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Hei,

Lasten Keskuksen kirjasyksy tarjoaa laadukasta 
lukemista monenikäisille lapsille. 

Kirjoista löytyy huumoria, tapakasvatusta, paljon tietoa ja 
innoitusta. Teksteissä nousevat esiin monet tärkeät asiat 
kuten suvaitsevaisuus, tunteet, hyvät käytöstavat sekä 
ystävyys ja yhteistyö. 

Miksi lippu liehuu tänään? Kuka keksi äitienpäivän? Tuula 
Korolainen ja Riitta Tulusto esittelevät kirjassaan vuoden 
juhla-, liputus-, ja merkkipäivät taustoineen ja tapoineen. 

Hauskalla tavalla rytmiä lapsen päivään tarjoaa Pia 
Perkiön lorukirja, jota värittää Sanna Pelliccionin 
hyväntuulinen kuvitus. Leijonan kanssa on mukava 
loruilla päivä paremmaksi!

Basso jytkyy ja sähkökitara soi Jytäjyrsijöiden 
treenikämpällä. Pienet rokkarit pääsevät tutustumaan 
rockin kiehtovaan maailmaan Reetta Niemelän ja Linda 
Bondestamin kirjan mukana. 

Television makasiiniohjelmasta Mimmikoto tutut 
Mimmit sukeltavat nyt Ahdin kimmeltävään valtakuntaan. 
Kesäisen järven syvyyksissä Mimmit tapaavat leikkisiä 
vedenneitoja.

Pirkko Vainio vie lukijansa joulun odotukseen Perttu-
tontun mukana majakkasaarella. Mitä tapahtuukaan, 
kun tulitikut ovat kateissa ja joulupukin pitäisi löytää 
majakan jouluvalon avulla saarelle noutamaan lahjat? 

Antoisaa kirjasyksyä!
Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n väki



LASTEN TIETOKIRJAT
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Koko: 210 x 240 mm; n. 180 s.; kluutti, lukunauha 
ISBN 978-952-288-147-2 • Kl L 49.262 • Ennakkohinta sid. 32,00 • 10/2014
Teemat: juhlat, kansainvälisyys, suvaitsevaisuus

Lastenkirjailija TUULA KOROLAINEN ja tietokirjailija 
RIITTA TULUSTO ovat yhdessä kirjoittaneet ja toimittaneet monia lasten 
tietokirjoja, joista heidät on mm. palkittu Tietopöllö-palkinnolla. 

Maija Hurme on graafi nen suunnittelija ja kuvittaja, joka on julkaissut 
myös kaksi omaa kuvakirjaa.

TUULA KOROLAINEN – RIITTA TULUSTO
MAIJA HURME (KUVITUS)

Lasten oma vuosikirja

Miksi lippu liehuu tänään? Kuka keksi äitienpäivän? Miksi pääsiäisenä syödään 
munia ja Runebergin päivänä torttua? Onko venäläisillä joulupukkia? 
Ja mikä ihme on hanukka? 

Lasten oma vuosikirja esittelee kuukausittain vuoden juhla-, liputus- ja merkkipäivät taustoineen 
ja tapoineen. Mukana ovat kalenteriin merkittyjen päivien lisäksi suurimpien vähemmistöjemme ja 
maahanmuuttajaryhmiemme juhlat, kuten svenska dagen, saamelaisten kansallispäivä, venäläinen 
ja kiinalainen uuden vuoden juhla, muslimien id al-fi tr -juhla jne. Lisäksi mukaan on valittu sellaisia 
teemapäiviä, jotka kiinnostavat lapsia, kuten maailman eläinten päivä ja kansainvälinen nallepäivä.

Kirja tarjoaa lapsentajuisesti päiviin liittyvää tietoa, jota höystetään saduilla, kertomuksilla, runoilla, 
herkkuresepteillä ja askarteluvihjeillä. Kirjassa on nelivärikuvitus.

LASTEN TIETOKIRJAT
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Miksi lippu 
liehuu tänään? 

Kuka keksi 
äitienpäivän?



RUNOT

Jalat kuiskii toisilleen:
Mars, mars, mennään eteiseen!
Kun sinä sukat kaappaat,
niin minä etsin saappaat.
On piha täynnä lätäköitä.
Kummallekin riittää töitä!
Vesi roiskuu mukavasti
varmaan melkein polviin asti.
Nyt mennään eikä meinata!

Pian lätäköt voi kuivua!

