LAUTAPELIT PERHEILLE JA LAPSILLE
-4 IN A ROW – neljän suoraa tavoitellaan, mutta odottamaton käänne voi muuttaa kaiken, 7+ v, 2-4 hlö
-AAKKOSPELI – kolme lastenpeliä samassa, 6+ v, 2-5 hlö
-AASIN SILTA – rakentelupeli, 5+ v, 2-4 hlö, 20+ min
-ACTIVITY ORIGINAL – tunnettujen seurapelien yhdistelmä, nopea ja hauska seurapeli joka sopii
perheillekin, 6+ v, 2-4 hlö
-AFRIKAN TÄHTI – matkapeli, jännittävä etsintäpeli matkaversiona, 5+ vuotta, 2-6 hlö
-ALCATRAZ – pakopeli vankilasta, 10+ v, 2-4 hlö, 45 min
-ALFAPET - vanha, sanarakentelupeli, laatikon kansi heikossa kunnossa, 10+ v, 2-4 hlö
-ALFONS GODNATTSSPEL - vanha, ruotsinkielinen, kuka saa Alfonsin nukahtamaan, 4+ v, 2-4 hlö, 15 min
-AMAZE – 16 sokkeloa yhdessä laitteessa, 8+ v, 1 hlö
-ANKKALAMPI – liikkumispeli ankkalammella lapsia tervehtimässä, 4-7 v, 2-4 hlö, 20 min
-ARVAA KUVIO – kuvioiden muodostamis- ja arvaamispeli, 8+ v, 3-8 hlö, 30+ min
-A-Ö - sanojen keksimispeli, 8+ v, 2+ hlö, 30+ min
-A-Ö JUNIOR – lasten sanapeli, joka kattaa kaiken A:sta Ö:hön, 7+ v, 2-4 hlö, 20+ min
-BAKARI – strategiapeli, 7+ v, 2-4 hlö, 30+ min
-BALANCE – pieni, oikein hauska tasapainoilupeli, 5+ v, 2-3 hlö
-BAMBOLEO – tasapainoilupeli puupalikoilla, , pyöreä vanerilevy hieman vääntynyt ilmankosteudesta, 6+ v,
2-6 hlö, 10-20 min
-BANAANILAIVA – kolmiulotteinen viidakkoaiheinen peli, 4-8 v, 2-4 hlö, 20+ min
-BANDU - rakentelupelI, näppäryyspeli, Vuoden Perhepeli 2008, 2-6 hlö, 30-45 min
-BARRICADE - engl, 4 joukkueella, (ei nappuloita kuuden joukkueen versioon laudan toisella puolella),
taktinen liikkumispeli, 6+ v, 2-6 hlö
-BARRICADE, (Disney) – liikkumispeli Aku Ankan teemalla, taktiikalla ja onnellakin on osuutensa, 4-8 v, 2-4
hlö, 15-20 min
-BEAT THAT! – älykäs toimintapeli, tietoa, taitoa, temppuja, 8+ v, 2-6 hlö, 60 min
-BINGO lasten – satumainen bingopeli lapsille, 3-6 v, 2-6 hlö, 10-15 min
-BLITZ – pieni ja hauska päättely- ja reagointipeli, 8+ vuotta, 2-8 hlö, 20-30 minuuttia
-BLOKUS – erinomainen palikoiden asettelupeli, 7+ v, 2-4 hlö
-BLOKUS TO GO- matkapeli, palikoiden asettelupeli, 5+ vuotta, 2 hlö

-BRAINSTORM – arvauspeli, jossa käytössä erikoislasit, 8+ v, 4-12 hlö
-BREAK TWIST – ketteryyspeli pelimatolla, 6+ v, 2-6 hlö
-CADOO – hillittömän hauska lastenpeli, kahdeksan erilaista tehtävää, 7+ v, 2-4 hlö
-CAMELEON – taito- ja taktikointipeli, 6+ v, 2-6 hlö
-CAMELOT JR – rakentelupeli linna-aiheella, 4+ v, 1+ hlö
-CHOCO – hauska muistipeli, 3+ v, 2-4 hlö, 25+ min
-CHOCOLATE FIX - engl, pieni, herkullisen näköinen asettelupeli, yksinpeli
-CHRISTMAS GAME - engl, auta pukkia jakamaan joululahjat, 6+ v, 2-4 hlö
-CIRKIS – kerää pisteitä kokoamalla tähtiä ja ympyröitä, 7+ v, 2-4 hlö, 15+ min
-CLUEDO – legendaarinen salapoliisipeli, jossa selvitetään murhamysteeriä kartanossa, 8+ v, 3-6 hlö
