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Esipuhe

Näkemiin, kiitos

Tätä kirjoittaessani takana on mielenkiintoinen päivä. Olemme päivän mittaan 
haastatelleet Minervan hallituksessa seuraajaehdokkaitani. 

Takana on myös mielenkiintoinen 25 vuotta. Niin pitkään olen viihtynyt kus-
tannusalalla. Pian vuodenvaihteen 2019 jälkeen on aika sanoa näkemiin ja siirtyä 
seuraavaan elämänvaiheeseen.

Hyvillä mielin katselen taaksepäin. On ollut ilo palvella ”suurta lukevaa ylei-
söä”. Suomi on pitkään ollut lukutaidon ja lukemisen ykkösmaa, ja sellaiset kan-
salliset arvot kuin sivistys ja tasa-arvo ovat pitkälle rakentuneet yhteisesti jaetun 
kirjallisen kulttuurin varaan. Kirjalla on ollut kysyntää ja arvoa. 

Hyvillä mielin katselen myös pian entisen työnantajani, Minerva Kustannuk-
sen tähänastista taivalta. Olemme saaneet toistakymmentä vuotta yhdessä raken-
taa Minervan kustannusohjelmaa, taloutta ja brändiä. Nyt kun on pian aika luo-
vuttaa ohjat uudelle toimitusjohtajalle, voin tehdä sen luottavaisin mielin. Hyvä 
tästä on tullut.

Eteenpäin katsellessani tunnistan muutoksen tuulet. Tulin alalle, joka 25 vuot-
ta sitten oli trendikäs, kasvava ja vakaa. Sittemmin kirja-alan vakaus on vaihtu-
nut kiihtyvään muutokseen ja kasvu kamppailuun kuluttajien huomiosta. Tren-
dikkyyden tilalle on tullut pikemmin vastakulttuurisuus. Kun ennen lasketeltiin 
myötävirtaan, on nyt tehtävä töitä, että pysyttäisiin edes paikoillaan. Sille, mikä 
ennen oli itsestään selvää, pitää nyt löytää perustelu.
Haasteita siis riittää. Mutta perustakin on vuosien saatossa rakennettu. Minerval-
la on edellytykset pärjätä. Kirjalla on edellytykset selviytyä. Suomella on edelly-
tykset lukemisen ykkösmaana näyttää suuntaa.

Näillä mennään. Näkemiin, kiitos!

Juhani Korolainen
toimitusjohtaja
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Sonia Paloahde
AAVISTUS

Tiivistunnelmainen trilleri rikkovasta rakkaudesta

Sonia Paloahteen esikoisromaani on vaikuttava kuvaus yk-
sipuolisen rakkauden tyranniasta ja oman minuuden huk-
kaamisesta.

Paula on älykäs introvertti, joka on muuttanut Helsin-
kiin opiskelemaan. Ainoa ihminen, jonka kanssa Paula 
viihtyy, on hänen paras ystävänsä Samuel. Itsekeskeinen 
näyttelijänalku ei huomaa, että Paula haluaa heidän suh-
teeltaan paljon enemmän kuin ystävyyttä.

Paulan haaveet romahtavat, kun Samuel eräänä päivä-
nä esittelee hänelle tuoreen vaimonsa Lisan. Tämä on ri-
kas perijätär ja julkisuudessa viihtyvä seurapiiripalstojen 
kuningatar.

Paula ei voi kuvitella elävänsä erossa Samuelista, joten 
kun Lisa tarjoaa hänelle paikkaa perheen taloudenhoita-
jana, Paula hylkää lupaavan akateemisen uran ja muuttaa 
tuoreen avioparin luokse.

Nuoren, lahjakkaan naisen elämänpiiri supistuu Lisan, 
Samuelin ja heille syntyvän lapsen ympärille. Lisan palkat-
tua lisää henkilökuntaa muuttuu ulospäin idylliseltä näyt-
tävän edustuskodin tunnelma aina vain oudommaksi. Pau-
la huomaa ympärillään tapahtuvan asioita, joihin hän ei 
löydä selitystä.

Kuka lopulta ohjailee murhaan johtavaa myrkyllistä 
näytelmää?

Espoolainen, nykyään Jyväskylässä asuva Sonia Paloahde  
(s. 1992) on kirjoitustyönsä ohella tehnyt mallin töitä ja toi-
minut asiakaspalvelu- ja myyntialalla kymmenen vuotta, jois-
ta kolme viimeistä esimiehenä. Hän on matkustanut 20 eri 
maassa ja rakastaa kieliä ja muita kulttuureja sekä psykolo-
gian opiskelua. Muihin harrastuksiini kuuluvat lukeminen, 
maalaaminen, piirtäminen, kuntoilu, elokuvat ja taide. Tällä 
hetkellä hän on erityisen kiinnostunut näyttelemisestä ja kir-
joittaa toista romaaniaan. Aavistus on hänen esikoisromaa-
ninsa.

ISBN 9789523127821
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 270 s.
Ilmestyy 1/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128309
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Anna Ekberg
USKOTTU NAINEN

Uusi huikea trilleri menestysromaanin Salattu nainen 
tekijältä.  

Christian ja Leonora näyttävät parilta, jolla on kaikkea: 
hyvä avioliitto, suuri kaunis koti ja aikuistuva poika, joka 
on juuri parantunut vaikeasta sairaudesta.

Kiiltokuva repeää, kun Leonoralle selviää, että Chris-
tianilla on suhde nuoren kollegansa Zenian kanssa.

Voisiko mies todella hylätä vaimon, joka on uhrannut 
uransa ja elämänsä hoitaakseen sairasta poikaansa ja huo-
lehtiakseen perheestään? Leonora päättää estää Christiania 
lähtemästä. Ja hänellä on siihen keinot.

Christian saa huomata, ettei hänellä ole ulospääsyä avio-
liitostaan – ainakaan niin kauan kuin Leonora on elossa. 

Christian ryhtyy toteuttamaan epätoivoista suunnitel-
maa, jonka seurauksia hän ei pahimmissa painajaisissaan-
kaan olisi osannut kuvitella. Onko hän koskaan todella 
tuntenut vaimoaan?

Anna Ekberg on tanskalainen bestseller-dekka-
risti. Häneltä on aikaisemmin julkaistu dekkari Sa-
lattu nainen.

• Arvostelu- ja myyntimenestys Tanskassa ja Ruotsissa. Myynyt Tanskassa 
jo lähes 40 000 kpl.

•  Anna Ekbergin kirjat edustavat erityisesti naisten suosiman Love Crimes 
-genren ehdotonta huippua.

ISBN/EAN 9789523127838
Luokka 84.2
Suomennos: Katarina Luoma
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu, suojapaperi
n. 400 s.
Ilmestyy 1/2019 
Sähkökirja ISBN 9789523128316

 Uskotussa naisessa on intensiivinen paha- 
 enteinen tunnelma, samanlainen kuin HBO:n sarjassa  
The Affair. Minä pidin siitä todella paljon. 
– Bogliv

 Mielenkiintoinen, provokatiivinen ja mielettömän jännit-
tävä romaani, joka vetää lukijan odottamattomien juonenkäänteiden 
lukumatkalle. 
– Bogfriisen, Tina Friis



6 KAUNOKIRJALLISUUS

Thomas Erikson
MIELIVALTA

Uusi Alex King -trilleri huippusuositun Idiootit ym-
pärilläni -kirjan tekijältä

Tukholmassa asuvan englantilaisen diplomaattiperheen 
poikavauva katoaa. Muutamaa tuntia myöhemmin lapsi il-
mestyy Ison-Britannian suurlähetystöön.

Pari päivää myöhemmin vauva katoaa uudelleen, sa-
moin lapsen hoitaja. Ja vähän sen jälkeen myös perheen tei-
ni-ikäinen tytär.

Joku sieppaa järjestelmällisesti perheen jäseniä vain pa-
lauttaakseen heidät vähän ajan päästä takaisin kotiin. Joku, 
joka haluaa osoittaa valtansa. Joku, joka ei kaihda mitään 
keinoja.

Perheen isä, diplomaatti William Smythe, on tavallisesti 
viileä ja tilanteet hallitseva henkilö, mutta nyt joku muu ve-
telee ohjaksista ja uhkaa hajottaa hänen elämänsä palasiksi.

Kun käyttäytymistieteilijä Alex King tulee vedetyksi 
mukaan dramaattisiin tapahtumiin, on hänellä edessään 
vaikeita kysymyksiä. Kuka on tämän pirullisen suunnitel-
man takana ja miksi? Ja mitä tapahtuu, jos hän ei kykene 
auttamaan perhettä?

