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• Suomen Leluyhdistys ry on lelualan etujärjestö
• Perustettu 1972
• Jäseninä 30 yritystä, mm. lelujen valmistajia, 

maahantuojia ja kauppoja
• Valvoo jäsenten etuja ammatinharjoittamisessa 

ja edistää jäsenten välistä yhteistyötä

Leluyhdistys pähkinänkuoressa

Lelu- ja Pelikirja
Tervetuloa yhdistyksemme ensimmäisen Lelu- ja Pelikirjan pariin.
Tässä lehdessä esittelemme teille Suomen Leluyhdistyksen 
jäsenistön uutuusleluja ja -pelejä, jotka ovat osallistuneet järjes  tä-
miimme Vuoden Lelu- ja Vuoden Peli -kisoihin tänä vuonna.

Leikki kuuluu lapsille!  
Lelujen, joita leikkeihin valitaan, tulee täyttää niille asetetut sekä 
kansalliset että EU:n laatimat säädökset. Yhdistyksen yhtenä 
tehtävänä on kouluttaa ja pitää jäsenistömme ajan tasalla 
mahdollisista muutoksista. Siksi on turvallista ostaa ja käyttää 
jäsenyrityksiemme tuotteita. Seuraavalla sivulla löydät kiteytettynä 
ne asiat, joita sinun kannattaa katsoa paketista, varmistaaksesi,  
että tuote täyttää kaikki vaatimukset.
 
Samalla sivulla kerromme Vuoden Lelu- ja Vuoden Peli -kilpailu-
jemme taustat. Siitä eteenpäin voit tutustua tämän vuoden 
kilpailujen satoon. Olemme järjestäneet kilpailuja jo monien 
kymmenien vuosien ajan ja siksi onkin hienoa, että voimme nyt 
esitellä teille ne tuotteet, jotka jäsenemme ovat tänä vuonna 
kokeneet heidän valikoimistaan kilpailuun osallistumisen arvoisiksi.
 
Jäsenistöömme voit tutustua vielä lehden viimeisellä sivulla.

Ihanaa leikin aikaa!
#saaleikkiä

Riia Sandström 
puheenjohtaja

• Kouluttaa jäsenistöä mm. EU-lainsäädäntöön 
liittyen

• Tiedottaa mm. lelualan uutisista, lelujen turval-
lisuudesta sekä leikin merkityksestä lapselle

• Kannustaa kaikenikäisiä leikkimään viestillä  
”Saa leikkiä!”



Vuoden Lelu ja  
Vuoden Peli
Suomen Leluyhdistys järjestää vuosittain suositut  
Vuoden Lelu- ja Vuoden Peli -kilpailut, jotka nostavat 
esille alan huipputuotteita. Voittajat valitsee tuomaristo,  
joka koostuu päiväkodeista tai iltapäiväkerhoista,  
aktiivipelaajista ja kaupan raadeista. Voittajat julkaistaan 
syksyllä.

Vuoden Peli -kilpailu on tarkoitettu uusille, Suomessa 
julkaistuille lautapeleille. Kilpailussa on neljä sarjaa:  
lastenpelit, perhepelit, strategiapelit ja partypelit.  
Kilpailun tarkoituksena on edistää lautapelikulttuuria 
Suomessa ja tuoda esille seurapelien arvoa perheiden 
yhteisenä ajanvietteenä sekä lasten monien taitojen 
kehittäjänä.

Vuoden Lelu -kilpailussa uudet lelut kisaavat kuudessa 
sarjassa: ensilelut, hahmoleikkilelut, rakentelulelut,  
ajo neuvo lelut, roolileikkilelut ja innovaatiolelut. Jokaisesta 
sarjasta valitaan Vuoden Lelu.

3

Turvallisen lelun  
ominaisuuksia:

• Lelun tärkein ominaisuus on  
turvallisuus, josta kertovat erilaiset 
merkinnät leluissa. Esimerkiksi  
pakollinen CE-merkintä tarkoittaa, 
että lelu täyttää tiukat eurooppa-
laiset turvallisuusvaatimukset.

• Lelun ikämerkinnät tulee huomioida.  
Ikärajoitus perustuu tuotteen turval-
liseen käyttöön ja ikäsuositus  
lapsen valmiuksiin leikkiä kyseisellä 
lelulla. Tukehtumisriskin sisältävissä  
leluissa tulee olla varoitus, ettei lelu 
sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.