-CLUEDO DVD – murhamysteeripeli teknisempänä versiona, DVD mukana, 9+ v, 3-5 hlö
-CLUEDO GRAB&GO – pieni, matkapli, tunnettu salapoliisipeli kätevänä matkaversiona, 8+ v, 3-6 hlö
-CLUEDO MATKAPELI - pieni, tunnetuin salapoliisipeli matkaversiona, 8+ v, 3-6 hlö
-CLUEDO MYSTEERIT – murhamysteeripeli jossa kolme koodinlukijaa, 8+ v, 3-6 hlö
-CLUEDO SUSPECT – korttipeliversio Cluedosta, 8+ v, 3-4 hlö
-CODENAMES PICTURES – vakoiluteemainen korttipeli, 10+ v, 2-8 hlö, 15+ min
-COLOR CUBE SUDOKU – värisudoku, asettelu ja pyörittelypeli, 10+ v, 1 hlö
-COLOROLOGY – arvailupeli värien maailmassa, 8+ v, 3-6 hlö, 30+ min
-COLUMBUS – purjehduspeli löytöretkeilijänä Atlantin ylitse ja takaisin, 10+ v, 2-6 hlö, 45 min
-CONCEPT – asioiden yhdistely- ja arvauspeli, 10+ v, 4-12 hlö, 40+ min
-CONNY – seikkailupeli ratsain, 8+ v, 2-4 hlö
-CONTINUO - pieni, yhden säännön asettelupeli, 7+ v, 1-5 hlö, 20 min
-CORTEX – pieni, yllättävän monipuolinen korttipeli, jossa haastetaan niin ajattelukykyä, nopeutta kuin
muistiakin, 8+ v, 2-6 hlö, 15 min
-COVER YOUR TRACKS – engl, päättelypeli, 8+ v, 1 hlö
-CRANIUM CONGA – arvaa mitä ajattelen-peli, jossa mm näytellään ja muovaillaan sanoja arvattavaksi, 8+
v, 3-6 hlö, 30 min
-CRANIUM KORTTIPELI – korttipeliversio Craniumista, 8+ v, 2+ hlö
-CRYSTAL CODE – koodin selvittelypeli, 8+ v, 2-4 hlö, 30+ min
-DEFLEXION - engl, lasertaistelupeli lautapelinä peilein ja lasersätein, 8+ v, 2 hlö
-DEN FÖRSVUNNA DIAMANTEN - ruotsalainen versio Afrikan Tähdestä, 7+ v, 2-5 hlö
-DISNEY KUURUPIILO – auta Mikkiä löytämään ystävänsä, 4+ v, 2-4 hlö, 20 min

-DISNEY LAUTAPELI – keräilypeli Disney-aiheella, 6+ v, 2-4 hlö
-DISNEY YATZY – pieni, yatzy-peli Disney-aiheisilla nopilla, 6+v, 2+ hlö
-DIXIT JINX - mielikuvituksellinen nopeuspeli, vai nopea mielikuvituspeli?, 8+ v, 3-6 hlö, 15 min
-DOMINO EXPRESS – monipuolinen dominopalikkapeli kaikkine erikoispaloineen, 150 palikkaa, 6+ v
-DOMINO lasten – vanha, klassinen palikoiden asettelu- ja päättelypeli, nyt eläinhahmoilla, 3-6 v, 2-4 hlö
-DOMINO PIENI - peltirasiassa, klassinen asettelupeli, 7+ v, 2-4 hlö
-DONKEY - pieni, tikkujen asettelupeli aasin selkään, 5+ v, 2-4 hlö, 15+ min
-DOUBLE SIX DOMINOES – pieni, vanha, perinteinen dominorakentelupeli, 7+ v, 2+ hlö
-DR HEUREKA – mielenkiintoinen skarpiutta ja näppäryyttä vaativa peli kaikenikäisille, 6+v, 2-4 hlö
-DUO - pieni, Unon tapainen korttipeli, 7+ v, 2-6 hlö
-ELEPELI - pieni,vanha, korttipelimuotoinen eleisiin/näyttelyyn perustuva arvailupeli, 6+ v, 2- hlö
-ENSIMMÄISET KUVANI – pieni korteilla pelattava kuvapeli, 4+ v, 1+ hlö
-ETSI JA LÖYDÄ – hullunhauska etsintäpeli, 4+ v, 2-6 hlö
-EYE REMEMBER – 30 sek aikaa painaa mieleen kuvan asiat, ja yrittää muistaa ne, 10+ v, 3-6 hlö, 30+ min
-FIBBER – venytä totuutta, ja nenäsi voi pidentyä, 7+ v, 2-4 hlö
