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SISÄLTÖ:

4  Lasten kuvakirjasarjat

17  Lasten kuvitetut lorukirjat

20  Lasten kuvitetut tietokirjat

22  Lasten kirjasarjat

29  Lastenromaanit

30  Nuortenkirjasarjat

Kvaliti on lasten- ja nuortenkirjoihin 
erikoistunut kustantamo, joka haluaa 
sytyttää lasten lukuinnon hauskojen 

kirjojen avulla. Iso osa valikoimastamme 
on suunnattu alle kouluikäisille 
lapsille sekä alakoululaisille.

Vuosi 2022 puhalsi meille 
muutoksen tuulia. Ehkä suu-
rimpana asiana oli jo jonkin 
aikaa valmistelun alla ollut 
– ja vihdoin syyskuun alussa 
toteutunut – logistiikkatalon 
vaihto. Kirjavarastomme muut-
ti elokuun lopussa Porvoosta 
Hyvinkäälle, ja nyt  kokonaisval-
taiset logistiikkaratkaisut meille tar-
joaa Kirjavälitys. Yhteistyömme on alka-
nut erinomaisesti, kiitos siitä jo nyt!

Tiivistimme myös kansainvälistä yhteistyö-
tä vuoden 2022 aikana, jotta voimme tarjota 
tulevaisuudessa entistä paremman valikoiman 
käännöskirjoja. Kevään 2023 kustannusohjel-
massamme onkin ennätysmäärä laadukkaita 
käännettyjä lastenkirjoja: Franklin ja ystävät 
-sarjaan tulee kaksi uutta osaa, Ashley Spire-
sin kansainvälinen bestseller Maailman mah-
tavin vekotin saa vihdoin jatkoa kirjassa Maa-
ilman mahtavin idea ja Edward Kayn Ällöttävä 
tiede -tietokirjasarja alkaa osalla Haiseva tie-
de – vain muutamia esimerkkejä poimiakseni.

Olemme saaneet kevään 2023 kustannus-
ohjelmaamme myös useita meille uusia koti-
maisia kirjailijoita: Tapani Baggelta julkaistaan 
uusi osa Tahvo ja Bella -kuvakirjasarjaan, täl-

lä kertaa Jusa Hämäläisen kuvittamana. 
Jenni Skyttä-Forssell ja Giannetta 

Porta (kuv.) aloittavat uuden yhtei-
sen kuvakirjasarjan Viltti ja Vanu. 
Tittamari Marttinen taas on kir-
joittanut ensimmäisen osan 
Luka ja Lulu -lastenkirjasarjaan, 
jota kuvittaa mm. Unelmakoirat- 

sarjan kuvittajana tunnettu Reija 
Kiiski. Meitä odottaa siis kiireinen 

kevät!
Vuosi 2022 toi meille myös uusia 

jälleenmyyjiä, suurimpina Prisma-hypermar-
ketit ja Akateemisen kirjakaupan myymälät. 
Olemme äärimmäisen iloisia kaikista uusista 
ja myös vanhoista yhteistyökumppaneista!

Muutoksen tuulet ovat siis olleet meille kus-
tantamona onneksi enimmäkseen myötäisiä 
tänä vuonna, mutta toki synkkänä pilvenä tu-
levaisuutta varjostaa Venäjän laittomasti aloit-
tama – ja edelleen jatkama – hyökkäyssota 
Ukrainaan. Sille ei näy loppua eikä sen vai-
kutuksia voi ennustaa. Toivokaamme silti rau-
hanomaista ratkaisua, jossa Venäjä vetäytyisi 
Ukrainasta lopullisesti, vaikka se utopialta nyt 
vaikuttaakin.

Hanna Sinkkonen
kustantaja

WWW.KVALITI.COM

YHTEYSTIEDOT:

+358 40 7328171

info@kvaliti.com

KVALITI OY
Mansikkaojantie 298, 25380 Salo

WWW.KVALITI.COM

Tilaukset:
Kirjavälitys Oy

asiakaspalvelu@kirjavalitys.fi



MYÖS
ALBI
PITÄÄ

KIRJOISTA!
LASTEN- JA NUORTENKIRJOIHIN
ERIKOISTUNUT KUSTANTAMO

KVALITI

KEVÄT 2023

SISÄLTÖ:

4  Lasten kuvakirjasarjat

17  Lasten kuvitetut lorukirjat

20  Lasten kuvitetut tietokirjat

22  Lasten kirjasarjat

29  Lastenromaanit

30  Nuortenkirjasarjat

Kvaliti on lasten- ja nuortenkirjoihin 
erikoistunut kustantamo, joka haluaa 
sytyttää lasten lukuinnon hauskojen 

kirjojen avulla. Iso osa valikoimastamme 
on suunnattu alle kouluikäisille 
lapsille sekä alakoululaisille.

Vuosi 2022 puhalsi meille 
muutoksen tuulia. Ehkä suu-
rimpana asiana oli jo jonkin 
aikaa valmistelun alla ollut 
– ja vihdoin syyskuun alussa 
toteutunut – logistiikkatalon 
vaihto. Kirjavarastomme muut-
ti elokuun lopussa Porvoosta 
Hyvinkäälle, ja nyt  kokonaisval-
taiset logistiikkaratkaisut meille tar-
joaa Kirjavälitys. Yhteistyömme on alka-
nut erinomaisesti, kiitos siitä jo nyt!