ISBN 9789523127845
Luokka 84.2
Suomennos Timo Korppi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 430 s.
Ilmestyy 4/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128477

Thomas Erikson on ruotsalainen kirjailija ja käyttäytymis-
tieteisiin erikoistunut johtamisvalmentaja ja yrityskonsult-
ti. Suuren yleisön tietoisuuteen hän on noussut persoonal-
lisuusprofilointia käsittelevillä kirjoillaan Idiootit ympärilläni 
ja Psykopaatit ympärilläni sekä käyttäytymistieteilijä Alex Kin-
gistä kertovilla trillereillään. Ruotsissa huippumenestykseksi 
nousseesta Alex King -sarjasta on aiemmin ilmestynyt suo-
meksi romaani Pelonkylväjät.

• Thomas Eriksonin tunnetuksi tekemä persoonallisuusprofilointi, jako punaisiin, si-
nisiin, vihreisiin ja keltaisiin ihmistyyppeihin, on keskeisessä roolissa myös hänen 
Alex King -trillereissään. Se antaa niille ainutlaatuisen psykologisen näkökulman ja 
saa lukijan väistämättä pohtimaan myös omaa asemaansa persoonallisuustyyp-
pien kartalla.

• Idiootit ympärilläni -kirjasta on tullut kansainvälinen myyntimenestys. Se on tehnyt 
Eriksonista menestyskirjailijan, ja myös Alex King -trillerisarja on lähtenyt uudella 
tavalla lentoon.



KAUNOKIRJALLISUUS  7

Peter James
KIISTATON TODISTE

Mitä tapahtuisi, jos joku voisi esittää maailmalle kiis-
tattoman todisteen Jumalan olemassaolosta?

Tutkiva journalisti Ross Hunter saa puhelun, joka muuttaa 
hänen koko elämänsä – ja mahdollisesti koko maailman.

Soittaja on tohtori Harry F. Cook, joka väittää saaneen-
sa haltuunsa jotain, joka todistaa lopullisesti ja vastaansa-
nomattomasti Jumalan olemassaolon. Nyt hän tarvitsee ar-
vostetun journalistin apua tullakseen otetuksi vakavasti.

Ross epäilee miehen olevan järjiltään, mutta uteliaisuus 
voittaa, ja hän suostuu tapaamiseen.

Mitä tarvittaisiin Jumalan olemassaolon todistamiseksi? 
Ja mitkä olisivat seuraukset?

Todisteet uhkaavat romuttaa niin miljardöörievankelis-
tan bisnekset, kuuluisan ateistin elämäntyön kuin uskonto-
jen valtarakenteetkin. 

Paljon on vaakalaudalla, eikä mikään pian enää ole enti-
sellään. Jos vain Ross Hunter säilyy hengissä riittävän pit-
kään löytääkseen todisteet ja esittääkseen ne.

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi 
Ison-Britannian suosituimmista dekkaristeista, jonka kirjoja 
on myyty jo yli 30 miljoonaa kappaletta. Peter Jamesin teok-
set ovat olleet jatkuvasti Britannian bestseller-listojen kärjes-
sä, ja niitä on käännetty jo 37 kielelle. 

Peter James on kansainvälisen Crime Writers’ Associa-
tionin puheenjohtaja ja amerikkalaisen International Thriller 
Writersien varapuheenjohtaja.  Hänelle on myönnetty lukui-
sia palkintoja, mm. Best Crime Writer of the year, Prix Po-
lar International, Prix Cœur Noir, Sounds of Crime Award 
for best novel, Sainsbury Popular Fiction book of the Year 
sekä People’s Bestseller Dagger for Crime Novel of the Year.

ISBN/EAN 9789523127852
Luokka 84.2
Suomennos: Sirpa Saari
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu, suojapaperi
n. 460 s.
Ilmestyy 3/2019 
Sähkökirja ISBN 9789523128323
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Pierre Lemaitre
PETOKSEN HINTA

Vuoden omaperäisin rikosromaani. Tällaisiin juonen-
käänteisiin kykenee vain Lemaitre. 

57-vuotias Alain Delambre on ollut työttömänä jo neljä 
masentavaa vuotta. Entiselle henkilöstöpäällikölle on tar-
jottu vain satunnaisia mitättömiä pikkuhommia. Tulevai-
suus näyttää toivottomalta.

Kun Alain lopulta saa kutsun suuryrityksen työhaastat-
teluun, hän on valmis tekemään mitä tahansa saadakseen 
paikan.

Yllättäen hakijoiden kesken järjestetään kelpoisuustes-
ti, johon kuuluu lavastettu panttivankitilanne. Selvitäkseen 
voittajana testistä Alain laittaa kaiken likoon. Hän velkaan-
tuu, rikkoo suhteet lapsiinsa, ajaa vaimonsa ahtaalle ja ajau-
tuu psyykkiselle raja-alueelle. 

Kun Alainille sitten selviää, että testin tulos oli ennalta 
sovittu, hänen raivollaan ei ole rajoja. Se mikä alkoi rooli-
pelinä, muuttuu totiseksi todeksi.

Petoksen hinta on taiturimainen rikosromaani useaan 
kertaan palkitulta jännityksen mestarilta.

Pierre Lemaitre (s. 1956) on Ranskan suosituin ja arvos-
tetuin dekkarikirjailija, jonka rikosromaaneja on myyty yli 20 
maahan. Kansainvälinen Crime Writers’ Association on pal-
kinnut Pierre Lemaitren International Dagger -palkinnol-
la vuoden parhaasta rikosromaanista peräti kolme kertaa: 
vuonna 2013 Alexista, vuonna 2015 Camillesta ja vastikään 
vuonna 2016 Näkemiin taivaassa -romaanista, joka sai ilmes-
tymisvuonnaan myös Ranskan arvostetuimman kirjallisuuden 
alan tunnustuksen, Goncourt-palkinnon. Näiden lisäksi Le-
maitrelta on ilmestynyt suomeksi romaanit Irène, Rosie, Sil-
mukka, Verihäät ja Tulen varjot.
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ISBN/EAN 9789523127869
Luokka 84.2
Suomennos Kaila Holma
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n.400 s.
Ilmestyy 2/2019 
Sähkökirja ISBN 9789523128330

• Pierre Lemaitren kaikki romaanit ovat olleet arvostelu- ja myyntime-
nestyksiä kautta maailman – myös Suomessa. 

• Crime Writers’ Association on palkinnut Pierre Lemaitren jo kolmasti 
International Dagger -palkinnolla vuoden parhaasta rikosromaanista.

• Lemaitre sai Suomen dekkariseuran ulkomaisen jännityskirjallisuuden 
kunniakirjan 2017.
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Tim Weaver
UHRI

”Tiukka trilleri… vahvaa kerrontaa, johon lukija up-
poutuu täysin…”
– The Daily Express

Vuosi sitten Alex Towne löydettiin kuolleena. Kuukausi 
sitten hänen äitinsä näki hänet kadulla.

Mary Towne on varma asiastaan. Hän on nähnyt kuol-
leeksi julistetun poikansa Alexin ilmielävänä. Kadonneita 
henkilöitä jäljittävä yksityisetsivä David Raker on epäile-
väinen, mutta ottaa jutun tutkittavakseen.

Tutkinnan edetessä Alexin elämästä alkaa paljastua 
asioita, joista hänen äidillään ei ole aavistustakaan. Pojan 
menneisyydessä on synkkiä salaisuuksia, joiden paljastu-
misen ryhmä kylmäverisiä tappajia aikoo estää hinnalla 
millä hyvänsä.

Tim Weaverin kadonneita henkilöitä etsivästä David 
Rakerista kertova trillerisarja on noussut Britanniassa to-
delliseksi bestselleriksi. Sarjassa on tähän mennessä ilmes-
tynyt yhdeksän romaania. Uhri on sarjan aloitusosa.

ISBN 9789523127876
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 380 s.
Ilmestyy 1/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128347Tim Weaver on englantilainen kirjailija. Hän työs - 

kenteli aiemmin toimittajana. Kirjoitustyönsä ohel-
la Weaver tuottaa ja juontaa suosittua Missing-pod-
castia, jossa asiantuntijat keskustelevat katoamista-
pauksista ja niiden tutkinnasta. Weaver asuu Bathin 
kylpyläkaupungissa Englannin Somersetissa vaimon-
sa ja tyttärensä kanssa.
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• Tim Weaver David Raker -sarjan avausosaa Uhri on myyty noin 100.000 
kappaletta, ja se on käännetty 12 kielelle.

