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Lukijalle
Helposti tulee ajateltua, että ”ennen” ihmisten elämä oli yksinkertaisempaa ja helpompaa kuin 

kiireisessä ja monimutkaisessa nykyisyydessä. Mene ja tiedä; jotkin asiat olivat varmaan parem-

min aiemmin, mutta monet asiat huonommin. Minusta yksi asia oli kuitenkin kadehdittava: yh-

teiset lukuhetket. Niitä ei harrastettu vain lapsille luettaessa vaan koko perhe kokoontui yhteen 

kuuntelemaan, kun yksi luki ääneen. Muut tekivät jotain käsillään ja kuuntelivat samalla. Äänikir-

jat ovat varmaan tuoneet yhteisiä kuunteluhetkiä jonkin verran takaisin, mutta kertoipa eräs pa-

riskunta, että he lukevat vuorotellen toisilleen ääneen. Näin tulee luettua samaan aikaan samaa 

kirjaa, ja siten siitä on helppo keskustella yhdessä, kun kirja on samanaikaisesti muistissa. Miten 

viehättävä tapa! 

Erityisesti lapsille yhteiset lukuhetket ovat tuiki tarpeellisia. Se on rauhallista yhteistä aikaa, jos-

sa vanhempi on läsnä kiireettömästi lapsen päivässä. Mukaan lukuhetkeen voi ottaa perheen koi-

rat ja kissat rapsuteltaviksi, jolloin kaikkien huomion- ja läheisyydentarve tulee tyydytetyksi. 

Kevään tuoteluettelossamme on yhteisiin lukuhetkiin sopivia kirjoja enemmänkin, ja moneen 

niistä on pujahtanut eläin seikkailemaan! 

Yhteisiä lukuhetkiä toivottaen 

Tanja Kanerva  Jussi Erkintalo

kustantaja   kustantaja 

Aurinko Kustannus
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Varpu, Maarit (toim.)

TASAPAINOSSA 
Ruokapäiväkirjani

Tämän kirjan tarkoitus on olla tukenasi, jos 

olet päättänyt muuttaa ruokailutottumuksia-

si. Kirja sopii mainiosti, on sitten syynä haluusi 

muuttaa ruokailutottumuksiasi painonpudo-

tus, terveellisempi elämä tai vaikka halu tark-

kailla, paljonko ruokaan kuluu rahaa.

Tottumusten muutos on pitkällinen pro-

sessi, joten päiväkirjan avulla voit tarkkailla, 

mitkä asiat sujuvat helposti ja mitkä tuotta-

vat vaikeuksia. Kun tiedostat, mitkä asiat kai-

paavat korjaamista, niihin on helpompi tart-

tua. Voit esimerkiksi huomata, että kiireisesti 

haukattu lounas ei ollut tarpeeksi täysipainoi-

nen, ja siitä seurasi väsymys ja kova nälkä il-

lalla. Joskus myös tiedostamattamme halu-

amme unohtaa jotkin asiat, siksi ne on hyvä 

kirjata ylös; emme esimerkiksi muista, että 

lounaalla tulikin käytyä hampurilaisella use-

ammin kuin piti. 

Kirjassa on joka päivälle paikka, johon voit 

merkitä kellonajan ja syömäsi aterian. Lisäksi 

tilaa on joko kaloreille, jos tahdot niitä laskea, 

tai vaihtoehtoisesti voit merkitä ylös kulutta-

masi eurot.

Joka päiväksi on tilaa myös huomioille, jo-

hon voit kirjoittaa mitä erityistä päivän aikana 

tapahtui, jos se vaikutti vaikka ruokarytmiin 

tai mielialan kautta syömiseen. Näin tunnis-

tat, reagoitko syömällä toisin kuin normaalisti 

joihinkin asioihin. Vaihtoehtoisesti voit kirjata 

ylös vaikka päivän liikunta-annoksesi.

Kirjassa on myös lyhyitä tietoiskuja kannus-

tukseksi ja inspiraation lähteeksi. Nelivärinen.

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522306852

NID. NOIN 200 SIVUA

175 X 245

24,9O EUROA
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Palonen, Minna 

RETKEILE 
KOIRASI KANSSA 

Onko mieltäsi kutkuttanut ajatus lähteä vaik-
ka vaeltamaan koiran kanssa tai muuten vain 
pidemmälle retkelle, mutta olet ollut hieman 
epävarma toteutuksesta? 

Tämä kirja antaa kaiken tarvittavan tiedon 
muun muassa koiran varusteista, etenemi-
sestä vaelluksella ja ensiavusta. Tämän kirjan 
luettuasi vaeltamaan lähteminen on varmalla 
pohjalla ja voit aloittaa uuden harrastuksen, 
josta nauttii sekä koirasi sinä. Kirja on hyö-
dyllinen opas myös jo vaelluksilla käyneillä ja 
ylipäätään koirista ja koirien hyvinvoinnista 
kiinnostuneille. 

Minna Palonen on kokenut koiran kanssa 
vaeltaja, jonka tieto perustuu myös omaan ko-
kemukseen. 
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TASSURASVA JA TOSSUT 

K
oiran anturat täytyy pitää vaelluksella tehotarkkailussa, ja niitä 

pitää hoitaa aika ajoin, jotta karvaisen ystävän olisi mukava liikkua 

luonnossa, ja se nauttisi siitä ilman kipua. Kuiva jäkälä voi kuluttaa 

anturat puhki vaelluksella — koiralla ei ole vaelluskenkiä tassujen suojana! 

Käpälien aristaminen voi näkyvä varovaisena askeltamisena, joka voi 

hoitamattomana äityä ontumiseksi. 

Koiran anturat kannattaa tarkistaa jo kotona ennen lähtöä. Niiden tulee 

olla pehmeät ja joustavat. Tassuihin kannattaa käyttää esimerkiksi apteekista 

saatavaa tassuvahaa, joka pehmentää anturat. 

*

NESTETASAPAINO

T
erve koira juo vuorokaudessa noin 50 ml vettä painokiloa kohti. Yli 

yhden desilitran veden kulutusta painokiloa kohden vuorokaudessa 

pidetään liiallisena juomisena. Kuivamuona, suolainen ruoka, 

hermostuneisuus, läähätys, paasto, ripuli, ympäristön lämpötila yms. 