Jala
M

Iloa ja oppia 
lapsen päivään
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Koko: 225 x 190 mm; n. 64 s.
ISBN 978-952-288-095-6 • Kl L 82 • Ennakkohinta sid. 22,00 • 8/2014 
Teemat: tunteet, suvaitsevaisuus, kiukku, huumori, käytöstavat

PIA PERKIÖ – SANNA PELLICCIONI

Kiitos! sanoi leijona 
Loruja lasten arkeen  

Lapsen päivään mahtuu monenlaista. Erilaisten leikkien lomassa 
opitaan uutta, tavataan kavereita, ruokaillaan ja nukutaan päiväunia, 
ja välillä murehditaan isoja tai pieniä asioita. Joskus pukeminen ei ota 
sujuakseen tai joku kiusaa, joskus on muuten vain paha mieli tai 
jännittää. Leijonan kanssa on mukava loruilla päivä paremmaksi! 
Pia Perkiön hauskat ja mieleenpainuvat lorut sekä Sanna Pelliccionin 
värikäs kuvitus tuovat iloa ja yhteishenkeä päivän puuhiin!

PIA PERKIÖ on helsinkiläinen 
runoilija, vapaa kirjoittaja ja toi-
mittaja, joka on julkaissut lukuisia 
proosa- ja runoteoksia aikuisille, 
nuorille ja lapsille. 

SANNA PELLICCIONI on helsinki-
läinen graafi kko ja kuvittaja.

RUNOT

3+

7



REETTA NIEMELÄ – LINDA BONDESTAM

Jytäjyrsijät – Kuutamokeikka

Basso jytkyy ja sähkökitara ujeltaa Jytäjyrsijät-rokkibändin treenikäm-
pällä. Jytäjyrsijöiden ahkera treenaaminen ja rokkikappaleiden nikka-
rointi tuottavat tulosta. Bändi aiheuttaa kutkutusta ja kuhinaa rokki-
fanien keskuudessa, ja fanit jonottavat bändin keikalle tanssimaan ja 
kuuntelemaan kantaaottavia biisejä. Kun bändi saa kutsun Eläintarhan 
suureen musiikkifestariin, on Jytäjyrsijöiden näytettävä kyntensä. 

Kuutamokeikka on lämpimän anarkistinen kirja rokin kiehtovasta 
maailmasta pienimmille rokkifaneille. Rock-tietoutta sisältävä tarina 
pohjautuu todelliseen Jytäjyrsijät-rokkibändiin, joka nauttii kulttimai-
netta kaikenikäisten keskuudessa Suomessa ja myös Venäjällä.

LINDA BONDESTAM opiskeli 
kuvittamista Buckinghamshiren ja 

Kingstonin yliopistoissa Lontoossa. 
Bondestam yhdistää kuvissaan 

piirrosta, maalausta ja muita 
materiaaleja. Hän on saanut lukuisia 

palkintoja, muun muassa Svenska 
litteratursällskapetin palkinnon 

sekä Vuoden kauneimmat kirjat 
-kunniamaininnan. Hänen kuvituk-

sensa on ollut myös Finlandia junior 
-ehdokkaana. 

Lämpimän 
anarkistinen kirja 
rokin kiehtovasta 

maailmasta 
pienimmille 

rokkifaneille!

KUVAKIRJAT

REETTA NIEMELÄ on palkittu 
runoilija ja lastenkirjailija sekä 
lastenkirjallisuuslehti Vinskin 
päätoimittaja. Niemelä toimii 
aktiivisesti lastenkulttuurin saralla, 
hän on mm. toteuttanut sanataide-
pajoja ja esiintynyt päiväkodeissa ja 
kouluissa ympäri Suomen. Niemelä 
on osallistunut myös projektiin, jolla 
pyritään edistämään lasten ja nuor-
ten sanataidekasvatusta ja suomen 
kielen opetusta Venäjällä.

8



KUVAKIRJAT

Koko: 240 x 190 mm; 28 s.
ISBN 978-952-288-152-6 • Kl L 85 • Ennakkohinta sid. 23,00 • 10/2014
Teemat: rock-musiikki, yhtyesoitto, yhteistyö, sinnikkyys, rohkeus

5+

9



10

KUVAKIRJAT

Koko: 210 x 265 mm; 28 s.
ISBN 978-952-288-150-2 • Kl L 85 • Ennakkohinta sid. 24,00 • 10/2014
Teemat: seikkailu, ystävyys, vuodenajat, kesä, veden väki

4+



PAULIINA LERCHE – MERI MORT

Mimmit ja veden väki

Mimmit pelastavat norpanpoikasen kalastajan verkosta ja saa-
vat palkinnoksi kyvyn muuttua kaloiksi. He sanovat taikasanat 
”Kalasina kadotkaamme, hauiksi halutkaamme” – ja loiskis, alkaa 
huima sukellus vedenalaiseen Ahdin valtakuntaan. Kesäisen järven 
syvyyksissä Mimmit näkevät Ahtolan mahtavat tornit ja tapaa-
vat leikkisiä vedenneitoja. Myös kaunis merenneito Malanja on 
eksynyt järven pohjaan, kauas kotoaan. Mimmit, merenneito ja 
norpanpoikanen pyytävät apua pelottavalta Jättiläishauelta, järven 
kuninkaalta. Mikä mahtava voima piileekään hauen lahjoittamassa 
simpukkakorussa? Miksi Vesihiittä kutittaa, ja ehtivätkö Mimmit 
veden pintaan ennen auringonlaskua, jolloin taika raukeaa?