• David Raker -sarjaa on myyty noin 800.000 kappaletta, ja sen eri osia on 
käännetty 13 kielelle.

• Sarjan eri osat ovat saaneet useita palkintoja ja palkintoehdokkuuksia, ja 
kirjailija itse on ollut ehdolla mm. arvostetun kansainvälisen Crime Writ-
ers’ Association Dagger -palkinnon saajaksi.
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Emma Rous
AU PAIR

Emma Rousin esikoisteos on täydellinen läpimurto, 
joka on saanut kansainväliset kustantamot kilpaile-
maan suurilla summilla julkaisuoikeuksista.

Au pair on tiheäjuoninen mysteeri synkistä perhesalai-
suuksista. Arvoitus, joka pitää hellittämättä otteessaan yl-
lättävään loppuratkaisuun saakka.

Samana päivänä, kun kaksoset Seraphine ja Danny 
Mayes syntyvät, heidän äitinsä heittäytyy kuolemaansa ta-
lon takaiselta kalliojyrkänteeltä ja kaksosten isoveljeä hoi-
tanut au pair, Laura, katoaa. 

Kyläläisten keskuuteen jäävät elämään huhut mustakaa-
puisista hahmoista, vaihdokkaista ja varastetusta lapsesta.

25 vuotta myöhemmin Seraphine käy veljineen läpi 
tapaturmaisesti kuolleen isänsä jäämistöä, kun heidän 
käsiinsä osuu kaksosten syntymän päivänä otettu valokuva. 
Kuvassa poseeraavat onnellisen näköiset vanhemmat, 
isoveli Edwin – ja vain yksi vauva.

Seraphine ei pääse irti epäilyksestä, etteivät hän ja Dan-
ny todellisuudessa olekaan kaksosia, ettei hän itse olekaan 
se, joka on luullut olevansa, ja että heidän äitinsä kuole-
maan liittyy enemmän, kuin mitä hänelle on kerrottu. 

Kuka on kuvassa oleva lapsi, ja mitä talossa tuona yönä 
tapahtui? Vain yksi henkilö tietää vastaukset, ja Seraphine 
on päättänyt löytää hänet.

Emma Rous vietti lapsuutensa Englannissa, In-
donesiassa, Kuwaitissa, Portugalissa ja Fidzillä. Hän 
opiskeli eläinlääketiedettä Cambridgen yliopistos-
sa ja työskenteli pieneläinlääkärinä 18 vuotta ennen 
ryhtymistään täysipäiväiseksi kirjailijaksi vuonna 
2016. Emma Rous asuu miehensä ja kolmen poi-
kansa kanssa Cambridgeshiressä, Englannissa.

ISBN 9789523127883
Luokka 84.2
Suomennos Sisko Ylimartimo
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 350 s.
Ilmestyy 2/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128354
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Audrey Carlan
HALU

Eroottisen viihdekirjallisuuden mestari Audrey Car-
lan yhdistää romantiikan ja seksin tavalla, joka ei jä-
tä kylmäksi.

Gillian Callahanilla on aivan liikaa kokemusta katastro-
faalisista miessuhteista. Hän on juuri toipumassa yhdestä 
sellaisesta. Viimeinen asia, jota hän kaipaa, on uusi riipivä 
tunnemyrsky.

Työmatkalla vastaan osuvan Chase Davisin suhteen Gil-
lian huomaa kuitenkin olevansa täysin avuton.

Chase Davis on komea, älykäs, rikas ja vaikutusvaltai-
nen. Mies, jolle ei sanota ei. Mies, joka syö naisen elävältä.

Gillian ei tahdo haluta häntä, rakastua häneen, tarvita 
häntä. 

Halu ei kuuntele järjen ääntä. Gillian antautuu intohi-
moiseen suhteeseen tietäen, että se saattaa polttaa hänet 
karrelle. 

Audrey Carlan on uuden aallon erotiikkakir-
jallisuuden tähti. Hän tuli tunnetuksi maailman-
laajuiseen menestykseen nousseella Calendar Girl 
-sarjallaan. Carlanin tavaramerkkejä ovat ujostele-
mattoman viihdyttävä juonenkuljetus ja naseva dia - 
logi. Häneltä on tähän mennessä ilmestynyt 33 kir-
jaa, joita on käännetty jo kolmellekymmenelle kie-
lelle. Kirjailija asuu miehensä ja kahden lapsensa 
kanssa California Valleyssa Yhdysvalloissa.

ISBN 9789523127890
Luokka 84.2
Suomennos Jänis Louhivuori
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 400 s.
Ilmestyy 3/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128361
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Sinikka Piippo
RAKKAUDEN ROHDOT

Seksuaaliterveyttä luonnosta

Tunnettu kasvitieteilijä Sinikka Piippo kartoittaa kirjas-
saan lemmenrohtoina käytetyt kasvit ja selvittää, miten ne 
vaikuttavat. 

Jokaisesta kasvista kerrotaan, miksi ja miten sitä käyte-
tään lemmenrohtona. Kirja sisältää tutkimustuloksiin pe-
rustuvaa tietoa kasveista ja niiden vaikutuksesta terveyteen 
ja erityisesti seksuaaliseen hyvinvointiin. 

Useimmille perinteisesti lemmenrohtoina eli afrodisiak-
keina käytetyille kasveille todellakin löytyy käyttöperuste. 
Ne joko vaikuttavat fysiologisesti sukuelimiin, tai ne 
sisältävät aineosia, joilla on välillistä vaikutusta seksuaa- 
liseen kykyyn niiden terveysvaikutusten vuoksi. 

Kirjassa esiteltävät kasvit auttavat muun muassa yleis-
kuntoon, vireyteen, masennukseen, haluttomuuteen, erek-
tiohäiriöihin, virtsa- ja eturauhasvaivoihin, vaihdevuosi- ja 
kuukautisvaivoihin sekä diabetekseen ja sydämen ja veri-
suoniston kuntoon.

Kirjassa esitellään myös nykypäivänä myynnissä olevat 
lemmenrohtokasvit ja -tuotteet. Kirja antaa myös ohjeita 
ruokien, juomien, hajusteiden ja voiteiden valmistukseen.

Lisäksi katsahdetaan lemmenrohtojen historiaan ja ker-
rotaan, millä kaikilla tavoilla kasveja voi näihin tarkoituk-
siin käyttää.

Kasvitieteilijä, professori Sinikka 
Piippo on kirjoittanut yli 300 tieteel-
listä ja populaaria artikkelia ja julkai-
sua. Suurelle yleisölle suunnattua tuo-
tantoa ovat mm. Suomalaiset marjat, 
Mielen ruokaa, Elinvoimaa mausteista, 
Puhdasta ravintoa, Elinvoimaa puista ja 
Villivihannekset.

ISBN 9789523127906
Luokka 59.34 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 280 s.
Ilmestyy 1/2019
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Katja Bargum & Heikki Helanterä
SUURI SUOMALAINEN 
MUURAHAISKIRJA

Suuri suomalainen muurahaiskirja sukeltaa syvälle muura-
haisten jännittävään maailmaan. Se esittelee yleisimmät suo-
malaiset muurahaiset, kuten metsistä tutut kekomuurahai-
set, keittiöön sokerin perässä eksyneet mauriaiset, pistävät 
viholaiset sekä muurahaisten jättiläiset hevosmuurahaiset.

Tiedetoimittaja Katja Bargum ja muurahaistutkija Heik-
ki Helanterä tutustuttavat lukijan pesän uumeniin ja sen 
monimutkaisiin sosiaalisiin verkostoihin. Muurahaiset te-
kevät tiivistä yhteistyötä, jossa yksilöt saattavat jopa uhrau-
tua pesän hyväksi. Yhteisrintama saattaa kuitenkin rakoil-
la, kun yksilöt ryhtyvät ajamaan omia etujaan. Eivätkä ne 
muurahaiset aina niin ahkeriakaan ole.

Muurahaiset ”näkevät” maailman haistamalla. Ne mer-
kitsevät hajuilla polkuja, erottavat kaverit vieraista ja hal-
litsevat sitä, kuka saa lisääntyä pesässä. Muurahaisten mo-
nimutkaiset tekemiset koordinoidaan joukkoälyn avulla 
ilman varsinaisia johtajia, ilman että kenelläkään on toi-
minnasta kokonaiskuvaa.

