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Pysähtyä, eläytyä ja paneutua

Kirja on hidas media. Nopean, tehokkaan ja pinnallisen viestinnän aikakaudella koros-
tuvat kirjan vastakulttuuriset ominaisuudet. Kirja ei ole some-viesti, iltapäivälehti tai nopeasti 
pureskeltu viihdeohjelma. Kirjan lukeminen vaatii aikaa, pysähtymistä, paneutumista ja eläy-
tymistä. Toisaalta se palkitsee ihan eri tavalla kuin jokin facebook-päivitys tai twiitti.

Tänä keväänä Minervan kirjat tarjoavat monta mahdollisuutta pysähtyä, eläytyä ja paneu-
tua. Yksi hyvä esimerkki on David Suchetin kirja Hercule Poirot ja minä. Se on hieno oma-
elämäkerrallinen kuvaus siitä, miten kunnianhimoinen näyttelijäntyö voi kehittyä vuosikym-
meniä kestäväksi ystävyydeksi ja kumppanuudeksi kirjallisen hahmon kanssa. David Suchetin 
kirja ei ole pelkästään kertomus siitä, miten Agatha Christien belgialainen salapoliisihahmo 
on noussut koko maailman tietoisuuteen vaan myös intiimi kuvaus kyvystä pysähtyä, eläytyä 
ja paneutua.

Tietokirjamme tarjoavat tilaisuuden paneutua mm. siihen, miten voisimme parantaa ai-
vojemme toimintaa (Markku Lappalainen: Miksi aivot sanovat ei – Opi uusi tapa ajatella), 
millainen lajikehityksen valossa olisi meille parhaiten soveltuva ruokavalio (Wallsten, Erik & 
Wahlström, Thomas: Paleo – Ihmisen alkuperäinen ruokavalio ja moderni elämäntapa) ja miten 
roskaruoka vaikuttaa lasten ja nuorten kasvuun (Fernholm, Ann: Sokerimyrkytys – Totuus soke-
rin vaikutuksesta kasvuun ja terveyteen).

Elämäkertojen ja henkilökuvien myötä voimme eläytyä toisten ihmisten elämään ja koh-
taloon: kirjallisen henkilökuvan saavat tänä keväänä Juha Sipilä, Mihail Gorbatšov, Sebastian 
Vettel, Luis Suárez ja Sophia Loren sekä tietysti David Suchet ja Hercule Poirot.

Kevään 2015 kustannusohjelmassamme olemme panostaneet erityisesti harrastekirjalli-
suuteen. Käsillä tekeminen on sukua kirjan lukemiselle: se antaa mahdollisuuden pysähtyä, se 
tempaa pois arjen oravanpyörästä ja tarjoaa aitoja elämyksiä. Ja mikä parasta, harrastekirjan 
ostaminen ja harrastuksen aloittaminen eivät vaadi suuria järjestelyitä ja investointeja. Käy-
tännöllisten opaskirjojen myötä jokainen meistä voi toteuttaa itseään niin kotona, keit tiössä, 
pihalla kuin puutarhassakin.

Antoisaa kevättä!
Juhani Korolainen

toimitusjohtaja
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MINNA MIKKONEN

Kivenkerääjät

Minna Mikkosen esikoisromaani kertoo perheen menetykses-
tä ja surusta, ja ennen kaikkea lapsen ihmeellisestä lahjasta ta-
voittaa valo pimeässäkin, kertoa se näkyväksi.

Veini on kuusivuotias poika, jonka teini-ikäinen isosisko 
Meri on kadonnut. Meri on jossain muualla, ja Veini yrittää 
selvittää, missä. 

Merillä oli salaisuuksia, kuten kaikilla hänen ympärillään, 
eikä niistä saisi puhua. Myöskään Veini ei kerro omia tai mui-
den salaisuuksia, ei edes kuiskaamalla, vaan kirjoittaa ne si-
niseen muistivihkoonsa, samoin kuin tutkimuksensa siskon 
mahdollisista katoamisen paikoista.

Veini haluaa muistaa Meristä kaiken ja piirtää samalla ku-
vaa perheestään: äidistä, joka pelkää joskus niin, ettei voi men-
nä ulos; isästä, joka piiloutuu hiljaisuuskääreeseen tai töihinsä; 
mummosta ja ukista korkean vaaran laella sekä Merin ystävis-
tä Virvestä ja Juhasta, jotka rakastavat Meriä kumpikin omal-
la tavallaan. 

Mitä Merille tapahtui ja miksi? Mitä ovat loistavat, värik-
käät kivet, joita löytyy mummolan mullasta, unimeren aallois-
ta tai salaisista metsistä? Kuka tietää lopulta, mikä voima on 
muistilla, toivolla, totuudella, tai sillä että uskaltaa puhua?

• ISBN/EAN 978-952-312-097-6
• Luokka 84.2
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu, suojapaperi
• n. 250 s.
• Ovh 29,90
• Ilmestyy 1/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-158-4

Minna Mikkonen (s. 1983) on sanataiteen sekatyöläinen: kirjoit-

taja, kirjoittamisen ohjaaja sekä kirjallisuudenopiskelija. Hän asuu ja 

työskentelee Oulussa. Mikkonen on opiskellut muun  muassa kirjalli-
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sanopiston taidekoulussa sekä työskennellyt lähihoitajana lasten ja 
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LOUISE DOUGHTY 

Kielletyn hedelmän kuja 

Lontoolainen Yvonne Carmichael on työskennellyt ankarasti 
saavuttaakseen kaiken sen, mitä on elämässään halunnut: lois-
tavan yliopistouran genetiikan alalla, kauniin kodin sekä on-
nellisen perhe-elämän. Kaikki on paremmin kuin hyvin. Miksi 
hän siis yhtäkkiä paniikin vallassa joutuu toteamaan olevansa 
väärässä paikassa väärään aikaan – väärän miehen kanssa?

Yvonne heittäytyy impulsiiviseen ja intohimoiseen suhtee-
seen Lontoon parlamenttitalossa tapaamansa tuntemattoman 
miehen kanssa. Vaarantaen samalla kaiken sen, mitä elämäs-
sään arvostaa.

Yvonne uskoo aluksi voivansa pitää ulkopuolisen suhteen-
sa irrallaan muusta elämästään, mutta ei lopulta voi kontrolloi-
da tapahtumien kulkua. 

Tapahtuu jotain, mitä Yvonne ei pahimmissa painajaisis-
saankaan ollut voinut kuvitella. Seuraa oikeudenkäynti, joka 
väistämättä tuo päivänvaloon kaiken sen, minkä piti pysyä sa-
lassa. Myös sen, mitä tapahtui pienellä sivukujalla Lontoon sy-
dämessä.

Kielletyn hedelmän kuja on oivaltava psykologinen trilleri 
valinnoista, joiden eteen joudumme. Kirja, joka pysyy ajatuk-
sissa vielä kauan viimeisen sivun jälkeen.

Louise Daughty on romaani romaanilta yhä vakuuttavampi. Hän johdattaa jännityksen valtaaman lukijansa pimeälle puolelle. 
Vangitseva ja rohkeasti kirjoitettu romaani. − Hilary Mantel

Daughty rytmittää kerrontansa taitavasti ja kirjoittaa psykologisesti tarkkaa tekstiä. Näin hän onnistuu tuomaan uudenlaista vere-
vyyttä syrjähyppyään raskaasti katuvien rakastavaisten tarinaan. − The New Yorker

• ISBN/EAN 978-952-312-096-9
• Luokka 84.2
• Suomennos Marja Helanen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm 
• Sidottu, suojapaperi
• n. 400 s.
• Ovh 31,90
• Ilmestyy 1/2015

Louise Doughty on useaan kertaan palkittu lontoolainen menestyskirjaili-

ja, joka on julkaissut seitsemän romaania ja yhden tietokirjan. Hän on saanut 
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ANNA KAROLINA LARSSON

Paviaanivarkaus

”Sääli paviaania.” Outo merkintä sisaren päiväkirjassa ja sen 
viereen piirretty paviaanin pää askarruttavat nuorta poliisia, 
Amanda Palleria. Sanna-sisaren sanotaan tehneen itsemurhan, 
mutta Amanda uskoo, että kuoleman takana on jotain muuta. 
Ei voi olla sattumaa, että usea Sannan tavoin raiskatuksi tullut 
tyttö päätyy samoihin aikoihin päättämään elämänsä.

Amandalla on tarkka suunnitelma, kuinka manipuloida 
Sanna-siskon elämään ja kuolemaan liittyvät kaksi miestä pal-
jastamaan, mitä on tapahtunut. Hän viettelee molemmat.

Toinen miehistä on Amandan oma esimies, joka ei epä-
röi venyttää lain rajoja silloin, kun se palvelee  hänen etujaan.

Toinen Sannan viimeisistä vaiheista tietävä henkilö on tä-
män entinen poikaystävä Adnan Nasimi, arabitaustainen pik-
kurikollinen, joka on juuri istunut vankilassa huumerikoksesta.

Kun Kolmårdenin eläintarhasta varastetaan paviaani, jäljet 
johtavat ulkomaalaisen rikollispomon omistamaan Bonobo-
yökerhoon, ihmis- ja huumekaupan hermokeskukseen. Yksi 
yökerhon vakioasiakkaista sattuu olemaan Amandan esimies 
Magnus Blomberg…

Silmiinpistävää on, että [Paviaanivarkaus] oli paljon rankempi 
Tukholmaan sijoittuva rikosromaani kuin Jens Lapiduksen Ra-
halla saa. – C. Lundh, Mariestads-Tidningen

Malmölainen poliisi Anna Karolina Larsson astuu esikoisessaan klassisen gangsteriromaanin saappaisiin à la Jens Lapidus. – – Hän 
luo taitavasti jännitystä, kuvaa poliisityötä realistisesti, ja hänen henkilöhahmonsa ovat miellyttävän monitahoisia. Tämä kaikki te-
kee Paviaanivarkaudesta yhden lukemisen arvoisimmista ruotsalaisista debyyteistä tänä vuonna. – Nårra Skåne

• ISBN/EAN 978-952-312-121-8
• Luokka 84.2
• Suomennos Jänis Louhivuori
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm 
• Sidottu
• n. 450 s.
• Ovh 29,90
• Ilmestyy 3/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-140-9

Anna Karolina Larsson�
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tossa, koska halusi saattaa poliisityössä kerääntyneet kokemukset dekkarisarjaksi. 

Paviaanivarkaus on hänen esikoisteoksensa.
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PETER JAMES

Kuolema leikkii tulella

”29-vuotias sinkkunainen, punatukkainen ja hehkuva, tuh-
kaksi palaneen rakkauselämän raunioilla. Etsii uutta liekkiä 
syttyäkseen uudelleen. Hauskanpitoa, ystävyyttä ja – kuka tie-
tää – ehkä jotain enemmänkin? ”

Red Westwood tapaa nettipalvelun kautta komean, hur-
maavan ja rikkaan Bryce Laurentin ja ihastuu tähän välittö-
mästi. Mutta heidän rakkaustarinansa edetessä Laurentin pi-
meä puoli ja synkkä menneisyys alkaa paljastua. Kaikki mitä 
mies on itsestään kertonut, osoittautuu valheeksi. Alun kiih-
keä hurma vaihtuu vähitellen kauhuksi.

Poliisin suojeluksessa Red saa lopulta Laurentin ajetuksi 
ulos asunnostaan ja elämästään. Mutta todellinen painajainen 
on vasta alkamassa. Laurentille Red on pakkomielle. Hän on 
päättänyt, että ellei hän itse voi naista saada, hän pitää huolen, 
ettei tätä saa kukaan muukaan. Vaikka se sitten merkitsisi si-
tä, että hänen on tuhottava kaikki, mitä Red rakastaa – ja lo-
pulta myös Red itse.

Kuolema leikkii tulella on rikosylikomisario Roy Gracesta 
kertovan kirjasarjan kymmenes osa.