PAULIINA LERCHE (oik.) on 
muusikko ja tekstintekijä, jonka 
erikoisalana on karjalainen perin-
ne. Mimmit-sarjaan ovat aiemmin 
ilmestyneet kuvakirjat Pakkas-
herra ja Kylmänhuokuja, Mimmit 
ja ketunpoikanen sekä Mimmit ja 
luolan salaisuus. Tule hyvä kakku! 
on askartelu- ja kokkauskirja kaikille 
Mimmikodon ystäville. 

Mimmikodon vahvan ja persoonalli-
sen visuaalisen maailman on luonut 
kuvittaja, graafi kko MERI MORT (vas.).

Mimmit 
sukeltavat Ahdin 

kimmeltävään 
valtakuntaan!

KUVAKIRJAT
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PIRKKO VAINIO

Majakan jouluvalo 

Ahkerat tontut hoitavat pienen saaren vanhaa majakkaa. Kun talvi 
tekee tuloaan, tontut kokoontuvat työpajaansa nikkaroimaan joulu-
pukin tilaamia leluja.

Perttu-tonttu, saaren vanhin asukas, on jo iät ja ajat huolehtinut 
majakan valoista. Se on hänen kunniakas tehtävänsä. Mutta mitä ta-
pahtuukaan, kun jännittävänä ja tärkeänä iltana – juuri kun joulupukki 
on tulossa hakemaan lahjoja – Perttu on hukannut tulitikut? Jääkö 
majakan jouluvalo syttymättä, eikä joulupukki löydä perille…

Palkittu kuvittaja ja graafi kko 
PIRKKO VAINIO asui pitkään 
Italiassa, kunnes muutti takaisin 
Suomeen, Jämsään. Hän on tehnyt 
lastenkirjoja ja kuvituksia sekä 
suomalaisille että ulkomaisille 
kustantajille, ja hänen kirjojaan 
on julkaistu useissa maissa myös 
käännöksinä.

KUVAKIRJAT

Koko: 210 x 285 mm; 32 s.
ISBN 978-952-288-154-0 • Kl L 85 • Ennakkohinta sid. 22,00 • 10/2014
Teemat: joulu, auttaminen, jännitys

4+

Herkästi ja 
perinteisesti 

kuvitettu 
joulusatu
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KUVAKIRJAT
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KUVAKIRJAT

JUDITH KOPPENS – ELINE VAN 
LINDENHUIZEN

Hiiri uskaltaa

Hiiri pelkää usein. Se ei uskalla keinua, 
kiipeillä tai pelata jalkapalloa. Puustahan voi 
tipahtaa, ja pallo saattaa kopsahtaa päähän! Hiiri jää paitsi 
monesta kivasta tekemisestä. 

Onneksi kirahvi tietää, mitä tehdä. Se antaa hiirelle taikakiven, 
joka tekee hiirestä rohkean. Mutta mitä tapahtuu, kun hiiri huomaa 
taikakiven kadonneen?

JUDITH KOPPENS on hollantilainen 
kuvittaja ja lastenkirjailija, joka 
kirjoittaa pienten lasten elämää 
koskettavista tärkeistä teemoista. 
Hänen kirjojaan on julkaistu useissa 
eri maissa vuodesta 2004 alkaen. 

ELINE VAN LINDENHUIZEN on 
hollantilainen kuvittaja, jonka 
herkän humoristinen kynänjälki 
on herättänyt ihastusta eri puolilla 
maailmaa.

Iloinen tarina 
ystävyydestä 

ja pelon 
voittamisesta 

perheen 
pienimmille

Alkuteos: Muis is dapper; Suomennos: Laura Tykkyläinen
Koko: 215 x 225 mm; 28 s. • ISBN 978-952-288-127-4 
Kl L 85 • Ennakkohinta sid. 20,50 • 9/2014
Teemat: ystävyys, pelot, rohkeus, itsetunto

3+

i jää paitsi
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KUVAKIRJAT

Bristolissa asuva MARK SPERRING, 
on kirjoittanut lukuisia kuvakirjoja. 
Yksi hänen lempikirjailijoistaan on 
Tove Jansson, koska tämän tarinat 
ovat ”outoja ja kauniita”. Suosikki-
henkilö on pikku Myy.

BRITTA TECKENTRUP on kirjailija, 
kuvittaja ja tekstiilitaiteilija, jonka 
rakastettuja lastenkirjoja on julkais-
tu yli 20 maassa. Teckentrup asuu 
Berliinissä.

