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Martin, Tiina

ASEMAN PUISTOSSA

Tässä teoksessa Tiina Martin luotaa rautatiease-

mien puistojen kautta lähihistoriaa. Kirjassa kä-

sitellään asemakaavan ja rakennusten lisäksi 

etenkin puistojen istutuksia ja kasveja. Monet 

rautatieasemat ovat jo poistuneet alkuperäi-

sestä käytöstään, mutta monet tutut elementit 

ovat näkyvissä niidenkin pihoissa.

Tiina Martin (ent. Koskimies) on puutarhuri, puu-

tarhakulttuuriin erikoistunut etnologi ja toimit-

taja., jolla on taito kirjoittaa historiasta elävästi 

ja kiinnostavasti. Aiemmin hän on kirjoittanut 

muun muassa pappiloiden ja työväen rakennus- 

ja puutarhakulttuurista. Nelivärikuvitus.

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304247

67

SID. 184 SIVUA

155 X 200

35,90 EUROA

Lukijalle

Olemme saaneet runsaasti pyyntöjä, että tekisimme taas painetun tuoteluettelon, emmekä tyytyisi pelkäs-

tään sähköiseen tiedottamiseen kirjoistamme. Mehän siis ryhdyimme tuumasta toimeen ja tässä tulos: yksiin 

kansiin koottuna Aurinko Kustannuksen vuoden 2016 kirjavalikoima ja muistutuksena muutamia aikaisemmin 

julkaistuja kirjoja, jotka ovat uusintapainoksen tms. vuoksi ajankohtaisia.

Mukana on rakkaiden, aikaisemmilta vuosilta tuttujen tekijöiden teoksia sekä aivan uusien tekijöiden ava-

uksia. Hanna Ekolalta ilmestyy jo hänen 22. kirjansa! Ja Maarit Miettiseltä, esikoiskirjailja-kuvittajalta ilmestyy 

heti kerralla kaksi esikoista! Kirjat tulevat painosta samalla kertaa, joten kyseessä on konkreettisesti tuplaesi-

koinen.

Toivomme, että tästä tuoteluettelosta ja kirjavalikoimastamme välittyy se tekemisen ilo ja rakkaus kirjoihin, 

jotka vievät kustantamoamme eteenpäin, teidän, meille korvaamattomien, asiakkaidemme lisäksi!

Muuten, Auringon kuulumisia voi seurata myös Facebookissa.

       Aurinkoisin terveisin

       Tanja, Jussi ja Keijo



Timo Havimo on kokenut matkailija ja 

lintu- ja eläinharrastaja.

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522303479

40.8 TAI 58

SID. 96 SIVUA

200 X 260

27,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 35
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Havimo, Timo

MATKAMIEHEN 

LUONTOKIRJA
Lintulaudalta Jäämerelle

Timo Havimo on matkustanut paljon ja 

meidän onneksemme kamera muka-

naan. Havimo kertoo kirjassaan sanoin 

ja kuvin kohtaamistaan eläimistä ja lin-

nuista. Samalla hän osoittaa, että koke-

akseen värähdyttäviä luontoelämyksiä 

ei ole pakko mennä tutkimusmatkal-

le syvimpään sademetsään, vaan aivan 

tavallisella reissulla näkee yhtä sun tois-

ta, kunhan pitää silmät auki. Eikä tarvit-

se lähteä edes takapihaa kauemmas ot-

taakseen mahtavia luontokuvia!
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Vuosien kuluessa tali- ja sinitiaiset ovat 

muuttaneet lauluaan ja matkivat mo-

nia muita lintuja ja ihmisten aiheutta-

mia ääniä. Pyrkivätkö ne erottumaan 

näin muista yksilöistä vai johtuuko lau-

lutavan vaihtuminen joistain muista, 

esimerkiksi ympäristön, muutoksista? 

Yksipuolinen ravinto on tutkimusten 

perusteella aiheuttanut ongelmia lin-

nuille aivan kuten ihmisillekin. Esimer-

kiksi pikaruokapaikan läheisyydessä 

elävä tiaisperhe syö varmasti keskimää-

räistä enemmän leivänmuruja. Mones-

ti olen ihmetellyt outoa linnun ääntelyä, 

ja sen aiheuttajaksi on yllättävän usein 

osoittautunut talitiainen.
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Varpu, Maarit toim., Metsälähde, Minea toim.

PIENI KIRJA ILON HETKIIN

PIENI KIRJAN SURUN HETKIIN

PIENI KIRJA ONNEN HETKIIN

PIENI KIRJA JUHLAN HETKIIN

Ihastuttava lahjakirjasarja tilanteisiin, jolloin omat sa-

nat eivät tunnu riittävän tai jolloin haluaa jättää toi-

selle kestävän muiston.  Kirjat sisältävät kirjailijoiden 

ja ajattelijoiden iättömiä ajatuksia ja kauniita neliväri-

kuvia. Kirjat sopivat onnitteluksi syntymäpäivänä, val-

mistujaisiin, kihlajaisiin, nimipäivänä, uuden työpaikan 

johdosta, hääpäivänä jne. sekä osanotoksi. Annetaan 

lahjaksi kukkakimpun ohessa tai ilman sitä, sillä näissä 

kirjoissa kukkivat alativihannat kukat.

KANNET IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304438 ILO

ISBN 9789522304452 SURU

ISBN 9789522304445 ONNI

ISBN 9789522304469 JUHLA

10.8

SID. 32 SIVUA

105 X 148

11,90 EUROA
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Koivisto, Juhani 

ALFONS ALMIN 

TAISTELUT
Elämäntarina viidessä näytöksessä

Aleksander Almi oli suomalainen tenori ja 

oopperanjohtaja. Hän lauloi Suomalaises-

sa oopperassa 1930- ja 1940-luvulla useita 

merkittäviä tenorirooleja. Vuonna 1952 hä-

nestä tuli oopperan talouspäällikkö ja mui-

den johtotehtävien kautta pääjohtaja vuosik-

si 1956–1971. Vuonna 1971 hän jäi eläkkeelle 

johtajanvirasta ja ryhtyi lähes päätoimises-

ti hankkimaan Suomeen uutta ajanmukaista 

oopperataloa. Almi oli mukana oopperata-

lon peruskiven muurauksessa 1988 sekä vielä 

harjannostajaisissa 1990, muttei enää ehtinyt 

nähdä talon vihkiäisnäytäntöä 30. marras-

kuuta 1993. Hänen vaimonsa Doris Laine on 

tunnettu suomalainen balettitanssija ja myö-

hemmin myös baletinjohtaja.

Almi kunnostautui jatkosodassa useissa eri 

tehtävissä, muun muassa II/KTR 7:n suora-

suuntaustykkijaoksen johtajana. Almi tuhosi 

runsaasti yli 100 vihollisen erilaista pesäkettä. 

Juhani Koivisto on Suomen kansallisbaletin 

päädramaturgi ja kirjoittanut useita teoksia.

KANSI ULLA SAINIO

ISBN 9789522304575

77.19

SID. 280 SIVUA 

JA KUVALIITE 

KOKO 160 X 235

35,90 EUROA
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Ekola, Hanna

SANOJA VALOKSI JA 

VOIMAKSI

Hanna Ekola osaa tulkita niin surua ja iloa, sillä 

ne kasvavat samalta alustalta. Ekola on saanut 

lukuisia yhteydenottoja lukijoitaan, jotka ovat 

kertoneet saaneensa hänen teksteistään voi-

maa ja uskoa tulevaan. 

Tässäkin teoksessa tekstit vahvistavat ja hoita-

vat lukijaa, ja  Hanna Ekolan itsensä kuvaamat 

runolliset luontoaiheet tukevat lukukokemus-

ta. Nelivärikuvitus.

Ekola, Hanna

AURINKOVOIMAA

Hanna Ekolan tekstit vahvistuvat vuosi vuo-

delta: ihmiselämän haurauden ymmärtä-

misestä nousee voima ja taito iloita tästä 

päivästä. Auringon energiaa uhkuvat ku-

vat ja runoilijan oivaltavat tekstit kietoutu-

vat yhteen teoksessa, joka virkistää mieltä ja 

vahvistaa sydäntä. Nelivärikuvitus.

