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On ammatteja, joissa onnistuminen mita-
taan sillä, että tehtyä työtä ei välttämättä 
huomaa lainkaan. Kustantamossa tällainen 
rooli on kustannustoimittajalla. Mitä toi-
mittajan toimenkuvaan sitten kuuluu?

Pilkkujen viilaaminen on harvoin kes-
kiössä, sillä yleensä työ tehdään yhdessä suo-
mentajien tai muiden tekstiammattilaisten 
kanssa. Sen sijaan asia- ja merkitys virheitä 
jäljitetään uupumatta. Ennen kaikkea lap-
suksia jahdataan tietokirjoissa, mutta aina 
silloin tällöin juonikas sarvikuono yrittää 
livahtaa kuvakirjan sivuille virtahevon pai-
kalle. Inhimillisiä virheitä ei voi kokonaan 
välttää, mutta niistä otetaan opiksi ja petra-
taan suoritusta seuraavalla kerralla. 

Tavoitteena on, että lukija voi uppou-
tua laadukkaaseen kirjaan, jossa faktat 
ovat kohdallaan ja kieli hiottu sujuvaksi. 
Kustannus- Mäkelässä kirjoittajien, suomen-
tajien ja kuvittajien tukena työskentelee 
kolme kustannus toimittajaa sekä viimeisenä 
portin vartijana tarkkasilmäinen oikolukija.

Keväällä 2020 Mäkelän tiimi tarjoaa 68 
uutuuskirjan ja 12 uusintapainoksen va-
likoiman. Kuvakirjoissa seikkailevat 
muun muassa The Beatlesista tutun Paul 
McCart neyn Vauhtivaari (s. 5). Lukemaan 

Hyvä lukija

Kustantaja, koukuttava tarina ja 
tarkkaavaiset toimittajat – Mäkelän 
syysretkellä keskustakirjasto Oodissa 
pohdittiin menestyskirjan reseptiä.

Seuraa 
meitä myös

opettelevat pääsevät treenaamaan taitojaan 
helppo lukuisten uutuuksien parissa Luku-
mestari-, Kirjatiikeri-, Lukupiraatti- ja Lu-
kuavain-sarjoissa (s. 19–23). 

Tittamari Marttisen Puhuva muumio 
avaa vauhdikkaan Ennätyskerho-koululais-
sarjan (s. 27). Ilmastotutkija Tiina Nygårdin 
tarmokas sankaritar Hulivili puuhailee 
puuha tarhassa ja huomaa sään ääri-ilmiöi-
den voimistuneen (s. 24). 

Tietokirjoissa vaalitaan mielen ja kehon 
hyvinvointia (s. 30–31). Kevään juhla pöytiin 
katetaan suussa sulavia juusto- ja muta-
kakkuja (s. 32). Makrameebuumi jatkuu, ja 
nyt tekniikasta innostuneet pääsevät sol-
meilemaan Makrameen uusi maailma -teok-
sen houkuttelevia malleja (s. 29). Kesto-
suosiota nauttivia piirtämisoppaita on tänä 
keväänä tarjolla niin lapsille kuin aikuisille 
harrastajille (s. 17 ja 34). 
 
Toivotan kaikille lukijoille 
antoisaa kirjakevättä 2020!

 

Atso Mäkelä 
Toimitusjohtaja
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Caryl Hart – Nick East

Supersankarit kylässä
Koskaan ei voi tietää, kuka ovella kolkuttaa…

Eräänä päivänä Jussin kotioveen koputtaa ihka oikea super-
sankari. Urhoollinen Spagettiveikko on pulassa! Pystyykö 
nuori sankarimme palauttamaan Spagettiveikon supervoimat 
ja pelastamaan maailman?

Suom. Terhi Leskinen  |  L 85.22   |   32 sivua  |  26,5 x 27 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-301-6  |  Ilmestyy helmikuussa

Lue myös sarjan muut riimitellyt seikkailut!

 
 

Tracey Corderoy – Tony Neal

Mahdotonta – vain jos luulet niin!
Haaveiden toteuttamiseen tarvitaan ripaus rohkeutta.

Koira haaveilee rantalomasta, mutta merelle on aivan liian 
pitkä matka. ”Mahdotonta!” hän huokaisee. Sitten paikalle put-
kahtaa eksynyt rapu, joka tarvitsee apua päästäkseen kotiin. 

Tohtiiko Koira tarttua tilaisuuteen ja toteuttaa unelmansa?

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 28,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-308-5  |  Ilmestyy helmikuussa

 
Claire Freedman – Mike Byrne

Komisario Ankka ja  
kauhea kakkuvarkaus
 
Kaakkulaa kiusaa rikosaalto rankka, jota tutkii 
komisario Anki Ankka.

Makealle perso varas saa koko Kaakkulan kaupungin sekaisin. 
Onneksi tapausta ryhtyy tutkimaan komisario Ankka apunaan 
poliisilaitoksen nokkelin konstaapeli, Hillevi Heli.

Osaatko sinäkin lukea kirjan vihjeitä ja jäljittää kakku rosvon, 
ennen kuin kaikki ihanat leivonnaiset ovat kadonneet kau-
pungista? Hauskasti riimitellyssä kuvakirjassa on monta veto-
naulaa perheen pienimmille.

Suom. Sinikka Sajama  |  L 85.22  |  32 sivua  |  26,5 x 26,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-331-3  |  Ilmestyy huhtikuussa

Tutki, tuumi 

ja tarkkaile!

Dinosaurukset kylässä
ISBN 978-951-883-901-2 

Merirosvot kylässä
ISBN 978-952-341-038-1

Avaruusoliot kylässä
ISBN 978-952-341-171-5
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Paul McCartney – Kathryn Durst

Hei Vauhtivaari!
Lähde sinäkin mukaan huimiin seikkailuihin 
Vauhtivaarin ja hänen lapsenlastensa kanssa!

Vauhtivaarin takataskusta löytyy taikakompassi, jonka 
avulla pääsee vaikka minne: lentokalan selkään, kar-
kuun biisonilaumalta tai lentoon lumivyöryn tieltä. 
Minne sinä lähtisit? Tsip, tsap, tsuum – toiveesi voi to-
teutua yhdessä hujauksessa!

Lumoavan koko perheen seikkailutarinan on kirjoitta-
nut The Beatles -yhtyeen lauluntekijä Paul McCartney. 
Taiteilija Kathryn Durst on luonut tarinan eloisan  
kuvituksen.

Suom. Raija Rintamäki
L 85.22  |  32 sivua  |  26 x 30,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50
ISBN 978-952-341-254-5  |  Ilmestyy helmikuussa

Kun pyörii 
   neula kompassin, 
alkaa taika
       mahtavin...
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Lars Mæhle – Lars Rudebjer 

Hirmuliskojengi ja 
salaperäinen muna
Aamulla Rasmus Rex herää ystävänsä Turkka Troodonin ravis-
teluun. Turkalla on uutisia: hänen äitinsä muna on kuoriutu-
maisillaan! 

Rasmus ja Turkka päättävät oikaista suometsän halki ennät-
tääkseen ajoissa todistamaan merkkitapahtumaa. Matkalla he 
kohtaavat pelottavia hirmuliskoja. Ja perilläkin odottaa yllätys!
ISBN 978-952-341-310-8

Hirmuliskojengi uimassa
Rasmus Rex on rannalla perheensä ja parhaan ystävänsä 
Turkka Troodonin kanssa. Rasmus ei ole kovin hyvä uimaan, 
ja kun isoveli Robin haastaa hänet ja Turkan uintikilpailuun, 
saattaa käydä hassusti! Tilannetta ei paranna sekään, että kuu-
leman mukaan vedessä luuraa suunnattoman suuri hirviö...
ISBN 978-952-341-311-5

Suom. Virpi Vainikainen
L 85.22  |  48 sivua  |  20,5 x 26 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh à 23,50  |  Ilmestyvät helmikuussa

     Valloittava 
                  uusi sarja 

dinofaneille!
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Carrie Weston – Tim Warnes

Boris sairastuu
Boris on vaitonainen ja haluaa vain istua nurkassa. 
Mikähän Borista vaivaa?