-FIGURATZY – matkapeli, yhdistelypeli kuvionopilla, 7+ v, 2-4 hlö
-FORMULA DE´ - Formulapeli kahdella eri radalla, 10+ v, 2-10 hlö
-FREDDY – värikäs muistipeli, 5+ v, 2-5 hlö
-FRITZ - pieni, nopeatempoinen ja helppo liikkumispeli, 6-12 v, 3-5 hlö, 10+ min
-FUMBLE – hervottoman hauska tunnustelupeli, nopeatempoinen, 6+ v, 2-4 hlö
-GAME OF LIFE – elämänpeli, modernisoitu versio, jossa käytössä ”luottokortit”, 2-4 hlö
-GIFT TRAP – arvaamis- ja arvioimispeli lahjojen parissa, 8+ v, 3-8 hlö, 60 min
-GLORY OF CHAMPIONS – suomalainen formulapeli, 8+ v, 2+ hlö
-GO – valloituspeli, 7+ v, 2 hlö
-GOGETTER – engl, kuinka löytää linnalle, päättelypeli, 5+ v, 1 hlö
-GOGGLE EYES – hullunhauska porukkapeli, 9+ v, 4-12 hlö
-GOKI – lapsille narun pujottelutehtävä, ei siis peli, 1 hlö
-GOTROVO – engl, aarteentesintäpeli lapsille, 3-8 v
-GP FORMULA 1 – neljän osakilpailun F1-kokonaiskisa, 6+ v, 2-6 hlö, 20 min
-HAISULIVEI – liikkumis- ja rakentelupeli Muumien maailmassa, 4+ v, 2-4 hlö, 20 min
-HALLIGALLI EXTREME – pieni, hauska ja nopeatempoinen peli, 8+ vuotta, 2-6 hlö, 20 minuuttia

-HALMA – vanha, taktiikkapeli, 8+ v, 2-4 hlö
-HASSU SPAGETTI – hassunhauska spagetinpyörittelypeli, 4+ v, 2-4 hlö
-HC ANDERSENIN SATULINNA – lumoava satupeli perheen pienimmille, 5+ v, 3-9 hlö, 30+ min
-HELLO KITTY BINGO – bingopeli Hello Kitty-aiheella, 4+ v, 2-6 hlö
-HEPTA – pieni, vanha matkapeli, asettelupeli, 10+ v, 1-2 hlö
-HERRA HAKKARAISEN AAKKOSPELI – muistipeli aakkosilla, 3+ v, 2-4 hlö
-HERRA HAKKARAISEN MUISTIPELI – muistipeli, 5+ v, 2-4 hlö
-HOKSOTIN – tarkkuus- ja oivalluspeli, jossa nopeus on valttia, kuusi yksityiskohtaista pelilautaa, 4+ v, 2-4
hlö, 15+ min
-HOP HOP HURRAA – pompauta kuulia ristikolle, ja yritä saada suora aikaiseksi, 5+ v, 2-4 hlö
-HULLUT PAAHTOLEIVÄT – pieni, korttipeli
-HÄLYTYS RESCUE – vanha, hälytystehtäväpeli, 10+ v, 2-4 hlö
-HÄMEEN HÄRKÄTIE – aikamatka menneisyyteen, Hämeen härkätiellä, 10+ v, 2-6 hlö
-HÄMEENLINNA-PELI - monopolin tapainen Hämeenlinnaan sijoitettu bisnes-peli, 8+ v, 2-6 hlö
-HÄNNÄNHEILUTTAJAT – agilitypeli pelilaudalla, kysymyspeli, 8+ v, 2-5 hlö
-ILMASEIKKAILU – astmatiedon seikkailupeli lapsille, 7-10 v, 2-4 hlö
-INKA – Inkojen aarteen metsästys, 8+ v, 2-6 hlö
-INKAN AARRE – Afrikan Tähden sukulaispeli Etelä-Amerikassa, 7+ v, 2-6 hlö
-ISOLA – pieni, vanha matkapeli, taktiikkapeli, 10+ v, 2 hlö, 15 min
-JALOKIVIPELI - pieni, vanha, jalokivien etsimispeli, 6+ v, 2-6 hlö
-JOKIMATKA – kilpapurjehdus satamaan, 6+ v, 2-4 hlö, 15 min
-JUNGLE SUPERBALL – kuka on viidakon kuningas, nopeatempoinen lasten peli, 4+ v, 2-4 hlö
-JÄLJILLÄ – opettavainen muistipeli, eläinten kuvia, 7+ v, 2-4 hlö
-JÄTKÄN SHAKKI – vanha, perinteinen kulkurin shakki, eli nappulat riviin ennen vastustajaa, 6+ v, 2 hlö
