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Myötä- ja vastamäessä

K ustannusala näyttää joutuneen keskelle merkillistä turbulenssia. Uutis-
pommit seuraavat toisiaan. Moni kustantamo on joutunut tehostamaan 
laman kurimuksessa toimintojaan, ja samaan aikaan uudet, ennakkoluulot-

tomat yrittäjät pyrkivät saamaan jalansijaa alalla. Vaikka ala elää eräänlaista murrosta, 
on yksi joka pysyy – kirja. Kirjat ja kirjoittaminen eivät lakkaa, miten ja millaisessa 
asussa niitä tulevina vuosina julkaistaan. Ilman kirjailijoita Minervan kevään 2010 
julkaisujakaan ei olisi syntynyt.

Minervan kevään kirjavalikoima tarjoaa jälleen mielenkiintoista, yllättävää, viihdyt-
tävää ja koskettavaa luettavaa kirjan ystävälle. 

L. M. Montgomeryn Pat-sarja saa jatkoa aiemmin suomentamattomassa teoksessa 
Pat   Vanhan kartanon valtiatar. Minervan Crime-sarjan miehistä joukkoa täydentää 
naisdekkaristi Susanna Yliluoman hyytävä esikoisteos Lööppimurha. 

Esillä ovat myös ajankohtaiset teemat. Suurlähettiläs Taisto Tolvanen kysyy kirjas-
saan Medvedev ja Putinin varjo, millainen mies on Venäjän presidentti. Totuus IKEAsta 
kertoo yhtiön perustajasta Ingvar Kampradista ja siitä, mitä piilee huolellisesti raken-
netun yrityskuvan takana.

Michelle Obama on kiehtova tarina työläiskodin tyttären tiestä Valkoisen talon 
emännäksi. Risto Uimosen henkilökuva Iiro Viinasesta on värikäs kertomus suorasu-
kaisen diplomi-insinöörin noususta 1990-luvun lamavuosien haukutuimmaksi poliiti-
koksi ja muutamia vuosia myöhemmin Suomen pelastajaksi.

Suomalaista sielunmaisemaa maalailevat sanoin ja kuvin Jukka Kuoppamäki ja 
Urpo Martikainen teoksissaan Sininen ja valkoinen ja Vanhoina hyvinä aikoina. 

Viherpeukaloille on tarjolla puutarhan uutuuksia kirjoissa Bambut ja koristeheinät, 
Sitrushedelmät ja Luontopiha. 

Elämäntaito on tuttuun tapaan vahvasti esillä Minervan kustannusohjelmassa. Lea 
Pyyhtiän rohkaiseva teos Pieneksimitattu kuvaa ihmisen kasvua kohti ehjää minuut-
ta. Joanna Rosen ja Aleksander Perskinin kirjassa Ylitunnollisuus kamppaillaan irti 
suorittamisen pakosta. Omat sykähdyttävät mausteensa elämäntaidon korkeakouluun 
antaa Matti Nykäsen parisuhdeopas – Myötä- ja vastamäessä. 

Viihtyisiä lukuhetkiä!

Pekka Saarainen
kustannuspäällikkö
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Kl 84.2 
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm 
Sid., suojapaperi, noin 360 s
Ovh 29,90 €
Helmikuu 2010

Eero Pokela

Kuokka 
Romaani Suomen jälleenrakentamisesta

Väkevä tarina maan tulevaisuuden rakentajista ja kadotetusta 
aarteesta

Pahansisuinen pohjalainen Pyykkö-Ellu teki melkoisen tempun. Mies realisoi 
omaisuutensa ja kätki sen ennen kuolemaansa piilopaikkaan, jonka kartta oli hy-
vin epämääräinen. Siiponsuon laidalla olevaa aarretta ei pystyisi löytämään ilman 
kuokkaa ja sisua. 

Kuokka on kädessä myös Viljami Kalliokoskella ja Urho Kekkosella. Miehet 
ponnistelevat pitääkseen jatkosodan lopulla horjuvaa Suomea itsenäisenä kansa-
kuntana – kumpikin tavallaan. Sodan jälkeen miesten kuokat kilahtavat kiivaasti 
yhteen, kun he pyrkivät valtakunnan ykkösmieheksi.

Kuokka vie lukijan katselemaan sotien runtelemaa Suomea, joka tuskittelee 
sotakorvauksien kanssa, asuttaa karjalaisensa ja pitää kaikkien aikojen olympia-
laiset. Teos on jatkoa Eero Pokelan edellisille romaaneille, joissa hän kuvaa taita-
vasti suomalaisten elämää eri yhteiskuntaluokissa.

Kuokka on Eero Pokelan yh-
destoista teos. Hän on julkais-
sut aiemmin mm. romaanit 
Sumujen saari, Hautajaiset 
Petroskoissa, Kultakello ja 
Joulukuun kuudes. Pokela on 
työskennellyt Rautaruukin 
viestintäpäällikkönä.
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L. M. Montgomery

Pat
Vanhan kartanon valtiatar

Rakastetun kirjailijan aiemmin suomentamaton teos

Jos nuori Patricia Gardner saisi päättää, mikään rakkaassa kotikartanossa, Silver 
Bushissa ei koskaan muuttuisi. Perhe pysyisi aina yhdessä ja taloudenhoitaja Judy 
kertoilisi kiehtovia tarinoitaan menneisyydestä.

Muutokset lähipiirissä ovat kuitenkin väistämättömiä. Eletään 30-luvun al-
kua, sisarukset aikuistuvat, ja heidän ihmissuhteensa koskevat välillä kipeästikin. 
Menetysten keskellä Pat valmistautuu ikäneitotädin rooliin, sillä hän ei halua 
milloinkaan jättää kotiaan. Kartano ratkaisee kuitenkin lopulta asian hänen puo-
lestaan.

L. M. Montgomeryn mukaan kaikista hänen sankarittaristaan juuri Pat muis-
tuttaa eniten häntä itseään. Myös Silver Bushilla on esikuvansa todellisuudessa: 
Prinssi Edwardin saarella Park Cornerissa sijaitseva kartano, joka nykyään vaalii 
museona kirjailijan muistoa.

Pat Vanhan kartanon valtiatar on aiemmin suomentamaton jatko-osa 
L. M. Montgomeryn teokselle Vanhan kartanon Pat (2009).

Kanadalaisen L. M. 
Montgomeryn (1874–1942) 
tarinoita rakastetaan kaik-
kialla maailmassa. Anna- ja 
Runotyttö-sarjoista on muo-
dostunut klassikoita, jotka 
jatkavat elämäänsä useille 
kielille käännettyinä kirjoina 
sekä elokuva-, tv- ja teatteri-
sovituksina.

Kl 84.2 
Kansi Päivi Veijalainen
Suomennos Sisko Ylimartimo
Koko 148 x 210 mm
Sid., noin 380 s
Ovh 29,90 €
Maaliskuu 2010
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Jukka Niskanen

Vihan kääntöpiiri
Kansainvälisen mittaluokan rikosromaani

Suomeen soluttautunut terroristiryhmä käyttää häikäilemättä hyväkseen hyvin-
vointivaltion suomia mahdollisuuksia ja suunnittelee terroristi-iskua, jonka koko-
luokka ylittää paikallisen poliisin hurjimmatkin painajaiset.

Suomalaisen poliisin raaka murha paljastuu vain alkusoitoksi tapahtumasar-
jassa, jossa huipputehokkain asein tehtäväksi suunniteltu terrori-isku uhkaa lo-
pulta kokonaisia maanosia.

Epäsovinnainen sankaripoliisi Jake Klein joutuu elämänsä vaativimman haas-
teen eteen, ja vasta syrjäisellä tulivuorisaarella käyty katkera kilpajuoksu tuo rat-
kaisun epätasaiseen voimankoetukseen.

Alkuvoimainen dekkari-toimintaseikkailu, joka täyttää kansainvälisen rikos-
romaanin mitat.

Jukka Niskanen on palkittu 
kirjoittaja, jonka romaa-
ni Yölisko oli Helsingin 
Sanomien esikoiskirjakilpai-
lun finaalissa vuonna 2000. 
Rikosylikonstaapeli Jake 
Kleinista kertovan sarjan 
edelliset osat Pahan käden-
jälki ja Sapelikissa on otettu 
hyvin vastaan. Kirjoittamisen 
ohella Jukka Niskanen toimii 
taiteilijana ja muotoilun 
opettajana. 

Kl 84.2 
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm 
Sid., noin 400 s
Ovh 27,90 €
Maaliskuu 2010
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Kl 84.2
Kansi Suvi Sievilä
Koko 135 x 210 mm
Sid., noin 300 s
Ovh 27,90 €
Helmikuu 2010

Susanna Yliluoma

Lööppimurha 
Hyytävä esikoisdekkari kovasta mediamaailmasta

Äiti löytää tyttärensä sadistisesti murhattuna, kun ensilumi sataa Etelä-
Pohjanmaalle. Tästä alkaa vangitseva tunnedekkari, joka paljastaa niin murhaa-
jan mielenmaiseman kuin lööppimaailman raadollisuuden.

Päähenkilö, entinen rikostoimittaja ja Iltaviestin vastaleivottu uutispäällikkö 
Lilja Rossi elää maailmassa, jossa ihmisen yksityiselämä ja maine ovat kauppata-
varaa. Sellaista periaatetta ei lehdellä olekaan, joka ei myyntilukujen edessä tai-
puisi. Ristiriita työn vaatimusten ja Liljan moraalin välillä kasvaa kasvamistaan.

Lööppimurha on täysverinen dekkari, joka pureutuu myös syvempiin teemoi-
hin ja josta ei puutu jännittäviä juonenkäänteitä. 

Lööppimurha johdattaa lukijan kurkistamaan kohuotsikoiden taakse. 
Loppuratkaisu yllättää tottuneimmankin dekkarihain.

Susanna Yliluoma on 
Iltalehden rikos- ja uutistoi-
mittaja ja rikosseuraamusalan 
opiskelija. Hän on aikaisem-
min julkaissut teoksen Pinkki 
hartauskirja.
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Merja Toppi

Voe tätä rakkaaven miäree! 
Lemmestä savolaesella vimmalla

Savolaesta sananrieskoo ikuisesta aiheesta

Lämmintä suolavettä valluu silimänurkista.
 Taena jiähä raana aaki.
Minulla on niin kaahee ikävä sinun sylliin.

Lämpimän koskettava kokoelma rakkausrunoja her-
syvällä savon murteella.

Rakkauden koko kaari läheisyyden malttamatto-
masta kaipuusta sen hullaannuttavaan täyttymykseen 
ja kypsän suhteen raukeaan tyyneyteen saakka.

