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Olemme kustantamossa olleet perimmäis-
ten kysymysten äärellä. Mitä lukeminen ja 
tarinankerronta ovat? Mitä ne voisivat olla? 
Niitä on perinteisesti mielletty pitkälle teks-
tien kautta. Visuaalisuutta ja aisteja yhä 
enemmän korostavassa kulttuurissamme 
asiaa voi kuitenkin ajatella uudelleen – myös 
painetun kirjan kohdalla.

Kustannus-Mäkelän syyskauden avaava 
Sanni Tervon esikoiskirja Lentokala (s. 4) 
sisältää ainoastaan kuvia. Se kertoo koko-
naan ilman sanoja liikuttavan tarinan ys-
tävyydestä. Kuvanlukutaitoa ja intuitiota 
kehittävä teos on elämys kaiken ikäisille. 
Toinen kiehtovalla tavalla erilainen kotimai-
nen lastenkirjauutuus on Sirpa Sironen- 
Hännisen ja Anita Polkutien Sormen päissä 
joulu (s. 5), joka tuo lukuhetkiin fyysisen 
kosketuksen rauhoittavan voiman.

Makramee on ollut kädentaidoissa jo pit-
kään aallonharjalla. Nyt perheen pienimmät-
kin saavat hauskan johdatuksen harrastuk-
seen kirjassa Lasten oma makramee (s. 36). 

Hyvä lukija

Seuraa 
meitä myös

Isommille solmeilijoille tarjoaa odotettua 
herkkua Fanny Zedeniuksen kolmas, vah-
vasti luonnon kauneudesta ammentava 
opas Makrameen luova maailma (s. 40).

Piirtäminen pitää jälleen pintansa, ja mo-
nissa käsityöihmisissä syksy herättää aina 
yhtä kutkuttavan neulontahimon. Viime 
vuonna puikoille pomppasivat pop-legendat 
Beatlesista Elvikseen – tänä syksynä luvassa 
on Lisää loistavia lapasia (s. 39). Pimeän 
vuodenajan laskeuduttua askarrellaan pa-
perista Talven tähtiä ja jääkristalleja -kirjan 
(s. 41) ohjeilla huikaisevan hienoja valon-
tuojia vaikkapa ikkunaan.

Kiinnostavia ja ilahduttavia hetkiä kirjojen 
parissa!

Atso Mäkelä 
Toimitusjohtaja

Mäkelän ylinuuskija, toimistokoira Luna (1 v.) tarkkailee uuden tuotannon laatua.
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Sanni Tervo 

Lentokala 
Nouse siiville yhdessä kultakalan kanssa! 

Mäen päällä vihreässä huvilassa asustaa vihreä 
lohi käärme. Seuranaan sillä on vain lemmikkikulta-
kala, joka uiskentelee pienessä lasimaljassa. Eräänä 
päivänä kultakala kasvattaa selkäänsä perhosen sii-
vet ja lepattelee taivaalle avoimesta ikkunasta.  

Lohikäärme jää ypöyksin eikä saa kyyneleitään 
kuriin. Miksi kultakala lähti? Entä mikä kumma 
valo kajastaa huvilan kellarista? Lohikäärme lähtee 
seikkailulle, jonka aikana hän kuivaa kyyneleensä ja 
oppii ymmärtämään ystäväänsä.  

Lentokala on taianomainen tarina ystävyydestä 
ja vapaudesta. Kaunis tekstitön kuvasatu yhdiste-
lee perinteistä kuvakirjakerrontaa sarjakuvamaisiin 
ruutuihin ja tarjoaa runsaasti tutkittavaa ja oival-
luksia kaikenikäisille lukijoille. 

Kuvakirja 
ilman sanoja 

Sanaton kuvakirja luottaa kuva
kerronnan voimaan ja lapsen omaan 

mielikuvitukseen. Lapsi voi lukea kirjaa 
itsenäisesti tai aikuisen kanssa, eikä 

lukuhetkeen välttämättä tarvita yhteistä 
kieltä. Tekstittömässä kuvakirjassa 
tunne ilmaisun merkitys korostuu, 

mikä kehittää myös lapsen 
omia tunnetaitoja.

Sanni Tervo on lahtelainen kuvittaja ja tarinan-
kertoja. Hän on valmistunut medianomiksi LAB- 
ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista. Lento
kala on hänen sanaton esikoisteoksensa. 

L 85.22  |  48 sivua  |  18,5 x 28,5 cm
sid  |  Ikäryhmä 3–7  |  ovh 26,-
ISBN 978-952-341-878-3  |  Ilmestyy elokuussa 
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Sirpa Sironen-Hänninen – Anita Polkutie 

Sormenpäissä joulu 
Piirretään tonttuiloa iholle 

Tämä kirja vie pienet ja isommatkin joulun odottajat mat-
kalle Lapin luontoon, Korvatunturille tonttujen joulupuuhiin 
– sadun ja mielikuvituksen lumoavaan maailmaan. Osin runo-
muotoisten tarinoiden rinnalla kulkevat kosketusohjeet, jotka 
ohjaavat piirtämään tapahtumia samalla lapsen selkään.  

Kuhunkin 24 tarinaan liittyy oma teemansa, joita ovat muun 
muassa oppiminen, erilaiset vahvuudet, pysähtyminen, myötä-
tunto ja turvallisuuden tunne. Lopuksi esitetään kysymyksiä 
yhdessä pohdittavaksi tai pieni aiheeseen sopiva tehtävä.  

Sormenpäissä joulu on oivallinen apu vanhemmille ja kasvat-
tajille lapsen mielessä kuplivan joulujännityksen tasaamiseen. 
Tarinoita voi käyttää joulukalenterina, ja selkään piirrettyinä 
ilta satuina ne rentouttavat ja rauhoittavat unille. 

Sirpa Sironen-Hänninen on tammelalainen lastenrunoilija, 
jolla on takanaan pitkä työura varhaiskasvatuksessa. Hän on 
kirjoittanut useita loruteoksia, mm. vauvakirjan Hellästi hellien 
(Kustannus-Mäkelä 2020) yhdessä Leea Mattilan kanssa sekä 
äitiyspakkaukseen sisältyvän ensikirjan Ilo pisaroi. 

Anita Polkutie on Lahdessa asuva lasten- ja oppikirjojen kuvit-
taja. Anitan piirtämät joulukortit tuovat joka vuosi iloa Suomen 
koteihin. 

L 85.22  |  Noin 60 sivua  |  22 x 29 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 4–9  |  ovh 27,50
ISBN 978-952-341-899-8  |  Ilmestyy lokakuussa 

”Päivä päivältä lähestyy 
jouluaattoilta, 
kun selkään piirtyy tarinat 
Korvatunturilta.” 
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Tutustu uusimpiin Pikkuli-kirjoihin!

Metsämarja Aittokoski – Jennifer Loiske – Sanna Mattila 

Pieni lintu, suuret tunteet – 
Pikkulin tunnetaito-opas 
Yhdessä varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa kirjoi-
tettu Pikkulin tunnetaito-opas johdattaa tunnekasvatuksen 
äärelle ja tukee lapsen ja aikuisen yhteisiä tunnetaitohetkiä 
ja vuorovaikutusta.

Kotimainen Pikkuli-sarja on tunnettu rakastettavista hahmoista, joi-
den vahva ilmaisu innostaa lasta pohtimaan omia tunnetilojaan. Pik-
kulia onkin jo hyödynnetty varhaiskasvatuksen tunnetaitotyössä. 

Kirja pohjaa Pikkuli-pedagogiikkaan, joka on 0–8-vuotiaille lapsille 
kehitetty tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelun ohjelma. Se hyö-
dyntää Pikkuli-tuoteperheen materiaaleja – kirjoja, animaatiosarjan jak-
soja, tunnekortteja, pelejä ja varhaiskasvatukseen suunnattuja tuokio-
suunnitelmia – joiden äärellä lapsi oppii yhdessä Pikkulin kanssa pitkälle 
aikuisuuteen kantavia tunne-elämän taitoja. 

Pieni lintu, suuret tunteet käy läpi tunteiden laajan skaalan ja tarjoaa 
käytännönläheisiä välineitä lapsen tunteiden rakentavaan ilmaisuun ja 
säätelyyn. Samalla kirja tukee aikuista lapsen kasvattajana ja tarjoaa 
harjoituksia myös aikuisen omien tunteiden käsittelyyn. 

Kuvitus: Pikkuli Group Oy
Graafinen suunnittelu: Sami Tapio  |  Kansi: Antti Aittokoski
38.1  |  Noin 130 sivua  |  nid  |  ovh 36,-
ISBN 978-952-341-894-3 | Ilmestyy lokakuussa 

Metsämarja Aittokoski 

Tule ulos, Pikkuli! 
Lintusen perhe muistelee Pikkulin kuoriutumista ja 
ensimmäisiä päiviä. Valloittava kuvakirja käsittelee uusien 
tilanteiden pelkoa, ennakkoluulojen kohtaamista sekä 
perhesuhteita.  

Pikkulin isosisko Tsiri ja isoveli Kip yrittävät houkutella Pikkulin ulos 
hippaleikkiin. Pikkulia kiinnostaisi enemmän leikkiä sisällä uniankan 
kanssa. Sisällä on mukavaa ja turvallista, ulos ei viitsisi millään lähteä. 
Isä ja äiti Lintunen muistuttavat, että kun Pikkuli kuoriutui, hän oli sil-
loinkin haluton lähtemään ulos. Miten siitä silloin selvittiin? 

Kuinka Pikkuli, pieni ja arka linnunpoikanen, uskalsi kuoriutua ja lo-
pulta astua ulos kotipesästään? Ja mitä Pikkuli mahtaa nähdä, kun vii-
mein uskaltautuu ulos? 

Tule ulos, Pikkuli! kertoo myös Pikkulin isosisaruksista: vaikka pikku-
sisarus on toisinaan ärsyttävä, pienintä ei jätetä. 

Kuvitus ja graafinen suunnittelu: Antti Aittokoski
L 85.22  |  32 sivua  |  sid  |  Ikäryhmä: 3–6  |  ovh 26,-
ISBN 978-952-341-893-6  |  Ilmestyy lokakuussa 

Metsämarja Aittokoski on ohjaaja, käsi-
kirjoittaja, esiintyjä, Pikkuli-maailman luoja 
sekä kolmen lapsen äiti. Kipinä Pikkulin 
luomiseen syttyi oman perhe-elämän  
tilanteista. Hänen kanssaan tätä kirjaa  
kirjoittavat Pikkuli-pedagogiikan kehit-
täjät ja kouluttajat Jennifer Loiske (KK, 
varhaiskasvatuksen opettaja, kirjailija) 
ja Kiinassa pitkään varhaiskasvatuksen 
opettajana työskennellyt Sanna Mattila 
(KM, varhaiskasvatuksen erityisopettaja), 
joka käyttää Pikkuli-pedagogiikkaa työssään 
lasten kanssa päivittäin.
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Kerttu Rahikka – Henna Ryynänen 

Vaapero ja 
Taapero pukevat 

Iloisessa pukemiskirjassa 
seikkailevat Varpu ja Taavi – eli 

Vaapero ja Taapero, kuten 
kaikki heitä kutsuvat. 

