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Niklas Åke

Nonmarittajat  
keräilypyörteessä
Oletko tuskastunut kokoelmiesi karttumisen hitauteen? Harkitsetko ke-
räilyharrastuksen aloittamista?

Viime vuosina on suorastaan painostettu luopumaan tavaroista, mutta  
asiantunteva keräilijä hankkii niitä siksi juuri nyt. Ratkaisu maailman ongel-
miin ei löydy tavaran hävittämisestä, vaan käytetyn tavaran hyödyntämisestä. 
Ryhdy siis keräilijäksi! Vielä ei ole liian myöhäistä aloittaa harrastus, joka 
muuttaa elämäsi.

Keräileminen mullistaa ihmissuhteesi, parantaa parisuhteesi ja takaa si-
nulle mielenkiintoisen elämän.

isbn 978-952-304-290-2 | nid. liepeellinen | 148 x 210 mm | kl 79.86 | kansi timo numminen  | maaliskuu

Keräileminen 
mullistaa elämäsi! 

Niklas Åke on intohimoinen keräilijä, joka on hionut 

keräilystrategian omaksi taiteenlajikseen. Kirpputoreja 

ja keräilymarkkinoita 1970-luvulta saakka seurannut 

Niklas Åke on mm. nähnyt läheltä yksityiskokoelmien 

muutoksen museokokoelmiksi.
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isbn 978-952-304-287-2 | nid. liepeellinen | 170 x 200 mm | kl 32.2 | kansi timo numminen  | maaliskuu

Ohitettiinko mielipiteesi palaverissa? Nauroiko joku ideallesi? Etkö etene 
urallasi? Esineellistettiinkö sinua? Koitko häpeää näissä tilanteissa?

Et ole yksin kokemustesi kanssa. Lainsäädäntömme mukaan työelämä 
on turvallinen, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kaikille, mutta todellisuus 
näyttää toiselta.

Työelämä muuttuu hitaasti – sinä ja ajatuksesi nopeammin.
Tämän kirjan avulla ymmärrät, ettei vähättely johdu sinusta. Olet omi-

naisuuksiesi kautta osa hierarkkista työelämähistoriaamme, jossa joku on 
aina suljettu vallan ulkopuolelle: naiset, vähemmistöt, kiltit, käskyläiset tai 
muut valtaketjun pohjimmaiset.
 

Tiina-Emilia Kaunisto 

Se ei johdu sinusta
Vähättelyn historia työelämässä

Kuva Jonny Smeds
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Tiina-Emilia Kaunisto on työelämän 

erityisasiantuntija Monimuotoiset perheet 

-verkostosta. Taustaltaan hän on toimittaja ja 

työmarkkinajärjestön asiantuntija. Tämä on 

Kauniston kolmas tietokirja.

Työelämä muuttuu 
hitaasti – sinä ja 

ajatuksesi nopeammin.



8Kuva Heli Kurimo
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isbn 978-952-304-288-9 | nid. liepeellinen | 160 x 200 mm | kl 37.4 | kansi timo numminen  | helmikuu

Laura Roininen

Perhe  
parrasvaloissa
Äiti, isä, kaksi lasta ja koira. Perinteinen ydinperheen malli elää yhä vahvana, vaikka 
joka kolmas suomalainen perhe on jotain muuta.  Kirjassa 10 erilaista perhettä kertoo 
elämästään ja matkastaan omanlaisekseen perheeksi. Missä yksinhuoltajaperhe on 
hyvä? Entä mitä löytyy aina meksikolais-suomalaisen perheen jääkaapista? Mistä 
tahattomasti lapsettomaksi jäänyt perhe haaveilee? Mitä kaksosten äiti kysyy tulevilta 
monikkoperheen vanhemmilta? Millaista on arki kahden äidin perheessä?

Suomen syntyvyys on viime aikoina ollut Pohjoismaiden matalin. Syntyvyyskeskus-
telussa perheistä piirtyy usein tietynlainen kuva, vaikka tapoja tulla perheeksi on monia.