Voivat lisätä nesteen tarvetta. Vealluksella koira kuluttaa yleensä normaalia 

enemmän vettä. Koira menettää vettä keuhkojen kautta, läähättämällä, ihola 

(anturat) sekä ulostaan, virtsan ja muiden eritteiden muodossa...

KANSI IIRIS KALLNUKI 

ISBN 9789522306944 

67.451 

SID. N. 180 SIVUA 

170 X 235 

28,90 EUROA 

ILMESTYY 7.5.

Upea 
nelivärikuvitus



Kainulainen, Minna 

OMAAN TAHTIIN 
190 Askelta omien oivallusten polulla 

Kirja on tarkoitettu sinulle, joka mietit elämäsi 

suuntaa. Sinulle, josta joskus tuntuu, että nyt en 

enää jaksa. Sinulle, jonka mielessä sinkoilevat ky-

symykset ilman vastauksia. Tai sinulle, jolla vasta-

ukset ovat jo selkeinä mielessä. Sinulle, joka halu-

at oppia tuntemaan itseäsi paremmin, syvemmin. 

Sinulle joka kaipaat itsemyötätuntoa, ymmärrys-

tä, tunnetta siitä, että sinä riität. Kirja on tarkoitet-

tu sinulle, joka haluat tukea toisia itseymmärryksen 

polulla. Sinulle, joka haluat vahvistaa, kannustaa, 

oivalluttaa toisia löytämään vastauksia omasta it-

sestään, omasta arjesta, omista teoista, ajatuksista, 

valinnoista. Apuvälineeksi itserefl ektioon, kehitys-

keskusteluun, arkipäivän haasteiden ratkaisemi-

seen. Ajatusten virittäjäksi vuoden jokaiseen kou-

lupäivään. Arjen vahvistukseksi niihin hetkiin, joissa 

sitä tarvitset. Kirjasta on iloa myös sinulle, joka tun-

net, tiedät, hallitset arjen ja sen mukanaan tuomat 

haasteet. Jokainen tarvitsemme hetkiä pysähtymi-

selle, miettimiselle ja itserefl ektiolle pitääksemme 

mielemme virkeinä, pystyäksemme kehittymään, 

oppimaan, oivaltamaan. “Älä koskaan kasva niin 

isoksi, ettetkö voisi esittää kysymyksiä. Älä koskaan 

tiedä niin paljoa, ettetkö voisi oppia jotain uutta.” 

(Kirjailija Og Mandino).

Voit kirjata ylös ajatuksiasi, tai jättää kirjaamatta. 

Voit käydä hiljaista keskustelua itsesi kanssa, tai vi-

rittää keskustelua kumppanisi, ystäväsi, työkaveri-

si kanssa. Tällä matkalla sinä määräät suunnan ja 

tahdin. Olkoon tämä sinun arjen innoittajasi kohti 

hyvinvointia, innostusta ja itsemyötätuntoa. Kirja-

si välineeksi muuttuvan maailman kohtaamiseen. 

Ole sinä itse se muutos, jota etsit! 

KANSI IIRIS KALLUNKI 

ISBN 9789522306579 

17.3

NID. NOIN 180 SIVUA 

175 X 245 

24,90 EUROA 
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190 

ASKELTA 
OMIEN 

OIVALLUSTEN 
POLULLA

Minna Kainulainen

OMAAN 
TAHTIIN

Minna Kainulainen on vihtiläinen 

erityisluokanopettaja, joka myös 

kouluttaa opettajia sekä kouluohjaajia 

tunnetaitojen merkitysestä sekä 

valmentavasta työotteesta. 
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ISBN 9789522306388

SUOMENNOS MAARIT VARPU

L82

SID. 28 SIVUA

220 X 285

22,90 EUROA

4

Berg, Mila

TÄHDENLENTO, PIENI 

YKSISARVINEN
– Sinun kanssasi toiveet toteutuvat

Taas isot yksisarviset hirnahtelevat pikkuisen Finian 

takkuiselle harjalle ja sille, kun se ei aina saa siipiään 

toimimaan tai sarveaan hohtelemaan. Ja kaiken li-

säksi se lentää turvalleen niiden edessä! Finian ys-

tävät Malva-peikko ja Leiko-lepakko lohduttavat 

sitä.

Mutta kauaa Finia ei ehdi murehtia, sillä metsän-

peikkojen kylä on veden vallassa! Yrittäessään sel-

vittää, mistä veden tulviminen johtuu, ystävykset 

kokevat seikkailun, joka osoittaa, että vaikka harja 

olisikin takkuinen, se ei estä auttamasta.

Kertomus muistuttaa, että jokainen on hyvä juu-

ri sellaisena kuin on, eikä kukaan osaa heti kaikkea.

Muista myös: 
Tähdenlento, pieni yksisarvinen 

– Ihanaa, että olemme ystäviä
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Nykänen, Iiris

METTÄSVÄEN TARINOITA

Mettäsväki eli tontut, keijut ja menninkäiset ovat 

asuneet metsien siimeksessä aikojen alusta. Jos kul-

jet metsässä katse kirkkaana ja avoimin mielin, voit 

kohdata ystävällisen mettäsväen edustajan. Ehkä 

sinulla käy niin hyvä tuuri, että pääset kuulemaan 

tontuista vanhimpia ja he kertovat sinulle tarinoi-

ta, joita ihmiskorva harvoin pääsee kuulemaan: 

tarinoita pienestä lohikäärmeestä, merenneito-

lapsesta, noidan rysähtämisestä peikonlehteen, 

metsäjänöjen tallaamista poluista, neiti Kevään 

harharetkistä…

Iiris Nykänen on luonut lumoavan satumaailman: 

hän on valmistanut tarinoiden hahmot itse alusta 

asti ja punonut niiden ympärille tarinamaailman, 

joka saa katsomaan uusin silmin sienen alle, ran-

tapolulle ja kukkakedolle ja miettimään, vilahtiko 

tuolla keijun mekon helma...

Nelivärikuvitus.
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Metsänväki herää henkiin Metsänväki herää henkiin 
lumoavissa valokuvissalumoavissa valokuvissa

KANSI KALLUNKI, IIRIS

ISBN 9789522306746

L85.2

SID. NOIN 48 SIVUA 

175 X 245

25,90 EUROA

ILMESTYY 23.4.

5
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Sainio, Ulla 

MERENNEIDOT
Mustekalan syntymäpäivä

Merenneidot valmistautuvat suuren mustakalan syntymäpäiville ja heidän kanssaan myös 

pikkuinen mustekala Rae. 

