
Aurinko 
K U S T A N N U S
www.aurinkokustannus.fi

Auringon 

kirjavuosi 2017



Kirja on 
elämys

Kuluttajat haluavat enemmän elämyksiä kuin tavaraa. Meidän kirjojen parissa työskentelevien pitää 

muistaa, että kirjalla on jalka kummallakin puolella kynnystä: kirja on kaunis esine, joka sisältää elämyk-

sen. Kirja ei ole myöskään kertakäyttöinen, vaan lukija voi lukea kirjan monta kertaa – niin usein tapah-

tuukin, kun kirja kohtaa sen oikean lukijan itselleen. Ja kirja on helppo kierrättää, jos ei halua täyttää tu-

paansa ihan kokonaan kirjoilla. Aina löytyy toinen lukija, jolle kirjan voi lahjoittaa: antaa hyvän kiertää!

Lähes kaikilla pienillä lukijoilla on rakkaudella resuisiksi luettuja kirjoja: niitä, joita ei yksinkertaisesti voi 

lainata kirjastosta, vaan ne pitää saada ihan omaksi, sänkyyn viereen ja vaikka koirakaverin kanssa ihailta-

vaksi. Aikuisten tehtävä on etsiä ja antaa nuo kirjat.

Me toivomme, että tästä luettelosta mahdollisimman monet kirjat päätyvät lukijoiden rakastamiksi, 

isojen ja pienien, ja tuottamaan elämyksiä, jotka palaavat mieleen vielä vuosien päästä.

       Aurinkoisin terveisin

       Aurinko Kustannus

       Tanja, Jussi, Keijo ja Anne
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Soiluva, Maire

MISTÄ VIRASTOSTA 

LUPA?
– ja muita mutkia matkalla vanhaksi

Millaista nykyään on olla keski-ikäinen nai-

nen? Millaisiin muotteihin vanhenevaa ja 

vanhaa naista yritetään puristaa? Saako van-

halla olla oma elämä vai onko hän lapsen-

lapsien tai muiden sukulaislasten ilmainen 

hoitaja? Puhutaanko vanhasta naisesta yksi-

näisenä naisena vai seniorisinkkuna?

Nykyisten keski-ikäisten ja vanhempien 

ihmisten nuoruus oli aivan toisenlaista kuin 

heidän vanhemmillaan. Se näkyy myös van-

huudessa. Vai näkyykö? Onko luutuneet kä-

sitykset vanhuudesta mahdollista muuttaa? 

Näihin, ja moniin muihin kysymyksiin Maire 

Soiluva etsii humoristisella tyylillään vastaus-

ta. Tämän kirjan jokainen nainen, joka van-

henee, haluaa lukea kukkeimman nuoruu-

den jälkeen. Vauhdikas piirroskuvitus!

KANSI IIRIS KALLUNKI
ISBN 978-952-230-529-9

32.4

SID. N. 120 SIVUA

155 X 200

34,90 EUROA
ILMESTYY VIIKOLLA 38
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Soiluva, Maire

RAKKAUTTA 

RUUDUN TAKAA

Kumppanin hakeminen verkosta saattaa 

vaikuttaa pelottavalta tai hankalalta. Mai-

re Soiluva opastaa, miten seuranhakupal-

veluissa kannattaa toimia ja miten vält-

tää pahimmat karikot. Mukana on aitoja 

käyttäjien kokemuksia, jotka kertovat sekä 

epäonnistumisista ja onnistumisista. Netti 

on yksi vaihtoehto kumppanin löytämisel-

le. Ei yhtään sen helpompaa kuin kyläjuhli-

en lavatansseissa tai muistiin painuneiden 

nuoruusvuosien discoissa, mutta nykyään 

ihan yhtä yleinen ja hyväksyttävä tapa. 

Piirroskuvitus.

Käännösoikeudet myyty Viroon!
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KANSI IIRIS KALLUNKI
ISBN 978-952-230-528-2

32.4

SID. N. 140 SIVUA

155 X 200

34,90 EUROA

”Se oli aluksi tosi hämmentävää ja jotenkin 

kamalaakin. Kun tapasin tämän miehen 

ensimmäisen kerran ja vetovoima oli 

megaluokkaa niin, että ihan oikeasti teki mieli 

sanoa miehelle, että jätetäänkö nämä pakolliset 

puheet ja mennään vaan lempimään suoraan. 

Se on kemia niin ihmeellistä. Onneksi sentään 

tunne oli molemminpuolista, niin ei siinä 

oikeasti kamalan kauaa tarvinnut riutua.”
  

            Nainen -58
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Kairikko, Juha K.

VALKOINEN HIRVI
Tietoa ja tarinaa 

metsästyksestä, riistasta 

ja metsästäjistä

Tämä kirja avaa polkuja metsästyk-

sen maailmaan; se kuvaa metsästyk-

sen historiaa ja metsästykseen liittyviä 

tapoja sekä kertoo hauskoja yksityis-

kohtia. Kirja on kuvitettu upeilla va-

lokuvilla sekä kulttuurihistoriallisesti 

kiinnostavilla kuvilla. Tämä kirja on jo-

kaisen metsästyksestä kiinnostuneen 

pakollinen kirjahyllyn varustus. 

Eräneuvos Juha K. Kairikko on met-

sästyksen asiantuntija ja kävelevä tie-

topankki. Lisäksi hänellä on kyky ker-

toa tietonsa hauskasti ja elävästi. 

KANSI IIRIS KALLUNKI
ISBN 9789522305541

LK. 67.61

SID. N. 180 SIVUA

200 X 260

36,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 35
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Lappalainen, Tarja

SUURET SUOMALAISET 

MEILLÄ JA MUUALLA

Salasuhteista poppamiehiin – härmän 

häjyistä vakoojiin on jatkoa Tarja Lappa-

laisen suurta suosiota saaneen ja kriitik-

kojen arvostaman kirjan Se oli yhtä tu-

lihelvettiä – talvi- ja jatkosodan kasvot 

teemoihin.

Tässä kirjassa luodataan suomalai-

suutta suomalaisten merkkihenkilöiden 

ja maailman matkaajien avulla. Kirjassa 

esiintyvät tutut nimet ruhtinatar Aurora 

Karamzinistä Jean Sibeliukseen, mutta 

kirjassa tutustutaan myös Boijerin seik-

kailijaveljesten kullanetsintään Afrikassa, 

Titanicin kohtalonhetkiin ja ruijansuo-

malaisten Olav Beddarin ja Johan Beron-

kan piinaan Norjan valtion epäillessä hei-

tä vakoilijoiksi. 

Sinnikkään arkistotyön, haastattelu-

jen ja tutkimuksen avulla Lappalainen 

on luonut upean kuvan suomalaisista 

1800-luvulta 1900-luvun alkupuoliskol-

le. Kuvituksena upeita historiallisia kuvia. 

Teos on hämeenlinnalaisen kirjoittami-

sen maisteri (FM), tutkija Tarja Lappalai-

sen yhdeksästoista teos. Hän tekee par-

haillaan väitöskirjaa kirjoittamisesta.
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KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305701

92  

SID. N. 250 SIVUA

200 X260  

36,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 39

Turkulaista porvarissukua 

Keitä nämä Boijerin veljekset oikein olivat? Vastaus 

kysymykseen löytyy Turusta. Boijerit olivat alun perin 

turkulaista porvarissukua, jonka kantaisänä pidetään 

1700-luvun alkupuolella elänyttä kuorma-ajuri 

Johan Boijaa. Tämän pojanpoika Engelbrekt Boijer 

opiskeli papiksi ja toimi Mouhijärven kirkkoherrana 

1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. 

Engelbrektin pojista Gustaf Magnus jatkoi isänsä 

papillisia perinteitä valmistuen papiksi 1857. Tällöin 

hänet määrättiin isänsä entisen seurakunnan 

Mouhijärven pitäjänapulaiseksi. Hän avioitui vuonna 1859 turkulaisen merikapteeni Otto Reinholt Spoofi n tyttären 

Ulrikan kanssa. Tässä pastori Gustaf teki hyvän naimakaupan, sillä Tyrväällä syntynyt Otto Reinholt oli Turun rikkaimpia 

miehiä. Kun aika Otosta jätti tuli Ulrikasta sangen varakas nainen. 