Turvallisesta lelusta 
pitää löytyä: 

• CE-merkintä

• Varoitukset suomeksi ja ruotsiksi

• Myyjätaho, johon olla yhteydessä 
ongelmien sattuessa

SUOMEN LELUYHDISTYS RY

2021
VOITTAJA

VUODEN LELU

Seuraa meitä myös somessa,  
luvassa arvontoja ja muuta mukavaa.

@leluyhdistys



Vuoden Ensilelu 2021 -finalisti: 
SmartMax Vehicles  
– Ensimmäinen ajoneuvoni  
– Leikkien Group Oy
Rakenna magneettisista osista  
neljä tuttua ajoneuvoa tai yhdistele 
luovasti mielikuvituksellisia kulku-
neuvoja. 13 osaa. Ikäsuositus 1+.

Infinifun-puuhamajakka  
– Markkinointi Suomela Oy
Majakka on täynnä mielen-
kiintoisia tekstuureja, ääniä ja 
värejä. Ne stimuloi pienokaisen 
aisteja ja rohkaisee oppimaan 
leikkimällä.

Ensilelut
Ensi- ja vauvalelut tarjoavat turvallisen  
tavan tutustua leikkikalujen maailmaan.

SUOMEN LELUYHDISTYS RY

2021
VOITTAJA

ENSILELUT
VUODEN LELU

Vuoden Ensilelu 2021 -voittaja: 
BRIO 30234  
Opettavainen kilpa-auto  
– BRIO Toy Oy / BRIO Ab
Ympäri huonetta kiitävä kilpa-auto 
on hauska ja opettavainen lelu, 
jota lapsi voi itse ohjata.

Lumo Stars Racer Austin  
– Tactic Games Oy
Lumo Stars -pehmoautot huristelevat 
suoraan sydämeesi! Ihanan  
pehmeät autot sopivat kaiken  
ikäisten lasten leikkeihin.
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Lumo Stars Sloth -uniriepu, Laiskiainen  
– Tactic Games Oy
Lumo Stars -unirievut ovat lumoavan  
suloisia ja ihanan pehmeitä. Ne  
sopivat täydellisesti pienten käsien  
väänneltäväksi ja kutsuvat halaamaan.

Opi soittamaan rumpu  
– Tevella Oy
Sisältää sekä rytmi- että sävel toiminnon. 
Rytmitoiminnossa on 6 perus rytmiä,  
joiden avulla voi harjoitella perus lyöntejä. 
Säveltoiminto on astetta haasteellisempi, 
sävelen ja rummun ympärillä vilkkuvien 
valojen avulla voi harjoitella lyöntejä,  
säveliä on 5 erilaista. Tuote sis. paristot.  
Ikäsuositus 1+.

Vuoden Ensilelu 2021 -finalisti: 
Fisher-Price Laugh & Learn Magic 
Color Mixing Bowl -leivontakulho  
ja tarvikkeet  
– Toyrock Oy
Pienokaisen leivontakulho tarvik-
keineen opettaa kirjaimia, numeroita 
värejä ja paljon muuta, iloisesti  
laulellen ja jutustellen.

Tiesitkö tämän helistimestä…
Vauvan ensileluna helistimiä on käytetty antiikin ajoista lähtien. 
Ensimmäiset helistimet olivat possun ja villisian mallisia. Kreikan jumalten 
mukaan niiden uskottiin suojelevan vauvaa. Helistimen tehtävä on yhä sama: 
harjoittaa lapsen silmän ja käden koordinaatiota. Nykyhelistimet ovat usein 
myös purtavia, mikä tuo apua vauvan kasvaville hampaille.



Hahmoleikkilelut
Pörröiset pehmolelut, hoivattavat nuket ja urheat 
toimintahahmot johdattavat leikin pyörteisiin.

Vuoden Hahmoleikkilelu 2021 -voittaja:  
Baby Born Magic -tyttönukke, 43 cm  
– Amo Oy
Uusi vauvanukke, joka sulkee  
silmänsä taianomaisesti tuttia  
pyörittämällä. Nukke on kylvetettävä, se 
syö, juo, itkee ja käy potalla.

Love Diana hevonen ja nukke  
– Amo Oy
33 cm Love Diana -nukke ratsastus-
asussa, mukana myös kaunis  
hevonen, jolla valotoiminto harjassa 
ja hännässä. 

SUOMEN LELUYHDISTYS RY

2021
VOITTAJA

HAHMOLEIKKILELUT
VUODEN LELU
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Tiesitkö tämän Barbie-nukeista… 
Ensimmäiset Barbie-nuket esiteltiin yleisölle Yhdysvalloissa 
9.3.1959. Barbie-nuken ”äiti” Ruth Handler keksi hahmon  
huomattuaan tyttärensä Barbaran leikkivän mieluiten aikuisia 
muistuttavilla paperinukeilla. Näin syntyi ensimmäinen Barbie.