Merja Toppi kirjoittaa oivaltavasti ja kirkkaasti, rakkauden koskettaman tun-
toja herkästi hahmottaen. Mutta hän ei olisi syntyperäinen savolainen, ellei ru-
noihin sisältyisi myös kutkuttavan humoristisia sävyjä ja savolaisen terävää sa-
nankäyttöä.

Merja Toppi on Ylä-Savossa, 
Kiuruvedellä, syntynyt 37-
vuotias viittomakielen tulkki. 
Hän on aiemmin kirjoittanut 
mm. pakinoita.

Kl 82.2 
Kansi Igor Polyakov
Koko 148 x 190 mm 
Sid., noin 100 s
Ovh 19,90 €
Helmikuu 2010

Juha Veli Jokinen

Matti Nykäsen parisuhdeopas
Myötä- ja vastamäessä

Mäkikotkan totuuksia parisuhteen nousuista ja laskuista

Meikäläinen on nykyään avioliittoneuvoja. Jos menee hyvin niin eikun 
meikäläinen paikalle. Se on seittemän sekuntia ja kaikki on päin persettä.

Matti lataa lentävään tyyliinsä omaperäisiä ajatuk-
sia parisuhteesta. Matin kieli on räväkkää ja logiikka 
vastaansanomatonta. Ei siis ihme, että hänen lausah-
duksistaan on tullut koko kansan omaisuutta. 

Naisten kanssa pitää vaan joustaa ja 
sopeutua. On ne semmoisia kapistuksia. 
Kun menee nukkumaan ja herää, 
taas on kaikki ylösalaisin.

Kukapa olisikaan pätevämpi kommentoimaan pari-
suhteen ylä- ja alamäkiä, kuin kantapää-instituutissa 
aiheesta pitkän oppimäärän suorittanut mies. Neljän avioliiton kokemuksella voi 
hyvällä syyllä sanoa: ”Rakkaus on kuin lankakerä, se alkaa ja loppuu.” 

Kl 10.8 
Kansi Pekka Vartiainen
Koko 140 x 200 mm 
Sid., kuvitettu, noin 120 s
Ovh 19,90 €
Maaliskuu 2010

Juha Veli Jokinen on 
Iltalehden toimittaja. Hän on 
työskennellyt toimittajana 
Urheiluruudussa ja Poliisi-
tv:ssä. Jokinen on aiemmin 
julkaissut dokumentaari-
sen teoksen Raiteilta, Matti 
Nykäsen lentäviä lauseita kir-
joissa Elämä on laiffii ja Missä 
me ollaan, ja oonko mäkin 
siellä sekä haastattelukirjan 
Homo! Lesbo! – Tositarinoita 
2000-luvun Suomesta.
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Taisto Tolvanen

Medvedev ja Putinin varjo
Mitä jokaisen suomalaisen pitäisi tietää 
nyky-Venäjästä ja sen johtajista

Poliittinen muotokuva suomalaisille vielä varsin tuntemattomasta presidentti 
Medvedevistä, hänen taustoistaan, ajattelustaan ja näkemyksistään. Millainen 
Venäjän uusi presidentti on ja kuinka hän asettuu maan historiallisten vallanpi-
täjien – tsaarien, pääsihteereiden, presidenttien – sarjaan? Ja ennen kaikkea: mikä 
on hänen suhteensa Putiniin? 

Presidentti Medvedev on entisen presidentin, nykyisin pääministerinä toi-
mivan Vladimir Putinin valinta omaksi seuraajakseen. Valintaprosessi kuvaa 
Putinin kahden presidenttikautensa aikana rakentaman järjestelmän luonnetta. 
Mitä uutta Medvedev on tuonut tähän järjestelmään, vai onko hänen Venäjänsä 
vielä “putinilainen”, pitkälti vanhaan nojaava? Miten on arvioitava hänen visioi-
taan Venäjän pitkän tähtäyksen kehityksestä? 

– Ja mikä on Putinin rooli?

Taisto Tolvanen on pit-
kän linjan ulkopoliittinen 
tarkkailija. Hänen erityinen 
kiinnostuksenkohteensa 
on jo vuosikymmeniä ollut 
Neuvostoliitto ja sittemmin 
Venäjä. Hän on tehnyt pitkän 
päivätyön ulkoministeriön 
palveluksessa, viimeksi 
Liettuan ja Bulgarian suurlä-
hettiläänä.

Kl 47.1 
Kansi Igor Polyakov
Koko 135 x 210 mm 
Sid., noin 350 s
Ovh 31,90 €
Huhtikuu 2010
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Pekka Tuomikoski

50 vuotta sitten
Vuosi 1960

Nostalgisesti kuvitettu tietopaketti täynnä 60-luvun tunnelmaa

Toivesarja on edennyt kuplivalle 60-luvulle. Vuoden 1960 uutistapahtumat meil-
tä ja maailmalta.

7.2.1960 Miss Suomen kruunu jää ”huonosta tasosta johtuen” 
edellisen vuoden kuningattaren Tarja Nurmen haltuun. Niinpä 
kauneimpana pidetty Heli Heiskala jää 1. perintöprinsessaksi. 
Virallisten lähteiden ulkopuolelta kerrotaan, että todellinen syy 
ensimmäisen palkinnon jakamatta jättämiseen on kilpailun 
järjestäneen yrityksen rahapula: näin palkintoja ei tarvitse maksaa. 

5.6.1960 Bodom-järven rannalla surmataan raa’asti kaksi 15-
vuotiasta tyttöä ja yksi 18-vuotias nuorukainen. Murhatyöt on 
tehty teltan läpi, ja koko teltta on silpoutunut riekaleiksi. 

12.10.1960 Neuvostoliiton pääministeri Nikita Hrushtshov 
kohahduttaa YK:n yleiskokousta paukuttamalla kengällään 
pöytää sanojensa vahvistukseksi. Yhdysvaltojen vasta paljastettu 
vakoilutoiminta on kiristänyt suurvaltojen välit äärimmilleen. 

TM, FM Pekka Tuomikoski on 
liminkalainen tietokirjailija ja 
toimittaja. Hän on erikoistu-
nut historian ja kansanperin-
teen popularisointiin sekä yh-
teiskunnallisiin artikkeleihin. 
Hän on aiemmin julkaissut 
mm. sarjan 50 vuotta sitten 
kolme edellistä osaa, vuodet 
1957, 1958 ja 1959.

Kl 03 
Kansi Niko Manikas
Koko 170 x 210 mm 
Sid., noin 180 s
Ovh 28,90 €
Tammikuu 2010
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Günter Höhne

DDR-design 
Itäsaksalaisen suunnittelun helmiä

Viehättävän nostalginen kuvateos DDR:n ajoilta

Kaksikymmentä vuotta DDR:n valtion luhistumisen jälkeen sen kulutuskult-
tuurin tuotteista on tullut keräilijöiden metsästämiä kulttiesineitä. Monista ta-
vallisista käyttöesineistä tuli jo omana aikanaan modernin aikakauden ikoneja. 
Olivatpa jotkut tuotteet niin haluttuja maailmanmarkkinoilla, ettei niitä riittänyt 
itäsaksalaisiin koteihin lainkaan.

Kirja esittelee arkipäivän 
elämää ja siihen liittyvää ta-
varakulttuuria DDR:ssä al-
kaen legendaarisesta Trabant-
autosta ja päättyen korkeata-
soisiin elektroniikkateollisuu-
den tuotteisiin. Mukana on 
itäsaksalaisen tuotekulttuurin 
helmiä alkaen vuodesta 1945 
aina Saksojen yhdistymiseen 
vuonna 1990.

Kauneimmat lautasliinat 
Opi helpot ja tyylikkäät taitokset

Silmäniloa ruoka- ja kahvipöytään!

Yli 40 taitto-ohjetta, jotka esittelevät lautasliina-
taidetta alkaen yksinkertaisista malleista ja pääty-
en tyylikkäisiin klassikoihin sekä uusiin omape-
räisiin luomuksiin. 

Näyttävät lautasliinataitokset vaikuttavat mo-
nimutkaisilta, mutta syntyvät yllättävän helposti. 
Selkeät ohjeet ja piirrokset sekä värivalokuvat val-
miista lautasliinataitoksista varmistavat onnistumisen.

Kirja kaikille niille, jotka haluavat tarjota pöydässään myös silmänruokaa. 
Tyylikkäästi laskostetut lautasliinat kruunaavat täydellisen kattauksen.

Günter Höhne on berliini-
läinen kulttuuritoimittaja, 
kriitikko ja näyttelykuraattori, 
joka on vuosikausien ajan 
kerännyt ja dokumentoinut 
itäsaksalaista tuotekulttuuria. 
Hän on perehtynyt erityisesti 
kulutustavaroiden suunnitte-
luun ja historiaan.

Kl 68.26 
Suomennos Satu Alinen
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm 
Sid., nelivärinen, 96 s
Ovh 19,90 €
Tammikuu 2010

Kl 76.9 
Kansi Kalevi Nurmela
Valokuvat Günter Höhne
Suomennos Anne Mäkelä
Koko 185 x 125 mm 
Sid., nelivärinen, 144 s
Ovh 23,90 €
Maaliskuu 2010
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Johan Stenebo

Totuus IKEAsta
Mitä piilee huolellisesti rakennetun yrityskuvan takana?

Mikä on totuus 150 000 työntekijän, tuhansien tavarantoimittajien ja miljoonien 
asiakkaiden tavaratalojätistä ja pohjoismaisesta menestystarinasta?

Medialle ja suurelle yleisölle on kerrottu IKEAsta huolella valittuja tarinoi-
ta: suuryrityksen vaatimattomasti elelevä omistaja, maanläheisen ja omintakeisen 
yrityskulttuuri, yrityksen sosiaalinen ja ekologinen omatunto… 

Kuva Ikean perustajasta Ingvar Kampradista mukavana ja vaatimattomana 
miehenä saa kyytiä Johan Stenebon kohukirjassa. Kirjan mukaan Kamprad on 
pikemminkin ahdasmielinen ja kovaotteinen johtaja, joka on huolellisesti raken-
tanut julkisen kansanmiehen imagonsa.

Kirjoittaja Johan Stenebo kuului 20 vuotta IKEAn johtajistoon. Kamprad va-
litsi hänet avustajakseen, minkä ansiosta hän pääsi perehtymään yrityksen yti-
meen. Stenebon mukaan Kamprad on onnistunut rakentamaan vahvan fasadin, 
joka estää IKEAn todellisten käytäntöjen tutkimisen. Kirja näyttää IKEAn yri-
tyskulttuurin ja toimintatavat uudessa valossa.