Tiivistimme myös kansainvälistä yhteistyö-
tä vuoden 2022 aikana, jotta voimme tarjota 
tulevaisuudessa entistä paremman valikoiman 
käännöskirjoja. Kevään 2023 kustannusohjel-
massamme onkin ennätysmäärä laadukkaita 
käännettyjä lastenkirjoja: Franklin ja ystävät 
-sarjaan tulee kaksi uutta osaa, Ashley Spire-
sin kansainvälinen bestseller Maailman mah-
tavin vekotin saa vihdoin jatkoa kirjassa Maa-
ilman mahtavin idea ja Edward Kayn Ällöttävä 
tiede -tietokirjasarja alkaa osalla Haiseva tie-
de – vain muutamia esimerkkejä poimiakseni.

Olemme saaneet kevään 2023 kustannus-
ohjelmaamme myös useita meille uusia koti-
maisia kirjailijoita: Tapani Baggelta julkaistaan 
uusi osa Tahvo ja Bella -kuvakirjasarjaan, täl-

lä kertaa Jusa Hämäläisen kuvittamana. 
Jenni Skyttä-Forssell ja Giannetta 

Porta (kuv.) aloittavat uuden yhtei-
sen kuvakirjasarjan Viltti ja Vanu. 
Tittamari Marttinen taas on kir-
joittanut ensimmäisen osan 
Luka ja Lulu -lastenkirjasarjaan, 
jota kuvittaa mm. Unelmakoirat- 

sarjan kuvittajana tunnettu Reija 
Kiiski. Meitä odottaa siis kiireinen 

kevät!
Vuosi 2022 toi meille myös uusia 

jälleenmyyjiä, suurimpina Prisma-hypermar-
ketit ja Akateemisen kirjakaupan myymälät. 
Olemme äärimmäisen iloisia kaikista uusista 
ja myös vanhoista yhteistyökumppaneista!

Muutoksen tuulet ovat siis olleet meille kus-
tantamona onneksi enimmäkseen myötäisiä 
tänä vuonna, mutta toki synkkänä pilvenä tu-
levaisuutta varjostaa Venäjän laittomasti aloit-
tama – ja edelleen jatkama – hyökkäyssota 
Ukrainaan. Sille ei näy loppua eikä sen vai-
kutuksia voi ennustaa. Toivokaamme silti rau-
hanomaista ratkaisua, jossa Venäjä vetäytyisi 
Ukrainasta lopullisesti, vaikka se utopialta nyt 
vaikuttaakin.

Hanna Sinkkonen
kustantaja

WWW.KVALITI.COM

YHTEYSTIEDOT:

+358 40 7328171

info@kvaliti.com

KVALITI OY
Mansikkaojantie 298, 25380 Salo

WWW.KVALITI.COM

Tilaukset:
Kirjavälitys Oy

asiakaspalvelu@kirjavalitys.fi



FRANKLIN JA YSTÄVÄT
Suomentanut Marvi Jalo

ILMESTYY TAMMIKUUSSA
L85.22 | 24 sivua | Ikäsuositus: 3+
195mm x 219mm | sidottu
EAN 9789523940185
EAN 9789523940192

Lähde seikkailemaan 
Franklinin ja hänen ystäviensä 

seurassa!

Suosittuun, Pikku Kakkosesta tuttuun 
televisio-ohjelmaan perustuva kirjasarja 

ilahduttaa niin uusia kuin vanhojakin 
Franklin-faneja.

Franklin ja ihme

Franklin ja Kani etsivät ”luonnon ihmettä” 
kouluprojektia varten, kun he löytävät pensaan 
oksasta roikkuvan kummallisen pallukan. Pian 
he oppivat, että kotelo on perhoseksi muuttuvan 
toukan koti, jolloin he tietävät löytäneensä 
täydellisen ihmeen! On vain yksi ongelma – Kani 
sanoo, ettei voi puhua heidän löydöstään koko 
luokan edessä. Hän pelkää, että kaikki nauravat 
hänelle.
”Joskus, kun pelkään, harjoittelu auttaa”, Franklin 
ehdottaa ja suunnittelee Kanille luovan tavan 
harjoitella etukäteen. Mutta riittääkö harjoittelu 
auttamaan Kania pääsemään pelosta yli?

Franklin ja iso pieni seikkailu

Franklin kilpikonna ja hänen eläinystävänsä 
leikkivät mielellään etsiviä. He ratkaisevat 
mysteereitä etsimällä vihjeitä, joten he kutsuvat 
itseään Vihjevainuiksi. Eräänä päivänä, kun 
Franklinin nuorempi sisar Harriet ei löydä 
pehmoeläintään Lilli-kisua mistään, Franklin 
sanoo: ”Ihan kuin Vihjevainujen apua 
tarvittaisiin!”

Kirjoja satutuokioihin

ÄÄNEEN LUETTAVAKSI 

RYHMÄTYÖTAITOJEN 
OPETTELUUN

TUNTEIDEN KÄSITTELYYN

WWW.KVALITI.COM4 5
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Eläintohtori Wuffe
kirjoittanut ja kuvittanut Mikko Kunnas

ILMESTYY HELMIKUUSSA
L85.22 | 28 sivua | Ikäsuositus: 3+

225mm x 226mm, sidottu
EAN 9789523940208

Eläintohtori Wuffe on maailman paras eläin-
lääkäri, koska hän ymmärtää eläinten kieltä. 
Ilona ja Oskari ovat maailman parhaat eläin-
lääkäriapulaiset, koska he ovat aina valmiit 
auttamaan.

Eläintohtori Wuffen klinikalla hoidetaan mo-
nenlaiset vaivat, mutta usein täytyy myös läh-
teä hoitokäynnille potilaan luo. Silloin otetaan 
käyttöön monitoimiajoneuvo Kupla-Kärry. Se 
kulkee maalla, merellä ja ilmassa eikä tupru-
ta pakokaasuja. Kupla-Kärryllä Wuffe apulai-
sineen pääsee auttamaan eläimiä jokaiseen 
maapallon kolkkaan.

”Onneksi eläintohtori Wuffe
osaa eläinten kieltä!