-KAKSINTAISTELU – kulkurin shakista versio, 7+ v, 2 hlö
-KALAHA – matkapeli, yksinkertainen pelata, mutta kuitenkin hyvin strateginen, 8+ v, 2 hlö
-KALAPELI – opettavainen muistipeli kalojen parissa, 31 kalaparia, 3+ v, 2-6 hlö,
-KALMANKUJA 13 – mysteerin selvittelypeli, 8+ v, 2-4 hlö
-KARIBIA, Karibian saaristossa tapahtuva merirosvoaiheinen rahan keräilypeli, 8+ v, 2-4 hlö, 30 min
-KATAMINO – vaikeustasoilla varustettu palikoiden asettelupeli, 3+ v, 1-2 hlö
-KAUHUJEN LINNA – hirmuisen hauska muistipeli, 5+ v, 2-4 hlö, 20 min

-KELTIS – loppuun asti jännittävä liikkumispeli, jossa todella yksinkertaiset säännöt, 10+ v, 2-4 hlö, 30+ min
-KETTUPELI – vanha, taktinen lasten peli, 5+ v, 2 hlö
-KIDS FROM CATAN – mielenkiintoinen keräilypeli lapsille, 6+ v, 2-4 hlö
-KIIPELI – matkapeli kirjainten parissa, hauska ja yksinkertainen, 6+ v, 1-8 hlö
-KIMPELI – vanha, muistipeli, 5+ v, 2 hlö
-KINDER DER WELT/MAAILMAN LAPSET – erittäin laadukas lasten peli, joka kertoo eri maiden elämästä, 5+
v, 2-6 hlö
-KIRKONROTTA – kotimainen perhepeli, jossa lautapelinomaisesti leikitään kirkonrottaa, 4+ v, 3-9 hlö, 3045 min
-KLASK - kahden pelaajan välinen magneettinen pieni ”jalkapallopeli”, voi pelata useamman pelaajan
kesken turnauksenakin
-KONTAKTI - vanha, laattakorttien yhdistelypeli, 10+ v, 2-6 hlö
-KOTIPIHAN KASVIT – kasvit tutuiksi hauskalla tavalla, 6+ v, 2-6 hlö, 20+ min
-KOUKUSSA – pieni, kahden pelaajan ongintapeli, 10+ v, 2 hlö, 40 min
-KULLANKAIVAJA – kullankaivuuta ja ”liikemiestaitoja”, 7+ v, 2-4 hlö
-KUMMITUSPORTAAT – askelluspeli kohti tornia, yllätyskäänteitä, oikein mainio nopeatempoinen
perhepeli, 4+ v, 2-4 hlö, 10-15 min
-KUMMITUSTALO – jännittävä muistipeli noidutussa talossa, 6+ v, 2-6 hlö
-KUULAPELI - tarkkuuspeli lapsille ja lapsenmielisille, ei niinkään lautapeli, vaan mieluummin lattiapeli, 4+ v,
1-5 hlö
-KVA-KVAAK HANHIPELI – vanha, värikäs liikkumispeli, 4-10 v, 2-8 hlö
-KWAZY - pieni, vanha, erikoispalapeli, 7+ v, 1 hlö
-KÄNKKÄRÄNKKÄ – vanha, liikkumispeli, 4-10 v, 2-4 hlö
-LA CUCARACHA – huippuhauska toiminnallinen elektronisten torakoiden jahti, 5+ v, 2-4 hlö
-LAMBITANKO – kahden pelaajan taktiikkapeli, 8+ v, 2 hlö
-LASER BATTLE - lasertaistelupeli lautapelinä peilein ja lasersätein, yksi merkkipidike puuttuu, jota tarvitaan
vain nelinpelissä merkkaamaan yhtä nappulaa kenelle kuuluu, kaksinpelinä tämä kuitenkin on ehdottomasti
paras, 2-4 hlö
-LASSE PIKKU JÄÄKARHU – oikein hauska kuvabingo-peli, 4+ v, 2-4 hlö, 15+ min
-LASTEN ALFAPET – lasten sanarakentelupeli, 6+ v, 2-4 hlö
-LEGO BANANA BALANCE – legoaiheinen rakentelupeli, 6+ v. 2-4 hlö, 5-15 min
-LEGO CHAMPION – Legoaiheinen, 7+ v, 3-8 hlö, 20-30 min
-LEGO PIRATE CODE – koodinmurtopeli Lego-teemalla, 7+ v, 2-4 hlö
-LEHMÄNKAUPAT – osto- ja myyntipeli, 10+ v, 3-5 hlö