Merenalaisessa maailmassa riittää huisketta ja hulinaa, kun leivotaan kakkua ja suunnitel-

laan kakulle sopivaa reittiä, sillä mustekala asuu syvällä onkalossa. Vaikka mustekala on suu-

ren suuri, se on hyvin arka, mikä aiheuttaa tummanpuhuvia kommelluksia… Mutta niistä-

kin selvitään, ja sitten juhlat voivat todella alkaa!
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KANSI JA KUVITUS SAINIO, ULLA

ISBN 9789522306937

L85.2

SID. 32 SIVUA

240 X 310

26,90 EUROA

ILMESTYY 30.1.

4

Muista myös: 
Karhu ja Ketttu Matkalla pohjoiseen

Lumoava merenalainen kuvitus 
saa huokailemaan ihastuksesta 
ja tutkimaan sivujen riemukkaita 

yksityiskohtia. Kertomus 
muistuttaa, että ulkomuoto ei 

kerro, mitä sisällä on!
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Stelmanszyk, Agnieszka

KISSAKOPLA

Chrishin perheessä on jo ennestään neljä 

kissaa, mutta kun hän löytää kylmänä joulu-

aattona kolme suloista kissanpentua palele-

massa ulkoa, ei hän voi niitä jättää yksinään. 

Niinpä perheessä on seitsemän kissaa. Kis-

sanpennut ovat hassuja, sillä ne tykkäävät 

erityisesti katsoa televisiota! Ja lisäksi ne saa-

vat myös perheen neljä aikaisempaa kissaa 

innostumaan television töllötyksestä. Jos 

Chris olisi tiennyt, mitä television tuijottelus-

ta seuraa, hän olisi sammuttanut sen oitis. 

Mutta nyt oli liian myöhäistä ja oli kärsittävä 

seuraukset…

LASTENKIRJAT
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KUVITUS KURCZEWSKA, MARTA

SUOMENNOS VARPU, MAARIT

ISBN 9789522306883

L84.2

SID. 48 SIVUA

200 X 245

25,90 EUROA

ILMESTYY 20.2.

5

Hulvattoman hauska 
tarina ei-niin-tavallisista 
kissoista. Ja aivan upea 

kissakuvitus! 
Nelivärinen.

ENSIMMÄINEN LUKU

jossa kissakopla ilmaantuu kotiini 

eikä mikään ole kuin ennen

T
erve! Minun nimeni on Chris. Haluaisin 

kertoa teille kissoistani. Kissat ovat 

erityislaatuisia olentoja, jo muinaiset 

egyptiläiset tiesivät sen. Mutta uskokaa minua, 

minun kissani on kaikista erityislaatuisimpia 

olentoja, mitä maa päällään kantaa. Enkä olisi 

koskaan tiennyt sitä ilman erästä jouluaattoa.

Sinä päivänä en malttanut odottaa 

jouluaaton ateriaa enkä lahjoja kuusen alla, 

joten puin ylleni lämpimät vaatteet ja menin 

katsomaan ensimmäistä tähteä. Taivasta peitti 

paksut pilvet, joista alkoi sataa lunta. Maisema 

oli hiljainen ja juhlava. Olin juuri lähtemässä 

kotiin kertomaan vanhemmilleni, että meidän 

täytyi alkaa jouluaatto ilman ensimmäistä 

tähteä, koska taivas oli pilvessä, kun äkkiä 

kuulin hiljaista vikinää. Höristin korviani ja 

päätin, että ääni tuli läheiseltä lammelta. 

Lähdin kävelemään sen suuntaan lumen 

narskuessa jalkojen alla. Mikä voisi vikistä 

jäätyneen lammikon luona? Karppi ehkä? Tai 

monni, tai ahven? Ehkä kaloilla on kylmä, ja ne 

eivät voi hengittää jään alla, tuumiskelin.

Kun vedin kaisloja sivuun, en nähnyt kalaa 

vaan kolme suloista kissanpentua, jotka 

näyttivät palelevan luita ja ytimiä myöten. Ne 

katsoivat minuun surullisilla nappisilmillään 

ja kiertyivät kerälle paksujen hansikkaiden 

verhoamiin käsiini. Enhän voinut jättää niitä 

sinne, enhän? En epäröinyt hetkeäkään vaikka 

tiesin, että äiti ei tulisi olemaan iloinen siitä, 

mitä olin tekemässä. 
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Bause, Katalina 

AAVIKON ELÄIMET 
villillä virralla 

Hälytys Sandaran aavikolla: postiantiloopin poikanen on 

pudonnut postipakettiin, ja paketti lähtenyt matkaan! 

Viime kirjasta tuttu kaveriporukka tulee avuksi ja läh-

tee etsimään kadonnutta poikasta. Seikkailulla tavataan 

avuliaita majavia ja hurrrjan pelottavia ruohokarhuja… 

ja ollaan kaukana aavikolta laskemassa pärskyvän virran 

kuohuissa. 

Mutta seikkailut sujuvat, kun mukana menossa on 

Finnek, nokkela aavikkokettu; Sandiago, äreä kamele-

ontti; Briossi, urhea kenguruhiiri; Dumdidum,pörröinen 

dromedaari sekä ärhäkkä termiitti Timmy eli Termiittori. 

Muista myös: 
Aavikon eläimet 

suuressa kaupungissa

KUVITUS RAUERS, WIEBKE 

SUOMENNOS VARPU, MAARIT 

ISBN 9789522306906 

L84.2 

SID. 146 SIVUA 

175 X 245 X 18 

27,90 EUROA 

ILMESTYY 7.5.

4
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Kolb, Suza 

PÄÄHÄNPISTOJA 
Kaurajengi-sarja 

Kaurajengiin kuuluu shetlanninponit Shoco, Muru, Toni ja 

toisinaan myös Bruno-koira (joka tosin ei välitä kaurasta). 

Yhdessä ystävykset kokevat monenlaisia seikkailuja. 

Shocon ja Murun omistaja päättää, että he kaikki muut-

tavat uudelle maatilalle. Se ei poneja riemastuta, mutta 

niillä ei ole asiaan juuri hirnumista. Uudessa paikassa oli-

si muuten ihan mukavaa, kunhan siellä ei olisi ylimielistä 

kissaa ja rasittavia kanoja. Lisäksi vaikuttaa siltä, että tallis-

sa kummittelee! Shoco päättelee, että kyseessä on salai-

nen-kummitus-agentti... 