WUFF, WUFF,
mikä tarkoittaa...”

Eläintohtori Wuffe on vauhdikas, humoristi-
nen ja lämminhenkinen kirjasarja yli kolme-
vuotiaille. Kirjojen värikkäät kuvat ja iltasa-
dun mittaiset tarinat tarjoavat pienelle lapselle 
sopivan määrän seikkailua, auttamisen iloa ja 
tietoa eläimistä satua unohtamatta.  

Sarjan luoja, Mikko Kunnas, on koulutuksel-
taan visuaalisen kulttuurin maisteri ja pedagogi. 
Hän on tunnettu YLE:lle tuottamistaan lasten- 
animaatioista sekä mm. kirjasarjoista Noksu ja 
Albi Lumiukko.aikaisemmin ilmestyneet:

ja...

tatu tonnikala
ean 9789527202586

roosa krokotiili
ean 9789527202593

lilli lehmä
ean 9789527202609

kille kissa
ean 9789527202883

kaapo karhu
ean 9789527202722

kiira kirahvi
ean 9789523940000
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ILMESTYY HELMIKUUSSA
L85.22 | 32 sivua | Ikäsuositus: 3+
208mm x 209mm, sidottu
EAN 9789523940161

possu ja pupu
kirjoittanut ja kuvittanut GENEVIÈVE CÔTÉ
Suomentanut Marvi Jalo

Suurenmoinen herra Kunkku
kirjoittanut ja kuvittanut GENEVIÈVE CÔTÉ
Suomentanut Marvi Jalo

TV:STÄ
TUTTU!

Herra Kunkku tykkää kukkasista ja koneista. 
Kun hän huomaa toukan nakertaman kukan, 
hän rakentaa telaketjuhärvelin ja kaasuttaa 
pyydystämään toukkaa - huomaamatta 
lainkaan, että taivaalle tupruaa paksua savua 
ja että kaverit käskevät häntä pysähtymään! 
He eivät todellakaan ole mielissään. Mutta 
herra Kunkkupa keksii, miten härvelistä 
tehdään ympäristöystävällinen.

Sarjan kolmannen osan jännittävä seikkailu 
auttaa istuttamaan ympäristötietoisuutta 
kaikkein pienimpienkin päähän.

Suurenmoinen herra Kunkku -kirjojen 
perusteella on tehty kansainvälinen 
animaatiosarja, jota esitetään myös Pikku 
Kakkosessa ja YLE Areenassa ILMESTYY MAALISKUUSSA

L85.22 | 32 sivua | Ikäsuositus: 3+
225mm x 226mm, sidottu

EAN 9789523940307

aikaisemmin ilmestynEET:
 
herra kunkun palatsi
ean 9789527202791

HERRA KUNKUN TAVARAT
EAN 9789523940079

Yhteisen leikin päätyttyä riitaan nirso pupu 
ja elämäniloa pursuava possu kokeilevat 
kaikkea, mitä he voivat tehdä ilman toisiaan. 
Vähitellen ystävykset ymmärtävät, että elämä 
on paljon suloisempaa, kun sen jakaa toisen 
kanssa.
Tämä lempeän humoristinen, viehättävästi 
kuvitettu kirja käsittelee ystävyyden ylä- ja 
alamäkiä.

Geneviève Côté on kanadalainen kirjailija 
ja kuvittaja. Hänen teoksensa ovat voittaneet 
monia palkintoja, esimerkiksi Kanadan 
arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon 
Governor General’s Award for Illustrationin.

aikaisemmin ilmestynyt: 
sinä ja minä
ean 9789527202951

Possu ja Pupu -sarja
käsittelee ystävyyttä kahden

luonteeltaan ja ulkonäöltään hyvin
erilaisen hahmon kautta.

WWW.KVALITI.COM8 9
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Sydänmailla
kirjoittanut ja kuvittanut nicholas oldland
Suomentanut Marvi Jalo

Maailmalla sydämet valloittanut Sydänmailla- 
kirjasarja on käännetty 25 eri kielialueelle 
mm. tanskaksi, norjaksi, saksaksi ja ranskaksi.

Sarjan luoja Nicholas Oldland on opiskellut 
taideaineita Mount Allisonin yliopistossa 
Kanadan New Brunswickissa. Hän toimi sen 
jälkeen menestyksekkäästi mainostoimittajana 
ja animaattorina, kunnes ryhtyi Hatley-
nimisen lastenvaatteita valmistavan yrityksen 
taiteelliseksi johtajaksi. Vapaa-ajallaan hän 
kirjoittaa ja kuvittaa lastenkirjoja.

350 000
KIRJAA

MYYTY!

KÄÄNNETTY
25

KIELELLE!

ILMESTYY HUHTIKUUSSA
L85.22 | 32 sivua | Ikäsuositus: 3+
208mm x 209mm, sidottu
EAN 9789523940321

aikaisemmin ilmestyneet: 
karhu joka halasi
ean 9789527202616

hirvi joka uskalsi
EAN 9789527202623

majava joka sähläsi
ean 9789527202715

reissu joka lässähti
ean 9789527202852

joulu joka villitsi
ean 9789523940086
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Noksu
kirjoittanut ja kuvittanut mikko kunnas

ILMESTYY TOUKOKUUSSA
L85.22 | 28 sivua | Ikäsuositus: 3+
205mm x 206mm, sidottu
EAN 9789523940383

Noksu ja Nupi opettelevat kierrättämään 
kotitalouden jätteitä.

Vuoden 2021 Storytel Awards 
-palkintoehdokas Mikko Kunnas on 
koulutukseltaan visuaalisen kulttuurin 
maisteri ja pedagogi. Noksu-kirjojen 
sarjakuvamaiset hahmot, värikkäät kuvat ja 

hupaisat tapahtumat vetoavat erityisesti 2-5 
-vuotiaaseen. Noksu ja Nupi seikkailevat 
myös suositussa lasten animaatiosarjassa sekä 
Pikku Kakkosen sovelluksessa.