MARK SPERRING – BRITTA TECKENTRUP 

Tassu tassussa 

Kun tarttuu toisen tassuun, on lämmin ja tur-
vallinen olo, vaikka kulkisi tuulessa ja tuiskussa. 
Kaunis ja runollinen tarina kuljettaa pienen ja 
ison tassukkain läpi vuodenaikojen. Neljä silmää 
näkee enemmän kuin kaksi, ja kahdet korvat 
kuulevat enemmän kuin yhdet. Maailma on 
täynnä ihmeitä, jotka vain odottavat löytä-
mistään. 

Kirjan hiirikulkijat voivat olla vanhempi ja lapsi, 
eri-ikäiset sisarukset, parhaat ystävykset – 
ehkä jopa rakastunut pari. Nimillä ei ole väliä, 
sillä tärkeintä on lämmin yhteisyyden tunne, 
joka kantaa kaikkina aikoina ja kaikkialla.

Alkuteos: Your Hand in My Hand; suomeksi riimitellyt Tuula Korolainen 
Koko: 200 x 200 mm; 32 s. • ISBN 978-952-288-097-0 • Kl L85 • Ennak-
kohinta sid. 22,00 • 10/2014 • Teemat: läheisyys, rakkaus, luonto, ystävyys

4+
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KUVAKIRJAT

FIONA REMPT – NOËLLE SMIT

Superkamut – Ei mikään tavistintti!

Muurahainen on saanut talvivarastonsa kerättyä ja katselee tyytyväi-
senä työnsä tuloksia. Yhtäkkiä paikalle lennähtää jokin outo lintu – ei 
mikään tavistintti! Se hotkaisee muitta mutkitta pari marjaa nokkaan-
sa. Muurahainen on vihainen, mutta Etanan mielestä Papukaija ansait-
see reilun tilaisuuden osoittaa, että sekin on yksi Superkamuista. 
 
Superkamut ovat erilaisia, mutta tekevät kaiken yhdessä. Hilpeän hel-
lyttävien eläinhahmojen seikkailut saavat pienet kuulijat nauramaan ja 
liikuttumaan. Ystävyys on parasta!

FIONA REMPT on palkittu hollan-
tilainen lastenkirjailija, kolumnisti ja 
galleristi. Hän työskenteli kirjakus-
tantamossa, kunnes päätti ryhtyä 
kirjailijaksi. 

NOËLLE SMIT on Amsterdamissa 
asuva graafi kko ja kuvittaja, jonka 
veikeät eläinhahmot seikkailevat 
lukuisissa kirjoissa.

Ystävät, nauru ja 
lorviminen tekee 

hyvää!

Alkuteos: Een vreemde vogel; Suomennos: Sanna van Leeuwen
Koko: 210 x 210 mm; 20 s. • ISBN 978-952-288-148-9 • Kl L 85 • Ennakkohinta 
sid. 18,00 • 9/2014 • Teemat: ystävyys, erilaisuus, suvaitsevaisuus, seikkailu

3+
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KUVAKIRJAT

JENNI DESMOND

Seepra joka oli liian vikkelä

Seepra, Norsu ja Lintu ovat parhaat ystävät. Kunnes eräänä 
päivänä Norsu ja Lintu kyllästyvät Seepran vauhdikkaisiin 
leikkeihin. Seepra jää yksin. Miten sitten käykään? Löytävätkö 
kaverukset jälleen toisensa? Hurmaava kuvakirja ystävyydes-
tä, erilaisuudesta ja suurista tunteista.

JENNI DESMOND on palkittu 
lontoolainen kuvataiteilija, joka on 
kuvittanut ja kirjoittanut useita 
lastenkirjoja. Lisäksi hän tekee 
monenlaista graafi sta suunnittelua 
ja kuvitustyötä.

Alkuteos: The zebra who ran too fast; Suomennos: Sanna Hytti
Koko: 245 x 270 mm; n. 40 s. • ISBN 978-952-288-116-8 • Kl L 85 
Ennakkohinta sid. 21,00 • 9/2014 • Teemat: ystävyys, erilaisuuden 
hyväksyminen, kanssakäyminen, tunteet, ylivilkkaus

4+

Tarina 
ystävyydestä
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PAUL FRIESTER on itävaltalainen 
kirjailija, jonka mainioille Parku-Pöllö 
-saduille löytyy vastine tosielämässä. 

PHILIPPE GOOSSENS on brysse-
liläinen kuvittaja, joka on tehnyt 
yli 50 valloittavaa kirjaa lapsille ja 
nuorille.

PAUL FRIESTER – PHILIPPE GOOSSENS

Parku-Pöllö ei päästä ketään sisään!

Äitipöllö lehahtaa hakemaan iltapalaherkkuja Parku-Pöllölle. ”Ole rei-
pas, mutta muista, ettet saa päästää ketään sisälle”, äitipöllö neuvoo 
pienokaistaan ennen lähtöään. Parku-Pöllö tottelee ja pitää pesän 
oven visusti lukossa – jopa niin visusti, että äitipöllö ei pääse takaisin 
kotiin. Tarvitaan suuriäänistä parkumista sekä koko eläinjoukon neu-
vokkuutta ennen kuin pikkupöllö vakuuttuu äidistään.