Kun maanviljelijä Hanhela vierailee opettaja Kanasen luokassa, 
sattuu kamalia: Boris ja pikkueläimet saavat punaisia, kutisevia 
näppylöitä!

Oppilaat lähtevät kotiin parantumaan, ja luokkaan laskeutuu 
hämmentävä hiljaisuus. Opettaja päättääkin ryhtyä leipomaan  
aikansa kuluksi. Sitten on herkkuja kouluun palaajille!

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 25 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-299-6  |  Ilmestyy helmikuussa

Muista myös: Boris telttaretkellä  |  ISBN 978-952-341-020-6

Steve Smallman – Caroline Pedler

Karhu saa kaverin
Joskus tärkein löytyy ihan läheltä.

Kevät on vihdoin tullut! Innokas Pikkukarhu haluaa haistella 
kukkia, ihmetellä eläinten poikasia ja löytää itselleen uusia ka-
vereita. Mutta sillä on aivan liian kiire, ja jotain tärkeää on vä-
hällä jäädä huomaamatta…

Lämminhenkinen läsnäolokirja kutsuu kaikki puuhakkaat 
pikkukarhut nauttimaan lukuhetkestä.

Suom. Katariina Kallio  |  L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 28,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-303-0  |  Ilmestyy helmikuussa

Sharon Rentta

Klaara ja laulava orkidea
Oletko valmis seikkailuun Amazonin sademetsässä?

Klaaran mielipuuhaa on kuunnella jääkarhupappa Vihto-
rin tarinoita ajoilta, jolloin pappa oli ollut kuuluisa tutkimus-
matkailija. Kun pappa kertoo sademetsän kätköissä kasvavasta 
harvinai sesta kukasta, Klaara päättää matkustaa viidakkoon 
toiselle puolelle maapalloa.

Klaara on päättänyt etsiä laulavan orkidean eikä anna min-
kään pysäyttää itseään… 

Suom. Terhi Leskinen  |  L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 27,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-330-6  |  Ilmestyy huhtikuussa

Uuden
sarjan 

avaus
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Günther Jakobs

Kahdessa mainiossa kuvakirjassa seikkaileva 
Eemil-ankka oppii, että uusille asioille kannattaa 
antaa mahdollisuus.

Kaakatikvaak –  
Uiminen on kivaa!
Eemil-ankka pelkää vettä, joten Henri-joutsen päättää viedä 
hänet kaupungin uimahalliin. Pienen harjoittelun jälkeen 
Eemil oivaltaa, että mikään ei voita vedessä polskimista!
ISBN 978-952-341-362-7

Ring ring –  
Rohkeasti pyörän selkään!
”Ei, en halua ajaa polkupyörällä”, Eemil ilmoittaa. Mutta 
Henrillä on konstinsa. Vähitellen Eemil huomaa, kuinka 
helppoa ajaminen on, ja karistaa pian Henrinkin kannoiltaan.
ISBN 978-952-341-363-4

 
Suom. Seija Kallinen
L 85.22  |  32 sivua  |  18,5 x 28,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh à 23,50  |  Ilmestyvät helmikuussa

Pelko pois!
         E

emil-ankka näyttää mallia.
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Barry Timms – Sean Julian

Saanko anteeksi?
Silloin tällöin sydänystävillekin tulee riitaa.

Kurre ja Pöllö ovat erottamattomat, mutta edes parhaiden ka-
verusten ajatukset eivät aina osu yksiin. Eräänä päivänä heille 
tulee HIRVEÄ RIITA! 

Sovintoa hieroessaan Kurre ja Pöllö oppivat, että ”anteeksi” 
on taikasana, joka toimii vain silloin, kun sitä todella tarkoittaa.

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  32 sivua  |  25,5 x 28,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-307-8  |  Ilmestyy helmikuussa 

Günther Jakobs

Ketunpoika kiipelissä 
Parhaat ystävykset Ekku ja Sirkku rohkaisevat 
mielensä ja auttavat heitä isompaa kettuvauvaa.

Kuka kumma itkee metsässä keskellä yötä? Se on pieni kettu, 
joka on ypöyksin. Sirkku-pääskyn ja Ekku-oravan täytyy auttaa 
sitä! Mutta miten ne saavat toimitettua pienokaisen emolleen 
joutumatta itse vaaraan? 

Sirkku keksii pyytää apua metsän muilta eläimiltä, ja mäy-
rän erityisten taitojen avulla ystävysten onnistuukin saatella 
ketunpoika takaisin kotiin.

Suom. Seija Kallinen  |  L 85.22  |  32 sivua  |  23 x 30 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-327-6  |  Ilmestyy helmikuussa 

Muista myös: Ystäviä nyt ja aina  |  ISBN 978-951-883-994-4

Jane Chapman

Sydän täynnä rakkautta
On rakkautta, joka ei lopu koskaan…

Pikkukarhu katkaisee vahingossa äidin kauneimman auringon-
kukan. Mitä jos äiti suuttuu eikä rakastakaan häntä enää, 
karhun poika murehtii. Onneksi äiti osaa lohduttaa juuri oi-
kealla tavalla.

Lempeä tarina rakkaudesta, joka kantaa silloinkin kun kaikki 
tuntuu menevän pieleen.

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  32 sivua  |  25,5 x 28,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-305-4  |  Ilmestyy helmikuussa 

         E
emil-ankka näyttää mallia.
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Tom Burlison – Sara Sanchez

Uskomaton 
koulumatka
Leikkisyys tekee elämästä monin 
verroin hauskempaa…

Aivan tavallisena harmaana maanantaiaamuna 
Elias tapaa koulumatkalla uuden naapurinsa. 
Ronja ei olekaan mikään tavallinen tyttö. Hän 
tietää, miten arjen saa loistamaan sen kaikissa 
väreissä…

Mielikuvituksen voimaa ylistävä tarina muis - 
tuttaa, että elämästä kannattaa ottaa irti 
kaikki sen tarjoama ilo ja hauskuus!

Suom. Terhi Leskinen
L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 28,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-300-9
Ilmestyy helmikuussa

Rose Robbins

Puhuminen ei ole minun 
juttuni!
“Minä en puhu. Veljeni puhuu paljon, mutta minulle
se ei ole helppoa.”

Autistinen sisar tuo ajatustensa kautta ilmi, kuinka 
hän viestii ilman sanoja jokapäiväisessä elämässä.

Sympaattinen ja oivaltava tarina on jatkoa kirjalle 
Minä ja minun siskoni.

Suom. Terhi Leskinen
L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 27,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50
ISBN 978-952-341-309-2  |  Ilmestyy helmikuussa

Minä ja minun siskoni  |  ISBN 978-952-341-214-9
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Sandra Niermeyer – Dominik Rupp

Vahtikoira Vikko

Smriti Prasadam-Halls – Alison Brown

Ystävistä parhain
Ihanaa on elämässä 
yhtä matkaa kulkea.
Syliini ja sydämeeni
tahdon sinut sulkea.

Kaikesta tulee hauskempaa, kun sen saa jakaa parhaan ystävän 
kanssa. Ketulle ja Siilille on aivan sama, sataako vai paistaa, 
kunhan he saavat olla yhdessä.

Hurmaava rakkauden ja ystävyyden ylistys muistuttaa 
kaiken ikäisiä lukijoita elämän tärkeimmistä asioista.

Suom. Raija Rintamäki
L 85.22  |  32 sivua  |  24,5 x 27,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50
ISBN 978-952-341-329-0  |  Ilmestyy huhtikuussa

Muista myös:
Olet rakas minulle  |  ISBN 978-951-883-632-5
Olen aina vierelläsi  |  ISBN 978-951-883-814-5

Oppiiko Vikko hommansa maatilan muiden 
eläinten avulla?

Vikko ei pitänyt portin pieleen kiinnitetyistä kylteistä. Niissä 
luki ”Varo vihaista koiraa” ja ”Minä vartioin täällä”. Niillä  
tarkoitettiin Vikkoa, jolla oli pehmoinen turkki, lempeät sil-
mät, pulleat tassut ja kuono, joka näytti aina hymyilevän.