Laura Roininen (s. 1979) on 

toimittaja, äiti, vaimo, sisko, tytär 

ja seitsemänkertainen kummi, joka 

unelmoi äitiydestä vuosia ennen 

haaveen toteutumista.

Yksinhuoltajaperhe
Sateenkaariperhe
Lapseton perhe
Sijaisperhe
Uusperhe
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isbn 978-952-304-286-5 | sidottu | 190 x 230 mm | kl 22.3 | kansi timo numminen  | maaliskuu

Maria, Jeesuksen äiti, on kristikunnan tunnetuin nainen. Henkilönä hänestä 
kuitenkin tiedetään vain vähän. Marian katse valottaa hänen elämänsä ohella 
hänen ympärilleen syntynyttä kulttia sekä monitahoista kertomus- ja kuva-
traditiota.  

Legendat, perimätieto ja kansanhurskaus ovat lisänneet Neitsyt Mariaan mie-
likuvituksellisia piirteitä ja symboliikkaa. Hänessä on nähty ylivertainen auttaja, 
esirukoilija ja lohduttaja, luontoemo, kukkien madonna ja taivaan kuningatar. 
Islam ja kansanrunous ovat luoneet hänestä omat tulkintansa.  

Kuvataiteilijat ovat heijastaneet Mariaan aikakautensa esteettisiä ihanteita ja 
uskonnollisia käsityksiä. Madonnassa on haluttu ennen kaikkea kuvata naista 
ja äitiä, jolla oli lapsestaan iloa ja surua.     

Tietokirjailija Sisko Ylimartimo on 

kirjoittanut kuvataiteesta, saduista, fantasiasta ja 

nuorisokirjallisuudesta, jota hän on myös suomentanut. 

Sisko Ylimartimo

Marian katse
Kuvia, kuvitelmia ja kertomuksia
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Kukkien Madonna, 
taivaan kuningatar, 
lohduttaja ja luontoemo
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isbn 978-952-304-291-9 | sidottu | 170 x 200 mm | kl 44 | kansi jussi jääskeläinen  | huhtikuu

Tuula Vainikainen kirjoittaa rakkaudesta Berliiniin ja perheeseen. Saksan-matkoilla 
käydään Berliinin lisäksi mm. Füssenissä, Bautzenissa, Quedlinburgissa, Stralsun-
dissa ja Frankfurt an der Oderissa. Lomaillaan tai eletään etätyöläisen arkea ja tava-
taan ihmisiä, jotka ovat jättäneet jäljen. Saksan kipeä historia kohtaa nykypäivän.

Koronakesänä 2020 oli kova ikävä Saksaan, jonne matkustaminen ei ollut mah-
dollista. Ikävästä ja muistoista syntyi tarinallinen kirja. 

Tuula Vainikainen

Matkalla jossain 
Saksassa

Tuula Vainikainen on turkulainen 

historian maisteri, tietokirjailija, tiedottaja 

ja neljän aikuisen pojan äiti ja viiden 

lapsenlapsen mummu. Perhe on autoillut 

Saksassa vuodesta 1988.
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Istu nojatuoliin ja 
matkusta Saksaan
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isbn 978-952-304-300-8 | nidottu | 148 x 210 mm | kl 36.13 | kansi timo numminen  | maaliskuu

Olet ehkä suorittanut elämää, kuunnellut liikaa muita ja pelännyt epäon-
nistumista. Olet tehnyt kuten on vaadittu ja ollut oikea kunnon kansalai-
nen. Nyt olet vihdoin alkanut miettimään mitä ihan oikeasti elämältäsi 
haluat.