• ISBN/EAN 978-952-312-098-3
• Luokka 84.2
• Suomennos Maikki Soro
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm 
• Sidottu, suojapaperi
• n. 450 s.
• Ovh 29,90
• Ilmestyy 2/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-141-6

Peter James� 
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-kirjoista tv-elokuvien sarjaa.
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HARLAN COBEN

Saalistaja

Amerikkalaisen dekkarikuninkaan, Harlan Cobenin, uusi tril-
leri on vertahyytävä kertomus siitä, mihin rakkauden etsimi-
nen voi johtaa. Coben kutoo taitavan verkon menneisyyden si-
teistä ja valheista, jotka kietovat ihmiset yhteen.

Profiili treffisivustolla. Samankaltainen kuin kaikki muut-
kin. Mutta siihen liitetty kuva saa newyorkilaispoliisi Kat Do-
novanin sydämen pamppailemaan. Kuvasta katsoo hänen en-
tinen kihlattunsa, Jeff, mies, joka mursi hänen sydämensä ja 
jota Kat ei ole nähnyt kahdeksaantoista vuoteen. Tunteet, jot-
ka Kat on haudannut vuosikausiksi, vyöryvät hänen ylitseen. 
Olisiko vanhaan tarinaan mahdollista löytää uusi alku?

Katin vielä miettiessä pitäisikö hänen yrittää ottaa yhteyttä 
Jeffiin, hänen luokseen poliisiasemalle tulee 19-vuotias Bran-
don Phelps. Brandonin äiti, Dana, on lähtenyt netissä tapaa-
mansa miehen matkaan, eikä ole sen koommin soittanut tai 
vastannut tekstiviesteihin. 

Brandon näyttää Katille netistä ottamansa äidin uuden 
poikaystävän kuvan, ja Kat toteaa kauhukseen sen olevan Jeff.

Kun Kat yrittää ottaa selvää Danan kohtalosta, paljastuu 
sanomattoman epäinhimillinen salajuoni, jonka uhreiksi pää-
tyvät toiveikkuudessaan haavoittuvat treffisivuston onnen et-
sijät.

• ISBN/EAN 978-952-312-104-1
• Luokka 84.2
• Suomennos Salla-Maria Mölsä
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm 
• Sidottu, suojapaperi
• n. 450 s.
• Ovh 31,90
• Ilmestyy 2/2015
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SAMULI VÄÄNÄNEN

Keikkabussin parhaat musavitsit

Keikkabussin parhaat musavitsit sisältää noin 400 musiikkiaiheista puujalkavitsiä. Vitsit liit-
tyvät aina johonkin pop- ja rock-artistiin tai tuttuihin biiseihin. 

Keikkamatkoilla tien päällä vietetyt pitkät tunnit ovat oiva kasvualusta muusikoiden vä-
liselle kuittailulle ja hervottomalle sanailulle. Ja mistäpä paremmin vitsiä irtoaisi, kuin muu-
sikoiden maneereista tai vinksalleen väännetyistä laulujen sanoituksista.

Kirjan vitsit ovat lyhyitä puujalkoja, joista osa varmasti naurattaa, osa ehkä itkettää. Osa 
ehkä osuu ja uppoaa, osa ehkä vain uppoaa. Hoopoa huumoria kuitenkin koko kirjan täydeltä. 

Minkälaisia kenkiä Andy McCoy käyttää mökillä? Hanoi Crocseja 
Kuka on kaikkien aikojen rokkaavin suomalaispoliitikko? Matti Vanhalen
Mitä Elastinen tokaisi kiinalaisessa ravintolassa? Anna se soija!

RUEDIGER SCHACHE

Positiivisen vetovoiman salaisuus
99 tapaa löytää sydänmagneettisi voima

Joskus ihmisestä tuntuu, että hänen sisäinen magneettinsa johdattaa häntä aina vääriin tilan-
teisiin tai väärään seuraan. Ruediger Schache esittelee 99 polkua, jotka auttavat löytämään 
uuden suunnan. Schache näyttää, miten sydänmagneettimme toimii ja mihin se reagoi. 

Ruediger Schachella on erityinen kyky rakentaa kantavia ja helppokulkuisia siltoja tie-
teen, henkisen todellisuuden ja käytännön arkielämän välille. Hänen metodeillaan voit teh-
dä kiehtovan löytöretken oman elämäsi salaisuuksiin. 

• ISBN/EAN 978-952-312-127-0
• Luokka 84   
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 110 x 176   • Nidottu   • 200 s.
• Ovh 11,00
• Ilmestyy 4/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-159-1

Samuli Väänänen�
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• ISBN /EAN 978-952-312-102-7
• Luokka 17.3   • Suomennos Hanna Fauster
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 140 x 178 mm   • Sidottu, nelivärinen
• n. 130   • Ovh 27,90   • Ilmestyy 3/2015

Ruediger Schache on saksalainen kirjailija, toimittaja, elämäntaitovalmen-

������������
������	����
��������/���������
�����
�����������	��27����	�		���J�
-

meksi ovat aiemmin ilmestyneet teokset Sydänmagneetti, Sydämen viisaus, To-

tuuden seitsemän verhoa sekä Sielunkumppani.
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MARKKU LAPPALAINEN

Miksi aivot sanovat ei     Opi uusi tapa ajatella 

Tunteilla on ylivalta inhimillisessä käyttäytymisessä. Aivojen tapa toimia ei ole ensisijaises-
ti ajattelu, vaan muistiin ja tunteisiin perustuva reagointi kyllä/ei -kaavan mukaisesti. Kun 
meitä kohtaa uusi asia, aivomme sanovat EI. 

Kulttuurissamme arvostetaan kriittistä ajattelua. Kriittisestä ajattelusta kuitenkin puut-
tuvat luovat ja muotoilevat ainesosat, jotka ovat tarpeen käytäessä käsiksi ongelmiin.

Uudenlaisen ajattelun avulla voimme päästä eroon kaavamaisista reagointitavoista. 
Markku Lappalainen on kerännyt avuksemme alan tärkeintä kansainvälistä tutkimustietoa 
ja kehittänyt sen varaan rakentuvaa uutta ja innostavaa tapaa ajatella. Näkökulman vaihta-
minen mahdollistaa monet tärkeät asiat kuten huumorin, luovuuden ja positiivisen tavan 
selvitä ongelmista. 

JONNA PULKKINEN 

Kieltolaki     Kielletyn viinan historia Suomessa 

Kieltolaki esittelee Suomessa olleita erilaisia alkoholirajoituksia kautta maan historian, kes-
kittyen kuitenkin vuosien 1919–1932 kieltolakiin ja sen seurauksiin.

Kesäkuun 1. päivä 1919 voimaan astunut kieltolaki määräsi, että alkoholipitoisten ai-
neiden valmistus, maahantuonti, myynti, kuljetus ja varastointi sallittiin vain lääkinnällisiin, 
teknisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin. 

Kieltolaki- ja juopumusrikosten määrä räjähti kieltolain aikana käsiin. Rikoksiin eivät 
syyllistyneet vain Algot Niskan kaltaiset pirtukuninkaat, vaan kieltolakia rikkoivat käytän-
nössä kaikki. Rikkomuksista kärähtivät myös poliisiviranomaiset, eikä maan poliittinen eliit-
tikään lasiin sylkenyt. 

Kun sitten Suomen historian ensimmäinen neuvoa-antava kansanäänestys järjestettiin 
kieltolaista joulukuussa 1931, sen tulos oli selvä: 5. huhtikuuta 1932 kello 10 alkoholimyy-
mälät avasivat asiakkaille jälleen ovensa. 

• ISBN /EAN 978-952-312-132-4
• Luokka 17.3 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm   • Sidottu   • n. 300 s.
• Ovh 31,90   • Ilmestyy 3/2015
• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-312-142-3

Markku Lappalainen�
�������������
��
��� ��������������� �
����
�����%�	�
�	�
����
��

��������������������
�
�	���	���
���		���������������������������������	���
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mattikirjallisuuden lisäksi hän on julkaissut mm. seuraavat teokset: Renessanssimuutos – 

monimutkaisesta helppotajuista, Terve renessanssimieli – pysyvä mielihyvä ja Renessanssi-

ajattelu - luonnonvoima sisälläsi.

• ISBN/EAN 978-952-312-112-6
• Luokka 68.27; 92
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 176 x 250 mm   • Sidottu, kuvitettu
• n. 220 s.   • Ovh 32,90
• Ilmestyy 4/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-143-0

FM Jonna Pulkkinen�
��
�	�	�������
����������������������
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kellut pääaineenaan historiaa. Hän on aiemmin julkaissut teokset Jallu – Jaloviinan ja pa-

loviinan historia�E2;=4F������Kossu – Koskenkorvan ja suomalaisen vodkan historia�E2;=BF�
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SEIJA A. NIEMI

Koivu
Suomen kansallispuu 

Koivu on olennainen osa suomalaisuutta. Se on ollut ikiaikai-
nen lämmön lähde ja erilaisten kotitalousesineiden materiaali, 
mutta myös ehtymätön innoituksen lähde taidemaalareille, sä-
veltäjille, kirjailijoille ja valokuvaajille. Suomen kansallispuuk-
si valittu rauduskoivu symboloi meille kotia ja isänmaata.

Seija A. Niemi on kirjoittanut koivusta kattavan tietoteok-
sen, jossa hän kartoittaa kaikki ne aspektit, joilla koivu liittyy 
suomalaiseen luontoon, elämään ja kulttuuriin.

Kirja esittelee Suomessa kasvavien koivujen lajit ja kertoo 
puun historiasta siitä alkaen, kun se heti jääkauden jälkeen il-
mestyi maisemaan.

Kirja kertoo myös koivun asemasta ihmisen arjessa ja juh-
lassa kautta aikojen. Koivun valkea, sileä ja kaunis puuaines on 
kovaa ja kestävää. Niinpä se on saanut palvella lukemattomien 
tarvekalujen raaka-aineena. Myös tuohi on taipunut suoma-
laisten käsissä moneen. Koivun eri osista saatiin lääkeainetta ja 
tuhkasta valmistettiin potaskaa tai keitettiin saippuaa. Kesäisin 
lehtevät koivut juhlistavat perinteisesti erilaisia tapahtumia.

Alvar Aallon legendaariset designhuonekalut avasivat ko-
konaan uuden luvun koivun käytölle huonekaluvalmistuk-
sessa. Artekin Aalto-sarja on edelleen yksi arvostetuimmista 
 sisustusbrändeistä.

Koivun teollinen käyttö on saanut kirjassa oman osion-
sa. Teos tarkastelee myös koivun roolia suomalaisessa kansan-
perinteessä, muotoilussa ja arkkitehtuurissa.

• ISBN/EAN 978-952-312-117-1
• Luokka 92
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 176 x 250 mm 
• Sidottu, nelivärikuvitus
• n. 220 s.
• Ovh 32,90
• Ilmestyy 4/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-144-7

L��Seija A. Niemi on turkulainen kulttuurihistorioitsija ja tietokirjai-

lija, jonka erikoisaloja ovat ympäristöhistoria, populaarikulttuurihisto-
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mm. kirjat Olavi Virta – Myytin synty, Turun nuori teatteri 1972–2002 ja 

Orawulas olo onnellinen – 640 vuotta Oravalan historiaa����������������

artikkeleitaan löytyy lukuisista eri julkaisuista ja verkosta.
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PAULI JOKINEN

Muistolaattabongarin opas
Kävelyretkiä Helsingin historiaan

Muistolaattabongarin opas on erilainen ja jännittävä tapa tutustua Helsingin historiaan. Hel-
singissä on satoja kiinnostavia muistolaattoja. Kirjassa on 14 kävelyreittiä, joita seuraamalla 
pääsee tutustumaan eri kaupunginosien muistolaattoihin ja niiden tarinoihin.