Muurahaisilla on myös oma terveydenhuoltonsa, ne 
viettävät hautajaisia, niillä on vessoja ja rokotteita, ja ne 
hoitavat metsästysretkellä haavoittuneita laji tovereitaan. 

Vaikka muurahaiset ovat maailmanlaajuisesti menesty-
nyt lajiryhmä, myös muurahaiset ovat muiden lajien lailla 
vaarassa ihmisen aiheuttaman ympäristömuutoksen kes-
kellä.

FT Katja Bargum teki väitöskirjansa muurahaisten sosiaa-
lisesta evoluutiosta ja on sen jälkeen toiminut mm. tiedetoi-
mittajana, tieteellisen lehden päätoimittajana ja Yle Areenan 
vastaavana suunnittelijana. Katja Bargumin ja professori Han-
na Kokon tietokirja Kutistuva turska ja muita evoluution ihmeitä 
sai tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 2009. Katja 
Bargum asuu perheineen Helsingissä. 

FT, dos. Heikki Helanterä on lahtelaislähtöinen Helsingis-
sä opiskellut muurahaistutkija ja Oulun yliopiston Ekologi-
an ja genetiikan yksikön apulaisprofessori. Hän on tutkinut 
muurahaisten evoluutiota, käyttäytymistä ja ekologiaa jo 20 
vuoden ajan.

ISBN 9789523127913
Luokka 56.8
Kansi Jussi S. Karjalainen
200 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 260 s.
Ilmestyy 4/2019
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Anne Svedrup-Thygeson
JOS HYÖNTEISET KATOAVAT… 

Kirja vie matkalle hyönteisten jännittävään maailmaan. Se 
kuvaa mukaansatempaavalla tavalla maailman runsaslaji-
sinta eläinryhmää, joka pyörittää maailmaa pienestä koos-
taan huolimatta – tai ehkä juuri sen takia.

Maapallolla elää 200 miljoonaa hyönteistä jokaista ih-
mistä kohden. Ilman näitä pikkuotuksia elämä planeetal-
tamme katoaisi kokonaan.

Vaikka hyönteisiä on maailmassa valtavasti, niiden mää-
rä on kuitenkin kääntynyt laskuun. Sillä välin, kun ihmis-
ten määrä on kaksinkertaistunut neljänkymmenen viime 
vuoden aikana, hyönteisten määrä on tutkimusten mukaan 
puolittunut samassa ajassa.  

Ihmiset ja eläimet eivät kuitenkaan voi elää ilman hyön-
teisiä, sillä pienestä koostaan huolimatta niillä on maail-
massa useita tärkeitä tehtäviä. Ne muun muassa hajottavat 
kuolleet kasvit ja eläimet hedelmälliseksi mullaksi ja levit-
tävät siitepölyä kukasta toiseen.

Kiehtova tietokirja avaa ainutlaatuisen näkymän hyön-
teismaailman monimuotoisuuteen ja merkitykseen. 

Anne Sverdrup-Thygeson on Norjan ympä-
ristötieteen ja biologian yliopiston professori ja 
Norjan luonnontieteellisen tutkimuslaitoksen tie-
teellinen neuvonantaja. Hän on väitellyt tohtorik-
si luonnonsuojelubiologiasta ja on opetustyössään 
erikoistunut luonnonsuojeluun ja metsien biodiver-
siteettiin.

ISBN/EAN 9789523127920
Luokka 58.2
Suomennos Katariina Luoma
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 220 s.
Ilmestyy 4/2019
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Sinikka Piippo & Timo Koponen
SUOMEN SAMMALET

Laajin saatavilla oleva lajiopas Suomessa kasvavista 
sammalista.

Kirja esittelee 400 maassamme kasvavaa sammallajia. Jo-
kaisesta lajista annetaan tarkat tuntomerkit ja kasvupaik-
katiedot. Tunnistusta helpottavat Sinikka Piipon erinomai-
sen yksityiskohtaiset valokuvat.

Tästä kirjasta on helppo löytää etsimänsä, sillä teos ryh-
mittelee sammallajit kasvupaikkojen ja kasvualustan mu-
kaan. 

Suomi kuuluu maapallolla pohjoiseen havumetsävyö-
hykkeeseen, jossa metsien ja soiden pohjakerroksen muo-
dostavat sammalet ja jäkälät. Luonnossa retkeillessään 
sammalia ei voi olla huomaamatta. Kuitenkin vain sangen 
harvalukuinen joukko suomalaisista tietää, miten moninai-
nen ja lajirikas kasviryhmä on kyseessä. 

Suomen sammalet on erinomainen opas jokaiselle, joka 
nauttii luonnossa liikkumisesta ja lajien tunnistamisesta.

Espoolainen kasvitieteilijä, professori Sinikka Piippo on 
kirjoittanut yli 300 tieteellistä ja populaaria artikkelia ja jul-
kaisua. Suurelle yleisölle suunnattua tuotantoa ovat mm. Suo-
malaiset marjat, Mielen ruokaa, Elinvoimaa mausteista, Puhdasta 
ravintoa, Elinvoimaa puista ja Villivihannekset.

Timo Koponen on toiminut kasvitieteen professorina 
Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusalansa on kasvisys-
tematiikka ja kasvimaantiede, ja hän on perehtynyt etenkin 
Kaakkois-Aasian lehtisammalten taksonomiaan ja kasvimaan-
tieteeseen. Sammalista hän on julkaissut noin 450 tieteellis-
tä artikkelia ja lisäksi koko joukon popularisoivia artikkeleita. 
Jäätyään eläkkeelle vuonna 2001 hän on jatkanut Uuden-Gui-
nean ja Kiinan sammalkasvistojen tutkimuksiaan. 

ISBN 9789523127937
Luokka 57.3 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 400 s.
Ilmestyy 4/2019
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Raisa Cacciatore & Erja Korteniemi-Poikela
RAKKAUS, ILO, ROHKEUS
Seksuaalisuuden portaat

Itsetunnon ja kehonkuvan rakentuminen alkaa jo varhaislapsuu-
dessa ja jatkuu koko elämän ajan. 

Kirja esittelee 11 seksuaalisen kehityksen porrasta. Kuhunkin 
kirjan osioon liittyy interaktiivisia tehtäviä. 

Kirja puhuu kyvystä rakastaa sekä ensi oivalluksista itses-
tä rakkauden kohteena. Nämä kehityksen vuodet ovat tärkeitä 
myös seksuaalisen minäkuvan kehittymisessä. Rakkaus ja sek-
suaalisuus liittyvät toisiinsa koko kehityksen ajan.  

Vanhempien ja lähipiirin aikuisten hyväntahtoinen ja ymmär-
tävä tuki auttavat nuoren ihmisen kulkua portaalta toiselle. Tä-
män kirjan avulla pystyt antamaan lapsellesi tukea ja turvaa tär-
keällä matkalla lapsesta aikuiseksi.

Susanna Ruuhilahti
KOUKUTTAVAT SUHTEET

Miksi huonosta ihmissuhteesta on joskus niin vaikea pääs-
tä irti?

Miksi joku ei pääse irti suhteesta, joka tuntuu tuottavan vain har-
maita hiuksia ja päänvaivaa? Miksi eroaminen ei tunnu olevan 
vaihtoehto tai miksi joku suostuu elämään olosuhteissa, jotka 
saattavat uhata hyvinvointia ja joskus jopa henkeä?

Susanna Ruuhilahti selvittää, millaiset asiat pitävät ihmistä 
kiinni vaikeassa suhteessa ja millaista apua koukuttavassa suh-
teessa oleva tarvitsee irtautumiseen.

Kirjassa ääneen pääsevät myös tavalliset ihmiset, jotka kerto-
vat miksi vaikeissa suhteissa pysytään ja miksi niistä irtaantumi-
nen voi olla vaikeampaa kuin osaisi kuvitella. 

Helsinkiläinen Susanna Ruuhilahti on kätilö, seksu-
aaliterveyden asiantuntija ja logoterapeutti. Ruuhilahti 
on toiminut yli 20 vuotta asiakastyössä erityisesti trau-
matisoituneiden potilaiden kanssa. Hän on kirjoitta-
nut useita teoksia ja artikkeleita mm. seksuaalisuudes-
ta, seksuaalisesta väkivallasta ja lähisuhdeväkivallasta, 
mm. Selkä seinää vasten – ajatuksia parisuhdeväkivallasta 
ja Puhutaan seksuaalisuudesta: Ammatillisia kohtaantumi-
sia sosiaali- ja hoitotyössä (S. R. & Katriina Bildjuschkin) 

Raisa Cacciatore on lastenpsykiatri, nuorisolääkäri, asiantuntijalääkäri, ammat-
tilaisten ja vanhempien kouluttaja, oppi- ja tietokirjailija ja sertifioitu EMDR-tera-
peutti. Hän on tehnyt lukuisia tietokirjoja, mm. Pelastakaa pojat.