Johan Stenebo on dip-
lomiekonomi, joka työs-
kenteli IKEAssa 20 vuotta 
mm. osastopäällikkönä 
Saksassa, tavaratalojohtajana 
Englannissa, Invar Kampradin 
ja konsernijohtaja Anders 
Mobergin avustajana sekä 
IKEAGreenTech AB:n toimitus-
johtajana. Nykyisin hän on 
myymälä- ja konttoritarvik-
keita myyvän Retail Factory 
AB:n osakas.

Kl 99.16 
Kansi RPForm / Kalle Aarikka
Suomennos Outi Viitasalo
Koko 135 x 210 mm 
Sid., noin 220 s
Ovh 29,90 €
Huhtikuu 2010
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Maaret Kallio & Taru Jussila

Syvyyttä seksiin
Kohti elävämpää seksuaalisuutta

Tienviittoja seksuaalielämän haasteisiin

Voiko seksuaalisuudesta ja seksielämästä saa-
da enemmän irti? Omaa seksuaalisuuttaan voi 
hoitaa ja vaalia, jolloin se myös antaa enemmän. 
Jokaisella on mahdollisuus voida seksuaalisesti 
paremmin!

Kirja auttaa pohtimaan omaa seksuaalisuutta 
ja sen toteutumista rehellisesti. Se rohkaisee pa-
nostamaan omaan seksuaaliseen hyvinvointiin ja 
elämän tärkeimpään ihmissuhteeseen. Kirjasta löytyy tienviittoja, joiden avulla 
voi sekä yksin että kumppanin kanssa pohtia ja työstää seksuaalielämän haasteita, 
muutostarpeita ja toiveita.

Seksuaalisuus on paljon enemmän kuin pelkkä seksi. Kirjan tavoitteena on 
ohjata lukijansa seksuaalisuuden syvimmälle lähteelle: mielen ja läsnä olevan ko-
kemisen tasolle. 

Lea Pyyhtiä

Pieneksimitattu
Kohti ehjää minuutta

Rohkaiseva teos omankokoiseksi 
kasvamisesta

Olenko pieneksimitattu? Miten tunnistan sen? 
Miksi minulla on paha olla? Kirjassa kartoite-
taan pieneksimitatun ihmisen minuutta ja hänen 
elämänsä yllä lepäävää menneisyyden varjoa – ja 
etsitään tietä kohti ehjää persoonallisuutta.

Varhaislapsuudessa syntynyt perusturvalli-
suuden tai -turvattomuuden tunne seuraa mu-
kana myöhempinä vuosina ja siirtyy jälkipolvien eväiksi kuin varkain. 

Teos avaa portteja kipeiden asioiden kohtaamiselle ja henkilökohtaiselle kas-
vulle. Omankokoiseksi kasvava ihminen on kuin elämän tutkimusmatkailija. 
Hän tarttuu elämää rajoittaviin tunnelukkoihin, etsii niiden avaimet ja rakentaa 
pala palalta uutta, rakastetun minuuden sielunmaisemaa.

Lea Pyyhtiä kirjoittaa ymmärtävästi ja rohkaisevasti. Kirjan ajatukset ovat 
syntyneet omakohtaisten oivallusten kautta.

Maaret Kallio (oik.) on eri-
tyistason seksuaaliterapeutti 
(NACS) ja työnohjaaja. Hän 
työskentelee Väestöliiton 
seksuaaliterveysklinikalla ja 
luennoi ja kouluttaa seksuaa-
lisuuteen liittyvistä teemois-
ta. 

YTM, toimittaja Taru Jussila 
(vas.) kirjoittaa terveydestä, 
hyvinvoinnista ja ihmissuh-
teista mm. Kauneus ja Terveys-, 
Jade- ja Apu-lehtiin.

Kl 59.35 
Kansi Suvi Sievilä
Koko 135 x 210 mm 
Sid., noin 230 s
Ovh 28,90 €
Maaliskuu 2010

Lea Pyyhtiä on bba-tra-
denomi, joka on opiskellut 
myös luovaa kirjoittamista ja 
asuu perheineen Kangasalla 
Pirkanmaalla.

Kl 17.3 
Kansi Leena Kilpi
Koko 135 x 210 mm 
Sid., noin 200 s
Ovh 27,90 €
Maaliskuu 2010
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Joanna Rose – Aleksander Perski

Ylitunnollisuus
Eroon suorittamisen pakosta

Miten välttää suorittajan sudenkuopat?

Yhä useampi kärsii stressistä ja moni kokee 
työssään täydellisen uupumisen. Erityisesti 
nuorten naisten osuus stressiperäisiä oireita ja 
sairauksia potevista on noussut hälyttävästi.

Kirja kertoo miksi niin moni putoaa tunnol-
lisuusloukkuun ja miten sieltä kiivetään ylös. 
Se neuvoo tunnistamaan varhaiset hälytysmer-
kit ja ohjaa parempaan itsetuntemukseen. Teos 
perustuu tukholmalaisessa Stressikeskuksessa 
saatuihin kokemuksiin. Karoliinisessa instituutissa vuodesta 2000 toiminut laitos 
hoitaa vaikeasta työuupumuksesta ja stressiperäisistä sairauksista kärsiviä potilai-
ta takaisin terveempään, tasapainoisempaan ja onnellisempaan elämään.

Aleksander Perski on 
Karoliinisessa instituutissa 
toimivan Stressikeskuksen 
johtaja ja yksi Ruotsin johta-
via stressitutkijoita. 

Joanna Rose on tiedetoi-
mittaja, joka työskentelee 
Forskning & Framsteg -leh-
dessä

Kl 17.3 
Suomennos Vuokko Metsälä
Kansi Satu Kontinen
Koko 135 x 210 mm 
Sid., noin 320 s
Ovh 29,90 €
Helmikuu 2010

Riitta Tulusto – Heidi Kukkumäki

Lupa ryppyillä
Ikääntymisen ihanuus

Lämminhenkinen ja hauska lahjakirja 
eläkkeelle jäävälle ja kypsään ikään 
ehtineelle

Nykyään eläkeläiset ovat olemukseltaan ja elä-
mäntavoiltaan kaukana perinteisestä mieliku-
vasta. Eläkkeellä alkaa kolmas ikä, jolloin ai-
kaa ja virtaa riittää. Kirjassa kuvataan, kuinka 
eläkeläiset täyttävät teatterit ja opintopiirit, jopa kuntosalit. Kirjoittajat seuraavat 
irtonaisella otteella nykykypsisten touhukasta elämää.

Kirjassa myös 2–16-vuotiaat kertovat ajatuksiaan vanhenemisesta ja vanhoista 
ihmisistä. Lasten ja nuorten ajatukset ilahduttavat rehellisyydellään, järkevyydel-
lään ja huumorillaan. Taiteilija Annika Mannström on loihtinut mielikuvat haus-
koiksi piirroksiksi.

Haluaisin jo eläkkeelle, koska ei tarvitse tehdä töitä tai stressata 
kauheasti. Olis hauskaa käydä vesijumpassa tai bingossa. (Kaari 13)

Ei sillä niin väliä, jos on vähän ryppyjä, pääasia 
on, että on hauska elää. (Toivo, 10).

Riitta Tulusto on eläkkeellä 
oleva erityisopettaja ja tieto-
kirjailija. 

Heidi Kukkumäki on helsinki-
läisen peruskoulun äidin-
kielenopettaja. Kukkumäki 
ja Tulusto ovat toimittaneet 
aikaisemmin kirjan Liekeissä 
– Aitoa puhetta murrosiästä. 

Kansi Hanna Huokuniemi
Kuvitus Annika Mannström
Koko 170 x 210 mm 
Sid., nelivärinen piirros-
kuvitus, noin 160 s
Ovh 25,90 €
Tammikuu 2010
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Maarit Silvén (toim.)

Varhaiset ihmissuhteet
Polku lapsen suotuisaan 
kehitykseen

Uusin tieto terveen tunne-elämän 
edellytyksistä

Kirjassa kehityspsykologian, kliinisen psykologian ja lapsipsykiatrian asiantunti-
jat kartoittavat mielen ja tunne-elämän kehitystä suojaavia ja haavoittavia teki-
jöitä.

Kirja soveltuu niin vanhemmille, jotka haluavat turvata vauvansa suotuisaa ke-
hitystä, kuin myös opetus-, sosiaali- ja terveysalan oppikirjaksi edistämään alan 
työntekijöiden valmiuksia kohdata ja hoitaa vauvaperheitä. Teos sopii kodeissa 
tehtävään hoitotyöhön, jolla tuetaan läheisten perhesuhteiden syntyä, vanhem-
muuden taitoja ja perheen voimavaroja.

Perusta mielenterveyden ja tunne-elämän suotuisalle kehitykselle rakennetaan 
jo vauvaiässä. Varhainen vuorovaikutus äidin ja isän kanssa säätelee kehityksen 
kulkua laajasti ja muovaa erityisesti kiintymyssuhteiden kehitystä.

Kirjassa esitellään Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön kehittämä ja re-
kisteröimä Kiikku-vauvaperhetyömalli. Kirjan liitteenä on DVD, joka elävöittää 
uusimpaan tutkimukseen perustuvia näkemyksiä.

Tuula Vuolle-Selki (toim.)

Kohti itsenäistä elämää
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 120 vuotta 

Juhlakirja vammaishuollon taipaleelta

Vuonna 2009 tulee kuluneeksi 120 vuotta sii-
tä, kun Suomen ensimmäinen naispuolinen 
ammattientarkastaja ja myöhemmin myös kan-
sanedustajana toiminut Vera Hjelt ystävineen 
perusti Raajarikkoisten Auttamisyhdistyksen. 
Siitä alkoi Vammaisten lasten ja nuorten tuki-
säätiön taival.

Kirjassa kuvataan tukisäätiön kehitystä ja toiminnan muovautumista vuodesta 
1889 lähtien. Julkaisu tuo esiin olennaiset käännekohdat yksityisestä hyväntekeväi-
syydestä alkaneen tukisäätiön toiminnassa. Nykyisin Vammaisten lasten ja nuor-
ten tukisäätiö tukee pitkäaikaissairaita ja vammaisia lapsia ja nuoria sekä heidän 
perheitään kehittämällä palveluita, jotka edistävät näiden tasavertaista osallisuutta 
yhteiskunnassa.

Psykologian professori Maarit 
Silvén on tutkinut 1990-luvul-
ta lähtien perhesuhteiden vai-
kutuksia lapsen kielelliseen, 
älylliseen ja tunne-elämän 
kehitykseen.