Kaurajengi-sarja on eräs Saksan suosituimpia ponikirja-

sarjoja, jota on myyty jo satojatuhansia kappaleita. 

KUVITUS DULLECK, NINA 

SUOMENNOS VARPU, MAARIT 

9789522306975 

L84.2 

SID. 156 SIVUA 

140 X 210 

26,90 EUROA 

ILMESTYY 28.8.

8

Räiskyvä nelivärinen 
ponikuvitus. 
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Jalo, Merja

NIKLAS JA MUSTA PONI
Lentävä Nuoli -sarjan aloitus 

Niklas seuraa televisiosta sarjaa, jossa on 

upea poni. Naapurin vuotta vanhempi Elsi 

käy tallilla ratsastamassa, ja hänellä on hoi-

tohevonen. Yhdessä he leikkivät ponileik-

kejä, mutta Niklaskin haluaisi käydä ratsas-

tamassa, mutta vanhemmat eivät anna. 

Niklaksen äiti putosi pienenä hevosen se-

lästä ja loukkasi itsenä. Vanhempien mie-

lestä ratsastaminen on vaarallista. Miten 

Niklas saisi hartaan toiveensa toteen ja 

pääsisi oikean ponin selkään?

Tässä sarjassa pojilla on vahva rooli, sillä 
myös pojat ovat kiinnostuneita hevosista ja 

ratsastamisesta.

Merja Jalo, hevoskirjallisuuden grand old
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KANSI JA KUVITUS SAINIO, ULLA

ISBN 9789522306753

L84.2

SID. N. 80 SIVUA

150 X215

24, 90 EUROA

30.1.

5

P
yöräilijä on jo aika lähellä.

- Sehän on Elsi! Niklas huudahtaa.

Poikien nahistelu päättyy kuin seinään. Elsi käy 

usein heillä leikkimässä.

- Mistä sinä tulet, Elsi? Niklas kysyy ja juoksee pihan 

laitaan.

Intiaanipäähine on kallistunut toiselle puolen päätä, 

mutta Niklas ei huomaa sitä.

- Kivelän ponitallilta, Elsi vastaa iloisena.

Hänen vihreässä kassissaan on kypärä ja raippa.

- Olitko ratsastamassa? Niklas kysyy.

- Olin, Elsi vastaa. - Minulla on vakituinen ratsastustunti 

aina torstaisin ja sunnuntaisin.

- Kuule, onko siellä tallilla intiaaniponeja? Niklas jatkaa.

Elsiä hymyilyttää.

- Siellä on neljä shetlanninponia, Mikki, Lumia, Karkki 

ja Hilla, Elsi luettelee. - Hilla on musta. Isot hevoset ovat 

nimeltään Tumppi ja Laku. Oma suosikkini on valkoinen 

Karkki, oikealta nimeltään Caradia Star. Se on minun 

hoitohevoseni.

- Mikä se sellainen hoitohevonen on? Emil ihmettelee. 

- Hoitaako se sinua?

- Ei se mitään hoida, vaan minä hoidan sitä, Elsi 

selittää. - Pesen ja harjaan. Karkki tykkää hoitamisesta. 

Se on suloinen poni. Sen tunnistaa paksusta harjasta ja 

hännästä.

- Ratsastatko sillä joka päivä? Niklas utelee.

- Saan ratsastaa vain vakitunneilla kaksi kertaa viikossa, 

Elsi paljastaa.

- Onko ne vakitunnit kauhean kalliita? Niklas miettii.

- Äiti osti minulle kymmenen tunnin kausilipun. Sillä 

tavoin pääsee halvemmalla, Elsi kertoo.

-Voi kun minäkin pääsisin tunnille, Niklas huokaa. - 

Mutta isä ja äiti eivät päästä.

- Puhu äidillesi uudelleen ja tulkaa käymään tallilla, Elsi 

ehdottaa.

- Voiko sinne tulla koska vain? Niklas kysyy.

- Totta kai, Elsi vastaa.

Niklas tuntee vatsanpohjassa perhosia, kun hän vain 

ajatteleekin intiaanihevosia. Varsinkin Hilla kiinnostaa 

häntä, koska poni on musta.

- Hilla on kilpaponi. Kaikki eivät pärjää sille, koska se on 

oikukas ja laittaa usein ranttaliksi tunneilla, Elsi selittää.

- Minä haluaisin ratsastaa sillä, Niklas sanoo innokkaasti. 

- Pärjään varmasti.

Elsi nauraa hänelle.

- Niin sinä luulet. Mutta annas olla, kun Hilla pukittaa 

sinut alas selästä. Se saattaa juosta puolikin tuntia ilman 

että sitä saadaan kiinni. Hilla oikein nauttii jahtaamisesta.

- Millaista se pukittaminen on? Emil kysyy.

- Se on sitä, mitä Lentävä Nuoli tekee telkkarissa. 

Muistatko, viime jaksossa Musta heitti hänet selästään, 

Niklas neuvoo.

- Musta onkin kiva hevonen, Emil huudahtaa.

Elsi vilkaisee kelloa puhelimestaan.

- Minun täytyy nyt mennä, ennen kuin äiti hermostuu, 

Elsi sanoo.

- Tuletko huomenna meidän pihalle leikkimään 

hevosta? Niklas huutaa perään, kun Elsi polkaisee 

pyörään vauhtia. 

lad
y ei esittelyjä kaipaa.
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Reeve, Philip

KEVININ HUIKEA PAKO

Maxin isosisko Daisy aiheuttaa tahtomattaan 

sen, että Kevin joutuu vangiksi pop-tähden 

outojen otusten kokoelmaan. Max ja Daisy va-

rustautuvat (paljon keksejä!) vapauttamaan 

Kevinin. Mutta heidän täytyy auttaa pakoon 

myös muut oudot otukset… Jännittävä seik-

kailu luvassa, jossa riittää vauhtia, salakäytäviä, 

selkäpiitä karmivaa ulvontaa ja nauruhermoja 

kutkuttavia tilanteita!

Kaksivärinen 
seikkailukuvitus.
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ENSIMMÄINEN LUKU

Misty Twigletin suuri ihailija

E
räänä iltapäivänä juuri syysloman alussa Kevin 

mutusteli tyytyväisenä heinää katollaan, kun se 

kavahti kovaa huutoa tai kirkaisua jostain alhaalta.