NOKSUN JA NUPIN
PUUTARHAN LÖYDÄT
MYÖS PIKKU KAKKOSEN 
SOVELLUKSESTA!

MAAILMAN MAHTAVIN
kirjoittanut ja kuvittanut ashley spires
Suomentanut Marvi Jalo

ILMESTYY TAMMIKUUSSA
L85.22 | 40 sivua | Ikäsuositus: 3+

225mm x 226mm, sidottu
EAN 9789523940253

Odotettu jatko-osa kansainväliselle
moninkertaisesti palkitulle bestsellerille!

tv-sarja
tulossa!

Tämän tarinan tyttö rakastaa tehdä asioita koira-
apulaisensa kanssa. Tytön aivot ovat suorastaan 
ideamylly: uusia keksintöjä pulpahtelee niin 
nopeaa tahtia, että perässä on vaikea pysyä. 
Kunnes yhtenä päivänä kaikki loppuu. Tyttö ei 
keksi yhtään uutta ideaa. Ei, vaikka hän yrittää 
kaikkea mahdollista, jopa yhdellä jalalla 
hyppimistä ravistaakseen idean päästään. Kun 
ideat eivät vie tilaa tytön aivoista, häntä alkaa 
ahdistaa. Mitä jos hän ei enää koskaan keksi 
uutta ideaa?

Ashley Spiers vangitsee nerokkaasti luovan 
prosessin ylä- ja alamäkiä tässä ihastuttavassa 
kuvakirjassa, jonka pääosissa ovat Jotain aivan 
suurenmoista -elokuvan rakastetut hahmot. 
Tunnusomaisella nokkeluudellaan ja kuivalla 
huumorillaan Spires tarjoaa korkeatasoista 
viihdettä lukijoille, jotka haluavat sankarinsa 
saavan mojonsa takaisin.
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tahvo ja bella
kirjoittanut Tapani bagge
kuvittanut jusa hämäläinen

ILMESTYY TOUKOKUUSSA
L85.22 | 28 sivua | Ikäsuositus: 3+
215mm x 216mm, sidottu
EAN 9789523940178

Kevät ja muuttolinnut saapuvat Majakka- 
saarelle, jossa siperiantiikeri Tahvo ja meksikon- 
karvatonkoira Bella asuvat kalastaja-Selman 
kanssa. Keväthuuma valtaa Tahvon ja Bellan-
kin, ja Tahvo rakentaa Bellalle pesän.

Yhtenä aamuna pesästä löytyy muna. Tahvo ja 
Bella alkavat hautoa sitä. Mutta miten he pysty-
vät varjelemaan munaa vaaroilta? Kuoriutuuko 
munasta lopulta hirmulisko vai ruma ankanpoi-
kanen? Kuinka Tahvo ja Bella pystyvät ruokki-
maan tulokkaan? Miten koulutus järjestyy?

VILTTI JA VANU
kirjoittanut JENNI SKYTTÄ-FORSSELL
kuvittanut giannetta porta

ILMESTYY MAALISKUUSSA
L85.22 | 24 sivua | Ikäsuositus: 3+

225mm x 226mm, sidottu
EAN 9789523940291

Tänään Viltillä ja Vanulla on hieman 
erikoinen päivä. Päiväkoti on kiinni, 
ja sisarukset menevät Topille ja Toi-
vo-enolle hoitoon isoon keltaiseen ta-
loon. Siellä leikitään piilosta pölyisel-
lä vintillä, tehdään maja ja paistetaan lettuja. 
Ihan kuin olisi juhlapäivä. Puuhien keskellä et-
sitään Topin ja Toivon kissaa Takkua. Minne ih-
meeseen se on oikein kadonnut?

Toivo käskee olla varovainen. Koko ajan. Joka 
asiassa. Se on Viltistä ja Vanusta vähän has-
sua. Missään ei olla niin varovaisia kuin täällä, 
paitsi ehkä sairaalassa, Viltti ja Vanu pohtivat.

Viltti ja Vanu varovaisten talossa on lämmin-
henkinen lastenkirja koko perheen yhteisiin 
hetkiin. Tarina normalisoi kaikenlaisia perhei-
tä ja ravistelee rakenteita lämpimällä otteella.

Kirja aloittaa uuden lasten kirjasarjan, jos-
sa Jenni Skyttä-Forssellin lämmin kerronta ja 
Giannetta Portan värikkäät sekä tunnelmalli-
set kuvat yhdistyvät valloittavalla tavalla.

Jenni Skyttä-Forssell on lastenkirjailija ja muun 
muassa toinen suositun Piirretään satuja iholle 
-sarjan luojista. Giannetta Porta on väri-iloit-
telua ja pikkiriikkisiä yksityiskohtia rakastava 
kuvittaja Tampereelta.(ja kirjoittanut myös itse) 
kansainvälisiä menestysteoksia.