Otolle ja Ulrikalle syntyi tiheään lapsia, kaikkiaan kaksitoista. Näistä neljäs oli Axel Engelbrekt (s. 1864) ja seitsemäs 

Oskar Johannes (s. 1868). Äiti Augusta sai iäisyyskutsun joulukuussa 1880, jolloin hänen runsas perintönsä siirtyi 

hänen lapsilleen. Lapsijoukko oli ennättänyt tällöin huvennut puoleen lapsikuolleisuuden ollessa tuona aikana suurta. 

Säntillisen suruajan jälkeen Otto avioitui vuonna 1881 Julia Palmqvistin kanssa puolison pyöräyttäessä Otolle toiset 

kaksitoista lasta. Yhteensä Otto tuotti maailmaan peräti kaksikymmentä neljä jälkeläistä. 

Oskar luki ja valmistui maanmittausinsinööriksi, kun puolestaan Alex hankkiutui Helsingin yliopiston lainopilliseen 

tiedekuntaan saamatta kuitenkaan tutkintotodistusta. Veljesten mieli hamusi kaikkea muuta kuin akateemisia ammatteja 

ja virkamieselämää. Se oli liian arkista ja kuivaa heidän mielestään, ja kun äidin perinnöllä pärjäsi, niin mikäpä oli ollessa. 

Kohti Kapkaupunkia 

Vuonna 1894 erilaisten vaiheiden jälkeen miehet tavataan Lontoossa. Alkusysäksen koko reissuun antoi se, kun 

turkulainen Aura-lehti lähetti Oskarin kirjeenvaihtajaksi Yhdysvalloissa pidettävään maailmannäyttelyyn. Oskar 

lähti matkaan, loppuvuodesta 1892 maailmannäyttelyn ollessa vuonna 1893 ja kirjoitti lehteen nimimerkillä Job. 

Maailmannäyttelyssä oli paljon mielenkiintoista seurattavaa ja kirjoitettavaa. Eri kohteita katsellessa ja kierrellessä, hän 

saapui lopulta eteläafrikkalaiseen näyttelyosastoon. Ja se oli kertaheitolla menoa, sillä tällä osastolla häneen tarttui 

vastustamaton kulta- ja timanttikuume, joka valtasi syystin hänen ajatuksena. Mieli alkoi herkeämättä palaa Etelä-

Afrikkaan ja sen rikkauksien ääreen. 

Suomeen palattuaan hän oitis tartutti kuumeen myös Axel-veljeensä maalaillen näkymiä suunnattomista kulta- 

ja timanttikaivoksista rikkauksista. Liikemiehenä Axel oitis havaitsi myös muista 

bisnesmahdollisuuksia. 

Lontoosta veljekset lähettivät kotimaahan kortteja, joista käy ilmi heidän Afrikan 

palonsa ja että erityisesti heidän mielensä paloi ”Lobengulan maahan”. Kyse oli maasta, 

joka oli kolmisen vuotta sitten liitetty brittivallan alle ja saanut nimen Rhodesia. 

Tämä oli vaatinut briteiltä ensin Lobengulan maan Matabele-kuninkaan Lobengulan 

lyömistä. Sen jälkeen tuoreen Rhodesian kultalöydöt olivat hallinneet lehtien otsikoita ja 

ruokkineet äkkirikastumisen toivoisia ihmisiä ja epäilemättä juuri nämä otsikot ruokkivat 

myös Oskarin ja Alexin mielikuvista päästä osalliseksi Afrikan satumaisista rikkauksista. 
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Isotalo, Merja

PARASTA PÖYTÄÄN 

PYHÄNÄ 
Suomalaisen ruoan kulttuurihistoriaa

Ateria on muutakin kuin ruoan tankkausta, 

varsinkin pyhinä. Pyhäpäivän ja juhlien aterioi-

hin liittyy paljon merkityksiä. Tässä kirjassa tar-

kastellaan suomalaisten pyhien aterioita mui-

naisuudesta tähän päivään. Miten aterioiden 

raaka-aineet ja ruokalajit ovat muuttuneet ai-

kojen saatossa? Mistä syystä ne ovat muut-

tuneet? Mistä raaka-aineet saatiin? Millaisia 

tapoja ennen noudatettiin? Miten eri sosiaali-

luokkien ateriat erosivat toisistaan? Kiinnosta-

va kirja suomalaisten elämästä esittelee myös 

muutamia historiallisia reseptejä. Kuvituksena 

vanhoja piirroksia ja valokuvia. 

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305350

90.2

SID. N. 200 SIVUA

200 X 236

36,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 42
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Havimo, Timo

MATKAMIEHEN 

LINTUKIRJA

Tässä kirjassa Havimo matkaa Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa, kamera seuralaisenaan. Tutuk-

si tulevat muun muassa Unkarin Hortobágyn 

kansallispuiston lintuapajat ja Baijerin Chiem-

see. Yhdysvalloissa lintuhavaintoja voi tehdä 

vaikka pilvenpiirtäjän huipulla tai meren ran-

nalla – maan monimuotoisuus antaa mahdol-

lisuuden tavata noin 900 eri lintulajia.

Matkamiehen lintukirja on oiva johdatus lin-

tuharrastukseen ja luontomatkailuun. Kirja on 

runsaasti kuvitettu Havimon upeilla lintukuvilla.

Tamperelainen Timo Havimo on harrasta-

nut lintuja pikkupojasta lähtien, ja valokuvaus-

harrastus alkoi, kun hän sai isältään lahjaksi ka-

meran. Vuosikymmeniä kestänyt harrastus on 

tuonut mukanaan vankan tietopohjan ja upei-

ta valokuvia, joita Havimolla on tallessa satoja-

tuhansia.

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305565

40.8 / 58  

200 X 260  

SID. N. 180 SIVUA  

27,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 43
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Järmistö, Anu

SUOMEN 

EVANKELISLUTERILAISET 

KIRKOT

Muhkea kuvateos esittelee Suomen evankelis-luterilaiset kirkot – kaikkiaan 823 kirk-

koa värikuvina. Lyhyissä teksteissä kerrotaan rakentamis- tai valmistusvuosi, rakentaja 

tai suunnittelija, istumapaikkojen määrä sekä toisiaan jokin kiinnostava detalji.

Kirkon esitellään nykyisen maakuntajaon mukaisesti edeten etelästä pohjoiseen. 

Kirjan lopussa on hakemisto.

Kokemäeltä kotoisin oleva Anu Järmistö on tehnyt todellisen suurtyön kiertäessään 

Suomea ja kuvatessaan kirkkoja. Työhön on kulunut useampi vuosi.



11

T
ie

to
ki

rj
at

ISBN 9789522305626

72.24  

SID. 312 SIVUA  

215 X 300  

99,90 EUROA
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Lidia Antin

KASVIEN MYTOLOGIAA
Nukkatikankontista hurmejuureen

Menneinä aikoina kansa haki parannusta pääosin kasveis-

ta. Kasvien parantavaa voimaa perusteltiin erilaisilla kerto-

muksilla, joissa kuvattiin, miten ne olivat parantavat omi-

naisuutensa saaneet. 

Jokaisella kasvilla on oma tarinansa ja oma merkityk-

sensä myös lääketieteen näkökulmasta ja erilaiset käyttö-

tapansa. Tässä kirjassa esitellään kasvi kasvilta niiden omi-

naisuuksia ja niihin liittyviä tarinoita. 

Kirjassa esiintyy myös Elias Lönnrot, joka on tallentanut 

muistiin neuvonsa tavallisen kansan kasvien käytöstä.

Upea tietoteos kaikille kasvien parantavista voimista ja 

kulttuurihistoriasta kiinnostuneille. Kuvituksena yksityis-

kohtainen piirroskuvitus joka kasvista.

Turkulainen Lidia Antin on opiskellut homeopatiaa ja on 

suosittu kasvitietouden luennoitsija.
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KANSI JARI KARPPANEN

ISBN 9789522305732

57+ / 55.4  

NOIN 350 SIVUA  

150 X 195  

42,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 39
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127

Claviceps purpurae

Torajyvä

Mjödryga

Clavicipitaceae

Torajyväsienet

Sec.