Ekola, Hanna

OTAN OSAA SURUUSI

Läheisen ihmisen kuolema on elämän sy-

vimpiä ja voimakkaimpia kokemuksia. Sik-

si surun läpikäymiseen tarvitaan paljon tilaa 

ja paljon aikaa. Surun kohtaamisessa autta-

vat sanat, jotka kumpuavat toisen omasta 

kokemuksesta. Jokaisen suru on omanlai-

sensa, mutta saman kokeneen vierellä kul-

kijan ajatukset voivat auttaa ymmärtämään 

omaa suruaan. Mustavalkokuvitus.

Ekola, Hanna

ONNEKSI OLET!

Hanna Ekolan ihastuttava teos hehkuu 

iloa ja värejä. Se muistuttaa, kuinka tärkei-

tä me olemme toisillemme ja että kukaan 

ei yksin jaksa. On tärkeää muistaa sanoa se 

toisille, ja tämän kirjan avulla se onnistuu. 

Sopii lahjaksi merkkipäivän sankarille. Neli-

värikuvitus.

Ekola, Hanna

LESKENLEHTI

Leskenlehti kertoo siitä, kun rakas on poissa. Elä-

mä jatkuu sen jälkeen, mutta niin kovin toisenlai-

sena. Ilon voi löytää uudestaan, mutta pois lähte-

nyt on aina elämässä läsnä. Nelivärikuvitus.

Ekola, Hanna 

SANO SURUASI 

RAKKAUDEKSI

Sano suruasi rakkaudeksi on kirja sille, jota suru 

on koskettanut. Hanna Ekolan teksteissä surun 

ja ikävän rinnalla kulkevat toivo ja lohdutus. Us-

kon, toivon ja rakkauden parantavassa sylissä 

suru voi ajan myötä muuttua voimavaraksi. Lo-

pulta surussa on aina kysymys rakkaudesta. Su-

ret, koska olet rakastanut. Siksi saat tänään sa-

noa suruasi rakkaudeksi. Nelivärikuvitus.

KANSI IIRIS KALLUNKI 

ISBN 9789522301536

04

SID. 80 SIVUA 

160 X 220 

26,90 EUROA

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304599

10.8

SID. 80 SIVUA

160 X 220

26,90 EUROA

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522303837

10.8

SID. 80 SIVUA

160 X 220

26,90 EUROA

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304636

82.2

SID. 80 SIVUA

225 X 225

27,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 32

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522303851

LK 04

SID. 80 SIVUA

115 X 195

21,90 EUROA

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522303363

LK. 10.8

SID. 80 SIVUA

160 X 220

26,90 EUROA

Hanna Ekola on rakastettu laulaja ja lauluntekijä, joka on 

myös kirjoittanut useita kirjoja niin aikuisille kuin lapsillekin. 

Onneksi olet! on hänen 22. kirjansa.
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Ekola, Hanna

PIENI KIRJA LEVOKSI

PIENI KIRJA VOIMAKSI

PIENI KIRJA VALOKSI

PIENI KIRJA LOHDUKSI
 

Hanna Ekolan viisaista ajatuksista on koottu neljän kirjan 

sarja tuomaan valoa ja voimaa eri tilanteisiin. Lohduksi-kir-

ja sopii menetyksen kokeneelle, Levoksi muistuttaa rau-

hoittumisen tarpeellisuudesta, Valoksi ja Voimaksi kannus-

tavat ja antavat rohkeutta väsyneelle ja surulliselle. 

Hoitavat tekstit ja ihastuttavat kuvat ovat kaunis lahja ja kä-

den ojennus lähimmäiselle. 

Lohduksi ja Levoksi sisältävät nostalgisia postikortti- ja kiil-

tokuvia. 

Valoksi ja Voimaksi on kuvitettu valokuvin. Kansissa kohde-

lakka ja kulta foliointi.

KANNET IIRIS KALLUNKI

9789522305015 LEVOKSI

9789522305022 VOIMAKSI

9789522305039 VALOKSI

9789522304551 LOHDUKSI

10.8

SID. 32 SIVUA

105 X 145

11,90 EUROA

Varpu, Maarit – kuvat: Ivanchina, Anna

LÄMPÖISIN TOIVOTUKSIN

Tässä kokoelmassa esiintyvät suomalaiset runoilijat Sai-

ma Harmajasta Eeva Kilpeen. Kokoelmaan on valikoitu-

nut tekstejä, joissa lähes kaikissa luonto on läsnä. Luonto 

on keskeinen motiivi runoudessa, ja se avulla heijaste-

taan niin runon puhujan tunnetiloja kuin näkemystä elä-

mästä. Runouden lumotussa puutarhassa sanat soivat 

monia merkityksiä.

Lämpöisin toivotuksin on runoudenystävän kirja-aarre, 

sen pariin voi palata aina uudestaan ja uudestaan. Sen 

voi antaa itselleen tai ystävälle valaisemaan kevään va-

loa odottavia iltoja.
KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304421

10.8

SID. 64 SIVUA  

170 X 190  

26,90 EUROA
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Yhtäkkiä näen ikkunassa peilikuvani:

jalat pöydällä, kädessä kirja,

mukavannäköinen asento.

Ja se hymyilee.

Minä vilpittömästi kadehdin sitä.

Eeva Kilpi

Pieni kirja
VOIMAKSIVVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIII

Pieni kirja
LEVOKSILLLLEEEEVVVVOOOOOKKKKSSSSIIII

Pieni kirja
VALOKSIVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKKKSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIII

Pieni kirja
LOHDUKSILLLLOOOOOHHHHHDDDDDUUUUUKKKKKSSSSIIII
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KISSAMAISTA
– Elämä on suloista

Elämä on suloista, vaikka sitä ei aina muista! Sii-

tä on hyvä muistuttaa ystävää tai läheistä, jos 

nämä näyttävät unohtaneen sen. Kirjan suloi-

set ja hupsut kissan kuvat ja viisaudet kissoista 

piristävät kissanystävän mieltä.

Miljoonat kissavideoiden katsojat eivät voi olla 

väärässä: kissojen katselu saa yksinkertaisesti 

paremmalle tuulelle.

KOIRAMAISTA 
– Elämässä sattuu monenlaista

Elämä on seikkailu, ja jossain odottaa piilotet-

tu herkkuluu! Muistuta ystävääsi tai läheistäsi, 

että koskaan ei tiedä, mitä mukavaa seuraavan 

lyhtypylvään jälkeen odottaa. Söpöt ja hauskat 

koirankuvat hymyilyttävät ja koiramaiset oival-

lukset huvittavat. 

 

Kolho, Heli – Turunen, Tuula

YHDESSÄ

Kauas on pitkä matka, varsinkin jos sen taival-

taa yksin. Yhdessä on parempi – yhdessä on 

parempi ihmetellä maailmaa, ihailla sen kau-

neutta, tuntea iloa. Turusen tekstit ja Kolhon 

kuvat havainnoivat tarkasti hetken kauneut-

ta, kauneuden hetkellisyyttä. 

Yhdessä on Heli Kolhon ja Tuula Turusen kol-

mas yhdessä tehty kirja. Kaksi edellistä, Siivel-

lä ja Sinulle, ovat olleet menestyksiä ja saa-

neet paljon kiitosta. Heli Kolhon taidokkaat 

valokuvat ja Tuula Turusen vahvat, ihon alle 

menevät tekstit luovat vaikuttavan elämyk-

sen, joka ei hetkessä unohdu. Nelivärikuvitus. 

KISSAMAISTA

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304605

10.8

SID. 32 SIVUA 

175 X 130

15,90 EUROA

KOIRAMAISTA

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304612

10.8

SID. 32 SIVUA 

175 X 130

15,90 EUROA

”Paras tapa 

selättää 

houkutus on 

antautua sille.”

Heli Kolho  Tuula Turunen

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305176

10.8

SID. 64 SIVUA

170 X 190

26,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 36

Koettelemuksissa

et ole yksin.

Kuljen kanssasi.

Käsi kädessä

rakennamme

 kantavaa tietä

ottaa vastaan 

 isompaa 

rakkautta,

suurempaa

onnea.

”Laiskottelu on vain tapa levätä ennen kuin alkaa väsyttää.”
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Ramstadius, Nina

KOSKETTI POSKEA PEHMEÄ SIIPI 
– Enkelit keskellämme

Monella suomalaisella on henkilökohtaisia kokemuksia 

enkeleistä: enkelit ovat vaikuttaneet tavalla tai toisella 

heidän elämäänsä. Tämä kirja sisältää tavallisten suoma-

laisten kertomuksia kohtaamisista enkeleiden kanssa.