Ahkeran ja palkitun kirjailijan Tapani Baggen 
luoma hauska kaksikko Tahvo ja Bella on aiem-
min seikkaillut aapisessa ja lukukirjassa sekä 
kolmessa kuvakirjassa (T&B pyörremyrskyssä, 
T&B hernerokkasumussa ja T&B lumipyryssä). 
Heidät on myös nähty Nukketeatteri Vahapa-
vun, Teatteri Akseli Klonkin ja Helsingin Kau-
punginteatterin esityksissä. Nyt Tahvo ja Bel-
la palaavat kirjamuotoon Jusa Hämäläisen 
upeasti kuvittamina. Tahvon ja Bellan kevät-
huuma on Baggen ja Hämäläisen kymmenes 
yhteinen kirja.
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sanelman ratsastuskoulu
kirjoittanut marvi ja merja jalo
kuvittanut elina jasu

Sanelman ratsastuskoululla alkaa uusi alkeiskurssi. Siitä kaikki ponit 
eivät ole lainkaan mielissään. Juonikkaimmat yrittävät jo keksiä, miten 
päästä eroon tunaroivista tenavista. Kohta kentällä onkin täysi kaaos, ja 
meno äityy niin ärhäkkääksi, että rauhallinen Maltti loukkaa jalkansa.

aikaisemmin ilmestynyt: 
sanelman poikaystävä

ean 9789527202906

ILMESTYY KESÄKUUSSA
L85.22 | 24 sivua | Ikäsuositus: 3+
205mm x 206mm, sidottu
EAN 9789523940352

lastenhuoneen loruromukoppa
kirjoittanut pirjo ilmasti
kuvittanut pauliina paavola

Änkänvänkkä ja muut hilpeät hahmot johdat-
tavat lukijan loruromukopan opettavaisten, 
mutta huumorilla höystettyjen tarinoiden ää-
relle. Millainen hurja otus vaanii pikkuruista 
Mörkö Mökö-Pöötä lammen pinnan alla? Mitä 
tekee Topi, kun Ärrä ja Ässä lähtevät taas ker-
ran karkuun? Entäpä miten käy Kemppaisten 
korkokenkäbisneksen?

Valmistaudu lähtemään reissuun herra Heip-
parallaan kanssa maailmalle sekä aarrejahtiin 
Krokotiilin ja herra Siilin kanssa. Kummitusta-
rinassa ovat valloillaan ihmissudet, luurangot, 
haamut ja avaruusoliot – uskallatko kuulla, 
miten kauhujen yöstä selvitään? Sekin selviää 
kuinka Änkänvänkkä saadaan kuriin vai onko 
se edes mahdollista...

Minä olen Änkänvänkkä,
ihan oikea känkkäränkkä.

Kiukusta kasvan,
porusta paisun,

huudosta hujahdan hujopiksi,
jäkätyksestä jättiläiseksi.

Hiivin hiljaa erääseen pihaan,
tartun pikkuisen pojan hihaan.

Salaa piiloudun peiton alle,
huomenna näytän maailmalle!

Pikkulapsiperheen arjen haasteista, ihmetyk-
sen aiheista ja oivalluksista syntyneen esikois-
runokokoelman Lastenhuoneen loruromu- 
koppa on riimitellyt Pirjo Ilmasti omien poi-
kiensa inspiroimana. Graafikko Pauliina Paa-
volan ihastuttava, herkullisen värikäs sekä 
pieniä, hauskoja yksityiskohtia sisältävä ku-
vitus viimeistelee lukuelämyksen.

ILMESTYY HELMIKUUSSA
L85.22 | 24 sivua | Ikäsuositus: 3+

205mm x 256mm, sidottu
EAN 9789523940260
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lare
kirjoittanut ja kuvittanut ashley spires
suomentanut marvi jalo

apinakapina
kirjoittanut heather tekavec
kuvittanut davis huyck
suomentanut marvi jalo

Tässä on Lare.

Karvainen, yli kaksimetrinen, kasvisruokaa 
nauttiva isojalka tykkää elämän vaatimatto-
mista puolista: puutarhanhoidosta, pitkistä 
metsälenkeistä ja keskiviikon pyykkipäivistä. 
Laresta tuntuu kuin kukaan ei edes tietäisi, 
että hän on olemassa. Vaan hyvä niin. Lare 
asustelee onnellisena yhdessä lemmikki- 
kaninsa Eerikin kanssa... kunnes eräänä päi-
vänä kaikki yhtäkkiä muuttuu. Tai ainakin 
melkein kaikki.

Olipa lukijalla isot tai pienet jalat, hän ihas-
tuu päätä pahkaa Lareen. Tämä on suloinen 
ja hauska tarina yksinäisyydestä, toveruudesta 
ja sen oikean löytämisestä.

Ashley Spires varttui luoteis-Kanadassa 
Atlantin rannalla alueella, jota pidetään ylei-
sesti isojalkojen asuinpaikkana. Siitä hän 
keksi idean tähän kirjaan. Ashley on moneen 
otteeseen palkittu lastenkirjailija ja kuvittaja. 
Hän hölkkää kuten Lare, on kasvissyöjä, 
hoivailee lemmikkejään ja heittelee omia 
sukkeluuksiaan katsoessaan huonoja eloku-
via. Ashley viettää hiljaiseloa Saskatchewa-
nin sydänmailla Saskatoonissa lukuisten pien-
ten karvaisten eläinten ja yhden todella ison 
ja karvaisen seurassa.

ILMESTYY MAALISKUUSSA
L85.22 | 32 sivua | Ikäsuositus: 3+
215mm x 276mm, sidottu
EAN 9789523940314

ILMESTYY HUHTIKUUSSA
L85.22 | 32 sivua | Ikäsuositus: 3+

255mm x 231mm, sidottu
EAN 9789523940345

Eipä vanha eläintarhanpitäjä arvaakaan, 
millaisia ongelmia syntyy, kun hän siirtää 
apinahäkin lasten leikkikentän viereen. 
Lapset ovat pikkuapinoiden mielestä 
kiehtovia, ja ennen pitkää ne alkavat matkia 
lapsia. Mutta äitiapina ei voi sietää sellaista! 
Hyvin käyttäytyvät lapset ärsyttävät äitiä, 
joka kaipaa entistä sotkua, mekkalaa ja 
vallattomia kujeita. ”Koettakaa nyt ihmeessä 
käyttäytyä kuin apinat!” se kiljuu.
Eläintarhassa käyvät lapsetkin ovat kaikkea 
muuta kuin tyytyväisiä - eihän hyvätapaisten 
apinoiden katselemisessa ole mitään itua. 
Vaan mitäpä eläintarhanpitäjä sille mahtaisi?

