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Laatua, tietoa ja tunnetta

S ähköinen media ja viihdemaailma eivät ole onneksi vielä lannistaneet kirjaa. 
Haasteen kirja-alalle muodostaa kuitenkin nykynuorten sukupolvi. Vietteleekö 
tietokonemaailma nuoret ja lapset niin, että suhdetta lukemiseen ei enää synny? 

Jos lapsi ei löydä tietä kirjojen maailmaan, löytääkö hän sitä enää aikuisenakaan? Siinä 
haastetta kerrakseen meille kaikille. 

Minervan syksyn 2008 uutuuskirjoista jokainen löytää omansa. Haluamme tarjota lu-
kijoillemme laatua, tietoa ja tunnetta.

Minerva Classics -sarja saa jatkoa Jules Vernen ikivihreällä teoksella Kapteeni Nemo 
– Merten syvyyksissä. Max Manner jatkaa Minerva Crime -sarjaa uudella kesäkuussa 
ilmestyvällä dekkarillaan Demi-Sec.

Henkilökuvien runsaasta valikoimasta löytyy jokaiselle jotakin: viihdekunkku 
Jamppa Tuomisen elämäkerta Aamu toi, ilta vei, Amy Winehousen uraa ja henkilö-
kohtaista elämää kartoittava Popdiivan blues sekä loistavasti kuvitettu suurteos yhden 
kaikkien aikojen suosituimman rockbändin vaiheista Led Zeppelin – Koko ura.

Ajankohtainen ja kiinnostava on Mahvish Khanin tietokirja Guantanamon päivä-
kirja – todistajana vankileirillä. Kirjassa Khan kertoo tapaamiensa vankien tarinoita, 
jotka paljastavat näiden pohjattoman epätoivon, kaipauksen ja koti-ikävän.

Elämäntaitokirjamme tuovat jälleen esiin tärkeitä teemoja, kuten perhesalaisuudet, 
parisuhteen haasteet ja poikien pahoinvoinnin.

Kesällä muutamme uusiin, entistä avarampiin tiloihin, ja alkusyksystä on tiedossa uu-
den Helsingin toimistomme tupaantuliaiset.

Toivotan kaikille Minervan teosten ystäville menestyksekästä syksyä mielenkiintois-
ten kirjojen parissa.

Jorma Mahlanen
myynti- ja markkinointipäällikkö 
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Kl 84.2 
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 400 s
Ovh 28,90 €
Elokuu 2008

Eeva Vuorenpää on tv-toimit-
taja-ohjaaja, joka tunnetaan 
lukuisista laatudokumen-
teistaan. Hämäläisestä 
kartanoyhteisöstä kertova 
Kotkansilmän perintö on 
jatkoa Vuorenpään ensimmäi-
selle romaanille Kotkansilmä 
(2007). Vuorenpää on itse 
seurannut läheltä kartanoelä-
mää ja tuo sen uskottavasti 
suomalaisen lukijan ulottu-
ville.

Eeva Vuorenpää 

Kotkansilmän perintö
Kiehtovan kartanoromaanin tarina jatkuu

Kotkansilmän kartanossa puhaltavat 1960-luvulla muutosten tuulet. Kenen 
käsiin kartano jää vanhenevan omistajan, tuomari Munsterin jälkeen? Onko 
Theasta isänsä työn jatkajaksi? Mitä tytär tulevaisuudeltaan haluaa? Kamppailu 
Kotkansilmän kohtalosta käy kiivaana. 

Kartanolaisten kotoisa yhteisö on hajoamassa, sillä perillisten tiet ovat joh-
taneet eri tahoille aina Eurooppaa myöten. Kun uudistuneesta Kotkansilmästä 
kuuluu kutsu suureen juhannusjuhlaan, tervehditään sitä riemulla ja lähdetään 
pitkästä aikaa joukolla yhteiseen ilonpitoon. 

Ihmiskohtaloiden taustalla vaikuttavat välähdyksinä 60-luvun kuohuvat maa-
ilmantapahtumat: presidentti Kennedyn murha, Vietnam, Israelin kuuden päivän 
sota, Tshekkoslovakian kriisi. 

Yksittäisten ihmisten kohdalla tapahtuu mm. huikea luokkakierto, joka 60-
luvulta lähtien oli koulutuksen myötä mahdollista. Tämän romaanissa kokee eri-
tyisesti puuseppä Jokisen tytär Riitta, joka naisarkkitehtinä raivaa tiensä merkit-
täviin tehtäviin.

Romaanissa seurataan hämäläisen kartanoyhteisön henkilöiden elämää, rak-
kautta, taisteluita ja kasvamista kahden vuosikymmenen ajan aina 1980-luvun 
vaiheisiin saakka.
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Jules Verne

Kapteeni Nemo
Merten syvyyksissä

Kapteeni Nemon seikkailut nyt uutena käännöksenä

Pariisin Museon tutkija Aronnax, tämän uskollinen palvelija Neuvokas ja kana-
dalainen Ned Land lähtevät selvittämään eri puolilla maapalloa suurta pelkoa 
herättäneen merihirviön arvoitusta. Monen kuukauden etsinnän jälkeen retki-
kunta löytää sukelluslaivaksi osoittautuvan laitteen jäljille, mutta joutuu samalla 
sen vangiksi. Outoa Nautilus-alusta johtaa salaperäinen kapteeni Nemo. Alkaa 
pitkä vankeuden aika ja matka jännittävän merenalaisen maailman ympäri.

Visionäärinen Jules Verne kuljettaa lukijaansa meren syvyyksissä kiehtovien 
henkilöhahmojensa opastuksella. Tässä teoksessa pääosassa on kuitenkin itse 
meri rikkauksineen ja kadonneine kaupunkeineen. 

Ranskankielinen alkuperäisteos Vingt mille lieues sous la mer julkaistiin Pariisissa 
1870. Suomessa ennen julkaisematon versio upeana käännöksenä.

Jules Verne (1828–1905) 
tunnetaan monista klassi-
koistaan, ja häntä pidetään 
tieteiskirjallisuuden uranuur-
tajana. 

Kl 84.2 
Suomennos Kristina Haataja
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 230 s
Ovh 27,90 €
Lokakuu 2008
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Alyson Richman

Van Goghin 
viimeinen rakkaus 
Romaani taiteilijasta ja hänen 
muusastaan

Sensuelli kuvaus taiteilijan viimeisistä 
kuukausista 

Vincent Van Gogh (1853–1890) kuoli oman 
käden kautta vain 37-vuotiaana. Elämänsä 
viimeiset 70 päivää hän vietti tohtori Paul 
Gaghetin hoidossa Auvers-sur-Oisessa, lähel-
lä Pariisia. Talo on nykyisin avoinna yleisölle. 

Romaanin kertojana on tohtori Gaghetin 21-vuotias tytär Marguerite, joka 
vie lukijan intiimille matkalle tunnetun taiteilijan sieluun. Ahdistavien perhesa-
laisuuksien keskellä elävästä Margueritesta tulee epätoivoisen taiteilijan muusa, ja 
Vincent maalaa kolmasti hänen muotokuvansa. Huolelliseen historialliseen tut-
kimustyöhön perustuva kertomus, josta traagisuudestaan huolimatta kasvaa ehyt 
ja kaunis rakkaustarina. 

Alyson Richman on nuoren 
amerikkalaisen kirjailijasu-
kupolven uusi, kiinnostava 
nimi. Hänen tuotantonsa 
käsittää toistaiseksi kolme 
romaania, jotka kaikki on 
käännetty useille kielille. The 
Mask Carver’s Son ilmestyi 
vuonna 2000 ja The Swedish 
Tango vuonna 2004 (suom. 
Pohjoinen tango 2007). 

Kl 84.2 
Suomennos Minna Penttinen
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 320 s
Ovh 29,90 €
Syyskuu 2008

Serdar Özkan

Kadonnut ruusu 
Romaani etsimisestä ja 
löytämisestä

17 kielelle käännetty menestysromaani 

Kiehtova yhdistelmä elämänfilosofiaa, seik-
kailua, mystiikkaa, etsintää – ja löytämistä. 
Kertomus alkaa, kun San Franciscossa asu-
van nuoren naisen, Dianan, äiti kuolee ja jät-
tää jälkeensä kirjeen, jossa hän kertoo Dianan 
kadonneesta kaksoissisaresta Marysta. Diana 
joutuu keskelle mystistä kirjeiden ja tapahtu-
mien vyyhteä, jota hänen äitinsä näyttää ohjailevan vielä rajan takaa. Kadonnutta 
sisartaan etsiessään Diana päätyy matkalle, joka vie hänet kokonaan uusiin mai-
semiin ja maailmoihin. Matka johtaa myös syvälle hänen omaan elämäänsä, en-
nen kuin selviää, mistä kaikesta lopulta on kyse.

Turkkilaisen Serdar Özkanin uutuuskirja on kohonnut myyntilistojen kär-
keen mm. Kanadassa, Saksassa, Espanjassa, Japanissa, Hollannissa, Portugalissa, 
Kreikassa ja Turkissa. Se on ilmestynyt jo yli 20 maassa, ja sen maailmanvalloitus 
näyttää olevan vasta alussa.

Serdar Özkan syntyi Turkissa 
vuonna 1975 ja opiskeli 
Yhdysvalloissa. Myöhemmin 
hän jatkoi psykologian opin-
tojaan Istanbulissa. Vuodesta 
2002 lähtien Özkan on omis-
tautunut kirjoittamiselle.

Kl 84.2 
Suomennos Päivi Paju
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 200 s
Ovh 27,90 €
Syyskuu 2008
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Max Manner on turkulainen 
Luxemburgissa asuva dekka-
risti, jonka ensimmäinen ko-
misario Anna Mäen tutkimuk-
sista kertova kirja Revanssi 
ilmestyi vuonna 2007. 
Max Mannerin kotisivut 
osoitteessa 
www.maxmanner.com.