Ramstadius, Nina

ENKELEISTÄ
Joskus näemme jälkiä heistä

Moni kokee saavansa suojelusta enkeleiltä; se saa ihmi-

sen luottamaan elämään ja sen kantaviin voimiin. Tässä 

kirjassa kauniit kuvat ja lyhyet värssyt toivottavat lähei-

selle tai ystävälle enkelit rinnalle.
Nevalainen, Sirkka

KIRKON SANASTO
Suomalais-englantilainen 

kirkollisen terminologian sanasto

Finnish-English Glossary of Church Terminology

Eri kielillä toimiminen on arkipäivää kirkon työssä, ja 

oman alan tekstejä luetaan paljolti englanniksi. Kirkon 

sanasto on käytännön tarpeisiin laadittu ja selityksin va-

rustettu kirkollisten termien sanasto, jossa on yli 1000 

hakusanaa kirkon elämän eri alueilta.

Lyytikäinen, Lea ja Gamzu, Itzhak

OPI HEPREAA! 
Nykyheprean oppikirja

Oppikirja on suunniteltu vastaamaan vaatimuksiltaan 

ja laajuudeltaan Helsingin yliopiston ensimmäisen vuo-

den nykyheprean kurssia. Kirja soveltuu myös muuhun 

aikuisopiskeluun esim. kansalaisopistoissa. Sitä voidaan 

käyttää sekä kurssimateriaalina että itsenäisen opiskelun 

apuna.

Lea Lyytikäinen on opettanut nykyhepreaa Helsingin yli-

opistossa yli vuosikymmenen, ja heprea on Itzhak Gam-

zun äidinkieli. Kirjan tekeminen syntyi tarpeesta saada 

suomenkielinen heprean oppikirja, koska sellaista ei ol-

lut vielä tehty.

THEBAN LEIJONAT

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304230

74/28

SID. 32 SIVUA

175 X 130

18,90 EUROA

ENKELEISTÄ

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304629

10.8

SID. 32 SIVUA

175 X 130

15,90 EUROA

KOSKETTI POSKEA 

PEHMEÄ SIIPI

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304285

235

SID. 80 SIVUA

165 X 220

26,90 EUROA

OPI HEPREAA!

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304568

KL. 89.922

N. 250 SIVUA

215 X 300

32,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 35

KIRKON SANASTO

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304797

89.5

SID. N. 160 SIVUA

135 X 205

39,90 EUROA

KIRKON 
SANASTO

Sirkka Nevalainen

Suomalais-englantilainen 
kirkollisen terminologian sanasto

+
Finnish-English 

Glossary of Church Terminology

Soldan-Brofeldt, Venny ja Oja, Heikki (toim.)

THEBAN LEIJONAT 
ja muita pyhimyskertomuksia

Ihastuttava kirja, jossa kohtaavat taide ja vanhat pyhi-

mystarut. Venny Soldan-Brofeldt maalasi kirjassa olevat 

kuvat Italiassa oleskelunsa ja vanhoihin mestareihin tu-

tustumisen innoittamana.
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Pakalén, Olli

SYDÄN VALMIINA 

RUKOUKSEEN

Pusulan kirkkoherran virasta eläkkeellä jäänyt 

vihtiläinen Olli Pakalén on harrastanut vuo-

sikausia valokuvausta ja pitänyt useita näyt-

telyitä. Tähän kirjaan hän on koonnut upeita 

otoksiaan Suomen luonnosta ja kirjoittanut 

tunnelmaan sopivan hartaustekstin. Sopii 

oman tai yhteisen hartaushetken pitoon.

Nelivärikuvitus. Isotekstinen.

Nurmio, Eija ja Seppo 

AIKAA UTÖSSÄ

Eija ja Seppo Nurmio muuttivat Suomen ete-

läisimmälle asutulle saarelle, Utölle. Utö oli 

kuin aikatasku, jossa aika virtasi hitaammin 

ja tasaisemmin. Vuosista Utössä syntyi tämä 

kirja, jossa Eijan Nurmion teksti ja Seppo Nur-

mion kuvat rakentavat levollisen kokonai-

suuden. Jotain kirjan levollisuudesta tarttuu 

lukijaankin ja ajatuksen siemen siitä, että elää 

voi toisinkin, jää itämään.

Kaarniranta, Sari

SUPERTAVIS

Nauruhermoja kutkuttava kertomus siitä, mi-

ten tavallisen perheen tavallinen poika saa 

epätavallisen lahjan: taikurivälineet, joiden 

muodonmuutosohje todella toimii ja muut-

taa Onni-pojan hedelmäkärpäseksi. Hedel-

mäkärpäsenä Onni tietysti surauttelee heti 

luokkatoverinsa Emman kotiin, jonka pelkkä 

läsnäolo saa Onnin tuntosarvet tutisemaan. 

Kärpäsenä katossa Onni saa selville jotain 

kummaa Emmasta: yritetäänkö hänet kidna-

pata, vai mitä jumppahullu kodinhoitaja ja re-

paleinen rokkitähti aikovat?

Sari Kaarniranta (s.1970) on äidinkielenopet-

taja, joka tuntee hyvin lasten huumorintajun 

ja kiinnostuksen kohteet. Häneltä on julkaistu 

aikaisemmin kaksi kiitettyä dekkaria.
KANSI TERESE BAST

ISBN 9789522304063

L84

SID. NOIN 104 SIVUA

155 X 210

26,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 34

7

KANSI TAINA STÅHL 

/ VISUVIESTINTÄ 

ISBN 9789522305275

82.2

170 X 190

SID. 64 SIVUA

26,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 36

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304995

24

SID. 72 SIVUA

165 X 220

26,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 34

Sari Kaarniranta

LASTENKIRJAT



LASTENKIRJAT

Stewner, Tanya – Prechtel, Florentine

MARSUT EIVÄT VIIHDY YKSIN
Liliane Etelätuuli -sarja

Lillin luokkatoveri pyytää apua: hänen uusi marsunsa Mambo ei 

tunnu olevan ihan kunnossa. Lilli juttelee marsun kanssa ja selvi-

ää, että marsulla on kova ikävä ystäväänsä. Lilli ystävineen etsii tar-

mokkaasti Mambon ystävää tietämättä, kuka tai mikä ystävä on! 

Etsintäretkellä Lilli törmää harvinaisen epämiellyttäviin ihmisiin, 

jotka eivät ymmärrä, että eläimet ovat persoonia, joita pitää sel-

laisina kohdella.

Stewner, Tanya – Prechtel, Florentine

PIENI AASI TEKEE SUURIA
Liliane Etelätuuli -sarja

Liliane Etelätuuli eli tuttavallisesti Lilli on ihmisten kanssa hieman 

ujo mutta eläinten kanssa häntä ei ujous vaivaa: Lilli osaa puhua 

eläinten kieltä! Lilli rakastaa eläimiä ja haluaa aina auttaa niitä. Lilli 

ja hänen ystävänsä tutustuvat hevostallilla aasiin, joka kovasti ha-

luaisi olla hevonen. Suruissaan aasi karkaa tallilta ja joutuu vaaralli-

seen tilanteeseen. Mutta lopuksi aasista tulee sankari, koska se on 

juuri sellainen kuin se on.

Stewner, Tanya – Prechtel, Florentine

VIRTAHEPO SEEPRANRAIDOISSA
Liliane Etelätuuli -sarja

Virtahepo Elvis haluaisi edes kerran elämässään kylpeä oi-

keassa joessa. Liliane päättää ystävänsä kanssa toteuttaa 

eläintarhan asukin toiveen. Mutta Liliane ei tiedä, mihin 

kaikkeen hän joutuu pitäessään lupauksensa Elvikselle.

Stewner, Tanya – Prechtel, Florentine

PALJON MELUA KANASTA
Liliane Etelätuuli -sarja

Voi, Lilianen pikku koira Bonsai hätistelee kanoja! Ja nyt yksi 

kanoista on kadonnut. Totta kai Liliane lähtee etsimään ka-

donnutta kanaa ja kohtaa kaikenlaisia vastoinkäymisiä ja ta-

paa uusia ystäviä, ennen kuin kadonneen kanan arvoitus on 

ratkaistu. 