Hellyttävä ja humoristinen tarina pikkupöllöstä, joka etsii rajojaan ja 
kokeilee lähipiirinsä kärsivällisyyttä.

Parku-Pöllö 
ulisee 

jälleen!

KUVAKIRJAT

Alkuteos: Heuler Eule – Nein, ich lasse niemand rein; Suomennos: Tanja Poskela
Koko: 210 x 285 mm; 32 s. • ISBN 978-952-288-149-6 • Kl L 85 • Ennakkohinta 
sid. 23,00 • 9/2014 • Teemat: itsenäistyminen, perhesuhteet, huumori, tunteet

4+
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HANS DE BEER

Jänis ja Kontiainen – 
Kekseliäät kaverukset

Utelias Jänis päättää ylittää moottoritien, 
mutta loukkaantuu, eikä pääse enää ta-
kaisin kotiin. Eläimet tien toisella puolella 
vaikuttavat ilkeiltä, mutta sitten Jänis 
tapaa Kontiaisen, joka lupaa auttaa. 
Yhdessä he alkavat rakentaa tunnelia, jotta 
Jänis voi palata turvallisesti kotiin. Rakennushommat evästau-
koineen alkavat kiinnostaa myös muita, ja pian ilmaantuu yhä uusia 
auttavia käpäläpareja.

Pikku Jääkarhu -kirjojen tekijän uutuudessa seikkailevat sympaatti-
set ystävykset Jänis ja Kontiainen. Ihmisen itsekkyys ei aina huomioi 
pientä eläintä, mutta yhteisvoimin voivat pienimmät päihittää suuret-
kin esteet.

HANS DE BEER on hollantilainen 
kuvittaja ja kirjailija. Hänet nosti 
maailmankuuluksi Pikku Jääkarhu 
Lasse, jonka hän loi lopputyönään 
Rietveldin taidekoulussa 
Amsterdamissa.

Uutuus Pikku 
Jääkarhu -kirjojen 

tekijältä

KUVAKIRJAT

Alkuteos: Hase und Maulwurf – Zwei Starke Freunde; Suomennos: Eeva Johansson
Koko: 215 x 280 mm; 32 s. • ISBN 978-952-288-101-4 • Kl L 85 • Ennakkohinta sid. 22,00 
7/2014 • Teemat: ystävyys, yhteistyö, luonnonsuojelu, erilaisuuden hyväksyminen

3+
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CHRISTA KEMPTER – FRAUKE WELDIN

Herra Jänis ja rouva Karhu saavat vieraan
Herra Jänis rakastaa järjestystä ja puhtautta, rouva Karhu taas nauttii mukavasta elämästä ja vaihtelusta. 
Kun setä Jänis saapuu yllättäen vierailulle, kaikki menee pienessä talossa uuteen uskoon. Setä Jänis vaihtaa 
vanhat porkkanatapetit modernimpaan malliin, ripustaa ikkunoihin tyylikkäät silkkiverhot ja möbleeraa huo-
nekalut uusille paikoille. Kaiken lisäksi setä hurmaa kohteliaisuudellaan rouva Karhun niin, että tämä ”viehät-
tävä daami” tuskin enää huomaa herra Jänistä. Herra Jänis on harmistunut ja murheellinen. Se tahtoisi, että 
kaikki olisi niin kuin ennen.

Erilaiset kämppikset ovat jälleen kerran kasvun paikassa, jossa ys-
tävyys ja erilaisuuden hyväksyminen punnitaan – ja kyllä ystävyys 
lopulta kestää tämänkin koettelemuksen!

Saksalainen CHRISTA KEMPTER on 
työskennellyt vapaana lastenkirjaili-
jana vuodesta 1992. Hän on tehnyt 
tarinoita mm. radioon ja televisioon 
ja julkaissut lastenkirjoja useissa 
maissa. 

FRAUKE WELDIN asuu Hampurissa 
ja on toiminut kuvittajana vuodesta 
1992.

Erilaisten 
kämppisten 

elämänmakuiset 
seikkailut 
jatkuvat!

Alkuteos: Herr Hase und Frau Bär bekommen Besuch; 
Suomennos: Rauna Sirola; Koko: 250 x 330 mm; 28 s.
ISBN 978-952-288-151-9 • Kl L 85 • Ennakkohinta sid. 24,00 • 9/2014
Teemat: erilaisuus, suvaitsevaisuus, ystävyys, itsetunto

3+

KUVAKIRJAT
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TITTAMARI MARTTINEN – TERESE BAST (KUVITUS)

Lemmikkien junamatka
Leon lemmikkiuutiset

Leo ja Pähkinä-koira lähtevät viettämään syyslomaa mummon luo. 
Seurakseen he pyytävät Sannin ja Veetin sekä Rusina-kissan ja 
Vilma-hamsterin. 