Kl 84.2 
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 300 s
Ovh 26,90 €
Kesäkuu 2008

Max Manner 

Demi-Sec
Komisario Anna Mäen tutkimuksia

Piinaava kujanjuoksu Turun, Luxemburgin ja Nizzan alamaailmassa

Kun virolais-venäläinen rikollisryhmä ja keskieurooppalainen sijoituspankki se-
kaantuvat kansainväliseen huumebisnekseen, on sotku valmis ja panokset tap-
pavia. Turun poliisi joutuu keskelle armotonta kiirastulta, josta ei näytä olevan 
pakotietä.

Komisario Anna Mäen elämä täyttyy myös ikävistä yllätyksistä: kollegan kuo-
lema, läheisen vakava sairastuminen ja langon työpaikalla ilmenevät hämäryydet 
kaatuvat niskaan juuri kesäloman alkaessa.

Luxemburgissa lomaileva Mäki päätyy sattumalta suuren kuljetuksen jäljille ja 
huomaa tulleensa temmatuksi keskelle painajaista ja jäävänsä rikollisten armoille. 
Mikä neuvoksi, kun paikalliseen poliisiinkaan ei voi luottaa?

Hyvän vastaanoton saanut Anna Mäki -sarja ei petä lukijoitaan. 
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Raisa Cacciatore – Samuli Koiso-Kanttila

Pelastakaa pojat
Miten pojat saisivat kasvaa poikina?

Monet vanhemmat ovat pulassa siksi, että omilta vanhemmilta saadut mallit toi-
mia vanhempana eivät tunnu enää sopivilta. Niitä on aika muuttaa, mutta mi-
ten?

Kirja auttaa pohtimaan poikana kasvamisen erityispiirteitä ja antaa käytän-
nön ohjeita siitä, miten poikien hyvinvointia, itsetuntoa ja minäkuvaa voi tukea 
lapsuuden ja nuoruuden herkkinä vuosina. Kirjan lähtökohtana on, että pojat ja 
tytöt ovat usein erilaisia. Pojat rikkovat sääntöjä ja totuttuja tapoja ja haastavat 
ympäristöään usein voimakkaammin kuin tytöt. Poikien reaktiotapa on osin bio-
logisesti määräytynyttä. Siksi vanhempien on hyvä pysähtyä miettimään poikien 
tunteiden hallintataitoja ja niiden tukemista. 

Kirjassa painotetaan erityisesti isien ja muiden lähiympäristön miesten tär-
keyttä pojan kasvulle. Esiin nostetaan myös miehen maailman kipeitä ongelmia 
kuten myönteisten mallien puute ja syrjäytymisriski.

Lastenpsykiatrian erikois-
lääkäri Raisa Cacciatore 
työskentelee Väestöliitossa 
seksuaaliterveysklinikalla ja 
Folkhälsanin nuorisopoliklini-
kalla. Aikaisempaa tuotantoa 
mm. Legopalikoista leopar-
dikalsareihin – Pojan matka 
mieheksi (2001), Huomenna 
pannaan pussauskoppiin 
(2007) ja Aggression portaat 
(2007). 

Samuli Koiso-Kanttila toimii 
Miehen Aika -projektissa 
seksuaaliterveysklinikalla 
Väestöliitossa. Aikaisempaa 
tuotantoa Korkkari, 
Jokamiehen jännityslukemisto 
(2004).

Kl 38 
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 180 s
Ovh 28,90 €
Lokakuu 2008
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Kari Aavasto – Pia Kaulio – Sirpa Syrjälä

Jännittääkö?
Pelko hallintaan

Miten lamauttavasta ongelmasta 
voi saada niskalenkin?

Kuinka ikkunaverhon takana piileskelevästä 
jännittäjästä voi kasvaa ryhmänvetäjä tai käsien 
vapinan ja hengenahdistuksen piinaamasta sosi-
aalinen ja esiintymiskykyinen ihminen? Kaikki 
tämä on mahdollista, kunhan jännittäjä uskal-
tautuu oireiden takaa esiin.

Kirjassa analysoidaan jännittämisen syntyme-
kanismeja ja annetaan konkreettisia valmiuksia 
hallita oireita omatoimisesti. Sirpa Syrjälä kertoo omista kokemuksistaan vertais-
ryhmissä, Pia Kaulio katsoo asiaa kuntoutuspsykologin silmin ja Kari Aavasto 
pohtii miesten maailman suoritusvaatimuksia.

”Ennen jännittäminen hallitsi elämääni, nyt minä hallitsen jännittämistä.”

VTM Kari Aavasto (vas.) on 
rehtori ja kouluttaja. Pia 
Kaulio (oik.) on kuntoutuspsy-
kologi Kiipulasäätiössä. Hän 
on ollut tekijänä mm. kirjoissa 
Sisaruus (2006) ja Naimisissa 
narsistin kanssa (2006). Sirpa 
Syrjälä (alla) toimii vertais-
ohjaajana jännittäjäryhmissä 
sekä varapuheenjohtajana 
mielenterveysyhdistyksessä.

Kl 17.3 
Kansi Jari Koski
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 180 s
Ovh 28,90 €
Lokakuu 2008

Sirkku Suontausta-Kyläinpää

Perhesalaisuudet 
Vaikenemisesta vapauteen

Kuinka purkaa perheen vaietut tarinat? 

Perheen ja suvun salaisuudet koskettavat lähes 
kaikkia. Niistä voi muodostua kaikenkattava 
taakka, jonka vaikutukset ulottuvat pitkälle, el-
lei niiden ketjua katkaista. Salaisuudet voivat olla 
hyviä ja suojaavia, mutta valtaosa myös tuhoavia, 
kuten alkoholismi, insesti, väkivalta ja uskotto-
muus. Myös esim. adoptio, seksuaalinen suun-
tautuminen, sairaus ja uskonto, voivat salattuina 
aiheuttaa ahdistusta.

Kirja kertoo noin 40 ihmisen tarinan kautta, 
millaista on elää erilaisten salaisuuksien varjossa, 
mitä salaisuuksista seuraa ja neuvoo, miten salai-
luvyyhtiä voi lähteä purkamaan.

Sirkku Suontausta-Kyläinpää 
on hämeenlinnalainen kou-
lulääkäri ja perheterapeutti. 
Hän on aikaisemmin julkais-
sut teoksen Helmisimpukka 
(2006).

Kl 17.3 
Kansi Rami Saaristo
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 200 s
Ovh 27,90 €
Lokakuu 2008
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Pia Kaulio – Leena Rosenberg

Nainen ja rintasyöpä
Rikottu mutta kokonainen

Vertaistukea rintasyöpään 
sairastuneille

 
Suomessa sairastuu vuosittain rintasyöpään 
lähes 4 000 naista, joista suuri enemmistö 
paranee. 

Kirja luo näköaloja naisen elämään, 
tunteisiin ja kokemuksiin rintasyöpään 
sairastumisen yhteydessä. Siinä pohditaan 
matkaa diagnoosista eteenpäin naisten it-
sensä kertomana sekä kahden, paljon rin-
tasyöpäpotilaiden kanssa työtä tehneen 
ammattilaisen ajatuksin. 

Kirja kertoo minäkuvasta, peloista, parisuhteesta, seksuaalisuudesta ja siitä, 
mitä rintasyöpä naisen arkeen tuo. Kirja rohkaisee ja antaa vastauksia ja keinoja 
elämän monista haasteista selviytymiseen.

Pia Kaulio (vas.) on kuntou-
tuspsykologi Kiipulasäätiössä. 
Hän on työskennellyt rinta-
syöpäpotilaiden ja heidän 
läheistensä kanssa vuodesta 
1998. Leena Rosenberg (oik.) 
on seksologi ja Suomen 
Syöpäpotilaat ry:n toimin-
nanjohtaja, joka on tehnyt 
työtä rintasyöpäpotilaiden 
ja heidän läheistensä kanssa 
vuodesta 1991.

Kl 17.3 ja 59.54 
Kansi Suvi Sievilä
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 180 s
Ovh 28,90 €
Lokakuu 2008

Elina Reenkola

Nainen ja viha
Aggressio voimavaraksi

Mitä tehdä vihantunteille?

Naisen aggressioista on perinteisesti vai-
ettu. Siksi nainen helposti piilottaa ja tu-
kahduttaa vihansa ja aggressionsa, jotka 
saattavat kanavoitua omaan ruumiiseen, 
masennukseen ja itseä tuhoavaan käyttäy-
tymiseen. 

Aggressio naamioituu usein häpeään 
ja syyllisyyteen. Kirjassa pyritään valotta-
maan, miksi näin tapahtuu. Tekijä tarkas-
telee myös äitiyden nurjaa puolta; piilotet-
tua vihaa, insestipyrkimyksiä, narsistiäitien uhreja sekä naisen kostoa. 

Aggressio voi myös olla naiselle voimavara, apu omien rajojen puolustamiseen 
ja sytyke luovuudelle. Kirja vastaa kipeään kysymykseen, mitä tehdä vihantun-
teille, kuinka ottaa aggressiot haltuunsa ja kesyttää ne voimaksi.

Elina Reenkola on psyko-
analyytikko, joka on julkais-
sut aikaisemmin teokset 
Naisen verhottu sisin (1997) ja 
Intohimoinen nainen (2004).

Kl 17.3 
Kansi Satu Kontinen 
/ Satukala
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 200 s
Ovh 28,90 €
Syyskuu 2008
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Heidi Valasti

Rakasta rohkeasti 
Uskalla lähteä, uskalla jäädä

Elä parisuhteessa omana itsenäsi

Hyvä parisuhde perustuu kahden ihmisen aitoon ja pelottomaan kohtaamiseen 
– tässä ja nyt. Kohtaamiselle voi kuitenkin olla monenlaisia esteitä. Kun aikuisen 
parisuhdetta värittävät lapsena sisäistetyt suojautumismallit, hän tulee aikuisena 
sulkeneeksi niin itsensä kuin kumppaninsa rakkauden ulkopuolelle. Tästä seuraa 
tyytymättömyyttä ja katkeruutta, kun kumppani ei teekään häntä onnelliseksi. 