PALJON MELUA KANASTA

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304650

L84

SID. 80 SIVUA

145 X 220

24,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 43

5
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PIENI AASI TEKEE SUURIA

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304650

L84

SID. 80 SIVUA

145 X 220

24,90 EUROA

5

MARSU EI OLE 

MIELELLÄÄN YKSIN

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304643

L84

SID. 80 SIVUA

145 X 220

24,90 EUROA

5

Liliane Etelätuulen seurassa 

ei aika tule pitkäksi

Liliane Etelätuuli -sarja on saanut suuren 

suosion maailmalla. Eikä mikään ihme! Kuvitus 

on herkullisen värikästä ja kertomukset sisältävät sekä 

huumoria että nuorille tärkeitä asioita. Lilianella, jota 

tuttavallisesti kutsutaan Lilliksi, on kaksi jännittävää 

ominaisuutta: ensinnäkin hän osaa puhua eläinten kanssa 

ja toiseksi hänen nauraessaan kukat puhkeavat kukkaan 

hänen ympärillään. Lillin eläinystävät ovat kiehtovia 

persoonia, samoin kuin Lillin ihmisystävä Jesaja, joka on 

poikkeuksellisen älykäs. Kirjasarja sopii kaikille niille, jotka 

ovat kiinnostuneita eläimistä ja humoristisista tarinoista.

Liliane Etelätuuli -sarjasta ilmestyy suomeksi vuoden 

2016 aikana neljä osaa, ja lisää osia on tulossa 

seuraavan vuoden aikana. Lisäksi vuoden 2017 

alkupuolella julkaistaan suomeksi myös 

tekstipainotteinen Liliane-sarja, joka sopii niille, 

jotka haluavat lukea jo pidempiä kertomuksia.

16

VIRTAHEPO SEEPRANRAIDOISSA

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522305183

L84

SID. 80 SIVUA

145 X 220

24,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 43

5

LASTENKIRJAT



Eklöf, Heikki

TAVATAANKO 

WENKOOLIT?

Ta-va-taan-ko wen-koo-lit? on hupaisa tavu-

kirja, joka on samalla wenkoolit-kirjasarjan en-

simmäinen osa. Wenkoolit ovat hyväntahtoisia 

ja iloisia maahisia, ja he elävät erillään ihmisis-

tä, omassa kylässään. Jokainen wenkooli on 

omanlaisensa persoona, ja tässä kirjassa tutus-

tut heihin ja heidän tapoihinsa.

Tässä kirjassa Amiraali Ammuksen puujalka on 

vohkittu, ja konstaapeli Kurimus tulee apuun. 

Onko asialla olleet karmeat kampit? Vai lymyi-

leekö rosvo sittenkin sängyn alla?

KANSI IIRIS KALLUNKI  

ISBN 9789522304179

L82

SID. 26 SIVUA 

175 X 245 

19,90 EUROA

LASTENKIRJAT

1918

Andreas H. Schmachtl

KANELI OMENAN SIEMEN JA 

ERITYINEN VIERAS
Kertomus ystävyydestä

Kaneli Omenansiemen huolestuu, kun sen ystä-

vä Sirppi Siili on kadonnut jättämättä mitään vies-

tiä Kanelille. Se lähtee ystävänsä Virnan kanssa et-

simään Sirppiä. Jäljet johtavat Synkkämetsään, 

mutta vaikka hiiriä pelottaa, ne haluavat löytää ys-

tävänsä. Metsässä niitä odottaa yllätys.

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304476

L84

NID. 40 SIVUA  

175 X 245  

17,90 EUROA

7

Ensimmäisiä askelia 

lukutien alussa

Tämän aukeaman kirjat sopivat 

erityisesti sille, joka lukee itsenäisesti 

ensimmäisiä kirjojaan. 

Ta-va-taan-ko wen-koo-lit on tavutettu 

kertomus, jonka hassunkurinen 

salapoliisitarina houkuttaa tavaamisen 

pariin. Mukana on myös tavuttamattomia 

puhekuplia, joilla voi harjoitella tavallista 

tekstiä.

Kaneli Omenansiemen on selkeä ja 

helppolukuinen kirja, jonka lukujen lopussa 

on kysymyksiä, joiden avulla voi varmistaa, 

että luettu on myös ymmärretty. 

LASTENKIRJAT



LASTENKIRJAT
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Dahle, Stefanie

LILIA, PIENI 

KEIJUKAISPRINSESSA

Lilian, suloisen ja herttaisen keijukaisen pitää 

ratkaista arvoitus: miksi Lumolammen lum-

peet ovat ummessa eivätkä suostu avautu-

maan! Lilia lähtee matkalle etsimään vasta-

usta auttaakseen vedenhaltijaa Feaa. Fea ei 

voi poistua lammesta, jos lumpeet ovat um-

messa. Ja suuret keijukaisjuhlat ovat illalla!

Stefanie Dahle on loihtinut uskomattoman 

ihanan satumaailman, josta ei haluaisi läh-

teä pois. Lilia, pieni keijukaisprinsessa, on ku-

vakirjasarjan ensimmäinen osa.arjan ensimmäinen osa.vakirjasa

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304698

L85

SID. 25 SIVUA

220 X 285

17,90 EUROA

3

Lilia, lumoava 

keijukaisprinsessa, 

vie sinut seikkailulle 

keijukaisten pariin

Lilia on nuoren saksalaisen 

lahjakkuuden toinen kirjasarja. Lilia 

on lumoava keijukaisprinsessa, joka 

rakastaa musiikkia ja laulaa muinaisia 

keijukaislauluja. Hänellä on seuranaan 

niittykirvakka ja metsänuusku 

seikkailuillaan. Henkeäsalpaavan 

kaunis keijumaailma lumoaa niin 

perheen pienimmät kuin 

isommatkin.



LASTENKIRJAT

2322

Nöstlinger, Christine 

(kuvitus: Christiane Nöstlinger)

MINI EPÄILTYNÄ
 

Mini Öhman on kahdeksanvuotias. Hänellä on punaiset 

hiukset ja nenänvarressaan kolme pisamaa. Ja hän on hyvin 

laiha ja pitkä. Ja Minille sattuu ja tapahtuu! Tällä kertaa Mini 

joutuu esiintymään Punaisena kostajana, koska vaikuttaa 

siltä, että pikkuveljelle Markukselle on ilmaantunut leikekir-

ja, joka ei kuulu hänelle vaan Minin ihastukselle…

Jokainen Mini-sarjan kirja muodostaa oman hauskan tari-

nansa, ja Mini-kirjat sopivat mainiosti niille, jotka tarttuvat 

ensimmäisen kerran kirjaan lukeakseen sen kokonaan itse. 

Nelivärikuvitus.

Varpu, Maarit – Markkula, Jonna

ELÄIMET 

PUUHISSAAN

Eläimet puuhissaan kertoo erilaisista 

eläimistä ympäri maailmaa, mutta hie-

man epätyypillisellä tavalla. Kirjan teksti 

muodostuu sekä kuvista ja sanoista, ja 

lukijan tehtävänä on arvata kuvan mer-

kitys lauseessa. Kirjan lopussa on kuvasa-

nasto varmistamaan kuvan merkitys. 

Kirja on tarkoitettu luettavaksi joko van-

hempien kanssa niin, että lapsi arvaa kuvan 

merkityksen, tai  jo hieman itse lukeva lapsi 

lukee kirjaa itsenäisesti. Kirja innostaa lasta 

lukemisen oppimisessa ja avaa lukemisen 

merkitystä niille, jotka eivät vielä ole harjoi-

telleet lukemista.

SUOMENNOS MILLA LÖFMAN

ISBN 9789522305084

L84  

SID. 64 SIVUA

155 X 210 

18,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 34

5

KANSI JONNA MARKKULA

ISBN 9789522304674

SID. 56 SIVUA

175 X 245

19,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 38

4

Dahle, Stefanie

LILIA, PIENI 

KEIJUKAISPRINSESSA 
– Taikayö keijukaismetsässä

Viehkeä keijukaisprinsessa herää kesken unien 

Lummelinnassaan ovelta kuuluvaan koputuk-

seen. Oven takana on eläinlauma, joka etsii uut-

ta kotia, koska niiden kotimetsässä kummittelee. 

Lilia ei usko aaveisiin, ja hän päättää ottaa sel-

vää, mikä metsässä metelöi. Yksisarvisellaan Lilia 

laukkaa etsimään arvoituksen ratkaisua.

3

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522305206

L85  

SID. 25 SIVUA  

220 X 285  

17,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 39
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LASTENKIRJAT
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Miettinen, Maarit

EN MINÄ MITÄÄN PELKÄISI

Kiehtova visuaalinen ilme ja tärkeä sanoma yhdis-

tyvät omaleimaiseksi kokonaisuudeksi tässä kirjas-

sa. Kirjassa käydään Daavidin psalmi läpi lapselle 

ymmärrettävällä tavalla, niin että lapsi saa siitä tu-

kea ja lohdutusta.