AniMagic Mimi -kissa  
– Maki A/S
Mimi on rakastettava kissa.  
Sillä on kaunis pehmeä turkki ja  
suloiset korvat. Mimi rakastaa käydä 
lenkeillä ja miukua onnesta.  
Ikäsuositus 3+.

Vuoden Hahmoleikkilelu 2021 -finalisti:  
Schleich-dinotutkimusasema  
– Maki A/S
Pelastakaa, hoitakaa ja tutkikaa dino-
sauruksia Schleichin suurella dinotutkimus-
asemalla! Leikkisetti sisältää paljon  
tarvikkeita ja kaksi dinoa. Ikäsuositus 4+.

It’s-A Me Mario  
– Markkinointi Suomela Oy
It’s-A Me Mario -hahmolla on yli  
30 Super Mario -peleistä tuttua  
äänitehostetta ja lausahdusta.  
Löydätkö kaikki?



Lumo Stars Get Well, Duck  
–Tactic Games Oy
Suloiset pehmot kaipaavat hoivaa 
ja samalla opettavat empatiakykyä. 
Suomessa suunnitelluilla pehmoilla 
on omat nimet ja persoonallisuus.

Rainbocorns Fairycorn  
Surprise -yllätyspehmo  
– Toyrock Oy
Avaa Rainbocorns-yllätysmuna ja  
tapaa uusi, pehmeä yksisarvinen  
keijuystäväsi. Mukana yksisarvisen 
lisäksi paljon muita yllätyksiä.

Pets Alive Pet Shop Surprise   
– Toyrock Oy
Avaa ja ylläty minkä Pets Alive Pet 
Shop Surprise -lemmikin sinä sait! 
Puhuva lemmikki toistaa puheesi ja 
ääntelee suloisesti.

HAHMOLEIKKILELUT

Vuoden Hahmoleikkilelu 2021 -finalisti:  
Janod-magneettikirja Hassut eläimet  
– Leikkien Group Oy
Katso mallia kortista ja luo magneetti sista 
osista 8 tuttua eläintä tai leiki ja rakenna  
luovasti! 72 magneettia ja 10 korttia.  
Ikäsuositus 3+.
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Rakentelulelut

Biopod Immotion  
– Markkinointi Suomela Oy
Kokoa itsellesi kävelevä, liikkuva  
ja karjuva dinosaurus, jonka silmät 
loistavat. 24 osaa. Koko 23 cm.

Vuoden Rakentelulelu 2021  
-finalisti: Plus-Plus BIG Make  
& Go 70  
– Plus-Plus A/S
Aloita leikkisi Plus-Plus BIG GO:lla 
ja rakenna erilaisia kulkuneuvoja. 
Setti sisältää 60 BIG-palaa, raken-
nuslevyjä, renkaita ja ohjekirjat.

Vuoden Rakentelulelu 2021  
-finalisti: Plus-Plus Monster 
Trucks  
– Plus-Plus A/S
Luoviin leikkeihin! Rakenna  
Monster-tapahtuma tai jotain 
muuta. Sisältää 600 Plus-Plus-  
palaa, rakennuslevyjä, renkaita  
sekä ohjekirjan. 

Vuoden Rakentelulelu 2021 -voittaja:  
LEGO 42122  
Jeep® Wrangler  
– Suomen Lego Oy Ab
Aidon Jeep® Wrangler Rubiconin  
yksityiskohtainen LEGO® pienoismalli.

Rakentelu kehittää niin motoriikkaa ja 
koordinaatiokykyä kuin loogista ajattelua 
ja mielikuvitustakin.

Meccano John Deere -traktori  
– Maki A/S
Vapauta mielikuvituksesi ja sisäinen  
mekaanikkosi! Meccano John Deere 
-traktoripakkaus innoittaa lapsia  
rakentelemaan. Ikäsuositus 10+.

SUOMEN LELUYHDISTYS RY
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VOITTAJA

RAKENTELULELUT
VUODEN LELU



Ajoneuvolelut

Vuoden Ajoneuvolelu 2021 -voittaja: 
Nikko Rock CrushR – Red Lightning  
-radio-ohjattava 33 cm  
– Amo Oy
Nikko Rock CrushR RC-autossa on  
automaattisesti laajenevat renkaat ja  
neliveto, jotka takaavat pidon  
maastossa! USB ladattava.