Toimiva parisuhde edellyttää rohkeaa riskinottoa elää elämäänsä omana itse-
nään, tietoisena menneisyydestään, mutta siihen juuttumatta. Rakkaudelle voi 
avautua valitsemalla joko nykyisen kumppanin uudelleen tai suhteen johonkin 
toiseen, joka on itselle tänä päivänä todempi. 

Kirjan esimerkkitapaukset pohjautuvat kirjoittajan asiakastyöhön terapiavas-
taanotolla sekä hänen pitämäänsä lukijapalstaan.

Heidi Valasti (s. 1965) on 
hahmoterapeutti ja kliininen 
seksologi, jonka erityisaluee-
na on seksuaali- ja parite-
rapia. Valasti antaa pari- ja 
yksilöpsykoterapiaa ja ohjaa 
terapiaryhmiä. Heidi Valasti 
on pitänyt kolmen vuoden 
ajan Iltalehden suosittua vii-
konloppuliitteen seksologin 
palstaa.

Kl 14.8 
Kansi Satu Sievilä
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 180 s
Ovh 28,90 €
Lokakuu 2008
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Pentti Avomaa

Eroajan ABC
Tuhti tietopaketti eron juridis-
taloudellisista vaikutuksista

Lähes puolet avioliitoista Suomessa päät-
tyy eroon. 

Kirja esittelee tuoretta tietoa avioeron 
juridisesta ja taloudellisesta puolesta ja 
neuvoo oikeusprosessin kiemuroissa: avio-
ehto, omaisuuden ositus, huoltajuuskiistat, 
huostaanotto, lähestymiskielto ym. kuva-
taan vaikutuksineen selkeästi ja ytimek-
käästi.

Yllättäviä mutkia matkaan saattavat 
tuoda myös ero ulkomaalaisesta, omaisuu-
den piilottelu ja perinnönjako, elatusavun 
laiminlyönti sekä uusperhe.

VTM Pentti Avomaa on teh-
nyt pitkän työuran toimit-
tajana mm. Talouselämässä 
ja Kauppalehdessä sekä vii-
meisimmät työvuodet MTV3:
n uutistuottajana. Hän on 
aikaisemmin julkaissut mm. 
teoksen Sijoittajan opas.

Kl 33.31 
Kansi Satu Kontinen 
/ Satukala
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 200 s
Ovh 31,90 €
Elokuu 2008

Mikko Ojanen

Kaswu™
Opettaminen on myymistä, myyminen opettamista

Opi ja opeta asiakkaittesi kanssa

Työyhteisökouluttaja Mikko Ojanen on 
kehittänyt uudenlaisen apuvälineen ihmi-
sille, jotka haluavat päästä yhteiseen pää-
määrään. Kirjan keskeinen oivallus on, 
että opettaminen on eräänlaista myymistä 
ja vastaavasti myyminen eräänlaista opet-
tamista. 

Kaswu-työkalu perustuu viiteen helposti 
sisäistettävään avainsanaan ja niiden käyt-
töön: Kehitä – Avarra – Sovella – Warmista 
– Uudista.

Teos on selkeä ja käytännöllinen opas 
ihmissuhteisiin työssä, esimiehenä, asia-
kaspalvelussa ja myyntityössä.  

Mikko Ojasen Kaswu™ on herättänyt 
suurta kiinnostusta. 

KTM Mikko Ojanen on 
koulutusyhtiö Springhousen 
asiakkuuspäällikkö.

Kl 69.34
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 160 s
Ovh 31,90 €
Kesäkuu 2008
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Sofia Larsson 

Nykypäivän etiketti
Tavat, tyyli, käytös

Tapa- ja käytösopas, jossa on Kaarina Suonperän esipuhe

Uusi aika vaatii uudet käyttäytymissäännöt. Nykypäivän etiketti antaa vinkkejä 
mm. tyylikkäästä kännykkä- ja blogikäyttäytymisestä. Se kertoo myös, miten 
käyttäytyä vieraisilla, häissä, hautajaisissa, konserteissa ja kutsuilla. Tai miten tu-
lisi toimia baarijonossa, kuinka edetä yhden illan jutuista seurusteluun tai hoitaa 
työpaikkaromanssi tyylikkäästi. 

Kirja vastaa kaikkiin käytökseen ja tapoihin liittyviin kysymyksiin selkeästi ja 
johdonmukaisesti ja antaa vinkkejä pukeutumiseen, matkustamiseen ja muihin 
arkisiin tilanteisiin. 

Tervetullutta 2000-luvun tapatietoutta sydämellisesti, maanläheisesti ja huu-
morilla höystettynä nuorille ja vähän vanhemmillekin.

Raikas nelivärinen piirroskuvitus ja runsaasti hyödyllisiä vinkkejä muistilaa-
tikoihin koottuna.

Sofia Larsson on 
Aftonbladetin toimittaja ja 
toimituspäällikkö Pause-leh-
dessä. Moa Lindqvist Bartling 
on kirjan kuvittaja.

Kl 30.8 
Suomennos Mirja Lahtinen
Kansi Lisa Flodin / 
Kalevi Nurmela
Piirrokset Moa 
Lindqvist Bartling
Koko 125 x 210 mm
Sidottu, n. 160 s
Ovh 26,90 €
Syyskuu 2008
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Alessandro Sannia on tun-
nettu italialainen suunnitte-
lija, lehtimies ja moottorihar-
rastaja, joka on kirjoittanut 
useita kirjoja autojen ja 
moottoripyörien maailmasta.

Alessandro Sannia

Mini 
Värikkäästi kuvitettu tieto- ja 
katselukirja

Mini oli syntyessään 1950-luvun lopulla 
monella tavoin vallankumouksellinen auto, 
joka haastoi koko siihenastisen autonsuun-
nittelun. Ministä tuli valtava kansainvälinen menestys, ja sitä myytiin yhtäjak-
soisesti yli 40 vuotta. Ensimmäiset Minit valmistuivat vuonna 1959 ja viimeiset 
vuonna 2000. Uusi Mini esiteltiin lopullisessa muodossaan Pariisin autonäytte-
lyssä 28.9.2000. Auto sai viralliseksi nimekseen Mini One. 

Tyylikkäästi taitettu, kauttaaltaan nelivärinen ja upeasti kuvitettu tietoteos, 
joka sopii hyvin myös lahjakirjaksi.

Kl 62.511 
Suomennos?
Kansi Gribaudo / 
Martti Lepistö
Koko 190 x 122 mm
Sidottu, 185 s
Ovh 23,90 €
Syyskuu 2008

Virpi Tissari-Simola – Olli Möttönen – Sami Repo (kuvat)

Kelo
Puun lumo

Upea kuvateos metsien aatelista

Kelot ovat pohjoisen luonnon nor-
sunluuta. Ne ovat saaneet elää puun 
pitkän elämänkaaren taimesta kelok-
si. Kelo on rakennusmateriaalina ar-
vostettua, sillä se antaa talolle ainutlaatuisen tuoksun ja tunnun. Kelomökit ovat 
suosittuja Lapin matkailukohteissa, mutta keloa käytetään mm. Alpeilla ja eu-
rooppalaisissa kylpylöissä. 

Suomesta ei riitä enää keloa rakentamisen tarpeisiin, vaan puut tuodaan 
Venäjältä. Kirjassa seurataan kelon matkaa Venäjän aarniometsistä Suomeen ja 
Eurooppaan. 

Kelo on suosittu materiaali myös taiteessa, joista tunnetuimpia ovat mm. Eeva 
Ryynäsen upeat teokset. 

Teoksessa on kirjailija Heikki Turusen essee kelosta.
Englannin- ja saksankieliset tiivistelmät. 

Virpi Tissari-Simola on 
vapaa kirjoittaja ja toimitta-
ja. Julkaissut aiemmin mm. 
Paateri (2004). Harrasta ruo-
kaa (2003), Miehen keittiössä 
(2006).
Olli Möttönen on kelopuun 
vientiin ja rakentamiseen 
erikoistuneen yrityksen 
toimitusjohtaja. 
Sami Repo on arvostettu 
ruoka- ja luontokuvaaja, joka 
on kuvittanut mm. teokset: 
Paateri (2004), Á la Sara 
(2005), Hans Välimäki: Grillistä 
(2005), Suomalaisen designin 
uudet mielentilat (2007).

Kl 64.11 
Kansi Mia Marjomäki
Koko 250 x 180 mm
Sidottu, n. 120 s
Ovh 29,90 €
Syyskuu 2008



Tietokirjat

15

Lea Saukkonen

Suomalainen sää
Ilmastonmuutos ja ääri-ilmiöt

Erikoisia sääilmiötä Suomessa kautta aikojen

Mistä johtuvat viime vuosina kuivalle maalle jääneet mökkilaiturit, lämpimät 
ja lumettomat talvet tai tulviva Helsingin Kauppatori? Onko suomalainen sää 
muuttumassa radikaalisti totutusta? Meteorologi Lea Saukkonen käy kirjassaan 
läpi erikoisia ja mieleen painuneita sääilmiöitä 1900-luvun alkupuolelta nykypäi-
vään, mm. tuhoisimpia myrskyjä, kovimpia paukkupakkasia tai kuumimpia inti-
aanikesiä. Kirjassa selvitetään yleistajuisesti, miten erilaiset sääilmiöt syntyvät. 

Lea Saukkonen kurkistaa myös tulevaisuuteen ja ilmastonmuutoksen vaiku-
tukseen Suomessa mutta myös maailmanlaajuisesti. 

Kirjan lopussa on oma sääpäiväkirja paikallissään vuotuista seuraamista var-
ten. Upeat neliväriset valokuvat. 

Meteorologi Lea Saukkonen 
toimii Ilmatieteenlaitoksen 
ryhmä- ja projektipäällikkö-
nä. Suuri yleisö tuntee hänet 
aiemmasta työstään MTV3:n 
säätoimittajana.