Erja Korteniemi-Poikela on kittiläläinen kätilö, terveydenhoitaja, seksuaalineu-
voja ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut yhdessä Raisa Cacciatoren kanssa usei-
ta tietokirjoja.

ISBN 9789523127944
Luokka 17.3 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ilmestyy 4/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128378

ISBN 9789523128262
Luokka 17.3 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 200 s.
Ilmestyy 1/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128545
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Scott Douglas
JUOKSU ON PARASTA TERAPIAA
Poista stressi ja ahdistus –  
Elä onnellisemmin

Käänteentekevä tietoteos kertoo, miten stressi, masennus ja ah-
distus voitetaan juoksulenkki kerrallaan.

Omiin kokemuksiinsa ja jatkuvasti kasvavaan tieteelliseen 
näyttöön pohjautuen Scott Douglas neuvoo, miten juokseminen 
todellakin voi tehdä meistä onnellisempia ja tasapainoisempia.

Kaikki tietävät, että juoksu vahvistaa lihaksia ja sydäntä. Yllät-
tävämpää on se, että tutkimukset osoittavat juoksemisen kiistat-
ta parantavan myös aivojen terveyttä. Juoksun terapeuttiset vai-
kutukset perustuvat sen aiheuttamiin pitkäkestoisiin fyysisiin 
muutoksiin mm. aivojen rakenteessa ja aivokemiassa. Juoksemi-
sen mielialaa nostavat ominaisuudet ovat paremmat kuin mil-
lään muulla urheilulajilla.

Scott Douglas esittelee testattuja ja todistettuja menetelmiä, 
joiden avulla jokainen voi parantaa mielenterveyttään ja elää on-
nellisempana.

toim. Antti Alanen 
ELOKUVA JA PSYYKE 5
Lapsi oudossa maailmassa

Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen ja Helsingin Psykote-
rapiaseuran symposiumien pohjalta on koottu teos Elokuva ja 
psyyke 5 – Lapsi oudossa maailmassa. Kirjoittajina on ohjaajia, 
kirjailijoita, tutkijoita ja psykoanalyytikoita. 

Helsinkiläinen Antti Alanen on Kansallisen audiovi-
suaalisen instituutin ohjelmistonsuunnittelija. Hän on 
toimittanut Elokuva ja psyyke –sarjan aikaisemmat kir-
jat 1–4.

Amerikkalaisen Runner’s World -lehden toimittaja 
Scott Douglas on ollut mukana kirjoittamassa useita 
juoksemista käsitteleviä menestyskirjoja, mm.  Meb For 
Mortals: How to Run, Think, and Eat like a Champion sekä 
Advanced Marathoning. Douglasin kotipaikka on South 
Portland, Maine.

ISBN 9789523127951 
Luokka 77.4 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy 
135 x 210 mm 
Sidottu n. 220 s. 
Ilmestyy 3/2019

ISBN/EAN 9789523127968
Luokka 79.6
Suomennos Saana Rusi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 270 s.
Ilmestyy 1/2019 
Sähkökirja ISBN 9789523128385
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Eero Ojanen & Sirkku Linnea 
SUOMEN MYYTTISET ELÄIMET

Upeasti kuvitettu koko perheen tietoteos

Suomen myyttiset eläimet kertoo suomalaisissa tarustoissa ja 
kansanperinteessä esiintyvistä eläimistä ja niihin liitetyistä 
myyteistä ja uskomuksista.

Suuret ja pienet eläimet ahmasta mehiläiseen ovat van-
hastaan kantaneet mukanaan viestejä toisesta todellisuu-
desta; ne ovat olleet tärkeä apukeino esi-isiemme yrittäessä 
selviytyä ja hallita elämäänsä.  

Karhulla on aina ollut erikoisasema suomalaisessa my-
tologiassa. Karhu ei ollut mikä tahansa eläin, vaan sen us-
kottiin tulleen taivaasta ja olevan jumalten sukua, tavallaan 
jumalallinen eläin. Karhun ja ihmisen ajateltiin myös ole-
van jollain tavoin sukulaisia.

Myös hirvi kuuluu metsiemme kuninkaallisiin. Se onkin 
muinaisten kalliomaalausten tärkeimpiä aiheita. Kallioi-
den hirvet olivat todellakin myyttisiä olioita, niiden ajatel-
tiin olevan yhteydessä korkeampiin voimiin.

Kotieläimet ja linnutkin saattoivat tuoda terveisiä tuon-
puoleisesta.

Kansanperinteeseemme pohjaava kirja heijastaa  syvää 
ymmärrystä ihmisen, luonnon ja eläinten yhteenkuulu-
vuudesta. Teos avaa kiehtovan näkökulman eläinmaail-
maan ja suomalaisten ikiaikaiseen luonnonrakkauteen. 

Eero Ojanen on Parolassa asuva filosofi, kolumnisti ja kirjailija, joka on jul-
kaissut useita kirjoja, artikkeleita ja teossarjoja. Viimeaikaisissa kirjoissaan 
Suomen myyttiset linnut, Suuri suomalainen kummituskirja, Suomalaiset taruolen-
not ja Suomessa kummittelee hän on paneutunut erityisesti suomalaiseen kan-
sanperinteeseen.

Jyväskyläläinen kuvittaja Sirkku Linnea on valmistunut graafiseksi suun-
nittelijaksi Lahden muotoiluinstituutista. Hän on tehnyt kuvituksia mm. las-
tenkirjoihin, biologian oppimateriaaleihin, Pikku Kakkosen lastenohjelmiin ja 
Paletin postikortteihin. Suurta kiitosta Linnea on saanut mm. kuvituksistaan 
Suomalaiset taruolennot ja Tonttu Toljanteri -kirjoissa.

ISBN 9789523127999
Luokka 85.22
Kansi Sirkku Linnea
215 x 275 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 160 s.
Ilmestyy 2/2019
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Riitta Angervuo & Aarre Leskinen
KASVIEN SALAINEN ELÄMÄ

Älykkäiden kasvien maailma on monimutkaisempi 
kuin moni tietääkään – ne jopa ääntelevät

Kasvien älykkyys on yksi viime vuosien kiinnostavimmis-
ta tutkimusaiheista. Monien tutkijoiden mielestä kasvien 
neurobiologisista ominaisuuksista on selviä tieteellisiä to-
disteita, jotka muuttavat käsityksemme kasvien elämästä. 

Riitta Angervuo ja Aarre Leskinen selvittävät kirjassaan, 
mitä tutkimuksissa kasvien toiminnasta ja älykkyydestä on 
tähän mennessä saatu selville. 

Italialaisen neurobiologin Stefano Mancuson mukaan 
kasvit ovat suorastaan neroja, jos älykkyys määritetään ky-
vyksi ratkaista ongelmia. Tel Avivin yliopiston professori 
Daniel Chamovitz on puolestaan selvittänyt, kuinka kas-
vit omalla tavallaan näkevät, haistavat, tuntevat, kuulevat ja 
ovat tietoisia kasvuympäristöstään. Kasveilla on myös ky-
ky oppia ja muistaa.

Kasvit osaavat sopeuttaa toimintaansa olosuhteiden 
vaihdellessa ja viestivät keskenään niin kemiallisin tuok-
suin kuin sähköisinkin signaalein. Ne tekevät myös yhteis-
työtä keskenään. 

Kuinka älykkäitä kasvit sitten ovat? Siinä mieltä kutkut-
tava kysymys, johon tämä kirja pyrkii vastaamaan.

Riitta Angervuo on hämeenkyröläinen luontova-
lokuvaaja. Hän on työskennellyt Yleisradiossa toi-
mittajana ensin radiopuolella ja sitten tv-uutisten 
Tampereen alueen toimittajana. Hän on kirjoittanut 
lehtiin satoja juttuja, viimeksi Apuun ja Suomen Luon-
toon. Angervuo on tehnyt juttu- ja kuvausmatkoja 
ympäri maailmaa. Hän saanut monia kansainvälisiä 
valokuvapalkintoja. 