Kl 37.233 
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 220 x 220 mm 
Sid., kuvitettu, noin 140 s
Ovh 28,00 €
Tammikuu 2010

Kl 38.1 
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 220 x 220 mm 
Sid., kuvitettu, noin 200 s
Ovh 34,00 €
Helmikuu 2010

FT Tuula Vuolle-Selki on tutki-
mussuunnittelija ja tietokir-
joittaja. Vammaisten lasten ja 
nuorten tukisäätiön historias-
ta hän on aiemmin kirjoitta-
nut kirjan Raajarikosta osallis-
tujaksi – Hyväntekeväisyydestä 
valtion valvontaan.
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Pirjo Jukarainen – Sirkku Terävä (toim.)

Tasa-arvoinen turvallisuus?
Sukupuolten yhdenvertaisuus suomalaisessa 
maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa

Kokoelma suomalaisten huippuasian-
tuntijoiden puheenvuoroja, joiden punaise-
na lankana on suomalaisen asevelvollisuus-
järjestelmän ja kriisinhallinnan tarkastelu 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökul-
mista.

Kirjoittajat: Anders Ahlbäck, Tarja 
Cronberg, Elli Flén, Kirsi Henriksson, 
Antti Häikiö, Esa Janatuinen, Jaana 
Kenola-Krusberg, Marjaana Jauhola, Terhi 
Nieminen-Mäkynen, Elena Ojala, Elina 
Penttinen, Ville-Veikko Pitkänen, Helena 
Ranta, Anu Rohima-Mylläri, Sannu Syrjä, 
Teemu Tallberg, Nina Talola ja Heini 
Utunen.

Toimittajat: HT Pirjo 
Jukarainen johtaa Suomen 
Akatemian kehitystutki-
mushanketta ”Konfliktien 
sukupuolittunut toimijuus”. 
FL, YTM Sirkku Terävä toimii 
projektitutkijana samassa 
hankkeessa. 

Kl 39 
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 148 x 210 mm 
Sid., noin 250 s
Ovh 29,90 €
Maaliskuu 2010

FM, KTM Maria Pecoraro 
työskentelee tutkijana 
Jyväskylän yliopistossa. 

Kl 99 
Kansi Teija Lammi
Koko 210 x 250 mm
Sid., 144 s
Ovh 31,90 €
Tammikuu 2010

Maria Pecoraro

Schaumanin linna
Tehtaanjohtajan koti Jyväskylässä

Pietarsaarelaisen vuorineuvoksen Wilhelm Schaumanin Jyväskylän edustalle 
vuonna 1911 perustama vaneritehdas oli käännekohta kaupungin historiassa. 
Diplomi-insinööri Bruno Krook nousi tehtaan johtoon vuonna 1917. Menestyksen 
merkiksi hän rakennutti tehtaan läheisyy-
teen keskieurooppalaisten esikuvien mu-
kaisen edustuskodin. Schaumanin linnaksi 
ristitty talo valmistui vuonna 1924. Kirja 
kertoo Schaumanin linnan ensimmäisistä 
vuosikymmenistä, siellä eläneistä ihmisistä 
ja ajasta, jolloin rakennus toimi tehtaan-
johtajien ja heidän perheidensä kotina sekä 
lukuisten tehtaan vierailijoiden ylellisenä 
majapaikkana.

Vaneritehdasta ei Jyväskylän Lutakossa 
enää ole, mutta Schaumanin linna ympä-
ristöineen muistuttaa edelleen alueen his-
toriasta. 
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Muistelmat, 
henkilökuvat ja viihde

Risto Uimonen

Iiro Viinanen
Henkilökuva

Värikäs kappale Suomen dramaattista lähihistoriaa

Suomi sai vuonna 1991 valtiovarainministeriksi suorapuheisen poliitikon, jota ei 
juuri tunnettu kokoomuksen ulkopuolella. Vuotta myöhemmin kaikki tiesivät, 
kuka oli Iiro Viinanen. Hänestä oli tullut maan haukutuin poliitikko.

Vuonna 1995 Viinanen oli lama-Suomen pelastaja, jonka uusi pääministeri 
Paavo Lipponen halusi hallituksensa talouspolitiikan takuumieheksi. Pian sen 
jälkeen suoraviivaisesta diplomi-insinööristä tuli mahtava taloudellisen vallan 
käyttäjä Pohjolan pääjohtajana.

Viime vuodet Viinasen elämää on sävyttänyt taistelu Parkinsonin tautia vas-
taan. Viinasen elämänarvot ovat muuttuneet eläkevuosina. Hänestä on tullut ai-
kaisemmin edustamansa kovan kvartaalikapitalismin kriitikko.

Tämä kirja kertoo, miten toisen polven riihimäkeläinen yrittäjä nousi poliit-
tisen ja taloudellisen vallan huipulle ja mitä sitten tapahtui. Kirja kurkistaa myös 
Iiro Viinasen imagon taakse sekä tuo julkisuuteen uutta tietoa Suomen politiikan 
ja talouselämän huipulta.

Risto Uimonen on kokenut 
journalisti ja tietokirjailija, 
joka jäi vuoden 2009 alussa 
eläkkeelle sanomalehti 
Kalevan päätoimittajan tehtä-
västä. Uimonen on kirjoitta-
nut kirjoja mm. Suomen poli-
tiikasta, median asemasta ja 
imagonrakennuksesta. Hänen 
kirjansa Nuori pääministeri 
kertoi Esko Ahon huikean 
selviytymistarinan. 

Kl 99.1 
Kansi Leena Kilpi
Koko 135 x 210 mm 
Sid., noin 250 s + 16-sivuinen 
   kuvaliite, suojapaperi
Ovh 31,90 €
Maaliskuu 2010
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Cristoph von Marschall

Michelle Obama
Työläiskodin tyttärestä Valkoisen talon emännäksi

Yhdysvaltojen historian ensimmäisen afroamerikkalaisen presidentin puolison 
kiehtova henkilökuva. Michelle Obaman tie maansa ensimmäiseksi naiseksi ja 
koko maailman ihailemaksi tyyli-ikoniksi. 

Michelle LaVaughn Robinson syntyi 1964 työläisperheeseen Chicagon etelä-
puolella. Kaupungin vesilaitoksella pumpunkäyttäjänä työskentelevän isän ja ko-
tona perhettään hoitavan äidin tytär ymmärsi jo varhain koulutuksen merkityk-
sen. Suoritettuaan sosiologian tutkinnon Princetonin yliopistossa Michelle siirtyi 
Harvardin yliopistoon ja valmistui sen oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 
1988. Työpaikallaan chicagolaisessa asianajotoimistossa hän tapasi aloittelevan 
lakimiehen, Barack Obaman, jonka sitkeät valloitusyritykset lopulta tuottivat tu-
losta. 

Huolimatta vaikuttavasta yhteiskunnallisesta ja poliittisesta urastaan tai ase-
mastaan Yhdysvaltojen 44. presidentin vaimona, Michelle sanoo olevansa ennen 
kaikkea äiti. Se on tehtävistä tärkein niin kauan, kun tyttäret Malia ja Sasha ovat 
kasvuiässä.

Cristoph von Marschall on 
politiikan toimittaja, joka 
työskentelee berliiniläisen 
Der Tagesspiegel -sanoma-
lehden kirjeenvaihtajana 
Washingtonissa. Hänen vuon-
na 2007 kirjoittamastaan kir-
jasta Barack Obama – Musta 
Kennedy tuli välittömästi 
bestseller.

Kl 99.1 
Suomennos Anne Mäkelä
Kansi Hanna Huokuniemi
Koko 135 x 210 mm 
Sid., noin 200 s, suojapaperi 
   + 16-sivuinen kuvaliite
Ovh 29,90 €
Maaliskuu 2010
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Muistelmat, 
henkilökuvat ja viihde

Michele Primi

Queen
Koko ura

Megasuositun bändin koko uskomaton historia

Upeasti kuvitettu suurteos yhdestä kaikkien aikojen legendaarisimmista rockyh-
tyeistä, jonka suosio on jatkunut lähes 40 vuotta.

Queenia on luonnehdittu mm. arena-rockin, glam-rockin ja progressiivisen 
rockin pioneeriksi. Bändi on julkaissut 18 listaykkösalbumia, 17 listaykkössing-
leä ja 8 listaykkös-DVD:tä, joita on myyty maailmanlaajuisesti 300 miljoonaa 
kappaletta.

Kirjassa käydään läpi bändin koko kuohuva ura: varhaiset vuodet, kaikki le-
vytykset ja kaikki live-esiintymiset. Kirjassa seurataan myös yhtyeen yksittäisten 
jäsenten vaiheita ja soolouria sekä bändin kokoonpanon muutoksia alkuvuosien 
kokeiluista Freddie Mercuryn kuolemaan ja yhteistyöhön Paul Rodgersin kanssa. 
Kirjan lopussa on kattava kronologia, jossa kerrataan Queenin tie yhdeksi maail-
man tunnetuimmista rock-legendoista.

Michele Primi on italialainen 
journalisti, joka on tehnyt yh-
teistyötä radion, television ja 
Rolling Stone -lehden kanssa. 
Queenista hän on kirjoittanut 
kaksi kirjaa.

Kl 99 
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Anna-Maija Luomi
Koko 210 x 275 mm 
Sid., nelivärinen, noin 240 s
Ovh 34,90 €
Maaliskuu 2010
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Pekka Tuomikoski

Tapahtui tänään
Suomen historiaa vuoden jokaiselle päivälle

Erilainen historiateos itselle tai lahjaksi

Vuoden kaikki 365 päivää esiteltynä Suomen historian tapahtumien kautta; mitä 
merkittävää tapahtui juuri tänään Suomen historiassa?

Suomen historian suuret ja mieleenpainuvimmat hetket herkullisina makupa-
loina.

Kirjassa käsitellään Suomen historiaa alkaen 1200-luvulta Ruotsin vallan ajoil-
ta, josta ovat peräisin myös ensimmäiset kirjalliset viitteet historiallisiin päivä-
määriin. Kirjan tapahtumista noin puolet käsittelee itsenäisen Suomen aikaa. 

TM, FM Pekka Tuomikoski on 
liminkalainen tietokirjailija 
ja toimittaja. Hän on erikois-
tunut historian ja kansanpe-
rinteen popularisointiin sekä 
yhteiskunnallisiin artikke-
leihin. Hän on aiemmin jul-
kaissut mm. Suomen historia 
kolmessa vartissa, 50 vuotta 
sitten -sarjan osat 1957–1959, 
Urho Kekkonen – Minä olin 
diktaattori ja muita kirjoituksia 
sekä Kansalaiset! – Suomen 
presidenttien merkittävimmät 
puheet 1917–2009.