Kl 55.5 
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 190 x 220 mm
Sidottu, n. 120 s
Kauttaaltaan nelivärinen
Ovh 25,90 €
Lokakuu 2008
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Petri Tuunainen – Veikko Tiitto

Jamppa Tuominen – Aamu toi, ilta vei
Laulajan tarina

Kertomus Oulun pojan Jarmo ”Jamppa” Tuomisen (1949–1998) tiestä vaatimat-
tomista oloista yhdeksi iskelmätaivaamme kirkkaimmista tähdistä. Vuonna 1977 
ilmestynyt kappale Aamu toi, ilta vei lennätti hänet kertaheitolla iskelmämaa-
ilman huipulle. Jamppa saavutti kaiken, mutta joutui maksamaan siitä kalliin 
hinnan. Laulajan taival päättyi dramaattisten vaiheiden jälkeen Gran Canarialla 
syksyllä 1998. 

Suomen kansa ei ole unohtanut tätä alakuloisten laulujen tulkkia. Jamppa 
Tuomisen persoonallinen ääni ja elämänrosoiset kappaleet vetoavat edelleen kuu-
lijoiden tunteisiin. Hänen kahdentoista kultalevyn putki on ennätys, jota ei ole 
vieläkään rikottu. Tuomisen levyjä myytiin hänen elinaikanaan yli 700 000 kap-
paletta, ja ne myyvät edelleen hyvin.

Petri Tuunainen (vas.) on 
laukaalainen freelancer-
toimittaja. Hän on aiemmin 
kirjoittanut teokset Iskelmän 
tähtitaivas – 500 suomalais-
ta viihdetaiteilijaa (Latva 
– Tuunainen) ja Armi Aavikko 
1958–2002 (2005). Veikko 
Tiitto (oik., s. 1955) on oulu-
lainen musiikin harrastaja-
tutkija, joka on erikoistunut 
kotimaiseen

Kl 99 
Kansi Rami Saaristo
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 250 s + 16-
sivuinen kuvaliite
Ovh 27,90 €
Elokuu 2008
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Muistelmat, 
henkilökuvat ja viihde

Robert Steele

Orlando Bloom
Hurmuri ja seikkailija

Elokuvan huippuroolien kuuma nimi

Huolellisesti taustoitettu henkilökuva, jossa käydään läpi sekä Orlando Bloomin 
lapsuus- ja nuoruusvuodet että hänen rakettimainen elokuvauransa. 

Bloomin ura sai lentävän lähdön, kun hänet pestattiin Legolasin rooliin mas-
siiviseen Taru sormusten herrasta -trilogiaan. 

Toinen elokuvatrilogia, Pirates of Caribbean – ja Bloom sen Will Turnerina – on 
vakiinnuttanut hänet Hollywoodin tähtitaivaan yhdeksi kirkkaimmista tähdistä. 
Mukana on kaksi upeaa kuvaliitettä.

Robert Steele on englanti-
lainen toimittaja ja kirjailija, 
joka on seurannut Orlando 
Bloomin uraa vuosien ajan.

Kl 99.1 
Suomennos Minna Penttinen
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 200 s + kaksi 
16-sivuista kuvaliitettä
Ovh 26,90 €
Elokuu 2008
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Sarah Marshall

Daniel Graig 
Mies James Bondin takana 

Uudenlainen Bond-hahmo

Daniel Craig on uusin agentti 007 kehu-
tun Casino Royal -elokuvan takaa. Craigin 
seuraava Bond-elokuva Quantum of Solace 
saa Suomessa ensi-iltansa 8.11.2008.

Daniel Craig teki loistavan roolityön 
ensimmäisessä Bond-elokuvassaan. Craig 
loi omannäköisen, uskottavan ja erilaisen 
Bond-hahmon. 

Daniel Craigin henkilökuva paljastaa, 
millainen mies kätkeytyy elokuvaroolien 
taakse mm. Tomb Raiderissa Lara Croftin 
(Angelina Jolie) vastanäyttelijänä. Craig 
aloitti Lontoossa tuntemattomana rivi-
näyttelijänä ja eli pitkään toimeentulon ra-
joilla, ennen kuin hän alkoi saada nimeä. 
Bond-rooli muutti kaiken. Kirja kertoo 
myös Daniel Craigin värikkäästä yksityis-
elämästä.  

Sarah Marshall on englanti-
lainen kirjailija ja journalisti, 
joka on kirjoittanut paljon jul-
kisuuden henkilöistä. Hän on 
työskennellyt mm. lehdissä 
Mizz, Cosmogirl ja Bliss.

Kl 99.1
Suomennos Jouni Porio
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 220 s
Ovh 27,90 €
Syyskuu 2008

Ian Shirley

Led Zeppelin – Koko ura
Upeasti kuvitettu pala keskeisintä rockhistoriaa

Led Zeppelin on yksi kaikkien aikojen suosituim-
pia rockbändejä, joka toimi aktiivisesti vuosina 
1968–1980. Yhtyeen aktiiviura päättyi rumpali 
John Bonhamin kuoltua syyskuussa 1980, mutta 
bändi on edelleen esiintynyt muutamissa reuni-
on-konserteissa. Led Zeppelinin levyjä on tähän 
mennessä myyty yli 300 miljoonaa kappaletta ja 
bändi on saavuttanut kulttimaineen jo usean su-
kupolven keskuudessa. 

Led Zeppelin – Koko ura tarjoaa 150 valokuvan 
myötä upean katsauksen yhtyeen uran nousuihin, laskuihin ja kriiseihin. Teos 
tuo esiin virstanpylväät, kuten konserttikiertueet, single- ja albumijulkaisut. 
Tyylikkäästi taitettu ja kauttaaltaan nelivärinen kirja.

Ian Shirley on englantilainen 
toimittaja ja kirjailija, joka on 
vuosien ajan seurannut lähel-
tä erityisesti rockin suurten 
nimien elämää.

Kl 99 
Suomennos Timo Pekonen
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 285 x 275 mm
Sidottu, 200 s.
Ovh 34,90 €
Syyskuu 2008
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Muistelmat, 
henkilökuvat ja viihde

Chas Newkey-Burden

Amy Winehouse – Popdiivan blues
Popartistin värikäs ura ja elämä 

Amy Winehouse (s. 1983) on yksi tämän hetken kuumimmista popartisteista.
Helmikuussa 2008 hän pokkasi ensimmäisenä brittiläisenä naisartistina hui-

keat viisi grammya. Hänen läpimurtohittinsä oli vuonna 2006 julkaistu Rehab, 
joka oli lohkaistu albumilta Back to black. Levyä on myyty jo yli 5 miljoonaa 
kappaletta, ja Suomessa se oli vuoden 2007 myydyin ulkomainen levy yli 25 000 
kappaleella. 

Amy on pystytellyt tiivisti otsikoissa myös värikkään yksityiselämänsä vuoksi. 
Hän on myöntänyt julkisesti käyttäneensä huumausaineita sekä sairastaneensa 
aiemmin anoreksiaa ja bulimiaa. 

Henkilökuvassa seurataan Winehousen yksityiselämää ja uraa lapsuudesta tä-
män päivän supertähteyteen. 

Chas Newkey-Burden on 
englantilainen journalisti ja 
kirjailija, joka on kirjoittanut 
mm. teoksen Paris Hilton: Life 
on the Edge (2007).

Kl 99.1
Suomennos Taina Wallin
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 130 x 210 mm
Sidottu 250 s + 16-si-
vuinen kuvaliite
Ovh 27,90 €
Syyskuu 2008
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Mahvish Khan

Guantanamon päiväkirja
Todistajana vankileirillä

Entä jos hän olisi minun veljeni, mieheni tai isäni?

Koskettava kuvaus nykypäivän tunnetuimalta ja kohtuimmalta vankileiriltä. 
Mahvish Khan on 27-vuotias amerikkalainen nainen, sukujuuriltaan pakistani-
lainen, vastavalmistunut lakimies. Hän kiinnostui ihmisoikeuksista kuultuaan 
afgaanien vangitsemisesta ja epäinhimillisestä kohtelusta amerikkalaisten vanki-
leirillä Kuubassa. 

FBI:n palkkaamana Khan lennätetään Guantanamo Bayhin, jossa on yli 700 
12–80-vuotiasta vankia. Maksettujen ja tekaistujen ilmiantojen vuoksi tavallisia 
poikia ja miehiä pidetään vuosikausia vangittuina ilman syytteitä, kaltoin koh-
deltuina ja nöyryytettyinä. Khan ja muut lakimiehet tekevät kaikkensa kamp-
paillakseen Bushin epäoikeudenmukaista hallintoa vastaan. 

Guantanamon päiväkirjassa Khan kertoo tapaamiensa vankien tarinoita, jotka 
paljastavat näiden pohjattoman epätoivon, kaipauksen ja koti-ikävän. 

Mahvish Khan syntyi vuonna 
1978 Yhdysvalloissa. Hänen 
vanhempansa ovat pakistani-
laisia lääkäreitä, jotka muut-
tivat Baltimoreen vuonna 
1977. Mahvish Khan kasva-
tettiin kurinalaisesti kiltiksi 
muslimitytöksi. Hän opiskeli 
Michiganin yliopistossa ja val-
mistui lakimieheksi Miamin 
yliopistosta Floridasta.

Kl 99 
Suomennos Taina Wallin
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 200 s
Ovh 29,90 €
Lokakuu 2008
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Andrei Pogožev

Pako Auschwitzista
Neuvostosotilaan tarina

Ainutlaatuinen selviytymiskertomus

Vuonna 1967 Frankfurtissa entisiä Auschwitzin 
keskitysleirin upseereita vastaan käydyssä oikeu-
denkäynnissä yksi silminnäkijätodistaja oli enti-
nen sotavanki Andrei Pogožev.