”AAAAAAAAH!” se kuului.

Kevin tarkisti kyyhkyset, jotka torkkuivat kyyhkyslakassa 

katon toisella puolella. ”Tuo”, se ajatteli itsekseen, ”oli kova 

huuto tai kirkaisu. Se luultavasti tarkoittaa, että joku on 

PULASSA.” Se pöyhisti siipiään tärkeänä. ”Tämä vaikuttaa 

tehtävältä KEVINILLE, PULLEALLE LENTÄVÄLLE PONILLE.”

”Pullistelija”, kyyhkyset mutisivat, kun Kevin räpytteli 

ilmaan. Mutta ne olivat vain kateellisia, koska ne olivat 

suljettu lakkaansa eivätkä päässeet kunnon lennolle, 

ennen kuin Gordon, niiden ihminen päästi ne. Kevin 

saattoi tulla ja mennä miten halusi.

”Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaaaah!” Huudot jatkuivat. 

Ne vaikuttivat tulevan Maxin perheen asunnosta. 

Kevin laskeutui olohuoneen ulkopuolella sijaitsevalle 

parvekkeelle ja työnsi päänsä sisään avonaisesta ikkunasta 

nähdäkseen, mikä oli hätänä.

Muista myös: 
Legenda Kevinistä

Daisy, Maxin sisar, hyppi ylös ja alas osoittaen 

televisiota.

”Oi voi”, hän kirkui. ”Misty Twiglet muuttaa 

Bumblefordiin! Misty Twiglet muuttaa Bumblefordiin!” 

Hän oli niin kiihtynyt, että sanat menivät sekaisin: 

”Twigly Mislet buuttaa Mumblebordiin!”

Kevin katseli jotakuinkin kiinnostuneena, kun 

Max, hänen isänsä ja äitinsä kiirehtivät paikalle 

ihmettelemään, mistä meteli johtui. Daisy sanoi: ”Twigly 

Bumty on Bugelet…No, KATSOKAA!” Ja hän käänsi 

television äänen kovemmalle, jotta kaikki voisivat kuulla 

uutistoimittajan, joka oli saanut hänet niin sekaisin.

”Aavemainen pop-sensaatio Misty Twiglet on ostanut 

Hämykuopan kartanon Bumblefordin läheltä”, toimittaja 

sanoi. ”Talo on Mistyn vetäytymispaikka maalla, silloin 

kun hänellä ei ole kiireitä albumien nauhoittamisessa tai 

konserttiesiintymisissä täpötäysillä stadioneilla. Hän saa 

varmasti paljon ideoita uusiin lauluihin vaellellessaan 

vanhan talon ympäristössä ja sen valtavassa metsikössä.”

”Hän saattaa tulla tekemään ostoksensa 

Bumblefordiin!” Daisy sanoi. ”Hän saattaa tulla 

laitattamaan hiuksensa äidin kampaamoon!”

KUVITUS MCINTYRE, SARAH

SUOMENNOS VARPU, MAARIT

ISBN 9789522306784

L84.2

SID. 158 SIVUA

135 X 195

25,90 EUROA

7
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Keilty, Derek

WILL GALLOWS 
ja kärmesmahainen peikko

Will Gallowsin isä sai surmansa virantoimitukses-

sa. Hänet ampui peikoista kauhein, kärmesma-

hainen peikko Noose Wormworkx. Syyllistä ei ole 

saatu kiinni. Will päättää tarttua toimeen itse, sillä 

kuten Willin isä aina sanoi: ”Jos haluaa, että hom-

ma tehdään kunnolla, kannattaa tehdä se itse.”

Niinpä Will, lentävä cowboy, puoliksi keiju, 

puoliksi ihminen lähtee suorittamaan tehtävää. 

Lentävä cowboy siksi, että Willin hevosella on sii-

vet...Ja tietysti Will kohtaa seikkailun toisensa jäl-

keen sekä villin kääpiötyttö Jezin!

Will Gallows on neliosainen sarja, joka yhdistää 

kekseliäästi piirteitä villin lännen kertomuksista 

fantasiaan. Seikkailun myötä tutustumme kak-

tuksenmuotoiseen maailmaan, jotka kansoitta-

vat jännittävät olennot ja otukset.

Mustavalkoinen 
piirroskuvitus.
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SUOMENNOS VARPU, MAARIT

ISBN 9789522307019

N84.2

SID. NOIN 256 SIVUA

150 X 215

27,90 EUROA

ILMESTYY 27.8.

12

K
un seriffi   vihdoin heräsi, hän tyrkkäsi hattunsa lierin ylös ja 

mulkaisi minua. Minä käärin auki etsintäkuulutusjulisteen 

rumasta, kärmesmahaisesta peikosta pöydälle. Siinä luki:

ETSINTÄKUULUTUS 

ELÄVÄNÄ TAI KUOLLEENA

NOOSE WORMWORKS

KUNNON PALKKIO

Seriffi   vilkaisi julistetta. ”Ota vain se, poju. Yleensä ei edes kysytä”, hän 

murahti. ”Sitten häivy.”

”En minä halua julistetta, seriffi   Slugmarsh”, minä sanoin. ”Minä…

minä tarvitsen tietoa.”

”Tietoa? Millaista tietoa?”

”Mitä tahansa voittekin kertoa minulle tästä kärmesmahaisesta 

murhaajasta.”

Slugmarsh röyhtäisi äänekkäästi vetäisten hatun takaisin silmilleen. 

Leveä virnistys ilmaantui hänen kasvoilleen. ”Miksi? Aiotko tuoda 

hänet minulle?”

”Kyllä”, vastasin yrittäen pitää ääneni vakaana.

Virnistys hävisi seriffi  n kasvoilta nopeammin kuin kivilepakko 

kaivoskäytävän katosta.

”Minä ratsastan hänen peräänsä”, jatkoin. ”Tosin minä en ole tappaja. 

Tuon hänet elävänä.”

Slugmarsh kiskaisi jalkansa pöydältä ja suoristautui tuolissaan 

tuijottamaan minua. Sitten hän nauroi äänekkäästi lähes tukehtuen 

hilpeyteensä ja pärski ja sylki yrittäen vetää henkeä.

Hänen varmaan täytyi tehdä niin.

Minä istuin hiljaa odottaen, että hän lopettaisi.

”Olet järjiltäsi, poju. Mene takaisin kouluun, ennen kuin kutsun 

pinnauspeikon.”