Junamatka mummolaan kestää monen monta tuntia, mutta tylsää 
ei ehdi tulla. Seikkailu alkaa jo asemalaiturilla, kun Pähkinä tutustuu 
hemmoteltuun ja äreään Lotta-kissaan. Matkustajien joukossa on 
muitakin lemmikkejä, muun muassa loputtoman puhelias papukaija. 
Junan lemmikkivaunussa on aikamoinen hulina. Miten ystävysten 
matka mahtaa sujua? 

Leon lemmikkiuutiset on suosittu helppolukuinen ja hauskasti 
kuvitettu sarja juuri lukemaan oppineille. Lemmikkien junamatka 
on sarjan kuudes osa.

TITTAMARI MARTTINEN on kirjoit-
tanut lapsille jo liki parinkymmenen 
vuoden ajan. Palkittu Marttinen on 
Varsinais-Suomen lastenkulttuurin 
läänintaiteilija, ja hän on jo pitkään 
ollut lasten lukuharrastuksen edistä-
miseksi monessa mukana. 

TERESE BAST on pietarsaarelainen 
kuvataiteilija ja kuvittaja.

Koko: 148 x 210 mm; n. 64 s.
ISBN 978-952-288-114-4 • Kl L 84.2 • Ennakkohinta sid. 22,50 • 9/2014
Teemat: lemmikit, ystävyys, seikkailu, matkustaminen

5+

SADUT JA TARINAT
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SADUT JA TARINAT

PAULA MOILANEN – 
ULLA ETTO (KUVITUS)

Repun salaisuus
Paavo löytää jännittävän muotoisen ajopuun meren rannalta. Se on varmaan seilannut tänne Ruotsista 
saakka! Aarre päätyy pojan reppuun ja ratkaisee lopulta ison ongelman. Mutta mitä Paavon aarteelle 
tapahtuu vuosikymmenten kuluessa? Missä se mahtaa olla tänä päivänä?

Repun salaisuus paljastuu hiljalleen monen sukupolven vaiheita seurailevassa tarinassa, jossa 
isovanhemmat tuovat turvaa, rakkautta ja lämpöä lasten elämän käännekohtiin. Samalla tutustutaan lasten 
arkeen menneinä vuosikymmeninä. Perheen yhteiset lukuhetket johdattavat tärkeisiin keskusteluihin 
eri-ikäisten välillä. Vauhdikkaat ja todenmakuiset tarinat herättävät lasten kiinnostuksen vanhempien ja 
isovanhempien omiin muistoihin kuin huomaamatta. Ulla Eton herkkä tietokuvitus on täynnä kiehtovia 
yksityiskohtia. Teos on itsenäinen jatko-osa 2011 ilmestyneelle Keinuhevoselle.

PAULA MOILANEN on opettaja ja 
palkittu tietokirjailija. Hänen teok-
sensa Herttuan hovissa (2007) oli 
Finlandia Junior -ehdokkaana. 

ULLA ETTO on graafi nen suun-
nittelija ja kuvittaja, joka asuu ja 
tekee töitä Rovaniemellä. Hän on 
kuvittanut mm. Priitu Rovaniemen 
markkinoilla -teoksen.
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SADUT JA TARINAT

Koko: 160 x 203 mm; n. 140 s. 
ISBN 978-952-288-153-3 • Kl L 84 • Ennakkohinta sid. 24,50 • 9/2014 • Teemat: perhe, sukupolvet,yhteisöllisyys

7+
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HENGELLISET LASTENKIRJAT

TYTTI ISSAKAINEN – MAISA TONTERI – 
PEKKA RAHKONEN (KUVITUS)

Atte ja Anna 
viettävät joulua

Kun joulukalenterin ensimmäinen luukku aukeaa, alkavat sisarukset Atte ja 
Anna odottaa joulua. Järvisten perheen adventti ja joulu on täynnä sipinää 
ja säpinää, piparin paistoa, seimileikkiä, antamista ja saamista, mutta mikä 
lopulta tekee joulun?

Yhdessä Aten ja Annan kanssa sukelletaan joulun salaisuuteen. Tarinan 
lopussa on vanhemmille suunnattu osio joulun historiasta ja perinteistä sekä 
yksinkertaisen seimiasetelman valmistusohje. Minkälainen on juuri meidän 
perheemme joulu?

Suosittu Atte ja Anna -kirjasarja jatkuu joulukirjalla. Tytti Issakaisen teksti 
tavoittaa herkästi lapsen maailman, ja Pekka Rahkosen vauhdikas kuvitus tuo 
mukaan iloa ja huumoria. Vanhempien osuudesta vastaa Maisa Tonteri.

TYTTI ISSAKAINEN on turkulainen 
toimittaja ja kirjailija, joka rakastaa 
mökkielämää ja marjastamista. 