Hänen selviytymistarinansa on uskomaton 
yhdistelmä yksilötason sotahistoriaa ja seik-
kailukertomusta. Tykistöupseeri Pogožev jäi 
saksalaisten vangiksi syyskuussa 1941 ja joutui 
Auschwitzin keskitysleirille. Entisestä upseerista tuli vanki numero 1418, joka 
joutui keskelle leirin helvettiä. Auschwitzin kauhujen keskellä häntä kantoi yhä 
yksityiskohtaisemmaksi käynyt suunnitelma paosta. Huolellisen valmistelun jäl-
keen marraskuussa 1942 hän onnistui pakenemaan yhdessä 70 muun punavangin 
kanssa. Monien vaiheiden kautta Pogožev pääsi omiensa puolelle kesällä 1943.

Ukrainalainen Andrei Pogožev 
(1912–1990) työskenteli ennen 
sotia kaivosinsinöörinä. 
Kesäkuusta 1941 alkaen hän 
toimi puna-armeijan tykistö-
plutoonan komentajana, 
mutta joutui vangiksi jo syys-
kuussa. Rankkojen sotakoke-
mustensa jälkeen hän palasi 
siviilivirkaansa.

Kl 99 
Suomennos Pirjo Lintuniemi
Kansi Jon Wilkinson 
/ Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 200 s + 8-
sivuinen kuvaliite
Ovh 29,90 €
Syyskuu 2008

Ales Adamovitš – Daniil Granin

Leningradin piiritys
Kohtaloita saarretussa kaupungissa

Inhimillinen näkökulma sodan julmuuteen

Leningradin piiritys 1941–44 oli yksi toisen 
maailmansodan dramaattisimpia käännekohtia. 
Kaupunkiin jäi mottiin miljoonia sotilaita ja si-
viilejä, heidän joukossaan naisia ja lapsia, jotka 
joutuivat kärsimään vuosia pommituksista, ruo-
an puutteesta ja ennätyspakkasista. Sota muuttui 
kuukausi kuukaudelta pahenevaksi painajaiseksi, 
josta ei tuntunut olevan mitään ulospääsyä. Monet 
pitivät nälän ja pelon keskellä päiväkirjaa. 

Tässä kirjassa seurataan läheltä tavallisten 
ihmisten kokemuksia piiritetystä kaupungista. 
Kertojina on kolme eri-ikäistä ja erilaisesta taus-
tasta tulevaa ihmistä: kahden pienen lapsen äiti, 
teini-ikäinen poika sekä varttunut tieteenharjoit-
taja ja museonjohtaja. Historiallinen dokumentti 
on hätkähdyttävää luettavaa.

Ales Adamovitš (1927–1994) 
oli valkovenäläinen kirjailija, 
kriitikko ja tiedottaja. Daniil 
Granin (1918–) on venäläinen 
kirjailija ja akateemikko Dmitri 
Lihatšovin nimeä kantavan 
humanitaarisen säätiön 
puheenjohtaja. Yhdessä he 
ovat koonneet Leningradin 
piirityksen ajalta suuren 
määrän autenttista materiaa-
lia, josta Venäjällä on julkaistu 
useita kirjoja.

Kl 90.35 
Suomennos Päivi Paju 
Kansi Jon Wilkinson 
/ Kalevi Nurmela
Koko 136 x 210 mm
Sidottu, n. 200 s + 16-
sivuinen kuvaliite
Ovh 29,90 €
Syyskuu 2008
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Mervi Kaarninen

Punaorvot 1918
Lapset sisällissodan uhreina

Sisällissodan jälkeen Suomessa oli lähes 15 000 
orpoa, joista valtaosa oli punaisten lapsia eli pu-
naorpoja. Suomen tilanne oli poikkeuksellinen, 
koska orvot lapsetkin jaettiin voittajiin ja häviä-
jiin, punaisiin ja valkoisiin, sankareihin ja kapi-
nallisiin. Yhteiskunnan palauttaminen raiteilleen 
alkoi lasten hädästä, kun valtiovalta, kunnat ja 
hyväntekeväisyysjärjestöt havahtuivat pelasta-
maan orpoja. 

Kirjan pääosassa ovat tamperelaiset punaorvot, joita jäi kaupunkiin noin 500. 
Jokaisen punaorvon tarina on erilainen, ja sodan kokemukset jättivät jälkensä 
kaikkiin. 

Punaorpojen huolto oli merkittävä askel Suomen lastensuojelun kehityk-
selle. Tuolloin perustettiin mm. Pelastakaa lapset ry. presidentin puoliso Ester 
Stålbergin toimesta.

Mervi Kaarninen on tampere-
lainen filosofian tohtori, joka 
on tutkinut naishistoriaa sekä 
koulutuksen ja suomalaisen 
nuorison historiaa.

Kl 92.71 
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 200 s + 16-
sivuinen kuvaliite
Ovh 28,90 €
Syyskuu 2008

May-Bee Jacobson

Talvisodan päiväkirja
Pelon ja toivon kuukaudet kotirintamalla

Kun venäläisten ilmahyökkäykset Suomeen alka-
vat joulukuussa 1939, May-Bee Jacobson on 16-
vuotias koululainen. Koko talvisodan ajan hän 
pitää päiväkirjaa, johon hän kirjaa sekä kotirin-
taman sotatapahtumia että nuoren naisen koke-
muksia ja tuntemuksia. Hätä muista ihmisistä ja 
suru isänmaan puolesta varjostavat nuoren ihmi-
sen elämää. Silti katse on suunnattu kohti parem-
paa tulevaisuutta. 

Venäjä hyökkäsi 30. päivänä marraskuuta tän-
ne Suomeen. Siis toissapäivänä. Klo 9.20 annettiin 
meille Helsingissä ilmahälytys. – – Hälytysaika kesti 
sitten viisi (5) tuntia. Vihdoin oli hälytys onnellises-
ti ohi. Mutta heti noin 1/2 tunnin kuluttua kuului 
kauheata rätinää. Se kuulosti aivan kuin olisi korvani 
vieressä ammuttu. Koko talo aivan vapisi. – – Kuului 
kauheata pommien räjähtelyä, ja jonkun ajan kulut-
tua taivas oli aivan savuinen ja punainen.

May-Bee Jacobson (nyk. 
Rautio) on filosofian mais-
teri, joka on aiemmin 
julkaissut kirjan Opi rakas-
tamaan maatasi ja kansaasi 
– Rintamalottien elämää 
(2001).

Kl 99
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 180 s
Ovh 26,90 €
Syyskuu 2008
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Markku Melkko

Suomen sukellusveneet
Suomenlahden meritaistelut 2. maailmasodassa 

Suomen sukellusveneet kertoo kaiken suomalaisista sukellusveneistä, niiden lyhy-
estä mutta merkittävästä palveluksesta meripuolustuksen kärkenä 1930-luvulta 
jatkosodan loppuun. Sukellusvenelaivueeseen kuuluivat isot veneet Vetehinen, 
Vesihiisi ja Iku-Turso, pieni koevene Saukko sekä alun perin saksalaisten rahoitta-
ma rannikkosukellusvene Vesikko. 

Menestyksellisen toiminnan perustana olivat rohkeat päälliköt, taitava mie-
histö ja ”sukellusvenehenki”. Ankaran talven johdosta veneet kykenivät operoi-
maan talvisodassa vain neljän viikon ajan. Jatkosodassa sukellusveneet toimivat 
vihollisen pinta-aluksia ja sukellusveneitä vastaan. Ne turvasivat myös maalle 
elintärkeitä kauppamerenkulun yhteyksiä Ruotsiin ja Saksaan. Jokainen isoista 
veneistä onnistui upottamaan vihollisen sukellusveneen. Lisäksi Vesikko torpedoi 
neuvostoliittolaisen kuljetusaluksen. 

Vuoden 1947 Pariisin rauhansopimus kielsi sukellusveneiden käytön Suomelta. 
Veneet myytiin Vesikkoa lukuun ottamatta romuksi Belgiaan. Vene onnistuttiin 
säilyttämään jälkipolville museoveneenä Suomenlinnassa. 

Upea kuvakirja, jossa on runsaasti historiallisia kuvia Suomen sukellusveneistä.

FM Markku Melkko on toimi-
nut Sotamuseon johtajana. 
Hän on julkaissut aiemmin 
mm. teoksen Sukellusvene 
Vesikko (1999). 

Kl 39.5 
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 200 x 220 mm
Mv-kuvitus
Sidottu, n. 130 s
Ovh 27,90 €
Kesäkuu 2008

SUOMEN
SUKELLUSVENEET

Minerva

Markku Melkko
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Katja-Maaria Kaskinen – Minna Immonen

Sinulle – lämpöisin ajatuksin
Kauniita tunnelmakuvia lämpöä hehkuvin ajatuksin

Katja Kaskisen koskettavia säkeitä syksyn pimeneviin iltoihin. Muistoja kesästä, 
ystävästä, rakkaudesta. Minna L. Immosen herkkiä akvarelleja.

Miten osasit antaa
juuri oikean lahjan,
lämpimän huovan

viihtymään ihoani vasten,
puhumaan sydämen
viilentyneinä hetkinä

Katja-Maaria Kaskinen 
(yllä) on 23-vuotias nuoren 
polven runoilija, teologian ja 
taidehistorian opiskelija. Hän 
on julkaissut aiemmin mm. 
teokset Elämä kaikissa väreis-
sä (2007), Sinulle, Rohkeuden, 
toivon ja ilon sanoja (2008). 
Minna L. Immonen (alla) on 
arvostettu oululainen akva-
rellisti ja korttitaitelija. Hän 
on kuvittanut aiemmin mm 
teokset Lumen valossa (2006), 
Iloa, onnea, uskallusta (2007), 
Elämä kaikissa väreissä (2007) 
ja Sinulle, Rohkeuden, toivon 
ja ilon sanoja (2008).

Kl 85.22 
Kansi Maria Appelberg
Koko 130 x 245 mm
Sidottu, n. 60 s
Nelivärinen akvarellikuvitus
Ovh 19,90 €
Syyskuu 2008
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Conny Wolf – Kurt Hörtenhuber

Oups – Rakkauden 
avain
Uuden ajan ”pikku prinssin” 
seikkailut jatkuvat

”Kun katselee ympärilleen rakkauden sil-
min, niin kaikki näyttää täydelliseltä.” 
Näin opettaa Oups, pieni rakkauden lähet-
tiläs. Hän tuli tutuksi suomalaislukijoille sarjan avausosassa Oups, Sydänten planee-
tan lähettiläs, jossa hän opetti Maan asukkaita kuuntelemaan sydämensä ääntä. 