Tiesitkö, missä talossa asuivat maanpaossa V. I. Lenin ja Bertold Brecht? Mistä lähetettiin 
Suomen ensimmäiset tv-lähetykset? Sisäministeri Ritavuoren tai Viron varapääministeri Jüri 
Vilmsin murhapaikat ovat saaneet muistolaattansa. Erottajalla oleva muistolaatta kertoo 51 
ihmisen kuolleen pommituksessa. Suomen itsenäisyysjulistusta muistetaan laatalla Kluuvis-
sa. Myös komisario Palmu on saanut oman laattansa, samoin lukuisat kirjailijat, kuten Tove 
Jansson ja Mauri Sariola. Pohjois-Haagassa jopa nakkikioskin pitäjää on muistettu laatalla. 

ANN FERNHOLM

Sokerimyrkytys
Totuus sokerin vaikutuksesta kasvuun ja terveyteen

Ann Fernholmin mukaan olemme paljon tarkempia lemmikkieläintemme oikeasta ravitse-
muksesta kuin siitä, mitä lapsemme nykyisin syövät. 

Fernholm osoittaa, mitä runsaasti sokeria ja valkoista jauhoa sisältävä ruokavalio tekee 
kasvavan lapsen keholle. Epäterveen suuret määrät hiilihydraatteja ovat syynä siihen, et-
tä lapset ja nuoret ovat yhä lihavampia ja sairaampia. Fernholmin mukaan nykyään yleiset 
sairaudet, kuten astma, allergiat, keliakia, ykköstyypin diabetes, masennus, ylipaino, autis-
mi, ADHD, akne ja liian varhainen puberteetti, ovat suoraa seurausta vääristä ruokatottu-
muksista. 

Tämä teos on omiaan avaamaan silmämme sille tosiasialle, että makea roskaruoka ja riit-
tämätön liikunta vaarantavat lastemme terveen kasvun ja kehityksen.

• ISBN /EAN 978-952-312-107-2
• Luokka 42.33
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 170 x 200 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 160 s.   • Ovh 29,90
• Ilmestyy 2/2015

Pauli Jokinen�
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taja ja tietokirjailija. Hän on aiemmin julkaissut kirjat Sunnuntaikävelyllä Helsingissä, Kulttuurikä-

velyllä Helsingissä ja Helsinki kävellen.

• ISBN /EAN 978-952-312-126-3
• Luokka 59.34
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• Suomennos Juho Nurmi
• 135 x 210 mm   •   Sidottu   • n. 350 s
• Ovh 32,90   • Ilmestyy 2/2013

Ann Fernholm�
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Hän on aiemmin työskennellyt mm. Dagens Nyheterin�������
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tajaksi. Fernholmilta on aiemmin ilmestynyt teos Totuus hiilihydraateista�E2;=4��0������F�
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ANU HOPIA – TATU LEHTOVAARA

Kasvikset kemistin keittiössä
Parhaat valmistusmenetelmät

Miten tehdään kasvisruokaa, jossa maku, rakenne ja aromi ovat juuri kohdallaan? Tässä 
käänteentekevässä ruokakirjassa maukkauden syntyä lähestytään luonnontieteellisestä näkö-
kulmasta.

Kirja käsittelee vihannesten, juuresten, salaattien, kaalien ja sienten sekä siementen käyt-
täytymistä ja ominaisuuksia raakana ja ruoanvalmistuksessa. 

Parhaita valmistusmenetelmiä etsiessään Hopia ja Lehtovaara ovat tarttuneet toimeen ke-
mistin ottein. Miten kasvisruokien maukkaus syntyy? Mitkä ovat niiden suurimmat haasteet? 
Luonnontieteellisten pohdintojen lisäksi kirjassa on runsaasti herkullisia ruokareseptejä, joi-
den avulla kasviksiin liittyviä kemiallisia ilmiöitä havainnollistetaan konkreettisesti.

ERIK WALLSTEN – THOMAS WAHLSTRÖM

Paleo 
Ihmisen alkuperäinen ruokavalio ja moderni elämäntapa

Paleoruokavaliossa jäljitellään kivikautisten metsästäjä-keräilijöiden ruokavaliota ennen 
maanviljelyn syntyä. Tämä kirja esittelee paleoruokavalion perusteet, toteutuksen ja hyvät 
vaikutukset. Kirjassa annetaan myös kahden viikon ruokalista, jonka avulla paleo-ruokava-
lioon siirtyvän on helppo päästä alkuun. 

Perimämme on ollut sama viimeiset 40 000 vuotta, mutta ympäristömme ja ravintomme 
ovat muuttuneet radikaalisti muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana. Nykyisin suuri 
osa ravinnostamme koostuu teollisesti prosessoidusta ruoasta, jonka nauttimiseen ei pitkä 
evoluutiomme ole meitä valmistanut.  

Tämä kirja antaa hyviä ohjeita myös oikeanlaisesta liikunnasta sekä muista terveeseen 
elämäntapaan liittyvistä asioista.

• ISBN/EAN 978-952-312-095-2
• Luokka 68.2
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• Valokuvat Jukka Heiskanen
• 190 x 220 mm   • Sidottu, nelivärinen
• n. 200 s.   • Ovh 31,90   • Ilmestyy 1/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-145-4

Anu Hopia toimii Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusprofessorina. 

Hopia on myös ruoka-alan tietokirjailija ja on kirjoittanut ja luennoinut kokkauksen 
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kirjoja.

• ISBN/EAN 978-952-312-108-9
• Luokka 59.34
• Suomennos Minerva Pietilä
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 165 x 210 mm   • Sidottu, nelivärinen
• n. 160 s.   • Ovh 28,90   • Ilmestyy 2/2015

Erik Wallsten�
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Thomas Wahlström oli huippu-urheilija ennen kuin selkävamma katkaisi lu-
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KIMMO KILJUNEN

Eläkeläisten taitettu itsetunto
Seniorikansalaisena nyky-Suomessa 

Kriittinen puheenvuoro ikääntyvien tilanteesta tämän päivän Suomessa. Vaikka eläkeläiset 
ovat yhä suurempi kansanosa, he eivät toistaiseksi nauti ansaitsemaansa arvonantoa eikä hei-
dän äänensä aina pääse kuuluville edes heitä itseään koskevassa päätöksenteossa.

Suomessa väestö ikääntyy tällä hetkellä nopeimmin koko Euroopassa. Väestörakenteen 
muutos ja kasvavat terveysmenot edellyttävät, että ikääntyvien kansalaisten asemaan kiinni-
tetään entistä enemmän huomiota. Minkälainen yhteiskuntamme tulisi olla, jotta myös elä-
kevuosista voisi muodostua arvokas ja antoisa elämänvaihe? Mitä vanhenevan väestön ase-
man parantamiseksi tulisi tehdä?

Kirjan painavaa asiasisältöä elävöittävät läpi kirjan kulkevat arjen esimerkit. Lisäksi kirja 
tarjoaa käytännön neuvoja ikä-ihmisen arjen helpottamiseksi.

TIMO VIHAVAINEN – MARKO HAMILO – JOONAS KONSTIG (TOIM.) 

Mitä mieltä Suomessa saa olla
Suvaitsevaisto vs. arvokonservatiivit

Hätkähdyttävän ajankohtainen puheenvuoro arvomaailmojen yhteentörmäyksestä nyky-
Suomessa. 

Onko maamme poliittinen järjestelmä halvaantumassa moraalikysymyksiin keskittynee-
seen ja tunteita herättävään vastakkainasetteluun? Mistä arvokonservatismin nousussa todel-
lisuudessa on kyse? Kirjoittajien mielestä arvoliberaaliksi itseään kutsuva sivistyneistö, ”su-
vaitsevaisto”, on luonut oman vastustajansa.

Perussuomalaisten maanvyörymän kaltainen vaalivoitto 2011 osoitti, että mitä enem-
män arvokonservatiiveja pyritään leimaamaan milloin rasisteiksi, milloin populisteiksi, sitä 
vahvemmaksi he näyttävät kasvavan.

George Orwellin mukaan tehokkainta vallankäyttöä on uudistaa kieltä niin, että vallitse-
van yhteiskunnan arvostelu on käytännössä mahdotonta. Kirja pyrkii muistuttamaan, mis-
tä esim. sellaisissa asioissa kuin populismi, rasismi tai ennakkoluuloisuus alkujaan oli kyse.

• ISBN/EAN 978-952-312-128-7
• Luokka 17.3 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm   • Sidottu   • n. 250 s.
• Ovh 29,90   • Ilmestyy 1/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-146-1

A���Kimmo Kiljunen�E���=R7=F�
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ton jäsen ja entinen puheenjohtaja. 

• ISBN/EAN 978-952-312-123-2
• Luokka 32
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210   • Sidottu   • n. 300 s.
• Ovh 31,90   • Ilmestyy 3/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-147-8
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���Timo Vihavainen, tiedetoimittaja Marko Ha-

milo ja kirjailija Joonas Konstig. Muut kirjoittajat ovat kirjailija Timo Hännikäinen, 
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JOSEPHINE FAIRLEY – LORNA MCKAY

Parfyymien salat
Historia, valmistusmenetelmät ja 100 tärkeintä tuoksua

Upeasti kuvitettu opaskirja parfyymien hurmaavaan maailmaan. Englantilaiset huippuasian-
tuntijat ovat koonneet yksiin kansiin kaiken, mitä hajuvesistä tulee tietää.

Oman parfyymin valinta on mitä henkilökohtaisin ja yksilöllisin prosessi. Miten löy-
tää juuri se oma tuoksu satojen tarjolla olevien joukosta? Tämä kirja kertoo, mistä parfyy-
mien tuoksut muodostuvat, esittelee eri ”tuoksuperheet” ja auttaa lukijaa tunnistamaan, mi-
hin niistä itse kuuluu. 

Teos selvittää alan terminologian, historian, parfyymeissa käytettävät kallisarvoiset raaka-
aineet ja niiden alkuperän sekä tuoksujen suunnittelu- ja valmistusprosessit. Se tarjoaa myös 
runsaasti alan sisäpiiritietoa maailman johtavilta parfyyminvalmistajilta.

Kirja esittelee perusteellisesti 100 maailman tärkeintä parfyymiä, joiden joukosta löytyvät niin Chanel No. 5:n kaltaiset ajattomat 
tuoksut kuin sellaiset modernit klassikot kuin Calvin Kleinin ck one. 

SIMON KUPER – STEFAN SZYMANSKI

Soccernomics 
Miksi Englanti häviää, miksi MM-kisat tekevät onnelliseksi ja 

muita jalkapalloilmiöitä 

Mikä on maailman jalkapallohulluin maa? Liioitellaanko päävalmentajan merkitystä jouk-
kueen menestykselle? Miksi Englanti häviää, mutta Saksa ja Espanja voittavat? Entä miten 
MM-lopputurnaus vaikuttaa isäntämaan ja osallistujamaiden ihmisten onnellisuuteen? Jal-
kapallomaailmaa monipuolisesti tilastollisesta näkökulmasta lähestyvä Soccernomics vastaa 
muun muassa näihin kysymyksiin. 

Vuonna 2009 julkaistu Soccernomicsin ensimmäinen laitos on ollut etulinjassa kaatamas-
sa perusteettomia uskomuksia ja johtamassa tutkimuspohjaiseen tietoon perustuvaa jalkapallo-
vallankumousta. Soccernomics ilmestyy nyt ensi kertaa suomeksi, päivitettynä ja laajennettuna.

Kirjan ensimmäinen osa käsittelee jalkapalloseuroja, niiden taloudellisen ja urheilullisen 
menestyksen kulmakiviä sekä jalkapallo-ottelujen tilastointia. Toinen osa pureutuu kannattajuuteen ja tutkii muun muassa, miten in-
tohimoinen jalkapallon seuraaminen vaikuttaa elämänlaatuun. Kolmas osa käsittelee jalkapallomaita, isoja ja pieniä, nykypäivän ja tu-
levaisuuden menestyjiä – ja ennustaa Kiinalle, Japanille ja Yhdysvalloille tulevaisuutta jalkapallon huipulla.