Ei Vikko ollut vihainen, eikä siitä olisi tarvinnut ketään va-
roitella. Suoraan sanottuna tällä vahtikoiralla ei ollut hajua-
kaan, miten vartioiminen tapahtuu...

Suom. Seija Kallinen
L 85.22  |  32 sivua  |  22 x 28,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-328-3
Ilmestyy helmikuussa
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Debi Gliori – Alison Brown

Pikkupöllö ei saa unta
Suloinen iltasatu pienille yökukkujille ja heidän 
vanhemmilleen.

Pikkupöllö ei halua mennä nukkumaan. Sen tyyny on liian 
muhkurainen ja peitto liian kuuma. Ja mikä tuo omituinen 
ääni oikein on?

Uni ei vain tule, vaikka pikkupöllö kuinka yrittää. Keksiikö 
äitipöllö, mikä tyynnyttäisi levottoman pikkupöllön ja auttaisi 
sitä vaipumaan unten maille?

Suom. Terhi Leskinen  |  L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 28 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-302-3  |  Ilmestyy helmikuussa

Muista myös:
Pikkupöllö ja uusi muna  |  ISBN 978-951-883-892-3
Pikkupöllön suuri päivä  |  ISBN 978-952-341-086-2

 

Ciara Gavin – Tim Warnes

Lumikon uusi ystävä
Rohkaiseva tarina isoille ja pienille murehtijoille.

Kun Lumikko joutuu kovan myrskyn kouriin, se pelästyy ja 
rakentaa linnan suojakseen. Pian paikalle tupsahtaa huoleton 
Kontiainen, joka tykkää kirmata tuulessa ja sateessa. Voiko 
kaksi niin erilaista otusta löytää yhteisen sävelen?

Hellyttävä kuvakirja opettaa tärkeän asian: pelot on hel-
pompi kohdata kaverin kanssa!

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 28,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-304-7  |  Ilmestyy helmikuussa

 

Danielle McLean – Sarah Ward

Maailman ihanin iltahali
Upein värein kuvitettu iltasatukirja nautitaan hellien 
halausten kera!

Kun pikku Kiira eksyy metsässä, se tapaa vompattien, vesi-
nokkaeläinten ja emun poikasten äidit. Vieraat emot tarjoavat 
sille haleja, iltasatuja ja tuutulauluja.

Mutta Kiira kaipaa vain yhtä asiaa – oman äidin ihanan peh-
moista syliä ja täydellistä koalahalia.

Suom. Terhi Leskinen  |  L 85.22  |  32 sivua  |  26,5 x 26,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 3–6  |  ovh 23,50  |  ISBN 978-952-341-306-1  |  Ilmestyy helmikuussa
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Maria Nilsson Thore

Leikki-ikäisten suosikit  
nyt uudessa, isommassa koossa!

KOLMIKKO-sarja seuraa Iidan, Vallen ja Essin puuhia  
päiväkodissa. Pieni lukija nauttii tunnistaessaan 

tarinoissa tuttuja asioita ja tilanteita. 

Kolmikko ulkoilee
Tule Essin, Iidan ja Vallen mukana 
leikkimään päiväkoti Herneen pihaan! 
Hiivitään metsikön halki ja ruokitaan 
Iidan krokotiilia, mennään Essin seu-
raksi penkomaan vajaa ja läträtään 
Vallen kanssa vedellä. Pihalla voi 
myös juoksennella, kerätä lehtiä, etsiä 
hyönteisiä, leikkiä hiekkalaatikolla ja 
hoitaa kasvimaata. 
ISBN 978-952-341-333-7

 

Kolmikko leikkii sisällä
Nyt tutustutaan päiväkoti Herneen 
sisätiloihin. Ateljeessa askarrellaan 
ja nikkaroidaan, leikkihuoneessa ra-
kennellaan, ja suurelle matolle ko-
koonnutaan aamupiiriin ja laulamaan. 
Näyttääkö touhu yhtään samalta kuin 
sinun päiväkodissasi?
ISBN 978-952-341-332-0

Kolmikko metsäretkellä
Essin, Iidan ja Vallen päiväkotiryhmä 
lähtee retkelle. Matkan varrelta löy-
tyy kaikenlaista hienoa, mutta myös 
jotain ällöttävää. Tuolla on suojatien 
merkki! Sen tuntevat kaikki. Metsässä 
lapset keräävät oksia ja käpyjä, syövät 
eväitä ja leikkivät piilosta. Ehkä tei-
dänkin päiväkodissa tehdään niin?
ISBN 978-952-341-334-4

 

Suom. Raija Rintamäki
L 85.22  |  32 sivua  |  20 x 24,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 0–3  |  ovh à  22,-
Ilmestyvät huhtikuussa

Lisää Kolmikko-sarjan kirjoja osoitteessa 
www.kustannusmakela.fi
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Partioivat poliisiautot
Siirry kiireesti sivuun, jos kuulet 
poliisiauton sireenin ulvovan tai 
näet sinisenä välkkyvät hälytysva-
lot! Poliisit ovat matkalla kiireisiin 
tehtäviinsä, auttamaan pulaan jou-
tuneita ja huolehtimaan turvalli-
suudesta. Lue lisää poliisin työteh-
tävistä ja poliisiauton erikoisosista.
ISBN 978-952-341-323-8
 

Avuliaat ambulanssit
PII PAA! Ambulanssit ovat aina 
valmiina äkkilähtöön! Ne kiidättä-
vät ensihoitajat sairastuneiden ja 
onnettomuuksissa loukkaantunei-
den avuksi. Kirja tutustuttaa pie-
nen lukijan hoitajien työtehtäviin 
sekä ambulanssin välineistöön.
ISBN 978-952-341-322-1

Ketterät kaivurit
Työmaa on täynnä jytinää ja jys-
kettä, kun kaivurit ja kuormaajat 
tarttuvat toimeen! Arjen ahkerat 
puurtajat suoriutuvat vaivatta ras-
kaistakin töistä. Tässä kirjassa esi-
tellään isoja työkoneita ja tutkitaan 
tarkemmin kaivurin osia.
ISBN 978-952-341-324-5
 
Suom. Raija Rintamäki
L 85.22  |  24 sivua  |  20 x 20 cm
sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh à  20,-
Ilmestyvät helmikuussa

Lisää Kiehtovat koneet -sarjan kirjoja 
osoitteessa www.kustannusmakela.fi

Mervi Lindman

Peppe potalla
Peppellä on potta, mutta potta on tyhjä. Mitä siihen laitetaan? Palikoi-
tako? Vai Hiiruli? Ei sentään! Mitä Peppen pottaan mahtaa tulla?

Mervi Lindmanin humoristiset Peppe-kuvakirjat ihastuttavat niin  
aikuisia kuin Peppen tapaisia taaperoitakin.

Tony Mitton – Ant Parker

Kiehtovia koneita leikki-ikäisille
Värikkäästi kuvitetut ja jouhevasti riimitellyt kirjat esittelevät 
kiinnostavia kulkuneuvoja, niiden varusteita ja toimintaa.

Suom. Raija Rintamäki
L 85.22  |  32 sivua  |  17,5 x 17,5 cm
sid  |  Ikäryhmä 0–3  |  ovh 14,50
ISBN 978-952-341-325-2
Ilmestyy huhtikuussa

Muista myös:
Peppe pussaa  |  ISBN 978-952-341-089-3
Peppe pillastuu!  |  ISBN 978-952-341-088-6
Peppe on ihana  |  ISBN 978-952-341-189-0
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Jujja Wieslander – Sven Nordqvist

Varis sanoo VARO!
Lystikäs kaksikko seikkailee nyt pienten käsissä 
kestävässä katselukirjassa.