Sarjan uudessa osassa Oups tapaa Oupsinan, viehättävän tytön omalta koti-
tähdeltään. Rakastunut Oups kysyy neuvoa isoisältään ja saa kuulla monta viisasta 
ja syvällistä neuvoa siitä, mitä on tosirakkaus ja miten se pysyy elävänä. Mutta tär-
kein kaikista on rakkauden avain, joka löytyy vain yhdessä etsimällä. 

Kauttaaltaan nelivärinen, kauniisti kuvitettu lahjakirja, jonka lopussa on pienes-
sä kirjekuoressa viisi viehättävää tervehdyskorttia rakkaalle, ystävälle, läheiselle.

Itävaltalaiset Conny Wolf 
(vas.) ja Kurt Hörtenhuber 
(oik.) ovat yhdessä luoneet 
sydämeen käyvän Oups-hah-
mon, joka on maailmanvalloi-
tuksellaan löytänyt tiensä jo 
useisiin maailman maihin.

Kl 85.3 
Suomennos Lauri Korolainen
Kansi Conny Wolf
Koko 165 x 155 mm
Sidottu, 52 s
Ovh 17,90 €
Syyskuu 2008

Sinikka Svärd – Sinikka Hautamäki

Kerron sinulle rakkaudesta
Aikuisen naisen aistillisuutta ja herkkyyttä

Suosittu lauluntekijä Sinikka Svärd kuvaa intensiivisissä runoissaan rakkauden 
moni-ilmeistä kieltä. Säkeissä kuuluvat kypsän rakkauden ilot ja surut, arjen 
ihanuus ja juhlan hurma. Sinikka Hautamäen herkät akvarellit kannattelevat 
Svärdin vahvaa ilmaisua. Lempeä kauneimmillaan!

Jo kauan ennen 
kuin olimme sanoneet
yhtäkään hellää sanaa,
katsoneet toisiamme
pidempään kuin muita,
koskettaneet
käsipäivää merkityksellisemmin,
meidän olisi pitänyt tietää.

Sinikka Svärdin kynästä ovat 
lähtöisin mm. Anna Erikssonin 
esittämät Kun katsoit minuun 
ja Kaikista kasvoista. Svärd 
sai keväällä 2006 Pro Iskelmä 
-tunnustuspalkinnon. Hän on 
julkaissut aiemmin teokset 
Ruusu sinulle (2006), Lumen 
valossa (2006) ja Iloa, onnea, 
uskallusta (2007). 
Sinikka Hautamäki valmistui 
Suomen Taideakatemiasta 
1971 ja opiskeli Helsingin 
yliopistossa estetiikkaa ja 
latinaa. Hän on kuvittanut 
runokirjaa Elämän vaihtuva 
valo (2006).

Kl 85.22 
Kansi Maria Appelberg
Koko 200 x 220 mm
Sidottu, n. 60 s
Ovh 19,90 €
Kesäkuu 2008
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Eero Ojanen – Ari Jokinen

Tonttuvaarin kum-
mitustarinoita 
Kansanperinnettä ja raikasta 
uustulkintaa 

Loisteliaasti piirroskuvitettu, kauttaaltaan 
nelivärinen toivelahja sisältää huumoria ja 
salaperäistä kansanperinnettä. Kirja sopii 
myös perheen pienimmille, sillä kummi-
tustarinoiden kertojana on sympaattinen 
tonttuvaari, joka antaa tarinoihin pehme-
yttä ja huumoria. Kirja tuo perisuomalaiset tarinat raikkaasti nykyaikaan ja esitte-
lee tarinoiden taustoja mielenkiintoisella tavalla. Kevyen humoristisen pinnan alla 
kirja haastaa pohtimaan elämänmenoa myös syvällisestä tonttunäkökulmasta. 

Eero Ojanen (vas.) on moni-
puolinen kirjoittaja, kriitikko, 
joka on julkaissut useita 
kirjoja, artikkeleita ja teossar-
joja. AD Ari Jokinen (oik.) on 
kuvittanut mainoksia, lehtiä 
ja kirjoja. He ovat yhdessä 
julkaisseet sarjan aikaisem-
mat osat Suomen kansan 
tonttuaarre (2006) ja Peikot, 
keijut ja haltijat (2007).

Kl 85.22 
Kansi Ari Jokinen
Koko 210 x 275 mm
Sidottu, n. 60 s
Ovh 19,90 €
Lokakuu 2008

Sinikka Salokorpi – Laila Nevakivi

Koirahoroskooppi
Kuinka koira ja isäntä löytävät toisensa

Humoristinen kirja koirien horoskoopeis-
ta, joita tähdet, kuu ja aurinko hallitsevat. 
Viisas koira hallitsee tähtensä, hullu koi-
ra tottelee niitä. Merkkien selitykset on 
laatinut kolme ”nimetöntä horoskooppi-
tietäjää”. Koirahoroskooppi ei sisällä viik-
ko- tai vuosiennustuksia vaan paneutuu 
eri merkeissä syntyneitten koirien luon-
teenpiirteisiin ja taipumuksiin. Onko koira 
omistajansa näköinen? Sopivatko luonteet 
yhteen? Mukana sekä länsimaiset että kii-
nalaiset merkit. 

Sinikka Salokorpi (vas.) on 
kirjoittanut yli 30 kirjaa, mm. 
Koirat kirjoittavat. Salokorven 
omalla koiravainaalla, 
Napsulla, oli aikoinaan oma 
palsta Kotiliedessä! Laila 
Nevakivi (oik.) on arvostettu 
kuvittaja. Hänelle myönnet-
tiin vuonna 1998 Luonto-
Liiton kultainen ansiomerkki. 
Julkaissut aiemmin mm. 
Korvatunturin 7 salaisuutta 
(2006), Lapsen oma luonto-
kirja (2007), Satu puusta, joka 
halusi muuttaa maalle (2007) 
ja Miksi leppäkertulla on pilkut 
(2008).

Kl 67.451 
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 160 x 160 mm
Sidottu, n. 40 s
Nelivärinen akvarellikuvitus
Ovh 17,90 €
Syyskuu 2008
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Nunna Kristoduli

Arkkipiispa Paavali 
hengellisen lapsensa silmin

Valoa, herkkyyttä, kauneutta ja kärsimystä

Arkkipiispa Paavali oli oman aikansa hengellinen 
johtaja, joka teki ortodoksisesta uskosta luontevan 
osan suomalaista elämänkirjoa. Arkkipiispa vai-
kutti paitsi opetuksillaan myös omalla esimerkil-
lään ja hengellistyneellä olemuksellaan. Nunna 
Kristoduli kertoo, miten hänen oma hengelli-
nen tiensä liittyy arkkipiispa Paavaliin, joka tuki 
nuorta kuopiolaistyttöä tämän käydessä 60-luvul-
la vaikeaa taistelua luostarikutsumuksensa puolesta. Kirjassa on runsaasti otteita 
heidän kirjeenvaihdostaan ja kuvauksia heidän keskusteluistaan. Teoksessa ker-
rotaan myös niistä koettelemuksista, joita arkkipiispa Paavali joutui kestämään 
työnäkyään toteuttaessaan. 

Nunna Kristoduli (Anna-
Leena Lampi) on filosofian 
maisteri, kirjailija ja nunna, 
joka asuu ja tekee työtään 
Heinävedellä Lintulan 
luostarissa. Hän on aiemmin 
julkaissut mm. seuraavat 
kirjat: Rukouksen valaisema 
tie (2005), Sielun lääke (2007), 
Rukouksen virta (2008) sekä 
yhdessä Suvi-Anne Siimeksen 
kanssa kirjeenvaihtokirjan 
Taivas alkaa maasta (2006).

Kl 99 
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 200 s + 16-
sivuinen kuvaliite
Ovh 31,90 €
Kesäkuu 2008

Liisa Pajukaarre 

Sovinnonristi 
Johannes Karhapään elämä 

Tunteita herättävä henkilökuva vaietusta kohtalosta

Ivan Vasiljev eli Johannes Vasilinpoika Karhapää (1884–1918) oli ortodoksinen 
kirkko- ja kunnallispoliitikko, joka joutui mukaan myös päivänpolitiikkaan. Hän 
oli Venäjän ortodoksiseen piispaan tukeutuva 
kansanvalistaja, uskonnonopettaja ja karismaat-
tinen maallikkosaarnaaja, mutta myös äärim-
mäisyysmies, joka herätti närää toiminnallaan. 
Maaliskuun vallankumouksen 1917 jälkeen alkoi 
Karhapäätä vastaan ankara julkinen polemiikki, 
ja lopulta vaadittiin hänen vangitsemistaan venä-
läisten kätyrinä ja vakoojana. Karhapään kohtalo 
sinetöityi pääsiäisenä 1918, jolloin valkoiset te-
loittivat hänet. 

Johannes Karhapää oli legenda eläessään ja 
on sitä kuoltuaankin. Hänestä vaiettiin pitkään, 
mutta nykyisin kylällä ja koko Pohjois-Karjalassa 
ollaan kiinnostuneita ja jopa ylpeitä hänestä. 

Liisa Pajukaarre on toimit-
taja, joka on käsikirjoittanut 
Johannes Karhapäästä kerto-
van näytelmän ja dokument-
tielokuvan. Lisäksi hän on 
kirjoittanut useita oppikirjoja 
ja järjestöhistoriikkeja, lasten-
kirjan sekä kukkalegendakir-
jan Seitsemän kukkaa tyynyn 
alla (2008).