T
orajyväsieni on viljoissa elävä loiskasvi. Suomessa se pesiytyy 

etenkin rukiiseen (Secale cereale). Keski-Euroopassa se on asettu-

nut useammin ohraan, mutta se voi tulla myös muihin viljoihin 

ja heiniin. Sienen itiö tulee yleensä kasviin hyönteisen tuliaisena, ja siitä 

kehittyy kovettunut sklerootio eli rihmastopahka: itiö saastuttaa kasvin 

emin luotin, jolloin kasvi alkaa erittää keltaista mesikastetta, johon sie-

ni alkaa kehittää kuromaitiöitään – jotka sitten lähtevät myöhemmin 

pölyttäjien matkaan. Kasviin asetuttuaan sieni käyttää ravinnoksi jyvän 

ravintovaraston muuttuen 2–4 senttiseksi torajyväksi, jonka väri vaih-

telee tumman sinipunaisesta mustaan. Torajyvää on kaikkialla, missä 

viljellään ruista ja muita vilja- ja heinälajeja. Nykyään sitä ei kuitenkaan 

ole juurikaan viljoissa, koska siemenet peitataan (kasvinsuojelua), vaan 

peltojen laitamilla.

On arveltu, että torajyvä on saattanut olla itsensä Delfoin oraakkelin 

käyttämä rohto, sillä torajyvää lienee käytetty antiikin Kreikassa tahal-

lisesti ekstaasiin pääsemiseen – näin esim. ns. Eleusiksen mystereeissä, 

joissa viljalla oli tärkeä osa, sillä kyseessä oli äitijumalattareen liittyvä sa-

donkorjuujuhla. Torajyvästä saadulla ergot-uutteella pantiin olutta juhlia 

varten, ja samoin meneteltiin minolaisella Kreetalla.

Torajyväsieni tunnetaan parhaiten aiheuttamastaan vakavasta ja 

omalaatuisesta sairaudesta, jolle ominaisia piirteitä ovat hallusinaatiot  

ja mielettömyys sekä kehoon ilmestyvät kuoliot. Eurooppaan levisi 

1000-luvulta alkaen useita ergot-epidemioita, joita kutsuttiin nimellä 

Pyhän Antoniuksen tuli, ja jotka myöhemmin ymmärrettiin vyöruusuksi.  

Claviceps purpurae | Torajyvä
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lf in oraakkelin 

Clavicepps puurrppuurraaee | TTorrajyvä

11

Samuel Christian Friedrich HahnemannLeopold Beyerin viivasyövytys Julius Schoppen maalauksen mukaan, 1831.

10

V
uonna 1796 lääkäri, apteekkari, kemisti ja sittemmin homeo- patian isäksi kutsuttu Samuel Hahnemann puki sanoiksi edus-tamansa uuden opin, homeopatian, perusajatukset, ja julkaisi vuonna 1810 alan pääteoksen Organon der Heilkunst. Siitä ilmestyi yh-teensä kuusi painosta, joista viimeinen vuonna 1842. Homeopatia oli aloittanut maailmanvalloituksensa, jolle loppua ei näy.Hahnemann syntyi 1755 Meißenissa posliinimaalari Christian Gott-fried Hahnemannin ja hänen vaimonsa Johannan perheeseen. Hän opis-keli lääketiedettä Leipzigissa ja jatkoi opintojaan Wienissä. Kerrotaan, että opinnot olivat toisinaan vaarassa keskeytyä alituisten rahavaikeuk-sien vuoksi. Hän sai kuitenkin töitä, ja saattoi jatkaa opintojaan, niin että väitteli lopulta tohtoriksi Erlangenissa vuonna 1779.Vuonna 1780 Hahnemann avasi ensimmäisen praktiikkansa Hett-stedtissä, ja meni kaksi vuotta myöhemmin naimisiin Henriette Küchle-rin kanssa. Nuoripari muutti vuonna 1784 Dresdeniin, jossa Hahnemann aloitti uuden lääkärinpraktiikan. Nopeasti kasvavan perheen, kaikkiaan yhdentoista lapsen, elättäminen otti voimille, ja taloudelliset vaikeudet olivat jälleen arkipäivää. Lääkärintyön ohella Hahnemann alkoikin jäl-leen kääntää alan kirjallisuutta, mitä oli tehnyt jo opiskeluaikanaan.Hahnemann käytti lääkärintyössään aikansa menetelmiä, mutta hä-nen sisällään kasvoi tyytymättömyys ja kalvava epäilys perinteisten hoi-tojen tehokkuuden suhteen. Hän syventyi omiin tieteellisiin julkaisui-hinsa. Vuonna 1789 perhe palasi Leipzigiin; tieteellinen tutkimus jatkui, 

S A M U E L  H A H N E M A N N 
( 1 7 5 5 – 1 8 4 3 )
l i d i a  a n t i n

0
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Varpu, Maarit

YSTÄVÄ ON 

KULTAAKIN KALLIIMPI 
– syntymäpäiväkirja

Tähän kirjaan on hyvä laittaa talteen lä-

heisten, sukulaisten ja ystävien merkki-

päivät, josta ne löytyvät vuosi toisensa 

jälkeen samasta paikasta. Kirjasta löytyy 

myös tekstejä, joita voi kirjoittaa vaikka 

onnittelukorttiin. Tekstit ovat sekä tämän 

päivän runoilijoilta sekä myös vanhem-

milta. Kuvituksena kauniita piirrosvinjet-

tejä. Kirja on niin kaunis, että se on muka-

va antaa lahjaksi vaikka sukulaiselle, joka 

unohtaa aina kaikki merkkipäivät!

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305442

SID. 112 SIVUA

180 X 245

24,90 EUROA

Harva asia tuottaa 

suurempaa iloa

kuin sellaisen ihmisen seura,

johon luotamme täysin.

George Macdonald
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Ramstadius, Nina

ANNA MINULLE 

PALA TAIVASTA
Häämakeisvärssyjä

Nina Ramstadiuksella on lyhyiden säkeiden kirjoitta-

misen taito. Tämä teos sisältää Ninan erityisesti hää-

makeisiin suunnittelemia värssyjä, sillä ystävänsä häi-

tä järjestäessään hän huomasi, että oli vaikea löytää 

tuoreita tekstejä makeisiin. Tokihan tekstit soveltuvat 

muuhunkin, esimerkiksi hää- tai kihlajaiskortteihin 

toivotuksiksi. Nelivärikuvitus.

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305527

10.8

SID. 64 SIVUA

170 X 190

25,90 EUROA
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Ekola, Hanna

YSTÄVYYS ON 

VALO AURINGON

Hanna Ekola on varma sanataiteilija ja tunteiden 

tulkki. Tässä kirjassa hän sanoittaa ystävyyden 

tärkeyttä valoisin tekstein, ja tekstejä kuvittavat 

upeat nelivärikuvat. Tämä kirja on ihana lähettää 

tai ojentaa ystävälle. Mukana sivu, johon voi kir-

joittaa oman viestinsä ystävälle.

Rakastetun tekijän 23. teos!

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305435

10.8

SID. 32 SIVUA

175 X 130

15,90 EUROA
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Mustonen, Sana

ELÄMÄ ON IHANA 
– vaikka välillä ois pihalla

Sanamaisia ajatelmia ihmiselon ihanuudesta – 

ja vähän kurjuudestakin. Mutta mukana on aina 

hersyvä nauru. Ajatelmien näkökulma vinksah-

taa toisinaan totutusta, mutta sen avulla ne luo-

vat hauskan ristivalotuksen elämään. 

Nelivärikuvitus. 

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305503

10.8

SID. 32 SIVUA

175 X 130

15,90 EUROA

Sana Mustonen 

JOULU ON JUHLA 

VERRATON

Sana Mustosen viistot tekstit ovat saaneet run-

saasti ystäviä. Tämän kirjan teksteissä Sana kir-

joittaa omaan ihastuttavaan tyyliinsä joulusta; 

vaikka teksteissä välittyy joulun iloa, myös erilai-

sia valotuksia nähdään. Tekstejä koristavat jou-

lun riemua henkivät kuvat.