Seikkailunhaluinen Mimmi ei keksi yhtään syytä, miksi lehmä ei 
voisi kiipeillä, tasapainoilla tai maistella jääpuikkoa. Varis on hi-
taasti lämpiävään tapaansa kovin vastahankainen ja varoittelee 
ystäväänsä tavan takaa. Maatilan isännän aurinkolasit tosin ovat 
Variksenkin mieleen…

Suom. Terhi Leskinen
L 85.22  |  18 kartonkisivua  |  17 x 17 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 0–3  |  ovh 12,50
ISBN 978-952-341-341-2  |  Ilmestyy huhtikuussa

Muista myös:
Varis sanoo EI!
ISBN 978-951-883-938-8
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Yujin Shin (kuv.)

Ripaus taikaa 
-katselukirjat
Ihastuttavissa kirjoissa on kimallusta ja 
taianomaisia kuvia, joita pieni lukija pääsee 
itse liikuttelemaan.

Haltiakeiju
Säkenöivä haltiakeiju toteuttaa kaikkien toiveet! 
Liikuteltavat kuvat kertovat lumoavasta päivästä.
ISBN 978-952-341-314-6

Meriyksisarvinen
Lähde sukeltelemaan avuliaan meriyksisarvisen 
kanssa. Kirjan kuvat liikkuvat laineiden lailla.
ISBN 978-952-341-313-9

Pupujussi
Pupujussi piilottaa kaikkien riemuksi suklaamunia. 
Osallistu etsintään liikuttelemalla kirjan kuvia.  
ISBN 978-952-341-315-3
 
Suom. Raija Rintamäki
L 85.22  |  8 kartonkisivua  |  18 x 18 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 0–3
ovh à 12,50  |  Ilmestyvät huhtikuussa

Pupujussi 
      tuo pääsiäisen.

Naray Yoon (kuv.)

Mainio maapallo
Opi leikin lomassa kiehtovia asioita omasta 
Maa-planeetastamme!

Mistä sade tulee? Entä minkä eläimen ruoka on vaalean-
punaista? Tämän hauskan kirjan avulla pääset kurkista-
maan maapallon ihmeisiin.

Avattavien luukkujen takaa löytyy vinkkejä myös pie-
nelle ympäristönsuojelijalle.

 
Suom. Katariina Kallio
L 85.22  |  10 kartonkisivua, joissa avattavia luukkuja
25 x 25 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 15,-
ISBN 978-952-341-361-0  |  Ilmestyy huhtikuussa
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Anders Nyberg

Autot – Ensimmäinen 
tietokirjani
TÖÖT TÖÖT! Täältä tullaan renkaat sauhuten!

Tässä kirjassa esitellään nelipyöräisistä innostuneille niin ta-
valliset henkilöautot, huippunopeat kilpa-autot, hälytys ajo-
neuvot kuin kuorma-autotkin. Lisäksi käydään läpi niiden osat 
polttoaine tankista tuulilasin pyyhkimiin asti. 

Tiedätkö, mihin suuntavilkkua käytetään ja miksi autoja on 
niin monia erilaisia? Kiinnitä turvavyö, avaa tämä kirja ja pian 
saat sen tietää!

Suom. Terhi Leskinen
L 62.511  |  32 sivua  |  19,5 x 25 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 20,-
ISBN 978-952-341-326-9  |  Ilmestyy huhtikuussa

Nila Aye (kuv.)

Iloinen piirustuskoulu
Teroita kynäsi, ota pyyhekumi valmiiksi ja päästä 
luovuutesi valloilleen – nyt aletaan piirtää!

Piirtäminen on hauskaa puuhaa, ja tämän kirjan avulla harjoit-
telu on helpompaa kuin olet osannut kuvitella. Jokaisen aiheen 
piirtäminen aloitetaan tutuista perusmuodoista, joiden ympä-
rille lisätään yksityiskohtia vaiheittain. 

Opit piirtämään lemmikkejä, maatilan eläimiä, kasveja, ra-
kennuksia, kulkuneuvoja, soittimia, urheilijoita, satuhahmoja 
ja kymmenittäin muita kivoja hahmoja!

Suom. Terhi Leskinen
L 74.11  |  192 sivua  |  21,5 x 28 cm  |  nid  |  Ikäryhmä 6–10  |  ovh 29,-
ISBN 978-952-341-337-5  |  Ilmestyy helmikuussa
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Elin Ek

Kyllä kasvaa!
Innostavassa kasvatuskirjassa upotetaan sormet multaan. 
Omaa puutarhaa ei tarvita, sillä kasvattaminen onnistuu 
myös kerrostalossa – joko ruukussa ikkunalla tai lämpimällä 
seinustalla parvekkeella.

Kirjan vinkkien avulla vasta-alkajakin 
oppii kasvattamaan helppohoitoisia ja 
nopeasti kasvavia lajeja. Jos kärsiväl-
lisyytesi riittää, kokeile hitaasti kyp-
syvien mutta maukkaiden minipapri-
koiden kasvattamista. Jos taas haluat 
nopeita tuloksia, valitse vihannes-
krassi tai herneenversot. Niistä saat 
satoa jo muutamassa päivässä!

Kun sato on valmis, herkut voi 
nauttia tuoreeltaan tai jalostaa niistä 
monenlaista hauskaa. Kokeile esi-
merkiksi syötävillä kukilla koristel-

tuja kuppikakkuja ja valmista maail-
man parasta teetä ystävillesi. Kukat ja 
muut kasvien osat käyvät myös askar-
teluun! Taiteile prässätyistä kukista 
uniikkeja onnittelukortteja tai tee 
huulirasvaa ja omia saippuoita.

Suom. Katariina Kallio
N 67.3  |  112 sivua  |  20 x 23 cm  |  sid
Ikäryhmä 7–13  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-339-9
Ilmestyy huhtikuussa

Kutkuttaako 
viherpeukaloa, 
mutta siemenet 
puuttuvat? 
Työnnä multaan 
nahistuneet 
valkosipulin 
kynnet!
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Lukumestari-sarja houkuttelee aloittelevat lukijat tarinoiden 
äärelle. Kirjoissa on selkeä, tavutettu teksti, värikäs kuvitus ja 

vinkkejä lukemisen harjoitteluun.

Ta-vu-tet-tu pien-aak-ko-sin

Enid Richemont – Maxine Lee

Ali ja uusi poika
Luokalla on uusi poika, ja Ali auttaa häntä sopeutu-
maan. Ripa on kuitenkin erilainen kuin muut oppi-
laat!
ISBN 978-952-341-317-7

 
Sue Graves – Maarten Lenoir

Pidä kiinni matosta
Veeti ja Venla ovat tivolissa. Liukumäessä Venla pitää 
kiinni matosta, mutta Veeti unohtaa äidin neuvon...
ISBN 978-952-341-316-0
 
Suom. Terhi Leskinen
L 85.22  |  24 sivua  |  15,5 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 5–7
ovh à 21,-  |  Ilmestyvät helmikuussa

 

Muista myös:
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Lämminhenkinen sarja kertoo Eelistä ja Omarista, 
jotka asuvat samassa talossa Aurinkokadulla 

ja ovat hyviä ystäviä.

Pienaakkosin tavutetut Pikku lukuavaimet 
tukevat lapsen ensiaskelia lukemisen parissa.