Kl 99 
Kansi Martti Markovaara 
/ Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 250 s + 16-
sivuinen kuvaliite
Ovh 31,90 €
Syyskuu 2008
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Jaakko Löytty

Toivoa toisillemme jaamme
Gospelin veteraanin elämänmakuinen lahjakirja

Kokoelma sisältää Jaakko Löytyn tunnetuimpia lauluja, rukouksia sekä ajatuk-
sia uskosta ja elämästä. Lohduttava, rohkaiseva ja humoristinenkin kirja elämän 
iloihin ja suruihin.

Seppo Paldaniuksen ja Aarne Laasosen herkät luontokuvat. Isotekstinen, 
kauttaaltaan nelivärinen.

Nyt syleilyynsä sulkee synkät pilvet maan.
Hukumme kysymyksiin pimeyden,
ellemme yhdessä käy päivään nousevaan
vain toinen toisiamme siunaten.

Olkaamme samaa puolta veli veljelle,
ja kulkekaamme yli rajojen.
Olkaamme yhtä, luottakaamme Luojaamme
vain toinen toisiamme siunaten.

Jaakko Löytty (s. 1955) on 
yksi tunnetuimpia suomalai-
sia gospelmusiikoita. Hänen 
kynästään ovat lähtöisin 
monet uudet hengelliset 
laulut 1970-luvulta lähtien. 
Jaakko Löytty sai ensimmäi-
senä vuosittain Suomessa 
jaettavan Golden Gospel 
-palkinnon vuonna 1997.

Kl 24.1
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 200 x 200 mm
Sidottu, n. 50 s
Ovh 14,90 €
Elokuu 2008
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Marie-Louise Eklöf

Vihreä apteekki
Valmista itse luonnon omat lääkkeet

Hoida terveyttäsi luonnon antimilla

Yrttejä on aina käytetty lääkekasveina. Kirja esittelee 40 yleisintä luonnonvaraista 
lääkekasvia ja kertoo kuinka niiden avulla voi hoitaa erilaisia vaivoja. 

Kirjassa opastetaan myös kasvien viljelyä: kuinka kerätä sato, kuivata, valmis-
taa ja käyttää lääkeyrttejä moniin vaivoihin, kuten akneen ja silmäsairauksiin. 
Yrttikasveista voi valmistaa myös teetä, öljyhoitoja ja kylpyjä. 

Lääkekasvien vaikuttavat kemialliset yhdisteet esitellään perusteellisesti, sillä 
kirjan tieto ja lääkintävinkit perustuvat vankkaan tutkimukseen. 

Selkeä hakemisto, piirroskuvitus ja symbolit auttavat löytämään oikean lääke-
kasvin vaikuttavine aineineen juuri niihin ongelmiin, jotka aiheuttavat vaivaa ja 
harmeja.

Upea nelivärikuvitus ja runsaasti käytännöllisiä ohjeita.

Marie-Louise Eklöf (oik.) 
on ruotsalainen yrttitera-
peutti, joka on suorittanut 
Englannissa nelivuotisen kas-
vilääkintäkoulutuksen. Hän 
luennoi ja opettaa sekä pitää 
omaa yrttipuotia Ruotsissa. 
Kirjan upeista valokuvista 
vastaa Maj-Britt Rehnström 
(vas.), joka on erikoistunut 
luonnon ja kasvien kuvaami-
seen.

Kl 59.3 
Suomennos Minna Penttinen
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 170 x 240 mm 
Sidottu, n. 240 s
Ovh 26,90  €
Elokuu 2008
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Pekka Kaarninen

Doping voittaa aina?
Kielletyt keinot kautta aikojen

Miksi, Kaisa? Miksi, Mika?

Antidopingtyön ponnisteluista ja testiseulan tarkentumisesta huolimatta doping 
pysyttelee sitkeästi otsikoissa. Voitonnälkä ja menestymisen pakko houkuttele-
vat epärehellisten keinojen pariin. Pekka Kaarninen käsittelee urheilun harmaata 
aluetta historiallisena läpileikkauksena antiikista nykypäivään.  

Ensimmäiset viralliset dopingtestit tehtiin Grenoblen ja Mexico Cityn olym-
pialaisissa vuonna 1968. Sen jälkeen urheilijoita on jäänyt kiinni tasaisena virta-
na, kärjessä painonnostajat ja yleisurheilijat. Poikkeuksena tosin Moskovan 1980 
olympialaiset, joissa yksikään urheilija ei jäänyt kiinni. Urheilun suurmaina tun-
netut Neuvostoliitto, DDR, Kiina ja USA ovat sittemmin osoittautuneet myös 
dopingaineiden suurkuluttajiksi. 

Doping on jättänyt syvät haavat myös suomalaiseen huippu-urheiluun mm. 
Martti Vainion dramaattisina hetkinä Los Angelesin olympialaisissa 1984 tai 
Lahden MM-hiihtojen katastrofina 2001. 

Kaarnisen teos on laajin ja perusteellisin suomeksi koskaan julkaistu teos do-
pingista.

YTL Pekka Kaarninen on 
historiantutkija, joka on kir-
joittanut 13 kirjaa erilaisista 
historiaan liittyvistä aiheista 
mm. Suomen kuurojen 
Urheiluliiton 80-vuotishis-
toria (2000) ja Murheilua eli 
Suomen sinivalkoiset kyyne-
leet (2003).

Kl 79.109 
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 200 s + 8-
sivuinen kuvaliite
Ovh 28,90 €
Kesäkuu 2008
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Markku Siukonen, Tuomas Heikkilä ja Ilkka Kulmala

MM-jääkiekko 2004–2008
World Cup 2004, Torinon talviolympiakisat 2006

Suomen edustusjääkiekkoilun tärkeimmät 
tapahtumat ja tähtihetket viiden pelikau-
den ajalta sanoin, kuvin, tuloksin ja tilas-
toin: MM-kisat 2004–2008, World Cup 
2004, Torinon talviolympiakisat 2006. 
Mukana myös perusteellinen ja tiheä-
tunnelmainen tietopaketti tuoreimmasta 
MM-turnauksesta Kanadassa toukokuus-
sa 2008 ja kooste naisjääkiekon arvotur-
nauksista 2004–2008. Runsas neliväriku-
vitus.

Markku Siukonen on tunnet-
tu urheilukirjailija. Hän on 
julkaissut yli 70 urheilukir-
jaa mm. Urheilun vuosikirja 
(vuodesta 1979 lähtien), 
Olympiakisat 100 vuotta ja 90 
itsenäisen Suomen urheilusan-
kareita (2007). 

Kl 79.1 
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 197 x 270 mm
Sidottu, n. 250 s
Kauttaaltaan nelivärinen
Ovh 49,90 €
Lokakuu 2008Esa Sironen – Heikki Roiko-Jokela

Hevosten jäljillä
Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2008

Näkökulmia urheilun historiaan

Tämänvuotinen vuosikirja virittyy he-
vosurheiluun. Lisäksi kirjassa pyöräillään 
Turussa Itämeren ystävyysajojen merkeis-
sä, hiihdetään kilpaa Salpausselällä nais-
ten sarjoissa ja seurataan, kuinka Tapio 
Rautavaara vakautti keihäänheittäjän rä-
jähtävän minuuden jousiammunnan pal-
velukseen. Mikä on huumorin ja naurun 
asema urheilussa? Se palautetaan nyt oike-
alle paikalleen urheilun historiassa. Teos 
sisältää 25 historiallista kuvaa. 

Julkaisija Suomen urheiluhistoriallinen 
seura.

YTT Esa Sironen on jyväs-
kyläläinen toimittaja ja 
tutkija. Heikki Roiko-Jokela 
on Jyväskylän yliopiston 
Historian ja etnologian laitok-
sen dosentti.

Kl 79.1
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 170 x 220 mm
Mv-kuvitus
Nidottu, n. 200 s
Ovh 26,00 €
Kesäkuu 2008
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Jim Davis 

Karvisen misukirja
Seurustelun jalo taito Karvisen tapaan

Elämä ilman naisseuraa ottaa usein ko-
ville, mutta kuinka ymmärtää tuota maa-
ilmankaikkeuden kiehtovinta mysteeriä 
– naista! Kaikkien nörttien kuningas Esko 
ottaa haasteen vastaan ja muuntuu seurus-
teludynamoksi. Eskolla on kuitenkin suu-
ria vaikeuksia päästä alkuun. Onneksi on 
Karvinen, joka näyttää Eskolle mallia, mi-
ten ”misut” hoidetaan. Ja niin rakkaus yl-
lättää sekä Eskon että Karvisen. Maailma 
näyttää yhtäkkiä ihan erilaiselta…

Jim Davis on Karvisen luoja. 
Ensimmäinen sarjakuva 
ilmestyi vuonna 1978, ja sen 
jälkeen Karvinen on valloit-
tanut maailman noin 2 500 
sanomalehdessä. 

Kl 85.32 
Suomennos Kirsi Pekonen
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 148 x 180 mm
Sidottu, n. 60 s
Ovh 12,90 €
Kesäkuu 2008

Charles M. Schulz

Tähdenlentoja
Elämänviisautta Tenavien tapaan 

Maailman suosituimmat sarjakuvahahmot oivallusten lähteillä

”Parempi elää yksi päivä leijonan tavoin kuin 12 vuotta lampaan lailla.” – Ressu.
”Jos muut olisivat kanssani samaa mieltä, kaikki olisi OK!” – Tellu.
”Ainut todellinen ilo syntyy antamisesta.” – Jaska Jokunen.

Tenavien elämänviisaus on maanläheistä 
ja helposti lähestyttävää. Samalla se on 
monessa liemessä koeteltua ja syvällisyy-
dessään yleispätevää, huumoriakaan unoh-
tamatta.

Viisas ja samalla rento lahjakirja, joka 
sopii yhtä hyvin pieneksi tuliaiseksi kuin 
vaikkapa valmistujaislahjaksi.