• ISBN/EAN 978-952-312-110-2
• Luokka 59.31   
• Suomennos Nelli Iivanainen
• Kansi Jenny Semple
• 230 x 257 mm   • Sidottu, nelivärinen
• 192 s.   • Ovh 34,90   • Ilmestyy 4/2015

Josephine Farley on YOU-aikakauslehden kauneustoimittaja. Hän kirjoittaa kosme-

tiikasta ja parfyymeista myös useisiin muihin lehtiin ja pitää omaa Scent Critic -parfyymib-
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������Beauty Bible -kirjasarjan kirjoittajista.

Lorna McKay on toiminut vuosikausia parfyymien ja kosmetiikan sisäänostajana mm. 
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• ISBN/EAN 978-952-312-120-1
• Luokka 79.31
• Suomennos Petri Ukskoski
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm   • Sidottu   • 450 s.
• Ovh 32,90   • Ilmestyy 4/2015

Simon Kuper�
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suomeksi jalkapallokirjallisuuden klassikko Matka pallon ympäri�E2;;;F��

Stefan Szymanski on urheilujohtamiseen ja -talouteen erikoistunut tietokirjailija ja 
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RISTO UIMONEN

Juha Sipilä
Keskustajohtajan henkilökuva

Juha Sipilä astui heti poliittisen uransa alkumetreillä suoraan 
suuriin saappaisiin. Risto Uimonen kertoo, mikä Juha Sipilä 
on miehiään ja miten aloitteleva poliitikko, insinööri ja yritys-
johtaja harppasi pystymetsästä vanhan valtapuolueen johtoon 
ja pian sen jälkeen vahvaksi pääministeriehdokkaaksi. 

Sipilä nousi kansanedustajaksi ensi yrittämällään vuonna 
2011. Jo samana keväänä hänet valittiin Keskustan eduskunta-
ryhmän toiseksi varapuheenjohtajaksi. Kesän 2012 puolueko-
kouksessa Sipilä valittiin Suomen Keskustan puheenjohtajaksi.

Sipilä valmistui diplomi-insinööriksi Oulun yliopistos-
ta vuonna 1986. Ennen politiikkaan siirtymistään hänet tun-
nettiin yritysjohtajana, joka IT-alan huippuvuosina 90-luvul-
la kasvatti johtamaansa Solitra Oy:tä 100 prosentin vuotuista 
kasvuvauhtia. Onnistuneen yrityskaupan johdosta Sipilästä 
tuli yksi ensimmäisiä nk. Oulun IT-miljonäärejä.

Kirja kertoo, miksi Sipilä vaihtoi yritysjohtajuuden poli-
tiikkaan, miten tapahtui yllätysnousu Keskustan johtoon se-
kä miten Sipilä on pärjännyt uudessa asemassaan valtakunnan 
yhtenä seuratuimmista poiliittisista toimijoista.

• ISBN/EAN 978-952-312-125-6
• Luokka 99.1
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite, suojapaperi
• n. 300 s.
• Ovh 33,90
• Ilmestyy 3/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-148-5

Risto Uimonen on kokenut journalisti ja tietokirjailija, joka jäi vuo-

����2;;R��	������	�����		�����
��	�����Kalevan päätoimittajan tehtä-

�������J�����	���������
���
�����������
������	�������������
�����������-

�
��� J�
���� �
	����������� ������� ��������� ��� ����
���������������

����������	�����������>��
�A�������������<���6���������������A�
���-

���2;=;�����
���
�������������	����������������
��
���������
�-

tajana. 
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MIHAIL GORBATŠOV

Näin sen muistan

Ainutlaatuinen omaelämäkerta mieheltä, joka muutti maailmanpolitiikan kulun.
Valtiomies kertaa elämänvaiheitaan Kaukasuksen reunamilla vietetystä lapsuudesta 

aina vuosiin Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteerinä eli maapallon silloi-
sen toisen suurvallan korkeimmalla paikalla. 

Ennen kaikkea teos on kypsä ja rehellinen kuvaus elämäntyöstä, jonka tavoitteena oli 
Neuvostoliiton poliittisen ja taloudellisen järjestelmän uudistaminen.

Gorbatšovin uudistuspyrkimykset johtivat liennytykseen ja vaikuttivat ratkaisevasti 
kylmän sodan päättymiseen. Tämä toi hänelle Nobelin rauhanpalkinnon, mutta oli sa-
malla alku Neuvostoliiton hajoamiselle.

Gorbatšov kertoo poliittisen uransa värikkäät vaiheet ja tapahtumat, jotka lopul-
ta johtivat siihen, että Neuvostoliiton kommunistinen puolue menetti valta-asemansa. 
Samalla hän tulee myös kertoneeksi intiimin tarinan elämänmittaisesta rakkaudesta ja 
avioliitosta Raisa Maksimovna Gorbatšovan kanssa.

DAVID SUCHET 

Hercule Poirot ja minä 

Harva näyttelijä on herättänyt kirjallisen hahmon eloon samalla tavalla kuin mitä David 
Suchet on tehnyt Hercule Poirot’lle. Niiden 24 vuoden aikana, kun Suchet filmasi Agatha 
Christien rikostarinoita, hänestä tuli älykkään herrasmiesetsivän ruumiillistuma.

Kirjassaan David Suchet jakaa muistojaan tämän legendaarisen televisioelokuvien sarjan 
vaiheista ja kertoo, mitä Poirot’n hahmo on vuosien mittaan hänelle merkinnyt.

Suchet kertoo, miten hän sai roolin Agatha Christien tyttären suosiollisella avustuksella 
ja miten hän päätti antaa maailmalle autenttisimman Poirot’n, mitä ikinä oli filmattu.

Teos vie mielenkiintoiselle matkalle maailman pisimpään jatkuneen televisoelokuvien 
sarjan kulissien taakse. Se vilisee anekdootteja niin tapahtumista ja kuvauspaikoista kuin sar-
jassa vuo sien varrella vierailleista tähtinäyttelijöistäkin.

• ISBN/EAN 978-952-312-099-0
• Luokka 99.1   • Suomennos Mirko Harjula
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm   • Sidottu, suojapaperi
• n. 450 s.   • Ovh 33,90   • Ilmestyy 3/2015

Mihail Sergejevitš Gorbatšov (s. 1931) on venäläinen poliitikko, joka 
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• ISBN/EAN 978-952-312-134-8
• Luokka 99.1   • Suomennos Sirpa Parviainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite, suojapaperi
• n. 250 s.   • Ovh 29,90   • Ilmestyy 4/2015
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PETER CONRADI

Hitlerin uskottu, Rooseveltin avustaja 
Ernst Hanfstaenglin uskomaton elämä

Uskomaton tarina miehestä, joka työskenteli läheisesti se-
kä Adolf Hitlerin että Franklin D. Rooseveltin kanssa. Ernst 
Hanfstaengl oli mukana luomassa natsismiksi kutsuttua hir-
viötä, mutta myös auttamassa liittoutuneita sen tuhoamisessa.

Churchillin perhetuttu ja Franklin D. Rooseveltin ystävä, 
Harvardissa koulutuksensa saanut Ernst Hanfstaengl tutus-
tui Adolf Hitleriin vuonna 1922. Siitä alkoi yksi historian ou-
doimmista poliittisista urista.

Hanfstaenglista tuli pian Hitlerin taloudellinen ja hen-
kinen tuki ja kansallissosialistisen puolueen lehdistöpäällik-
kö. Hän oli myös Hitlerin henkilökohtainen ”hovinarri”, joka 
viihdytti Führeriä pianonsoitollaan, silotti tämän tietä seura-
piireihin ja kiillotti natsijohtajan julkisuuskuvaa maailman sil-
missä. Hanfstaengl auttoi Mein Kampf -kirjan rahoittamises-
sa, ja hänen väitetään jopa keksineen Sieg heil -tervehdyksen.

Vuonna 1937 Hanfstaengl kuitenkin joutui Hitlerin epä-
suosioon. Peläten henkensä puolesta hän pakeni Lontooseen. 
Kun toinen maailmansota syttyi, britit internoivat hänet vaa-
rallisena natsirikollisena. Hanfstaengl onnistui saamaan sanan 
tilanteestaan ystävälleen Rooseveltille. Tämä oli nyt Yhdysval-
tain presidentti ja sai taivuteltua Churchillin luovuttamaan 
Hanfstaenglin Yhdysvaltoihin. 

Hanfstaengl näytteli ratkaisevaa roolia Rooseveltin huip-
pusalaisessa projektissa, jonka tarkoitus oli levittää harhaan-
johtavaa tietoa ja natsivastaista propagandaa. Hanfstaengl 
työskenteli saksalaisen radioviestinnän tulkkina ja analyytik-
kona ja avusti tutkijoita natsijohtajien psykologisessa profi-
loinnissa. Hitlerin entisellä uskotulla oli antaa Valkoiselle ta-
lolle paljon arvokasta tietoa sadoista johtavista natseista sekä 
ennen kaikkea Hitleristä, niin tämän koulutuksesta, luonteesta, ruokavaliosta kuin sukupuolielämästäkin.

Aiemmin salaisiksi luokiteltuihin amerikkalaisiin ja saksalaisiin dokumentteihin ja Hanfstaenglin omiin kirjoituksiin sekä tämän 
sukulaisten haastatteluihin perustuva teos on trillerimäisen jännittävä kertomus vastakkaisten lojaliteettien repimästä miehestä.

• ISBN/EAN 978-952-312-129-4
• Luokka 99.1   • Suomennos Maikki Soro
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm   • Sidottu, suojapaperi   • n. 380 s.
• Ovh 32,90   • Ilmestyy 4/2015

Peter Conradi on lontoolainen journalisti ja tietokirjailija. Hän toi-

mii Sunday Times -sanomalehden ulkomaantoimituksen esimiehenä.
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SOPHIA LOREN

Eilen, tänään, huomenna
Omaelämäkerta

Italian lahja maailman elokuvataiteelle, Sophia Loren, täytti 
hiljan 80 vuotta. Juhlan kunniaksi julkaistiin hänen tunteen-
täyteiset muistelmansa. Sophia kertoo ainutlaatuisen elämän-
tarinansa, jossa on paljon onnea ja menestystä, mutta myös su-
rua ja draamaa.

Kirja alkaa siitä, kun pari päivää ennen joulua Sophia suur-
ta perhejuhlaa valmistellessaan löytää vanhan laatikon, jonka 
sisältö saa hänet muistojen valtaan.

Laatikosta löytyvät kiehtovat esineet kuljettavat meitä So-
phian elämän läpi luku luvulta: nuorena naisena tehty piirros 
Carlo Pontista, muistiinpanoja Giorgio Armanista, Vittorio 
Sican omistuskirjoituksella varustettu valokuva, Cary Grantin 
Sophialle lähettämä rakkauskirje… 

Sophian elämään on mahtunut useita kuuluisia ihmisiä, 
kuten Richard Burton, Marcello Mastroianni, John Wayne, 
Anthony Quinn, Peter Sellers jne. 

Vähä vähältä piirtyy esiin elokuvataivaan ikonin koko elä-
mä. Heti, kun kirja syyskuussa 2014 ilmestyi, sen käännös-
oikeudet myytiin 12 maahan.

Muhkea 64-sivuinen kuvaliite sisältää runsaasti ennen jul-
kaisematonta kuvamateriaalia. Mukana on myös aiemmin jul-
kaisematon, Alberto Moravian tekemä haastattelu Sophia Lo-
renista.

• ISBN/EAN 978-952-312-136-2
• Luokka 99.1
• Suomennos Linda Jokela
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, 64-sivuinen kuvaliite,  
 suojapaperi
• n. 420 s.   • Ovh 33,90   • Ilmestyy 4/2015

Sophia Loren (s. 1934) on italialainen näyttelijätär, joka tunnetaan yhtenä kirkkaim-
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ATIK ISMAIL

Ammattina jalkapallo
Suomalaisfutaajat maailmalla 1952–2014

Suomalaisen jalkapallon historiaan mahtuu suuri joukko pelaajia, jotka ovat lähteneet maa-
ilmalle tekemään uraa ammattilaisina. Jotkut heistä ovat olleet lajinsa huipulla ja edustaneet 
eurooppalaisia suurseuroja. Joidenkin kohdalla taas kaikki ei mennyt odotusten mukaan.