Helena Bross – Kadri Ilves

Uimakoulussa
Koko luokka on uimakoulussa. Eelistä se on hauskaa, 
mutta Omar palelee eikä saa juonesta kiinni. Onneksi 
Eeli osaa auttaa.
ISBN 978-952-341-354-2 

Mitähän opettaja sanoo?
Eeli tekee hienosti läksyt matikankirjaan. Mutta seu-
raavana päivänä repussa odottaa ikävä yllätys. Kek-
siikö Omar ratkaisun?
ISBN 978-952-341-355-9 

Nauhat solmuun
Eeli saa uudet hienot kengät. Niissä on solmittavat 
nauhat. Luokkaretkellä Eeli huomaa, mikä häneltä jäi 
illalla tekemättä...
ISBN 978-952-341-356-6 
 

Yöksi kylään
Eeli ja Omar eivät malttaisi lopettaa majaleikkiä. Eeli 
saa jäädä Omarin luo yökylään. Se on kivaa! Mutta 
sitten Omar nukahtaa...
ISBN 978-952-341-357-3

Suom. Raija Rintamäki
L 85.22  |  62 sivua  |  15,5 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 5+
ovh à 22,-  |  Ilmestyvät huhtikuussa

Sarjassa aiemmin ilmestyneet:
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Magnus Ljunggren – Mats Vänehem

Hirmuinen lohikäärme
Ritarikoululaisista on aika tylsää jäädä linnaan, 
kun oikeat ritarit lähtevät lohikäärmejahtiin... 
ISBN 978-952-341-350-4
 

Kultainen miekka
Itse kuningas saapuu vierailulle linnaan. Hän esitte-
lee oppilaille miekkailutaitojaan ja unohtaa luokkaan 
hienoimman miekkansa...
ISBN 978-952-341-351-1
 

Maailman paras ritari
Linnassa pidetään turnajaiset. Palkinnoksi maailman 
parhaaksi valittu ritari saa suukon prinsessa Sonjalta. 
ISBN 978-952-341-352-8
 

Pienessäkin on potkua!
Kaupunki on haastanut linnan jalkapallo-otteluun. Mu-
kaan pääsevät kaikki, jotka uskaltavat – myös lapset...
ISBN 978-952-341-353-5
 
Suom. Raija Rintamäki
L 85.22  |  62 sivua  |  15,5 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 6+
ovh à 22,-  |  Ilmestyvät huhtikuussa

Lukuavaimen uusi Ritarikoulu-sarja sisältää 
hilpeitä ja vähän jännittäviäkin tarinoita Eliaksesta, 
Katriinasta ja Urhosta, joista tulee isona ritareita. 

Tähän soppaan haluat hypätä!

Muista myös Lukuavaimen toinen hauska sarja:

Kun lukeminen jo sujuu, Lukuavaimet avaavat taas uusia ovia 
kirjavaan maailmaan! Kirjat on suunniteltu tukemaan juuri lukemaan 

oppineiden intoa heittäytyä tarinoiden vietäväksi.
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Sandra Grimm – Dominik Rupp

Merirosvojen kulta-aarre
Oikea kulta-aarre – tietysti Jori miehistöineen haluaa 
löytää sen! Mutta aarretta havittelee myös hänen vel-
jensä Moro ja tämän piraatit.

Kun kätkö viimein kaivetaan esiin, veljeksille sel-
viää, että asiassa on jotain mätää. Se on selvitettävä 
pohjamutia myöten, eikä se suju ilman yhteispeliä...
ISBN 978-952-341-346-7

 
Anna Taube – Imke Sönnichsen

Pikku hylje löytää ystävän
Pieni Sivi-hylje polskii iloisena aalloissa, kun yhtäkkiä 
iskee rajuilma. Meren tyynnyttyä hylje huomaa ole-
vansa eksyksissä. Miten se löytäisi takaisin kotiin? 

Sivi kokee vähän liiankin jännittävän seikkai-
lun, mutta onneksi se saa avukseen ystävällisen  
pyöriäisen.
ISBN 978-952-341-347-4  

Barbara Rose – Naeko Ishida

Prinsessa Ninni ja 
kuninkaan kakku
Prinsessa Ninni ei millään keksi, mitä antaisi isälleen 
syntymäpäivälahjaksi. Kuninkaalla on jo kaikkea, mitä 
toivoa voi. 

Keittiöpoika Matsin ansiosta Ninnillä välähtää: 
hän leipoo isälle kakun! Leipominen on hurjan haus-
kaa, ja kaiken kukkuraksi Ninni saa lahjan itsekin...
ISBN 978-952-341-348-1

 
Amelie Benn – Leonie Daub

Päivä eläintenhoitajana
Leo saa kulkea eläintenhoitaja Oton mukana kokonai-
sen päivän eläintarhassa! Leo oppii paljon eläimistä ja 
niiden hoitamisesta. Päivän päätteeksi hän saa vielä 
keksiä nimen suloiselle jääkarhuvauvalle. Yksi asia on 
Leolle selvä: eläintenhoitajan ammatti on maailman 
paras.
ISBN 978-952-341-349-8

Suositussa Kirjatiikeri-sarjassa on mukavia 
tavutettuja ja suuraakkosin kirjoitettuja 

tarinoita lukemaan opetteleville.

TA-VU-TET-TU SUUR-AAK-KO-SIN

Suom. Seija Kallinen  |  L 85.22  |  40 sivua  |  15,5 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 5+  |  ovh à 21,50  |  Ilmestyvät helmikuussa

22

HELPPOLUKUISET



Sandra Grimm – Marc Rueda

Avaruustarinoita
Pian maasta irtautumisen jälkeen astronautti Marko 
huomaa, että meteoriitti uhkaa törmätä rakettiin. 
Kaiken kukkuraksi radioyhteys Maahan katkeaa. Mi-
ten tästä selvitään? 

Emmaakin jännittää. Hänellä on vastassaan Mar-
sin luolasta löytynyt avaruusolento. Toivottavasti se 
on kiltti… Neljä lennokasta tarinaa astronauteista.
ISBN 978-952-341-342-9

 
Henriette Wich – Alexander Bux

Dinotarinoita
Nyt on hurjaa menoa! Sini joutuu liitukaudelle ja pää-
see ilmielävän triceratopsin selkään. Dinosisarukset 
yrittävät pelastaa munan ilkeän lentoliskon kynsistä. 

Ja luonnontieteellisestä museosta varastetaan arvo-
kas dinosauruksen luu. Saako Osku lurjuksen kiinni? 
Neljä mukaansatempaavaa lisko tarinaa. 
ISBN 978-952-341-343-6

Sonja Maren Kientsch – Carola Sturm

Ollaan ystäviä aina!
Jippii! Hanna tulee Miinan luo yökylään, ja tytöt kek-
sivät jekkuja Miinan vanhempien pään menoksi. Lo-
tan paras ystävä Essi on voittanut liput Riku Rim-
maajan konserttiin, mutta sitten tapahtuu kauheita... 

Koulun toimintapäivä saa kaverukset riitoihin. On-
nistuuko heidän päästä sopuun? Kolme kivaa ystävä-
tarinaa.
ISBN 978-952-341-344-3

 
Karen Christine Angermayer – Dominik Rupp

Heppatarinoita
Sara käy joka päivä katsomassa pientä islannin-
hevosta. Hevonen sairastuu, mutta pelastuu Saran an-
siosta viime tipassa. Pääseekö Sara vihdoin ratsastus-
tunneille? 

Tuulin mielestä laukkaaminen on hiukan pelottavaa. 
Sitten opettaja paljastaa hänelle hyvän niksin… Kolme 
mukavaa tarinaa ratsastuksen maailmasta.
ISBN 978-952-341-345-0

Lukupiraatti-sarja tarjoaa hauskoja tarinoita aloitteleville lukijoille 
7 vuoden iästä ylöspäin. Selkeä jäsentely auttaa tekstin ymmärtämisessä, minkä ansiosta 

myös vähemmän harjaantuneet lukijat voivat kokea onnistumisen tunteita nopeasti.

HIIOHOI – TARINOIDEN VALTAMERI ODOTTAA!

Suom. Seija Kallinen  |  L 85.22  |  56 sivua  |  15,5 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 7+  |  ovh à 23,50  |  Ilmestyvät huhtikuussa
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Hulivili
käärii hihat  ja

panee toimeksi!

Tiina Nygård – Marjo Nygård

Hulivili ja oikkuileva ilmasto
Touhukas Hulivili haluaa kasvattaa omat 
porkkanansa itse. Säät eivät kuitenkaan suosi 
kasvatuspuuhia. Ihan kuin ilmasto olisi 
alkanut oikkuilla?

Hulivilistä villasukkien tulee olla mahdollisimman värikkäät ja 
eripariset, koska muuten elämä olisi tylsää. Tylsyyden välttä-
miseksi hän kylvää porkkanansiemenetkin sydämen muotoon!

Kylvön jälkeen seuraa kuitenkin kummia: ensin päivät ovat 
monta viikkoa kuumia ja kuivia, sitten tulee niin kova rankka-
sade, että hennot kasvinalut painuvat maahan veden voimasta.