Vaapero ja Taapero ovat lähdössä mum-
milaan. Kuin tilauksesta eteiseen puksut-
taa vaatejuna kaikki ulkotamineet kyydis-
sään.  

Vaapero yrittää pukea itse mutta tarvit-
see vielä apua. Taapero on jo aika taitava 
pukemaan, vaikka villapuku hangoittelee-
kin vastaan. Onneksi kaulurin kanssa on 
paljon helpompaa. Hupsis, kengät tuntu-
vat jotenkin kummallisilta... 

Sympaattisesti kuvitettu tarina ohjaa ja 
motivoi lasta harjoittelemaan arjen tär-
keää taitoa. Kirjan päättää tieto-osuus, 
joka tarjoaa käytännön vinkkejä pukemis-
sirkukseen ja tietoikkunoita yhdessä lap-
sen kanssa tutkittavaksi. 

L 85.22  |  32 sivua  |  19,5 × 24 cm  |  sid
Ikäryhmä 0–3  |  ovh 26,- 

ISBN 978-952-341-896-7  |  Ilmestyy lokakuussa 

Huomio, uusi lukija! 
Luen itse -sarjan helppolukuiset 

tarinat on tehty juuri sinulle. 

Tunnetaitoja kehittävä Ympyräiset-satukirjaperhe on saa-
nut uuden jäsenen: juuri lukemaan oppineille suunna-
tun Luen itse -sarjan. Uutuuskirjoissa tavataan sitkeä Sisu 
Kettu ja varovainen Pelokas Pingviini, joiden kautta lukijan 
on helppo eläytyä tunteista ja niiden voimasta kertoviin ta-
rinoihin. Tunneoivallusten lisäksi tarinat tarjoavat kannus-
tavia ensilukukokemuksia. Selkeät puhekuplat ja värikkäät 
kuvat tukevat tekstin ymmärtämistä. 

Minä olen Sisu Kettu  
ja jaksan yrittää! 

Sisu Kettu löytää aarrekartan, ja Ympyräiset lähtevät aar-
teenmetsästykseen. Jännittävistä käänteistä ja vastoinkäy-
misistä huolimatta Sisu Kettu johtaa joukkoa päättäväisesti. 
Mutta ilman ystävien apua ei sitkeinkään pikkukettu pärjää. 
ISBN 978-952-341-897-4 

Minä olen Pelokas Pingviini  
ja huolestun helposti 

Pelokkaan Pingviinin varovaisuus ja taipumus jännittää  
jarruttavat moneen kivaan asiaan heittäytymistä. Miten käy 
Keksintökarnevaaleilla, kun Pelokas Pingviini joutuu esitte-
lemään keksintönsä yleisön edessä. Onnistuuko hän selviä-
mään jännittävästä tilanteesta?  
ISBN 978-952-341-898-1 
 

Virve Sammalkorpi  (toim.) – Matias Teittinen 
L 85.22  |  40 sivua  |  15,5 x 21,5 cm  |  sid  

Ikäryhmä 6–9  |  ovh à 25,50  |  Ilmestyvät elokuussa  
  

Muista myös:  
Minä olen Pomppu Bansku ja innostun helposti! 

ISBN 978-952-341-751-9 
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Hanna Kökkö 

Pidetään yhtä, Team Dundee! 
Futissarjan kärkipaikalle nouseekin nyt Mimmi! 

”Tiedätkö miltä tuntuu, kun 
kaveri muuttaa pois ja jättää 
jalkapallokentän kokoisen 
aukon elämääsi? Kun 
tajuat, että kaikkina niinä 
kertoina, kun olitte vihoissa 
keskenänne, olitte kuitenkin 
samalla puolella?”

Kuudesluokkalainen Mimmi Toivo ei 
myönnä sitä kenellekään, mutta hänelle on 
jäänyt ikävä Nikiä pojan muutettua Skotlan-
tiin. Niki jätti ison aukon luokkaan ja heidän 
omaan kaveriporukkaansa. Mimmillä on vai-
keuksia tulla toimeen äitinsä kanssa, ja kave-
rienkin mielestä hän on aina kiukkuinen. 

Pimeän syksyn ja itsetutkistelujen kes-
kellä Mimmin elämään tuo valoa unelma jal-
kapalloammattilaisuudesta. Harjoitukset uu-
dessa sisähallissa innostavat, varsinkin kun 
poikien joukkueeseen kaivataan lisävahvis-
tusta. Lisäksi hän saa yllättävän viestin Skot-
lannista: Niki haluaa pitää yhteyttä. 

Myös Ere on jäänyt kaipaamaan Nikiä. 
Mimmi huomaa, että Ere on usein allapäin. 
Ja kun Ere yhtäkkiä katoaa, huoli kasvaa. 
Pian ystävyyssuhteet punnitaan uudestaan, 
ja Team Dundee on vahvempi kuin koskaan. 

Hanna Kökkö on iittalalainen kirjailija ja 
opettaja. Hän on julkaissut useita nuorten-
romaaneja. Uutuus jatkaa alakouluikäisille 
suunnattujen romaanien Pallo on pyöreä, 
Niki Dundee! ja Taktiikka pettää, Niki Dundee! 
tarinaa aiemman sivuhenkilön, Mimmin, 
näkö kulmasta kerrottuna. 

Kansi: Tanja Mitchell 
L 84.2  |  Noin 180 sivua  |  14 x 21 cm  |  sid
Ikäryhmä 9–12  |  ovh 26,50 
ISBN 978-952-341-900-1  |  Ilmestyy lokakuussa 

Muista myös: 
Pallo on pyöreä, Niki Dundee!
ISBN 978-952-341-677-2 
Taktiikka pettää, Niki Dundee!
ISBN 978-952-341-837-0 
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ILMESTYY MYÖS ÄÄNIKIRJANA
SYKSYLLÄ 2023! 
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Heli Koskinen – Mari Luoma 

Zeta: Paras peli voittakoon! 
Vauhdikas romaani pelimaailman 

kiemuroista ja ystävyydestä 

ILMESTYY MYÖS ÄÄNIKIRJANA
SYKSYLLÄ 2023! 

Zetan elämä ei voisi olla jännittäväm-
pää: Hän on juuri paljastanut peliriippu-
vaisten toipumiskeskuksen Pedon häijyt 
suunnitelmat. Hänellä on uusia ystäviä. 
Ja hänet on kutsuttu Leveliin kehittä-
mään uutta peliä, mikä olisi aivan mah-
tavaa, sillä Level on tehnyt myös War-
riors of Molehillin, hänen lempipelinsä. 

Mutta kun Zeta, Ramses ja Jasse pää-
sevät Leveliin, heitä vastassa onkin 
kilpailu pelinkehityksen herruudesta. 
Vaikka Zeta on pelannut koko elämänsä, 
uusien peli-ideoiden keksiminen on yl-
lättävän vaikeaa. Lisäksi Zetasta tuntuu, 
että joku on häntä aina askeleen edellä. 

Suunnittelukisan edetessä Zeta ky-
seenalaistaa omat taitonsa. Lopulta hän 
joutuu vaikean valinnan eteen: kumpi on 
tärkeämpää, uskollisuus ystäviä kohtaan 
vai omien unelmien täyttäminen? 

Zeta: Paras peli voittakoon! sukeltaa 
pelien kulisseihin ja kertoo siitä, miten 
kaikkien rakastamat suosikkipelit voivat 
saada alkunsa. Mustavalkoinen kuvitus. 

Heli Koskinen on Vantaalla asuva kir-
jailija. Hän on työskennellyt lasten ja 
nuorten kirjastonhoitajana sekä opis-
kellut tietojenkäsittelyä. Häntä kiinnos-
taa, miten pelimaailma samaan aikaan 
koukuttaa, on yhteisöllinen ja parhaim-
massa tapauksessa luovuuden lähde. 
Hänen suosikkipelejään ovat erilaiset 
pakopelit ja muut yhteistyöpelit. 

Mari Luoma on kuvittaja ja sarjakuvan-
tekijä, jonka mielipuuhaa on hahmo-
jen ja tarinoiden suunnittelu. Hän on 
tehnyt myös peligrafiikkaa ja pelaa itse 
koukuttavan hyviä mobiilipelejä. 

Kannen graafinen suunnittelu: Samppa Ranta  
L 84.2  |  noin 160 sivua  |  14,5 x 21 cm
sid  |  Ikäryhmä 9–13  |  ovh 27,-
ISBN 978-952-341-881-3  |  Ilmestyy lokakuussa 

Sarjassa aiemmin ilmestynyt: 
Zeta: Uskallatko pelata?
ISBN 978-952-341-707-6 
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Rasaliina Jänö 

Hehkumaa
Viereismaailmojen seikkailut jatkuvat! 

Reetta tarvitsee lepoa Naumaan seikkailu-
jen jälkeen ja päättää viedä Valpurin mökki-
lomalle. Mukaan tulee Valpurin kaksi kave-
ria – ja yksi lemmikkikani. Tyttöjen ja äidin 
näkemykset hemmottelulomasta eivät kui-
tenkaan aivan kohtaa… 

Valpurin nukahdettua auton tasaiseen 
hyrinään hänen luokseen saapuu vieras 
tyttö. Viereismaailma Hehkumaasta tuleva 
Tähtivalo kaipaa kipeästi apua. Hehku maan 
kansa on hädässä, sillä heidän energiaolen-
tojensa hehkunmunat on varastettu.  

Mitkä ihmeen hehkunmunat, saatat 
tässä vaiheessa kysyä. Tähtivalon sanoin: 
”Hehku on energiaa. Se on kuin voileipä 
ja kuppi teetä – tai patteri tai päivän vita-
miini. Hehkut pitävät meidät hengissä.”  

Mutta onko jo liian myöhäistä? Ja pysy-
vätkö nuoret hengissä ilman puhelimiaan, 
kun sähkö uupuu mökistä kokonaan? Mi-
ten lattialuukun alta löytyvät piirustukset 
ja vanhat koulukuvat liittyvät kaikkeen?  

Lastenfantasiaromaani Hehkumaa pa-
neutuu koulukiusaamiseen ja sen niin 
kiusatulle kuin kiusaajalle aiheuttamiin 
haavoihin. Pienestä kiusasta kasvaa suuri, 
kaiken alleen jättävä vyöry. Pystyykö pa-
han päihittämään ja muuttamaan hyväksi? 
Mustavalkoinen kuvitus. 

Rasaliina Jänö on Järvenpäässä asuva 
kirjailija ja kuvataiteilija. Hän on julkais-
sut aiemmin lasten kuvakirjoja sekä ala-
kouluikäisille suunnatun fantasiatarinan 
Taikakello, joka aloitti Viereismaailmojen 
seikkailujen sarjan. 