”Olen melkein neljätoista”, sanoin madaltaen ääntäni. ”En käy koulua.”

”Lopetit koulun ryhtyäksesi palkkamurhaajaksi?”

”Vähän niin, mutta käyttäisin mieluummin palkkionmetsästäjää. 

Kuten sanoin, en ole tappaja.”

Slugmarsh nojautui eteenpäin, kurotti pöytälaatikolle ja veti esiin 

pullon Jätin henkäys -viskiä. Hän otti pitkän kulauksen, ennen kuin 

paukautti sen pöytään liiskaten itikan. Hämmästyksekseni seriffi   otti 

sitten esiin kuudestilaukeavan ja osoitti sillä suoraan minua.

”Jos hetkenkin luulen, että pidät minua idioottina, poika…”
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Harrison, Paula

KISU JA SEIKKAILU 

KATTOPUUTARHASSA 

Kisun luokka saa osallistua koulun puutarhan 

suunnittelemiseen ja kasvattaa sinne kukkia. 

Kisu ei oikein tiedä, mistä suunnittelun aloittai-

si. Silloin Kisun kissakaverit tulevat avuksi: Pixie 

on kuullut eräästä salaisesta kattopuutarhasta, 

jos Kisu saisi siitä ideoita. Mutta sitä vahtii ärhäk-

kä kissa. Kisu päättää lähteä kavereineen öiselle 

seikkailulle ja tutkimaan kattopuutarhaa. Puutar-

ha on niin hieno, että Pixie kertoo siitä kaikille kis-

saystävilleen. Kohta puutarha onkin täynnä kis-

soja, ja Kisun pitää tehdä jotain, ettei puutarha 

mene ihan pilalle!

KUVITUS LØVLIE, JENNY 

SUOMENNOS VARPU, MAARIT 

ISBN 9789522306777 

L84.2 

SID. 128 SIVUA 

134 X 190 

25,90 EUROA 

ILMESTYY 27.2.

5

Muista myös: 
Kisu ja öinen seikkailu

Kaksivärinen 
superkissakuvitus.
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Muista myös: 
Kisu ja tiikeriaarre

Harrison, Paula 

KISU JA SEIKKAILU 

OKSISTOSSA

Joskus tuntuu yksinäiseltä olla erityinen, mut-

ta kuinka ollakaan: Kisun vanhempien ystävät 

tulevat kylään poikansa Ozzy mukanaan. Ja 

kun lapset yöpyvät puumajassa, paljastuu, että 

myös Ozzyllä on supertaitoja ja ystävänä pöllö!

Yhdessä supersankarit lähtevät selvittämään 

riehumista leipomossa...

and the

Treetop Cha
se

Girl by day. Cat by night. Ready for adventure.

Written by Paula Harrison • Illustrated by Jenny Lovlieo

and the

Treetop Cha
se

Girl by day. Cat by night. Ready for adventure.

KUVITUS LØVLIE, JENNY 

SUOMENNOS VARPU, MAARIT 

ISBN 9789522306913

L84.2

SID. 128 SIVUA 

134 X 190 

25,90 EUROA 

ILMESTYY 12.6.

5
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Allert, Judith 

WINNIE VILLISSÄ 

METSÄSSÄ
Prinsessakoulu-sarja

Prinsessakoulun luokka tekee retken metsään. 

Winnie on riemuissaan, sillä metsässä hän on 

kotonaan. Mutta tämä metsä ei olekaan ihan 

tavallinen metsä, vaan siellä on taikaa! Sik-

si oppaaksi tulee Paul, mikä ei ole Winnies-

tä lainkaan hauskaa, sillä omasta mielestään 

hän tietää kaiken metsistä. Sitten prinsessojen 

kesken tulee riitaa, ja Winnie karkaa suin päin 

metsään…

Muista myös: 
Kimi etsii ystävää

KUVITUS PRECHTEL, FLORENTINE

SUOMENNOS VARPU, MAARIT

ISBN 9789522306760

L84.2

SID. 80 SIVUA

160 X 210 X 12

23,90 EUROA

ILMESTYY 23.1.

6

Nelivärinen 
prinsessakuvitus
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Muista myös: 
Dana oppii ratsastamaan

Allert, Judith

ROSA JA ONNENPOSSU 
Prinsessakoulu-sarja

Prinsessa Rosaa Ruusuvaltakunnasta pitävät 

kaikki toiset prinsessat piikikkäänä. Hän nyr-

pistelee aina nenäänsä ja pitää itseään mui-

ta parempana. Rosa ei ole riemuissaan, kun 

prinsessaluokan pitää auttaa viikon ajan maa-

tilalla: siellähän on likaista ja siksihän heillä on 

palvelijoita, että he huolestisivat sellaisista 

asioista. 

Rosa järkyttyy kauheasti pyllähtäessään 

mutaan ja haluaa kotiin! Mutta kotiinlähtö ei 

onnistu. Lisäksi Rosa rikkoo koulun sääntöjä. 

Rehtori määrää Rosan huolehtimaan Pauli-

nesta, siasta... 

KUVITUS PRECHTEL, FLORENTINE 

SUOMENNOS VARPU, MAARIT 

ISBN 9789522306920 

L84.2 

SID. 80 SIVUA 

160 X 210 X 12 

23,90 EUROA 

ILMESTYY 26.6. 

6
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Stewner, Tanya & Jablonski, Marlene

LILIANE ETELÄTUULI 
Oravalla on kiireitä

Orava on satuttanut tassunsa. Ja sen pitäisi ra-

kentaa kiireesti pesää! Eikä siinä kaikki: jokin sa-

laperäinen varjo hiiviskelee puun ympärillä. On-

neksi Lilli osaa puhua eläinten kanssa. Mutta 

pystyykö hän auttamaan oravaa?

KUVITUS MARQUIS, MILA

SUOMENNOS VARPU, MAARIT

ISBN 9789522306890

L84.2

SID. 78 SIVUA

155 X 225 X 15

23,90 EUROA

ILMESTYY 18.3.

6

Muista myös: 
Liliane Etelätuuli – Kolme 

pesukarhua ei ole liikaa

Nelivärinen 
sulokuvitus
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Stewner, Tanya

EI TIIKERI IHASTU 

LEIJONAAN
Liliane Etelätuuli -sarja

Liliane eli Lilli aloittaa työnsä eläintarhassa: hän 

toimii tulkkina eläinten ja ihmisten välillä. Eläin-

tarhan työntekijät ovat mukavia, paitsi Trina, jolla 

tuntuu olevan jotain Lilliä vastaan. 