Kl 92 
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 148 x 200 mm 
Sid., noin 380 s
Ovh 29,90 €
Maaliskuu 2010
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Katja-Maaria Kaskinen on 
nuoren polven runoilija, jolta 
on ilmestynyt aiemmin mm. 
teokset Edessä oma elämä, 
Elämä kaikissa väreissä, Sinulle 
– lämpöisin ajatuksin, Sinulle 
– rohkeuden, toivon ja ilon 
sanoja. 

Kristiina Turtonen on naanta-
lilainen kuvataiteilija, joka on 
kuvittanut mm. teokset Ruusu 
Sinulle, Sinulle, äiti, Sinulle, 
rakas sekä Malja sinulle.

Kl 85.2 
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 130 x 245 mm 
Sid., 60 s
Nelivärinen akvarellikuvitus
Ovh 22,90 €
Maaliskuu 2010

Katja-Maaria Kaskinen – Kristina Turtonen

Unelmat kutsuvat kulkemaan
Ihastuttava lahjakirja unelman etsijöille

Katja Kaskisen runokokoelma puhuttelee niitä, 
joille elämän mysteerit ovat jatkuva ihmetyk-
sen aihe. Unelmat kutsuvat kulkemaan uuteen, 
ne houkuttelevat ottamaan rohkeita askeleita 
kohti tuntematonta.

Kristiina Turtosen hienopiirteinen akvarel-
likuvitus täydentää herkkää lyriikkaa. 

Tutun turvallisen kuoren alla
lämmön pesä
kovan maailman reunalla
pitelee minua niin kauan,
kuin en uskalla ymmärtää
unelmieni syntyvän särkymisestä
elävän taivasalla
ja lentävän vain pudottautuessaan.

Heimo Lajunen

Meri kuin peili
Merentuoksuinen lahjakirja 

Runoteos, jossa tuntuu meren suola ja mie-
hen elämän matka. Missä muualla suo-
malainen mies saa paremmin kosketuksen 
elämän syviin vesiin kuin merellä, kiireet-
tömästi purjehtiessa tai saaristomeren kal-
lionkolossa yön tuloa odotellessa?

Heimo Lajunen kuvaa monitasoisissa teksteissään purjehdusta elämän merellä 
mutta myös aivan konkreettista matkantekoa, sen vaivaa, tuskaa ja iloa; halua 
nousta siivilleen ja nähdä kauas. 

Kirjan saaristomeriaiheinen kuvitus liittyy runojen kirjoituspaikkoihin ja nii-
den innoituksen lähteisiin.

Meri, purjehdus,
rasitus ja ilo.

Kuin elämä itse,
aaltojen vellonta,
auringon kilo.

Meri
– kuin peili!

LL Heimo Lajunen on jyväsky-
läläinen perhelääkäri, yrittäjä 
ja valmentaja, jonka harrastuk-
siin on koko aikuisiän ajan kuu-
lunut runojen kirjoittaminen ja 
purjehdus.

Kl 85.2 
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 200 x 200 mm 
Sid., 72 s
Ovh 21,90 €
Tammikuu 2010
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Urpo Martikainen on tunnet-
tu tv-kasvo ja pitkäaikainen 
MTV3:n uutisankkuri. Hän 
on pitänyt useita akvarel-
linäyttelyitä eri puolilla 
Suomea. Urpo Martikainen 
on Suomen akvarellitaiteen 
yhdistyksen jäsen. Hän on 
aiemmin julkaissut teoksen 
Minun maisemani – Kuvia ja 
mielikuvia Suomesta. 

Kl 85.22 
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 250 x 220 mm 
Sid., 60 s
Ovh 23,90 €
Maaliskuu 2010

Urpo Martikainen

Vanhoina hyvinä aikoina
Kuvia ja mielikuvia Suomesta

Taidokkaita akvarelleja ja mietteitä 
menneistä ajoista 
ja muuttuvasta Suomesta

Taitavana akvarellimaalarina tunnetun te-
levisiopersoona Urpo ”Upi” Martikaisen 
viehättävä kuvateos entisajan Suomesta.

Martikainen on vanginnut siveltimel-
lään taidokkaasti nostalgiset miljööt ja 
maisemat. Teoksessaan Upi pohtii muut-
tuvaa Suomea ja iäksi kadonneita näkymiä. 
Hän herättää henkiin yhteisiä muistoja kylänraitista, asemalle puuskuttavasta 
höyryveturista, mummon mökin pihamaasta. Akvarellit nähtyään on helppo us-
koa ”Vanhaan hyvään aikaan”.

Jukka Kuoppamäki

Sininen ja valkoinen
Suomalaisia sielunmaisemia

Rakastettua laululyriikkaa 
Gallen-Kallelan luontokuvin

Kaksi suomalaisuuden tulkkia samoissa 
kansissa.

Kirjaan on koottu Kuoppamäen kynästä 
vuosikymmenten varrella syntynyttä laulu-
lyriikkaa. Mukana on vanhoja helmiä mutta myös uutta 2000-luvun tuotantoa. 

Teosta kuvittavat Akseli Gallen-Kallelan maalaukset, jotka ovat erottamaton 
osa kansallista kuvastoamme. Niissä peilautuu Gallen-Kallelan käsitys luonnon 
ihmiselämään vertautuvasta elämänkierrosta.

Jukka Kuoppamäen rakastetuimmat laulut ovat juurtuneet syvälle yhteiseen 
identiteettiimme. Sakari Topeliuksen jälkeläinen on lunastanut paikkansa suo-
malaisen laululyriikan mestarina. 

Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen, 
siniset on järvet, sinisyyttä heijastaen. 
Valkoinen on hanki, valkoiset on yöt kesien, 
valkoiset on pilvet, lampaat nuo taivaan sinisen. 

Jukka Kuoppamäki on laulaja 
ja lauluntekijä. Hän on ollut 
usean vuosikymmenen ajan 
yksi Suomen iskelmätaivaan 
ikoneista ja kirjoittanut noin 
1 500 laulua.

Akseli Gallen-Kallela (1865–
1931) oli kansallisromanttisen 
tyylisuunnan uranuurtaja, 
jonka Kalevala-aiheet ja 
kansallismaisemat kuuluvat 
rakastetuimpiin suomalaisen 
maalaustaiteen helmiin.

Kl 85.2
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 200 x 220 mm 
Sid., 60 s
Ovh 23,90 €
Helmikuu 2010
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Pauli Jokinen

Sunnuntaikävelyllä Helsingissä
52 reittiä historiaa ja nähtävyyksiä

Matkaopas pääkaupungin tarinoihin

Löydä uusi, kiinnostava kävelyreitti vuoden 
jokaiselle viikonlopulle!

Kirja sisältää 52 kävelykierrosta ja yli 
500 kohdetta. Reitin voi valita aiheen tai 
kaupunginosan mukaan, ja matkan varrelta 
löytyy aina kiinnostavaa nähtävää.

Kirja esittelee vanhaa ja uutta arkki-
tehtuuria, patsaita ja muistomerkkejä sekä 
kohteita, jotka ovat arvokkaita paikallis-
historian näkökulmasta. Eri kaupungin-
osat ovat nekin saaneet omat kierroksensa. 
Kävelyretkensä voi valita myös teeman mukaan. Teoksesta löytyy mm. murha-
paikkoja ja laulujen tai kirjojen Helsinki.  

Pauli Jokinen on helsinkiläi-
nen kaupunkitoimittaja

Kl 42.33 
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 190 x 220 mm 
Sid., nelivärinen, noin 220 s
Ovh 28,90 €
Maaliskuu 2010

Kl 24.1 
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 200 x 200 mm 
Sid., nelivärinen, 48 s
Ovh 16,90 €
Helmikuu 2010

Pia Perkiö on runoilija ja 
kirjailija, joka on julkaissut 
kymmeniä teoksia, mm. 
elämäkertoja, tietokirjoja sekä 
lasten ja nuorten kertomuk-
sia. Laululyriikka, erityisesti 
lastenmusiikki ja hengelliset 
laulut, ovat lähellä hänen 
sydäntään.

Pia Perkiö

Turvallisin mielin tänään matkaa teen
Koskettavia sanoja elämästä ja uskosta

Turvallisin mielin
tänään matkaa teen.
Tiedän, että löytyy lähde
sielun kuivuuteen.
Uskon Jumalaan,
valoon kirkkaimpaan,
joka ohjaa minut askelissaan.

Isotekstinen, herkin luontokuvin kuvi-
tettu lahjakirja.

Tarkkasilmäisen ja herkkäkorvaisen 
lyyrikon tekstit valavat lukijaan iloa, 
voimaa ja rohkeutta. ”Olen ajatellut, 
että Jumala on niin rikas, että hänellä on varaa antaa jokaiselle omanlaisensa vä-
lähdys itsestään”, Perkiö sanoo. Näitä välähdyksiä Pia Perkiö jakaa teksteissään, 
jotka ovat koskettaneet monia.

Hengelliset
kirjat

23
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Marie & Björn Hansson

Bambut ja koristeheinät
Uusia ideoita puutarhaan

Inspiroivat uutuuslajit suomalaiseen puutarhaan 

Bambut ja koristeheinät ovat ehkä puutarhan hienoimpia ja helpoimmin hoidet-
tavia kasveja. Ruotsalaispuutarhurien kirja kertoo kaiken, mitä harrastajaviher-
peukalon tulee tietää näiden eksoottisten, mutta myös pohjoisissa oloissa menes-
tyvien lajien kasvatuksesta.

Kirja esittelee 600 eri lajia ja sisältää 400 upeaa valokuvaa. Se antaa suunnitte-
luvinkkejä sekä tarkat istutus- ja hoito-ohjeet. 

Innostava tietopaketti jokaisen puutarhaharrastajan käsikirjastoon.

Marie Hansson on puutar-
hanhoitoon erikoistunut 
kirjailija sekä puutarha-
arkeologi ja historioitsija.

Björn Hansson on biologi ja 
yksi Ruotsin johtavia kasvi- ja 
puutarhavalokuvaajia.
Yhdessä he ovat julkaisseet 
lukuisia menestyksekkäitä 
puutarhanhoito- ja kasvi-
kirjoja.

Kl 67.3
Suomennos Pirjo Aho
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 190 x 270 mm 
Sid., nelivärinen, 160 s
Ovh 31,90 €
Maaliskuu 2010
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Eva Rönnblom on puutarha-
journalisti ja piirtäjä, joka on 
vuosikausia ollut toimittajana 
Allt om Trädgård -lehdessä. 
Hän on kirjoittanut useita 
viljelyoppaita, mm. Sätt, 
kärnor, frön och knölar ja 
Trädgårdstider, joista on tullut 
suuria menestyksiä sekä 
Ruotsissa että ulkomailla.