Onneksi paikalle saapuu Irmeli-etana selittämään, mistä 
kaikki johtuu ja miten Hulivili voisi itse vaikuttaa asioihin. 
Pienilläkin arjen valinnoilla kun voi olla suuri merkitys. On-
nistuuko Hulivili lopulta kasvattamaan itse kalapuikkonsa, vai 
löytyykö niille korvaaja lähimaisemista?

L 50.12  |  32 sivua  |  17,5 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 5–8  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-365-8  |  Ilmestyy helmikuussa 

Tiina Nygård on Sipoossa asuva ilmastotutkija ja kahden lap-
sen äiti. Marjo Nygård on seinäjokelainen kuvittaja ja graafi-
nen suunnittelija. Sukunimen lisäksi heitä yhdistää se, että he 
ovat molemmat innokkaita puutarhaharrastajia.St
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Tiina Sarja – Mikko Posio – Henna Ryynänen

Kuka vei roskat?
Kierrätyksestä kertova tarinallinen 
tietokirja lapsille.

Joskus maanantaiaamu voi yllättää! Niin käy Akselille ja An-
nille, kun he lainaavat salaa isän dronea. Kopteri putoaa vahin-
gossa biojäteastiaan, ja roska-auto vie sen mennessään. Lasten 
täytyy löytää drone ennen kuin isä tulee töistä, ja kouluunkin 
pitäisi ehtiä.

Kuka lopulta pelastaa kopterin, vai täytyykö lasten ostaa 
säästöillään hukatun tilalle uusi? 

Dronea etsiessä Annille ja Akselille selviää, mitä jätteille tapah-
tuu sen jälkeen, kun ne on viety kierrätys astioihin. Tiede koira 
Voltti kertoo myös, mitä vanhoista muovipulloista voi tehdä ja 
miksi kännykän tekoa varten täytyy kaivaa tunneleita maan alle. 

Kuka vei roskat? antaa lapsille hauskan tarinajuonen ohessa 
tietoa kierrätyksestä ja kiertotaloudesta – siis siitä, miten jät-
teet kierrätetään tehokkaasti, niin ettei juuri mitään enää 
päädy kaatopaikalle. 

L 66.94  |  56 sivua  |  23 x 26 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 6–9  |  ovh 26,-
ISBN 978-952-341-359-7  |  Ilmestyy huhtikuussa

 
Oululaisen tekijäryhmän Anni ja Akseli selvittävät -kirjasar-
jassa tieto yhdistyy tarinaan havainnollisella ja iloisella tavalla. 
Ensimmäisessä osassa Minne sähkö meni? lapset etsivät kadon-
nutta sähköä. 
ISBN 978-952-341-130-2
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Pirkko Harainen – Leena Lumme

Kyllä se siitä, EMMA
Emma on topakka tyttö, jonka päiviin mahtuu 
niin mukavia kuin tukaliakin tilanteita. 

Lumiveistoskilpailussa voitto menee sivu suun, ja pet-
tymys on suuri. Lemmikin hankkiminenkaan ei suju 
suunnitelmien mukaan. Emma saa myös huomata, että 
valhe lipsahtaa helposti, mutta tunnustaminen on tosi 
vaikeaa. 

Onneksi hankalistakin tilanteista on mahdollista sel-
vitä kunnialla, joskus jopa voitokkaasti!

Emma on ollut lasten kaveri jo yli 20 vuotta. Tämä 
yhteisnide sisältää suositun sarjan tarinat Emma ja 
koira kuume, Älä narraa, Emma! sekä Emma ja harmilli-
nen häviö.

 
L 85.22  |  48 sivua  |  21,5 x 27 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 26,-
ISBN 978-952-341-364-1  |  Ilmestyy helmikuussa      

 
Pirkko Harainen on helsinkiläinen lastenkirjailija, 
kustannus toimittaja ja suomentaja. Emma-sarjan li-
säksi hänen käsi alaansa ovat muun muassa kirjat Empo 
ja oikea ystävä, Rohkeasti vaan, Empo ja Postia pohjoisesta, 
Empo yhdessä kuvittaja Ulla Virkamäen kanssa. 

Leena Lumme on helsinkiläinen useaan kertaan palkittu 
kuvittaja. Hänen monipuoliseen tuotantoonsa kuuluu 
satu- ja kuvakirjoja, lastenromaaneja, runo antologioita 
sekä tieto- ja oppikirjoja. Hänen kuvituksiaan on ollut 
esillä lukuisissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä. 

Muista myös:
Sehän on EMMA!
ISBN 978-952-341-113-5
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Tittamari Marttinen – Mira Mallius

Puhuva muumio
Uudessa Ennätyskerho-sarjassa parhaat kaverukset 
Aava, Nooa, Emma ja Niilo lukevat innokkaasti 
ennätystenkirjaa ja päättävät alkaa tehdä omia 
ennätyksiä!

Mikä on maailman hassuin välipala? Entä erikoisin sarjakuva-
sankari? Yhdessä keksitään kaikkea hauskaa, ja aika kuluu kuin 
siivillä.

Kun koulussa vietetään arkeologian viikkoa, muumioista pi-
tävä Emma päättää tehdä niistä esitelmän. Ja mikäpä olisi en-
nätyksellisempää kuin puhuva muumio? 

Koulun varaston opetusluuranko Jussi sopii hyvin tarkoituk-
seen. Harmi vain, että siitä on kiinnostunut myös koulun luku-
koira Hilla… 

Hyväntuulinen ja helppolukuinen tarina sopii kouluikäisten 
lukemistoksi.

L 84.2  |  56 sivua  |  15,5 x 19,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 7–9  |  ovh 26,-  |  ISBN 
978-952-341-294-1  |  Ilmestyy helmikuussa

 
Tittamari Marttinen on Lapissa asuva kirjailija ja suomentaja. 
Hän on julkaissut yli 80 lasten- ja nuortenkirjaa sekä runoja ja 
proosaa aikuisille.

Mira Mallius on Helsingin Käpylässä asuva kuvittaja ja muo-
toilija. Hänen suosituissa kuvituksissaan on usein karhuja ja 
muita suomalaisia eläimiä.Je
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Ennätyskerho?"

"Haluatko   
       kuulla, miten

me keksittiin
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Helmi on saanut isäpuolensa 
kautta uusia sukulaisia. Petro 
ja Ronja asuvat Gotlannissa, 
jonne Manukin pääsee loppu-
kesän yllätysmatkalle Helmin 
kanssa. 

Geokätköily saa uusia ulot-
tuvuuksia, kun selviää, että 
Petro harrastaa kalliokiipei-
lyä. Mutta hän tuntuu pitävän 
myös juhlimisesta. Mitä po-
jan ja tämän isäpuolen oudon 
käyttäytymisen takana oikein 
piilee?

Manun ja Helmin välillä ki-
pinöi entistä enemmän. Ronja 
on iskenyt silmänsä Petron 
ystävään, hieman omalaatui-

seen Felixiin. Pojan hurmaa-
miseen tarvitaan ihan omat 
koordinaattinsa. Romantiik-
kaakin on siis luvassa, kun 
nuoret lähtevät yhdessä telt-
taretkelle, joka saa arvaamat-
toman käänteen.

Viisi tähteä on yhdeksäs osa 
iittalalaisen Hanna Kökön 
suositussa geokätköilysarjassa.

Kansi: Tanja Mitchell
N 84.2  |  noin 180 sivua
14 x 21 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 12–14
ovh 26,-  |  ISBN 978-952-341-358-0
Ilmestyy helmikuussa

Kari Evinsalo

Etsivä Vertti ja ovela harhautus
Etsiväkolmikko joutuu jälleen visaisen 
rikosmysteerin äärelle.

Hanna Kökkö

Viisi tähteä 
Geokätköilysarjan uutuus vie hiuksia nostattavan 
jännittävään kiipeilyseikkailuun.