Kirjan lopussa on Miettisen turvaa tuovia rukouk-

sia hetkiin, jolloin lapsi kaipaa vahvistusta. Miet-

tisen saksilla leikatut kuva-aukeamat rinnastavat 

psalmin ajan ja nykyajan, ja viestivät, kuinka Raa-

matun sanat sopivat tähänkin päivään.

Kirja sopii niin seurakunnan kerhoihin kuin kotona 

yhdessä lapsen kanssa luettavaksi.

LASTENKIRJAT
LASTENKIRJAT

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304759

L85.1

SID. NOIN 40 SIVUA

215 X 215

19,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 32

2
KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305268

LK. L22.12

SID. 40 SIVUA

215 X 215

19,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 33

4

Maarit Miettisen 

värikkäät kuvat on tehty 

suoraan kartongista 

leikkaamalla, ja 

niiden selkeät värit ja 

muodot ovat erityisesti 

pienempien mieleen.

Miettinen, Maarit

AVULIAS TUHATJALKAINEN 
ja muita loruja

Maarit Miettisen runoilema ja kuvittama loru-

kirja viehättää sekä vanhempia että nuorem-

pia kuulijoita. Riimillisissä loruissa eläimet ovat 

usein pulassa ja saavat yllättäen apua toisilta 

eläimiltä. Lorut muistuttavat, että erilaista ulko-

kuorta ei tarvitse pelätä ja rupikonnakin näyttää 

kauniilta jonkun silmissä. Vaikka loruissa on taus-

talla opetus, tärkeintä on kuitenkin ilo ja kielellä 

leikkiminen. 

 



LASTENKIRJAT

26

Bowie, Ian – Kantola, Sibel

MATIAS MAAHISEN JA 

PÖRRI PEIKON SEIKKAILUT 
– Taikametsä

Äiti varoittaa Matiasta menemään liian syvälle 

metsään, koska siellä asuu mörkö, joka ahmaisi 

Matiaksen serkun edellisenä vuonna. Mutta tie-

tysti Matias menee sienten houkuttamana sy-

välle metsään, ja kuinkas sitten kävikään…

Kuvakirja, joka saa ihanan inhottavasti niska-

karvat pörhölleen ja pelkäämään, mutta totta 

kai paha saa palkkansa. 

KANSI SIBEL KANTOLA

ISBN 9789522305152

L85

SID. 32 SIVUA

220 X 285

19,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 37

4

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9788522304346

L58.9  

200 X 260  

SID. 96 SIVUA  

27,90 EUROA 

ILMESTYY VIIKOLLA 35

3

27

Varpu, Maarit

LAPSEN OMA ELÄINKIRJA

Tässä värikkäässä eläinkirjassa tutustutaan suo-

malaisiin eläimiin; pääosassa on nisäkkäät ja 

linnut, mutta myös matelijoita ja hyönteisiä on 

mukana. Kirjassa on runsaasti valokuvia, jotka 

herättävät pikku lukijan innostuksen ja kiinnos-

tuksen eläimiin. Lyhyessä tekstissä kerrotaan 

perustietoja eläimestä ja hauskoja yksityiskoh-

tia. Tämä kirja sopii mainiosti katselukirjaksi tai 

jo lukea osaavan lapsen ensimmäiseksi omaksi 

tietokirjaksi. 

LASTENKIRJAT
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Toivola, Armi

JÄNIKSENPOIKA ETSII 

VELJEÄÄN

Tämä on viehättävä kertomus pienestä met-

säjäniksenpojasta, joka opettelee elämää met-

sässä. Samalla se on tietokirja metsäjäniksestä 

ja muista metsäneläimistä. Kertomusta seuraa-

malla lapsi oppii pieniä faktoja huomaamat-

taan. 

Kirjaa kuvittaa kirjoittajan ottamat upeat valo-

kuvat eläimistä ja luonnosta. Nelivärikuvitus.

Armi Toivola on ähtäriläinen kirjoittaja, joka 

harrastaa luontokuvausta ja luonnossa liikku-

mista. 

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305220

L58.11/85.1

SID. 64 SIVUA

200 X 260

24,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 37

4

29



Tervetuloa Mansikka -

haltijattaren mansikkaisen 

suloiseen maailmaan!

Mansikkahaltijatar on herttainen kirjasarja, 

joka sopii myös perheen pienimmille. Sarjaan 

kuuluu satukokoelmia, kuvakirjoja sekä 

ystäväkirja. Mansikkahaltijattaren seikkailut ovat 

hyväntuulisia ja hauskoja pikku kommelluksineen. 

Mansikkahaltijattaren kertomuksia kansoittavat 

haltijat, keijut ja eläimet. Tärkeintä niissä on, että 

ystävää autetaan ja että kaikilla on hyvä olla!

Mansikkahaltijatar-sarjan on kuvittanut ja 

kirjoittanut saksalainen Stefanie Dahle 

(s. 1981), joka on kertonut, yllättävää kyllä, 

kuuntelevansa raskasta heavy musiikkia 

suloisia haltijattaria piirtäessään.

LASTENKIRJAT

3130

SUOMENNOS MAARIT VARPU  

ISBN 9789522304155

L82  

SID. 84 SIVUA  

175 X 245 

19,90 EUROA  

3

Dahle, Stefanie

MANSIKKAHALTIJATAR
Lumoavia satuja mansikkamaalta

Kirja sisältää 12 hupaisaa kertomusta Mansikkahaltijattaresta ja 

hänen lukuisista ystävistään Bibo Perhosesta, siileistä, etanoista, 

heinäsirkoista, päästäisistä, pikkulinnuista…

Mansikkahaltijatar järjestää mansikkakestejä ja pitää huolta pik-

kuystävistään samalla kun kokee pieniä seikkailuja: kuka varas-

ti hänen vaatteensa, kun hän oli uimassa sammakkolammessa? 

Mitä tehdä, kun pikkukarhut massuttivat hänen leipomuksensa 

juuri ennen isoja kemuja?

Dahle, Stefanie

MANSIKKAHALTIJATAR 
– Lystikäs sammakkokonsertti ja muita satuja

Tämä satukokoelma sisältää 12 kertomusta, jossa tavataan Man-

sikkahaltijattaren vanhoja ystäviä kuten Bibo Perhonen ja Silmu 

Siili, mutta myös ihan uusia. Mansikkahaltijatar tutustuu muun 

muassa hyvin erikoiseen ritariin, ja hän ratkoo kummallisia arvoi-

tuksia sekä esittää leppäkerttua. 

Dahle, Stefanie

LUMOAVAA, 

MANSIKKAHALTIJATAR  

Kirja sisältää tikkukirjaimin kirjoitettuja pikkukertomuksia, jois-

sa osan sanoista korvaavat kuvat. Tarkoituksena on arvata ku-

van avulla puuttuva sana. Kirjan lopussa on kuva-sana-luet-

telo, jonka avulla voi tarkistaa, onko arvaus osunut oikeaan. 

Kirja sopii erinomaisesti niille, jotka opettelevat lukemaan. 

Toki kirja sopii myös yhdessä vanhemman kanssa luettavaksi, 

jolloin pienempi lukija voi arvailla kuvien avulla sanoja. 

SUOMENNOS MAARIT VARPU  

ISBN 9789522304162

L82 

SID. 52 SIVUA  

175 X 245 

17,90 EUROA

4

Dahle, Stephanie

MANSIKKAHALTIJATAR
Salaperäinen lahja

Kirja sisältää tikkukirjaimin kirjoitettuja pikkukertomuksia, jois-

sa osan sanoista korvaavat kuvat. Tarkoituksena on arvata ku-

van avulla puuttuva sana. Kirjan lopussa on kuva-sana-luet-

telo, jonka avulla voi tarkistaa, onko arvaus osunut oikeaan.

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304667

L85.1

SID. 84 SIVUA

175 X 245

19,90 EUROA

3

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304742

L82

SID. 52 SIVUA

175 X 245

17,90 EUROA 

4

RIT VARPU

Tervetuloa M

LASTENKIRJAT
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Dahle, Stefanie

MANSIKKAHALTIJATAR 
– mansikkataikaa Haltijamaassa

Ihastuttava Mansikkahaltijatar seikkailee tällä 

kertaa kuvakirjassa. Mansikkahaltijatar saa uu-

den  ystävän ja totta kai mukana menossa on 

hänen paras ystävänsä Bibo Perhonen. Ystävyk-

set lentävät kuumailmapallolla ja osallistuvat 

mansikkakilpailuun. 