MAISA TONTERI (myös Maisa 
Savolainen) toimi pitkään kustan-
nusalalla ja jatkaa nykyään töitä 
kirjailijana ja suomentajana. Hän 
on kirjoittanut ja suomentanut 
kuvakirjoja, lastenkirjoja, tietokirjo-
ja sekä lyriikkaa.

PEKKA 
RAHKONEN 
on suosittu kuvit-
taja, jonka kynästä 
syntyy niin sarjakuvia, 
oppikirjakuvituksia kuin 
kuvakirjoja.

Atte ja Anna 
-sarja jatkuu 
jouluisesti
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HENGELLISET LASTENKIRJAT

Koko: 180 x 180 mm; 40 s. • ISBN 978-952-288-055-0 • Kl L 25.2 • Ennakkohinta stift. 6,00 • 10/2014
3+
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LASTENKIRJOJA AIHEPIIREITTÄIN

Auttaminen
• Beer: Pikku jääkarhu vaarallisilla vesillä
• Beer: Pikku jääkarhu pelastaa valaat
• Juntunen – Toivola: Yhteisvoimin – Tarinaa ja  
 tietoa EU:sta
• Koppens – van Lindenhuizen: Kaula pystyyn,  
 kirahvi!
• Köngäs – Kallio: Sinivärinen pupu 
• Lerche  –  Mort: Mimmit ja ketunpoikanen
• Menezes – Ferri: Tino, pieni tulikärpänen
• Westerlund – Tharlet: Suuri luistelukisa

Avaruus
• Winters – Lindenhuizen: Tähdet ja planeetat

Avioero
• Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää

Erilaisuuden hyväksyminen, 
suvaitsevaisuus
• Hoff man – Asquith: Meidän ja muiden perheet
• Helakisa – Haiko: Tuuliin tähystäjä
• Issakainen – Rahkonen: Meidän ja muiden 
 uskonnot 
• Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu  
 juhlivat
• Kirkkopelto: Molli
• Koppens – van Lindenhuizen: Kaula pystyyn, kirahvi!
• Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua
• Lauerma – Rekola: Sukuseikkailu
• Lehtonen - Sariola: Metsän outo vieras
• Lembcke – Hein: Satu sadusta joka oli satua
• Marttinen – Kästämä: Tavallisen kiva päivä
• Mitton: Jokin sauruksen tapainen
• Robberecht – Goossens: Paavo on reilu kaveri
• Rempt – Smit: Superkamut
• Tharlet: Toisinkin voi oppia
• Weninger – Tharlet: Omenajuhlat

Huumori
• Haughon: Ihan hukassa
• Haughton: Voi sinua, Sulo!
• Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja hänen 
 koiransa Korkki
• Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja 
 Pusu-Sammakko
• Lembcke – Hein: Satu sadusta joka oli satua
• Voipio – Rönns: Ylipainoinen yksisarvinen ja 
 muita kertomuksia

Ikävä
• Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu – 
 Päivä hoidossa
• Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää

Itsetunto
• Geisler – Zöller: Ninni uskaltaa!
• Ferri : Tatu kasvaa suureksi
• Helakisa – Haiko:Tuuliin tähystäjä
• Hoff man: Meidän ja muiden tunteet
• Kasuya: Maailman pienin joulukuusi
• Lauerma – Rekola: Sukuseikkailu
• Lembcke – Hein: Satu sadusta joka oli satua
• Menezes – Ferri: Tino, pieni tulikärpänen
• Tharlet: Toisinkin voi oppia

Joulu
• Kasuya: Maailman pienin  joulukuusi
• Korolainen: Kuono kohti joulua 
• Pfi ster: Vilun ensilumi
• Reinikainen - Nygård: Ihme joulu
• Westerlund – Tharlet: Kun lumiukko ravisteli hattuaan

Kansainvälisyyskasvatus
• Me kaikki synnymme vapaina
• Juntunen – Toivola: Yhteisvoimin – Tietoa ja 
 tarinaa EU:sta

Kilpailu
• Papayanni – Tharlet: Tahdon voittaa
• Westerlund – Tharlet: Suuri luistelukisa
• Yun – Yang: Kuka saa persikan?

Kiukku, uhma
• Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu – Eri mieltä
• Langreuter – Dahle: Kaikista rakkain
• Leblanc – Eve Tharlet: Rakastatko minua jos…?
• Raittila – Pikkujämsä: Pikku Päkän purjopäivä

Kiusaaminen ja sovinto
• Geisler – Zöller: Ninni uskaltaa
• Robberecht – Goossens: Paavo on reilu kaveri
• Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää

Kuolema, suru, murhe
• Franzon – Airola: Surusaappaat
• Mörö – Nygård: Surunappi
• Teckentrup: Muistojen puu

Käytöstavat
• Hoff man – Asquith: Meidän ja muiden perheet
• Weninger - Tharlet: Pasi yllättää äidin