Vertti, Lissu ja Korppi ovat 
ystävänsä, herra Dutzenwa-
ren syntymäpäivillä naulak-
koapulaisina. Häikäilemätön 
varas onnistuu ohittamaan 
turva järjestelyt ja sieppaa-
maan korvaamattoman arvo-
taulun aivan juhlavierasjou-
kon silmien alta. Ovela varas 
ei jätä jälkeäkään. Lumme-
maalaus tuntuu haihtuneen 
kuin savuna ilmaan.

Etsiväkolmikon teräviä 
hoksottimia tarvitaan, sillä 
poliisitutkimukset junnaavat 
paikoillaan. Mitä heiltä jää 
huomaamatta? Korpilla on 

vahvat epäilynsä, mutta pys-
tyykö hän paljastamaan syyl-
lisen? 

Koululaisten suosikkisar-
jaa jatkava rikosseikkailu on 
täynnä vauhdikasta menoa 
ja reipasta huumoria. Etsivä 
Vertti ja ovela harhautus on 
dekkarisarjan kahdeksas osa.

Kansi: Martti Sirola
L 84.2  |  noin 120 sivua
14 x 21 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 7–12
ovh 25,-  |  ISBN 978-952-341-340-5
Ilmestyy huhtikuussa
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Fanny Zedenius

Makrameen uusi maailma
Oletko valmis astumaan uudelle tasolle 

makrameeharrastuksessasi?

Tämä Fanny Zedeniuksen odotettu uutuusteos johdattaa si-
nut sinne nopeammin kuin arvaatkaan.

Valittavanasi on upea kokoelma hieman haastavampia mak-
rameetöitä: vaikuttavia seinävaatteita ja muita kodin katseen-
vangitsijoita, asusteita – ja jopa tuhansien solmujen mekko. 
Kirjasta löytyy kuitenkin kaikki tarvittava myös aloittelijalle, 
joka voi valita projektikseen yksinkertaisemman työn kuten 
amppelin tai vyön.

Mukana on 30 solmua, joista suuri osa uusia, sekä monia jän-
nittäviä tekniikoita solmujen yhdistelyyn. Saat kirjasta runsain 
mitoin inspiraatiota ja palkitsevia ahaa-elämyksiä. Opit lisää-
mään töihisi viehättäviä yksityiskohtia ja tärkeän taidon: mi-
ten laskea helposti tarvittavia narujen pituuksia. Pääset jyvälle 
siitä, kuinka suunnitella ja toteuttaa omia yksilöllisiä makra-
meeluomuksiasi, jolloin vain mielikuvitus on rajanasi.

Zedenius käyttää nyt materiaaleja ja värejä rikkaammalla pa-
letilla kuin ensimmäisessä teoksessaan Makrameen maailma. 
Vaikka värillisiä naruja voi ostaa valmiina, saat tietoa niiden vär-
jäyksestä kasviväreillä. Luonnon lumoa huokuvat myös kirjan 
valokuvat. Tervetuloa – uudet ja edistyneet makramee taiteilijat 
– tämän ajattoman käsityötekniikan uudistuneeseen maailmaan!

Suom. Seija Kallinen
65.434  |  176 sivua  |  20 x 25,5 cm  |  nid  |  ovh 35,-
ISBN 978-952-341-360-3  |  Ilmestyy huhtikuussa

Muista myös: 
Makrameen maailma  |  ISBN 978-951-883-988-3 

     yhä syvemmälle 

solmujen  ja 

    makrameen 

Sukella

maailmaan
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Bente Helene Schei

Yksinkertaisesti joogaa
Rauhaa, voimaa ja vireyttä joogasta!

”Vähälläkin  
  joogaamisella 
   voi saada 
merkittäviä 
     tuloksia.”

Jooga on suosittu harrastus, joillekin 
jopa elämäntapa. Joogata voi missä 
ja milloin vain. Jooga on kokonais-
valtaista – se vaikuttaa kehoon ja 
mieleen fyysisillä harjoitteilla, hen-
gityksellä, tietoisella läsnäololla ja 
rentoutuksella. Jooga kartuttaa har-
joittajansa niin fyysisiä kuin psyykki-
siäkin voimavaroja.

Kirjassaan Yksinkertaisesti joogaa 
norjalainen joogaohjaaja ja jooga-
koulun omistaja Bente Helene Schei 
keskittyy klassiseen joogaan ja tarjoaa 
käytännönläheisen paketin toisiaan 
tukevia harjoituksia ja ohjelmia. Ly-
hyt joogaohjelma kestää 10–20 mi-
nuuttia, keskipitkä 30–60 minuuttia ja 
pitkä 60–90 minuuttia. 

Valikoima on laaja ja monipuolinen, 
joten jokainen löytää tarjonnasta hel-
posti omaan tasoonsa ja tarpeisiinsa 

sopivia harjoituksia. Mukana on erik-
seen vatsan hyvinvointia ja ruoan-
sulatusta edistävä, selkää, hartioita 
ja niskaa notkistava sekä tasapainoa 
ja keskittymiskykyä parantava jooga-
ohjelma. 

Kaikki harjoitukset on kuvailtu 
selkeästi vaihe vaiheelta, ja havain-
nollisten mustavalkoisten valokuvien 
mallina on kirjailija itse. Schei kertoo 
oikean asennon ja liikkeen lisäksi sen, 
mihin harjoituksessa tulee keskit-
tyä, mitä tulee varoa ja miten harjoi-
tus vaikuttaa. Erinomainen hakuopas 
myös joogaohjelmia laativille!

Suom. Julia Rintala
59.331  |  152 sivua  |  21,5 x 23 cm  |  sid
ovh 35,-  |  ISBN 978-952-341-335-1
Ilmestyy helmikuussa

30

TIETOKIRJAT



Erica Palmcrantz Aziz

Fermentointi eli bakteerien ja hiivojen 
hyödyntäminen ruoan valmistuksessa 
ja säilönnässä on ikivanha taito, joka 
tunnetaan kaikkialla maailmassa. Ha-
pattaminen on yksi fermentoinnin 
laji, joka perustuu maitohappobaktee-
rien aikaansaamaan käymiseen. 

Hapattaminen tuottaa ruokaan 
elimistölle suotuisia bakteereja sekä 
parantaa sen säilyvyyttä, makua ja 
ravintoarvoa. Vihanneksista hapatta-
minen tekee myös helpommin sulavia. 
Hapatetun ruoan nauttiminen mm. 
korjaa ja vahvistaa elimistön oman 
puolustusjärjestelmän toimintaa. 

Uusiin kokeiluihin houkutteleva 
kirja neuvoo, miten pääset helposti 
hapattamisen alkuun kotioloissa, mi-
ten hapatus käynnistyy ja mistä tie-
tää, että tuote on valmis syötäväksi. 
Hapatettuja ainesosia hyödynnetään 
herkullisissa ohjeissa norirullista ker-
maiseen kombuchajuustoon ja suklaa-
moussetorttuun.

Kombucha on hiilihappopitoinen ha-
patettu juoma, jonka pohjana on tee. 
Teepohjaan lisätään sokeria ja sieni-
mäinen kombuchaviljelmä, scoby. 
Kombucha sisältää hyviä bakteereja, 
eläviä entsyymejä ja antioksidantteja. 
Lisäksi sillä on antibakteerisia vaiku-
tuksia.

Kimchiksi kutsutaan erilaisia hapat-
tamalla säilöttyjä vihanneksia. Sen 
perusraaka-aineet ovat kiinankaali, 
suola ja chili. Maitohappokäyminen 
tuottaa valtavan määrän hyödyllisiä 
bakteereja. Kimchi on terveellistä ja 
vähäkalorista. 

Suom. Sinikka Sajama
68.2  |  95 sivua  |  17,5 x 21,5 cm  |  sid
ovh 25,-  |  ISBN 978-952-341-336-8
Ilmestyy helmikuussa

Kombuchaa ja kimchiä helposti
Syömämme ruoka vaikuttaa meihin enemmän kuin moni tulee 
ajatelleeksi. Hapattamalla säilötty ravinto sisältää elintärkeitä 
bakteereita, jotka edistävät niin kehon kuin mielen hyvinvointia. 
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Lena Söderström

Juustokakkuja  
& mutakakkuja
Onko mitään ihanampaa kuin kermainen juustokakku? 
Ehkäpä tahmean suklainen mutakakku. Nyt ei tarvitse 
valita kumpaa ottaa, sillä tarjolla on sekä että!