Vuoden Ajoneuvolelu 2021 -finalisti:  
BRIO 33972  
Smart Tech Sound -matkasetti, suuri  
– BRIO Toy Oy / BRIO Ab
37-osainen vuorovaikutteinen junasetti, johon voi  
ohjelmoida Smart Tech Sound -toimenpiteitä.

SUOMEN LELUYHDISTYS RY

2021
VOITTAJA

AJONEUVOLELUT
VUODEN LELU

Vuoden Ajoneuvolelu 2021 -finalisti:  
BRIO 33884  
Paristokäyttöinen höyryävä  
hyöryjuna  
– BRIO Toy Oy / BRIO Ab
Paristokäyttöinen juna realistisin  
höyryefektein, rahtivaunu ja vesivarasto.

Kauko-ohjattavat kilpurit ja hienot 
junaradat vetureineen tarjoavat 
leikkihetkiin vauhdin huumaa.

Tiesitkö tämän leikkiautoista… 
Ensimmäiset leikkiautot, puiset ja itse valmistetut, tulivat mukaan pikkulasten leikkeihin  
lähes heti oikeiden autojen ilmestyttyä katukuvaan. Perinteisen leluauton malli on edelleen  
puusta tehty melko yksinkertainen leikkikalu, jonka pyörät pyörivät vapaasti.
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Exost Lightning Dash  
– Markkinointi Suomela Oy
Autossa urbaani ulkomuoto sekä  
upeat ääni- ja valoefektit. 4 led-valoa 
valaisee auton alustan. 2,4Ghz.

Exost Xmoke  
– Markkinointi Suomela Oy
Autossa urbaani ulkomuoto, led-valot 
ja upeat savuefektit. Täytä vesisäiliö  
ja käynnistä moottori. 2,4Ghz.

Flextreme-autorata  
– Simba Dickie Finland Oy
Autorata, jonka voi rakentaa minkä 
muotoiseksi tahansa! Auto kulkevat 
radalla vaikka ylösalaisin. Osaset 
naksautetaan yhteen ilman työkaluja.

Junarata pakissa  
– Tevella Oy
Junaratasarja kätevässä kannetta-
vassa pakkauksessa. Osat säilyvät  
kätevästi leikin jälkeen omassa  
laatikossaan, joka toimii myös osana 
junaradan rakennelmaa. Mukana  
mm. juna, kuorma-auto ja liikenne-
merkkejä. Osat puuta ja muovia.  
Ikäsuositus 3+.

Ninco Aquabound+  
– Toyrock Oy
Kauko-ohjattava auto kulkee kaikissa 
maastoissa jopa vedessä! Aquabound+ 
pomppii, hyppii, spinnaa, kääntyy  
– mikään ei estä tätä menopeliä.



Roolileikkilelut

SUOMEN LELUYHDISTYS RY

2021
VOITTAJA

ROOLILEIKKILELUT
VUODEN LELU

Vuoden Roolileikkilelu 2021 -voittaja:  
Superhymy, hammaslääkäri- leikkisetti  
– Importante Oy
Hammasmalli ja paljon erilaisia tarvikkeita 
kivoihin hammaslääkärileikkeihin!

Roolileikkeihin soveltuvat lelut tukevat 
mielikuvituksen kehittymistä ja erilaisiin 
kivoihin rooleihin eläytymistä.

Adventure Scope -tähystyskamera 
– Importante Oy
SD-kortti asennettu, videokamera  
viritetty ja salapoliisi on valmiina  
vakoiluun! 

Janod magneettinen tunnepeli  
– Leikkien Group Oy
Magneettisen tunnepelin avulla  
opitaan tunnistamaan ja nimeämään  
tunteita sekä harjoitellaan vuorovaikutus-
taitoja. Yhteensä 49 osaa. Ikäsuositus 2+.
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Tiesitkö tämän 
roolileikeistä… 
Roolileikit ovat lapsen kehityk-
sen kannalta tärkeitä leikkejä.  
Ne auttavat kehittämään vies-
tintätaitoja, sosiaalisia kykyjä 
ja ymmärtämään sitä, kuinka 
toiset ihmiset toimivat ja  
käyttäytyvät. Lasten roolileikit  
alkavat jo varhain, ja 5–6- 
vuotiaina he hallitsevat jo  
useita rooleja samalla kertaa.

Frozen Elsa Sing a Long  
Doll 38 cm  
– Markkinointi Suomela Oy
Laula duetto Elsan kanssa.  
Taikamikrofonista voit valita  
3 molemmista Frozen- 
elo kuvista tuttua laulua.

Active Play Soft Croquet 
– Tactic Games Oy
Tämä peli kuuluu jokaiseen pihaan  
tai vaikka olohuoneeseen! Pehmeät 
peliosat ja helposti omaksuttava peli 
sopii nuorillekin pelaajille.