Atik Ismail on koonnut suomalaisten jalkapalloammattilaisten tarinoita ja peliuran vai-
heita kiinnostavaksi historiikiksi. Kirja kertoo, millaista on futaajan elämä ja pelaaminen 
maailman eri kolkissa. Ismail on haastatellut lähes kaikki kirjassa esiintyvät suomalaisam-
mattilaiset 1950-luvulta aina 2010-luvulle saakka. 

Yllättäviä käänteitä, erikoisia tapahtumia, ilmiöitä, sankareita, iloa, tuskaa, voittoja, tap-
pioita ja suuria tunteita. Sitähän se kaikki on ollut vuosina 1952–2014.

LUIS SUÁREZ

Minun tarinani

Jalkapallokenttien kauhukakara, Luis Suárez, on tullut tunnetuksi pelaajana, jonka persoo-
nallisuus on yhtä räjähtävä kuin hänen lahjakkuutensa. Kirja on paljastava henkilökuva mie-
hestä, joka kentillä tunnetaan lempinimellä El Pistolero, revolverisankari.

Suárez tunnetaan temperamenttisena pelaajana, jolla on ollut toistuvia kuriongelmia: lu-
kemattomia varoituksia, ulosajoja, rasistisia kommentteja, useita puremistapauksia. Vuoden 
2014 jalkapallon MM-kisat loppuivat Suárezin osalta lyhyeen, kun hän puri Italian puolus-
taja Giorgi Chielliniä olkapäähän. Fifa mätkäisi hänelle peräti neljän kuukauden pelikiellon, 
josta hän vapautui vasta lokakuussa 2014.

Liverpool sai Suárezin tempauksista tarpeekseen ja myi miehen heinäkuussa 2014 FC 
Barcelonaan huikealla 70 miljoonan siirtokorvauksella.

Kirja vie lukijan Suárezin kotikaupunkiin Saltoon ja Montevideoon, missä tämä kasvoi 
jalkapalloilijaksi sekä Amsterdamiin ja Liverpooliin, mistä Suárez nousi kansainväliseen mai-
neeseen. Maali maalilta ja kokemus kokemukselta kirja kuvaa tämän erityislaatuisen ja tun-
teita herättävän jalkapalloilijan elämän pelikentillä ja niiden ulkopuolella.

• ISBN/EAN 978-952-312-094-5
• Luokka 99.1; 79.31
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 176 x 250 mm   • Sidottu, kuvitettu
• n. 300 s.   • Ovh 31,90   
• Ilmestyy 3/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-149-2
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toiminut mm. jalkapallovalmentajana. Hän on myös julkaissut 

useita kirjoja, mm. teoksen Mestaruussarjan maestrot 1960–

1989, jossa esitellään yli sata suomalaispelaajaa.

• ISBN/EAN 978-952-492-138-6
• Luokka 99.1
• Suomennos Jere Saarainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm   • Sidottu, kuvaliite
• n. 320 s.   • Ovh 31,90   • Ilmestyy 4/2015
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KARIN STURM

Sebastian Vettel     Henkilökuva

26-vuotias formulakuski Sebastian Vettel on voittanut maailmanmestaruuden jo neljä kertaa 
peräkkäin. Se on saavutus, johon ovat aiemmin yltäneet vain Juan Manuel Fangio ja  Michael 
Schumacher.

Vettel osoitti poikkeuksellisen lahjakkuutensa ajajana heti uransa alkumetreillä. Vuonna 
2008 ensimmäisellä F1-kaudellaan Toro Rosson kuljettajana nuori saksalainen saavutti tal-
lin historian ensimmäisen voiton.

Kaudeksi 2009 Vettel siirtyi Red Bull -talliin ja sijoittui MM-sarjassa toiseksi. Kauden 
päätteeksi tallipäälliköt äänestivät Vettelin parhaaksi kuljettajaksi. Kaudella 2010 hän voitti 
ensimmäisen maailmanmestaruutensa.

Fanit rakastavat sympaattista formulatähteä, ja hän on myös toimittajien suosikki. Yksi-
tyiselämänsä hän on kuitenkin varjellut julkisuudelta tarkasti. Karin Sturm kertoo kirjassaan 
minkälainen on mies voitonhymyn takana.

PAUL STANLEY

Tehty mikä tehty     Minun tarinani

Kiss-yhtyeen nokkamies Paul Stanley on kirjoittanut muistelmat, jotka eivät säästä ketään. 
Eivät edes häntä itseään.Kirja on mukaansatempaava sekoitus Stanleyn henkilökohtaisia pal-
jastuksia ja teräviä taistelukuvauksia bändin uran ylä- ja alamäkien varrelta.

Paul Stanley kasvoi Ylä-Manhattanilla todella vaatimattomissa oloissa, eikä synnynnäi-
nen toispuoleinen kuurous tehnyt elämää ainakaan helpommaksi. Lapsuuden traumoista ja 
kuulovammasta huolimatta – tai niiden ajamana – hän raivasi tiensä menestyksekkäälle mu-
siikkiuralle.

Paul Stanley kertoo tapahtumista, jotka johtivat Kiss-yhtyeen perustamiseen, ihmisis-
tä, jotka ovat muovanneet hänen elämäänsä, sekä bändin jäsenten välisistä myrskyisistä suh-
teista.

Stanleyn tarinat ovat paikoin shokeeraavia, mutta myös hauskoja, inspiroivia ja ennen 
kaikkea rehellisiä.

• ISBN/EAN 978-952-312-139-3
• Luokka 99.1
• Suomennos Valtteri Hyvärinen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu, suojapaperi, kuvaliite
• n. 350 s.   • Ovh 31,90   • Ilmestyy 4/2015

Karin Sturm on ollut vuodesta 1982 lähtien akkreditoitu moottoriurheilutoimitta-

ja. Hän kiertää raportoimassa kaikki Formula 1 -maailmanmestaruussarjan osakilpailut 
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rin elämäkerran.

• ISBN/EAN 978-952-312-101-0
• Luokka 78.993
• Suomennos Jere Saarainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm   • Sidottu, kuvaliite
• n. 350 s.   • Ovh 31,90   • Ilmestyy 3/2015
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IRJA KORTELAINEN

Isä ja poika kaukopartiossa 
Pekka ja Pauli Savinaisen sotamuistelmat

Pekka Savinainen syntyi Vienan-Karjalassa 1800-luvun lopul-
la. Miehen elämä oli melkein yhtämittaista sotaa; hän oli mu-
kana ensimmäisessä maailmansodassa Venäjän tsaarin armeijan 
upseerina, Karjalan vapaussodissa ja Suomen talvi- ja jatkoso-
dassa kaukopartiomiehenä. 

Kun Päämaja aloitteli kaukopartiotoimintaa talvisodan ai-
kana, Pekka Savinainen oli osaston kokeneimpia miehiä. Talvi-
sodan lopulla hän järjesti myös 17-vuotiaan poikansa, Paulin, 
sissikoulutukseen. Jatkosodan alkaessa isä ja poika lähtivät yh-
dessä Paulin ensimmäiselle kaukopartiomatkalle. Pekka ja Pau-
li Savinainen osallistuivat yhdessä ja erikseen osasto Marttinan 
partioihin sodan loppuun saakka.

Isä oli Paulin tärkein kouluttaja. Hänen sotakokemuksensa 
ja taitonsa sekä paikallistuntemuksensa tekivät Paulin olon niin 
turvalliseksi, että alkuaikoinaan hän ei osannut aavistaakaan, 
mitä kaikkea retket voisivat sisältää. Pauli Savinainen matkasi 
partioretkillään noin 4 000 km. Noihin kilometreihin mahtui 
monta tuskaista taivalta. 

Jos isä ja poika olivatkin aseveljiä, repi sota perheen hajal-
le. Paulin sisko Pola värvättiin Neuvostoliiton vakoilijaksi ja 
joutui paljastuttuaan sotaoikeuteen, joka tuomitsi hänet am-
muttavaksi. Armoanomuksen ja isän ansioiden perustella tytär 
pelastui. Marsalkan määräyksestä kuolemantuomio muutettiin 
elinkautiseksi. Sodan jälkeen Pola jouduttiin luovuttamaan ta-

kaisin Venäjälle, jossa hänet tuomittiin kahdeksi vuodeksi pakkotöihin metsätyöleirille viholliselle antautumisen perusteella. 
Asekätkennän paljastuttua varsinkin kaukopartiomiehiä alettiin jahdata. Pekka Savinainen pidätettiin ja vietiin poliisilaitokselle 

kuulusteltavaksi, mutta myös Pauli Savinainen oli merkitty ”peräänkuulutetuksi”. Pekka, Pauli ja koko muu perhe pakenivat Ruotsiin. 
Pauli palasi perheineen takaisin Suomeen 13 vuoden kuluttua. Sen sijaan Pekka jäi Ruotsiin ja kuoli siellä.

• ISBN /EAN 978-952-312-130-0
• Luokka 99.139
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm   • Sidottu, kuvaliite 
• n. 250 s.   • Ovh 31,90   • Ilmestyy 3/2015
• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-312-150-8
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RISTO JOUTJÄRVI

Valvojana naisten  
erityistyöleirillä
Saara Tuukkasen muistelmat 1943–1944

Saara Tuukkasen päiväkirjoihin ja hänen kertomiinsa muistoi-
hin perustuva teos kuvaa elämää naisten erityistyöleirillä, teh-
tävässä, joka vei nuoren kokemattoman naisen maailmaan, jol-
laista hän ei ollut osannut kuvitellakaan.

Saara Tuukkanen oli juuri valmistunut sosiaalikasvattajak-
si, kun Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö etsi nuoria 
koulutettuja naisia erityistyöleirien valvojiksi. Saara kiinnostui 
houkuttelevan kuuloisesta työpaikasta ja tuli valituksi.

Saaralle annettiin salainen käsky kirjata kaikki leirillä ta-
pahtuneet laiminlyönnit ja leirin johtajan isänmaata loukkaa-
vat puheet ja tekemiset sekä ilmoittamattomatta jätetyt menot, 
sillä johtajaa epäiltiin mustanpörssin kaupasta.

Leirin todellisuus paljastui Saaralle heti kättelyssä. Telttojen 
läheltä kuuluu naisääni. – Kukahan saatanan huora nyt tulee, 
oikeenko sitä perkelettä on hevoskyydillä noudettu. Pian kuului 
muidenkin naisten ääniä. – Onks tuo huora vai mikä saatanan 
akka se on? – Saatanan perkeleen narttu. Saaran silmiä alkoi kir-
vellä.” 

Naisten erityistyöleireille tuotiin naisia kaikista yhteiskun-
taluokista. Syynä olivat mm. irtolaisuus ja prostituutio, mut-
ta syyksi riitti myös, että oli mustalainen, juutalainen tai juu-
talaista sukutaustaa. Leireille oli saattanut joutua myös syyttä 
naapurin ilmiannon takia.

Kaikki leiriin liittyvät asiat oli luokiteltu salaisiksi. Tämä kaikki salailu painoi Saaraa vuosikaudet, kunnes hän päätti elämänsä lop-
pupuolella kertoa tarinansa. Saara Tuukkanen kuoli 29.9.2011.

Kirja keskittyy pääosin Heinäveden erityisleirille. Kun Heinäveden telttaleiri lakkautettiin joulukuussa 1943, Saara Tuukkanen 
siirtyi muille leireille, joissa hän työskenteli apulaisjohtajana.

Kirjan esipuheen on kirjoittanut dosentti Sari Näre.