Tulkkina toimimisen lisäksi Lilli ratkoo eläinten 

ongelmia. Eläintarhan ylpeys, leijona Shankar, ei 

voi hyvin, Lilli näkee sen heti. Mutta voittaako Lilli 

sen luottamuksen, niin että voisi auttaa sitä?

Mustavalkokuvitus.

Muista myös: 
Liliane Etelätuuli – Ei elefanttien 

kanssa puhuta

KUVITUS SCHÖFFMANNDAVIDOV, EVA

SUOMENNOS VARPU, MAARIT

ISBN 9789522306333

SID. N. 164 SIVUA

150 X 210

24,90 EUROA

ILMESTYY 28.5.

8
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Dziubak, Emilia

ÄLLISTYTTÄVIÄ YSTÄVYKSIÄ
– Kasvien ja eläinten maailmassa

Homeros-kissa hermostuu, kun sen ikiomassa nukkumapaikassa kuorsaa kissalauma, sen 

ruokakuppi on tyhjennetty ja vieläpä hiekkalaatikko on kakittu täyteen! Mikäpä kissa sellais-

ta menoa sietäisi, ja Homeros päättää etsiä uusia ystäviä, jotka arvostaisivat sitä enemmän!

Homeros vie meidät matkalla tutkimaan eläin- ja kasvimaailmaa, ja niissä esiintyviä ”ystä-

vyyssuhteita”. Tutustumme muun muassa kirvan ja muurahaisen, lehmän ja bakteerien, ora-

van ja pähkinän välisiin suhteisiin. Upea kuvitus ja lyhyt, selkeä teksti tutustuttavat meidät 

moniin luonnon ihmeisiin. Kaikille luonnonystäville kiinnostavaa tietoa.
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KUVITUS KSIĘGARNIA, NASZA

SUOMENNOS VARPU, MAARIT

ISBN 9789522306791

L58.9

SID. 28 SIVUA

230 X 300

21,90 EUROA

ILMESTYY 9.1.

5

Terve! Minä olen Homeros ja olen hyvin erityinen kissa. 
Kaikki tietävät sen. Minäpä kerron sinulle karmean kertomuksen!

Minä elin rauhallista elämää, kunnes kaikki sortui. Mikään ei ollut valmistanut 
minua siihen. Olin juuri palannut aamukävelyltä, kun ilmeni että…

joku oli vallannut 
MINUN vuoteeni.

ja hiekkalaatikkoni oli törkyinen. 
Minulle ei ollut missään tilaa…

Kukaan ei piitannut, 
että minun mahani murisi…

Minä en salli sellaista ylenkatsetta tai loukkauksia! Minä päätin 
jättää talon välittömästi ja tutkia maailmaa löytääkseni ystävän. 

Jonkun, joka arvostaisi minua, huolehtisi minusta ja ihailisi minua…
Öh, sitten minun piti vielä päättää, millainen tämä ystäväni olisi.

YSTÄVÄ HOITAJANA
Olisikohan täällä minulle sopivaa ystäväehdokasta? 

On suurenmoista, jos voi luottaa läheisen huolenpitoon! Mutta onko 
ystävä, joka antaa turvallisuudentunteen, täydellinen ystävä?

1. MUURAHAISET JA KIRVAT Muurahaiset suojelevat kirvoja ja saavat vastineeksi mesikastetta.
2. VUOKKOKALA JA MERIVUOKKO Merivuokko suojelee vuokkokalaa polttavilla lonkeroillaan. 
Vuokkokala puhdistaa merivuokkoa ja houkuttelee sille saalista. Hieromalla itseään vuokon 
lonkeroihin vuokkokala tulee immuuniksi sen myrkylle.
3. ERAKKORAPU JA MERIVUOKKO Erakkoravun kuoreen kiinnittynyt merivuokko suojaa rapua 
polttavilla lonkeroillaan. Vastapalvelukseksi se saa ravun ruoantähteitä.
4. PISTOOLIKATKARAPU JA TOKKO Tokko suojelee pistoolikatkarapua, kun katkarapu rakentaa niille 
yhteisen pesän.

ALATI YHDESSÄ YSTÄVÄN KANSSA

Pahus, nämä ystävykset eivät voi elää ilman toisiaan! 
Se on mahtavaa! Paitsi että… Minä haluan toisinaan 

kulkea omia polkujani.

1. LEHMÄ JA BAKTEERIT Lehmän mahassa elää bakteereja, joita lehmä tarvitsee sulattaakseen syömänsä kasvit.
2. TERMIITTI JA ALKUELÄIMET Termiitin ruoansulatuskanavissa elää alkueläimiä, joita ilman termiitti ei pystyisi 
sulattamaan puuta, jota se syö ravinnokseen.
3. ORKIDEA JA SIENI Orkidea tarvitsee sientä itääkseen. Kun orkidea kasvaa, se jakaa orgaanisia yhdisteitä sienen 
kanssa, koska sieni on auttanut sitä hankkimaan vettä ja mineraalisuoloja.
4. LEVÄ JA SIENET Ne elävät niin läheisessä suhteessa, että ne toimivat yhtenä organismina, jota kutsutaan jäkäläksi. 
Sienet suojelevat levää ja toimittavat vettä ja mineraalisuoloja sille. Vastapalvelukseksi levä jakaa sienten kanssa 
orgaanisia yhdisteitä.
5. LEHMÄNTATTI JA KOIVU Lehmäntatti kasvaa yleensä koivun juurella. Sienen rihmasto kasvaa koivun juurien 
ympärillä ja helpottaa koivun veden ja mineraalien saantia. Koivu puolestaan jakaa tuottamansa orgaanisen 
aineksen lehmäntatin kanssa.
6. PAPUKASVIT JA RHIZOBIABAKTEERIT Bakteerit hankkivat typpeä ilmasta ja muuttavat sen niin, että papukasvit 
voivat hyödyntää sitä. Papukasvit antavat bakteereille hiiliyhdisteitä ja tarjoavat oikeanlaiset kasvuolosuhteet 

erityisissä nystyröissä juurissaan.