Vuoden Roolileikkilelu 2021 -finalisti:  
Stanley Jr Dump Truck Kit,  
Toolbox, 6 pc Tool set  
– Tactic Games Oy
Tartu vasaraan ja rakenna kippiauto! 
Setti sisältää rakennussarjan, maalit,  
6 työkalua sekä niiden säilytykseen  
työkalupakin. 

Vuoden Roolileikkilelu 2021 -finalisti: 
Cybex 3in1 -nukenvaunut  
– Simba Dickie Finland Oy
Helposti kokoon taittuvat laadukkaat  
nukenrattaat, joissa vaunut, rattaat  
ja kantokoppa samassa! Pehmeät,  
helposti kääntyvät renkaat. 



Innovaatiolelut

Vuoden Innovaatiolelu 2021 -finalisti:  
BRIO 30154  
Brio koodattava ampiainen  
– BRIO Toy Oy / BRIO Ab
Iloisen pikku ampiaisen kanssa voi leikkiä, 
kun se toteuttaa ohjelmointia oppivan  
leikkikaverinsa komentoja.

Vuoden Innovaatiolelu 2021 -voittaja: 
LEGO 71360  
Seikkailut Marion kanssa -aloitusrata  
– Suomen Lego Oy Ab
Lähde seikkailemaan toiminnan siivittämiin haasteisiin 
LEGO® Super Mario™ -aloitusradalle ja tutustu  
interaktiiviseen, rakennettavaan LEGO Mario -hahmoon!

Nämä uutuuslelut tarjoavat ennen kokemattomia 
ideoita ja jännittäviä oivalluksia.

My Squishy Little Dumplings Dee  
– Amo Oy
Dumplings-hahmo, jolla hassuja  
ääniä sekä valo, joka paljastaa  
hahmon tunnetilan. Paina hahmoa 
poskista ja vartalo poksahtaa esiin. 

Roo Crew työkalupöytä -leikkisetti  
– Amo Oy
Valoja ja ääniä sisältävä työkalupenkki 
on ympäristöystävällistä materiaalia, 
jossa käytetty kasvikuituja, kierrätettyä 
muovia ja hartsia.

SUOMEN LELUYHDISTYS RY

2021
VOITTAJA

INNOVAATIOLELUT
VUODEN LELU
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Loopy Looper Hoop  
– Enigma Distribution Finland Oy /  
Asmodee Nordics
Pyöritä Loopya rentoutuaksesi tai 
keskittyäksesi, tai opi oikea tekniikka 
hallitsemaan kuulan liikerataa.

Vuoden Innovaatiolelu 2021 -finalisti:  
SmartGames Diamond Quest  
– Jalokivijahti  
– Leikkien Group Oy
Seuraa vihjeitä ja löydä harvinainen  
punainen timantti! 80 haastetta  
helposta vaikeaan. Ratkaise yksin  
tai yhdessä! Ikäsuositus 10+.

5 Surprise Toy Mini Brands  
-yllätyspallo  
– Toyrock Oy
Avaa pallonmuotoinen pakkaus ja 
ylläty 5 kertaa! Yllätyspallo kätkee 
sisäänsä leluja tuttuakin tutummilta 
brändeiltä – minikoossa tietysti.

Rubiks Perblexus  
– Maki A/S
Klassinen rubikin kuutio uudella ainut laatuisella 
twistillä! Kääntele rubikin kuutiota ja auta kuulaa 
läpäisemään kuution sisällä oleva labyrintti.  
Ikäsuositus 8+.

Power Treads Full Throttle  
– Toyrock Oy
Ennennäkemätön Power Treads  
-ajoneuvo pärjää millaisella pinnalla 
vain. Rakenna erilaisia ratoja, joissa 
voi ajaa esteiden yli, ali ja läpi.



Lastenpelit
Perheen pienimmille ja koko 
perheen yhteisiin hetkiin 
soveltuvat hauskat lautapelit.

Cupcake Academy  
– Lautapelit.fi Oy
Makoisa ja vauhdikas yhteistyöpeli.  
Järjestelkää kakkuvuoat seitse mässä 
minuutissa tehtäväkorttien mukaisesti!

Maracas  
– Lautapelit.fi Oy
Hauska partypeli koko perheelle!  
Kuuntele tarkasti ja arvaa mara - 
kassin sisällä olevien jyvien määrä  
tarkemmin kuin muut pelaajat!

Sherlock Express  
– Lautapelit.fi Oy
Nopea koko perheen reaktio- ja  
päättelypeli. Tulkitse vihjeitä taitavasti  
ja auta Sherlockia paljastamaan  
kelmit!