Kansi: Tanja Mitchell 
L 84.2  |  Noin 160 sivua  |  15,5 x 21,5 cm
sid  |  Ikäryhmä 8–11  |  ovh 27,- 
ISBN 978-952-341-901-8  |  Ilmestyy lokakuussa 

Muista myös: 
Taikakello  |  ISBN 978-952-341-748-9
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Eliaksen menestys kilpakentillä innostaa myös 
Sonjaa ja hänen parasta ystäväänsä Emiliaa es-
teille, ja edessä siintää kaikkien aikojen kisake-
vät. Miksi Sonjasta tuntuu silti väärältä, ja mitä 
omalaatuinen tallityttö Stiina yrittää hänelle 
kertoa? Kun ystävä katoaa keväisellä ratsastus-
retkellä, selvitettäväksi jää monta mysteeriä, 
joista yksi on Sonja itse. 

Sonja ja kadonnut ratsastaja on neljäs osa sar-
jasta, jossa seurataan 9.-luokkalaisen Sonjan 
elämää hevosten parissa. Hänen sydämensä 
on vallannut uljas ahaltekinhevonen Gara sekä 
kenttäratsastukseen uudelleen hurahtanut poi-
kaystävä Elias. Seurustelu ei suju aina ruusui-
sesti, ja Sonja alkaa pohtia myös suhdettaan 
hevosiin. Onko pakko ratsastaa vai voisiko he-
vosten kanssa vain olla? 

Kansi: Siru Salmenniemi
N 84.2  |  n. 280 sivua  |  21 × 14 cm 
sid  |  Ikäryhmä 12+  |  ovh 27,-
ISBN 978-952-341-902-5  | Ilmestyy elokuussa  
  
Sarjassa ilmestyneet: 
Sonjan hevoskesä  |  ISBN 978-951-883-531-1 
Sonja ja aaveratsastus  |  ISBN 978-951-883-752-0 
Sonja ja lumen hevonen  |  ISBN 978-952-341-152-4 

Kuva
: M

ik
a 

Ä
är

il
ä

Satu Heimonen 

Sonja ja kadonnut ratsastaja 
Sonjan sydämestä on lohjennut kaksi suurta palaa, kun hän on 

menettänyt sekä hoitohevosensa Caston että koiraystävänsä Nallen. 
Elämän on kuitenkin jatkuttava, ja rakas musta tamma Gara odottaa 

Sonjaa hänen poikaystävänsä perheen tallilla.  

”Hevosmaailmassa puhutaan yhä enemmän 
siitä, miten voisimme paremmin ymmärtää 
näitä valtavan herkkiä eläimiä ja tunteitamme 
niiden kanssa. Myös Sonja-sarjan henkilöt 
ovat samojen kysymysten äärellä ja pohtivat, 
mikä olisi hevosia kohtaan mahdollisimman 
oikein. Aina se ei ole helppoa, mutta jokainen 
oivallus ja keskustelu vie heitä eteenpäin 
kohti parempaa yhteyttä. Samalla polulla 
olen itsekin, ja eläinten kunnioittaminen ja 
kuunteleminen on tärkeä arvo, jonka toivon 
välittyvän kirjoistani.” 

– Kirjailija Satu Heimonen 

ILMESTYY ÄÄNIKIRJANA
SYKSYLLÄ 2023! 
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Ulrike Fischer – Barbara Korthues  

Jouluksi kotiin, Takku! 
Sykähdyttävä tarina sinnikkäästä orpokoirasta 

On jouluaatto! Piparin tuoksu leijailee kaduilla, joulumarkki-
noilla pyörii karuselli ja kaikki odottavat tunnelmallista aatto-
iltaa oman kodin lämmössä. 

Eläinhoitolan koirille on löytynyt mukavat kodit – paitsi Ta-
kulle. Ja kun hoitokodin emäntä vielä lukitsee pikkukoiran epä-
huomiossa ulos, jää ressukka yksin pakkaseen.  

Lumimyräkässä tarpova Takku päätyy sattumalta Helmi- 
muorin maatilalle. Saako se sittenkin kokea joulun ihmeen? 

Suom. Seija Kallinen  |  L 85.22  |  32 sivua  |  22 x 28,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 25,-  |  ISBN 978-952-341-903-2  |  Ilmestyy lokakuussa

 
 

Philip Ardagh – Ben Mantle 

Kanijengi tonttuilee 
Jouluinen riimiralli vetää suupielet korviin. 

Kanijengi tonttuilee! Kanijengi tonttuilee! Lahjat viedään pe-
rille, kun aattoilta pimenee…  

Mitä tapahtuu, kun pitelemätön pupupoppoo pääsee Joulu-
pukin avuksi reen ohjaksiin? Saako tehotiimi lahjat jaettua ennen 
aamunkoittoa?  

Tarkkaavainen lukija bongaa kuvituksesta monta lystikästä 
minitarinaa.  

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  32 sivua  |  27,5 x 25,5  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 25,-  |  ISBN 978-952-341-885-1  |  Ilmestyy lokakuussa   

  
Steve Smallman – Ada Grey 

Lentävä läjä!  
Suuri joulukakkajahti 
Joulunakin on lupa hassutella… 

Joulupukin porot lentävät tunnetusti taikarehun voimalla, mutta 
mitä tapahtuu jos reen eteen valjastetaan sarvikuono? Kun Paa-
von eläintarhan lihaskimppu nousee taivaalle, kakankeruumes-
tari Pikkaraiselle tulee kiire pyydystää lentävät kikkareet talteen!  

Lennokkaasti riimitelty jouluseikkailu kutkuttelee pienten ja 
isompienkin nauruhermoja. 

Suom. Katariina Kallio  |  L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 28,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 25,-  |  ISBN 978-952-341-874-5  |  Ilmestyy elokuussa   
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Ross Collins 

Kuka saa kuusen koristaa? 
Mieltymyseroista kasvaa joskus mojova riita. 

Karhu tuo kotiin komean joulukuusen. Hiiri haluaa koristella 
sen omalla tyylillään, mutta karhulla on parempi idea. Eihän 
kuusta sovi pallomereen hukuttaa?  

Lystikkäästi riimitelty kuvakirja osoittaa, että hurjiinkin mit-
toihin kasvaviin kiistoihin voi onneksi suhtautua luovasti ja 
lämpimällä huumorilla. 

Suom. Sinikka Sajama  |  L 85.22  |  32 sivua  |  28 x 28 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 26,-  |  ISBN 978-952-341-871-4  |  Ilmestyy elokuussa 

Martin Handford 

Missä Vallu?  
Jouluinen valoseikkailu 
Huhuu, Vallun tarkkailijat – oletteko valmiit 
uhmaamaan pimeyttä? 

Joulutunnelmaan virittävässä Vallu-etsintäkirjassa on pimennetyt 
kuvat, joita pystyy tutkimaan kirjassa olevan taikavalon avulla. 

Aloita siis valoseikkailu, josta ei puutu mitään! Hupaisat ku-
vat vyöryttävät etsijän silmiin kaikkea jouluun kuuluvaa: lahja-
paketteja, herkkuleivonnaisia, jouluista musisointia ja tietysti 
liudan joulupukkeja poroineen. Sujauta taikavalo sivun reu-
nasta ja pane tarkkaavaisuutesi testiin! 

Suom. Terhi Leskinen  |  L 85.22  |  14 kartonkisivua, joista osassa tummennus
25 x 27,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 5+  |  ovh 28,50  |  ISBN 978-952-341-887-5
Ilmestyy lokakuussa   

Martin Handford 

Missä Vallu? Sukkelat sokkelot 
Huikea sokkeloseikkailu haastaa hoksottimet! 

Tuttu raitapaita kiidättää etsijät palatsin puutarhasta elokuva-
studiolle ja makeistehtaalta avaruusasemalle. Jokaisessa koh-
teessa odottaa pulmallinen sokkelo, jonka mutkat ja koukerot 
saavat pään pyörälle!  

Ratkaise sokkelot kuljettamalla sormea lähdöstä maaliin. Se 
on helpommin sanottu kuin tehty! Kuvista tulee löytää myös 
Vallu, hänen ystävänsä ja heiltä kadonneet esineet. Älä enää 
odota, vaan sukella sukkelasti sokkeloiden syövereihin! 

Suom. Terhi Leskinen  |  L 85.22  |  32 sivua  |  29 x 30 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 5+
ovh 28,50  |  ISBN 978-952-341-886-8  |  Ilmestyy lokakuussa   
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Lars Mæhle – Lars Rudebjer  

Hirmuliskojengiläiset 
juhlatuulella 
Yllätys jos toinenkin odottaa taas lukijaa 
Hirmuliskojengi-sarjan uutuuksissa. Ja tällä kertaa 
Mummi Rex on jopa tavallista nälkäisempi…

Hirmuliskojengi ja halloweenjuhlat 
Karkki tai kepponen! Parhaat ystävykset Rasmus Rex ja Turkka 
Troodon kiertävät ovelta ovelle, mutta keitä noiden ovien ta-
kana asuu? Ehkä pelottava noita, luuranko tai kasvissyöjävam-
pyyri. Onkohan hyvä ajatus lähteä suometsässä sijaitsevalle 
tönölle asti?  
ISBN 978-952-341-907-0

Hirmuliskojengi ja kadonnut joululahja 
Turkan vaari on lähettänyt Turkalle suuren ja kaikkien aikojen 
upeimman joululahjan. Harmi vain, että paketti on hukkunut 
postissa! Ja niin on myös sitä kuljettanut lähettihirmulisko. 
Löytävätkö Turkka ja Rasmus salaperäisen lahjan ennen joulua?  
ISBN 978-952-341-908-7 

Suom. Virpi Vainikainen 
L 85.22  |  48 sivua  |  20,5 x 26 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 4–7
ovh à 25,-  |  Ilmestyvät elokuussa 

Sarjan aiemmat osat: 
Hirmuliskojengi ja salaperäinen muna  |  ISBN 978-952-341-310-8
Hirmuliskojengi uimassa  |  ISBN 978-952-341-311-5 
Hirmuliskojengi ja mahdoton matka  |  ISBN 978-952-341-406-8 
Hirmuliskojengi aarrejahdissa  |  ISBN 978-952-341-536-2 
Hirmuliskojengi – Parhaat kaverit   ISBN 978-952-341-661-1 
Hirmuliskojengi ja vesipeto  |  ISBN 978-952-341-726-7 
Hirmuliskojengi ja luolan salaisuus  |  ISBN 978-952-341-727-4
Hirmuliskojengi ja jättiläismustekala  |  ISBN 978-952-341-819-6
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Alexa Brown – Julia Christians 

Herra Leopardin 
kirjakauppa 
Keskikaupungilla heidän askeleensa johtivat 
kohti yhtä kauppaa, jossa valot vielä hohtivat…   

Sohvi on äidin kanssa ostamassa synttärilahjaa Nöpö- 
koiralle. He astuvat kuin magneetin vetäminä puotiin, 
joka pursuaa kirjapinoja – osa jopa vaarallisen kiikkeriä 
ja vinoja... 