Aarre Leskinen on hämeenkyröläinen toimittaja 
ja luontovalokuvaaja. Hän on kirjoittanut satoja leh-
tijuttuja 1970-luvulta lähtien, viimeksi Apuun ja Suo-
men Luontoon. Aarre Leskinen on järjestänyt useita 
yhteisiä valokuvanäyttelyitä Riitta Angervuon kans-
sa ja tehnyt juttu- ja kuvausmatkoja ympäri maa-
ilmaa.

ISBN 9789523128286
Luokka 57
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 220 s.
Ilmestyy 3/2019
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Kai Psotta
ILMIÖ NIMELTÄ REAL MADRID

Real on enemmän kuin klubi. Real on maailmanlaajuinen 
uskonto.
– Carlo Ancelotti

Kai Psotta perehtyy kirjassaan kaikkien aikojen legendaarisim-
man jalkapalloseuran menestyksen salaisuuksiin. 

33 sarjamestaruudellaan ja 13 Euroopan cupin voitollaan 
Real Madrid on kiistatta maailman paras jalkapallojoukkue. Se 
houkuttelee huippupelaajia ja valmentajia enemmän kuin mi-
kään muu seura. Mikä tekee tästä seurasta muita suuremman? 
Urheilutoimittaja Kai Psotta menee myytin ytimeen haastatte-
lemalla pelaajia, valmentajia ja muita sisäpiiriläisiä. Kirja käy läpi 
niin seuran kunniakkaan historian kuin tämän päivän menestyk-
sen tärkeät kulmakivet.

Johanna Kohvakka & Liisa Lehtinen
HYVÄ, PAHA MUOVI
Vähennä viisaasti

• Mitä muovit ovat ja miten niistä tuli niin suosittuja? 
• Mitä mikromuovi on ja mitkä ovat sen merkittävimmät läh-

teet?
• Kuinka ratkaisemme merten roskaantumisen?
• Ovatko biohajoavat muovit ja biomuovit ekoteko?
• Miten materiaalien ympäristövaikutuksia voidaan mitata?
• Miten voimme vähentää muovin ja muiden materiaalien ku-

lutusta?

Muun muassa näihin ajankohtaisiin kysymyksiin saadaan vas-
taus kirjassa Hyvä, paha muovi. Kirja antaa myös käytännön neu-
voja muovin kulutuksen vähentämiseen.

Kai Psotta on saksalainen Bild Zeitung -lehden urhei-
lutoimittaja. Hän on kirjoittanut useita urheiluaihei-
sia kirjoja ja urheilijaelämäkertoja, mm. Mesut Özilistä 
kertovan teoksen Die Magie des Spiels.

KTM Johanna Kohvakka toimii From Waste to Taste ry:n hankejohtajana 
vastuualueenaan kiertotalouden ja kestävän kehityksen hankkeet. Hän on toi-
minut neuvonantajana mm. Kyproksen ympäristöministeriössä sekä EU-viestin-
tään keskittyvässä Aamu Associates -viestintätoimistossa.

TkL Liisa Lehtinen toimii materiaalitekniikan yliopettajana ja tutkimusryhmän 
vetäjänä Turun ammattikorkeakoulussa. Hän on vastannut useista muoveihin, bio-
pohjaisiin materiaaleihin ja kierrätysmateriaaleihin liittyvistä tutkimushankkeis-
ta. Lisäksi hän toimii kiertotalouden asiantuntijana Aamu Associates -viestintä-
toimistossa.

ISBN 9789523128125
Luokka 50.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 220 s.
Ilmestyy 5/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128590

ISBN/EAN 9789523127982
Luokka 79.31
Suomennos Tuomas Renvall
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 350 s.
Ilmestyy 2/2019 
Sähkökirja ISBN 9789523128392



Luca Caioli & Cyril Collot
MBAPPÉ

Kylian Mbappé ei ollut ehtinyt täyttää vielä seitsemäätoista teh-
dessään ensiesiintymisensä Monacon edustusjoukkueessa vuon-
na 2015. Kesään 2017 mennessä hänen katsottiin olevan jo 200 
miljoonan punnan arvoinen. Tuon hinnan Paris Saint-Germain 
oli valmis maksamaan saadakseen Mbappén riveihinsä. Lyhyel-
lä urallaan Mbappé on ehtinyt rikkoa ennätyksiä tahtiin, johon 
ovat yltäneet vain Messin ja Ronaldon kaltaiset mestarit. 

Ensimmäinen Mbappésta kirjoitettu henkilökuva pohjautuu 
yksinoikeudella annettuihin haastatteluihin.

Harri Pirinen
HIFK STADIN KINGIT
Vuoden 1969 mestarijoukkue ja Carl 
Brewerin perintö

Keväällä 2019 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun legen-
daarinen kauden 1968–69 HIFK voitti seuran ensimmäisen 
jääkiekon Suomen mestaruuden. Tuo joukkue teki HIFK:s-
ta sen, minä se opittiin tulevina vuosikymmeninä tunte-
maan, ja muokkasi vahvasti koko suomalaista jääkiekkoa. 

Tärkein tekijä joukkueen taustalla oli kanadalainen  
NHL:n tähtipuolustaja Carl Brewer, joka toimi kauden 
1968–69 HIFK:n pelaajavalmentajana. Brewer toi NHL:n 
opit ensi kertaa Suomeen ja loi HIFK:n brändiksi muodos-
tuneen fyysisen pelitavan. Hänen jättämänsä perintö näkyy 
Suomen jääkiekkoilussa yhä 50 vuotta myöhemmin.

Harri Pirinen on haastatellut tätä kirjaa varten kaikki 
elossa olevat vuoden 1969 mestarijoukkueen pelaajat se-
kä vaikuttajat.

Kirja julkaistaan 2.3.2019 HIFK:n juhlaottelun yhtey-
dessä. 

Harri Pirinen on jyväskyläläinen urheilutoimittaja. 
Hän on työskennellyt  raumalaisen Länsi-Suomen urhei-
lutoimituksessa sekä  Veikkaajassa, Urheilusanomissa ja 
Ilta- Sanomissa. Pirinen on aiemmin kirjoittanut teoksen 
Nuorten jääkiekon maailmanmestarit 2016.

Luca Caioli on tunnettu italialainen urheilutoimittaja. Nykyään hän toimii SKY 
Italia -televisiokanavan sekä Il Corriere della Sera -lehden kirjeenvaihtajana Es-
panjassa. Caioli on kirjoittanut mm. henkilökuvat Lionel Messistä, Ronaldosta, 
Neymarista sekä Zinedine Zidanesta.

Cyril Collot on ranskalainen toimittaja ja urheiluohjelmien tuottaja. Hän on 
ollut mukana kirjoittamassa useita urheilukirjoja.

ISBN 9789523128026
Luokka 79.37
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
220 x 220 mm
Sidottu, läpi kuvitettu, mustaval-
koinen
n. 180 s.
Ilmestyy 3/2019

ISBN 9789523128293
Luokka 79.31
Suomennos Petri Ukskoski
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 250 s.
Ilmestyy 3/2019
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Eero Pokela
SIIPIRIKKO 
Muistelmat

Eero Pokelan omaelämäkerrallinen teos kuvaa elämää sodan jäl-
keisessä Suomessa, jossa leipä on tiukassa. Pokela katsoo men-
neisiin vuosikymmeniin tarkasti ja kaunistelematta. Tarina kir-
voittaa lukijassa sekä ilon että liikutuksen kyyneleitä.

Ray Connolly
JOHN LENNON
Legendan elämä 1940–1980

Intiimi ja kuvia kumartelematon elämäkerta yhdestä aikamme 
ikonisimmista muusikoista.

Connollyn kirjoittama elämäkertateos ei ole vain tarina Ima-
gine-Lennonista, puhtoisesta rauhan prinssistä, koska se rooli oli 
vain pieni osa häntä. Eikä se kerro vain nuoresta vihaisesta kapi-
nallisesta, joka jakoi teräviä ja rienaaviakin lausuntoja haastatte-
luissa. Lennonissa oli kaikki tuo, mutta myös paljon muuta. Niin 
paljon, että joskus hänen persoonallisuutensa eri puolet tuntui-
vat taistelevan keskenään.

Lennon oli hauska, usein erittäin hauska. Hänen auktoriteet-
teja kumartelematon asenteensa ja terävät, sarkastiset komment-
tinsa tekivät hänestä uuden sukupolven idolin. Jotain muuta, 
kuin häntä edeltäneet, kiltit, nöyrät ja kiitolliset poptähdet.