Foto Fish -kalakuvaaja  
– Amo Oy
Heitä noppaa ja kuvaa kaloja kame-
ralla. Nopein saa lisätä kalaansa ison 
palan. Ensimmäisenä akvaariotaan 
pidemmän kalan koonnut voittaa. 

Vuoden Lastenpeli -voittaja 2021: 
Vampire Party – Vampyyri juhlat 
– Amo Oy
Kuka ensimmäisenä hakee 3 veri-
appelsiinin palaa ruokakomerosta 
makuu huoneeseen on voittaja. Jos  
kokki saa sinut kiinni, muutut lepakoksi.

Speedy Roll – Sukkela siili  
– Amo Oy
Siilit kilpailevat – pörröistä palloa  
pyörittämällä yritetään saada oma siili 
kotiin. Co-op-pelissä taistellaan kettua 
vastaan.

VUODEN PELI

2021
LASTENPELIT

VOITTAJA
SUOMEN LELUYHDISTYS RY

Tiesitkö tämän jojosta… 
Jojo (eli yo-yo) on eräs maailman vanhimmista tunnetuista leluista.  
Vanhimmat historialliset maininnat jojosta ulottuvat aina antiikin 
Kreikan aikoihin. 
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Drone Home 
– Martinex Oy
Koko perheen toimintapeli aidolla, 
lentävällä dronella! Pelaaja, joka  
ensimmäisenä saa kaikki alieninsa 
lennätettyä turvaan, voittaa pelin!

Etsi eläin! -äänimuistipeli 
– Sanoma Pro Oy, Oppi&Ilo
Ihastuttava muistipeli – kuuntele ääni 
ja etsi oikea eläin! Kehittää mm.  
puhetta ja vuorovaikutustaitoja.

Hoksaa tunteet! Vauhdikas 
tutkimispeli  
– Sanoma Pro Oy, Oppi&Ilo
Kehitä tunnetaitoja pelaamalla.  
Yksityiskohtainen kuvitus hurmaa ja 
2-puolinen pelilauta tuo vaihtelua.

Lokki, lohikäärme ja tyrmä 
– Martinex Oy
Liikuta ritarikortteja linnan tornia 
ylöspäin kohti huippua. Varo muita 
ritareita, kakkaavia lokkeja, litistäviä 
lohikäärmeitä ja tyrmää!

Eläinteatteri  
– Tactic Games Oy
Yksi pelaaja näyttelee ja muut  
arvaavat. Samalla he yrittävät napata 
oikean kortin pöydältä mailojen  
avulla. Hulvattoman hauskaa!

Kiemurteleva kirahvi 
– Toyrock Oy
Kiemurteleva kirahvi on hulvaton  
lastenpeli, jossa kiivetään kirahvin 
pään päälle!

Maailman lapset  
– Tactic Games Oy
Matka alkaa! Pakkaa mukaan iloista 
mieltä ja uteliaisuutta. Pelin parissa 
voi oppia mikä maailman lapsia  
yhdistää ja tietoa eri maista.  

SmartGames Grabbit 
– Leikkien Group Oy
Uudenlainen labyrinttimuistipeli! Auta 
kania keräämään herkkuja hauskassa 
lastenpelissä. Kaksi vaikeustasoa  
junior 4+ ja expert 6+.  

Sequence Junior – Enigma Distribution 
Finland Oy / Asmodee Nordics
Pelaa eläinkortti kädestäsi, ja aseta  
pelimerkkisi vastaavalle hahmolle  
pelilaudalla. Ensimmäinen, jolla on  
neljä korttia peräkkäin voittaa!
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Perhepelit

Gravity Superstar  
– Lautapelit.fi Oy
Vauhdikas avaruusseikkailu 
huimapäille. Kerätkää  
arvokasta tähtipölyä, mutta 
varokaa planeetan hämmen-
tävää painovoimaa!

Sushi Go! 
– Lautapelit.fi Oy
Maukas ja helppo koko  
perheen korttipeli, jossa  
ainesosakortit kiertävät  
pelaajalta toiselle. Kootkaa 
makoisimmat sushi annokset!

Ghost Castle 
– BRIO Toy Oy / BRIO Ab
Aito kummituspeli, jossa  
on oikeita ansoja, upea   
grafiikka ja yllättävää  
kekseliäisyyttä.

Hero Hockey 
– Enigma Distribution  
Finland Oy / Asmodee  
Nordics
Hero Hockey -pelissä  
sankarihahmojen muotoilu 
mahdollistaa helpon liikku-
misen, pyörimisen ja pallon 
pelaamisen. 

