
Tapola, Katri: Tervetuloa! = Soo dhawoow! =  
Benvenuti =  Xoš âmadid! = Bi xêr bi! (Karisto 2021) 

Somassa kuvakirjassa tarina lähtee liikkeelle meren  
rannalta. Saaresta löytyy talo, jonka nimi on Tervetuloa. 
Tarinat ja välittäminen yhdistävät, vaikka kieli ei olisi tuttu. 
Teksti tutustuttaa suomen lisäksi somalin, italian, kurdin ja 
farsin kieliin lyhyin lausein.  

Pelliccioni, Sanna: Onni-poika osoittaa mieltä  
(Etana Editions 2020) 

Puisto on keidas kaupungin sydämessä. Siellä ihmiset  
tapaavat toisiaan, Onni ja isä potkulautailevat,  
äiti jumppaa. Puisto on myös cityeläinten koti.   
Eräänä päivänä kuuluu kummia: puistoon suunnitellaan 
raitiotietä. Onnista idea on huono. Yhdessä aikuisten  
kanssa hän ideoi rauhallisen mielenosoituksen puiston 
säilyttämisen puolesta.    

Nousiainen, Miika: Fretti Mercury etsii onnea  
(Otava 2020)  

Fretti Mercury on onneton, samoin sen kaveri Jänis  
Virtanen.  Yhdessä ne lähtevät maailmalle onnea etsimään. 
Vastaan tulevat Kirva Babitzin, Karitsa Mattila ja muita  
eläimiä. Jokaisella on oma käsityksensä onnesta. Onnea ei 
voi takoa päähän eikä sitä voi päättää jonkun toisen  
puolesta. Kuvakirja maailman onnellisimman kansan  
lapsille ja aikuisille. 

 

Toivola, Jani: Poika ja hame (Otava 2021) 

Äidin punainen mekko on Ronin mielestä ihana.  
Hän haluaa pukea sen päälleen, vaikka onkin poika.  
Mutta miksi kaikki pitäisi aina jakaa poikien tai tyttöjen 
juttuihin? Mummon mielestä asia on ok, koska tärkeintä 
on olla oma itsensä. Roni kerää rohkeutensa ja ottaa  
mekon mukaan kouluun.  
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Juba: Fyffe on rahaton (Otava 2021) 

Fyffe-koira herää aamulla hyvin nälkäisenä.  
Kotona ei kuitenkaan ole ruokaa, ja kukkarokin on tyhjä. 
Fyffe lähtee kaupungille ja kulkee monen herkkukaupan 
ohi. Sen kieli liimautuu näyteikkunan lasiin. Mistä Fyffe saa 
rahaa ruokaostoksiin?  

Erfving, Emilia: Roskakasa (Lasten Keskus 2021) 

Metsässä on Kasa. Se näyttää kummalliselta.  
Kaikki ylimääräiset palat, mytyt ja möhkäleet ovat roskia, 
tietää hiiri. Roskat ovat vaarallisia eläimille, eivätkä kuulu 
luontoon. Ongelma ratkeaa luovalla tavalla.  
Jatkoa Kasa-kuvakirjalle (2020). 

Kuhlmann, Torben: Armstrong - erään hiiren  
kuuseikkailu (Nemo 2021) 

Hiirulainen tarkkailee tähtitaivasta joka yö. Se tekee  
mullistavan havainnon: Kuu on kivinen pallo, ei juustoa, 
kuten muut hiiret uskovat. Hiiri aloittaa valtavan projektin, 
joka huipentuu kuulentoon. Oliko se ensimmäinen  
maapallon asukas kuussa? Avaruuden valloittamisen  
vaihtoehtoista historiaa koko perheelle. 

Noronen, Paula ja Kivelä, Minna: Hulluja satuja 
(Tammi 2021) 

Hullunhauskojen tarinoiden pääosassa seikkailevat  
muiden muassa vauhtivauvat Keke ja Vuokko, 
”kauhuoravat” Mauri ja Vesa, turhautunut joulupukki sekä 
toimelias Kakkakikkare. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita  
kreisihuumorin ystäville. Ikäsuositus 5+ 

Laakso, Hannu: Me Kettuset (Into 2020) 

Ketunpojat syntyvät keväällä sokeina, kuuroina ja ilman 
hampaita. Pian ne kuitenkin alkavat opetella ketun  
elämässä tarpeellisia taitoja. Pikkukettu kertoo oman  
pentueensa tarinan helppolukuisessa koko perheen  
tietokirjassa. Kirjassa on upeat valokuvat. 

Cristal Snow: Penni Pähkinäsydän ja kauhea  
kadotuskakku (Tammi 2020) 

Keijutyttö Penni Pähkinänsydän närkästyy, kun naapuriin 
muuttaa keijupoika Markka Meritähti. Ärsyttävästä  
Markasta on päästävä eroon. Penni päättää leipoa  
kadotuskakun. Tunteita on kuitenkin vaikea ohjata...  
Syksyllä 2021 ilmestyy jatko-osa: Penni Pähkinäsydän ja  
mörkökuumeen kirous. 

Bondestam, Linda: Elämäni pohjalla - yksinäisen  
aksolotlin tarina (Teos 2020) 

Aksolotli syntyy kosteikkoon tiikerisalamantereiden  
seuraan. Kun vesi lämpenee, salamanterit katoavat.  
Ihmisen hylkäämät roinat täyttävät meren, ja äärimmäiset 
säät ravistelevat maapalloa. Oman lajitoverin tapaaminen 
ja pienten aksolotlien syntymä herättää kuitenkin toivon 
paremmasta tulevaisuudesta. Kuvakirja kaikenikäisille. 

Marcero, Deborah: Purkissa (Kumma 2021) 

Leevi kerää pieniä asioita purkkeihin. Ihan tavallisia juttuja:  
kukkia, sulkia, sydämenmuotoisia kiviä. Eräänä päivänä 
Leevi tapaa rannalla Elvin. Uudet ystävykset jatkavat  
keräilyä. Nyt purkkeihin kertyy tuulta, valoa ja lunta  
- mutta myös muistoja. Kun Elvi muuttaa pois, purkit  
lieventävät ikävää. 