Lasten oikeudet, 
lasten vaikuttamistaidot
• Flowers: Compasito – Lasten ihmisoikeus 
 kasvatuksen käsikirja
• Me kaikki synnymme vapaina
• Tammi – Rahkonen: Ja nyt äänestetään!
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LASTENKIRJOJA AIHEPIIREITTÄIN

Luonto ja ympäristö, kierrätys
• Beer: Pikku jääkarhu vaarallisilla vesillä
• Beer: Pikku jääkarhu pelastaa valaat
• Douglas - Helmantel: Koiran elämää
• Douglas – van Rheenen: Dinosaurukset
• Douglas – Riphagen: Ennätysten eläimet
• Köngäs – Kallio: Sinivärinen pupu 
• Laulajainen – Vaajakallio: Metsän mesikämmen –  
 Lasten karhukirja
• Niemelä – Nygård: Heppastelua
• van Rheenen: Valtavat valaat
• Ryhänen – Mikola: Me selkärangattomat
• Ryhänen – Mikola: Me selkärankaiset – Nisäkkäät
• Teräs - Pertamo: Olga Orava ja metsän salaisuus

Luopuminen
• Franzon – Airola: Surusaappaat
• Leblanc – Eve Tharlet:Rakastatko minua jos…?
• Mörö – Nygård: Surunappi
• Teckentrup: Muistojen puu
• Wagner – Eriksson: Timo ja Piko muuttavat

Muuttaminen
• Korolainen – Nygård: Kuono lumessa
• Wagner – Eriksson: Timo ja Piko muuttavat

Pelot ja jännittäminen
• Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua
• Korolainen – Nygård: Kuono lumessa
• Leathers: Hui, sanoi Pikku kani
• Pfi ster: Kauniita unia, Sateenkaarikala

Perhe, sukupolvet, yhteisöllisyys
• Haughon: Ihan hukassa
• Hoff man – Asquith: Meidän ja muiden perheet
• Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu – Päivä hoidossa
• Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu eri mieltä
• Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu – Ei nukuta!
• Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja hänen 
 koiransa Korkki
• Langreuter – Dahle:Kaikista rakkain
• Lauerma – Rekola: Sukuseikkailu
• Mitton: Jokin sauruksen tapainen
• Moilanen – Haapamäki: Keinuhevonen
• Tonteri – Talvitie: Okko Oravan kaksi pesää
• Weninger - Tharlet: Pasi yllättää äidin

Päivähoidon ja koulun aloittaminen
• Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu – Päivä hoidossa
• Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua

Pääsiäinen
• Baric – Westerlund: Tohelon ja Torvelon 
 pääsiäinen
• Reinikainen – Nygård: Ihme pääsiäinen

Rauhoittuminen, nukkumaanmeno
• Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu – Ei nukuta! 
• Pfi ster: Kauniita unia, Sateenkaarikala

Rohkeus
• Beer: Pikku jääkarhu vaarallisilla vesillä
• Geisler – Zöller: Ninni uskaltaa!
• Lybeck – Napp: Latte-siili Lofooteilla
• Tharlet: Toisinkin voi oppia
• Voipio – Rönns: Ylipainoinen yksisarvinen ja 
 muita kertomuksia

Siisteyskasvatus
• Kirkkopelto – Wäre: Oona ja Eetu –Ei hätää!
• Patricelli – Paukku
• Patricelli – Potalla

Terveys
• Winters – Lindenhuizen: Minä päästä varpaisiin

Yhteistyö
• Juntunen – Toivola: Yhteisvoimin – Tietoa ja 
 tarinaa EU:sta
• Korolainen – Nygård: Kuono lumessa
• Menezes – Ferri: Tino, pieni tulikärpänen
• Weninger – Tharlet: Omenajuhlat

Ystävyys
• Beer: Pikku jääkarhu vaarallisilla vesillä
• Kasuya: Maailman pienin  joulukuusi 
• Kempter – Weldin: Herra Jänis ja Rouva Karhu  
 juhlivat
• Kirkkopelto: Molli
• Korolainen – Nygård: Kuono kohti koulua
• Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja hänen 
 koiransa Korkki
• Köngäs – Kallio: Henkselirouva ja 
 Pusu-Sammakko
• Köngäs – Kallio: Sinivärinen pupu 
• Lerche – Mort: Mimmit ja ketunpoikanen
• Lerche – Mort: Mimmit ja luolan salaisuus
• Lerche – Mort: Pakkasherra ja Kylmänhuokuja
• Niemelä – Nygård: Heppastelua
• Pfi ster: Vilun ensilumi
• Rempt – Smit: Superkamut
• Voipio – Rönns: Ylipainoinen yksisarvinen ja 
 muita kertomuksia
• Westerlund – Tharlet: Suuri luistelukisa
• Weninger – Tharlet: Omenajuhlat
• Mäki: Leevi ja kultainen naamio
• Westerlund – Tharlet: Kun lumiukko ravisteli 
 hattuaan
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