Tässä kirjassa on juustokakkuja laidasta laitaan: on paistettuja 
ja paistamattomia, jäädytettyjä, hedelmillä ja marjoilla koris-
teltuna sekä dipin muodossa. 

Entäpä mutakakut sitten? Niitä saa sekä suklaisena, valkoi-
sena, makeansuolaisena että täytettynä. Miltä kuulostaisivat 
esimerkiksi mutakakku, jossa on maapähkinävoita, tai 
vadelmainen jäätelömutakakku?

Klassikkomakuja riittää amerikkalaisesta juusto-
kakusta pavlovaan tuoreiden mansikoiden ja 
mascarponekreemin kera. Mukana on myös 
rohkeampia ehdotuksia, kuten vaikkapa lasi-
purkissa tarjottava omenajuustokakku tai 
lehti kullalla koristellut juustokakkutötteröt. 
Kirjan kauniit kuvat inspiroivat sinut lisää-
mään oman kirsikkasi kakun päälle. 

Suom. Laura Jänisniemi
68.24  |  126 sivua  |  20 x 23 cm  |  sid  |  ovh 33,-
ISBN 978-952-341-366-5  |  Ilmestyy huhtikuussa

32

TIETOKIRJAT



Eva Robild

Helppo lavaviljely
Lavaviljely kasvattaa kohisten suosiotaan eikä suotta. 
Lavatarha tarjoaa tuoretta satoa pienelläkin pihalla, 
mutta sen hoitaminen on perinteistä kasvimaata 
vaivattomampaa. 

Helppo lavaviljely on kokeneen lavatarhurin innostava ja käy-
tännönläheinen opas, joka tarjoaa perustietoa aloittelijalle ja 
runsaasti kehitysideoita pidempään harrastaneelle. 

Millaiseen paikkaan lavaviljelmä kannattaa perustaa? Onko 
lavakaulus parempi maalata vai jättää käsittelemättä? Mitä pi-
tää huomioida mullan valinnassa? Lavatarhassa voi viljellä 
yrttejä, vihanneksia ja juureksia sekä kasvattaa kukkia, mutta 
millä perusteilla valitaan yhteensopivat kasvit? 

Kun lavaviljelyn perusteet ovat tulleet tutuiksi, otetaan askel 
seuraavalle tasolle. Kirja tarjoaa asiantuntevia vinkkejä, joiden 
avulla pystyt kasvattamaan satoa, pidentämään kasvukautta ja 
samalla saamaan enemmän iloa viljelyharrastuksestasi.

Suom. Kaisu Tupala
67.3  |  122 sivua  |  17,5 x 24,5 cm  |  sid  |  ovh 33,-
ISBN 978-952-341-338-2  |  Ilmestyy huhtikuussa

Juureksia, kurpitsaa, papuja, 
herneitä, salaattia, yrttejä, kukkia, 

marjapensaita...

Lavatarhassa
kasvaa melkein 

mikä vain! 
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Walter T. Foster (toim.)

15 minuutin harjoitusoppaat
Opi piirtämään lumoavia maisemia ja suloisia 
eläinlapsia – nopeasti ja tehokkaasti. 
Näppärät 15 minuutin pikaoppaat täydentävät 
huippusuosittua kirjasarjaa.

Kirjat rakentuvat toisiaan täydentävistä oppijaksoista, 
joissa käsitellään tiettyä teemaa. Teemoihin liittyy 
harjoituksia, jotka käydään läpi vaihe vaiheelta koh-
teen hahmottelusta viimeistelyyn asti. 

Molemmissa kirjoissa lähdetään liikkeelle aiheen luon-
nostelusta joko luonnossa tai valokuvan perusteella, ja 
osa harjoituksista on toteutettavissa vain 15 minuutissa. 

Mukana on vinkkejä ja perustietoa mm. valosta ja 
varjosta, kolmiulotteisuudesta, perspektiivistä sekä 
materiaaleista ja välineistä. 

Näin piirrät maisemia 15 minuutissa
ISBN 978-952-341-320-7

Näin piirrät eläinlapsia 15 minuutissa
ISBN 978-952-341-321-4

Suom. Auli Hurme-Keränen
74.11  |  96 sivua  |  17 x 22 cm  |  nid  |  ovh à 16,-
Ilmestyvät huhtikuussa

Muista myös:
Näin piirrät rakennuksia 15 minuutissa
ISBN 978-952-341-243-9

Näin piirrät muotokuvia 15 minuutissa
ISBN 978-952-341-244-6

Walter T. Foster (toim.)

Näin piirrät ihmisen – 
Harjoituskirja
Jos haluat oppia piirtämään ihmisiä 
uskottavasti ja onnistuneesti, tämä 
kirja on sinua varten!

Huippusuosittujen Näin piirrät -käsikirjojen harjoitus-
kirjat opastavat vaihe vaiheelta piirustuksen saloihin. 
Pääset nopeasti luonnostelemaan muotokuvia niin 
lapsista, nuorista, naisista kuin miehistä. Voit myös 
piirtää ihmisiä liikkeessä tai tehdä mielenkiintoisia 
alastonkuvatutkielmia. Oppiminen tapahtuu piirtä-
mällä mallikuvat suoraan harjoituskirjaan.

Kirjassa esitellään monenlaisia tekniikoita ja vink-
kejä sekä aloittelijoille että kokeneemmalle taiteilijalle. 
Taidot kehittyvätkin kirjan havainnollista opetus-
suunnitelmaa noudattamalla kuin itsestään.

Suom. Auli Hurme-Keränen
74.11  |  112 sivua  |  23 x 30 cm  |  nid  |  ovh 22,-
ISBN 978-952-341-312-2  |  Ilmestyy huhtikuussa

Muista myös:
Piirtäjän suuri käsikirja – Harjoituskirja
ISBN 978-952-341-232-3

piirrä

suoraan

kirjaan!

 malli-

kuvia vaihe

vaiheelta
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Kotimaiset lasten- ja nuortenkirjat

2. painos
Heidi Viherjuuri
Seikkailu kutsuu, Hilja
ISBN 978-952-341-079-4 
ovh 25,-

2. painos
Tiina Sarja – Mikko Posio – 
Henna Ryynänen
Minne sähkö meni? 
ISBN 978-952-341-130-2
ovh 26,-

Lasten- ja nuortenkirjat

2. painos
Mervi Lindman
Peppe pussaa
ISBN 978-952-341-089-3
ovh 14,50

2. painos
Mervi Lindman
Peppe pillastuu!
ISBN 978-952-341-088-6
ovh 14,50

Helppolukuiset

2. painos
Pippa Goodhart – Sarah Jennings 
Kolme iloista koiraa
ISBN 978-952-341-141-8
ovh 22,-

2. painos
Elizabeth Dale – Vicki Gausden  
Peetu sirkuksessa
ISBN 978-951-883-687-5
ovh 22,-

2. painos
Pippa Goodhart – Amber Cassidy 
Eräänä tuulisena päivänä
ISBN 978-951-883-688-2
ovh 22,-

3. painos
Katja Reider – Lisa Althaus
Ihanat ponit
ISBN 978-951-883-801-5 
ovh 21,50

3. painos
Zapf
Seikkailu Robomaassa
ISBN 978-951-883-799-5
ovh 21,50
 
2. painos 
Katja Reider – Franziska Harvey 
Paula ja kissanpentu
ISBN 978-951-883-854-1
ovh 21,50

2. painos
Karen C. Angermayer - Marina Krämer 
Ponitalleilla tapahtuu
ISBN 978-951-883-952-4
ovh 21,50

2. painos
Cornelia Funke 
Lumottu luokkahuone
ISBN 978-952-341-013-8
ovh 21,50

SUUR-AAK-KO-SET

Ta-vu-te-tut
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Lisää hyvää luettavaa 
osoitteessa

www.kustannusmakela.fi