Kirja kertoo muutoksesta asiantuntijahaastatteluiden ja oman polkunsa 
löytäneiden ihmisten tarinoiden kautta. Kirjailija itse toimii tutorina antaen 
uutta näkökulmaa asioihin ja auttaen löytämään ratkaisut juuri itselle sopi-
vaan tapaan elää. Kirjassa pohditaan myös millaista paremman työelämän 
pitäisi olla ja mitä meidän pitäisi työltä vaatia.

Johanna Frondelius

Mokaamalla 
menestykseen

Kirjailija Johanna Frondelius on 

tarinankertoja ja toimittaja, joka haluaa 

kyseenalaistaa vallitsevaa tilaa.

Mitä meidän 
pitäisi vaatia 

työltä?
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isbn 978-952-304-285-8 | nidottu | 138 x 200 mm | kl 67.58 | kansi timo numminen  | huhtikuu

Leena-Kaisa Laakso

Metsän ovi 
ja muita 
kertomuksia

Leena-Kaisa Laakso on Uudellamaalla 

asuva vapaa toimittaja, tietokirjailija ja 

kouluttaja, joka menee metsään aina, kun 

mahdollista. Avain on aiemmin julkaissut 

hänen kirjansa Puutalotarinoita (2019).

Metsän ovi ja muita kertomuksia on kirja metsästä inspiraation läh-
teenä, lohdun ja hyvän olon paikkana. Kirjassa mennään metsään, 
kuljetaan polkuja ja katsotaan maisemia, kuljetaan niin kirjallisilla 
metsäpoluilla kuin oikeillakin. 

Mukana on sekä lyhytproosaa että faktaa. Metsää katsotaan eri 
kulmista. Omasta luontosuhteestaan kertovat muun muassa runoilija 
Risto Rasa, kuvataiteilija Sanna Kananoja, luontokuvaaja Mika 
Honkalinna sekä brittikirjailija Tiffany Francis-Baker. 

Metsä 
luovuuden 
lähteenä
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isbn 978-952-304-289-6 | nidottu | 148 x 210 mm | kl 86 ja 59.51 | kansi jussi jääskeläinen  | huhtikuu

Kaunokirjallisuudessa epidemiat ovat ravintoa tarinoille. Rutto, punainen 
surma, kolera, polio, superflunssa – kirjallisuudessa ihmiskuntaa kurittavia 
todellisia ja kuviteltuja pandemioita löytyy antiikista ja keskiajalta alkaen 
aina modernin ajan kynnykseltä meidän päiviimme asti. Teokseen sisäl-
tyvissä kirjoituksissa tutustutaan kaunokirjallisuuden lukuisiin klassisiin 
epidemiakuvauksiin. Pelkoa, mutta myös toivoa sisältävät tautitarinat al-
kavat Boccaccion Decameronesta ja tästä edelleen Daniel Defoen, Mary 
Shelleyn ja Edgar Allan Poen saattamina kertomuksiin, joita ovat laati-
neet monet aikamme tunnetuimmat kirjailijat Albert Camus’ta Gabríel 
Garcia Márqueziin, Stephen Kingistä Philip Rothiin.

Pekka Vartiainen on yleisen 

kirjallisuustieteen dosentti 

Helsingin yliopistossa. Hänen 

tuotannostaan löytyy niin 

kirjallisuudentutkimukseen 

ja -historiaan kuin 

kulttuurintutkimukseen ja 

-tuotantoon perehtyneitä teoksia.

Pekka Vartiainen

Ruttovuosi
Kirjoituksia kaunokirjallisuuden  
epidemiakuvauksista

Pelkoa ja toivoa 
kirjallisuuden 
tautitarinoissa
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isbn 978-952-304-282-7 | sidottu | 120 x 190 mm | kl l84.2 | kansi varpu eronen  | helmikuu

– Mene ja ratkaise hiiriongelma! käskee emäntä ja heittää Rontti-kissan pimeälle ullakolle.
Mutta Rontti-kissa ei ole hurja saalistajakissa vaan pieni ja kiltti kotikissa, jolla on taipumusta 

joutua kummallisiin tilanteisiin. Rontti tutustuu maailmanhiiri Pömpöttiin ja tämän pikkuserk-
kuihin, kohtaa metsässä kauhtuneen leijonan ja ystävystyy työttömän simpanssin kanssa.