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304308

L85  

220 X 285

SID. 26 SIVUA  

17,90 EUROA

3

32

Dahle, Stefanie

MANSIKKAHALTIJATAR 
- salaisuus Marjametsässä

Mansikkahaltijatar on kummissaan: hänen taika-

sauvansa on kadonnut ja yhtäkkiä kaikki hänen 

kauniit mansikkansa ovat sinisiä! Mitä ihmettä 

oikein tapahtuu! Onko Marjametsässä vain vä-

hän aikaa asuneella salamyhkäiselle pikku eläi-

mellä tassunsa pelissä? Ystäviensä kanssa Man-

sikkahaltijatar alkaa selvittää arvoitusta.

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304681

L85

SID. 25 SIVUA

220 X 285

17,90 EUROA

3

LASTENKIRJAT



MinääMiMi  oleen...n...MinMM

Syntymäpäiväni on...

Mi äMinäMinä asu asunn...

TältltTältä mää mä miminä nnä näytääytänn

Iltaisin minä…

inä…Viikonloppuip sin min

LL mLomaLomaLoma lllllalla la i äi äminäminäminä……

MinuMinustasta on hon hauskauskintataainta…

En oikein haluaisi...

LASTENKIRJAT
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Varpu, Maarit – Markkula, Jonna

KAVERIKIRJA

Tässä hauskassa kaverikirjassa on neljä 

sivua kirjan omistajaa ja jokaista kaveria 

kohden täytettäväksi. Vauhdikas kuvitus 

sopii vauhdikkaille täyttäjille, ja kirjaan voi 

jättää myös kuvatervehdyksen.

Lopussa syntymäpäiväkalenteri, johon 

voi laittaa kaikkien 50 parhaan kaverin 

merkkipäivät muistiin.

Stefanie, Dahle

MANSIKKAHALTIJATAR 
Ystäväkirja

Lapsuuden ystävät ovat tärkeitä ja jää-

vät mieleen koko elämän ajaksi. Heitä on 

kiva muistella vuosien jälkeen ystäväkir-

jan avulla, johon ystävät ovat jättäneet it-

sestään jäljen.

Suloinen kuvitus, tilaa valokuville ja kirjan 

lopussa syntymäpäiväkalenteri.

Dahle, Stefanie

MANSIKKA

HALTIJATAR
Puuhakirja

Kaikkien Mansikkahaltijattari-

en ystävien iki-ihana väritys- 

ja puuhakirja. Puuhakirjassa 

on yli 20 tehtävää, jossa piirre-

tään pisteestä pisteeseen ja lo-

puksi syntynyt kuva väritetään. 

Piirros- ja väritystehtävä liit-

tyy aukeaman toisella puolella 

olevaan nelivärikuvaan, jonka 

maailmaa se jatkaa. 

Dahle, Stefanie

MANSIKKA

HALTIJATAR
Väritys- ja tarrakirja

Tämän kirjan äärellä pikku tai-

teilija pääsee loihtimaan tai-

kamaailmoja Mansikkahaltijat-

taren kanssa. Viereisellä sivulla 

on kuva Stefanie Dahlen upeis-

ta kuvakirjoista ja sen innoitta-

mana toiselle sivulle voi loihtia 

värikynien ja tarrojen avulla sa-

manlaisen näkymän – tai esit-

tää aiheesta aivan omanlaisen 

näkemyksen!

Dahle, Stefanie ja 
Beurenmeister, Corina

MANSIKKA

HALTIJATAR 
– puuha- ja värityskirja

Mansikkahaltijattaren ystävät 

haluavat myös puuhata itse 

Mansikkahaltijattaren kanssa. 

Tässä puuhakirjassa opitaan 

piirtämään pisteiden avulla eri-

laisia kuvioita ja värittämään. 

Aukeamalla on vierekkäin kuva 

Mansikkahaltijattaren seikkai-

luista inspiroimaan pikku taitei-

lijaa ja tehtävä.

ISBN 9789522304186

NID. 48 SIVUA

210 X 295

15,90 EUROA

3

ISBN 9789522304728

NID. 48 SIVUA

210 X 295

15,90 EUROA

3

ISBN 9788522304315

NID. 48 SIVUA

210 X 295

15,90 EUROA

3

PerhPerheeseeese nieni kuukuuululuuuu…

KANSI JONNA MARKKULA

ISBN 9789522304414

SID. 88 SIVUA

150 X 215

14,90 EUROA

ISBN 9789522304407

150 X 215

SID. 88 SIVUA

14, 90 EUROA

ISBN 978 952 230 440 7

LASTENKIRJAT



Eklöf, Heikki

AMIRAALI AMMUS JA 

MERIROSVOJEN AARRE
Isä Waarimuksen toinen tarina

Amiraali Ammukseen ja muihin hupaisiin wen-

kooleihin tutustuimme Ta-va-taan-ko wen-koo-

lit -kirjassa. Sarjan toisessa osassa paljastuu, miten 

Amiraali Ammus sai tietää kallisarvoisesta meri-

rosvojen aarteesta ja kuinka karmeat kampit yrit-

tävät saada salaisen aarrekartan haltuunsa.

Wenkoolien hyväntuuliset ja sopivan jännittävät 

seikkailut vievät mennessään. Kirjojen kuvitus on 

kerrassaan hurmaavaa ja siinä riittää tutkittavaa 

moneksi kerraksi.

Heikki Eklöf on hämeenlinnalainen kuvittaja, jon-

ka kynästä lähtee mitä kutkuttavimpia maailmoja. 

Heikki Eklöf

MERI  ARREMERIROSVOJEN AARRE

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304056

L85  

SID. N. 40 SIVUA

175 X 245 

19,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 37

5

Finer-Mattila, Heidi

MATKA MUSIIKIN 

MAAILMAAN 2

Matka musiikin maailmaan 2 sisältää 26 lau-

lua, jotka on ryhmitelty aihepiireittäin. Teemoja 

on muun muassa ystävyys, leikin ja opin aika ja 

lepo. Lauluissa on mukana nuotit ja leikkiohjeet. 

Kirjassa on Jonna Markkulan nelivärikuvitus.

Lisäksi kirjan mukana on cd, jossa Heidi Mattila-

Finer laulaa kaikki kappaleet säestettynä. Matti-

la-Finer on testannut kaikki laulut ja leikit tosielä-

mässä eli työssään lasten kanssa.

LASTENKIRJAT

3736

Matkalla musiikin 
maailmaan II

Heidi Finer-Mattila

Mukana

CD!

ISBN 9789522304940

L78.3

NOIN 64 SIVUA JA CD

190 X 265

WIREOITU

32,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 33

in wen-wen-

LASTENKIRJAT



Eklöf, Heikki

WENKOOLIT
Puuhakirja

Hupaisat pitkänenäiset wenkoolit touhuavat kaikenmoista täs-

sä puuhakirjassa. Lukija saa ratkaista isä Waarimuksen opastuk-

sella arvoituksia, etsiä amiraali Ammuksen aarretta, piirtää pis-

teestä pisteeseen, pohtia eroavaisuuksia, selviytyä labyrinteistä, 

värittää… 

Heikki Eklöfi n luoma wenkoolien maailma imaisee tehtävänteki-

jän mukaansa! Värikäs nelivärikuvitus.

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304193

NID. 48 SIVUA  

210 X 295

13,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 19

5

Eklöf, Heikki

WENKOOLIT  

KOKO PERHEEN 
väritysvihko

Veikeät Wenkoolit seikkailevat nyt värityskirjassa. Runsaissa 

kuvissa riittää todella paljon väritettävää ja jos yksi väsähtää, 

voi toinen jatkaa. Kuvat ovat sen verran isoja, että niitä voi 

värittää vaikka kaksi yhtä aikaa tai sitten jokainen ottaa oman 

kuvan väritettäväkseen. Rentouttava ja luova hetki värityskir-

jan äärellä voi olla myös koko perheen yhteinen rauhoittu-

mishetki. Jokaisessa kuvassa on hauska mietelause.

LASTENKIRJAT

3938

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304964

WIREOITU 40 SIVUA

245 X 325

16,90 EUROA

5

Niin tai näin, vaikka väärin päin. 

Täytyy nähdä vaivaa, jos aikoo 

aarteita kaivaa.