Kl 85.3 
Kansi Gwen Galeone 
/ Kalevi Nurmela
Koko 160 x 160 mm
Sidottu, n. 120 s
Ovh 13,90 €
Lokakuu 2008

Charles M. Schulz (1922–
2000) on lähes kaikilla 
alan palkinnoilla palkittu 
sarjakuvan Grand Old Man, 
jonka elämäntyö Tenavat 
on maailman laajimmalle 
levinnyt sarjakuva.
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Sanna Pelliccioni on biologi ja 
kuvataiteilija. Hänen ensim-
mäinen kirjansa, Onni-pojan 
puuhakas päivä ilmestyi kesäl-
lä 2007. Onni-pojan mahtava 
matka on kevään 2008 satoa.

Sanna Pelliccioni

Onni-pojan kierrätyskirja
Hauska ja mukaansatempaava kirja leikki-ikäisille

Onni syö aamiaista vanhempiensa kanssa ja 
tietää, miten ruokailusta syntyneet roskat 
lajitellaan eri astioihin. Täydet roska-asti-
at viedään yhdessä isin kanssa taloyhtiön 
jätekatokseen. Naapuri tuo pahvilaatikoita 
roskikseen, ja isi saa siitä idean rakentaa 
Onnin kanssa pahvilaatikkolaivan. Koko 
perhe innostuu, ja luovuudella syntyy laiva 
erilaisia kierrätysmateriaaleja käyttäen.

Iltapäivällä taloyhtiön pihalla järjeste-
tään kirpputori, johon naapurit osallistuvat.

Mistä Onnin hieno merimieshattu on peräisin?
Kuka saa laulavan myyrän?

Kl L 85 
Kansi Sanna Pelliccioni
Koko 215 x 160 mm
Sidottu, n. 40 s
Ovh 14,90 €
Syyskuu 2008

Ulla Kauhanen

Lapsen oma enkeli 
Perheen yhteinen selailukirja

Hellyttävän koskettavia enkelikuvia ja 
Ulla Kauhasen puhuttelevia tekstejä lapsi-
perheen yhteisiin hetkiin. Lapsen oma en-
keli on hieno lahja, joka sopii lapsiperheen 
arkeen ja juhlaan.

Taivas kattona enkeli liitää,
ikkunasta ikkunaan kurkkii ja kiitää.

Vaikka katolla tuulee,
pienen rukoukset
enkeli kuulee.

Ulla Kauhanen on kuvataitei-
lija, joka on tullut tunnetuksi 
enkeliaiheisten maalausten 
herkkätuntoisena tekijänä. 
Hän on aikaisemmin julkais-
sut teokset Enkeleitä Sinulle 
(2007) ja Enkelin siipien havi-
naa (2007).

Kl L 85.22 
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, n. 60 s
Ovh 15,90 €
Elokuu 2008
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Jaakko Teittinen – Markus Lindén 

Pentti Hirvonen
Kattilan arvoitus

Suomen parhaat sanamuunnokset kuvin ja sanoin

Suosittu Pentti Hirvonen & Mullistuttavat äänteet saa odotetun jatko-osan.
Pentti Hirvonen seikkailee uudessa kirjassa ”Indiana Jonesin” hahmossa his-

torian tunnetuiden henkilöiden seurassa. Kakkososan tarina kulkee hauskojen 
tekstien ja Markus Lindénin oivaltavien kuvien yhteispelinä.

Jaakko Teittinen (s. 1980, 
yllä) on helsinkiläinen 
musiikkitieteen opiskelija ja 
Valvomo-yhtyeen kitaristi. 
Markus Lindén (s. 1980, 
alla) on vapaa kuvittaja ja 
Valvomo-yhtyeen basisti.

Kl 84.2 
Kansi Markus Lindén
Koko 140 x 180 mm
Sidottu, n. 100 s
Mv-piirroskuvitus
Ovh 17,90 €
Elokuu 2008
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Cornelia Waldersten (s. 1976) 
on tukholmalainen kuvittaja 
ja graafinen suunnittelija. 
Hän on aikaisemmin julkais-
sut teoksen Bokstavligt talat 
– Samtal i stan.

Kl 85.3 
Suomennos Kirsi Pekonen
Kansi Cornelia Waldersten 
/ Kalevi Nurmela
Koko 210 x 170 mm
Sidottu, n. 120 s
Ovh 16,90 €
Kesäkuu 2008 

Roland Flicket – Jon Higham

Nenänkaivuun nautinto 
Tekniikat kautta aikain

Aristokraattinen ote jokamiehen 
oikeuteen

Nenänkaivuun sanotaan olevan maailman 
vanhinta ja yleisintä ajanvietettä. Nyt tämä jo-
kamiehen huvi on koottu ensi kertaa kirjaksi. 
Teos käsittelee nenänkaivuun historian, kehi-
tyksen, tyylilajit ja ongelmakohdat. Se johdat-
taa lukijansa nenänkaivuun nautinnon lähteil-
le. Näppärät vinkit ja havainnollinen kuvitus 
auttavat nopeasti pääsemään tämän taidelajin 
saloihin – porautumaan pintaa syvemmälle.

Roland Flicket (s. 1934) on 
yhdysvaltainen nenänkaivuun 
tutkija ja alan uranuurtaja.
Jon Higham tunnetaan las-
tenkirjojen kuvittajana. 

Kl 85.2 
Suomennos Jouni Poria
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 130 x 200 mm
Sidottu, n. 160 s
Ovh 18,90 €
Syyskuu 2008

Cornelia Waldersten 

Eläinten salatut elämät
Hauska katselukirja, joka paljastaa eläinten toimet, kun kukaan ei näe

Omaperäinen ja hulvaton kirja eläinten erikoisista harrastuksista, joita ei luonto-
dokumenteissa nähdä. Mitä kätkeytyykään sulkien, suomujen ja turkkien taakse? 
Eläinten piilevät lahjakkuudet, suuret unelmat, hämmästyttävät temput – sanalla 
sanoen: Eläinten salatut elämät!
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SoPhi-kirjat

Teija-Liisa Ranta

Naisen nautinto
Rohkaiseva tietopaketti naiselle 
seksuaalisuudesta

Selkeä ja kohtikäyvä opas naisen seksu-
aalisesta terveydestä ja hyvinvoinnista. 
Tärkeitä teemoja kirjassa ovat mm. naisen 
oma seksuaalinen historia, kehon haltuun-
otto, orgasmi ja parisuhde. 

Kirjassa on havainnollistava piirrosku-
vitus ja runsaasti harjoituksia ja tapausker-
tomuksia. Suomalaisen seksuaaliterapeutin 
laatima kirja perustuu Orgasmi omaksi -te-
rapiaryhmän kokemuksiin ja työskentelyyn 
sekä kirjoittajan pitkään ammatilliseen 
osaamiseen ja terapiatyöhön. Teos on hyö-
dyllinen sekä naisille että miehille.

Teija-Liisa Ranta on pari- ja 
seksuaaliterapeutti sekä 
fysioterapeutti. Hän on 
käynnistänyt vuonna 2005 
Orgasmi omaksi -terapiaryh-
män naisille ja vetää myös 
eroryhmiä.

Kl T 59.35
Kansi Satu Paakkala
Koko 110 x 178 mm
Nidottu, 145 s
Ovh 9,90 €
Elokuu 2008

Karl Marx

Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä 
Klassikkoteksti ensimmäisen kerran suomeksi

Karl Marx kirjoitti valtion, oikeuden ja 
demokratian luonteesta runsaasti, mutta 
aineisto sijaitsee hänen teoksissaan hajal-
laan. Hänen nuoruudentyönsä Hegelin 
oikeusfilosofian kritiikkiä (1843) on hänen 
laajin yhtenäinen esityksensä aihepiiris-
tä. Teos avaa uusia, raikkaita näkökulmia 
Marxin ajatteluun. Hän kirjoittaa mm. 
kansalaisyhteiskunnan olevan valtiota 
merkittävämpi tekijä, kehityksen ”liike-
voima”, ja ylistää demokratiaa kaikkien 
valtiojärjestysten ”Vanhana testamentti-
na”. Teos sisältää myös Marxin teoksensa 
yhteyteen tarkoittaman, hiukan myöhem-
min kirjoitetun johdantotekstin sekä Jukka 
Heiskasen esipuheen.

Karl Heinrich Marx (1818–
1883) on yksi länsimaisen 
poliittisen filosofian suurista 
nimistä. Kirjan ovat suomen-
taneet Jukka Heiskanen ja 
Vesa Oittinen.

Kl 11 
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 148 x 210 mm
Nidottu, n. 250 s
Ovh 30,00 €
Lokakuu 2008
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Tilauskirjoja yrityksille ja yhteisöille

Minerva Kustannus toimittaa tilauskirjoja yritysten ja yhteisöjen 
erilaisiin tarpeisiin mm.:

• juhlakirjat • vuosikirjat
• historiikit • lahjakirjat
• yritysasiakaskirjat • projektikirjat

Vuosien ammattitaidoilla ja kilpailukykyisin hinnoin!

Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:

Hannu Niskanen – Valde Palola (toim.)

Rauhan asialla 
Puolustusvoimien kirkollinen 
työ 90 vuotta

Puolustusvoimien kirkollisen työn 
juhlakirja.

Salla Korpela (toim.)

Rakkauden virassa 
Diakonian ammattilaisten 
viisi vuosikymmentä

Kattava historiikki ja ajatuksia 
herättävä raportti. 

Lasse Laaksonen

Taivaan vartijat 
Ilmasotakoulun historia

Upea historiateos ilmavoimista 
kiinnostuneille.
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Aiemmin ilmestyneitä

Ovh 28,90Ovh 25,90Ovh 28,90

Ovh 27,90

Ovh 27,90

Ovh 27,90

Ovh 28,90 Ovh 28,90

Ovh 26,90

Ovh 28,90

Ovh 29,90

Ovh 27,90 Ovh 27,90Ovh 29,90 Ovh 29,90

Ovh 25,90

Ovh 22,90 Ovh 18,90

Ovh 18,90

Ovh 22,90

Ovh 25,90 Ovh 27,90
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Ovh 22,90 Ovh 28,90 Ovh 34,90 Ovh 26,90 Ovh 29,90
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Eeva Vuorenpää