Terve! Minä olen Homeros ja olen hyvin erit
KKKaKaKaikki tieKaikkKKKKKaikKKaikKaikkKKKKKKaikaikKKKKKaikkKKKKKaai kKaKKKaiikkKKKaaaiiKKaaaaai tävät sen. Minäpä kerron sinulle karm



Sedláčková, Jana

VÄRIKÄS LUONTO

Toisinaan, kun katsoo marraskuista peltomai-

semaa, unohtaa kuinka VÄRIKÄS luonto on. 

Tämä kirja muistuttaa, millainen värien ilotu-

litus luonto saattaa olla – ja siinä ruskeanhar-

maassa peltomaisemassakin on melkoisesti 

sävyjä, kun alkaa tarkkaan katsoa.           

Tässä kirjassa luonto on jaoteltu väreittäin; 

kullakin aukeamalla on tietyn värisiä eläimiä, 

kasveja ja muita luonnonelementtejä, jotka 

ovat myös nimetty. Lisäksi sivun alareunassa 

on sivulla esiintyvien värisävyjen nimet. Kirjan 

lopussa on vielä niiden iloksi, jotka innostui-

vat kirjan upeista kuvista, ohjeita värien muo-

dostamiseen. 

Kirja toimii samanaikaisesti oppaana sekä 

luonnon monimuotoisuuteen että värien 

maailmaan.     
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KUVITUS KONEČA, MAGDALENA

SUOMENNOS VARPU, MAARIT

ISBN 9789522306951

L50 / 70.01

SID. 32 SIVUA

240 X 300

25,90 EUROA

ILMESTYY 16.4.

4
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Sodomka, Martin

Kertomuksia tekniikan maailmasta: 

KUINKA RAKENNETAAN 

AUTO

Arnie ja Bill päättävät rakentaa auton! No, 

se ei ihan yksinkertaista ole, mutta ystävien 

avulla ja sitkeydellä ja päättäväisyydellä he 

onnistuvat!

Hauskan tarinan edetessä käydään auton 

rakenne ja toiminta perusteellisesti läpi, sa-

noin ja kuvin.

Kirjan luettua voisi alkaa vaikka suunnitella 

oman auton rakentamista… tai ainakin tie-

tää tosi hyvin, mitä se vaatisi!

Uuden tietokirjasarjan aloitus.

Auto osi
sta hurisevaksi menopeliksi!

Auto osista hurisevaksi menopeliksi!

KUVITUS IWASZKO, JOANNA

SUOMENNOS IHATSUSEPPÄLÄ, 

SUSANNE

ISBN 9789522306807

L62.511

SID. 56 SIVUA

225 X 225

26,90 EUROA

ILMESTYY 27.2.

6
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Helmitaulusta Helmitaulusta 
tietokoneeseen, tietokoneeseen, 
polkupyörästä polkupyörästä 

avaruusalukseenavaruusalukseen

KEKSINTÖJÄ
Aikamatkaaja 

Oppaanamme on itse Albert Einstein, kun läh-

demme aikamatkalle keksintöjen kiehtovaan 

maailmaan. Palaamme ajassa 3500 vuoden tie-

noille ennen ajanlaskumme alkua ja tutkim-

me nuolenpääkirjoitusta ja papyrusta. Selkeät 

kuvat ja lyhyt, kiinnostava teksti johdattelevat 

meidät keksintö keksinnöltä takaisin omaan ai-

kaamme. Matkalla voimme vain hämmästellä 

ihmisen kekseliäisyyttä ja luovuutta ja keksintö-

jen kiihtyvää tulvaa. Tiesitkö, että tietokoneen 

esi-isä keksittiin jo 1674?

SUOMENNOS VARPU, MAARIT

ISBN 9789522306814

L60.409

SID. 40 SIVUA

235 X 265

24,90 EUROA 

ILMESTYY 23.4.

6



31

LASTENKIRJAT

Watt, Fiona

LOHIKÄÄRMEET
Tarrakirja

Tässä huikeassa tarrakirjassa on pääosassa ni-

mensä mukaisesti lohikäärmeet. Lohikäärmeet 

syntyvät kaukaisilla jylhillä vuorilla, missä ne 

voivat rauhassa opetella lentämään. Ne hiipi-

vät viileisiin luoliin auringon paahteelta, ja ne 

rakastavat öisellä tähtitaivaalla lentämistä ja uu-

sien tähtikuvioiden muodostamista. Ovatko si-

nun suosikkejasi viileät jäälohikäärmeet, tulta 

syöksevät lohikäärmeet vai meren syvyyksissä 

uivat merilohikäärmeet?

Tarrojen asettelu kehittää lapsen motorisia 

taitoja, ja jännittävät maisemat saavat mieliku-

vituksen lentämään kuin lohikäärmeen öisellä 

taivaalla!

Mukana Mukana 
kimalletarroja!kimalletarroja!

Muista myös: 
Yksisarviset-tarrakirja

KUVITUS GAROFANO, CAMILLA

SUOMENNOS KANERVA, TANJA 

ISBN 9789522306876

NID. 24 SIVUA + 10 TARRASIVUA

283 X 305

16,90 EUROA

ILMESTYY 2.1.

3
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Varpu, Maarit

LINNUT
tarrakirja 

Jonna Markkulan upeasti kuvittamassa kirjassa esi-

tellään lintumaailmaa. Ensin tutustumme Suomessa 

eläviin lintuihin sekä kesällä että talvella, ja kirjan lop-

puosassa ihastelemme eksoottisempia kaksijalkaisia 

muualta maailmasta. 

Lintumaailmassa riittää jos jonkinlaista visertäjää ja 

siipeilijää; tämän kirjan parissa ei taatusti aika tule pit-

käksi. Jonna Markkula on tehnyt linnuistaan persoo-

nallisia siipiveikkoja, silti selvästi tunnistettavia lajeja, 

joten tässäkin tarrakirjassa yhdistyy huvi ja hyöty. 

Muista myös: 
Panda-tarrakirja

KUVITUS JONNA MARKKULA

ISBN 9789522306821

SID. 24 SIVUA + 12 TARRASIVUA

238 X 305

16,90 EUROA

ILMESTYY 5.3.

5





Helsingintie 26 c

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 

Myyntipäällikkö 

Hannu Kymäläinen 0400-402 302 

hannu.kymalainen@aurinkokustannus.fi  

U
L

K
O

A
S

U
 I

IR
IS

 K
A

L
L

U
N

K
I 

 •
  

P
A

IN
E

T
T

U
 E

U
:S

S
A

 2
2

0

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!
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