Nauruhermoja kutkuttava, hyviin tapoihin 
keskittyvä tarina, joka taatusti lietsoo 
apinakapinaa jokaisen lukijan sisimmässä!

Nuorempana Heather Tekavec sanoi 
aina haluavansa kolme lasta: tytön, pojan 
ja apinan. Sen sijaan hän saikin kolme 
tytärtä, jotka usein käyttäytyvät kuin apinat! 
Apinakapina on hänen kymmenes kirjansa. 
Heather asuu perheensä kanssa Brittiläisen 
Columbian Cloverdalessa.

David Huyck kuvittaa kirjoja, sarjakuvia 
ja julisteita ja keksii erityisen mielellään 
tarinoita ja kuvituksia lapsille ja heidän 
vanhemmilleen. Hän tykkää käydä 
eläintarhoissa katsomassa gibboneita ja 
lumiapinoita. Etenkin saukot ovat hänen 
suosiossaan. David ja hänen perheensä asuvat 
Minnesotan Northfieldissä.
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vanhemmilleen. Hän tykkää käydä 
eläintarhoissa katsomassa gibboneita ja 
lumiapinoita. Etenkin saukot ovat hänen 
suosiossaan. David ja hänen perheensä asuvat 
Minnesotan Northfieldissä.
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hampaat
kirjoittanut raili mikkanen
kuvittanut harri tarkka

”Niillä voi purra 
ruokaa tai lelua.

Niillä ei saa
purra kaveria.”

Riemukkaasti kuvitettu tietokirja hampaista 
perheen pienimmille! Mitä kaikkea hampailla 
voi tehdä? Onko maitohammas maitoa? Rau-
tahammas rautaa? Miksi hampaita pitää hoi-
taa?

Hampaat-kirja kantaa VaLas-logoa, joka on 
Vapaiden lasten- ja nuortenkirjailijoiden laa-
tumerkki.

Pitkän ja tuotteliaan kirjailijanuran tehnyt Raili 
Mikkanen on palkittu mm. Finlandia Junior 
-palkinnolla ja Anni Swan -mitalilla. Hän kir-
joittaa sekä lapsille, nuorille että aikuisille. 
Tunnetuin Raili Mikkasen luoma hahmo lienee 
tv:stä tuttu Histamiini-hevonen, josta on ilmes-
tynyt 12 kirjaa.

Helsinkiläinen arkkitehti Harri Tarkka on ko-
kenut ja monipuolinen kuvittaja, jonka rie-
mastuttavista kuvista löytyy paljon yksityis-
kohtia ja katseltavaa useammalle lukukerralle.

ILMESTYY TAMMIKUUSSA
L85.22 | 24 sivua | Ikäsuositus: 3+
200mm x 221mm, sidottu
EAN 9789523940215

ällöttävä tiede -sarja:
haiseva tiede
kirjoittanut edward kay
kuvittanut mike shiell
suomentanut jade haapasalo

Shaftesbury Films tuottaa
Ällöttävä tiede -kirjojen

pohjalta kansainvälistä tv-sarjaa!

Mädäntyvät jätteet, löyhkäävät sukat, lemuava 
juusto. Onpa ällöä... Vai onko?

Pahoihin hajuihin liittyy paljon enemmän 
kuin ensi... nuuhkaisulta vaikuttaa. Lemuja 
voi tutkia!

Tästä katkujen kirjasta opit esimerkiksi:
- miksi hajut, no, haisevat
- mistä nenäsi tietää, milloin vaara uhkaa
- mitkä otukset haistavat kaikkein parhaiten
- maailman hirveimmät löyhkät

Vedä syvään henkeä – nenän kautta, tietysti – 
ja sukella hajujen tieteelliseen maailmaan.

Edward Kay on palkittu kirjailija ja 
käsikirjoittaja, joka kirjoittaa niin lapsille kuin 
aikuisille. Edward käy säännöllisesti suihkussa 
ja muistaa aina käyttää deodoranttia. Hän 
asuu Kanadan Torontossa.
Mike Shiell on sarjakuvataiteilija, kuvittaja, 
animaattori ja elokuvantekijä. Hän on myös 
laadukkaiden, kypsyneiden ja kuvottavien 
aromien asiantuntija. Hän asuu Kanadan 
Georgetownissa.

ILMESTYY KESÄKUUSSA
L50 | 44 sivua | Ikäsuositus:8+

200mm x 221mm, sidottu
EAN 9789523940369
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Unelmakoirat
kirjoittanut Marvi & merja jalo
Kuvittanut Reija Kiiski

ILMESTYY MAALISKUUSSA
L84.2 | 64 sivua | Ikäsuositus: 5+
153mm x 216mm, sidottu
EAN 9789523940239

VAUHDIKAS
KOIRASARJA
ALAKOULU-
IKÄISILLE!

VÄRIKUVITUS!

Aino ja Isla saavat uuden hoitokoiran, 
valkoisen, pörröisen ja iloisen bichon 
frisén, jota sanotaan Melliksi. Se 
asuu naapuritalossa, samassa rapussa 
kuin tyttöjen ystävä Rike. Uusi koira 
on niin hurmaava, että molemmat 
tytöt haluaisivat ulkoiluttaa sitä. Aksu 
suorastaan unohtuu.