-LIGRETTO DICE - pieni, nopeuspeli nopilla, 8+ v, 2-5 hlö, 20+ min
-LIGRETTO KORTTIPELI – korttipeliversio Ligretosta, 8+ v, 2-4 hlö
-LINNUNPOJAT – kuka lentää pesästä ensimmäisenä, liikkumispeli, 4-8 v, 2-4 hlö, 5-10 min
-LIPUT – klassinen muistipeli, valtioiden liput kuvina, 6+v, 2+ hlö
-LITTLEST PET SHOP – hahmojen liikuttelupeli lapsille, 4+ v, 2-4 hlö, 15 min
-LUMIKKI – liikkumispeli Lumikin ja kääpiöiden maisemissa, 4+ v, 2-6 hlö
-MALMIMAA – seurapeli, 7+ v, 2-6 hlö
-MANHATTAN – kolmiulotteinen rakentelupeli, 10+ v, 2-6 hlö, 45 min
-MARKET – engl, jännittävä keräily- ja liikkumispeli torikauppateemalla, 7+ v, 2-4 hlö
-MASTER LABYRINTH – haastavampi muuttuva labyrintti, 10+ v, 2-4 hlö, 20-30 min
-MASTERMIND ZOOM STREET – junior-versio tunnetusta Mastermind-päättelypelistä, 5-7 v, 2 hlö
-MATKA POHJOISMAISSA – vanha, liikkumispeli pitkin Pohjoismaita, 5+ v, 2-4 hlö
-MATKAILUPELI – vanha, liikkumis- ja kysymyspeli Euroopan kartalla, 12+ v, 2-6 hlö
-MEMENTO AVARUUS - erinomainen muistipeli, jossa erittäin kätevä ja toimiva tekniikka, avaruusteemalla
3+ v, 2-4 hlö
-MEMENTO PEPPI – erinomainen muistipeli, jossa erittäin kätevä ja toimiva tekniikka, 3+ V, 2-4 HLÖ
-METAL MADNESS - metalliset pulmat, 5 kpl
-MEXICAN TRAIN – klassinen dominopohjainen moninpeli, 7+ v, 2-8 hlö, 30+ min
-MHING – kiinalainen MahJongista johdettu korttipeli, 10+ v, 2-6 hlö
-MINI-PELISETTI – Nalle Puh-aiheinen pieni pelisetti, kuurupiilo, muistipeli ja lotto, 3+ v, 2-4 hlö
-MONOPOL - ruotsinkielinen, suomennokset kirjoitettu käsin kortteihin, maailman tunnetuin lautapeli,
kaikki mitä hyvältä lautapeliltä vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 2-6 hlö
-MONOPOLI EUROOPPA – Eurooppa-aiheinen versio, maailman tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä
lautapeliltä vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 2-6 hlö
-MONOPOLI express – pieni matka/pikapeliversio, maailman tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä
lautapeliltä vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 1+ hlö
-MONOPOLI matkaversio – pieni matkaversio, maailman tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä lautapeliltä
vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 2-6 hlö
-MONOPOLY - maailman kenties tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä lautapeliltä vaaditaan kunhan on
riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 2-6 hlö
-MONOPOLY JUNIOR – lapsille suunnattu versio, maailman tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä
lautapeliltä vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 5-8 v, 2-4 hlö
-MONOPOLY MILLIONAIRE – modernisoitu versio, maailman tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä
lautapeliltä vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 2-4 hlö