Jännitys huipentuu, kun Rontti-kissa sotkeutuu tahtomattaan taisteluun kansainvälisen nappi-
kauppiaan perinnöstä ja saa vastaansa pelottavan rikollisliigan, jonka nimi on rouva Vermiselli.

Älä hyppää, jos olet unohtanut, miten pudotaan!

Tuukka Sandström ja Varpu Eronen

Rontti-kissa ja 
kummallinen kesä
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Kirjailija Tuukka Sandström ja kuvataiteilija 

Varpu Eronen sekä heidän kaksi lastaan asuvat 

vanhalla maatilalla Haminassa. Heillä on kaksi kissaa, 

joista kummankaan nimi ei ole Rontti.

Älä hyppää, jos 
olet unohtanut, 
miten pudotaan.
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isbn 978-952-304-283-4 | sidottu | 120 x 190 mm | kl l84.2 | kansi anne muhonen | helmikuu

Hilma-täti ja kuutamoseikkailu -kirja kertoo Hilman ja Viltsun 
lämpimästä ystävyydestä. Hilman luona mikään ei ole niin 
justiinsa, kunhan asiat tehdään suurella sydämellä. Hän on 
mukana monessa ja päätyykin kaikenmoisiin seikkailuihin. 

Hilma ja Viltsu viettävät kesäpäiviä ympäri kaunista Helsinkiä, 
löytävät uusia kavereita ja selvittävät hupputyypin arvoituksen.

Nora Lehtinen ja Anne Muhonen

Hilma-täti ja  
kuutamoseikkailu

Nora Lehtinen, kuva Oliver Lehtinen Anne Muhonen
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Nora Lehtinen on seikkailuja ja sivupoluille eksymistä 

rakastava kirjailija ja kolmen lapsen äiti. Anne 
Muhonen on vantaalainen kolmen lapsen äiti, kuvittaja 

ja toimittaja, joka rakastaa uppoutua kirjojen sivuille.

Elämä on 
seikkailua!
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isbn 978-952-304-281-0 | sidottu | 190 x 230 mm | kl l58 | kansi tarja kettunen  | maaliskuu

Sari Kanala
Hannu Ahonen (kuvat)

Piilosilla  
metsässä

Sari Kanala on lastenkirjailija, tietokirjailija 
ja kouluttaja. Kanala on kirjoittanut lasten 
tietokirjoja, lorukirjoja, satuja ja runoja. Hän 
tekee mielellään kirjailijavierailuja kouluihin ja 
päiväkoteihin, sekä pitää kirjoittamiseen liittyviä 
askartelupajoja. 

Hannu Ahonen on palkittu 
luontovalokuvaaja. Hän on kuvittanut useita 
kirjoja sekä opettanut luontokuvausta. Ahosen 
mieluisimpia kuvattavia ovat metsän eläimet, 
joista lähimpänä sydäntä ovat korpit ja perhoset.

Piilosilla metsässä on lasten tietokirja, jossa ihmetellään ja arvuu-
tellaan metsiin piiloutuvia eläimiä. Suomalainen metsä on täynnä 
elämää. Metsässä kulkiessamme emme välttämättämättä huomaa, 
kuinka metsän piiloista meitä tarkkailee useampikin silmäpari. Met-
sän eläimet kätkeyttyvät havujen suojaan, kivien ja kantojen taakse, 
tai sammaleen kätköihin. 

Lähde seikkailemaan ja tunnistamaan metsissä piilottelevat eläi-
met. Arvaatko jo korvan tupsuista tai tassun pohjista mikä eläin on 
kyseessä?

Kenen tassut, 
kenen korvat?
Mikä eläin on 
nyt piilosilla?