Cloud City – Pilvi kaupunki 
– Amo Oy
Strateginen perhepeli, jossa 
kootaan kaupunkia ja yrite-
tään saada eniten ääniä  
rakentamalla ylikulkusiltoja 
eri kokoisten talojen välille.

Plussaa vai Miinusta  
– Plus eller Minus? 
– Amo Oy
Kerää plus- ja onnenlaattoja, 
mutta varo miinuslaattoja. 
Eniten pisteitä kerännyt  
voittaa pelin. Mukana myös 
taktisempi PRO-versio pelistä. 

Vuoden Perhepeli -voittaja 2021: 
Trails of Tucana 
– Enigma Distribution Finland Oy /  
Asmodee Nordics
Piirrä polkuja ja luo parhaat yhteydet 
mystiselle Tucanan saarelle. Aina 
vaihtuva peli sopii koko perheelle!
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Perhepelit sopivat hyvin kaikenikäisille pelaajille.  
Nämä lautapelit tarjoavat tuntikaupalla viihdettä.
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Taivaanrannanmaalari  
– Lautapelit.fi Oy
Vauhdikas ja salaperäinen  
kuviontunnistuspeli. Yhdistä  
loitsun ainekset ja tunnistama 
loitsu nopeammin kuin muut!

Amazing Maze  
– Tactic Games Oy
Pelissä on kuusi sokkelo-
lautaa ja iso pelilauta.  
Tehtäväsi on piirtää viivaa 
sokkeloiden alusta loppuun 
törmäämättä seiniin. Sokkona!

Escape Room Family: 
Aikamatka  
– Toyrock Oy
Tunne pakohuonepelin  
huuma kotisohvaltasi!  
Mukana kolme jännittävää 
koko perheen pakohuonetta 
sekä esittelypeli.

Snakes on a Plan 
– Martinex Oy
Pelaajat piirtävät pelilaudalle 
käärmeitä nopan verran  
ruutuja kerrallaan. Esteeseen 
törmääminen päättää käär-
meen matkan viivakossa.

Pako kummituslinnasta 
– Tactic Games Oy
Koko perheen seikkailussa 
yksi pelaaja pyrkii salavihkaa 
ulos linnasta, ja muut  
pelaajat yrittävät löytää  
hänet. Jännitystä loppuun 
asti.

Kirjainkiista 
– Martinex Oy
Sanapeli kahdelle joukku-
eelle. Kortti antaa aiheen, 
joukkue keksii mahdollisim-
man hyvän sanan ja siirtää 
pöydällä kirjaimia itseään 
kohti.

Maailman sankarit 
– Tactic Games Oy
Maailman sankarit esittelee 
tärkeitä hahmoja ja heidän 
tekojaan. Kerää pisteitä  
tunnistamalla heidät ja  
vastaamalla oikein kiehtoviin 
kysymyksiin.

Tiesitkö tämän palapeleistä… 
Lontoolainen kartantekijä John Spilsbury keksi palapelin vuonna 1760  
kaivertamalla kartan puuhun ja sahaamalla maiden väliset alueet pois.
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Partypelit

Pose Off 
– Amo Oy
Tee jooga-asento ja vastaa kysymyk-
seen. Varo ettet toista jo annettua 
vastausta tai horjahda asennostasi. 
Kerää 3 korttia niin voitat!

Vuoden Partypeli -voittaja 2021: 
How do you doodle? – Miten piirustat? 
– Amo Oy
Piirrä kuva kortista salassa. Saat pisteitä 
oikeasta arvauksesta ja jos muut arvaavat 
mitä piirsit. 9 kierrosta, suurin pistemäärä 
voittaa. 

Wavelenght 
– Enigma Distribution Finland 
Oy / Asmodee Nordics
Kaksi joukkuetta kilpailee  
arvaamalla toistensa ajatukset 
eri aiheista. Onko esimerkiksi 
vedonlyönti urheilusta onnea 
vai tiedettä? 

Pictures 
– Lautapelit.fi Oy
Nopea perhepeli, jossa pitää 
esittää salainen valokuva 
muille pelaajille palikoiden, 
kivien, tikkujen tai kengän-
nauhojen avulla.

MicroMacro Rikospaikalla 
– Lautapelit.fi Oy
Jännittävä yhteistyöpeli.  
Käyttäkää hoksottimianne ja 
ratkaiskaa kaupungin kartalle 
kätkey tyvät rikostapaukset!