-MONOPOLY SUOMI – Suomi-aiheinen versio, maailman tunnetuin lautapeli, kaikki mitä hyvältä
lautapeliltä vaaditaan kunhan on riittävästi aikaa pelata, 8+ v, 2-6 hlö
-MONUMENTO – palikkarakentelupeli, nopeatempoinen, 8+ v, 2-4 hlö, 30 min
-MR BEAN – katastrofaalinen hassuttelupeli, 7+ v, 4+ hlö
-MUNA VAI KANA – tuliko muna vai kansa ensin, ja satoja vastaavia kysymyksiä, 2-4 hlö
-MUUMI ALIAS – sanaselittelypeli lapsille, 5+ v, 4+ hlö, 30+ min
-MUUMIEN PURNUKKAJAHTI – peli, jossa pelilauta rakentuu aina uudestaan, 5+ v, 2-4 hlö
-MUUMIN KIRJAINPELI – peli, joka opettaa kirjaimia, 4+ v, 1-3 hlö
-N.Y. CHASE – rosvo ja poliisi takaa-ajopeli New Yorkissa, Scotland Yard-pelin kopio, 8+ v, 2-6 hlö
-NELISKULMAINEN PALAPELI - pieni, haasteellinen palapeli suorakaiteen muotoisilla paloilla
-NELJÄ LASTENPELIÄ - vanha, neljä perinteistä lautapeliä lapsille: Lumikki, Kolme pientä porsasta,
Punahilkka ja Hannu ja Kerttu, 5+ v, 2-6 hlö
-NELJÄ VUODENAIKAA – Kimble-tyyppinen liikkumispeli, jossa aiheena on vuodenajat, 4-8 v, 2-4 hlö, 15-20
min
-NELSON STRAX – vanha, agenttipeli, 7+ v, 2-4 hlö
-NOPPA DOMINO – pieni, korttinoppadomino korttinopilla, 6+ v, 1-3 hlö
-N-TROPY - engl, tasapainoilupeli pitkien tikkujen kanssa, 6+ v, 2+ hlö
-OLLAAN KIMPASSA - pieni, koskettava paripeli, 10+ v, 4+ hlö
-OPETELLAAN KELLONAJAT – oppimispeli esikoululaisille, 4+ v, 1-4 hlö
-ORCHARD – laadukas lasten peli, jossa yhteinen päämäärä, 5+ v, 2-4 hlö
-OTHELLO – taktinen saartamispeli, 8+ v, 2 hlö
-OVELUS JA KETTERYS – hauska noppapeli, jossa kiperiä kysymyksiä ja jännittäviä tehtäviä, 5+ v, 2-6 hlö,
30+ min
-P NIINKUIN… - laiva on lastattu-peli, jossa onnellakin on sijansa, 8-12 v, 2-4 hlö
-PEGGINO – pieni matkapeli, strategiapeli kahdelle, tai haastepeli yhdelle, 10+ v, 1-2 hlö
-PEKINGIN MYSTEERIT – mysteerien ratkontapeli, 2-6 hlö
-PELISALKKU – perinteinen kotipeliklassikko, peräti 50 eri peliä samassa, + lisänä vielä pelikortit meidän
puolestamme, 4+ v, 2+ hlö
-PERHETRIVIA - koko perheen tietokilpailupeli, 8+ v, 2-5 hlö, 30+ min
-PHASE 10 – matkapeli, jännittävä rummy-tyylinen korttipeli, 8+ v, 2-6 hlö
-PICTURE WORD PUZZLES – engl, englanninkielisiä kahden palan palapelejä, 3+ v
-PICTUREKA – etsimispeli kaikenikäisille, 8+ v, 2+ hlö
-PIENET NOKKELAT MERIROSVOT – jännittävä kysymyspeli, jossa kerätään kultarahoja, 6+ v, 2-3 hlö

-PIIRILEIKKI – lasten päättelypeli, 4+ v, 1-5 hlö, 15 min
-PINGWIN – keräily- ja liikkumispeli, 8+ v, 2-4 hlö, 20+ min
-PIPPI YATZY - ruots., perinteinen yatzy-peli Peppi-aiheisilla nopilla, 6+ v, 2+ hlö
-PIRATES OF THE CARIBBIAN – aarteenmetsästyspeli, mukana DVD, 8+ v, 2-4 hlö
-PISA – mielenkiintoinen rakentelupeli pienillä bambutikuilla, 4+ v, 2-4 hlö,
-PLANET EARTH – tietokilpailupeli maapallosta, 10+ v, 2-5 hlö