Kuva Sari Muhonen
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isbn 978-952-304-280-3 | sidottu | 176 x 250 mm | kl l61.3 | kansi  ja kuvitus adrienn széll | joulukuu 2020

Opi ohjelmistotestausta hauskalla tavalla, lukemalla tarinoita lo-
hikäärmeistä ja ritareista. Kirja myös sopii erinomaisesti kenelle 
vain, joka haluaa tietää, mitä ohjelmistotestaus on. 

Kirja kertoo kahden lapsen, Lauran ja Teron, seikkailuista, jois-
sa törmätään kyliä ja linnoja häiritseviin lohikäärmeisiin. Lapset 
oppivat erilaisista lohikäärmeistä ja niiden kukistamisesta ritarien 
avulla. Lapsista kehittyy poikkeuksellisen taitavia lohikäärmeasian-
tuntijoita.

Kari Kakkonen

Dragons Out!
Lohikäärmeistä, ritareista ja 

ohjelmistotestauksesta

Kari Kakkosella on yli 20 vuoden kokemus ohjelmistotestauksesta. 

Hänen yrityksensä Dragons Out Oy edistää ohjelmistotestauksen tuomista 

lasten tietoisuuteen.

Tutustu 
ohjelmistotestaukseen  
– ja lohikäärmeisiin!
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isbn 978-952-304-284-1 | sidottu | 210 x 148 mm | kl l57 | kansi  silva lehtinen  | huhtikuu

 Kauneimmat
 kukkamme

Silva Lehtinen

Kauneimmat kukkamme on tarkoitettu koko perheen luontoharrastuksen tueksi. Se 
esittelee yli kuusikymmentä luonnonvaraista kukkaamme sanoin ja upein kuvin. 
Jokaisella kasvilla on omat keinonsa selviytyä luonnon ankarassa kilpailussa ja 
huolehtia lisääntymisestään. Kiinnostavaa on myös tietää kukkien kansanomaisia 
nimityksiä ja perinteisiä käyttötapoja. Monia kasveja voidaan käyttää ruokien raaka-
aineina, ja perinteisesti kasveja on käytetty erilaisten vaivojen lääkitsemiseen. 

Kirjan kuviin on pujahtanut myös monia kauniita perhosia ja muita pikku hyönteisiä, 
jotka auttavat kukkia pölytyksessä ja edistävän siten niiden lisääntymistä. 

Silva Lehtinen

Kauneimmat 
kukkamme
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Siri Kolu

Me Rosvolat
Selkomukautus Hanna Männikkölahti

10-vuotiaan Vilja Vainiston elämä muuttuu, 
kun Rosvolat ryöstävät hänet 
keskellä kaunista kesäpäivää. 
Alkujärkytyksen jälkeen Vilja tutustuu  
Rosvolan perheeseen
ja oppii nauttimaan rosvoelämän vapaudesta. 
Mutta mitä tapahtuu syksyllä, 
kun Viljan pitäisi palata kotiin ja kouluun?

Me Rosvolat on Siri Kolun 
suositun kirjasarjan ensimmäinen osa.
Se ilmestyy nyt Hanna Männikkölahden  
mukauttamana helppolukuisena versiona. 
Selkokirjan on kuvittanut Ina Majaniemi.

isbn 978-952-304-296-4 | nidottu | 138 x 200 mm | kl l84.2 | kansi  ina majaniemi | kesäkuu

Me Rosvolat nyt 
helppolukuisena 
selkokirjana!
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isbn 978-952-304-298-8 | nidottu | 138 x 200 mm | kl l89.3 | kansi lena frölander-ulf  | toukokuu

Nelson Tiikeritassu on viisas ja lämmin lastenkirja, 
jossa Nelson-poika etsii tietä kotiinsa 
kaupungin vaarojen läpi. 
Koditon Zamba-tiikeri suojelee Nelsonia 
ja opettaa hänelle rohkeutta. 
Kirja sopii hyvin koko perheen kirjaksi 
ja tarjoaa aikuisille lempeää yhteiskuntakritiikkiä. 
Lapsille luvassa on jännittävä seikkailu.