Varmat hittipelit illanistujaisiin, bileisiin 
tai kaveriporukan ajanvietteeksi.
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Survivors of Hellapagos 
– Lautapelit.fi Oy
Pelissä pitää paeta autiolta 
saarelta. Ruokaa ja juomaa  
ei riitä kaikille, joten hyviä 
neuvottelutaitoja tarvitaan!

Middleman 
– Tactic Games Oy
Kenen mielestä keskinkertaisuus  
on pahasta? Middlemanin tehtä-
vissä pelaajat saavat kilpailla siitä,  
kuka ryhmässä osuu lähimmäs  
keskiarvoa.

Dance, Dance, Dance 
– Martinex Oy
Yhdistä käsille, jaloille ja päälle määrätyt 
liikkeet tanssiksi muiden valitseman  
musiikin tahtiin. Kuka on porukan  
Ultimate Dance Master?

Noise Pollution 
– Toyrock Oy
Aikuisten seurapeli, jossa hullut  
äänet kohtaavat vielä hullummat 
kuvaukset! Kuuntele erikoista  
kohinaa ja valitse äänelle sopiva 
kuvaus.

Tollot merellä 
– Toyrock Oy
Hauska koko perheen korttipeli, jossa 
pärjää parhaiten ongelman ratkojat,  
joilla suu käy ja yhteistyö toimii.

Tiesitkö tämän Rubikin kuutiosta… 
Rubikin kuutio on supersuosittu älypeli. Unkarista kotoisin oleva arkkitehti  
Ernő Rubik keksi omaa nimeään kantavan kuution vuonna 1974. Perinteinen  
Rubikin kuutio koostuu 26 palasta. Virallinen ME kuution ratkaisemiseksi  
on huimat 3,47 sekuntia (2018).

Haaste Challenge 
– Tactic Games Oy
Tässä pelissä on tilaisuus näyttää 
taitonsa kaksintaisteluissa, ja muut 
pelaajat taas saavat veikata, kumpi 
osapuoli selviytyy voittajaksi.
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Strategiapelit

Vuoden Strategiapeli -voittaja 2021: 
Quest for El Dorado 
– Lautapelit.fi Oy
Kevyt strategiapeli, jossa pelaajat  
johdattavat retkikuntiaan viidakon halki 
tarunhohtoisen El Doradon aarteen luo.

Tappajahai 
– BRIO Toy Oy / BRIO Ab
Kaksi hermoja raastavaa strategiapeliä  
pitää jännitystä yllä klassikkoelokuvan  
hengessä.

Unlock! 
– Enigma Distribution Finland Oy /  
Asmodee Nordics
Pakohuoneiden innoittama yhteistyöhön  
perustuva korttipeli. Ilmainen ladattava  
pelisovellus auttaa vihjeissä ja tarkistaa 
koodit.

Nova Luna 
– Lautapelit.fi Oy
Värikäs strategiapeli pulmailun  
ystäville. Valitse sopivimmat laatat  
ja aseta ne siten, että ne tuottavat  
parhaan pistesaaliin.
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Tiesitkö tämän lautapeleistä… 
Lautapelien historia juontaa juurensa tuhansien vuosien taa. Vanhin  
tunnettu lautapeli on egyptiläinen senet, jota tiedetään pelatun jo  
3500-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Tänä päivänä lautapelit ovat kenties  
suosituimpia kuin koskaan aiemmin.

Crime Scene Brooklyn 
– Tactic Games Oy
Puhelin soi, taas uusi murha! Astu 
etsivän kenkiin ja tutki rikosta askel 
askeleelta. Vastaukset ovat nenäsi 
edessä, mutta löydätkö ne?

Zen Garden 
– Lautapelit.fi Oy
Helposti opittava ja nopeasti  
pelattava puutarhan rakentelupeli.  
Rakenna keisarin mieltymysten  
mukainen kukois tava puutarha!

Slingshot to Mars 
– Tactic Games Oy
Hyppää seikkailuun ja louhi mineraa-
leja Marsissa. Lähetä avaruusaluksesi 
kiertoradalle ja hanki etumatkaa  
muihin alustasi parantelemalla.

Seas of Fortune, Hansa 
– Tactic Games Oy
Kilpaile muiden pelaajien kanssa  
parhaista miehistöistä, lastaa laivasi  
täyteen tavaraa ja yritä kuljettaa ne 
määränpäähäsi ennen muita.
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Suomen Leluyhdistyksen jäsenet:

#saaleikkiä
Lue lisää: www.suomenleluyhdistys.fi

amo-toys.com

ilmapallokeskus.fi
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micki.se LEGO.com plasto.fi
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martinex.fi
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Prodessia  
Babymaster Oy