Kirja on mukava sujauttaa vaikka kirjekuoreen; 

sillä näppärän kokonsa vuoksi se sujahtaa kirje-

luukusta sisään – hieman erilainen jouluntoivo-

tus ystävälle!

Sana Mustonen

Joulu on juhla verraton

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305718

10.8  

175 X 130  

SID. 32 SIVUA  

I5,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 40
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Kauhanen, Ulla & Mustonen, Sana

NOKKA AUKI JA SIIVET 

LEVÄLLEEN

Pöllöä on pidetty viisauden symbolina, 

mutta kun nämä pöllöt ovat saaneet in-

himillisen roolin, on viisaus niistä kau-

kana. Sana Mustosen oivaltavat tekstit 

 ihmisenä olemisesta naurattavat, ja Ulla 

Kauhasen pöllömaalaukset kiehtovat 

 ilmeikkyydellään.

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305510

10.8

SID. 72 SIVUA

225 X 225

27,90 EUROA

Poikasien silmin metsä näytt ää valtavalta.

Kaikki silti kerran lähtee emon siiven alta.

Etsii oman paikan, oman oksan maailmalta.
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Ronkainen, Maija

KALMAN JA ELON FANFAARI

Kalman ja elon fanfaari tutkii polariteetteja. Se suk-

kuloi tummaan ja vaaleaan ja taas takaisin. Elämä on 

keinulauta, joka on koko ajan liikkeessä – voiko omaa 

puoltaan tietoisesti edes valita?

Esikoisrunoilijan teksti on taidokasta leikkiä kielellä ja 

mielikuvilla. 

Maija Ronkainen on vihtiläinen runoilija, joka on opis-

kellut Kriittisessä korkeakoulussa.

TELLUKSENPARANTAJA

Hän pelastaa maailman paperineilikoin.

Vesivärein sutii ylimmäksi ilon.

Ryttää surunsa kerroksittain piiloon.

Terälehdet taipuvat;

viitoittavat hänet tarusta toteen.

Hän pelastaa maailman piñatoin.

Sanomalehdestä liisteröi ylimmäksi ilon.

Piilottaa surunsa karkkipapereihin.

Värikirjo leiskuu;

havahduttaa hänet unesta hereille.

Hän pelastaa maailman origamein.

Itämaisin sormin taittelee ylimmäksi ilon.

Antaa surunsa pois joutsenen muodossa.

Paperin henki liekkuu;

purskauttaa hänet mutrusta nauruun.

Hän pelastaa maailman paperinukein.

Pukee vaatteisiin ylimmäksi ilon.

Riisuu surunsa kuin paidan.

Punainen tussihymy kaartuu;

sulattaa hänet horteesta eloon.

Hän pelastaa maailman.

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305688

82.2

NID. N. 104 SIVUA

120 X 200

25,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 35

19



LASTENKIRJAT

20

Beaumont, Emilie ja Nesme, Alexis

PAULIN PALOAUTO

ANTIN AMBULANSSI

MATIN MATKAILUAUTO
pikkukaverit-sarja

Auringon yksi suosituimmista kirjasarjoista saa taas 

uusia osia. Antin ambulanssi ja Matin matkailuauto 

ovat aivan uusia osia suomeksi, jotka ovat Pikkuka-

verit-sarjan 14. ja 15. osa. Paulin paloauto on uusin-

tapainos yleisön pyynnöstä. Tukevat pahvisivut, jois-

ta voi helposti pyyhkäistä pois pikkutuhrut. 

Tuttuun tapaan Susanna Hirvikorpi on riimitellyt 

ranskalaiset säkeet suomeksi.

3

SUOMENNOS SUSANNA HIRVIKORPI
ISBN 978-952-230-435-3 PAULI
ISBN 978-952-230-437-7 ANTTI
ISBN 978-952-230-436-0 MATTI

L85.2  •  SID. 12 SIVUA  •  155 X 170  •  8,90 EUROA  

ILMESTYY VIIKOLLA 38
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LASTENKIRJAT

Hammerle, Nina

KAIKKI VIIHTYVÄT 

MAATILALLA
Maatilalla tapahtuu monenmoista! Onko tuolla tosiaan tanssiva 

lehmä? Ja mitä ihmettä lampaat oikein puuhaavat perhoshaavin 

kanssa? Kyntääkö tuo traktori, vai mitä kummaa se tekee?

Ratkiriemukas kuvakirja, jonka esiin liukuvien sivujen kurkkimi-

seen ei ihan heti kyllästy! Ja sivut ovat tukevaa pahvia, niin että nii-

tä voi rauhassa kiskoa.

Krause, Joachim

KAIVINKONEET TYÖN TOUHUSSA

Rakennustyömaalla riittää ihmettelemistä! Rakennetaan sitten sil-

taa, pilvenpiirtäjää tai junarataa. Kaikissa niissä tarvitaan järeää ka-

lustoa ja miehiä ympärille hyörimään. Ja vahinkojakin sattuu…

Esiin liukuvat sivut tuovat uusia näkökulmia kuvaan. Sivut ovat 

tukevaa pahvia, jotka kestävät vauhdikkaampiakin vetoja. 

2

SUOMENNOS TANJA KANERVA

ISBN 9789522305572

L85.2  

PAHVISIVUINEN 

KIRJA 16 SIVUA  

180 X 200 

13,9O EUROA

2

SUOMENNOS TANJA KANERVA

ISBN 9789522305589

L85.2  

PAHVISIVUINEN 

KIRJA 16 SIVUA  

180 X 200  

13,9O EUROA



LASTENKIRJAT

22

Holtfreter, Nastja

MYYRÄN MUSTA, 

HYLKEEN HARMAA
Värikäs eläinkirjani 

Värikkäässä katselukirjassa esitellään eläimiä eri luo-

kittelujen avulla: mitkä eläimet lentävät? Mitkä uivat. 

Millaista ääntä eläimet pitävät? Mitkä eläimet viihty-

vät kylmässä? Ja niin edelleen. Suuret ja selkeät ku-

vat viehättävät pikkuista eläintieteilijää, joka oppii 

samalla erilaisia käsitteitä, värejä ja muotoja.

SUOMENNOS TANJA KANERVA

ISBN 9789522305695

L85.2

PAHVIKIRJA 14 SIVUA

235 X 320

19,90 EUROA

2

ANJA KANERVA

22305695

5.2

A 14 SIVUA

X 320

EUROA

22
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LASTENKIRJAT

Ordás, Emi, Smith, Sam et alii

TALVINEN PUUHAJÄTTI

Värikäs ja suurikokoinen lehtiö, jossa erilaisia 

tehtäviä ja pulmia sivujen täydeltä. Sivuilla lii-

kutaan talvisissa tehtävissä: sokkeloissa luis-

tinradalla ja lumisessa kaupungissa, etsitään 

samanlaisia joulupalloja lumen kuorrutta-

masta puuusta, etsitään erovaisuuksia ja sa-

manlaisuuksia, taiteillaan joulukoristeita ja 

niin edelleen. Lehtiön lopussa on tehtävien 

ratkaisut. 

Ja mikä hienointa, sivut lähtevät helposti irti, 

niin että sivuja voi jakaa useammallekin teki-

jälle. Puuhakirjojen aatelia!
SUOMENNOS TANJA KANERVA

ISBN 9789522305749

NID. 32 SIVUA 

355 X 280  

16,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 35

5



LASTENKIRJAT

24

Miettinen, Maarit

KETTU 

JA KUMMALLINEN KUU

Tässä riimimuotoisessa kertomuskokoelmassa 

päähenkilö on Kenni-kettu, joka kohtaa met-

sässä liikkuessaan muita suomalaisen metsän 

eläimiä. Kenni-kettu tapaa muun muassa kurjen 

suolla, käärmeen kivellä ja mäyrän pesäonka-

lossa. Ketun ja muiden eläinten toilailuja seuraa 

taivaalla kumottava kuu. Vauhdikkaiden tari-

noiden taustalla on ajatus ystävyyden ja luot-

tamuksen tärkeydestä. Kukaan ei selviä tässä 

maailmassa yksinään, ei edes satujen kettu. 