Ja mitä kummaa? Kirjakaupan johtaja on pikkutakkiin 
pukeutunut leopardi. Äiti jo pyörtyy, mutta ei tässä vielä 
todellakaan kaikki. Kun vauhdikas herra Leopardi aloit-
taa esittelykierroksen, samettiverhon takaa paljastuu oi-
kea yllätysten yllätys. 

Suom. Katariina Kallio 
L 85.22  |  28 sivua  |  25,5 x 28 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-853-0  |  Ilmestyy elokuussa 

Valloittava 
riimittely 
erikoislaatuisesta 
kirjakaupasta 
lumoaa tarinoiden 
ja eläinten ystävät!  
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Rachel Bright – Jim Field 

Olen tähti, sanoi lisko 
Kaukana trooppisella saarella eleli 
pieni lisko, jolla oli unelma.  

Kultsi halusi olla TÄHTI! Se riehui ja laulaa loilotti kaiket 
päivät. Mutta tie kuuluisuuteen voi olla yksinäinen – sillä 
niin kanjoni vastaa kuin sinne huudetaan… 

Suositun kuvakirjasarjan uutuudessa riimit kuljettavat 
pikkuliskon riemastuttavasti kohti isoa oivallusta. 

Suom. Katariina Kallio 
L 85.22  |  32 sivua  |  24,5 x 30,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-839-4  |  Ilmestyy elokuussa

Muista myös: 
Kyllä, sanoi koala  |  ISBN 978-951-883-903-6 
Minun, sanoi orava  |  ISBN 978-951-883-967-8 
Ihan itse, sanoi susi  |  ISBN 978-952-341-174-6 
Lisää, sanoi valas  |  ISBN 978-952-341-590-4 

Kultsi röyhtäisi lujaa ja uljaasti kiitti. 
Muut suuttuivat lopulta: ”Nyt meille RIITTI!” 

16

LASTEN KUVAKIRJAT



Perry Emerson – Sean Julian 

Ruska, käytä sanoja! 
Sydämellisen tarinan äärellä voi tutkia tunteita ja 
harjoitella niiden ilmaisemista. 

Ruska on maailman suloisin pikkuinen, paitsi silloin kun suuret 
tunteet ottavat vallan. BYÄÄÄÄÄÄÄ! Ruska parkuu, kun varpaa-
seen sattuu, nalle katoaa tai joku käyttää hänen lempikuppiaan. 

Onneksi Ruskalla on isoveli, joka opettaa siskolleen todelli-
sen supervoiman – sanat, joilla voi kertoa sisällään kuohuvista 
tunteista. 

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 28,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-872-1  |  Ilmestyy elokuussa

 
Tom Nicoll – Ross Collins 

Kaikista nopein on gepardi 
Kolme, kaksi, yksi… kilpailu alkaa! 

Radalle kiitävät sisukas sarvikuono rullaluistimilla, puhiseva 
puhveli polkupyörällä, kuormurilla kurvaava leijona ja monia 
muita. Mutta kaikista nopein on gepardi. Vai onko? 

Hykerryttävä kuvakirja tempaisee vauhdikkaaseen kisaan, 
jonka loppu yllättää kaikki.  

Suom. Sinikka Sajama
L 85.22  |  32 sivua  |  26 x 26 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-873-8  |  Ilmestyy elokuussa 

 
David Walliams – Adam Stower 

Marmeladi, oranssi panda 
Ei väreillä väliä, kunhan niitä on! 

Eräänä aamuna, syvällä metsän uumenissa, syntyi kaunis pandan-
pentu. Se oli erilainen kuin muut pandat, koska sillä oli häikäise-
vän oranssi turkki. Pieni oranssi panda tempautuu suureen seik-
kailuun, kun se lähtee etsimään omaa paikkaansa maailmassa. 

Huippusuositun näyttelijän ja lastenkirjailijan David Wal-
liamsin ja palkitun kuvittajan Adam Stowerin hellyttävä tarina 
ilahduttaa niin pieniä kuin suuria lukijoita. 

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  32 sivua  |  27,5 x 27,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-868-4  |  Ilmestyy elokuussa   

Ruska, mikä hätänä?  
Kerro, miltä sinusta 

tuntuu. 
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Stephanie Stansbie – Frances Ives 

Pieni pöllö uskaltaa 
”Aina kun putoat, opit jotain uutta.” 

Pikkupöllö yrittää nousta ensimmäistä kertaa siivilleen, mutta 
putoaakin maahan kuin kivi. Koko lentotouhu tuntuu ihan tyh-
mältä. Silloin viisas äitipöllö kertoo, että alku on aina hankala. 
Epäonnistumiset kuuluvat asiaan – silloin täytyy vain uskaltaa! 

Hellä tarina kertoo rohkeudesta, sitkeydestä ja uskalluksesta 
epäonnistua. 

Suom. Raija Rintamäki
L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 16,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-864-6  |  Ilmestyy elokuussa 

 
Frances Stickley – Lucy Fleming 

Nellan nalle 
Muru-nalle kulkee Nella-tytön mukana kaikkialle.  

Kerran he kuitenkin joutuvat eroon toisistaan. Päivät, kuu-
kaudet ja vuodet kuluvat, mutta Muru ei unohda Nellaa. Eikä 
se monista koettelemuksista huolimatta koskaan menetä toi-
voaan… 

Riimein kerrottu ja ihanasti kuvitettu iltasatu saa vaivihkaa 
pyyhkimään roskan silmäkulmasta.  

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  32 sivua  |  25,5 x 26,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-857-8  |  Ilmestyy elokuussa 

 
Sean Julian  

Yön ja päivän rajamailla 
Rauhaa huokuva tarina eri maata 
olevista ystävyksistä 

Pongo on aina tyytyväinen, kun aurinko nousee. Silloin se tun-
tee olevansa turvassa. Hekko taas on iloinen, kun aurinko las-
kee. Se tuntee olevansa turvassa pimeässä. 

Kun oranki ja lepakko tapaavat sattumalta, ne oppivat kum-
pikin katsomaan maailmaa toistensa silmin. Mutta onko ole-
massa paikkaa, jossa kaksi niin erilaista voisivat olla ystäviä? 

Suom. Terhi Leskinen 
L 85.22  |  32 sivua  |  23 x 27 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-876-9  |  Ilmestyy elokuussa 
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Frances Stickley – Åsa Gilland 

Olet meille tärkein 
Ihastuttava lahjakirja uutta perheenjäsentä 

odottaville ja vauva-aikaan. 

Sydämeenkäyvä riimitelty tarina kuvaa lapsen odotusta eri-
laisissa perheissä. Miten ihmeellistä on, kun perhe täyden-
tyy uudella jäsenellä, ja miten suurta rakkaus, joka kasvaa 
vuosi vuodelta. Upea kuvitus täydentää herkkää tekstiä. 

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  32 sivua  |  25,5 x 26 cm  |  sid |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 25,-

ISBN 978-952-341-862-2  |  Ilmestyy elokuussa

Me toiveemme kuiskasimme tähtiin, 
yhden vain, ja toive myös nähtiin. 

Pian tähän kauniiseen maailmaamme 
yhden uuden tulokkaan saamme… 
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Caryl Hart – Nicola Slater 

Tule mukaan safarimeininkiin! 
Lähde safarikierrokselle kulkemaan 
samaan tahtiin eläinten kanssa. 

Pääset pomppimaan kuin pupu, ryömimään maasian malliin ja 
kyykkykävelemään kirahvin kanssa. Ja millaisen karjaisun saat-
kaan ilmoille naarasleijonan neuvoilla? 

Iloisesti riimitelty kuvakirja kannustaa pienet liikkumaan, 
ääntelemään, venyttelemään ja lopulta rauhoittumaan ennen 
yöpuulle kömpimistä. 

Suom. Katariina Kallio  |  L 85.22  |  32 sivua  |  25,5 x 28 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 25,-  |  ISBN 978-952-341-859-2  |  Ilmestyy elokuussa 

 
Nicola Kinnear 

Saanko tulla leikkimään? 
Mitä Jere ikinä leikkiikin, Pepi tahtoo aina mukaan… 

Jereä alkaa tympäistä! Hän leikkisi mieluiten yksikseen, mutta 
pieni Pepi-hylje ei anna hänelle hetkenkään rauhaa. 

Jere viihtyy omissa oloissaan, Pepi taas kaipaa seuraa. Oppi-
vatko he koskaan leikkimään yhdessä? 

Hauska ja lämminhenkinen tarina erilaisuudesta ja ystävys-
tymisestä. 

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  32 sivua  |  28 x 25,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 25,-  |  ISBN 978-952-341-858-5  |  Ilmestyy elokuussa 

 
Duncan Beedie 

Hevi-Meteli Mäyris 
WOU-OU-OUU! Rokki raikaa! 

Mäyris ei saa hevistä tarpeekseen! Harmi vain, että muut met-
sän eläimet eivät lämpene hänen räminälleen. Mäyris yrittää 
sopeutua: hän kokeilee kirkkokuoroa, klassista musiikkia ja 
marssi bändiä – mutta veri vetää rokista raskaimpaan. 

Railakkaasti riimitelty kuvakirja kertoo räiskyvän tarinan 
siitä, kuinka jokainen voi löytää oman tyylinsä ja paikkansa 
maailmassa. 

Suom. Sinikka Sajama  |  L 85.22  |  32 sivua  |  26,5 x 26,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 25,-  |  ISBN 978-952-341-879-0  |  Ilmestyy elokuussa 
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Sharon Rentta 

Eevi ja ällistyttävät ötökät 
Jännittävä tutkimusretki odottaa… 

Eevi pitää hyönteisiä kiusankappaleina, mutta sitten pieni per-
hostoukka saa sen mielen muuttumaan. Toukka esittelee Ee-
ville ensimmäiset kiinnostavat ötökkälajit, ja Eevi innostuu 
niin, että päättää ryhtyä hyönteistutkijaksi. 

Lähde ötökkäsafarille Eevin kanssa ja lue sitten kolmen tosi-
elämän hyönteistutkijan kiehtovat tarinat. 

Suom. Terhi Leskinen  |  L 85.22  |  32 sivua  |  25,5 x 28 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 25,-  |  ISBN 978-952-341-854-7  |  Ilmestyy elokuussa

 
Julia Donaldson – Axel Scheffler 

Etana ja valas maailman 
merillä 
Rakastettu klassikko nyt juhlapainoksena! 

Pieni etana haikailee merille. Kyydin maailman ympäri tarjoaa 
suuri valas, jonka pyrstölle etana hyppää. Yhdessä etana ja valas 
matkaavat halki koralliriuttojen, aallonpäiden ja hiekkarantojen, 
vaarallisia tilanteita kaihtamatta. Kerran sitten käy niin, että va-
las joutuu eksyksiin, ja silloin tarvitaan pienen etanan apua!  

