiväkotiin tapaamaan ystäviään.



Armi ja pingviinin päiväkoti

1. Kansikuva kirjaan Armi ja pingviinin  
päiväkoti

2. Nimiösivun pingviini

3. ”Sisko on lähdössä kouluun. Siskolla on 
uudet, hienot housut.”

4. ”Voi pientä, sanoo äiti. Olisitkos tänään 
äidin kaverina? kysyy isä.”

5. ”Sisko oli unohtanut uudet huopakynät 
ihan näkyville.”

6. ”Ensin askarrellaan.”

7. ”Ensin revitään paperit, sitten ne  
liimataan laatikon jokaiseen kylkeen.”



8. ”Ruoka-aika! pingviini huutaa.”

9. ”Sitten Armi peittelee lapset unille ja 
laulaa pienen laulun.”

10. ”Äiti on laittanut herkkuruokaa,  
spagettia.”

11. ”Armi haluaa välillä päättää. – Nyt  
leikitään hyönteistä!”

12. Pepi ja salaisuuslaatikko





Lastenkirjainstituutti
www.lastenkirjainstituutti.fi
info@lastenkirjainstituutti.fi
p. 050 4632780

Tehtäviä

1. Katso kansikuvaa. Millaisia odotuksia 
se herättää?
2. Katso kuvaa kolme. Mitä Armi   
ajattelee, kun Sisko lähtee kouluun?
3. Kuvittele, että Armi olisi ihminen  
eikä jänis. Miltä hän näyttäisi?
4. Katso kuvaa seitsemän. Mitä Armi 
askartelee?
5. Mitä värejä löydät kuvista? Onko  
jotain väriä enemmän kuin toisia?
6. Mikä on suosikkikuvasi näyttelyssä?
7. Piirrä valitsemasi eläin samalla   
tyylillä kuin Armi on piirretty.