Ja sitten alkaa kova riita. Isla omii 
Mellin kokonaan itselleen eikä anna 
Ainon enää koskeakaan siihen. 
Mitä Ainon pitäisi tehdä? Hän itkee 
masentuneena keittiön pöydän ääressä, 
kun välit Islan kanssa ovat kokonaan 
poikki. Sohvikin jo ihmettelee, miksei 
Isla enää käy hoitamassa Aksua.

Suosituista eläinkirjoistaan tunnettujen 
Merja ja Marvi Jalon Unelmakoirat- 
sarjan viides osa. Veikeän 
värikuvituksen kirjaan on piirtänyt 
Reija Kiiski.

aikaisemmin ilmestyneet:

iki-ihana jekku
ean 9789527202647

ilkiö nimeltä raipe
9789527202807

hurja hertta
ean 9789523940055
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Kotikulman etsivät
kirjoittanut merja jalo
Kuvittanut Reija Kiiski

etsiväsarja
6-9 -vuotiaille!

Markus on harjoitellut kovasti tulevaa 
BMX-pyöräkilpailua varten, mutta pahak-
si onneksi hänen vanha kulunut temppu-
pyöränsä menee rikki juuri ennen kiso-
ja. Onneksi Linnean ukilta löytyy tilalle 
upea musta menopeli, jonka kromiosat 
kiiltelevät uutuuttaan auringon valossa. 
Se on Musta Unikko. Mitään näin hienoa 
Markuksella ei ole ollut koskaan!
Markus on onnensa kukkuloilla, kunnes 
pyörä varastetaan. Kotikulman etsivien 
on käytettävä kaikki taitonsa selvittääk-
seen, kuka pyörän vei. Entä ehtiikö Mar-
kus vielä ajamaan kilpaa?

ILMESTYY HUHTIKUUSSA
L84.2 | 68 sivua  | Ikäsuositus: 5+
153mm x 216mm, sidottu
EAN 9789523940338

TAPAHTUMARIKAS
JÄNNITTÄVÄ

HAUSKA

VÄRIKUVITUS!

aikaisemmin ilmestyneet:
kadonneen linnun salaisuus
ean 9789527202524

pentutehtaan arvoitus
ean 9789527202548

metsän salaisuus
ean 9789527202708

possulan arvoitus
ean 9789527202814

jouluporon arvoitus
ean 9789523940093
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sotakoira lex
kirjoittanut merja jalo
Kuvittanut kristiina mäkimattila

VÄRIKUVITUS!

ILMESTYY MAALISKUUSSA
L84.2 | 52 sivua  | Ikäsuositus: 9+
153mm x 216mm, sidottu
EAN 9789523940123

Linnavuoren salahanke aloittaa yli 9-vuotiaille 
alakoululaisille suunnatun jännityskirjasarjan, 
jonka päähenkilöinä seikkailevat lapset asu-
vat armeijan varuskunnan vieressä. Kasarmilla 
koulutetaan sotakoiria. Kun armeijalta varaste-
taan aseita ja samalla kokenut sotakoira nimel-
tä Lex katoaa, alkaa jännitys tiivistyä.

lentävä nuoli
kirjoittanut merja jalo
Kuvittanut kristiina mäkimattila

VÄRIKUVITUS!

Lentävä nuoli -sarjan kuudennessa osassa Vil-
man suitset katoavat, ja Leo syyttää Niklasta 
varkaudesta. Kuinka Niklas selviää syytöksis-
tä?

ILMESTYY TOUKOKUUSSA
L84.2 | 52 sivua  | Ikäsuositus: 6+
153mm x 216mm, sidottu
EAN 9789523940246

terapiatalli ponimaa
kirjoittanut merja jalo
Kuvittanut eeva tötterström

Varpu palaa vuoden tauon jälkeen Haarlaan ja nousee takaisin kesyttömän Titanin selkään. 
Hänen rohkeutensa kuitenkin pettää ja ratsastus loppuu lyhyeen, vaikka onnettomuudesta 
on kulunut jo vuosi. Varpun sisko Johanna ei ymmärrä, miltä Varpusta tuntuu. Varpun omat 
kokemukset auttavat häntä kuitenkin suhtautumaan ennakkoluulottomasti poikaan nimeltä 
Toni, jolla on todettu autismikirjon häiriö, Aspergerin oireyhtymä. Voisivatko he kenties 
auttaa toisiaan?

ILMESTYY TAMMIKUUSSA
L84.2 | 56 sivua | Ikäsuositus: 6+

153mm x 216mm, sidottu
EAN 9789523940222
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luka ja lulU
kirjoittanut tittamari marttinen
Kuvittanut reija kiiski

ILMESTYY HELMIKUUSSA
L84.2 | 96 sivua  | Ikäsuositus: 8+
153mm x 216mm, sidottu
EAN 9789523940277

Luka ja Lulu ovat tulleet vanhempiensa 
kanssa lomalle pohjoiseen. Lukan äiti seu-
rustelee Lulun isän kanssa, joten kaveruk-
set ovat kuin sisaruksia keskenään. Heillä 
kahdella on toimiva työnjako. Lulu ottaa 
selvää asioista ja tiedottaa niistä Lukal-
le, joka ottaa sitten valokuvia ja kirjoittaa 
muistiin, mitä he ovat päivän aikana teh-
neet.

Lulun mielestä Lukalla on hyvä vainu eri-
laisten mysteerien suhteen. Kahdet silmä- 
ja korvaparit näkevät ja kuulevat enem-
män kuin yhdet, joten yleensä heiltä ei jää 
mitään huomaamatta. Ei tälläkään kertaa, 
kun hiihtokeskuksessa alkaa tapahtua kai-
kenlaista epäilyttävää. Kuka on vastuus-
sa suloisen husky-pennun katoamisesta? 
Entä kuka varasti arvokkaan lumikvartsin 
matkamuistomyymälästä? Ja miten tähän 
kaikkeen liittyvät hiihtäjälegendan kultai-
set monot ja laulajatähden omituiset oi-
kut?