Etana ja valas maailman merillä ilmestyi ensimmäisen ker-
ran 20 vuotta sitten. Sen kunniaksi kirja julkaistaan nyt juhla-
painoksena Jukka Itkosen alkuperäissuomennoksella. Samalla 
vietetään Julia Donaldsonin ja Axel Schefflerin 30-vuotisen 
yhteis työn merkkivuotta. 

Suom. Jukka Itkonen  |  L 85.22  |  40 sivua  |  28 x 25 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 25,-  |  ISBN 978-952-341-869-1  |  Ilmestyy elokuussa 

 
Kaye Umansky – Alice McKinley 

Tämä kivi on minun! 
Kaksi sammakkoa istuu samalla kivellä. 

Mutta o-ou! Molemmat ovat sitä mieltä, että kivi on sen oma – 
eikä jakaminen hotsita kumpaakaan. Asiasta kehkeytyy kiista, 
kunnes paikalle pelmahtaa nälkäinen haikara… 

Löytävätkö sammakot lopulta yhteisen sävelen? Hilpeästi rii-
mitelty kuvakirja tarjoaa riemukkaita lukuhetkiä.

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 27,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 25,-  |  ISBN 978-952-341-905-6  |  Ilmestyy lokakuussa 

”Suuren maailman kautta 
on kulkenut tieni. 

Valas hyvä, olen täällä 
niin vietävän pieni.”
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Simon Philip – Ian Smith 

Tahdotko nähdä pingviinin? 
Riehakas löytöretki kiidättää lukijan toinen 
toistaan hauskempien eläinten pariin. 

Kaksi ystävystä vie meidät hurjaan pingviinijahtiin ympäri kau-
punkia! Joka käänteessä vilahtaa mustavalkoisia eläimiä, mutta 
ovatko ne tosiaan pingviinejä?  

Entä löydätkö pingviinin, joka piileksii jokaisella aukeamalla? 

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 25 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-840-0  |  Ilmestyy elokuussa   

Sam Copeland – Pippa Curnick 

Iiro ja Peräkarhu 
Palkitun tekijäkaksikon hihityttävän hauska 
kirja huolien ja pelkojen voittamisesta. 

Iiro-poika ei suurin surminkaan halua herättää minkäänlaista 
huomiota. Siksi on kertakaikkinen katastrofi, kun Iiro huomaa, 
että hänen perässään kulkee… KARHU!  

Kun tuo kömpelö köntys alkaa levittää ympärilleen kaaosta, 
Iiron haaveet sujuvasta eskarin aloituksesta haihtuvat taivaan 
tuuliin… 

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  32 sivua  |  25,5 x 28 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-860-8  |  Ilmestyy elokuussa   
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Stina Klintberg – David Henson 

Miran suuri päivä 
Koulun alkaminen herättää monenlaisia tunteita. 
Odotus voi tuntua hauskalta, jännittävältä tai 
pelottavalta – tai kaikilta niiltä yhtä aikaa.  

Mira on odottanut tätä päivää jo ainakin kuukausia. Hänestä on 
kasvanut iso koululainen! Mutta kun äiti huikkaa heipat koulun 
pihassa, tapahtuu jotain kummaa. Mira tuntee kutistuvansa, 
kunnes on enää pienen hiiren kokoinen, ja kaikki ympärillä tun-
tuu suurelta ja pelottavalta.  

Sitten Mira kuulee takaansa toisen pienen äänen: Hei, leiki-
täänkö? 

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  36 sivua  |  17 x 24  cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-888-2  |  Ilmestyy elokuussa 

Rose Cobden – Loretta Schauer 

Nyt kutsuu dinosauruskoulu 
Iloinen riimittely kutsuu pienen lukijan 
dinosaurusten kouluun… 

On ensimmäisen koulupäivän aamu ja Sannia jännittää. Hän 
joutuisi viettämään kokonaisen päivän uudessa paikassa ja koh-
taamaan vieraita dinolapsia. Osaisiko Sanni olla kuten muut? 
Löytäisikö hän uusia ystäviä? 

Aikuisen ja lapsen yhteisiin lukuhetkiin sopiva tarina auttaa 
käsittelemään lapsen tunteita uusien asioiden edessä. 

Suom. Terhi Leskinen 
L 85.22  |  32 sivua  |  25,5 x 25,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-852-3  |  Ilmestyy elokuussa   
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Lucy Cousins 

Maisa auttaa ja välittää  
Opettele Maisan kanssa arjen huomaavaisuutta ja 
hyviä tapoja.  

Iloisen värikäs kuvakirja kannustaa jokaista pitämään 
huolta itsestään, ystävistään ja ympäröivästä luonnosta. 
Tuntuu hyvältä, kun voi leikkiä sopuisasti yhdessä, auttaa 
ja ilahduttaa muita! 

Pienet hyvät teot ja toisten huomioon ottaminen tekevät 
meidän kaikkien elämästä himpun verran parempaa. 

Suom. Anneli Heimonen 
L 85.22  |  48 sivua  |  27 x 27 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 27,50
ISBN 978-952-341-875-2  |  Ilmestyy lokakuussa   

Jaettu ilo yhdistää. 
Auttamisesta tulee     
HYVÄ MIELI. 
Miten sinä voisit 
olla YSTÄVÄLLINEN 
ja kiva toisille?  
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Sam McBratney – Anita Jeram

Ollaanko ystäviä?
Sydäntä lämmittävä tarina uudesta 
ystävyydestä nyt katselukirjana! 

Pikku Pupu haluaisi leikkiä, mutta Iso Pupu on kiireinen. 
Niin Pikku Pupu lähtee tutkimusretkelle ihan itsekseen. 
Kovin kauan Pikku Pupun ei tarvitse olla yksin – ja siitä 
alkaa mahtava seikkailu!

Sam McBratneyn ja Anita Jeramin kansainvälinen 
menestysteos Arvaa kuinka paljon sinua rakastan on las-
tenhuoneiden moderni klassikko. Ollaanko ystäviä? jat-
kaa suloisen Pikku Pupun tarinaa.

Suom. Anneli Heimonen
L 85.22  |  28 kartonkisivua  |  18,5 x 16 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 0–3  |  ovh 16,-
ISBN 978-952-341-904-9  |  Ilmestyy marraskuussa  

Axel Scheffler

Pikkuväen sankarit 
seikkailevat kivoissa 
kurkistuskirjoissa
Kurkista huopaläppien alle ja osallistu 
kaverusten piiloleikkiin!

Pete ja Pulmu puutarhassa
Pete ja Pulmu ovat piilosilla puutarhassa. Missä Pete on? 
Auta Pulmua löytämään hänet!
ISBN 978-952-341-851-6

Pete ja Pulmu rannalla
Pete ja Pulmu ovat piilosilla hiekkarannalla. Missä Pulmu 
on? Auta Peteä löytämään hänet!
ISBN 978-952-341-850-9

Suom. Raija Rintamäki
L 85.22  |  10 kartonkisivua, joissa avattavia huopaluukkuja
18,5 × 18,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 0–3  |  ovh à 16,-
Ilmestyvät elokuussa  
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Pienten omiin lukuhetkiin
Iloiset katselukirjat tarjoavat uusia sanoja 
opittavaksi ja jänniä kosketuspintoja pienten sormien 
tutkittavaksi. 

Silitä lampaan pehmeää turkkia tai tunnustele kiiltävän raketin 
kylkeä. Liikkuuko sinun suosikkikulkuneuvosi maalla, merellä, 
ilmassa vai avaruudessa? Minkä värinen lempieläimesi on? Moni - 
puolisissa kirjoissa etsitään myös pareja ja mietitään, mikä ei 
kuulu joukkoon.

Tiago Americo (kuv.)

Axel Scheffler

Etsi ja löydä Joulupukki
Jouluinen huopaluukkukirja!

Poro etsii Joulupukkia. Matkan varrella se löytää lumiukon, 
joulutontun ja jopa enkelin. Löytyykö pehmoisten huopaluuk-
kujen alta lopulta myös Joulupukki?

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  10 kartonkisivua, joissa avattavia 
huopaluukkuja  |  18 x 18 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 0–3  |  ovh 16,-
ISBN 978-952-341-890-5  |  Ilmestyy lokakuussa

Julia Donaldson – Axel Scheffler

Onko luudalla tilaa?
Kuinka monta matkustajaa mahtaa mahtua yhdelle 
luudalle…

Noidan luudalla on tilaa kissalle, mutta entä koiralle, linnulle ja 
sammakolle? Ja mitä tekee nälkäinen lohikäärme? Kirjan kuvia 
liikuttelemalla näet, kuinka käy!

Hauska vetoluukkukirja perustuu Julia Donaldsonin ja Axel 
Schefflerin suosittuun kuvakirjaan.

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  8 kartonkisivua  |  18 × 18 cm
sid  |  Ikäryhmä 0–3  |  ovh 16,-  |  ISBN 978-952-341-884-4  |  Ilmestyy lokakuussa  

Vedä ja liu’uta 
kirjan kuvia!

Tutki ja tunnustele: 
Eläimet
ISBN 978-952-341-866-0

Tutki ja tunnustele: 
Kulkuneuvot
ISBN 978-952-341-867-7

Suom. Terhi Leskinen  |  L 85.22  |  10 kartonkisivua  |  18 × 18 cm
sid  |  Ikäryhmä 0–3  |  ovh à 16,-  |  Ilmestyvät lokakuussa  
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Ben Newman (kuv.)

Ensimmäinen tietokirjani: 
Eläimet

Eläinten värikäs maailma odottaa pieniä 
tutkimusmatkailijoita!

Näyttävä katselukirja esittelee yli sata kiehtovaa eläin-
lajia eri puolilta maailmaa. Mukana on pöriseviä ja 
mönkiviä ötököitä, merten syvyyksissä asustavia pyrs-
tökkäitä, sammakkoeläimiä, matelijoita ja toinen tois-
taan erikoisempia selkärangattomia. Myös uhanalaiset 
ja jo kadonneet lajit ovat saaneet kirjasta omat sivunsa. 

Lyhyet lajiesittelyt ja selkeät kuvat innostavat tutki-
maan eläimiä yhdessä ja oppimaan uutta.

Suom. Terhi Leskinen
L 85.22  |  22 sivua  |  25,5 x 20,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3+  |  ovh 22,-

ISBN 978-952-341-906-3  |  Ilmestyy lokakuussa  
 

Muista myös:
Ensimmäinen tietokirjani  |  ISBN 978-952-341-796-0
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Muista myös:  

Lukumestari-sarja houkuttelee aloittelevat lukijat tarinoiden äärelle. 
Kirjoissa on selkeä, tavutettu teksti, värikäs kuvitus ja vinkkejä lukemisen harjoitteluun 

yhdessä aikuisen kanssa. Harjoitus tekee lukumestarin! 