Kl 67.3 
Suomennos Vuokko Mäkelä
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 190 x 263 mm 
Sid., nelivärinen, 64 s
Ovh 23,90 €
Maaliskuu 2010

Eva Rönnblom

Sitrushedelmiä 
omasta puusta ja 
puutarhasta
Kasvata itse makeat mandariinit tai kukkiva sitruunapuu

Oikealla hoidolla nämä eteläisten leveysasteiden kaunottaret on mahdollista saa-
da menestymään myös suomalaisella ikkunalaudalla, parvekkeella tai puutarhas-
sa. Tähän saakka sitruspuiden kasvattaminen ruukussa on ollut todella haaste, 
koska kirjallisuutta niiden kasvattamisesta meidän leveysasteillamme ei juuri ole 
ollut saatavissa. Tämä teos on vastaus viherpeukaloiden toiveisiin.

Miten sitruspuuta tulisi hoitaa? Millaista multaa pitää käyttää ja kuinka usein 
puuta tulee kastella? Mitkä lajikkeet menestyvät helpoimmin? Voiko sitruksia 
kylvää siemenestä? Miten puusta huolehditaan talvella? Löytyykö pientä sitrus-
puuta, jossa olisi hyvänmakuiset hedelmät? Vastaukset näihin ja moniin muihin 
kysymyksiin löytyvät tästä kirjasta.

Kirja esittelee kaikki ruukkukasvatukseen soveltuvat sitruslajikkeet ja antaa 
seikkaperäiset ohjeet niiden vaatimista kasvuolosuhteista.
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Riku Cajander

Luontopiha
Ympäristöystävällinen piha ja puutarha

Jokaisen puutarhurin, luontoharrastajan ja eläinten ystävän toivekirja

Miten saada luonto osaksi pihaa ja piha osak-
si luontoa? Omasta puutarhasta on mahdollista 
kehittää paikka, missä viihtyvät niin erilaiset 
kasvit, linnut, perhoset, hyödylliset hyönteiset 
kuin muutkin eläimet.

Kirja antaa seikkaperäisiä ohjeita ja hyödyl-
lisiä vinkkejä luontopuutarhan perustamiseen. 
Teoksessa esitellään kymmeniä kasvilajeja, jot-
ka edesauttavat eläinten viihtymistä. Esille tuo-
daan myös ne olosuhteet, joita eri linnut, nisäk-
käät ja hyönteiset tarvitsevat, jotta ne saadaan 
houkuteltua pihan vierailijoiksi ja asukkaiksi.

Hoitamalla pihaa ympäristöystävällisillä ta-
voilla, voi osallistua uhanalaisten ja vähenevien eläin- ja kasvilajien suojeluun. 
Kirjan kaunis nelivärikuvitus on sekä luontokuvaaja Olavi Niemen että Riku 
Cajanderin käsialaa.

FM Riku Cajander on biologi 
ja ympäristökysymyksiin 
erikoistunut toimittaja. 
Hän on luontoharrastaja ja 
-kuvaaja ja toimii aktiivisesti 
ympäristöliikkeessä. Hän on 
aikaisemmin julkaissut mm. 
kirjan Puutarhan parhaat 
perhoskasvit.

Kl 67.3 
Kansi Hanna Huokuniemi
Valokuvat Riku Cajander 
ja Olavi Niemi
Koko 168 x 220 mm 
Sid., noin 200 s
Ovh 29,90 €
Maaliskuu 2010

Gunnel Ginsburg

Rikkakasvit
Tunnista ja hävitä

Eroon kasvimaan kutsumattomista 
vieraista

Monipuolinen käyttökirja rikkaruohojen tun-
nistamiseksi ja niiden hävittämiseksi kukka-
penkeistä ja kasvimailta. 

Kirjassa on tekstein ja piirroksin esitelty yli 
50 yleisintä rikkakasvia niiden itämistavasta 
esiintymisalueisiin. Pikkutarkat piirrokset kuvaavat kasvin eri kasvuvaiheet, jon-
ka vuoksi ne on helppo ajoissa tunnistaa. Myös kasvien yksityiskohdista on selke-
ät, luonnonmukaiset kuvitukset.

Puutarhatöiden helpottamiseksi kirjassa on esitelty niin rikkaruohojen hävit-
tämiskeinoja ja saatavissa olevia työkaluja kuin ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä 
kalkitsemisesta katteisiin.

Gunnel Ginsburg on julkais-
sut lukuisia puutarha- ja 
kasvikirjoja.

Kl 67.39 
Suomennos Laura Voipio
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 140 x 190 mm 
Sid., nelivärinen, 128 s
Ovh 25,90 €
Helmikuu 2010
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Sinikka Piippo

Suomalaiset marjat
Kaikki metsän ja puutarhan lajit

Kattava tietoteos metsän ja puutarhan aarteista

Kirjassa esitellään 33 Suomessa kasvavaa marjasukua, sekä viljeltyjä että luon-
nonvaraisia lajeja. 

Teoksesta löytyy mm. marjojen viljelyn ja käytön historia Suomessa, käyttö-
ohjeet sekä ainutkertaisen tarkat tiedot marjojen sisältämistä ainesosista ja niiden 
terveysvaikutuksista.

Marjat ovat paras ja terveellisin tapa hankkia tarvittavat luonnon omat ter-
veys- ja suoja-aineet; vitamiinit, hivenaineet, kuidut ja flavonoidit. Marjat ovat 
selvästi terveellisempiä kuin useimmat hedelmät ja vihannekset. Niiden hyödyl-
lisistä vaikutuksista saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Marjat auttavat niin sydän- 
ja verisuonitautien sekä syövän ehkäisyssä kuin diabeteksen ja painonhallinnan 
hoidossa samoin kuin muistiongelmien torjunnassa.

Erinomainen tieto- ja hakuteos jokaiselle terveydestään kiinnostuneelle sekä 
luontaisterveyden ja terveydenhoidon piirissä työskentelevälle.

FT Sinikka Piippo on kasvi-
tieteen professori Helsingin 
yliopistossa. Hän on kirjoitta-
nut noin 260 tieteellistä ja po-
pulaaria artikkelia ja julkaisua. 
Aikaisempaa tuotantoa ovat 
mm. Mielen ja rakkauden kas-
vit ja Kasvien salaiset voimat.

Kl 67.32 
Kansi Antti Saikkonen
Koko 170 x 240 mm 
Sid., noin 320 s
Ovh 32,90 €
Maaliskuu 2010
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Kirsi Kostamo on kokki ja 
kondiittori, jonka intohimo-
na on viime vuosina ollut 
löytää erilaisia tapoja yhdis-
tää ruoanlaitto ja henkinen 
hyvinvointi sekä hyvä ruoka 
ja terveellisyys.

Satu Pirinen opiskelee 
Taideteollisessa korkea-
koulussa valokuvataiteen 
maisteriohjelmassa.

Kl 68.2 
Kansi Hanna Huokuniemi
Valokuvat Satu Pirinen
Koko 220 x 220 mm 
Sid., nelivärinen, noin 140 s
Ovh 25,90 €
Huhtikuu 2010

Beata Aleksandrowicz on 
Sunday Telegraph -lehden 
kolumnisti ja tunnettu “hie-
rontaguru”. Hän on omis-
tajana kolmessa suositussa 
lontoolaisessa Pure Massage 
-hierontakeskuksessa. Hän 
myös opettaa hierontaa ja 
luennoi aiheesta laajalti.

Kl 59.4 
Suomennos Leena Mäntylä
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 140 x 170 mm 
Nid., magneettikiinnit-
teinen fläppikansi, 128 s
Ovh 25,90 €
Maaliskuu 2010

Kirsi Kostamo

Hyvän olon keittiö
Reseptejä ruoanlaittoon ja hyvinvointiin

Hyvän ruoan terveysvaikutukset alkavat jo ennen sen nauttimista!

Enemmän kuin tavallinen keittokirja. 
Ruokareseptien lisäksi esillä ovat myös 
oikeiden raaka-aineitten merkitys ja koko 
ruokakulttuurin vaikutus terveyteen ja hy-
vinvointiin.

Hyvän ruoan terveysvaikutukset alka-
vat jo sen valmistamisesta. Oikea asenne 
ruoanlaittoon tekee keittiössä puuhaami-
sesta kokonaisvaltaisen nautinnon, oikean 
mielen ja makujen juhlan.

Kirja tarjoaa myös tuhdin paketin ruo-
kareseptejä, joissa korostuu terveellisten 
ruoka-ainesten merkitys ja ruoka-ohjeiden 
konkreettiset terveysvaikutukset.

Sopii hyvin myös lahjakirjaksi.

Beata Aleksandrowicz

Hyvän olon hieronta
Viidessä minuutissa kuntoon

Havainnollisesti kuvitettu opaskirja tutus-
tuttaa hetkessä hieronnan saloihin.

Beata Aleksandrowiczin kehittämät 
hierontaohjelmat sopivat toteutettaviksi 
missä ja milloin vain. Ne parantavat stres-
sin tai fyysisten jännitysten aiheuttamaa 
kipua ja särkyä mutta helpottavat myös 
silloin, kun olo on ahdistunut, masentunut 
tai väsynyt.  

Hieronta lisää lihasten hyvinvointia, 
rauhoittaa hermostoa, parantaa verenkier-
toa ja hapenottokykyä, tasapainottaa hor-
monitoimintaa, tehostaa lymfakiertoa ja 
vahvistaa immuunijärjestelmää 

Kirjan ohjeita voi soveltaa yksin tai 
kumppanin kanssa. Hierontaohjeet sopi-
vat kaikille ja kaikenikäisille. 
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Annie Rigg on freelance-
ruokatoimittaja ja ruokasty-
listi, jonka kädenjälkeä voi 
ihastella mm. lehdissä Country 
Living, Good Food Magazine, 
Olive ja Sainsbury’s Magazine.

Kl 68.24 
Suomennos Anne 
Ali-Raatikainen
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 230 x 235 mm 
Sid., nelivärinen, 128 s
Ovh 25,90 €
Huhtikuu 2010

Annie Rigg

Satumaiset synttärikakut
Leivo lastenkutsuille

Tee lapsen juhlasta unohtumaton 
Näillä ohjeilla aloittelijakin onnistuu! 

Ihastuta syntymäpäiväsankari ja lastenjuhlien vieraat kantamalla pöytään todella 
upea ja omaperäinen synttärikakku. Selkeiden ohjeiden ja upeiden valokuvien 
opastamana kokemattomampikin kotileipuri onnistuu loihtimaan satumaisia 
synttärikakkuja lasten iloksi.