• ISBN/EAN 978-952-312-124-9
• Luokka 99.1
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm   • Sidottu
• n. 250 s.   • Ovh 31,90
• Ilmestyy 3/2015
• ISBN/EAN 978-952-312-153-9
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ROGER FORD

Saksan salaiset aseet toisessa maailmansodassa

Toisen maailmansodan aikana kolmannen valtakunnan tiede-
miehet ja insinöörit oli valjastettu kehitysprojektiin, jonka tar-
koitus oli muuttaa koko sodankäynti lopullisesti. Vaikka he 
eivät kaikilta osin onnistuneet siinä omana aikanaan, heidän 
voidaan kuitenkin sanoa kylväneen tulevan sotateknologian 
siemenet.

Saksan salaiset aseet toisen maailmansodan aikana on tyh-
jentävä selonteko tuosta projektista, sen onnistumisista ja epä-
onnistumisista.

Teos kartoittaa Saksan salaisten aseohjelmien kehityksen il-
massa, maalla ja merellä.

Oman lukunsa ovat saaneet niin suihkukoneet, raketti-
moottorilla varustetut lentokoneet, ohjukset, tykistö, panssa-
rivaunut, sukellusveneet kuin ydin- ja kemialliset aseetkin.

Kirjassa esitellään myös sellaiset vähän tunnetut kehitysoh-
jelmat, kuten Amerikkaan asti lentävä pommikone. 

Lowë-panssarivaunuprojekti oli jatkoa huipputehokkaalle 
Tigerille. Lowëen oli upotettu uskomaton määrä terästä, mikä 
kostautui suurena painona. Maus-panssarivaunu oli Lowëäkin 
massiivisempi projekti ja se painoi lähes 200 tonnia, kun ras-
kaimmat tuon ajan vaunut olivat 50-tonnisia.

Kirjassa on 80 valokuvaa ja yli 100 piirrosta Saksan salai-
sista aseista.

• ISBN/EAN 978-952-312-131-7
• Luokka 90.35
• Suomennos Jere Saarainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 205 x 260 mm 
• Sidottu, kuvitettu
• 224 s.
• Ovh 32,90
• Ilmestyy 2/2015

Roger Ford�
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nin aseistuksen kehitykseen. Hänen aiempia teoksiaan ovat The Tiger Tank, konetuliasei-

den historiaa ja kehitystä käsittelevä The Grim Reaper� �����=R;;�	����� 	���������	�������-

koista kertova The Whites of Their Eyes.
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TAPIO LUOMA

Siunausta ja varjelusta elämääsi

Espoon piispan lämminhenkinen kirja on kuin rohkaiseva ja kannustava kädenojennus, jo-
ka sopii erityisen hyvin lahjaksi. 

Emme aina voi valita, millaisia reittejä kuljemme. Välillä saamme vaeltaa helppokulkuisia 
ja aurinkoisia taipaleita, toisinaan meidät johdatetaan poluille, joilla epävarmuus ja huolet pi-
mentävät näköalan. On kuitenkin turvallista tietää, että me emme tee koskaan matkaamme 
yksin. Raamattu sanoo: ”Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pi-
tää teistä huolen.” Huolettomuus on pyhää silloin, kun annamme tiemme Jumalan haltuun.

Tapio Luoman lyhyet ajatelmat ovat kiteytymiä kristillisen uskon vuosisataisesta perin-
teestä. Hänen ajattelunsa nousee Raamatusta, mutta kurkottaa kohti nykyajan ihmisen elämäntuntoja ja hänen arkeaan. Hänen suo-
ra ja elämänläheinen kirjoitustyylinsä puhuttelee aikamme ajattelevaa ihmistä. 

Isotekstinen kirja sopii myös niille, jotka eivät jaksa lukea paljon.

ANNA-MARI KASKINEN – ARI LAITINEN

Tänään tahdon kiittää

Kiitoksen sana riittää valaisemaan päivän, kiitollinen mieli koko elämän.
Anna-Mari Kaskisen ja Ari Laitisen kaunis lahjateos on täynnä iloa ja kiitosta. Kaskisen 

herkät runot pukevat kiitollisuuden sanoiksi, joita saaja kantaa sydämessään kauan. Laitisen 
taidokkaat akvarellit heijastavat oivasti kirjan tunnelmia. 

Oiva valinta kaikkiin kevään juhliin ja merkkipäiviin, kun haluat kiittää, muistaa tai on-
nitella tärkeää ihmistä.

• ISBN /EAN 978-952-231-114-0
• Luokka 24.1
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 220 x 220 mm 
• Sidottu, nelivärinen
• n. 60 s.   • Ovh 17,90
• Ilmestyy 4/2015

Tapio Luoma�
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kaissut aiemmin mm. hartauskirjan Iloa ja siunausta sinulle.

• ISBN /EAN 978-952-312-133-1
• Luokka 82.2
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 130 x 245 mm   • Sidottu, nelivärinen
• 60 s.   • Ovh 22,90   • Ilmestyy 4/2015

Anna-Mari Kaskinen on palkittu kirjailija, runoilija ja sa-
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runolahjakirjojen lisäksi hän on kirjoittanut mm. varhaisnuor-
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Ari Laitinen�
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akvarelleja on useiden museoiden ja yksityisten keräilijöiden 

taidekokoelmissa, ja niitä on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä 
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MARIKA KIVIHARJU 

Alaston totuus
Tunnettuja suomalaisia pintaa  

syvemmältä

Ainutlaatuinen kuvateos esittelee tunnetuista suomalaisista 
sen tuntemattomamman puolen. Vaatteidensa lisäksi kuvat-
tavat ovat rohkeasti riisuneet verhoja yksityisimmän minän-
sä ympäriltä. 

Marika Kiviharju on tullut tunnetuksi ottamistaan kau-
niista alastonkuvista, joita oli näytteillä hänen kiitetyssä va-
lokuvanäyttelyssään ”We Want You – Naked!” keväällä 2014. 
Kiviharjun tyylikkään kuvaustyylin vakuuttamana on mo-
ni omalla alallaan tunnetuksi tullut henkilö ollut valmis tu-
lemaan ikuistetuksi ilman vaatteita. Mukana ovat mm. Stefan 
Lindfors, Antti Reini, Tiina Jylhä, Wallu Valpio, Teuvo Lo-
man, Remu Aaltonen ja Jörn Donner. 

Kuvien lisäksi kirjassa esiintyvät henkilöt kertovat mm. jul-
kisen ja yksityiselämän välisestä suhteesta, julkisesta ja yksityi-
sestä minästään – ja tietenkin pintaa syvemmältä. Mukana on 
myös katsaus työuraan. 

• ISBN/EAN 978-952-312-113-3
• Luokka 99
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 210 x 270 mm 
• Sidottu, mustavalkoinen
• 140 s. 
• Ovh 32,90
• Ilmestyy 4/2015

Marika Kiviharju�
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tunut medianomi ja ammattivalokuvaaja. Taiteellisista alastonkuvista tunne-
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TOIMITTANUT KIRSI TUOMINEN

Suomen kauneimmat  puutarhat

21 kauneinta suomalaista puutarhaa, kaikki yksilöllisiä, kaik-
ki upeita.

Kirjaan on koottu yhteistyössä Viherpiha-lehden kanssa 
puutarhoja eri puolilta Suomea, niin etelästä kuin pohjoises-
takin. Teos näyttää, miten monella eri tyylillä pihapiirinsä voi 
rakentaa. Se antaa myös paljon toteuttamiskelpoisia ideoita vi-
herpeukaloille.

Kirjaan valittuja puutarhoja katselemalla saa uutta inspi-
raatiota pihasuunnitteluun tai niiden avulla voi löytää ratkai-
sun johonkin puutarhan ongelmalliseen paikkaan, missä mi-
kään kasvi ei tähän mennessä ole ollut edukseen. Jokin kirjan 
puutarhoista saattaa innostaa suurempaankin muutokseen 
omalla pihalla.

Jokaisen puutarhan esittelyn yhteydessä on puutarhurin 
vinkit kunkin pihan toteuttamiseksi ja hoitamiseksi. 

Puutarhoja on yhtä monenlaisia kuin puutarhureitakin, ja 
toivepuutarha voi olla upea, olipa se välimerellinen, romantti-
nen, itämainen tai idearikas kierrätyspiha. Kaikki nämä ja mo-
net muut tyylit löytyvät tästä kirjasta.

• ISBN/EAN 978-952-312-106-5
• Luokka 67.3
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy 
• 210 x 270 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 144 s. 
• Ovh 31,90
• Ilmestyy 1/2015

Hortonomi Kirsi Tuominen on puutarhaopettaja ja kokenut puutarha-

neuvoja. Hän on kirjoittanut kirjat Kaikki kompostoinnista, Tuoksuva puutarha 

ja parveke, Maanpeitekasvit sekä Syötävän kaunis piha.
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ANNIKA CHRISTIANSEN – ULRICA OTTERLING 

Ruukkupuutarha 
Iloa ympäri vuoden

Kokonaisen puutarhan voi kasvattaa ruukuissa. Upeasti kuvitettu teos antaa runsaasti ideoi-
ta jokaiseen vuodenaikaan.

Puutarhaa voi täydentää ja elävöittää ruukkuistutuksilla. Ruukkuviljely on täydellinen 
vaihtoehto myös silloin, kun omaa pihaa ei ole. Ruukkuihin istutetuilla kukilla, yrteillä ja 
muilla viherkasveilla voi kaunistaa parvekkeen, terassin tai portaikon. 

Jokaisella vuodenajalla ja kasvukaudella on oma viehätyksensä. Kirja kertoo, mitkä ke-
vät- ja syyskasvit kestävät kylmää, millä kasveilla on pitkä kukinta-aika ja miten ruukkukas-
vien talvisäilytys onnistuu. Ruukkukasvatuksella voi myös pidentää sään vaihteluille herk-
kien kasvien kasvukausia. 

Kirja opastaa erilaisten kasvien istutuksessa ja hoidossa sekä eri lajien yhdistelemisessä. 

MALENA SKOTE

100 uutta ja hyödyllistä ideaa puutarhaan 

Tässä innostavassa opaskirjassa on ohjeet yli 100 projektiin sekä paljon erilaisia inspiroivia 
vinkkejä, joita voi omassa puutarhassaan toteuttaa aikaisesta keväästä myöhäissyksyyn.  

Vuosi puutarhassa on täynnä luomisen iloa. Linnunpönttö, kiipeilyteline, viljelylaatikko, 
perhosbaari – kaiken tämän ja paljon muuta voi tehdä hyvin yksinkertaisista aineksista. Ja mi-
kä parasta: puutarhaan voi vähällä vaivalla luoda uutta ilmettä käyttämällä sitä, mitä on tarjol-
la jo valmiiksi: risuja, puunoksia, sammalta, vanhoja puita ja kantoja – sekä vanhoja talousesi-
neitä ja käytöstä poistettuja tarvekaluja.

Itse tehdyt, uniikit yksityiskohdat tekevät pihapiiristä persoonallisen. Monet ideoista kan-
nattaa toteuttaa siksikin, että ne saavat myös esim. linnut ja pölyttäjähyönteiset viihtymään 
puutarhassa.

• ISBN/EAN 978-952-312-103-4
• Luokka 67.3
• Suomennos Jutta Jarvansalo
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 287 mm   • Sidottu, nelivärinen
• 216 s.   • Ovh 31,90   • Ilmestyy 1/2015

Annika Christensen�
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ja. Hän on ruotsalaisen Allt om Trädgård  -puutarhalehden kolumnisti ja pitää myös puu-
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Ulrika Otterling�
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Trädgård -puutarhalehteen.

• ISBN/EAN 978-952-312-116-4
• Luokka 67.3
• Suomennos Jutta Jarvansalo
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 260 mm   
• Sidottu, nelivärinen
• 151 s.   • Ovh 29,90   
• Ilmestyy 2/2015

Malena Skote on arkkitehti, joka työskentelee kirjoittajana, kuvittajana ja va-

lokuvaajana. Hän on julkaissut useita suosittuja puutarha-, betonityö- sekä tee se 

itse -kirjoja.
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KIRSI TUOMINEN

Kaikki kompostoinnista ja maanparannuksesta

Käytännöllinen opas kaikenlaiseen kompostointiin sekä kompostista syntyvän humuksen 
hyödyntämiseen maanparannusaineena.