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

Damian Harvey – Andy Rowland 

Hemmon karkumatka 
Hemmo on luokan lemmikkihamsteri. Eräänä päivänä 
sen häkin ovi on jäänyt auki. Hemmo päättää lähteä 
seikkailemaan! 
ISBN 978-952-341-855-4  |  Ilmestyy elokuussa 

 
Jenny Jinks – Tomislav Zlatic 

Karhun luola 
On kylmä talvipäivä. Karhu löytää kotoisan luolan 
talvi unta varten. Muut eläimet kuitenkin häiritsevät 
karhua! Kaiken lisäksi luolassa on aika kylmä... 
ISBN 978-952-341-856-1  |  Ilmestyy elokuussa 

Sue Graves – A. Corazon Abierto 

Mummin uusi myssy 
Mummin myssy on vanha ja kulunut. Hän lähtee 
hattu kauppaan ostamaan uutta, mutta kaikissa on jo-
tain vikaa. Löytääkö mummi lopulta mieluisan päähi-
neen itselleen? 
ISBN 978-952-341-891-2  |  Ilmestyy lokakuussa 

 
Damian Harvey – Charlie Alder 

Mikä sotku! 
Jadessa, äiti ja isä maalavat kotiaan. Se on sotkuista 
hommaa, mutta onneksi Jadessa on hyvä maalari. 
Perheen koira ei kuitenkaan ole yhtä siisti! 
ISBN 978-952-341-892-9  |  Ilmestyy lokakuussa 

Suom. Terhi Leskinen  |  L 85.22  |  24 sivua  |  15,5 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 5–7  |  ovh à 22,50 
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Eläinystävät-sarja kertoo Pihlasta, 
Onnista, Oonasta, Aaposta ja Ellasta, 

jotka asuvat maalla ja hoitavat eläimiä.  

Magiaa, kaupunkielämää ja eläinkavereita! 
Pikku lukuavaimen uutuussarja kertoo hurmaavan 

eläinkaupan koukeroista. 

Pienaakkosin kirjoitetut, tavutetut Pikku lukuavaimet 
tukevat lapsen ensiaskelia lukemisen parissa. 

  
Lin Hallberg – Jonna Björnstjerna 

Eevin ikävä 
Eevi on yksinäinen, sillä hän ei tunne kaupungista ke-
tään. Sitten hän tutustuu Leoon ja maagiseen eläin-
kauppaan. Vau mikä paikka! Valitseeko Eevi eläin-
kaverikseen apinan, norsun vai punaharjaisen ponin? 
ISBN 978-952-341-910-0 

Margareta Nordqvist 

Köpi kylpee 
Köpi on kopsutellut herkuttelemaan keittiöön. Seuraa-
vaksi hevonen karkaa aitauksesta omille teilleen. Onpa 
Aapolla tekemistä! Onneksi Ella ja eläinystävät ovat 
valmiita auttamaan. Mistähän Köpi lopulta löytyy?  
ISBN 978-952-341-912-4 

  

Lin Hallberg – Jonna Björnstjerna 

Neean salaisuus 
Neea on haaveillut kauan omasta lemmikistä, jota 
hoivata ja rakastaa. Ja hänellä on salaisuus: hän tietää, 
millä bussilla pääsee kaupungin eläinkauppaan. Kun 
Neean säästöt vihdoin riittävät, alkaa suuri seikkailu! 
ISBN 978-952-341-909-4 

  
Lin Hallberg – Jonna Björnstjerna 

Leon paras kaveri 
Leolla on vaikeuksia istua hiljaa paikallaan. Siksi hä-
nellä ei ole koulussa ystäviä. Eräänä päivänä koti-
matkalla Leo tapaa Neean ja kuulee maagisesta eläin-
kaupasta. Löytyisiköhän sieltä sopiva eläinkaveri 
Leollekin? 
ISBN 978-952-341-911-7 

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  62 sivua  |  15,5 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 5–7  |  ovh à 23,50  |  Ilmestyvät elokuussa 
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Fabian Lenk – Max Meinzold 

Maailman urhein viikinki 
Ovatko peikot tehneet kylään ryöstöretken? Vai kuka 
on ollut asialla? Mutta sellaista ei peloton viikinki-
poika Olavi sulata! Yhdessä veljensä kanssa hän laatii 
suunnitelman ryöstäjien pään menoksi. 
ISBN 978-952-341-913-1 

  
Amelie Benn – Naeko Ishida 

Satuhevosten saari 
Satuhevosten saaren kuningatar on sairastunut, ja 
vain kaikkivoipa taikakivi voi parantaa hänet. Etsi-
jöiksi valitaan neljä hevosta. Matka ei ole helppo, 
mutta lopulta hevoset löytävät taikakiven lähteille… 
ISBN 978-952-341-914-8 
  

Ocke Bandixen – Reinki/Lipkowski 

Ihmehyökkääjä irti! 
Jusulla on kaverina ihka oikea futistähti – ihmehyök-
kääjä Riki! Kun joukkue pelaa Nikon ilkeilevää jengiä 
vastaan, ihmehyökkääjällä on hihassaan mainio kikka. 
Ratkaiseeko se ottelun? Ja kenen eduksi? 
ISBN 978-952-341-915-5 
  

Anni Möwenthal – Lisa Hänsch 

Ensimmäinen kouluvuosi 
Panua jännittää, sillä hän aloittaa tänään koulun. 
Kaikki tuntuu uudelta ja oudolta. Mutta pian ekaluok-
kalaiset jo kirjoittavat ensimmäiset sanansa, leipovat 
pipareita… ja valmistelevat esitystä kevätjuhliin! 
ISBN 978-952-341-916-2 
  
Suom. Seija Kallinen
L 85.22  |  40 sivua  |  15,5 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 5–7
ovh à 23,-  |  Ilmestyvät elokuussa 

SUOSITUSSA KIRJATIIKERI-SARJASSA ON TAVUTETTUJA JA 
SUURAAKKOSIN KIRJOITETTUJA TARINOITA LUKEMAAN 

OPETTELEVIEN TUEKSI JA ILOKSI.

TA-VU-TET-TU      SUUR-AAK-KO-SIN
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Michaela Hanauer – Lisa Althaus 

Ratsukot kilpasilla 
Voi ei, Eevi on hukannut onnenkypäränsä! Annilla 
ja hänen ystävillään taas on ratsastuskypärän päällä 
cowboy-hattu. Malla näkee hassua unta ratsastus-
kokeesta, ja Siru on apulaisena tallin kisoissa. Neljä 
hyväntuulista heppatarinaa. 
ISBN 978-952-341-917-9 

  
Sonja Kaiblinger – Alica Räth 

Miika ja koulun kummitus 
Koulussako muka kummittelisi vihreällä limalla 
lapsia pyydystävä haamu? Tuo nyt on paksua kuin 
puolukka puuro, tuumii Miika. Mutta kun yökoulu al-

kaa ja koulun kellarista kuuluu 
omituisia ääniä, Miikaakin 

jo hieman epäilyttää… 
ISBN 978-952-341-918-6 

  

Nana Kurtenbach – Naeko Ishida 

Merenneitotarinoita 
Minne prinsessa Milan kruunu on joutunut? Onneksi 
merenneidot Vuokko, Hieta ja Kaisla auttavat etsin-
nässä. Tämä kolmikko ei menetä rohkeuttaan myös-
kään sirkusestradilla – tai edes aavemaisen Krotti-
linnan uumeniin eksyessään.  
ISBN 978-952-341-919-3 

  
Katja Richert – Carola Sturm 

Elmon uusi koulu 
Elmon perhe on muuttanut. Elmo aloittaa uudessa 
koulussa ja toivoo, että pääsisi kivaan luokkaan. Sit-
ten hän saa vieruskaverikseen pojan, jonka kanssa on 
jo ehtinyt syntyä pientä kahnausta. Voiko pojista kui-
tenkin tulla ystäviä? 
ISBN 978-952-341-920-9 
  
Suom. Seija Kallinen
L 85.22  |  52 sivua  |  15,5 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 6–9
ovh à 25,-  |  Ilmestyvät lokakuussa 

Lukupiraatti-sarja tarjoaa ahmittavia kirjoja 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!
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Anna Ehring – Moa Graaf  

Silli yökylässä 
Lämminhenkinen sarja kertoo eskari-ikäisestä 
Hugo ”Silli” Virtalasta.  

Silli ja Unski saavat yökyläkutsun Helmin luo. Kerta on Sillin 
ensimmäinen ja häntä jännittää. 

Illan tullen Helmi nukahtaa, mutta Silli ei saa unen päästä 
kiinni. Helmi tuhisee omassa vuoteessaan ja Unski torkkuu hä-
kissään, mutta kuuluuko ikkunan takaa outoa rapinaa? Enää 
Silli ei ole varma, oliko yökyläily alun perinkään hyvä ajatus. 

Onneksi Helmin luona on muitakin yövieraita ja Silli saa yl-
lättävän unikaverin… 

Suom. Raija Rintamäki  
L 84.2  |  70 sivua  |  15,5 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 6+
ovh 24,-  |  ISBN 978-952-341-921-6  |  Ilmestyy elokuussa   
   
Muista myös:  
Silli ja uusi vauva  |  ISBN 978-952-341-653-6  
Silli menee kouluun  |  ISBN 978-952-341-747-2  
Silli ja eläimet  |  ISBN 978-952-341-812-7 
 

Anders Sparring – Per Gustavsson 

Vorosen perhe ja suuri 
taideryöstö 
Vorosen rosvoperheen vauhdikasta arkea 
seuraava sarja tarjoaa hulvattomia lukuhetkiä 
pikkukoululaisille. Viihtymistakuu! 

Voroset suunnittelevat taideryöstöä ja Niilon vatsaa kivistää. 
Entä jos he jäävät kiinni? Ja joutuvat vankilaan? Lopettaakseen 
ryöstöaikeet Niilo maalaa oman taulun. 

Mutta voi! Sitä hänen ei olisi pitänyt tehdä, sillä parilla sivel-
timenvedolla Niilo onkin muuttunut taiteilijasta taideväärentä-
jäksi. Lopulta hän joutuu itse tekemään ryöstön, ettei vain pää-
tyisi kiven sisään! 

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  62 sivua  |  18,5 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 6+
ovh 25,50  |  ISBN 978-952-341-922-3  |  Ilmestyy elokuussa   
  
Muista myös:  
Vorosen perhe ja synttärikeikka  |  ISBN 978-952-341-533-1  
Vorosen perhe ja kultatimantti  |  ISBN 978-952-341-550-8  
Vorosen perhe ja kyttäjahti  |  ISBN 978-952-341-654-3  
Vorosen perhe ja Pollarin salaisuus  |  ISBN 978-952-341-746-5  
Vorosen perhe ja kipsikissan kirous  |  ISBN 978-952-341-813-4 
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Katja Reider – Dirk Hennig 

Komisario Tassu – 
Mestarinuuskijan koulukeikka 
Tämä juttu haiskahtaa!  