Kuvituksena on kirjoittajan itsensä kartongilta 

saksima naivistissävytteinen maisema ja eläin-

hahmot. Vahva ja selkeä värimaailma ja pienet 

yksityiskohdat taikovat sivuille lähes unenomai-

sen tunnelman. 

Maarit Miettisen 2016 julkaistu esikoisteos 

Avulias tuhatjalkainen oli myyntiyllättäjä: sitä 

myytiin syksyn aikana kaksi painosta lähes lop-

puun. Lorumuoto ja naivististyylinen saksittu 

kuvitus viehättivät sekä aikuisia että lapsia. Pe-

rinteisen riimilorun ja uudentyyppisen kuvituk-

sen yhdistelmä toimi mainiosti. 

KANSI IIRIS KALLUNKI
ISBN 9789522305633

L85.1

SID. 40 SIVUA

215 X 215

19,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 32

2

Muista myös: 
Avulias tuhatjalkainen



25

Finer-Mattila, Heidi

MATKA MUSIIKIN 

MAAILMAAN 2

Matka musiikin maailmaan 2 sisältää 26 laulua, jot-

ka on ryhmitelty aihepiireittäin. Teemoja on muun 

muassa ystävyys, leikin ja opin aika ja lepo. Lau-

luissa on mukana nuotit ja leikkiohjeet. Kirjassa on 

Jonna Markkulan nelivärikuvitus.

Lisäksi kirjan mukana on cd, jossa Heidi Mattila-

Finer laulaa kaikki kappaleet säestettynä. Mattila-

Finer on testannut kaikki laulut ja leikit tosielämäs-

sä eli työssään lasten kanssa.

LASTENKIRJAT

ISBN 9789522304940

L78.3

NOIN 64 SIVUA JA CD

190 X 265

WIREOITU

32,90 EUROA



LUMOAVIA SATUJA 
MANSIKKAMAALTA
sisältää 12 satua

LYSTIKÄS SAMMAKKO -
KONSERTTI JA MUITA SATUJA
sisältää 12 satua

Dahle, Stefanie

HOKKUSPOKKUSTA 

LEPAKKOPUUSSA 

JA MUITA SATUJA 

Lumoavan pikkuhaltijattaren seikkailut ystävien 

kanssa jatkuvat. Mukana ovat tietysti tutut Bilbo Per-

honen ja Silmu Siili, mutta uusiakin tuttavuuksia il-

maantuu. Saduissa Mansikkahaltijattaren puutarha 

muuttuu jännittäväksi viidakoksi ja lepakot esittävät 

ystävyksille hauska varjoesityksen.

Niin kuin Mansikkahaltijattaren maailmassa aina, 

tärkeintä on auttaa ystävää ja katsoa, että kaikilla on 

hyvä olla. Ja tietysti syödä mansikkaherkkuja!

Runsas nelivärikuvitus koristaa Mansikkahaltijatta-

ren seikkailuja, ja hänen herttainen maailmansa sopii 

varmasti myös perheen pienimmille. 

26

Dahle, Stefanie

PELKKÄÄ 

AURINGONPAISTETTA

Mansikkahaltijattarella on ongelma: on kesä ja koko 

ajan vain sataa, sataa ja sataa. Mansikkamaalla alkavat 

mansikat jo roikottaa surullisesti päitään. Mikä neu-

voksi? Mansikkahaltijatar ystävineen keksii ratkaisun, 

niin kuin aina!

LASTENKIRJAT

Mansikka-haltijatar

Hokkuspokkusta  
lepakkopuussa  

ja muita satuja

Stefanie Dahle



PUUHAKIRJA
Väritys- ja pisteestä 

pisteeseen tehtäviä.

YSTÄVÄKIRJA
Täytettävä kaverikirja, lopus-

sa syntymäpäiväkalenteri.

MANSIKKATAIKAA 
HALTIJAMAASSA
Mansikkahaltijatar toimii 

lapsenvahtina ja osallistuu 

mansikkakilpailuun.

SALAISUUS 
MARJAMETSÄSSÄ
Metsässä tapahtuu outoja: 

mansikat muuttuvat 

sinisiksi ja jostain kuuluu 

hirveää meteliä.

LUMOAVAA, 
MANSIKKAHALTIJATAR
Lukemaan kannustava kirja, jossa 

osa tekstistä on korvattu kuvilla.

27

LUMOAVIA SATUJA

SUOMENNOS MAARIT VARPU  

ISBN 9789522304155

L82  

SID. 84 SIVUA  

175 X 245 

19,90 EUROA  

3

LUMOAVAA

SUOMENNOS MAARIT VARPU  

ISBN 9789522304162

L82 

SID. 52 SIVUA  

175 X 245 

17,90 EUROA

4

SAMMAKKOKONSERTTI

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304667

L85.1

SID. 84 SIVUA

175 X 245

19,90 EUROA

3

MANSIKKATAIKAA

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304308

L85  

220 X 285

SID. 26 SIVUA  

17,90 EUROA

3

SALAISUUS

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304681

L85

SID. 25 SIVUA

220 X 285

17,90 EUROA

3

PUUHAKIRJA

ISBN 9789522304186

NID. 48 SIVUA

210 X 295

15,90 EUROA

3

YSTÄVÄKIRJA

ISBN 9789522304407

150 X 215

SID. 88 SIVUA

14, 90 EUROA

HOKKUSTA

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522305169

L85.1

 SID. 84 SIVUA 

175 X 245  

19,90 EUROA 

3

PELKKÄÄ AURINGONP.

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522305404

L85.2  

SID. 25 SIVUA  

220 X 287

00,00 EUROA

3

LASTENKIRJAT
URINGONP.

PUUHA- JA 
VÄRITYSKIRJA
Tässä puuhakirjassa opi-

taan piirtämään pisteiden 

avulla erilaisia kuvioita ja 

värittämään. 

PUUHA JA VÄRITYSK.

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304728

L85

NID. 48 SIVUA

 210 X 295

15,90 EUROA

3
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LASTENKIRJAT

Birck & Birck

JOJO  PIENEN KOIRAN 

SUURET SEIKKAILUT

Jojo, pieni koiranpentu, haluaa isona lammas-

koiraksi. Jojo on hyvin vilkas ja seikkailunha-

luinen. Onneksi maatilalla sattuu ja tapahtuu, 

ja sillä on paljon ystäviä: kana, kissa ja possu. 

Niiden kanssa Jojo joutuu seikkailuun jos toi-

seen. Kertomukset ovat juuri sopivan pituisia 

ääneen luettaviksi. Kirja sisältää 12 kertomusta 

ja ihastuttavan nelivärikuvituksen.



29

LASTENKIRJAT

ISBN 9789522305428

L85.1  

SID. 112 SIVUA  

175 X 245

24,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 21

3

Muista myös: 
PIENI KOIRA ROHKEA KUIN KARHU



LASTENKIRJAT

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.

30

Stewner, Tanya & Prechtel, Florentine

LISÄÄ PILKKUJA 

DALMATIALAISELLE
Liliane etelätuuli -sarja

Liliane eli Lilli tapaa puistossa kauniin dalmatialais-

koiran Bellan. Mutta miksi Bella on niin peloissaan? 

Onko oudolla naisella jotain tekemistä asian kanssa? 

Onneksi Lilli taitaa eläinten kielen, ja hän pääsee pian 

salaisuuden jäljille. Taas paljon huumoria, eläimiä ja 

jännitystä sisältävä seikkailu!

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522305398

L82  

SID. 77 SIVUA

175 X 240  

19,90 EUROA

5



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 etsi-

mään kadonnutta kanaa ja kohtaa kaikenlaisia vastoinkäy-

misiä ja tapaa uusia ystäviä, ennen kuin kadonneen kanan 

arvoitus on ratkaistu. 

Stewner, Tanya – Prechtel, Florentine

PIENI AASI TEKEE SUURIA
Liliane Etelätuuli -sarja

Lilli ja hänen ystävänsä tutustuvat hevostallilla aasiin, joka 

kovasti haluaisi olla hevonen. Suruissaan aasi karkaa tallil-

ta ja joutuu vaaralliseen tilanteeseen. Mutta lopuksi aasista 

tulee sankari, koska se on juuri sellainen kuin se on.