Kirjassa on selkeät ohjeet elintarvike-, puutarha- ja käymäläkompostin perustamisek-
si sekä niiden hoitamiseksi. Kirjassa esitellään myös muut yleiset kompostointitavat, kuten 
mato-, kate-, pinta-, syvä- ja lantakomposti.

Kirsi Tuominen vastaa kirjassaan yleisimpiin kompostoinnista esitettyihin kysymyksiin, 
mm. millaisen kompostin valitsen, miten poistan kompostin hajuhaitat, miten saan kom-
postin toimimaan tehokkaasti tai miten hoidan kompostia talvella.

Kompostista syntyvä humus on maanparannusaineista tärkein ja sen ansiosta kasvit kas-
vavat paremmin. Humus parantaa maan rakennettaja ylläpitää kasveille tärkeää maan pien-
eliötoimintaa. Kirjassa selvitetään humuksen kypsyysasteen merkitys erilaisille kasveille ja 
sen käyttömäärät puutarhan parhaaksi.

RIKU CAJANDER

Luontopiha     Ympäristöystävällinen piha ja puutarha

Uudistettu laitos Riku Cajanderin kysytystä puutarhakirjasta on jokaisen puutarhurin, luon-
toharrastajan ja eläinten ystävän toivekirja

Luontoystävällisellä pihalla viihtyvät erilaiset kasvit, linnut, perhoset, hyödylliset hyön-
teiset ja muutkin eläimet. 

Riku Cajanderin kiehtovassa kirjassa annetaan seikkaperäisiä ohjeita luontopuutarhan 
perustamiseen. Teoksessa esitellään kasvilajeja, jotka edesauttavat eläinten viihtymistä. Esille 
tuodaan myös ne olosuhteet, joita eri linnut, nisäkkäät ja hyönteiset tarvitsevat, jotta ne saa-
daan houkuteltua pihan vierailijoiksi ja asukkaiksi.

Hoitamalla pihaa ympäristöystävällisesti voi omalta osaltaan hillitä ilmastonmuutosta ja 
osallistua uhanalaisten ja vähenevien eläin- ja kasvilajien suojeluun.

• ISBN/EAN 978-952-312-111-9
• Luokka 67.3
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 175 x 220 mm   • Sidottu, nelivärinen
• 140 s.   • Ovh 27,90
• Ilmestyy 2/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-151-5

Hortonomi Kirsi Tuominen on puutarhaopettaja ja kokenut puutarhaneuvoja. 

Hän on aiemmin kirjoittanut teokset Tuoksuva puutarha ja parveke, Maanpeitekas-

vit ja Syötävän kaunis piha.

• ISBN /EAN 978-952-312-122-5
• Luokka  67.3 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 168 x 220 mm 
• Nidottu
• n. 200 s.
• Ovh 27,90 €
• Ilmestyy 2/2015
• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-312-152-2

FM Riku Cajander�
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on luontoharrastaja ja -kuvaaja ja toimii aktiivisesti ympäristöliikkeessä. Hän on aikaisem-

min julkaissut mm. kirjan Puutarhan parhaat perhoskasvit.
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EEVA RUTANEN – JAANA ÖLJYMÄKI

Tuohitöiden käsikirja

Monipuolinen tuohityökirja on suunnattu niin tuohitöitä 
aloitteleville kuin jo vuosia harrastaneille. 

Kirjassa opastetaan selkeiden ohjeiden ja työvaihekuvien 
avulla valmistamaan monenlaisia hyötyesineitä tästä kauniis-
ta luonnonmateriaalista. Perinteisten tuohitöiden lisäksi kirja 
esittelee uusia, moderneja malleja ja tekniikoita, kaiken kaik-
kiaan 40 projektia. 

Lisäksi kirjassa opetetaan tuohitöiden tärkeät perusasiat, 
kuten tuohen ottaminen, puhdistaminen ja säilyttäminen. 

Kirjassa esitellään myös ideakuvin erilaisia variaatioita eri 
tuotteista. Kirjan ohjeita soveltamalla on mahdollista kehitellä 
erityyppisiä esineitä itsekin.

• ISBN/EAN 978-952-312-105-8
• Luokka 65.92
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 170 x 225 mm   • Sidottu, nelivärinen
• 200 s.   • Ovh 31,90   • Ilmestyy 1/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-154-6

Ylivieskalainen Eeva Rutanen aloitti tuohitöiden tekemi-

sen vuonna 1982. Hän on opettanut tuohitöiden tekemistä 
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tossa käsi- ja taideteollisuusosastolla vaatesuunnittelun ja 
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asuu Haapajärvellä. Hän on harrastanut valokuvausta vuodes-
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DELPHINE GLACHANT

Kumilenkkikorut

Euroopan lapset ja nuoret vallannut koruvillitys on nyt ehtinyt meillekin. Värikkäistä 
kumilenkeistä punottuja rannekoruja ja sormuksia askarrellaan itselle, niitä annetaan 
ystäville ja vaihdellaan keskenään.

Tämä opaskirja neuvoo, miten kumilenkit kiedotaan erilaisiksi punoksiksi pienen 
punontatelineen ja koukun avulla. Kirja esittelee 14 eri punontamallia, joita sovelta-
malla ja värejä vaihtelemalla syntyy lukematon määrä erilaisia koruvaihtoehtoja. 

Selkeiden kuvallisten ohjeiden lisäksi kirjassa on eri punontatekniikoiden kohdal-
la kuvakoodi, joka puhelimella luettaessa antaa puhelimen näytölle opastusvideon eri 
työvaiheista.

Kaikkia kumilenkkikorujen valmistamiseen tarvittavia välineitä on saatavissa suo-
malaisista askartelukaupoista.

JODI BOMBARDIER

Hienoimmat metallilankakorut
Opi klassinen filigraanitekniikka

Filigraanikorut rakentuvat hienoista metallilangoista, jotka muotoillaan hennon pitsi-
mäisiksi kuvioaiheiksi. Taidokasta filigraanitekniikkaa käytettiin Troijassa jo kaksitu-
hatta vuotta ennen ajanlaskumme alkua.

Kirja opettaa filigraanitekniikan perusteet ja antaa työohjeet yli kahteenkymme-
neen ihastuttavaan metallilankakoruun.

Teos opastaa työkalujen oikeaan käyttöön ja metallilangan käsittelyyn. Kirjan oh-
jeet on jaettu kolmeen luokkaan: aloittelijat, keskitason taitajat ja taitavat tekijät.

Erityyppisten ja -vahvuisten metallilankojen kiertäminen ja taivuttaminen tarjoaa 
loputtomasti mahdollisuuksia. Opittuasi tekniikan voit luoda uskomattoman taidok-
kaita kaulakoruja, riipuksia, rannekoruja, korvakoruja ja sormuksia.

• ISBN/EAN 978-952-312-137-9
• Luokka 65
• Suomennos Sirkka Aulanko
• Kansi Créative imports
• 165 x 220 mm   • Nidottu, nelivärinen
• 48 s.   • Ovh14,90   • Ilmestyy 1/2015

• ISBN/EAN 978-952-312-093-8
• Luokka 65
• Suomennos Eva Katajamäki
• Kansi Adrian Newman
• 215 x 260 mm   • Nidottu, nelivärinen
• 135 s.   • Ovh 28,90   • Ilmestyy 1/2015

Jodi Bombardier on amerikkalainen korusuunnittelija. Hän on aiemmin kirjoitta-

nut kirjan Weave, Wrap, Coil�E2;=;F�������	���Step by Step Wire Jewelry -korulehden 

toimittajakuntaan. Hän on myös suunnitellut käsin valmistettavan korusarjan Jewels 
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ta käsityö- ja askartelukirjoja.
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EDIE ECKMAN

Lisää villiä virkkausta!
Uusia tapoja yhdistellä palavirkkauksen 

kuvioita

Virkkauksen kuningatar Edie Eckman vie palavirkkauksen 
taas askeleen eteenpäin. Tässä kirjassa hän esittelee 90 uutta 
virkattua kuviota ja monta nerokasta tapaa yhdistellä kuviot 
uusiksi mielenkiintoisiksi pinnoiksi.

Palasten yhdistämisen ei tarvitse olla työn vaikein ja hanka-
lin vaihe, vaan se voi olla yhtä mielenkiintoista kuin erilaisten 
kuvioiden luominenkin. Kuvioita voidaan yhdistää monin eri 
tavoin reunoista, kulmista tai täytekuvioita käyttämällä. Ku-
vioista muodostuva muotojen ja värien palapeli on monien 
mahdollisuuksien leikki. 

Kirjan selkeät ohjeet ja käytännölliset esimerkkityöt on tar-
koitettu antamaan alkusy säys omalle luovuudellesi. Kirjan tek-
niikoita ja malliesimerkkejä voi soveltaa erilaisina muunnelmi-
na lähes loputtomasti.

• ISBN/EAN 978-952-312-109-6
• Luokka 65 
• Suomennos Tuulia Salmela
• Kansi Carolyn Eckert
• 175 x 255 mm   • Nidottu, nelivärinen
• 230 s.   • Ovh 29,90   • Ilmestyy 2/2015

Edie Eckman on yhdysvaltalainen käsityönopettaja ja tunnettu neule- ja virkkuu-
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CERI OLOFSON

Huikeimmat täytekakut     Sisällä sen salaisuus

50 upeaa ja herkullista täytekakkua, joiden salaisuus paljastuu, kun leikkaat ensim-
mäisen palan. Kuuluisa kakkumestari Ceri Olofson on suunnitellut kotileipureille 
mahtavan valikoiman täytekakkuja, jotka ovat kauniita paitsi päältä myös sisältä.

Upeiden luomusten joukossa on esimerkiksi hauskuutta täynnä oleva Sateenkaa-
riyllätys, suloisen vaaleanpunaisin sävyin kuorrutettu Mansikkaherkku ja suorastaan 
satumainen 24 karaatin kultahurmio ‒ kaikki kakkuja, jotka koristavat pöytää ja pal-
jastavat suuren yllätyksen, kun ne leikataan auki.

Kirja opettaa tekniikat ja työvaiheet, joilla kokemattomampikin leipuri onnistuu 
luomaan uudenlaisia kakkuja juhlapöydän kruunuksi. Selkeät ohjeet on varustettu 
havainnollisin työvaihekuvin. 

Kirjasta löytyy sopiva kakku jokaiseen tilaisuuteen, tärkeiden juhlien ja merkki-
päivien taidokkaasti koristelluista kerroskakuista aina lastenkutsujen hauskoihin ka-
ramellikätköihin. 

MATTI RÄMÖ

Polkupyörällä Ukrainan halki Istanbuliin 

Matti Rämö polkee seitsemännessä matkakirjassaan Helsingistä Ukrainan ja Georgian kaut-
ta Istanbuliin. Kuuden viikon ja 3 500 kilometrin matka vie sorateille Baltian reheviin met-
siin ja Valko-Venäjän halki Ukrainaan, josta reitti poikkeaa Transnistriaan, Neuvostoliiton 
jakojäännökseen. Odessasta Rämö ottaa lautan Mustanmeren poikki Georgiaan, ja taival jat-
kuu Itä-Turkissa rannikkoa seuraillen ja sitten vuoriston kautta Istanbuliin.

Minskissä Rämö vierailee kielletyssä koulussa, Kiovassa humalikko uhkaa sytyttää mat-
kamiehen parran. Moldovassa varoitellaan Transnistrian bandiiteista, mutta varas iskee vas-
ta Odessassa, kun pyörä katoaa lauttatoimiston porttikongista. Rämö kokoaa itsensä ja ostaa 
uuden menopelin. Istanbulissa Rämö tapaa tyttärensä ja saa oman annoksensa mellakkapo-
liisin kyynelkaasuhyökkäyksestä.