Poliisikoira Urho ja hänen kaksijalkainen työparinsa Peetu läh-
tevät tarkastamaan koululaisten polkupyörien kuntoa. Kun 
toisten lasten pyörät on tutkittu, huomaa Marco – kuuluisan 
ammattipyöräilijän poika – että hänen arvokas polkupyöränsä 
on kadonnut! Onko se varastettu? Vai onko kyse jostain ihan 
muusta? Nyt jos koskaan tarvitaan tarkkaa kuonoa… 

Rakastettavan poliisikoiran seikkailut sopivat erinomai-
sesti itsenäisesti lukeville koululaisille tai nuoremmille lapsille  
yhteisiin lukuhetkiin. Reipas tarina ja eloisa kuvitus vetävät 
mukaansa! 

Suom. Seija Kallinen
L 85.12  |  80 sivua  |  17,5 x 24,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 6–8  |  ovh 26,50
ISBN 978-952-341-889-9  |  Ilmestyy lokakuussa 

Muista myös:  
Komisario Tassu – Reipas poliisikoirakokelas  |  ISBN 978-952-341-738-0 
Komisario Tassu – Timanttivarkaan jäljillä  |  ISBN 978-952-341-843-1 

    Hau!
Tassua 
   päälle! 
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Catherine Veitch – Shiori Saito 

Kiehtovia kansalliseläimiä  
läheltä ja kaukaa 

Suomen kansalliseläin karhu päättää järjestää juhlat! Karhu 
lähtee kiertämään maailmaa ja törmää reissullaan muihin 

kansalliseläimiin, jotka se kutsuu pirskeisiinsä vieraiksi. 

Kiehtovia kansalliseläimiä läheltä ja 
kaukaa esittelee joukon eläimiä, 
jotka edustavat kotiaan tavalla tai 
toisella. Matkan varrella opitaan 
hauskoja faktoja sekä eläimistä 
että niiden edustamista maista ja 
alueis ta. Iloinen kuvitus tekee tästä 
kirjasta riemukkaan löytöretken. 
Myös liput tulevat tutuiksi! 

Liity siis karhun seuraan ja tapaa 
mystinen skotlantilainen yksisar-
vinen, kiinalainen isopanda, suku-
puuttoon kuollut mauritiuksendodo 
ja monia muita! Samalla kun juh-
limme eläinkunnan monimuotoi-
suutta, muistamme niitä lajeja, jotka 
ovat hävinneet maapallolta.

Suom. Terhi Leskinen
L 58  |  48 sivua  |  23,5 x 29 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 5+  |  ovh 26,-

ISBN 978-952-341-870-7  |  Ilmestyy elokuussa 
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Kaikkien haiden 
hampaat ovat 

isot ja terävät

Nick Crumpton – Gavin Scott 

Kaikki mitä olet tiennyt  
haikaloista on pötyä! 

Vedä syvään henkeä ja valmistaudu kohtaamaan joukkio, joka 
ei suinkaan koostu hirviöistä vaan äärimmäisen mielenkiintoisista 

ja pahasti väärin ymmärretyistä merieläimistä. 

Maapallolla elää pahamaineisia eläimiä pun-
keista myrkkykäärmeisiin. Kenties pelätyin 
kaikista on HAI. Monien mielestä hait ovat 
kammottavia petoja, jotka iskevät terävät 
hampaansa kiinni mihin tahansa – tilaisuu-
den tullen myös varomattomiin uimareihin… 

Ovatko hait todella ansainneet ikävän 
maineensa? Ovatko ne oikeasti merellisiä 
kiusankappaleita? 

Upea tietokirja johdattaa pintaa syvem-
mälle ja tutustuttaa nuoren lukijan haihin ja 
niiden lähisukulaisiin rauskuihin. Käy ilmi, 
että hait muun muassa puhdistavat meriä 
taudinaiheuttajista, pitävät kalapopulaatioita 
tasapainossa, tukevat muiden lajien hyvin-
vointia ja jopa torjuvat ilmaston muutosta!  

Mitä enemmän haitutkimusta on tehty, 
sitä selvemmäksi on käynyt, että hait ovat 
yksi valtamerten tärkeimmistä eläinryh-
mistä. On siis korkea aika haastaa vanhat  

uskomukset ja kumota myytit noiden kieh-
tovien pyrstökkäiden elämästä! 

Eläintieteen tohtori Nick Crumpton on 
työskennellyt Lontoon luonnonhistorialli-
sessa museossa, tehnyt toimittajan ja tut-
kijan töitä BBC:lle sekä julkaissut useita 
luontoa ja eläimiä käsitteleviä tietokirjoja 
lapsille. Huikea kuvitus on Gavin Scottin 
käsialaa.  

Suom. Pia Korpisaari 
L 58.14  |  64 sivua  |  25,5 x 29,5 cm
sid  |  Ikäryhmä 6+  |  ovh 29,50
ISBN 978-952-341-927-8  |  Ilmestyy lokakuussa    

Muista myös:
Kaikki mitä olet tiennyt dinosauruksista on pötyä!
ISBN 978-952-341-580-5
Kaikki mitä olet tiennyt ötököistä on pötyä!
ISBN 978-952-341-846-2

Kaikilla 
rauskuilla on 
myrkkypiikki
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Inge Walz 

Lasten oma makramee  
Paljon ideoita lasten omiin 

makrameejuttuihin!  

Avaimenperiä, koiran ulkoilutushihna, pieniä valokuva-
kehyksiä ja söpöjä asusteita… Tässä kirjassa tehdään 
ohuesta narusta solmeilemalla 18 kivaa esinettä lasten 
makuun.  

Käytetyt makrameetekniikat ovat yksinkertaisia.  
Materiaalejakaan ei ihmeemmin tarvita, monesti pelkkä 
lanka riittää – osaa malleista koristellaan helmillä ja  
kivillä, joita on helppo hankkia.  

Mukana on valokuvat kaikista tärkeistä työvaiheista, 
minkä ansiosta kirja sopii nuorimmillekin. Ei muuta 
kuin sormet töihin ja solmuja kiepauttelemaan! 

Suom. Seija Kallinen 
L 65.434  |  56 sivua  |  19,5 x 25 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 7+  |  ovh 26,-
ISBN 978-952-341-928-5  |  Ilmestyy elokuussa 
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Gecko Keck 

Lasten suuri 
piirustuskoulu  

– Harjoituskirja 
Suosittu harjoituskirja  

nyt myös lapsille! 

Hyvien piirustustaitojen salaisuus piilee harjoitte-
lussa. Tämän kirjan avulla taitojen opettelusta on 
tehty hauskaa ja selkeää! 

Kirja opastaa piirtämisen pariin vaihe vaiheelta. 
Aluksi opetellaan perusmuotoja, erilaisia tekstuu-
reja ja muotojen yhdistelyä. Näistä rakennuspali-
koista siirrytään kohti innostavia aiheita – kuten 
ihmisiä, villieläimiä ja lemmikkejä – jotka pian su-
juvat leikiten hyvien vinkkien avulla. Ensimmäiset 
harjoitukset voi piirtää suoraan kirjaan. Ennen kuin 
huomaatkaan, piirrät suosikkiaiheitasi lähes realis-
tisesti! 

Kirjan takana on saksalainen taiteilija Gecko 
Keck, jolla on vuosien kokemus piirustuskurssien 
vetämisestä. Häntä innostaa ajatus, että lapset ja 
nuoret tarttuvat piirustushaasteisiin rohkeammin 
kuin useimmat aikuiset. 

Suom. Auli Hurme-Keränen
L 74.11  |  100 sivua  |  21 x 28 cm  |  nid  |  Ikäryhmä 7+  |  ovh 22,-

ISBN 978-952-341-883-7  |  Ilmestyy lokakuussa 

Muista myös: 
Lasten suuri piirustuskoulu  |  ISBN 978-952-341-845-5 

Näin piirrät Näin piirrät 
mangahahmoja  mangahahmoja  

15 minuutissa 15 minuutissa 
Opi piirtämään mangahahmoja 

nopeasti ja hauskasti! 

Japanilaisen sarjakuvan eli mangan ominaispiirteet, 
suuret silmät, näyttävät kampaukset ja hienot asut, 
eroavat selvästi länsimaisen sarjakuvatyylin perin-
teestä. Jotta voit oppia mangatyylistä piirtämistä, 
sitä kannattaa harjoitella erikseen. 

Tämä kirja keskittyy tytöille suunnatun shoujo- 
mangan ja pojille suunnatun shounen-mangan 
tyypillisiin hahmoihin. Kirja opastaa hahmojen 
mittasuhteisiin, asentoihin, kasvoihin, ilmeisiin, 
vaatteisiin ja kampauksiin. Samalla piirtämisen 
perus tekniikat tulevat tutuiksi: pian hallitset anato-
mian ja sommittelun perusteet. Kirja antaa myös 
vinkkejä kuvien digitaaliseen muokkaamiseen. 

Harjoittelun jälkeen huomaat, että osaat piirtää 
hienoja manga hahmoja käden käänteessä! Näin piir
rät 15 minuutissa -harjoituskirjat täydentävät suosit-
tua piirustuskirjasarjaa. 

Suom. Auli Hurme-Keränen
N 74.11  |  100 sivua  |  17 x 22 cm  |  nid  |  Ikäryhmä 10+  |  ovh 17,50

ISBN 978-952-341-895-0  |  Ilmestyy lokakuussa 

Muista myös:
Näin piirrät ihmisiä 15 minuutissa  |  ISBN 978-952-341-567-6 
Näin piirrät hevosia 15 minuutissa  |  ISBN 978-952-341-568-3 
Näin piirrät lintuja 15 minuutissa  |  ISBN 978-952-341-392-4 
Näin piirrät kukkia 15 minuutissa  |  ISBN 978-952-341-393-1 

piirrä
suoraan
kirjaan!
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Tehokkaasti piirtämisen 
alkuun!
Helposti lähestyttävät oppaat tarjoavat 
pikakaistan piirtämisen perusteisiin.

Uudenlaisten, lehtiömuotoisten harjoituskirjojen avulla 
piirustus harrastuksesi saa lentävän lähdön! Tutustu piirtä-
misen perustekniikoihin ja kokeile oppimaasi käytännössä 
saman tien. Voit piirtää suoraan kirjan sivuille. Lehtiömallin 
ansiosta yksittäiset sivut voi myös irrottaa. Ehkä haluat lä-
hettää jonkin piirroksistasi postikorttina ystävälle tai käyt-
tää sitä kirjanmerkkinä?

Tiiviit tekniikkaesittelyt ja innostavat harjoitukset sopivat 
sekä uusille piirtäjille että vanhan harrastuksen pariin pa-
laaville. Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan muotoja, valöö-
rejä, valoa ja varjoa ja luodaan kolmiulotteisuutta varjostus-
ten avulla. Ihmisiä piirtäessäsi opit kiinnittämään huomiota 
muun muassa mittasuhteisiin, anatomisiin yksityiskohtiin 
ja liikkeen kuvaamiseen. Perspektiivioppaassa paneudu-
taan tarkemmin kolmiulotteisen vaikutelman luomiseen ja 
perspek tiivisääntöihin.