Lennonin kanssa käymiinsä keskusteluihin pohjautuvassa kir-
jassaan Connolly piirtää moniulotteisen ja elävän kuvan yhdes-
tä maailman kuuluisimmista ihmisistä, jonka lopulta varsin har-
va todella tunsi. 

Eero Pokela on oululainen kirjailija. Hän on toiminut 
Rautaruukin koulutus- ja viestintätehtävissä sekä usei-
den eri lehtien päätoimittajana. Hänelle myönnettiin 
kirjailijaprofessorin arvonimi vuonna 2014 tunnustuk-
sena työstään. Pokela on kirjoittanut useita romaaneja, 
näytelmiä, runoja ja historiikkeja. Hän on julkaissut mm. 
romaanit Joulukuun kuudes ja Kuokka.

Ray Connolly on lontoolainen toimittaja, kirjailija ja 
käsikirjoittaja. Hän on uransa aikana haastatellut usei-
ta 60- ja 70-luvun pop-ikoneja, kuten Beatlesia ja Elvis 
Presleytä. Connolly kirjoittaa säännöllisesti Sunday Ti-
mes, The Times ja The Daily Telegraph -lehtiin. Connollyl-
ta on aiemmin ilmestynyt suomeksi elämäkertateos El-
vis – Legendan elämä 1935–1977.

ISBN 9789523128019
Luokka 78.993
Suomennos Jere Saarainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 450 s.
Ilmestyy 3/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128408

ISBN 9789523128033
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 350 s.
Ilmestyy 1/2019
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Ben Rhodes
OBAMAN VALKOISESSA 
TALOSSA
Presidentin neuvonantajan muistelmat

Yhdysvaltain entisen presidentin lähimpiin ulkopoliittisiin 
neuvonantajiin kuuluneen Ben Rhodesin muistelmateos 
on ainutlaatuisen yksityiskohtainen ja elävä sisäpiirikuvaus 
Barack Obaman presidenttikaudesta.  

Rhodes kertoo mukaansatempaavasti, miten Valkoisen 
talon sisäpiiri toimii ja millaista oli työskennellä karismaat-
tisen johtajan rinnalla. Teos valaisee oivasti myös presi-
dentti Obaman persoonallisuutta ja toimintatapoja.

Vuonna 2007 tuolloin vielä tuntematon 29-vuotias ul-
kopolitiikan tutkija tuli valituksi Obaman vaalikampanjan 
taustajoukkoihin. Pian presidentinvaalien jälkeen Rhodes 
sai keskeisen roolin Obaman hallinnossa. Hän työskente-
li Valkoisessa talossa liki 10 vuotta, ensin presidentin pu-
heiden kirjoittajana ja sitten presidentin neuvonantajana ja 
henkilökohtaisena avustajana. Läheinen yhteistyö muuttui 
ajan mittaan syväksi ystävyydeksi.

Rhodes vie lukijan keskelle lähihistorian merkittäviä 
hetkiä; Valkoisen talon tilannekeskukseen seuraamaan 
operaatio Bin Ladenin toteuttamista, Iranin ydinsopimuk-
sen syntyvaiheisiin, salaisiin neuvotteluihin Kuuban halli-
tuksen kanssa, Obaman ja Putinin välisiin keskusteluihin. 

Teos kuvaa terävänäköisesti myös sen uusnationalismin 
nousua, joka lopulta johti Trumpin valintaan presidentiksi. 

ISBN/EAN 9789523128002
Luokka 99.1
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 380 s.
Ilmestyy 3/2019 
Sähkökirja ISBN 9789523128415

Ben Rhodes toimi vuosina 2009–2017 president-
ti Barack Obaman avustavana turvallisuuspoliittisena 
neuvonantajana vastaten Yhdysvaltain hallinnon tur-
vallisuuspoliittisesta viestinnästä, puheiden kirjoitta-
misesta, julkisesta diplomatiasta sekä maan globaalia 
roolia koskevista kysymyksistä. 
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Jukka Seppinen 
KUN PRESIDENTTI KOIVISTO ESTI 
KARJALAN PALAUTTAMISEN

Karjalan menettäminen syksyllä 1944 oli kova isku Suo-
melle. Välittömästi rauhanteon jälkeen Suomessa alkoi-
kin toiminta Karjalan palauttamiseksi. Poliittisia puheita 
pidemmälle asiat eivät kuitenkaan edenneet, ja vuosikym-
menien kuluessa haave Karjalan saamisesta takaisin alkoi 
hiipua.

Asiassa tapahtui kuitenkin uusi ja odottamaton kään-
ne kesällä 1990. NKP esitti, että se voisi luovuttaa Karja-
lan Suomelle. Taustalla vaikutti myös Venäjän halu päästä 
eroon Viipurista, sillä vallattu alue oli pahasti rappeutunut 
eikä resursseja korjaamiseen ollut. Näin Suomelle tarjou-
tui yllättäen ainutlaatuinen mahdollisuus Karjalan palaut-
tamiseen. 

Suomen valtiojohto suhtautui kuitenkin Kremliin tar-
joukseen penseästi. Presidentti Koiviston vastarinta johti 
asian venymiseen ja mutkistumiseen. Myös ulkoministeri 
Paavo Väyrynen vastusti asiaa. 

Seuraavaksi presidentiksi nousi Ahtisaari. Vaikka hän 
kannatti Karjalan palauttamista, aikaa oli menetetty. Puti-
nin noustessa valtaan 2000-luvun alussa tilanne mutkistui 
entisestään. 

Jukka Seppinen selvittää perusteellisesti, mitä asias-
sa tapahtui 1990-luvun alussa. Millainen on Karjala-kysy-
myksen historia? Miksi presidentti suhtautui Karjalan pa-
lauttamiseen niin penseästi? Mikä oli diplomaatti  Jukka 
Seppisen rooli näissä tapahtumissa? Seppinen perustaa 
tutkimuksensa runsaaseen lähdemateriaaliin, mm. Karja-
lan liiton Ja YLEn arkistoihin.

VTT, OTK Jukka Seppinen (s. 1945) on helsinkiläinen po-
liittisen historian tutkija, joka on työskennellyt pitkään ul-
koasianhallinnossa niin ulkoministeriössä kuin eri suurlähe-
tystöissä Kööpenhaminassa, Sofiassa, Pariisissa ja Lontoossa. 
Hänen vastuualueenaan olivat mm. poliittiset neuvostosuh-
teet. Hän on toiminut Suomessa pääasiassa ulkoministeriön 
poliittisella osastolla ja vastannut presidentti Kekkosen ai-
kana mm. Suomen poliittisista neuvostosuhteista. Hän toi-
mi myös ministeriön poliittisen osaston tutkimuspäällikkö-
nä. Jukka Seppinen on tutkinut Karjala-kysymystä laajasti ja 
julkaissut aiheesta kirjat Kannas tässä ja nyt, Kohti Karjalaa ja 
Menetetty Karjala? Jukka Seppisellä on karjalaiset sukujuuret 
isänsä puolelta Koiviston Kotterlahdesta.

ISBN 9789523128040
Luokka 92
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 300 s.
Ilmestyy 5/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128422
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Atso Haapanen on porvoolainen kirjailija, jonka tuo-
tanto on keskittynyt ilmailu- ja sotahistoriaan sekä erä-
kirjallisuuteen. Haapaselta on aiemmin ilmestynyt mm. 
Viholliset keskellämme – Desantit Suomessa 1939–1944, 
Asevelisurmat, Suomalaisten heimosotaretket 1918–1922 
sekä Sisällissodan 1918 unohdetut taistelut.

Sergei Verigin
VAKOOJAT VASTAKKAIN
Neuvostoliiton ja Suomen tiedustelusota 
1939–1944

Teos käsittelee Neuvosto-Karjalan turvallisuuspalvelujen taiste-
lua Suomen erityispalveluja vastaan talvisodassa, välirauhan ai-
kana sekä Suuressa isänmaallisessa sodassa.

Kirjan keskiössä ovat Suomen tiedustelukoulut jatkosodan ai-
kana ja Neuvostoliiton sisäasiainkansankomissariaatin NKVD:n 
toiminta niitä vastaan.