-POKER – matkapeli, noppapokeria, 8+ v, 2+ hlö
-POP-UP PIRATE – jännittävä tynnyri, josta vedetään merirosvomiekkoja, kunnes merirosvo ponnahtaa
ilmaan, 4+ v, 2-4 hlö
-PRINSESSAN TANSSIAISET – kuka pääsee Prinsessan tanssiaisiin, rakentelupeli, 6+ v, 2-4 hlö
-PYÖREÄ PALAPELI - pieni, haasteellinen palapeli kaarevan muotoisilla paloilla
-PÄÄNSÄRKYPELI - Kimble-tyyppinen peli, mutta tarkoituksena vangita vastustajan nappuloita, 6+ v, 2-4 hlö
-PÖLKKYPÄÄT – hauska ja nopeatempoinen muistipeli, 6+ v, 2-6 hlö, 20+ min
-QWIXX – yksinkertaisen hieno noppapeli, kaikki mukana koko ajan, 8+ v, 2-5 hlö
-RAPELLI – hauska matojen asettelupeli, Vuoden Peli-voittaja 2013, 4+ v, 2-6 hlö
-RAPPAKALJA – korttipeliversio Rappakaljasta, 12+ v, 3-8 hlö
-RISK – maailman valloituspeli, 10+ v, 2-6 hlö
-RISTIIN RASTIIN – vanha, Aku Ankka-aiheinen liikkumispeli, 7+ v, 2-4 hlö, 45 min
-ROTANLOUKKU – poistetaan puupalikoita rotanloukusta, niin ettei loukku liikahda, 5+ v, 1-10 hlö
-RUBIK´S RACE – siirrä, liu´uta, ratkaise, Rubikin kaksintaistelu, 5+ v, 2 hlö
-RUBIKIN RISTINOLLA – hauska ristinollapeli Rubikin tvistillä, 6+ v, 2 hlö
-RUMMY RUMBLE - yhdistetty kortti- ja lautapeli, aika kulahtanut kunto, 10+ v, 2-4 hlö
-RÖLLI NURINKURINEN NOPPAPELI – nurinkurinen liikkumispeli Rölli-aiheella, 5+ v, 2-6 hlö, 15-20 min
-SAHARA – taktinen saarrostuspeli, 6+ v, 2 hlö
-SAN FRANSISCO LINJA 1 – 8+ v, 2-6 hlö, 45+ min
-SANALEIKKI - pieni, nopeatempoinen sanojen muodostuspeli, 8+ v, 2+ hlö
-SANARALLI – vikkelä nimeämispeli, 8+ v, 2-6 hlö
-SANASIRKUS – sanarakentelupeli, 5+ v, 2-4 hlö
-SATUHETKI - sadunkerrontakortit
-SCOTLAND YARD – tunnettu rosvo ja poliisi-peli Lontoon keskusta-alueella, 8+ v, 3-6 hlö
-SCRABBLE KORTIT – korttipeliversio Scrabble/Alfapet-pelistä, 10+ v, 2-6 hlö

-SECRET SQUARE – löydä piilotettu poletti, 4+ v, 2-4 hlö
-SEIKKAILU VUORILLA – Muumien seikkailupeli, kuka ehtii ensimmäisenä perille pelastamaan Nipsun, 5+ v,
2-4 hlö
-SEQUENCE – taktinen lautapelin ja korttipelin yhdistelmä, 8+ v, 2-12 hlö (2-3 joukkuetta)
-SEQUENCE FOR KIDS – hauska lautapelin ja korttipelin yhdistelmä, 3-6 v, 2-4 hlö
-SHAKE BINGO – vanha, bingopeli omalla erikoisella tavallaan, 8+ v, 2 hlöä
-SHOPPING LIST - pieni, engl, keräilypeli, 3-7 v, 2-4 hlö
-SHUT THE BOX – 4 pelaajan noppapeli, taktiikkaa ja onnea sekoitettuna, 8+ v, 2-4 hlö
-SIEPPAA SIRU – keräilypeli, 6+ v, 2-4 hlö, 20-30 min, (2 sirua puuttuu, epäselvää vaikuttaako peliin)
-SILMÄPELI – hauska muisti- ja havainnointipeli, 7+ v, 2-6 hlö
-SLAMMER – reagointipeli, 5+ v, 2-4 hlö, 20+ min
-SNAFOO - pieni, vanha, korttipeli noppineen, 8+ v, 2-5 hlö
-SOCKEN ZOCKEN – pieni, sukat sekaisin, muodosta pareja, ei ihan helppo, 4+ v, 2-6 hlö
-SPACEWALK – valmiina avaruusmatkalle, liikkumispeli, 8+ v, 2-5 hlö, 20+ min