Lena Frölander-Ulf 

Nelson 
Tiikeritassu
Selkomukautus Riikka Tuohimetsä

Viisas ja lämmin 
lastenkirja  
ihan kaikille
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50 keksintöä jotka 
muuttivat maailmaa

Pertti Rajala

isbn 978-952-304-259-9 | sidottu | 170 x 200 mm | kl l60.4  | kansi timo numminen | toukokuu

Onko tulella keksijää?
Millainen oli ensimmäinen kuulento?
Voiko robotti korvata ihmisen?
 
Keksinnöt helpottavat 
meidän kaikkien elämää.
Moni keksintö saa aikaan  
uusia tärkeitä keksintöjä.
Esimerkiksi ilman sähkön keksimistä  
meillä ei olisi sähkövaloa tai tietokonetta.
 

Tämä helppolukuinen koko perheen tietokirja
kertoo keksinnöistä, 
jotka ovat muuttaneet maailmaa 
ja ihmisten elämää.

Pertti Rajala on palkittu kirjailija, 

jonka laaja tuotanto kattaa historiaa 

ja matkailua käsitteleviä tietokirjoja 

sekä selkokielisiä mukautuksia 

maailmankirjallisuuden klassikoista.

Tutustu 
kaikenlaisiin 
keksintöihin!
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isbn 978-952-304-295-7 | sidottu | 170 x 200 mm | kl l69.63 | kansi jussi jääskeläinen | toukokuu

Titanic oli suuri ja hieno laiva,  
joka upposi ensimmäisellä matkallaan vuonna 1912,
kun se törmäsi jäävuoreen Pohjois-Atlantilla.
Titanicin oli tarkoitus purjehtia Englannista  
New Yorkiin, Yhdysvaltoihin.
Onnettomuudessa kuoli yli 1500 ihmistä.
Matkalla mukana oli myös suomalaisia.
 
Titanic kiinnostaa monia ihmisiä edelleen. 
Se on monien kirjojen ja elokuvien aihe. 
Helppolukuinen, koko perheelle sopiva kirja
kertoo Titanicista, 
sen ensimmäisestä matkasta ja onnettomuudesta. 
Kirja kertoo myös Titanicin erilaisista matkustajista. 

Kirjan kirjoittaja Silja Vuorikuru on kirjallisuudentutkija, 

joka on tutkinut Titanicia suomalaisessa kirjallisuudessa.

Silja Vuorikuru

Titanic, 
maailman 

suurin laiva
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Koko perheen tietokirja 
jättimäisestä Titanicista
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isbn 978-952-304-299-5 | nidottu | 138 x 200 mm | kl n84.2 | kansi mervi heikkilä  | kesäkuu

Eläinpuistossa asuvien eläinten elämä voi olla täynnä yllättäviä käänteitä. 
Joskus eläimet päätyvät ihmisten hoiviin uskomattomien sattumusten kautta. 
Tai ne jättävät erikoisella luonteellaan lähtemättömän jäljen hoitajiensa sydä-
meen. Tässä helppolukuisessa selkokirjassa kerrotaan Ähtärin eläinpuiston 
asukeista. Mukana on myös lyhyitä tietoiskuja eri eläinlajeista.

Mervi Heikkilä

Ähtärin 
eläinpuiston asukit

Tutustu 
Ähtärin 
eläinpuiston 
kiehtoviin 
asukkaisiin!

Mervi Heikkilä on lasten- 

ja nuortenkirjailija sekä 

kirjastotoimenjohtaja.
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isbn 978-952-304-299-5 | nidottu | 138 x 200 mm | kl n84.2 | kansi mervi heikkilä  | kesäkuu

Tuija Takala

Niin metsä vastaa
Kirjassa Niin metsä vastaa on 13 novellia.
Niissä henkilöille tapahtuu metsässä asioita,
joita he eivät osaa odottaa.
Kirjan novelleissa on myös jotain salaperäistä.
Ihmiset ovat ennen uskoneet,
että metsässä ja puissa on salaisia voimia.
Onko niitä myös nyt? Se selviää novelleista.