Piirrä rohkeasti, kokeile ja yritä uudestaan! Taitojen kart-
tuessa viivaasi tulee varmuutta ja piirtämisestä koko ajan 
hauskempaa.

 
Piirtäjän pikastartti: Ihmiset
ISBN 978-952-341-863-9  |  Ilmestyy elokuussa
 
Piirtäjän pikastartti: Perspektiivi
ISBN 978-952-341-923-0  |  Ilmestyy lokakuussa
 
Suom. Auli Hurme-Keränen
74.11  |  96 sivua  |  22 x 22 cm  |  nid  |  ovh à 22,-

piirrä
suoraan
kirjaan!
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Lotta Lundin 

Lisää loistavia lapasia
Neuletaiturin lapaspajalla ei tosiaankaan 

kärsitä ideoiden puutteesta!

Neulojapiireissä nimellä Knitting Lotta tunnettu Lotta Lundin am-
mentaa inspiraatiota uuteen kokoelmaansa todellisista legendoista. 
Omat nimikkolapaset syntyvät niin klassisille Hollywood-tähdille 
Greta Garbolle ja James Deanille kuin populaarimusiikin ikoneille 
Janis Joplinille, Jim Morrisonille ja Amy Winehouselle. Eikä unoh-
deta rakastetun Grease-musikaalin pääparia tai suhteellisuusteorian 
isää Albert Einsteinia!

Fanivanttuiden lisäksi kirjassa on luonnosta inspiroituneita ja  
humoristisia lapasmalleja: ylellisiä hibiskuksenkukkia, leikkisiä 
leppä kerttuja ja komeita kukkoja. Virittäydy joulutunnelmaan 
upeilla juhlalapasilla ja neulo pukinkonttiin näyttävä viltti van-
haan kiinalaiseen tarinaan perustuvine kuvioineen.  Kirja sisältää 
17 uniikkia kirjo neule mallia: 16 lapasparia ja yhden viltin.

Suom. Virpi Vainikainen
65.43  |  126 sivua  |  20 x 23 cm  |  sid  |  ovh 35,-
ISBN 978-952-341-924-7  |  Ilmestyy elokuussa

Muista myös:
Loistavat lapaset  |  ISBN 978-952-341-754-0

39

TIETO
KIRJAT



Fanny Zedenius

Makrameen luova maailma
Uniikkeja makrameetöitä luonnon 

kauneudesta ammentaen 

”Haluan laajentaa 
horisonttejani ja 

näyttää tällä kirjalla, 
kuinka monenlaista 
makrameesolmuilla 

voikaan luoda.”

Suloinen hiuspanta, kätevä makrameereppu, 
hame, näyttäviä kaulariipuksia ja korva-
koruja, joihin ei juuri lankaa kulu, mutta 
joista et saa silmiäsi irti… 

Kahden suositun makrameekirjan tekijä 
Fanny Zedenius on koonnut uutuusteok-
seensa 20 houkuttelevaa makrameemallia. 
Vaikka valikoiman pääpaino on nyt asus-
teissa, mukana on myös sisustusesineitä 
seinä koristeista upeaan keinuun.

Mallien ohjeet ovat Fannylle tuttuun ta-
paan yksityiskohtaisia mutta helposti seurat-
tavia. Aloittelijakin voi poimia suosikkinsa ja 
tarttua toimeen kirjan tekniikka- ja solmu-

osioon tutustuttuaan. Työvaihepiirrokset tu-
kevat etenemistä pitkin matkaa. 

Luonnon kauneutta hehkuvien lifestyle- 
valokuvien maustama teos on ehdoton opas 
kaikille makrameen harrastajille – nykyisille 
ja tuleville. 

Suom. Seija Kallinen 
65.434  |  144 sivua  |  20 x 25,5 cm  |  nid  |  ovh 35,-
ISBN 978-952-341-925-4  |  Ilmestyy lokakuussa

Muista myös:
Makrameen maailma  |  ISBN 978-951-883-988-3
Makrameen uusi maailma  |  ISBN 978-952-341-360-3
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Jennie Lantz – Cecilia Möller Kirchsteiger

Talven tähtiä ja jääkristalleja
Lumoavia paperikoristeita pimeän 

vuodenajan iloksi

Kun pimeys syksyllä laskeutuu, kääntyy katse sisäänpäin ja 
kotiin. Tässä kirjassa inspiroidutaan pimeästä vuodenajasta 
ja askarrellaan sen keskelle valontuojia valkoisista ja vaalean-
sävyisistä papereista.

Runsaan kerrokselliset talviset tähdet ja kookkaat lumihiuta-
leet, vanhojen kirjojen sivuista taitellut kuuset ja monet muut 
koristeet ihastuttavat ikkunassa, piirongin päällä tai juhlapöy-
dän kattauksessa.

Tarvikkeiksi riittävät paperi, sakset, liima ja mahdolliset 
tuki- ja ripustuslangat. Kirja sisältää tarvittavat kaavat. Selkeät 
ohjeet valokuvineen opastavat työn joka vaiheessa ja takaavat 
hämmästyttävän lopputuloksen. 

Suom. Sanna Kangasluoma
65.5  |  188 sivua  |  17,5 x 25 cm  |  sid  |  ovh 36,-
ISBN 978-952-341-926-1  |  Ilmestyy lokakuussa
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Vanhainkodissa kuolema on arkipäivää, mutta 
kun vaikeasta sairaudesta virkistynyt vanhus 
löydetäänkin aamulla kuolleena ilman selvää 
kuolinsyytä, poliisin mielenkiinto herää. Muk-
kulan yksityisessä vanhainkodissa juuri aloitta-
nut Riikka saa huomata, kuinka hänen työpaik-
kansa muuttuu tutkimuksen kohteeksi. 

Rikosvloggaamisesta luopuneen Riikan suun-
nitelmiin kuului turvallinen työpaikka ja mu-
kava elämä miesystävänsä Harrin kanssa. Nyt 
hän kuitenkin esittelee vanhainkotia kummi-
setänsä rikosylikonstaapeli Karli Eerolan  
kollegalle Mikaelille, joka alkaa kuulustella ko-
din asukkaita yön tapahtumista.  

Tutkimukset eivät tahdo sujua. Vanhukset 
ovat äärettömän kiinnostuneita tapauksesta 
mutta kuulusteltavina epäluotettavia. Syyttävä 
sormi osoittaa yhtä toisensa jälkeen, mutta to-
dellinen syyllinen tuntuu tehneen työnsä jäl-
kiä jättämättä. 

Mukkulaan alkaa punoutua epäilysten 
verkko: onko poliisilla käsissään murha vai 
onko sittenkin kyse hoitovirheestä? Riikka 

tuntee, kuinka katseet kohdistuvat uusimpaan 
työntekijään. Joutuuko hän vaihtamaan työ-
paikkaa, jonka piti olla hänen unelmiensa täyt-
tymys? 

Marja-Liisa Heinon kahdeksas romaani Ar
moton enkeli kuvaa erilaisia ihmiskohtaloita 
elämänsä iltapuolella. Mukkulan asukkaat 
ovat yhtä aikaa rakastettavia, riipaisevia ja 
hulvattoman hauskoja. Useimpien Heinon ro-
maanien tavoin myös Armoton enkeli sijoittuu 
Tampereelle. 

Kansi: Samppa Ranta 
84.2  |  noin 350 sivua  |  14 x 21 cm  |  sid  |  ovh 36,-
ISBN 978-952-341-882-0  |  Ilmestyy lokakuussa 

Muista myös: 
Puhu silmilleni
ISBN 978-952-341-247-7 
Minä olen murhaaja
ISBN 978-952-341-396-2

Marja-Liisa Heino 

Armoton enkeli 
”Riikka oli mennyt Mukkulaan nimenomaan siksi, että pääsisi 

eroon kaikesta epämääräisestä ja pelottavasta, jota rikosjuttuja 
tutkiessa väistämättä tulisi vastaan.” 
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UUDET PAINOKSET

Jälleen saatavana!
Kerttu Rahikka – Nadja Sarell
Elsa luistelemassa
ISBN 978-952-341-877-6
26,50

2. painos
Kerttu Rahikka – Nadja Sarell
Elsa ja Lauri uimahallissa
ISBN 978-952-341-298-9
26,50

2. painos
Kerttu Rahikka – Nadja Sarell
Elsa ja Lauri kierrättävät
ISBN 978-952-341-433-4
26,50 

2. painos
Mervi Lindman
Peppen ensi sanat
ISBN 978-952-341-585-0
16,-

3. painos
Mervi Lindman 
Peppe potalla
ISBN 978-952-341-325-2
16,-

2. painos
Camilla Reid – Axel Scheffler
Pete ja Pulmu: Synttärit
ISBN 978-952-341-620-8
21,-

3. painos
Heidi Livingston – Julia 
Pöyhönen – Maija Hytti –  
Matias Teittinen
Tunnetaitojen käsikirja
ISBN 978-952-341-435-8
36,-

2. painos
Metsämarja Aittokoski –  
Antti Aittokoski
Pikkuli oppii tunteita
ISBN 978-952-341-704-5
18,-

2. uudistettu painos 
Metsämarja Aittokoski –  
Antti Aittokoski
Pikkuli sanoo EI!
ISBN 978-952-341-880-6
25,50

5. painos
Sam McBratney – Anita Jeram
Arvaa kuinka paljon sinua 
rakastan
ISBN 978-951-883-909-8
23,-

5. painos
Michaela Hanauer – Mark Rueda
Jalkapallohuumaa
ISBN 978-951-883-949-4
23,-

5. painos
Annette Moser – Naeko Ishida
Yksisarvinen ja onnentähti
ISBN 978-952-341-197-5
23,- 

3. painos
Kerry Lord
Veikeät virkatut eläimet
ISBN 978-951-883-739-1
33,-

2. painos
Walter T. Foster (toim.)
Näin piirrät muotokuvia  
15 minuutissa
ISBN 978-952-341-244-6
17,50

Hilja ja synttärisoppa
ISBN 978-952-341-929-2

Zeta: Uskallatko pelata?
ISBN 978-952-341-932-2

Pallo on pyöreä, Niki Dundee!
ISBN 978-952-341-931-5

Sonja ja lumen hevonen
ISBN 978-952-341-933-9

Minne kuljit maailmassa
ISBN 978-952-341-930-8

Syksyn 2023 
äänikirjauutuudet
Kuuntele kirjaa omassa rauhassa 

nautiskellen tai yhdessä koko 
perheen voimin!
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Lisää hyvää luettavaa 
osoitteessa

www.kustannusmakela.fi

Kirjoja 
uteliaalle 
mielelle ja
tekeville 

käsille