Luka ja Lulu lomalla hiihtokeskuksessa 
aloittaa hauskasti ja värikkäästi kuvite-
tun lastenkirjasarjan, joka sopii hyvin ala-
kouluikäisille jo lukemaan hyvin oppineil-
le lapsille helppolukuisten kirjojen jälkeen 
luettavaksi. Luka ja Lulu seikkailevat eri-
laisissa kiinnostavissa paikoissa, saavat 
uusia ystäviä ja ratkovat myös pieniä ar-
voituksia ‒ yhdessä kaikki tuntuu tuplasti 
hauskemmalta!

mölymäen tenavat ja vaihdokas
kirjoittanut amanda högnäes
Kuvittanut emilia högnäs

Rasmuksen eno on nero - ai-
nakin Rasmus ja tämän ystä-
vät ovat sitä mieltä. Ja jos Jes-
se on sitä mieltä, sen täytyy 
olla totta, koska Jesse on mel-
kein yhtä viisas. Tosin se, että 
Oskarikin on samaa mieltä, 
on hiukan huolestuttavaa, sa-
noisivat Viivi ja Veera. Oska-
ri vain kohauttaa olkapäitään 
ja alkaa kaivaa sormella na-
paansa. Rasmus uskoo enon-
sa keksintöön, tämä on nimit-
täin keksinyt vaihdokkaanpaljastimen. Se on 
kone, joka löytää ihmismaailmassa elävät kei-
julapset. Kone tosin toimiikin väärällä tavalla ja 
kutsuu vaihdokkaan lasten luokse. Heidän on 
siis pakko viedä keiju takaisin kotiinsa - kun-
han ensin vain löytävät perille. Siitä alkaa seik-
kailu ympäri Suomea, josta ei puutu menoa tai 
hassuja sattumuksia.

ILMESTYY HELMIKUUSSA
L84.2 | 96 sivua | Ikäsuositus: 6+
153mm x 216mm, sidottu
EAN 9789527202920

VÄRIKUVITUS!

VÄRIKUVITUS! Amanda Högnäs on 28-vuoti-
as turkulainen esikoiskirjailija 
ja koulutukseltaan filosofian 
maisteri ja kirjastonhoitaja. 
Hän pitää erityisesti lasten- 
ja nuortenkirjallisuudesta. 
Amanda on jo pienestä pitäen 
tykännyt itse keksiä tarinoita 
ja yksi lapsuuden kohokoh-
dista olikin jokaviikkoinen 
puhelu mummille. Sen ai-
kana hän ja mummi kertoi-
vat puhelimessa jatkotarinaa. 

Niin hauskaa heillä oli, että puhelut venyivät 
usein sovitusta tunnista puoleentoista tai kah-
teen tuntiin ja vanhempien piti tulla keskeyttä-
mään tarinankerronta.

Emilia Högnäs on 32-vuotias turkulainen. Hän 
on työskennellyt kirjastoalalla ja haaveilee työs-
tä kuvittajana, sarjakuvataiteilijana, kirjailijana 
tai kaikkia kolmea. Lapsuudessaan hänen lem-
pikirjojaan olivat Grimmin sadut ja Astrid Lind-
grenin kirjat. Hän rakastaa kaikkea mihin liittyy 
tarinoita ja mielikuvitusta.
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L84.2 | 96 sivua | Ikäsuositus: 6+
153mm x 216mm, sidottu
EAN 9789527202920

VÄRIKUVITUS!

VÄRIKUVITUS! Amanda Högnäs on 28-vuoti-
as turkulainen esikoiskirjailija 
ja koulutukseltaan filosofian 
maisteri ja kirjastonhoitaja. 
Hän pitää erityisesti lasten- 
ja nuortenkirjallisuudesta. 
Amanda on jo pienestä pitäen 
tykännyt itse keksiä tarinoita 
ja yksi lapsuuden kohokoh-
dista olikin jokaviikkoinen 
puhelu mummille. Sen ai-
kana hän ja mummi kertoi-
vat puhelimessa jatkotarinaa. 

Niin hauskaa heillä oli, että puhelut venyivät 
usein sovitusta tunnista puoleentoista tai kah-
teen tuntiin ja vanhempien piti tulla keskeyttä-
mään tarinankerronta.

Emilia Högnäs on 32-vuotias turkulainen. Hän 
on työskennellyt kirjastoalalla ja haaveilee työs-
tä kuvittajana, sarjakuvataiteilijana, kirjailijana 
tai kaikkia kolmea. Lapsuudessaan hänen lem-
pikirjojaan olivat Grimmin sadut ja Astrid Lind-
grenin kirjat. Hän rakastaa kaikkea mihin liittyy 
tarinoita ja mielikuvitusta.
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Nummelan ponitalli
kirjoittanut merja jalo

Nummelan ponitallilaiset saavat 
Päkän isältä, kauppaneuvos Kiiskeltä, 
mahdollisuuden viettää leirikesää 
Hopearannan kartanossa. Tällaista 
kesälomaa he eivät osanneet odottaa. 
Mikä nerokas suunnitelma toimittaa 
heidät maalle, vieläpä aitoon 
kartanoon keskellä kuumaa kesää!

Kartanossa alkaa kuitenkin tapahtua 
kummia: askelia kuuluu öisin ja 
sähköt renkkaavat. Kummitteleeko 
Hopearannassa? TÄMÄ LEGENDAARINEN HEVOSKIRJASARJA

EI ESITTELYÄ KAIPAA!

ILMESTYY TOUKOKUUSSA
N84.2 | 108 sivua | Ikäsuositus: 12+
140mm x 216mm, sidottu
EAN 9789523940390
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