• ISBN/EAN 978-952-312-092-1
• Luokka 68.2
• Suomennos Anna Maija Luomi
• Kansi Lucy Parissi
• 200 x 220 mm   • Nidottu, nelivärinen
• 160 s.   • Ovh 28,90   • Ilmestyy 2/2015

Ceri Olofson�
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-kakkustudion omistaja. Olofsonin luomuksia on usein esitelty kansainvälisessä lehdis-

tössä kuten Brides- ja Wedding Cakes: A Design Source -lehdissä. Hän aloitti leipomisen 
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sa ja taiteellinen luomiskykynsä ovat täydentäneet toisiaan suurenmoisella tavalla.

• ISBN/EAN 978-952-312-119-5
• Luokka 40.8 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm   • Sidottu, kuvaliite
• n. 300 s.   • Ovh 29,90   • Ilmestyy 2/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-155-3

Matti Rämö� 
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ta matkoistaan ovat ilmestyneet kirjat Rengasrikkoja Saharas-

sa� E2;;RF��Polkupyörällä Intiassa� E2;=;F��Polkupyörällä Thaimaasta 

Vietnamiin� E2;==F�� Polkupyörällä Jäämerelle� E2;=2F�� Polkupyörällä 

Islannissa� E2;=4F� ����� Polkupyörällä Andalusian vuorilta Afrikkaan 

E2;=BF�
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ISMO LOIVAMAA (TOIM.)

Soita, soita sinikello
Suomen lasten kesärunot

Soita, soita sinikello vie nostalgiselle matkalle lapsuuden kesiin. Kokoelma on 
täynnä kesäisiä iloja ja aurinkoisia muistoja.

Sukupolvesta toiseen yhteistä omaisuutta ovat mm. Soita, soita sinikello, 
Niityllä sirkka viulua soittaa sekä Lauloi sirkka lystiksensä. Tuoreimmissa ru-
noissa ihmetellään, missä on kesän pesä ja makaillaan rannalla kutitus kielen-
kannalla. Runoilijat ovat tuttuja ja rakkaita Immi Hellénistä Hannele Huo-
viin ja Topeliuksesta Jukka Itkoseen.

Hyväntuulisen kirjan kuvituksena on käytetty Martta Wendelinin kaunii-
ta, tunnelmantäyteisiä maalauksia.

SANNA PELLICCIONI

Onni-pojan seikkailut 

Suositun Onni-poika -sarjan kolme ensimmäistä osaa koottuna yh-
deksi kirjaksi.

Yleisön pyynnöstä, ja koska useita sarjan varhaisempia osia ei 
enää ole saatavilla, julkaistaan Onni-kirjoja nyt uusina yhteisniteinä.  

Kirja Onni-pojan seikkailut sisältää tarinat: Onni-pojan puuha-
kas päivä, Onni-pojan mahtava matka sekä Onni-pojan kierrätyskirja. 

2–6-vuotiaille.

• ISBN/EAN 978-952-312-100-3
• Luokka L85.2 
• Kansi Sanna Pelliccioni
• 215 x 160 mm   • Sidottu, nelivärinen
• 90 s.   • Ovh 21,90
• Ilmestyy 1/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-156-0

• ISBN/EAN 978-952-492-118-8
• Luokka L84.2 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 190 mm   • Sidottu, nelivärinen
• 64 s.   • Ovh 21,90
• Ilmestyy 1/2014
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-157-7

Ismo Loivamaa on toimittaja ja kriitikko, joka on julkaissut lasten- ja nuortenkir-
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Sanna Pelliccioni�
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SAMULI VÄÄNÄNEN

Keikkabus-
sin parhaat 
 musavitsit
ISBN/EAN 978-952-312-127-0
Luokka T84
ovh 11,00
Ilmestyy 4/2015

MONIKA PEETZ

Tiistaisiskot
ISBN/EAN 9789523121614

Luokka T84.2
ovh 11,00

Ilmestyy 1/2015

PETER JAMES

Kuoleman koura 
on kylmä
ISBN/EAN 9789523121621
Luokka T84.2
ovh 11,00
Ilmestyy 2/2015

PETER JAMES

Kuolema kulkee 
kulisseissa

ISBN/EAN 9789523121638
Luokka T84.2

ovh 11,00
Ilmestyy 2/2015

ANNA MISKO

Armovuosi
ISBN/EAN 9789523121645
Luokka T84.2
ovh 11,00
Ilmestyy 3/2015

FELIX WEINBERG

Poika 30529
Elossa viiden 

 keskitysleirin jälkeen
ISBN/EAN 9789523121652

Luokka T99.139
ovh 11,00

Ilmestyy 4/2015

monika peez

Tiistaisiskot
romaani

minerva
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Tulevat sähkökirjat
Minna Mikkonen: Kivenkerääjät 
ISBN/EAN 978-952-312-158-4

Anna Karolina Larsson: Paviaanivarkaus 
ISBN/EAN978-952-312-140-9

Peter James: Kuolema leikkii tulella
ISBN/EAN 978-952-312-141-6

Markku Lappalainen: Miksi aivot sanovat ei – Opi uusi tapa 
ajatella
ISBN/EAN 978-952-312-142-3

Jonna Pulkkinen: Kieltolaki – Kielletyn viinan historia Suomessa 
ISBN/EAN 978-952-312-143-0

Seija A. Niemi: Koivu – Suomen kansallispuu
ISBN/EAN978-952-312-144-7

Anu Hopia – Tatu Lehtovaara: Kasvikset kemistin keittiössä – 
Parhaat valmistusmenetelmät
ISBN/EAN 978-952-312-145-4

Kimmo Kiljunen: Eläkeläisten taitettu itsetunto – 
 Seniorikansalaisena nyky-Suomessa
ISBN/EAN 978-952-312-146-1

Timo Vihavainen – Marko Hamilo – Joonas Konstig (toim.): 
Mitä mieltä Suomessa saa olla – Suvaitsevaisto vs. arvo-
konservatiivit
ISBN/EAN978-952-312-147-8

Risto Uimonen: Juha Sipilä – Keskustajohtajan henkilökuva
ISBN/EAN 978-952-312-148-5

Atik Ismail: Ammattina jalkapallo – Suomalaisfutaajat 
 maailmalla 1952-2014
ISBN/EAN 978-952-312-149-2

Irja Kortelainen: Isä ja poika kaukopartiossa – Pekka ja  
Pauli Savinaisen sotamuistelmat
ISBN/EAN 978-952-312-150-8

Kirsi Tuominen: Kaikki kompostoinnista ja maanparannuksesta
ISBN/EAN 978-952-312-151-5

Riku Cajander:  Luontopiha – Ympäristöystävällinen piha ja 
puutarha
ISBN/EAN 978-952-312-152-2

Risto Joutjärvi: Valvojana naisten erityistyöleirillä –  
Saara Tuukkasen muistelmat 1943-1944
ISBN/EAN 978-952-312-153-9

Jaana Öljymäki – Eeva Rutanen: Tuohitöiden käsikirja
ISBN/EAN 978-952-312-154-6

Matti Rämö: Polkupyörällä Ukrainan halki Istanbuliin
ISBN/EAN978-952-312-155-3

Sanna Pelliccioni: Onni-pojan seikkailut
ISBN/EAN 978-952-312-156-0

Ismo Loivamaa (toim.): Soita, soita sinikello – Suomen lasten 
kesärunot
ISBN/EAN 978-952-312-157-7

Samuli Väänänen: Keikkabussin parhaat musavitsit
ISBN/EAN 978-952-312-159-1

Wallsten, Erik; Wahlström, Thomas: Paleo – Ihmisen alkuperäi-
nen ruokavalio ja moderni elämäntapa
ISBN/EAN  978-952-312-160-7
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Saatavilla myös mm.
Peter James: Kuoleman kanssa ei kujeilla
ISBN/EAN 9789524928281

Peter James: Kuolema katsoo kohti
ISBN/EAN 9789524928298

Peter James: Kuolema ei riitä 
ISBN/EAN 9789524928304

Peter James: Kuolema peittää jäljet 
ISBN/EAN 9789524928311

Peter James: Kuolema ei käy kauppaa 
ISBN/EAN 9789524928328

Peter James: Kuolema kulkee kannoilla 
ISBN/EAN 9789524928335

Peter James: Kuoleman koura on kylmä 
ISBN/EAN 9789524928342

Peter James: Kuoleman kello käy 
ISBN/EAN 9789523120730

Jimmy Burns: Maradona – Maailman paras jalkapalloilija?
ISBN/EAN 9789523120679

Sanna Pelliccioni: Onni-poika menee mummolaan
ISBN/EAN 9789523120846

Jaana Laamanen: Unohdetut sotilaat – Vaiettuja rintama-
kokemuksia ISBN/EAN 9789523120815

Markku Hattula: Kaukopartion kujanjuoksu
ISBN/EAN 9789523120716

Lars Pettersson: Koutokeino, kylmä kosto
ISBN/EAN 9789523120723

M. G. Soikkeli: Läpinäkyvä kuolema
ISBN/EAN 9789523120709

Elina Reenkola: Nainen ja häpeä
ISBN/EAN 9789523120792

Esko Seppänen: Suomen rikkaat – Kuka kukin on
ISBN/EAN 9789523120747

Henrik Tala: Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat – Ranskan apu 
Suomelle 1939–1940  ISBN/EAN 9789523120822

Heli-Maija Heikkinen: Viestikyyhkyupseeri
ISBN/EAN 9789523120693

Jonna Pulkkinen: Jallu – Jaloviinan ja paloviinan historia 
ISBN/EAN 9789524928106

Jonna Pulkkinen: Kossu – Koskenkorvan ja suomalaisen vodkan 
historia  ISBN/EAN 9789523120860

Heikki Saari: Kotiryssät – Suomalaista suhdetoimintaa 
 neuvostoaikaan  ISBN/EAN 9789523120761

Kikka Seppä: Löydä oma tyylisi – Jokanaisen pukeutumisopas
ISBN/EAN 9789523120808

Karin Sturm: Michael Schumacher – Elämäkerta 
ISBN/EAN 9789523120662

Sinikka Piippo: Mielen ruokaa – Ravinnon vaikutus muistiin, 
jaksamiseen ja henkiseen tasapainoon
ISBN/EAN  9789523120785

Markus Hotakainen: Onko siellä ketään? – Avaruuden älyä 
 etsimässä  ISBN/EAN 9789523120778

Pekka Hämäläinen – Jukka-Pekka Vuorinen: Potkut – Haaksi-
rikko vai uusi mahdollisuus ISBN/EAN 9789523120754

Li Anderssoni – Susanna Koski:  Punavihreä, sinivalkoinen – 
Keskustelukirjeitä  ISBN/EAN 9789523120686

Richard Sakwa: Tapaus Hodorkovski – Toisinajattelijana Putinin 
Venäjällä  ISBN/EAN 9789523120877

Tommy Hellsten: Oivalluksen kynnyksellä
ISBN/EAN 9789524927505

Tommy Hellsten: Pysähdy – olet jo perillä: 12 oivalluksen polku
ISBN/EAN 9789524927628
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Sarah Hatton

MINERVA



Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:

Samu Nyström
Oodi sivistykselle
Helsingin työväenopisto 100 vuotta
Helsingin työväenopiston 100-vuotisjuhlakirja 

Johanna Aminoff-Winberg (toim.)
Ritarihuone ja Suomen aatelissuvut
Ritarihuoneen 150-vuotisjuhlakirja

Reijo Ikävalko
Iltatuulen viesti
Aikamiehet 50 vuotta 1964–2014
Aikamiehet-lauluyhtyeen juhlakirja

MINERVA KUSTANNUS TOMITTAA TILAUS-
KIRJOJA YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN

ERILAISIIN TARPEISIIN MM.:

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

Vuosien ammattitaidoilla ja kilpailukykyisin hinnoin!

Lastenkodinkuja 1 A, 4. krs, 00180 Helsinki
www.minervakustannus.fi
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YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLETilauskirjoja

Minerva

Iltatuulen viesti
Aikamiehet 50 vuotta 1964–2014

Reijo Ikävalkoallllkkkkkkkkokoooo
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