Kirjan 47 herkullisesta ohjeesta löytää jokainen tyttö ja poika oman ehdotto-
man suosikkinsa. Leivo prinsessalinna, merirosvolaiva, velhon loitsukirja, ava-
ruusraketti, paloauto, aarrearkku, keijukaiskakku tai vaikka joku monista hert-
taisista eläinhahmoista. Riemastunut vastaanotto on taattu!

Kirja antaa myös käytännölliset perusohjeet kakkupohjien ja erilaisten kuor-
rutteiden valmistukseen. Niitä soveltamalla voi toteuttaa myös omia ideoita. 

Teoksen upea nelivärikuvitus on taitavan sisustus- ja ruokakuvaajan, Sandra 
Lanen käsialaa.
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Clare Youngs

Ihanat itsetehdyt laukut
35 tyylikästä ja kaunista laukkua 
ja kassia kierrätysmateriaaleista

Tee tyylikkäät laukut itse – säästät rahaa ja luontoa

Lumoava laukkukirja antaa ohjeet käytännöllisten käsilaukkujen, tyylikkäiden 
olkalaukkujen, rentojen ostoskassien, muodikkaiden iltalaukkujen ja suloisten 
lastenlaukkujen valmistukseen. 

35 kekseliästä, käytännöllistä ja muodikasta mallia, joiden suunnittelussa on 
käytetty kierrätettyjä materiaaleja, joita löytyy helposti jokaisen kotoa. Kun lau-
kun ompelee itse, lopputuloksena on yksilöllinen design-tuote. Muovikassit ovat 
historiaa, kun ostoksilla käydessä voi käyttää ympäristöystävällisiä, omatekoisia 
laukkuja.

Vaiheittain etenevät, selkeät ja seikkaperäiset valmistusohjeet on varustettu 
työvaiheita selventävin piirroksin.

Claire Youngs on opiskellut 
graafista suunnittelua ja 
työskennellyt mm. Marks 
& Spencerin tavaratalossa. 
Hän työskenteli kuvittajana 
ja graafisena suunnittelijana 
kunnes suuntautui koko-
naan käsitöiden maailmaan. 
Ihanat itsetehdyt laukut on 
hänen toinen teoksensa.

Kl 65 
Suomennos Anne 
Ali-Raatikainen
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 210 x 275 mm 
Sid., nelivärinen, 128 s
Ovh 27,90 €
Huhtikuu 2010
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Mari Zabyshnyi on venäläisen 
opin saanut ikonimaalari, joka 
on opettanut alaa toistakym-
mentä vuotta. 

Tuuli Holopainen on taidekä-
sityöläinen, joka työskentelee 
nykyisin AD/taittajana viestin-
tätoimistossa.

Kl 74.21 
Kansi Tuuli Holopainen
Koko 200 x 210 mm 
Sid., nelivärinen, noin 100 s
Ovh 25,90 €
Helmikuu 2010

Tuuli Holopainen – Mari Zabyshnyi

Opi maalaamaan ikoneita
Kaunis ja käytännönläheinen opas ikonimaalareille

Kirja johdattaa kulkemaan askel askeleelta vanhan kristillisen maalaustradition 
polkua – olemaan osa sitä.

Teos esittelee keskeiset materiaalit sekä havainnollisin kuvin esitetyn maalaus-
prosessin piirtämisestä aina ikonin suojaamiseen ja siunaamiseen saakka. Kirjan 
opastuksella maalataan ikoni alusta loppuun.

Kirja kannustaa aloittelijaa ja auttaa palauttamaan mieleen ikoninmaalauksen 
alkeet myös aiemmin maalanneille.

Ikoneissa yhdistyvät hyvyys ja kauneus tavalla, joka ei voi olla koskettamatta 
jokaista. Esipuheen ikonien merkityksestä on laatinut arkkimandriitta Sergei.
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Peter Hayman – Rob Hume

Suomen ja Euroopan linnut
Taskuopas

Suomennos Pekka Nikander

Loistava kumppani luontoretkille

Kätevä, taskukokoinen opas esittelee kaikki Suomessa ja Euroopassa pesivät tai 
täällä säännöllisesti vierailevat lintulajit. 

Tarkat piirrokset 430 lajista helpottavat tunnistamaan linnut. Jokaisesta lajista 
on vähintään 6 piirrosta, joista on helppo erottaa kunkin lajin koiras ja naaras, 
nuori ja täysikasvuinen yksilö sekä eri vuodenaikojen mukaan vaihtuva väritys. 

Lintulajit on ryhmitelty uuden eurooppalaisen järjestelmän sekä värityksen 
mukaan, mikä auttaa vertailemaan toisiaan muistuttavia lajeja. Oppaan selkeät 
symbolit kertovat minkälaisessa elinympäristössä laji viihtyy ja mihin vuodenai-
kaan sen voi nähdä luonnossa.

Peter Hayman on englanti-
lainen ornitologi ja kuvittaja. 
Hän on kuvittanut useita 
arvostettuja lintukirjoja ja 
-oppaita. 

Rob Hume on englantilainen 
ornitologi sekä ansioitunut 
kirjailija ja toimittaja, jonka 
erikoisalaa ovat linnut ja 
luonnonhistoria. Vuonna 
2005 ilmestyi Humen oma-
elämäkerta Life with birds. 

Teoksen suomentanut Pekka 
Nikander on BirdLife Suomi 
ry:n omistaman Lintuvaruste 
Oy:n toimitusjohtaja ja 
tunnettu lintumies. Hän on 
suomentanut useita lintu-
kirjoja. 

Kl 58.12 
Suomennos Pekka Nikander
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 90 x 190 mm 
Nid., nelivärinen, 320 s
Ovh 25,90 €
Huhtikuu 2010
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Matti Rämö

Polkupyörällä Intiassa
Lehmiä, jumalia ja maantiepölyä

Kiehtova matkakirja huimasta 
polkupyörävaelluksesta. 

Rämö lentää polkupyöränsä kanssa Delhiin ja 
polkee kuukaudessa yli 2 600 kilometriä Intian 
pölyisiä maanteitä. Liikenne on rajua ja ka-
oottista, pimeässä ajaminen myös vaarallista. 
Kuumuus uuvuttaa. Absurdit tilanteet, uteliai-
den ehtymätön joukko, lehmät, apinat ja jumal-
ten juhlat saattelevat menoa.

Lukija pääsee polkupyörävaelluksella syvälle nykypäivän intialaiseen todelli-
suuteen, sillä Rämö tuntee maan hyvin. Maantieteen ja kehitysmaatutkimuksen 
opintojensa vuoksi hän vietti 1980- ja 1990-luvuilla yli vuoden Etelä-Aasiassa.

Yhtenä virikkeenä Intian-matkaan oli Matti Rämön henkilökohtainen me-
netys, josta syntyi ajatus viedä hyppysellinen äidin tuhkaa Gangesin varrelle 
Varanasin kaupunkiin. 

Markku Siukonen

Urheilun vuosikirja 2010
Koko urheiluvuosi 2009 yksissä kansissa

Kirja esittelee Suomen ja kansainvälisen urheilun 
huippuhetket sanoin, kuvin, tuloksin ja tilastoin 
1.1.2009–1.1.2010 päivästä päivään. Mukana ovat 
mm. alppihiihdon, freestylen, pohjoismaisten hiih-
tolajien, lumilautailun sekä pika- ja taitoluistelun 
päätapahtumat, jääkiekon ja naisten salibandyn 
MM-turnaukset, suunnistuksen MM-rastit, nais-
ten jalkapallon ja miesten lentopallon EM-kilpai-
lut, yleisurheilun, uinnin ja voimistelun MM-kisat, golfin, keilailun ja tenniksen 
arvoturnaukset sekä formula- ja rallikausi 2009.

Kirjasta löytyvät maailman ja Suomen parhaat urheilijat 2009 sekä tulokset, 
taulukot ja tilastot yli 80 urheilumuodosta. Se on helppokäyttöinen tietopaketti 
ja hakuteos kaikille urheilun ystäville. Urheilun vuosikirja on ilmestynyt jo vuo-
desta 1979 lähtien, nyt vuorossa on teossarjan 31. osa.

Matti Rämö on YLE Teksti-
TV:n toimittajakonkari, joka 
hurahti muutama vuosi 
sitten pyöräilyyn. Kesällä 
2007 Matti polkaisi Pakilasta 
Saharaan ja takaisin. 
Matkasta ilmestyi keväällä 
2009 kirja Rengasrikkoja 
Saharassa. Hänen viimeisintä 
matkaansa marraskuussa 
2009 Vietnamiin voi seurata 
teksti-tv:n sivulta 837–839.

Kl 40.8 
Kansi Rami Saaristo
Koko 135 x 210 mm 
Sid., 16-sivuinen ku-
valiite, noin 300 s
Ovh 27,90 €
Helmikuu 2010

Markku Siukonen on tun-
nettu urheilukirjailija. Hän 
on julkaissut yli 70 urheilu-
kirjaa, mm. Olympiakisat 100 
vuotta ja Suuri suomalainen 
keihäskirja, Kaikki urheilus-
ta, 90 Itsenäisen Suomen 
Urheilusankaria sekä vuo-
sittain ilmestyvä Urheilun 
vuosikirja.

Kl 79.1 
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 120 x 200 mm 
Sid., kuvitettu, noin 360 s
Ovh 33,90 €
Helmikuu 2010
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Sanna Pelliccioni

Onni-poika menee päiväkotiin 
Onni-sarjan ihastuttava jatko-osa

Onnia jännittää. Äiti ja Onni menevät yh-
dessä tutustumaan päiväkotiin. Päiväkodin 
nimi on Leppäkerttu ja se on Onnin mie-
lestä oikein hyvä nimi. Päiväkodissa on 
paljon hauskaa: majanrakennustyynyjä, 
satunurkkaus ja mahtava askarteluhuone, 
jossa on värejä ja pensseleitä, oksia ja pum-
pulia. 

Eräänä päivänä Onni ilmoittaa, että ei 
enää halua mennä päiväkotiin. ”Mutta siellähän on naapurin Viljo, ja pitkä juna-
rata ja ulkona iso liukumäki. Ja sitten isi tulee hakemaan. Ja vähitellen saat uusia 
kavereita”, rohkaisevat äiti ja isi.

”Äiti tulit liian aikaisin hakemaan. Tämän laivan pitää seilata vielä Afrikkaan 
asti”, sanoo Onni, kun näkee äidin päiväkodin portilla. Äidin kengät ovat satees-
ta litimärät, mutta hän on niin onnellinen – Onni tykkää olla päiväkodissa!

Pernilla Stalfelt

Kakkakirja
Ruotsalainen myyntimenestys – yli 120 000 myytyä kirjaa!