Voi tätä taikaa, kevään auringon 

saamaa kasvun aikaa.

Kun illalla ilo alkaa, isä Waarimus 

jo nostaa jalkaa. Mummimus kun 

tanssiin vie, on silloin vauhdikas 

mutta tasainen elon tie.

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522304988

NID. 40 SIVUA  

210 X 29  

15,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 37

5

Eklöf, Heikki

40 HAUSKAA LORUA 

JA VÄRITYSELÄINTÄ
 

Tämä hauska värityskirja sopii myös perheen pienemmälle väelle, 

sillä suuret kuvat ovat helppoja värittää vielä vähän taitamattomin-

kin sormin. Lisähauskuutta värityskirjaan tuovat lorut, jotka kerto-

vat kuvan eläimistä. Kirjassa tavataan niin maatilan vakioasukkaita 

kuin hieman eksoottisempiakin otuksia.

Heikki Eklöf on hämeenlinnalainen kuvittaja, jonka kynä taipuu 

moneksi. Hän edustaa kuvittajaa, joka ei suostu tietokoneeseen 

koskemaan ja antaa sen sijaan kynänsä lentää.

LASTENKIRJAT



Barsotti, Eleonora

PONIKERHO

Ponikerhossa riittää luettavaa ja puuhattavaa 

moneksi illaksi! Kirja sisältää hauskan kertomuk-

sen, jonka henkilöt seikkailevat kirjan tehtävis-

sä, sekä lyhyitä tietoiskuja muun muassa ponien 

hoidosta ja varusteita. Loppuosa kirjasta sisältää 

mukavia puuhatehtäviä, esimerkiksi sokkeloita, 

etsi eroavaisuuksia ja tarra-aukeaman.  Tämän 

kirjan parissa aika kuluu mukavasti oikeaa poni-

ratsastusta odotellessa. 

Barsotti, Eleonora

MUSIIKKIKERHO 

Kirja sisältää hauskan kertomuksen, jonka hen-

kilöt seikkailevat kirjan tehtävissä, sekä lyhyitä 

tieto-osioita soittimista ja musiikin tekemisestä. 

Loppuosa kirjasta sisältää mukavia puuhatehtä-

viä, esimerkiksi sokkeloita, etsi eroavaisuuksia ja 

tarra-aukeaman. Tämän kirjan parissa aika kuluu 

mukavasti silloin, kun ei itse ole keikalla.

Barsotti, Eleonora 

KAUPUNGISSA

MAAILMALLA
Vilinää ja vilskettä -puuha- ja tarrakirjasarja

Nämä puuha- ja tarrakirjat ovat täynnä vauhtia ja vä-

riä! Tehtävänä on etsiä aukeamalta tietty määrä esi-

neitä, esim. tikapuita, polkupyöriä, taskurapuja, vä-

rittää kuvia sekä täydentää kuva-aukeama tarroilla. 

Kaupungissa-kirjassa vieraillaan erilaisissa kaupunki-

maisemissa, Maailmalla-kirjassa puolestaan hauskat 

eläimet tutustuvat eri maihin ja kulttuureihin.

Barsotti, Eleonora

SATUMAASSA
Vilskettä ja vilinää -puuha- ja tarrakirjasarja

Näillä aukeamilla tapaamme kolme pientä porsas-

ta, Lumikin ja kääpiöt, Punahilkan ja monta muu-

ta tuttua satuhahmoa. Tehtävänä on etsiä esimer-

kiksi montako leppäkerttua tai luutaa aukeamalta 

löytyy. Lisäksi mukana on kolme väritysaukeamaa 

ja yksi tarroilla täytettävä aukeama. 

Barsotti, Eleonora 

MAALLA JA MERELLÄ
Vilskettä ja vilinää -puuha- ja tarrakirjasarja
 

Vilskettä ja vilinää -sarjan neljäs osa Maalla ja merel-

lä kuvaa erilaisia menopelejä ja niitä ohjaavia hilpei-

tä eläimiä. Aukeamilla kiidetään tyrskyillä mitä eri-

laisimmilla vekottimilla, touhutaan lentokentällä ja 

työskennellään pellolla pienellä punaisella traktoril-

la ja suurella vihreällä leikkuupuimurilla. 

SUOMENNOS TANJA KANERVA

ISBN 9789522304506

NID. 245  X 325

15,90 EUROA

3

SUOMENNOS TANJA KANERVA

ISBN 9789522304513

NID. 245  X 325

15,90 EUROA

3

SUOMENNOS TANJA KANERVA

ISBN 9789522304957

NID. 32 SIVUA JA TARRAAUKEAMA

245 X 325

15,90 EUROA

3

SUOMENNOS TANJA KANERVA

ISBN 9789522305008

NID. 32 SIVUA JA TARRAAUKEAMA

245 X 325

15,90 EUROA

3

LASTENKIRJAT

4140

ISBN 9789522304735

NID. 48 SIVUA JA TARRA

AUKEAMA

238 X 305 

15,90 EUROA

5

kuluu muka sti oikeaa pppono i-u mukavasti 

eessssa.a. 

4735

ARRA

55

ISBN 9789522304971

NID. 48 SIVUA JA TARRA

AUKEAMA

238 X 305  

15,90 EUROA

5

LASTENKIRJAT



Markkula, Jonna – Varpu, Maarit

KISSAT
Tarrakirja

Jonna Markkulan persoonallinen kuvitustyyli ilahduttaa 

tällä kertaa kaikkia kissoista kiinnostuneita, sillä tämä 

tarrakirja on pullollaan ihastuttavia karvakeriä eri kokoi-

sina, eri ikäisinä, eri värisinä, eri rotuisina, eri puuhissa… 

Myös kotikissojen sukulaiset esittäytyvät sivuilla.

Hauska kertomus viihdyttää, mutta samalla touhukas 

tarrailija saa myös tietoja kissamaailmasta. 

LASTENKIRJAT
LASTENKIRJAT

4342

KANSI ULLA SAINIO

ISBN 9789522304339

NID. 24 SIVUA JA 

10 TARRASIVUA  

238 X 305 

14,90 EUROA

3

K
a

n
si

 e
i o

le
 lo

p
u

lli
n

e
n

K
a

n
si

 e
i o

le
 lo

p
u

lli
n

e
n

Ulla Sainio TARRA-
KIRJA

Karhu ja Kettu

KANSI ULLA SAINIO 

ISBN 9789522305046

NID. 24 SIVUA JA 10 TARRA

SIVUA

238 X 305 

15,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 39

3

KANSI JONNA MARKKULA

ISBN 9789522305213

NID. 24 SIVUA JA 

10 TARRASIVUA  

238 X 305

15,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 38

3

Sainio, Ulla ja Varpu, Maarit

MERENNEITO
Tarrakirja

Merenneidot ovat salaperäisiä olentoja, jotka 

ovat kuuluja kauneudestaan. Tämän tarrakirjan 

sivuilla tutustumme erilaisiin merenneitoihin 

puuhissaan sekä heidän jännittäviin ystäviinsä.

Ulla Sainio on helsinkiläinen kuvittaja, jonka käsi-

alaa on muun muassa kiitetty Baletin tähti -teos.

Sainio, Ulla

KARHU JA KETTU
Tarrakirja 

 

Karhu ja Kettu, parhaat kaverukset, seikkai-

levat yhdessä tässä iloisessa tarrakirjassa. Ne 

käyvät yhdessä melomassa ja tutustuvat sa-

malla Suomen luontoon ja eri vuodenaikoi-

hin. Ne viettävät muiden ystäviensä kanssa 

suomalaisia juhlia, urheilevat ja keksivät kaik-

kea mukavaa yhdessä.

Markkula, Jonna – Varpu, Maarit

PRINSESSA
Tarrakirja 

Prinsessa Ruusunnuppu on viehkeä ja edustava prin-

sessa, mutta hänen päiväänsä kuuluu muutakin kuin 

röyhelöiden oikominen. Prinsessan päivä alkaa varhain, 

kun hän hoitaa kodittomia eläimiä, joita tuodaan hänen 

luokseen kaikkialta valtakunnasta. Sen lisäksi että prin-

sessa hoitaa valtakuntansa asioita, hän ehtii ratsastaa 

ja vetäytyä kirjastoon kirjojen pariin. Ja toisinaan pitää 

sentään järjestää juhlat!

K
a

n
si

 e
i o

le
 lo

p
u

lli
n

e
n

KANSI JONNA MARKKULA

ISBN 9789522304704

NID. 24 SIVUA JA 

10 TARRASIVUA  

238 X 305 

15,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 20

3

Huom. 
saatavana 
myös 
englannin-
kielisenä!