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 mar-

sun kanssa ja selviää, että marsulla on kova ikävä ystävään-

sä. Lilli ystävineen etsii tarmokkaasti Mambon ystävää tie-

tämättä, kuka tai mikä ystävä on! Etsintäretkellä Lilli törmää 

harvinaisen epämiellyttäviin ihmisiin, jotka eivät ymmärrä, 

että eläimet ovat persoonia, joita pitää sellaisina kohdella.

31

LASTENKIRJAT

PALJON MELUA KANASTA

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304650

L84

SID. 80 SIVUA

145 X 220

24,90 EUROA

5

PIENI AASI TEKEE SUURIA

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304650

L84

SID. 80 SIVUA

145 X 220

24,90 EUROA

5

MARSU EIVÄT

VIIHDY YKSIN

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304643

L84

SID. 80 SIVUA

145 X 220

24,90 EUROA

5

VIRTAHEPO SEEPRANRAIDOISSA

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522305183

L84

SID. 80 SIVUA

145 X 220

24,90 EUROA

5



LASTENKIRJAT

32

Reeve, Philip & Mcintyre, Sarah

ASTRA JA AVARUUSKAKUT

Astra matkustaa vanhempineen avaruuden 

halki uuteen kotiin Nova Mundi -planeetalle. 

Matka kestää todella kauan, siksi matkustajat 

nukutetaan sen ajaksi. Astra kuitenkin herää 

kesken kaiken hirveään nälkään. Ja se vie Ast-

ran hurjaan seikkailuun, jossa hänen on taistel-

tava muun muassa tappajakuppikakkuja ja tu-

kehduttavia muffi  neja vastaan..

Kaksivärinen runsas kuvitus.

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522305381

L82  

SID. 212 SIVUA

135 X 190  

24,90 EUROA

6

Kello
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LASTENKIRJAT

Reeve, Philip & Mcintyre, Sarah

SHEN JA MOPSIT

Shen joutuu haaksirikkoon pohjoisessa meren 

jäädyttyä äkillisesti. Kerran sukupolven aikana 

ilmaantuva tositalvi on saapunut! Shenillä on 

mukanaan 66 mopsia, ja kun hän tapaa Shika-

nimisen tytön, he osallistuvat koiravaljakollaan 

huimaan kilpailuun, jonka aikana he tapaavat 

otuksia jos jonkinlaisia. 

Mielikuvituksellinen seikkailu, jonka aikana 

lukija ei taatusti pitkästy!

Kaksivärinen runsas kuvitus.

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522305374

L82  

SID. 212 SIVUA

135 X 190  

24,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 10

6
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LASTENKIRJAT

Reeve, Philip & Mcintyre, Sarah

EMILY JA HUVIPUISTO

Emily on syntynyt Kuu-huvipuistossa vaa-

leansinisestä munasta, jonka joku oli unoh-

tanut vuoristorataan. Nyt hän on asustellut 

huvipuiston löytötavaratoimiston ullakolla 

täysin tyytyväisenä. Huvipuiston korjaus-

ryhmä Jinks & O’Hara pitää huolta, että 

kaikki huvipuiston laitteet toimivat moit-

teettomasti. Mutta kun väkivaltainen tof-

feeräjähdys, käänteinen painovoima ja 

ryöstelevät hattarat alkavat riehua huvi-

puistossa, on Emilyn mentävä korjausryh-

män avuksi.

Kaksivärinen runsas kuvitus.

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522305367

L82  

SID. 212 SIVUA

KOKO 135 X 190  

24,90 EUROA

6
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LASTENKIRJAT

Reeve, Philip & Mcintyre, Sarah

OLIVER JA 

MERIPERUUKIT

Vihdoin Oliver tutkimusmatkailijavanhem-

pineen asettuu aloilleen vuosien matkojen 

jälkeen. Vihdoinkin tavallista elämää, huo-

kaa Oliver tyytyväisenä. Niinhän hän luu-

lee. Uuden kodin rantaan ajelehtii erikoi-

sia saaria, ja totta kai Oliverin vanhemmat 

lähtevät niitä tutkimaan. Ja katoavat saar-

ten mukana! Oliverin ei auta muuta kuin 

lähteä perään, ja hän joutuu mitä kum-

mallisimpiin seikkailuihin, joilla hän tapaa 

muun muassa meriapinoita, sarkastisia ve-

sikasveja ja merenneitoja…

Kaksivärinen runsas kuvitus.

SUOMENNOS MAARIT VARPU

ISBN 9789522304582

L82  

SID. 212 SIVUA  

135 X 190

24,90 EUROA

6
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Kansi ei ole lopullinen

Ulla Sainio TARRA-
KIRJA

Karhu ja Kettu

KISSATTARRAKIRJA
ISBN 978-952-230-521-3  •  15,90 euroa

ELÄIMETTARRAKIRJA
ISBN 978-952-230-432-2  •  15,90 euroa

PRINSESSATARRAKIRJA
ISBN 978-952-230-470-4  •  15,90 euroa

MERENNEITOTARRAKIRJA
ISBN 978-952-230-433-9  •  15,90 euroa

MERMAIDTARRAKIRJA
Englanninkielinen

ISBN 978-952-230-454-4  •  15,90 euroa

KARHU JA KETTU TARRAKIRJA
ISBN 978-952-230-504-6  •  15,90 euroa

NUKKEKOTITARRAKIRJA
ISBN 978-952-230-338-7  •  15,90 euroa

DINOSAURUSTARRAKIRJA
ISBN 978-952-230-344-8  •  15,90 euroa

TALVINEN PUUHAJÄTTI
ISBN 978-952-230-574-9  •  16,90 euroa

PONIKERHO
ISBN 978-952-230-473-5  •  15,90 euroa

MUSIIKKIKERHO
ISBN 978-952-230-497-1  •  15,90 euroa

VILSKETTÄ JA VILINÄÄ 

KAUPUNGISSA
ISBN 978-952-230-450-6  •  14,90 euroa
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LASTENKIRJAT

VILSKETTÄ JA VILINÄÄ 

MAAILMALLA
ISBN 978-952-230-451-3  •  14,90 euroa

VILSKETTÄ JA VILINÄÄ 

SATUMAASSA
ISBN 978-952-230-495-7  •  14,90 euroa

VILSKETTÄ JA VILINÄÄ 

MAALLA JA MERELLÄ
ISBN 978-952-230-500-8  •  14,90 euroa

VILSKETTÄ JA VILINÄÄ 

LOMALLA
ISBN 978-952-230-533-6  •  15,90 euroa

WENKOOLIT 

PUUHA JA VÄRITYSKIRJA
ISBN 978-952-230-419-3  •  15,90 euroa

WENKOOLIT

KOKO PERHEEN VÄRITYSVIHKO
ISBN 978-952-230-496-4  •  16,90 euroa

MANSIKKAHALTIJATAR

PUUHAKIRJA
ISBN 978-952-230-418-6  •  15,90 euroa

MANSIKKAHALTIJATAR

PUUHA JA VÄRITYSKIRJA
ISBN 978-952-230-472-8  •  15,90 euroa
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LASTENKIRJAT

Markkula, Jonna ja Metsälähde, Minea

PAIMENET KEDOLLA

Pieni paimenpoika pääsee ensimmäistä kertaa yöksi 

paimeneen, ja millainen yö siitä tulekaan! Pieni paimen 

saa todistaa ensimmäisen joulun tapahtumat.

Mukana on tarra-arkki, jolla voi täydentää kertomuk-

sen tapahtumia sen edetessä.

Markkula, Jonna – Metsälähde, Minea

JOULUN SANOMA

Joulun alla isoisä kertoo lapsenlapsilleen, miksi me 

vietämme joulua. Hän palaa ensimmäiseen jou-

luun, kertoo sen tapahtumista ja merkityksestä. 

Mukana on tarra-aukeama, jonka tarrojen avul-

la lapset voivat osallistua kertomukseen. Mukana 

myös jouluevankeliumi. Jonna Markkulan upea 

kuvitus yhdistää menneen ja nykyisen.