Hilpeä lasten tietokirja täynnä ”sitä itseään”. 
Useimpien lasten mielestä kakka ja pieru 

ovat todella kiehtovia asioita. Jostain syys-
tä vanhemmat eivät kuitenkaan välttämät-
tä ole niistä yhtä innoissaan, eikä yhteistä 
kieltä aina löydy. Arvostettu ja kiitetty las-
tenkirjailija Pernilla Stalfelt on tarttunut 
aiheeseen vapautuneesti ja kiertelemättä. 
Jäljittelemättömään tyyliinsä hän kuvailee 
kakan olomuodot ja käyttötavat höystäen 
tietopaketin mainioin piirroksin. Ja lopul-
ta nauraa aikuinenkin.

Yli maan ja pitkin lääniä 
vessoista kuuluu outoja ääniä.
Joka iikka joskus kakkaa, 
tuotanto ei koskaan lakkaa.

Sanna Pelliccioni on helsin-
kiläinen biologi, graafikko 
ja kuvittaja. Onni-sarjassa 
ovat aiemmin ilmestyneet 
Onni-pojan puuhakas päivä, 
Onni-pojan mahtava matka, 
Onni-pojan kierrätyskirja se-
kä Onni-pojasta tulee isoveli.

Kl L85 
Kansi Sanna Pelliccioni
Koko 215 x 160 mm 
Sid., nelivärinen, 40 s
Ovh 15,90 €
Toukokuu 2010

Pernilla Stalfelt on palkittu 
ruotsalainen lastenkirjailija, 
joka mielellään paneutuu 
sellaisiin lasta askarrutta-
vin aiheisiin, joita aikuiset 
usein haluaisivat väistellä. 
Oivaltavasti ja huumorilla 
hän on lastenkirjoissaan 
käsitellyt mm. kuolemaa ja 
rakkautta. Hänen kirjojaan 
käytetään mm. päiväkodeis-
sa ja muualla lastenhoidon 
ammattilaisten keskuudessa.

Kl L85 
Suomennos Birgit Huttunen
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 165 x 228 mm 
Sid., nelivärinen, 32 s
Ovh 13,90 €
Helmikuu 2010
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Maarit Malmberg – Jouni Koponen

Aapeli ja sotaveteraani Reino
Ainutlaatuinen kertomus pienen pojan ja rauhaarakastavan 
sotaveteraanin kohtaamisesta

Aapelin naapurissa on palvelutalo, jossa 
asuu sotaveteraani Reino. Aapelille sel-
viää, että Reino on kotoisin Karjalasta 
ja että hän on ollut mukana Suomen so-
dissa. Monen pikkupojan lailla Aapelia 
kiinnostavat Reinon sotakokemukset. 
Aapeli kyselee ja Reino vastaa tavalla, 
joka lapsen on helppo ymmärtää.

Kirja kertoo lapsille Suomen talvi- ja 
jatkosodasta. Se antaa lapsentajuisen, 
mutta todenmukaisen kuvan siitä, mil-
tä tuntui elää sodan keskellä tai lähteä 
omasta kodista evakkoon. 

Kirja sopii luettavaksi niin kotona, esikoulussa kuin koulussakin. Se on suun-
nattu 6–10-vuotiaille, mutta sopii katselukirjaksi myös pienemmille ja helppolu-
kuiseksi tietokirjaksi vanhemmille lapsille. Kirjassa on vahva rauhaan kasvami-
sen ja kasvattamisen ote.

Maarit Malmberg on parka-
nolainen luokanopettaja ja 
kolmen lapsen äiti. Aapeli ja 
sotaveteraani Reino on hänen 
ensimmäinen lastenkirjansa.

Jouni Koponen on hämeen-
linnalainen AD, freelance-
kuvittaja ja sarjakuvapiirtäjä. 
Hän on tehnyt yhteistyötä 
mm. amerikkalaisen best-
seller-kirjailija Neil Gaimanin 
kanssa.

Kl L85 
Kansi Jouni Koponen
Koko 200 x 200 mm 
Sid., nelivärinen, 40 s
Ovh 16,90 €
Helmikuu 2010

Kl T84.2 
Suomennos Päivi Paju
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 110 x 178 mm 
Nid., 192 s.
Ovh 9,90 €
Helmikuu 2010

Serdar Özkan

Kadonnut ruusu
Romaani etsimisestä ja löytämisestä

Jo 30 kielelle käännetty menestysromaani

”Jos pidit sellaisista kirjoista kuin Alkemisti 
ja Pikku prinssi – vähän mystiikkaa, 
vähän satua ja vähän psykologiaa –, 
rakastat Kadonnutta ruusua.”
– Time Out

Kertomus alkaa, kun San Franciscossa asuvan nuoren naisen Dianan äiti kuolee 
ja jättää jälkeensä kirjeen, jossa hän kertoo Dianan kadonneesta kaksoissisaresta 
Mariasta. Sisartaan etsiessään Diana päätyy matkalle, joka vie hänet kokonaan 
uusiin maisemiin ja maailmoihin. Matka johtaa myös syvälle hänen omaan elä-
määnsä, ennen kuin selviää, mistä kaikesta lopulta on kyse.

Serdar Özkan syntyi Turkissa 
vuonna 1975 ja opiskeli 
Yhdysvalloissa. Myöhemmin 
hän jatkoi psykologian opin-
tojaan Istanbulissa. Kadonnut 
ruusu on hänen esikoisteok-
sensa, ja se on tehnyt hänestä 
yhden Turkin käännetyimmis-
tä kirjailijoista.

Pokkarit
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Pekka Hämäläinen

Hyvä parisuhde
Tärkein ihmissuhde toimivaksi

Hyvän elämän eväitä kaikille parisuhteessa eläville. 
Pekka Hämäläisen teos pohjautuu vankkaan asian-
tuntemukseen ja perhe- ja parisuhdeterapeutin työssä 
vuosikymmenien varrella kertyneeseen aineistoon. 

Kaikissa parisuhteissa on ongelmia. Mutta hyvä 
uutinen on, että kriiseistä selviytyy, ongelmiin löy-
tyy vastauksia ja yhdessä läpikäydyt vaikeat asiat te-
kevät suhteesta entistä laadukkaamman. 

Selkeä ja elämänläheinen opas, joka sopii myös miehen käteen, on höystetty 
lukuisin esimerkein. 

TM Pekka Hämäläinen on 
suosittu perheterapeutti, 
kirjailija ja luennoitsija, 
jonka kirjoja on myyty kym-
meniä tuhansia kappaleita.

Kl T14.8 
Kansi Teija Lammi
Koko 110 x 178 mm 
Nid., noin 200 s
Ovh 9,90 €
Helmikuu 2010

Eeva Vuorenpää

Kotkansilmä
Kartanoromaani

Kertomus kahden yhteiskuntaluokan, perheen ja 
sukupolven yhteen kietoutuvista kohtaloista 

Kotkansilmä kuvaa lähihistoriaamme hämäläisen karta-
nomiljöön tapahtumien kautta. Se on kahden vahvan nai-
sen ja nuoren tytön kasvukertomus 1950-luvun Suomessa, jossa säätyerot alkavat 
murtua ja naisen asema vähitellen muuttua.

Vuorenpää kuvaa mielenkiintoisesti ja värikkäästi kartanoelämää, vuoden 
kiertoa ja siihen liittyviä töitä ja juhlia.

Kotkansilmän perintö
Kiehtova kartanotarina jatkuu

Kotkansilmän kartanossa myllertävät 1960-luvulla muu-
tosten tuulet. Kenen käsiin kartano jää vanhenevan omista-
jan, tuomari Munsterin jälkeen? Kamppailu Kotkansilmän 
kohtalosta käy kiivaana. Kartanolaisten kotoisa yhteisö on 
hajoamassa. Perillisten tiet ovat johtaneet eri tahoille aina 
Eurooppaa myöten. Taustalla vaikuttavat välähdyksinä 60-luvun kuohuvat maa-
ilmantapahtumat.

Romaanissa seurataan hämäläisen kartanoyhteisön elämää kahden vuosikym-
menen ajan aina 1980-luvun vaiheisiin saakka.

Eeva Vuorenpää on 
eläkkeellä oleva TV-toi-
mittaja-ohjaaja. Hän on 
käsikirjoittanut ja ohjannut 
lukuisia kulttuuridokument-
teja, joita on esitetty myös 
ulkomailla. Kotkansilmä on 
hänen esikoisromaaninsa. 
Kiehtova tarina jatkuu teok-
sissa Kotkansilmän perintö ja 
Kotkansilmän uusi loisto.

Kl T84.2 
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 110 x 178 mm 
Nid., 480 s
Ovh 9,90 €
Helmikuu 2010 

Kl T84.2 
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 110 x 178 mm 
Nid., 380 s
Ovh 9,90 €
Helmikuu 2010
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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:

Pirjo Jukarainen – Sirkku Terävä (toim.)
Tasa-arvoinen turvallisuus? 
Sukupuolten yhdenvertaisuus suomalaisessa 
maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa

Tärkeä puheenvuoro ajankohtaisesta aiheesta

Maarit Silvén (toim.)
Varhaiset ihmissuhteet
Polku lapsen suotuisaan kehitykseen

Uusin tieto terveen tunne-elämän edellytyksistä

Tuula Vuolle-Selki
Kohti itsenäistä elämää
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 120 vuotta 

Juhlakirja vammaishuollon taipaleelta



38

Aiemmin ilmestyneitä

Ovh 28,90

Ovh 31,90

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

Ovh 31,90

Ovh 28,90 Ovh 27,90

Ovh 27,90 Ovh 28,90

Ovh 29,90 Ovh 28,90 Ovh 29,90 Ovh 27,90 Ovh 27,90

Ovh 29,90Ovh 29,90 Ovh 28,90 Ovh 28,90

Ovh 34,90Ovh 28,90 Ovh 27,90 Ovh 29,90 Ovh 38,90Ovh 34,90

Ovh 29,90 Ovh 29,90 Ovh 29,90 Ovh 28,90Ovh 25,90
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Ovh 29,90Ovh 28,90

Ovh 28,90

Ovh 14,90

Ovh 14,90

Ovh 17,90Ovh 17,90Ovh 17,90

Ovh 31,90 Ovh 28,90Ovh 31,90 Ovh 29,90

Ovh 27,90 Ovh 27,90 Ovh 34,90 Ovh 23,90
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Ovh 16,90

Ovh 17,90

Ovh 14,90

Ovh 14,90 Ovh 14,90

Ovh 23,90 Ovh 21,90Ovh 21,90

Ovh 31,90 Ovh 27,90 Ovh 21,90 Ovh 14,90 Ovh 18,90 Ovh 19,90

Ovh 27,90 Ovh 29,90

Ovh 29,90

Ovh 16,90

Ovh 15,90

Ovh 15,90
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