45

LASTENKIRJAT

44

Varpu, Maarit – Kallunki, Iiris

TARMOKKAAT TRAKTORIT 
tarrakirja

Tässä kotimaisin voimin toteutetussa tarrakir-

jassa traktorit pörisevät tarmokkaina toimis-

saan. Traktoritarrat voi sijoitella niiden ”luon-

nolliseen ympäristöön” aukeamille, joissa 

kuvataan muun muassa kyntämistä, metsätöi-

tä, sadonkorjuuta, tietöitä ja auraamista. Mitä 

kaikkea traktorit osaavatkaan! 

 

Tarrat ja tarra-aukeamat on valmistettu valo-

kuvista, joten puuhissa nähdään ihan oikeita 

traktoreita, joten lempimerkkien välisiä eroja 

pääsee testaamaan tosioloissa. 

K
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KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305077

NID. 32 SIVUA JA 

3 TARRAAUKEAMAA

245  X 325  

15,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 35

3

VALOA JA VOIMAA 2017 
-seinäkalenteri 

Hanna Ekolan tekstittämä runokalenteri tuo valoa 

ja voimaa koko vuodeksi. Runolliset suomalaiset 

luontokuvat ja Hanna Ekolan juuri tätä kalenteria 

varten kirjoittamat tekstit muodostavat 

ihastuttavan kokonaisuuden.

SIIVELLÄ 2017 
-seinäkalenteri 

Siivellä-seinäkalenterin neljäs vuosikerta on 

herkän ihastuttava kalenteri, jossa on Heli Kolhon 

ottamat valokuvat ja Tuula Turusen juuri kalenteria 

varten kirjoittamat runot. Viisaat ajatukset ja upeat 

valokuvat tuovat iloa jokaiseen päivään.

KUVAT HELI KOLHO, 

TEKSTI TUULA TURUNEN

ULKOASU IIRIS KALLUNKI  

EAN 6430033317884

WIRESIDONTA  

297 X 420 AUKAISTUNA  

11,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 36

Seinäkalentereissa on:

•  nimipäivät

•  juhlapäivät

•  kuunkierto

•  liputuspäivät 

•  kirkkopyhien 

 tekstit

•  runsaasti tilaa 

 muistiinpanoille 

•  nelivärikuvitus

•  wiresidonta

•  kiiltolaminointi 

 kannessa

•  yksi laskutasku 

 ajankohtaisten 

 papereiden 

 säilyttämistä varten

KANNEN KUVA HANNA EKOLA 

TEKSTIT HANNA EKOLA  

ULKOASU IIRIS KALLUNKI  

EAN 6430033317853  

WIRESIDONTA 297 X 420 

AUKAISTUNA   •  11,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 36



Beck, Ian

LUMEN VALTAKUNTA
Upea, monitasoinen fantasia hyvän 

ja pahan taistelusta, jossa tapah-

tumat etenevät henkeäsalpaavan 

vauhdikkaasti. 

7
6

7

Muista myös Auringon jännittävät 
lasten- ja nuortenromaanit!

12
8 8

Jackson, Robert – Morthens, Bubbi

SYVYYKSIEN VALTIAS
Koko perheen seikkailu suolaisessa me-

ressä ja villeissä joissa nuoren Salto-lohen 

ja muiden meren asukkaiden kanssa. 

Burne, Cristy – Siku (kuvitus)

TAKESHITAN KINTEREILLÄ I

TAKESHITAN KINTEREILLÄ II  SIRPPIPYÖRRE
Japanilaissyntyisen koulutytön ja hänen toveriensa elämä muuttuu 

vaaralliseksi, kun kansantarujen henget tunkevat ovista ja ikkunoista. 

Jännitystä ja huumoria.

V. M. Toivonen – Thynell, Ulla (kuvitus)

FIMBULTALVI

MIMIRIN LÄHDE
Matka Åsgardiin -trilogia

Nuori Mavil saa selville ennustuksen, joka uhkaa koko maailman 

tuhoa. Mavililla on tärkeä osa ennustuksen toteutumisen estä-

misessä. Suuri fantasiaseikkailu, joka kiinnostaa myös poikia.

47
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EILISPÄIVÄN TRAKTORIT 2017 
-seinäkalenteri 

Traktorit jaksavat kiinnostaa vuodesta toiseen, ovat ne sitten isoja punaisia tai vähän pienempiä 

vihreitä! Suomalaisissa maisemissa upeita ja vieläkin upeampia traktoreita. Ja kun vuosi vaihtuu, 

kuvista voi tehdä vaikka hienoja tauluja kesämökin seinille. 

ULKOASU IIRIS KALLUNKI  

EAN 6430033317891

WIRESIDONTA  

297 X 420 AUKAISTUNA  

11,90 EUROA  

ILMESTYY VIIKOLLA 36

Seinäkalenterissa on:

•  nimipäivät

•  juhlapäivät

•  kuunkierto

•  liputuspäivät 

•  runsaasti tilaa 

 muistiinpanoille 

•  nelivärikuvitus

•  wiresidonta

•  kiiltolaminointi 

 kannessa

•  yksi laskutasku 

 ajankohtaisten 

 papereiden 

 säilyttämistä varten
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Ulla Kauhanen

SINUN ENKELISI
ISBN 978-952-230-409-4

Sana Mustonen

RAKKAUDESTA 

SANANEN
ISBN 978-952-230-413-1

Heli Kolho – Tuula Turunen

SINULLE
ISBN 978-952-230-370-7

Leena Inkeri Erkkilä

OMENAPUITA JA 

ONNENHETKIÄ
ISBN 978-952-230-408-7

Maarit Varpu (toim.)

ON ILMOJA PIDELLY
ISBN 978-952-230-360-8

Pauliina Mustonen 

TIPS FOR THE LADIES
ISBN 978-952-230-407-0

NOSTALGINEN 

POSTIKORTTIKIRJA 
ISBN 978-952-230-438-4

NOSTALGINEN 

JOULUPOSTIKORTTIKIRJA 
ISBN 978-952-230-448-3

KRISTILLINEN 

POSTIKORTTIKIRJA
ISBN 978-952-230-452-0
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Tellervo Soisalo (toim.)

AJATUKSIA 

YSTÄVYYDESTÄ
ISBN 978-952-230-204-5

Maarit Varpu (toim.)

AJATUKSIA ILOSTA
ISBN 978-952-230-413-1

Maarit Varpu (toim.)

AJATUKSIA ONNESTA
ISBN 978-952-230-328-8

Ian Bowie

MEET THE FINNS
ISBN 978-952-230-219-9

Ian Bowie

FUN FINLAND
ISBN 978-952-230-218-2
Huom. saatavana myös venäjänkielisenä
ISBN 978-952-230-373-8

Juhani Koivisto – Ulla Sainio

BALETIN TÄHTI
ISBN 978-952-230-318-9

Kenneth Grahame

KAISLIKOSSA SUHISEE
ISBN 978-952-230-329-5

Maarit Varpu – Jonna Markkula

ELÄIMETTARRAKIRJA
ISBN 978-952-230-432-2

Ruby Roth

MIKSI EMME SYÖ ELÄIMIÄ?
ISBN 978-952-230-453-7

MaaM rit Varpu (toim.)Tellervo Soisalo (toim.) Maarit Varpu (toim.)

I BB ii



Liukkaankuja 1

03400 Vihti

p. 0207 289650

faksi 0420 850 500

www.aurinkokustannus.fi 

Kustantaja

Tanja Kanerva 041-522 6273 

tanja.kanerva@aurinkokustannus.fi 

Kustantaja

Jussi Erkintalo 0400-850 500 

jussi.erkintalo@aurinkokustannus.fi 

Aluemyyntipäällikkö

Keijo Koskimies 050-303 2462

keijo.koskimies@aurinkokustannus.fi 
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KIRJATILAUKSET

KIRJAKAUPPIAAT

Kirjavälitys Oy / Asiakaspalvelu

Hakakalliontie 10

05470 Hyvinkää

puhelin 010 345 100

kirjakauppatilaukset 010 345 1520

MUUT TILAAJAT

Aurinko Kustannus 

p. 0207 289 650 klo 9.00–15.30

Tilausmahdollisuus myös kotisivuiltamme 

www.aurinkokustannus.fi 

Aurinko Kustannus on Facebookissa.

Käy katsomassa!