KANSI JONNA MARKKULA

ISBN 9789522305602

NID. 16 SIVUA + TARRA

AUKEAMA  

5,90 EUROA

3

KANSI JONNA MARKKULA

ISBN 9789522305237

NID. 16 SIVUA JA TARRA

AUKEAMA

105 X 150  

5,90 EUROA

3
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•  runsaasti tilaa 

 muistiinpanoille 

•  nelivärikuvitus

•  wiresidonta

•  kiiltolaminointi 

 kannessa

Tämän sivun seinäkalentereissa on:

•  nimipäivät

•  juhlapäivät

•  kuunkierto

•  liputuspäivät 

•  kirkkopyhien 

 tekstit

•  laskutasku    

 ajankohtaisten 

 papereiden 

 säilyttämistä varten

Ekola, Hanna

VALOA JA VOIMAA 2018

Hanna Ekolan herkät ja voimaannuttavat tekstit 

kulkevat kanssasi joka päivä. Niitä kehystävät ru-

nolliset kuvat maailman kauniista yksityikohdista. 

Hetki kalenterin äärellä on päivän meditaatiohet-

ki ja ilon tuoja. Hanna Ekolan viisas ja lämmin per-

soona tulee luoksesi kalenterin teksteissä.

ERI KUVAAJIA
KANSI IIRIS KALLUNKI

EAN 6430033317907
297 X 420 (AUKAISTUNA)

WIRESIDONTA
12,90 EUROA

Valoa ja voimaavoimaa
Hanna Ekola

KALENTERI 

2018

KALENTERI 

2018

KAUNEIMMAT 

KIRKKOMME 2018  

Kauneimmat kirkkomme -seinäkalenterin yhden-

teentoista vuosikertaan on valittu seuraavat kirkot: 

Alatornion kirkko, Draksfj ärdin kirkko, Kannelmäen 

kirkko, Karjalohjan kirkko, Kiteen kirkko, Naanta-

lin kirkko, Oulun tuomiokirkko, Reposaaren kirk-

ko, Sodankylän kirkko, Tammisaaren kirkko, Teijon 

kirkko ja Vaasan kirkko.

ERI KUVAAJIA
KANSI IIRIS KALLUNKI  

EAN 6430033317914
WIRESIDONTA  

297 X 420 (AUKAISTUNA)  
12,90 EUROA
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Kormilainen, Risto

LOHDUN VALOA

Jokainen meistä erilaisuudessaan on Juma-

lan ihme ja taideteos. Jumala on kutsunut 

meidät käyttöönsä ja kulumaan käytössä 

iloksi sekä tueksi toisillemme. Jumalan tilkkui-

na emme ole ylijäämäpalasia vaan tärkeitä 

elämässä. Seurakunnassa saamme olla yh-

dessä Jeesuksen hoidossa. Hän sitoo meidät 

yhteen ja luo anteeksiantamisen ilmapiirin. 

Jumalan tilkkuina täydennämme suuressa 

elämän taideteoksessa kokonaisuuden ehe-

äksi ja kauniiksi. 

Risto Kormilaisen teksteistä syntyy kuva 

henkilöstä, joka on vahvasti elämässä läsnä. 

Kaikkialla näkyy Luojan huolenpito ja rakka-

us. Jokaisella ihmisellä on maailmassa paik-

kansa, mahdollisuus rakastavaan vuoropu-

heluun toisten ja Jumalan kanssa. Väkevät 

nelivärikuvat syventävät lukukokemusta.

Risto Kormilainen on Suomussalmen kirk-

koherra ja Kajaanin rovastikunnan läänin-

rovasti. Hän on kirjoittanut lukuisia teoksia 

hartauskirjallisuudesta runouteen.

Arkki-kirjat

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305558

24  

SID. 80 SIVUA  

225 X 225  

26,90 EUROA
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Koskimies, Keijo (toim.)

KIRKKOMATKALLA

Tämä kirja sisältää tekstit seitsemältä-

toista kirjoittajalta, jotka ojensivat autta-

vat kätensä Ylivieskan hyväksi: arkkipiis-

pa John Vikström, piispat Eero Huovinen, 

Tapio Luoma, Simo Peura, Seppo Häkki-

nen, Matti Repo, Kaarlo Kalliala, kenttä-

piispa Pekka Särkiö, kirjailija Anna-Ma-

ri Kaskinen sekä ylivieskalaislähtöiset 

muusikot Jukka Leppilampi ja Aki Hie-

tala, pesäpalloilija Sami Haapakoski, leh-

tori-tietokirjailija Tuula Uusi-Hallila, pu-

heviestinnän professori Pekka Isotalus, 

kanttori Tuomo Nikkola, tiedottaja Eve-

liina Pylväs sekä Ylivieskan kirkkoherra 

Timo Määttä. Kirjassa tehdään Eveliina 

Pylvään opastuksella ja kuvin kierros me-

netetyssä kirkossa.KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305657

SID. 144 SIVUA  

225 X 230  

25,00 EUROA
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Arkki-kirjat LUTHERKIRJOITUSALUSTA 
(52 sivua)

Suurikokoinen alusta sopii esimerkiksi tietokoneen näppäimis-

tön alle tai vaikka keskelle työpöytää. Juhlallisen ulkonäön 

vuoksi sitä on mukava pitää esillä. Siihen voi kirjata ylös tärkeitä 

mieleenjohtumia tai muistettavia asioita, tai vaikka käyttää sut-

tupaperina, kukin tyylilleen uskollisena. 

Sivuja on 52, omansa vuoden joka viikolle. Sivut on liimattu 

alareunasta, joten sivut eivät käpristy.

Luther-aiheista alustaa koristaa keskiaikainen piirustus Wit-

tenbergistä ja Lutherin kasvoista. Alustassa on runsaasti tilaa 

muistiinpanoille ja merkinnöille.

Uskosta vanhurskas 
saa elää.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

EAN 6430033317990

52 SIVUA + PAHVIPOHJA

600 X 400  

11,90 EUROA

Luther, Martti 

GALATALAISKIRJEEN SELITYS
Galatalaiskirjeen selitys on Martti Lutherin pääteoksia. Hän piti 

sitä tärkeänä erityisesti siksi, että - Roomalaiskirjeen ohella - ni-

menomaan Galatalaiskirjeessä tulee "pelastus yksin armosta us-

kon kautta" kirkkaana ja lohdullisena esille. 

Nyt ilmestyvän laitoksen uuden suomennoksen pohjana on 

alkuperäinen vuoden 1535 laitos. Jukka Thurenin käännös nou-

dattelee nykyisen raamatunkäännöksen menetelmiä. Huomi-

ota on kiinnitetty tekstin selkeyteen mutta myös Lutherin il-

maisujen sävyjen välittymiseen nykylukijalle. Lyhyet selitykset 

teokseen on laatinut professori Lauri Koskenniemi. 

SUOMENNOS JUKKA THURÉN

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789516185258

LK 222

SID. 666 SIVUA

63 EUROA
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Luther, Martti

JALOKIVIKOKOELMA

Lutherin päivittäishartauskirja on juhlavuoden kunniaksi jälleen 

saatavana, uudessa ulkoasussa. Tämä hartaustekstikokoelma 

julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1908, mutta sen sanoma 

ei ole vuosikymmenten kuluessa menettänyt arvoaan, niin kuin 

eivät Lutherin ajatuksetkaan. 

Tiiviit hartaudet säihkyvät kuin jalokivet ja heijastavat Jumalan 

armahtavan rakkauden valoa. 

Martti Luther

95 TEESIN SELITYS
Väitteiden selitykset, 

jotka koskevat aneiden arvoa

Martti Lutherin 1517 julkaisemat teesit kuuluvat reformaation 

keskeisiin dokumentteihin. Näin alkaa yksi kuuluisimmista us-

konnollisista kirjoituksista:

Ensiksi todistan, että minä en halua sanoa tai pitää kiinni mis-

tään ehdottomasti paitsi, ennen kaikkea, siitä mikä on Pyhäs-

sä Raamatussa ja edelleen niiden kirkkoisien kirjoituksissa jotka 

ovat Rooman kirkon hyväksymiä ja jotka ovat tähän asti säily-

neet sekä kaanoneissa että paavin dekreeteissä. Mutta jos jotain 

väittämää ei näiden avulla voida osoittaa todeksi tai vääräksi, sii-

tä minä tulen pitämään kiinni, väittelyn vuoksi, arvioimalla sitä 

järjen ja kokemuksen kautta, aina, kuitenkin niin, että olen kai-

kessa loukkaamatta minun esimiesteni arvioita.