-STEPPI – vanha, liikkumispeli täynnä yllätyksiä, yksi alkuperäinen pelinappula on korvattu varapalikalla,
täysin pelattavissa siis, 10+ v, 2 tai 4 hlö
-STORYCARDS – engl, tarinakortteja, ei siis ole peli, 5+ v, 2+
-STUN - pieni, nopeatempoinen korttipeli UNO:n valmistajalta, 7+ v, 2-6 hlö
-SUUNNISTUSPELI – vanha, liikkumispeli suunnistaen kartalla, 7+ v, 2-6 hlö
-TACTIGO – siirtelypeli väriä vaihtavilla nappuloilla, 7+ v, 2-4 hlö
-TAIKALAMPPU – kadonneen taikalampun etsintä, 8+ v, 2-6 hlö
-TAKE IT EASY XXL – asettelupeli, muodostaa täydellisiä värisuoria omalle laudallesi, 10+ v, 1-8 hlö, 45+ min
-TAKTIKUS – vanha, muuttuvan taktiikan peli, 10+ v, 2-4 hlö
-TALLIIN – lasten hauska keräilypeli, 4+ v, 2-4 hlö
-TANTRIX – mielenkiintoinen asettelupeli, 6+ v, 2-4 hlö
-TETRATRAX – taktinen rakentelu/asettelupeli, 6+ v, 2 hlö
-TIMES´S UP – piirtämistä, näyttelemistä ja sanaselittelyä, kaikki aikaa vastaan, 8+ vuotta, 3-16 pelaajaa
-TIROLILAINEN RULETTI – hyrräruletti alppimaisemista, 6+ v, 2-8 hlö
-TIVOLIPELI – vanha, lasten liikkumispeli tivolialueella, 5-10 v, 2-6 hlö
-TOP SECRET – agenttiteemainen seikkailupeli ympäri maailman, 10+ v, 2-4 hlö
-TORAKKAPOKERI – pieni, bluffauspeli ötökkäkorteilla, 8+ v, 2-6 hlö, 15-25 min
-TRIVIAL PURSUIT PERHEPAINOS – trivial-tietokilpailupelin perheversio, 12+ v, 2-36 hlö

-TRUMPET GAME – kortteihin perustuva liikkumispeli, 9+ v, 2-6 hlö
-TUPU, HUPU JA LUPU ONNENPELI – onnenpeli, 4+ v
-TWISTER – klassinen ketteryyspeli, jossa kaksi lisäliikettä, 6+ v, 2+ hlö
-TWISTER MOVES – klassikkopeli, jossa pelaajat menevät kirjaimellisesti solmuun, neljä tanssimattoa,
musiikkia CD:ltä, jonka mukaan tehdään muuvit, 8+ v, 1-4 hlö
-UNDERCOVER EUROPA - pieni, piiloutumispeli Euroopan kartalla, 10+ v, 3-6 hlö, 30-45 min
-UNO SPIN – klassinen UNO-korttipeli uudistettuna pyöriväksi, 7+ v, 2-10 hlö
-UUSI SANAKIRJA – pieni, vanha, sananmuodostamispeli, 7+ v
-WIGGLE&GIGGLE – tasapainottelupeli, 4+ v, 2-4 hlö
-VISAILUETSIVÄT – salapoliisipeli kaupungilla, tietovisailuun perustuva liikkumis- ja päättelypeli, toimii
parhaiten kun suurinpiirtein samanikäiset pelaavat keskenään, lapsille ja aikuisille on omat kysymyksensä,
eli hieman tasoitusta saadaan sitä kautta perhepelissäkin, 8+ v, 2-4 hlö
-VISIONARY – mielenkiintoinen palikkarakentelupeli – sokkona!, 7+ v, 2 joukkuetta
-YALI – fysiikan lakien mukainen tasapainoilupeli, jännittävää riittää, kuka saa kuulansa siirrettyä perille
ensimmäisenä, 8+ v, 2 hlöä tai joukkuetta
-ZOO – jännittävä etsintäpeli, jossa ollaan eläimellisellä tuulella, huom, lepakko on hukkunut, ja se tilalla on
musta pyöreä lätkä, 6+ v, 3-8 hlö, 30+ min
-ZOOB – rakentelupeli, 7+ v, 2+ hlö
-ÄLÄ HERMOSTU - vanha, ei sääntöjä, periaatteessa kuin mini-Kimble ilman pop-up-noppaa, 4+ v, 2-4 hlö

