
Marttinen, Tittamari: Ikioma perheeni  
(Pieni Karhu 2014) 

Kuu elää sateenkaariperheessä. Sana on hänestä kaunis ja 
värikäs, kuten taivaalle ilmestyvä sateenkaarikin. Kuulla on 
kaksi äitiä, Kuun ystävällä Kimillä kaksi isää. Kun Kuu  
kaipaa isäseuraa, hän menee leikkimään Kimin isän ja  
iskän kanssa. Ikioma perhe on maailman tärkein asia!  
On hauskaa, että kaikki perheet ovat erilaisia.  

Rosavaara, Katriina: Villiina ja isosiskopakkaus  
(WSOY 2017)  

Villiinalla on kaksi äitiä ja yksi pikkuinen mummo. Kun  
Villiina juoksee jäätelöautolle, hän kompastuu portailla 
olevaan pahvilaatikkoon. "Se on vauvapakkaus", sanoo 
äiti. "Villiina, meille tulee vauva", mamma jatkaa. Villiinaa 
suututtaa, kun äidit vain tilailevat uusia vauvoja. Mutta kun 
Villiina kurkistaa pahvilaatikkoon, ei vauvaa näy missään! 

Sutinen, Jussi: Suurerhe 
(Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry 2016) 

Suurerheen perhe ei ole mikään tavallinen perhe, koska 
yhden suurerheen myötä heistä tulee suurperhe ja sitten 
vielä uusperhe. Keitä ovat Kynttilä ja Hymisijä, ja mitä  
tapahtuu Laventeli Suurerheelle, kun hän muuttuu  
kokonaan siniseksi? Tämä kielileikkiä muistuttava tarina 
perustuu satuterapian teoriaan. Perhesolmujen lisäksi siinä 
käsitellään myös mm. eroa. 

Vuori, Sanna Sofia: Muna (Teos & Förlaget 2018) 

Kaverukset Lu, Maud ja Brie ovat naapureita. Eräänä  
sateisena aamuna he löytävät lammikosta yksinäisen  
munan. Mitä sille pitäisi tehdä? Tarvitaan lämpöä ja turvaa, 
ja varmasti jotain muutakin. Kaverukset päättävät kysyä 
asiasta eri vanhemmilta. Samalla he kuulevat tarinoita siitä, 
miten erilaisia perheet voivat olla.  

Erilaisia perheitä 

Kirjavinkkejä 3-6-vuotiaille 
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Brooks, Felicity: Monen sortin perheet  
(Lasten Keskus, 2020) 

Tässä pienten tietokirjassa selitetään selkeästi ja  
lapsentajuisesti perheeseen, sukulaissuhteisiin sekä  
perheessä tapahtuviin muutoksiin liittyviä käsitteitä.  
Selityksen saavat niin uusperhe, yksinhuoltajaperhe,  
adoptioperhe, sijaisperhe, syntymäperhe, laajennettu  
perhe, ero kuin sukupuukin. Jokainen perhe on  
ainutlaatuinen. Millainen sinun perheesi on? 

Harainen, Pirkko: Emma ja erilainen perhe  
(WSOY 2008) 

Miten Onnilla voi olla kaksi äitiä? Adoptio, biologiset  
vanhemmat - mitä nuo hankalat sanat oikein tarkoittavat? 
Miksi joissakin perheissä on monta lasta, ja joissakin ei  
yhtään? Kirjassa Emma pohtii erilaisia perhemuotoja  
yhdessä äidin kanssa. 

Hoffman, Mary: Meidän ja muiden perheet  
(Lasten Keskus 2010) 

Perheitä on monenlaisia: suuria, pieniä, onnellisia,  
murheellisia, rikkaita ja köyhiä. Joillakin on paljon veljiä ja 
siskoja, setiä ja tätejä, mutta joillakin on tosi pienet  
perheet. Tässä lasten tietokirjassa kartoitetaan, kuinka  
erilaisia perheet voivat olla, ja kuinka erilaisia koteja,  
työpaikkoja, kouluja, tapoja, tunteita ja harrastuksia  
perheillä on.  

Ilander, Johanna: Eikka ja seitsemän sisarusta 
(Johanna Ilander 2017) 

Eikan äidin mahassa kasvaa seitsemän vauvaa!  
Äidin yllätykseksi Eikka ei ilahdu vauvauutisesta.  
Eikka pelkää, ettei äidiltä riitä enää huomiota hänelle.  
Miten he sitä paitsi mahtuvat nykyiseen kotiin? Joutuvatko 
he muuttamaan? Lämminhenkinen tarina elämään  
tulevasta suuresta muutoksesta ja siihen suhtautumisesta.  

Katajavuori, Riina: Meidän pihan perhesoppa  
(Tammi 2015)  

Elämän synty ja oma alkuperä kiinnostavat jokaista lasta. 
Tässä hauskassa tarinassa tulevat alleviivaamatta tutuiksi 
niin keinohedelmöitys, lahjasukusolut, kahden äidin perhe 
kuin adoptiokin. Kirjan lopussa on myös aikuisille  
suunnattu asiantuntijoiden tietoisku, joka tarjoaa eväitä 
keskustelujen pohjaksi. 

Katajavuori, Riina: Mennään jo naapuriin  
(Tammi 2017) 

Kirjailija Riina Katajavuori, kuvittaja Salla Savolainen ja  
8-vuotias Vellamo tutustuivat monikulttuuristen  
lapsiperheiden arkeen pääkaupunkiseudulla. Kodeista 
avautuu uusi makujen, kielten ja kulttuurien maailma.  
Moni asia on silti myös ihan tuttua: kuten kaikissa  
muissakin perheissä, myös näissä perheissä ujostellaan, 
leikitään, nauretaan ja syödään.  

Kummu, Essi: Häätanssit (Tammi 2019) 

Eliaksen äiti ja äidin naisystävä Inari ovat muuttaneet  
yhteen, ja Eliaksen mielestä kotona on nyt liikaa porukkaa. 
Lisäksi äiti suunnittelee häitä Inarin kanssa. Elias ei tykkää, 
mikään ei olisi enää samanlaista kuin ennen. Onneksi isän 
luona kaikki on vielä ennallaan: ihmisiä on sopiva määrä ja 
katto korkealla. Lempeä tarina uusioperheen  
elämänmuutoksesta.  

Kekkonen, Helmi: Nurinkurin Anna (S&S 2019) 

Nurinkurin Anna on siksi, että Anna on Anna toisinpäin. 
Hän tykkää tehdä asiat takaperin ja hän syntyikin  
nurinperin, jalat edellä, kertovat äiti ja Maija. Nyt on  
vuoden paras päivä: nurinkurinjuhlat, sillä Anna täyttää 
kuusi! Mutta pikkuveli ärsyttää ja sotkee asiat,  
tanssitunnilla ei saa jakaa keksejä, eikä paras kaveri  
Kerttukaan tajua enää mitään.  