Tuija Takala on äidinkielen ja suomen 

opettaja Helsingistä, joka on kirjoittanut 

selkokielisiä runoja, novelleja ja romaanin

ja mukauttanut suomalaista kirjallisuutta 

selkokielelle. Vuonna 2019 hänelle 

myönnettiin Seesam-palkinto 

selkokirjallisuuden edistämisestä

isbn 978-952-304-294-0 | nidottu | 138 x 200 mm | kl 84.2 | kansi tarja kettunen  | tammikuu

Salaperäisiä 
novelleja
täynnä 
metsän 
tunnelmaa
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isbn 978-952-304-292-6 | nidottu | 148 x 210 | kl 01.58  | kansi tarja kettunen | tammikuu

Aikuisten jatko- ja sarjakirjat kertoo tuttujen kirjasarjojen osat vanhimmasta 
tuoreimpaan ja vinkkaa uusien sarjojen äärelle. Se houkuttaa lukijoita löytä-
mään kirjasarjasuosikkeja ja tutustumaan uusiin kirjailijoihin ja lajityyppeihin.

Suosittu hakuteos sisältää nimekkeet, ilmestymisvuodet sekä kustantaja-
tiedot Suomessa julkaistuista jatko- ja sarjakirjoista. Edellistä hakemistoa on 
täydennetty vuosina 2019 ja 2020 ilmestyneillä kirjoilla sekä kevään 2021 en-
nakkotiedoilla.

Ulla Mononen

Aikuisten jatko-  
ja sarjakirjat

Jännitystä, 
fantasiaa ja 
chick litiä
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Ulla Mononen

Aikuisten jatko-  
ja sarjakirjat

Lasten ja nuorten jatko- ja sarjakirjat on suosittu ja tarpeellinen hakuteos, joka innostaa 
jatkamaan vanhojen kirjaystävien parissa ja tutustuttaa moniin uusiin.

Tuija Mäen kokoamaan teokseen on koottu kirjat, joiden pääosassa ovat samat hahmot 
tai henkilöt kirjasarjan eri osissa. Asiasanat auttavat löytämään kiinnostavaa luettavaa. 
Keskeisiä asiasanoja ovat muun muassa fantasiakirjallisuus, helppolukuiset kirjat, sadut, 
sarjakuvat ja tieteiskirjallisuus. Hakuteos sisältää alkuvuoteen 2021 mennessä ilmestyneet 
jatko- ja sarjakirjat, niiden julkaisuvuodet, kustantajatiedot sekä asiasanat.

Tuija Mäki

Lasten ja nuorten 
jatko- ja sarjakirjat

Kauhua, 
poneja, roistoja 

ja huumoria
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AvAin 
Suomen kirjastopalvelu Oy
www.avain.net 
www.facebook.com/Avainkustannus

Osoite:  Työpajankatu 13 A, 00580 Helsinki 
Puhelinvaihde:  09 5840 440 
Sähköposti:  etunimi.sukunimi@avain.net tai  
 etunimi.sukunimi@kirjastopalvelu.fi,  
 info@avain.net 
Kustannuspäällikkö:  Tiina Aalto, puh. 040 715 0901 
Kustannustoimittaja: Katja Jalkanen 
Graafinen suunnittelija: Tarja Kettunen 
Somevastaava: Suvi Laukkanen 
Myynti: Jussi Mustajärvi, puh. 050 571 6732

viestintä ja markkinointi 
Arvostelukappalepyynnöt: info@avain.net  
 

 

Taitto: Tarja Kettunen
Kannen kuva: Timo Numminen

Painopaikka: Nord Print, Helsinki
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