Tämä teos on yksi niistä kirjoista, joka on suuresti vaikuttanut 

siihen, miten länsimainen kulttuuri on muotoutunut.

Teoksessa on kirkkohistorian professorin Kaarlo Arff manin 

johdanto, ja suomennoksen on tarkistanut Jyväskylän yliopis-

ton latinanopettaja ja tietokirjailija Juha Tahvanainen.

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305251

24.1  

SID. 318 SIVUA  

115 X 165  

28,90 EUROA

SUOMENNOS TIMO SALMELA 

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305312  

SID. N. 200 SIVUA

LK. 23  

115 X 165  

28,90 EUROA
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Colin S. Smith

KUINKA PÄÄSIN 

TAIVAASEEN?
Ristin ryövärin kertomus

Mitä jos heräisit eräänä aamuna ja tietäisit, 

että se on elämäsi viimeinen päivä? Niin 

tapahtui ristin ryövärille, joka kuoli muu-

taman metrin päässä Jeesuksesta. Kuin-

ka pääsin taivaaseen? on ryövärin kerto-

mus hänen omin sanoin, kun hän katsoo 

taivaasta siihen päivään, joka muutti hä-

nen kohtalonsa ikuisiksi ajoiksi. Hän ker-

too myös uskosta, joka voi muuttaa myös 

sinun elämäsi.

KANSI IIRIS KALLUNKI

ISBN 9789522305756

22.33  

SID. N. 104 SIVUA  

115 X 165  

24,90 EUROA

ILMESTYY VIIKOLLA 38
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KIRKKOVIRSIKIRJAT

Meiltä Suomessa painetut laadukkaat 

virsikirjat lisäosalla, tai pelkät lisävihot. 

Kaikki virret ovat soinnutettu, ja jokainen 

virsi omalla aukeamallaan/sivullaan, jotta 

virren seuraaminen olisi helpompaa. Kaksi 

päänauhaa: hopean- ja kullanvärinen. 

Personointimahdollisuus!

VIRSIKIRJAN LISÄVIHKO 
Pehmeäkantinen 

9789522304803 • 8,90 euroa

VIRSIKIRJAN LISÄVIIHKO 
Kovakantinen

9789522304810 • 9,90 euroa

KIRKKOVIRSIKIRJA
Tummanpunainen baladek 

9789522304766 • 18,90 euroa

KIRKKOVIRSIKIRJA 
Tummansininen baladek 

9789522304773 • 18,90 euroa

KIRKKOVIRSIKIRJA 
Musta baladek 

9789522304780 • 18,90 euroa

KIRKKOVIRSIKIRJA 
Harmaa baladek 

9789522305619 • 18,90 euroa

KIRKKOVIRSIKIRJA 
Punainen taipuisakantinen 

9789522304889 • 18,90 euroa

KIRKKOVIRSIKIRJA 
Sininen taipuisakantinen 

9789522304896 • 18,90 euroa

KIRKKOVIRSIKIRJA 
Musta taipuisakantinen 

9789522304902 • 18,90 euroa

KIRKKOVIRSIKIRJA 
Juhla, musta 

9788522305640 • 39,90 euroa
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TASKUVIRSIKIRJAT

Kaikissa taskuvirsikirjoissamme katekismus ja lisäosa, jossa uudet 

virret. Myös taskuvirsikirjat ovat soinnutettu. 

VALTATIE 316 
978952230 5121 • 14,90 euroa

SUOJELUSENKELI VARJELEE 
9789522305107 • 14,90 euroa

ILOISET IHMISET
9789522305138 • 14,90 euroa

KUKKIA KEDOLLA  
9789522305114  • 14,90 euroa
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PIENI KIRJA LEVOKSI
ISBN 978-952-230-501-5

PIENI KIRJA VOIMAKSI
ISBN 978-952-230-502-2

PIENI KIRJA VALOKSI
ISBN 978-952-230-503-9

PIENI KIRJA LOHDUKSI
ISBN 978-952-230-455-1

ONNEKSI OLET!
ISBN 978-952-230-464-3

AURINKOVOIMAA 
ISBN 978-952-230-336-3

SANO SURUASI 

RAKKAUDEKSI 
ISBN 978-952-230-153-6

SANOJA VALOKSI JA 

VOIMAKSI
ISBN 978-985-230-460-5

OTAN OSAA SURUUSI 
ISBN 978-952-230-385-1

SIUNAA MINUA 
Pienen ystävän rukouskirja 

ISBN 978-952-230-386-8

ET OLE YKSIN CD
EAN 6419559003181

PPI LOOHDHD S

Pieni kirja
LOHDUKSILLLLOOOOOHHHHHDDDDDUUUUUKKKKKSSSSIIII

VO S

Pieni kirja
LEVOKSILLLLEEEEVVVVOOOOOKKKKSSSSIIII

O S

Pieni kirja
VOIMAKSIVVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIII

O S

Pieni kirja
VALOKSIVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKKKSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIII

Hanna Ekola

LESKENLEHTI
ISBN 978-952-230-383-7

Hanna Ekolan tuotantoa
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Varpu, Maarit (toim.)

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

Martin, Tiina

ASEMAN PUISTOSSA
ISBN 978-952-230-424-7

Lyytikäinen, Lea ja Gamzu, Itzhak

OPI HEPREAA
ISBN 978-952-230-456-8

Havimo, Timo

MATKAMIEHEN LUONTOKIRJA
ISBN 978-952-230-347-9

Bowie, Ian

FUN FINLAND
ISBN 978-952-230-218-2

Bowie, Ian

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

Kirjailija

KISSAMAISTA
ISBN 978-952-230-460-5

KOIRAMAISTA
ISBN 978-952-230-461-2

Ramstadius, Nina

ENKELEISTÄ
ISBN 978-952-230-462-9

Ramstadius, Nina

KOSKETTI POSKEA 

PEHMEÄ SIIPI
ISBN 978-952-230-428-5

Kauhanen, Ulla

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

Kolho, Heli – Turunen, Tuula

YHDESSÄ
ISBN 978-952-230-517-6

Mustonen, Sana

RAKKAUDESTA 

SANANEN
ISBN 978-952-230-413-1
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Heikki Eklöf

MERI  ARREMERIROSVOJEN AARRE

Markkula, Jonna – Varpu, Maarit

ELÄIMET PUUHISSAAN
ISBN 978-952-230-467-4

Varpu, Maarit

LAPSEN OMA ELÄINKIRJA
ISBN 978-852-230-434-6

Toivola, Armi

JÄNIKSENPOIKA ETSII 

VELJEÄÄN
ISBN 978-952-230-522-0

Dahle, Stefanie

LILIA, PIENI 

KEIJUKAISPRINSESSA
ISBN 978-952-230-469-8

Dahle, Stefanie

LILIA, PIENI 

KEIJUKAISPRINSESSA
Taikayö keijukaismetsässä

ISBN 978-952-230-520-6

Koivisto, Juhani – Sainio, Ulla – 

Viika, Sakari

BALETIN TÄHTI
ISBN 978-952-230-318-9

Eklöf, Heikki

AMIRAALI AMMUS JA 

MERIROSVOJEN AARRE
ISBN 978-952-230-405-6

Bowie, Ian – Kantola, Sibel

MATIAS MAAHINEN JA 

PÖRRI PEIKKO
ISBN 978-952-230-515-2

Grahame, Kenneth – Roberts, David

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

Varpu, Maarit – Markkula, Jonna

KAVERIKIRJA
ISBN 978-952-230-441-4



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 

Aluemyyntipäällikkö

Anne Savolainen 040 966 0862

tilaajapalvelu@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!
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