Jatkosodan aikana neuvostosotavankeja värvättiin oppilaik-
si Suomen tiedustelukouluihin. Kun heidät sitten lähetettiin va-
koilutehtäviin vihollisen selustaan, monet heistä antautuivat tai 
tulivat paljastetuiksi. Jotkut suomalaisten kouluttamat vakoojat 
osoittautuivat myös kaksoisagenteiksi, jotka oli lähetetty Suo-
meen juuri tätä tarkoitusta varten. 

Teos perustuu laajaan venäläiseen ja suomalaiseen arkistoma-
teriaaliin, josta osa on vasta nyt saatu tutkimuskäyttöön.

Atso Haapanen
SUOMEN SOTAVANKILEIRIT 
1939–1944

Laajaan arkistomateriaaliin perustuva teos kertoo venäläisistä 
sotavangeista ja heidän kohtaloistaan suomalaisilla sotavankilei-
reillä.

Kirja esittelee sekä talvisodan että jatkosodan aikaiset sotavan-
kileirit. Tunnettujen sotavankileirien kuten Kurileirin, Karkuri-
leirin, Hangon sotavankileirin ja Upseereiden sotavankileirin li-
säksi kirjassa paljastetaan Raahen tienoilla olleen sotavankileirin 
olemassaolo, josta alueen asukkaat eivät ole halunneet puhua 
tai josta he eivät edes tienneet. Kirjassa kerrotaan myös vankien 
vaihdosta saksalaisten kanssa ja sodan jälkeisestä luovutukses-
ta Neuvostoliittoon. Atso Haapasen teos antaa valaisevan koko-
naiskuvan suomalaisista sotavankileireistä ja niiden olosuhteista.

Sergei Verigin on historiatieteen dosentti, Petroskoin yliopiston historian lai-
toksen dekaani sekä Pohjois-Euroopan historian ja kulttuurin tutkimus- ja kou-
lutuskeskuksen johtaja. Hän on julkaissut suuren määrän tutkimuskirjallisuutta, 
josta aiemmin on suomennettu teos Pettureita vai sodan uhreja – Yhteistyö viholli-
sen kanssa Karjalassa toisen maailmansodan aikana.

ISBN/EAN 9789523128057
Luokka 92.73
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 300 s.
Ilmestyy 4/2019 
Sähkökirja ISBN 9789523128439

ISBN 9789523128064
Luokka 92.73
Suomennos Mirko Harjula 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 280 s.
Ilmestyy 3/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128446
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Patricia Posner on Miamissa asuva englantilaissyn-
tyinen journalisti ja tietokirjailija, jonka artikkelei-
ta on ilmestynyt mm. Miami Herald, The Daily Beast ja 
Salon -lehdissä. Miehensä Gerald Posnerin kanssa hän 
on tehnyt yhteistyötä kahdentoista tietokirjan parissa, 
joista on suomennettu seuraavat teokset:  Josef Menge-
le – Elämä ja teot sekä Isäni oli natsi – Kolmannen valta-
kunnan johtajien lapset kertovat.

Volker Koop
HITLERIN PORTINVARTIJA
Hans-Heinrich Lammers, 
valtakunnankanslian päällikkö

Valtakunnan kanslian päällikkö Hans-Heinrich Lammers oli yksi 
natsi-Saksan tärkeimmistä ja vaikutusvaltaisimmista johtohenki-
löistä. Suurta valtaansa hän käytti hiljaisesti, pysytellen tunnettu-
jen natsijohtajien taustalla. 

Ministeriöistä tulevat asiakirjat ja lakiesitykset kulkivat Hit-
lerille Lammersin kautta – sen jälkeen, kun hän oli valikoinut 
niistä mielestään sopivimmat ja muokannut ne mieleisikseen. 
Muilla hallituksen jäsenillä ei ollut pääsyä Hitlerin puheille ohi 
Lammersin. Lammers organisoi Hitlerin hallintokoneiston ja 
tarjosi lainopillista tukea ”valtiolle välttämättömien toimenpitei-
den” toteuttamiseksi. Hän myös huolehti siitä, että juutalaisvai-
not ja murhat saatiin vaikuttamaan oikeutetuilta ja laillisilta.

Vaikka Lammers oli vastuussa tuhansien kuolemasta, hän sel-
visi Nürnbergin oikeudenkäynneistä vain muutaman vuoden 
vankeustuomiolla.

Patricia Posner
AUSCHWITZIN APTEEKKARI
Victor Capesius, Mengelen proviisori

Romanialainen Capesius oli 35-vuotias Bayerin lääketehtaan 
myyntiedustaja, kun hän vuonna 1943 liittyi natsien SS-järjes-
töön. Pian tämän jälkeen hänet nimitettiin Auschwitzin kuole-
manleirin pääapteekkariksi. Capesiuksesta tuli Mengelen lähei-
nen ystävä ja työtoveri.

Toimessaan Capesius sekoitteli järkyttävissä ihmiskokeissa 
käytettyjä lääkecocktaileja, kontrolloi kaasukammioissa käytet-
tyjen myrkkykaasujen varastoja ja osallistui murhattaviksi lähe-
tettävien juutalaisten valintaan. 

Kirja osoittaa, miten syvälle epäinhimillisyyteen tavallinen 
kadunmies voi vajota. Samalla se tarjoaa häkellyttävän näkymän 

suuryritysten ja natsien väliseen bisnekseen. 

Volker Koop (s. 1945) on berliiniläinen journalisti, 
jonka erikoisalaa on kansallissosialismin historian uu-
delleenarviointi. Aiemmin Koop on toiminut Saksan 
puolustusministeriön tiedottajana.

ISBN 9789523128088
Luokka 99.1 
Suomennos Niko Jääskeläinen 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, 8-sivuinen kuvaliite
n. 320 s.
Ilmestyy 1/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128460

ISBN 9789523128071 
Luokka 99.1  
Suomennos Maikki Soro 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 360 s.
Ilmestyy 4/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128453
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Lee Esselström, Tanja Majava, Eva-Maria 
Oksman, Anna Kaisa Piispanen & Marianne 
Wasberg
VILLASUKKIA STRÖMSÖSTÄ

Neulojan toivekirja esittelee kokoelman Suomen luonnon 
inspiroimia kirjoneulesukkia, joissa heijastuvat suoma-
laisen käsityötaidon parhaat perinteet. Aiheina ovat mm. 
joutsenet, lumi, vesistö, koivumetsä, mökkimaisema, ma-
jakka…

Kirja on saanut inspiraationsa Vaasassa tuotettavan Ylen 
Strömsö-ohjelman Suomi 100 -projektista.

Ohjelman juontajan Lee Esselströmin johdolla yleisöltä 
pyydettiin ideoita neulemalleista, jotka edustaisivat maa-
tamme. Nämä hän yhdisti luodessaan uniikin Suomi 100 
-neulemalliston. 

Neulojat, joiden kuviomallit valittiin Lee Esselströmin 
luomaan neulemallistoon, kutsuttiin Strömsön huvilalle 
yhteiseen kudontailtaan, josta tehty kooste esitettiin Ylen 
Itsenäisyyspäivä-etkoilla 6.12.2017. 

Nämä neulojat ovat nyt yhdessä luoneet kirjan verran 
aivan uusia sukkamalleja suomalaisten käsityöharras tajien 
iloksi.

Kirja sisältää 18 upeaa sukkamallia ohjeineen. Muka-
na on myös yhteistyönä syntynyt Ylen Strömsö-ohjelman 
Suomi 100 -setti.

Lee Esselström on taidehistorian maisteri ja käsityön opettaja, joka on ollut 
töissä Ylellä vuodesta 2002 tekemässä Strömsö-ohjelmaa. 

Tanja Majava on iisalmelainen tuotemuotoilijaksi valmistunut käsityöläinen 
kolmannessa polvessa.  

Eva-Maria Oksman on turkulainen käsityöharrastaja ja Strömsö-fani. 

Anna Kaisa Piispanen on kaikenlaisia käsitöitä harrastava kirjastolainen. Kä-
sitöistään Anna Kaisa kertoo blogissaan Annikainen puikoissa.

Marianne Wasberg on aktiivinen käsityöläinen, kahden langan tekniikan tai-
turi ja neulontamestari Björkenin käsityökillassa Stundarsissa Mustasaaressa.

ISBN 9789523128095
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
160 s.
Ilmestyy 1/2019
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Ulla Vestola & Anne Raine
PUNO JA ASKARTELE PAJUSTA 
JA PIHLAJASTA

Puno ja askartele pajusta ja pihlajasta on kirja, joka innoit-
taa lukijan tarttumaan pajunvitsaan ja kokeilemaan itse, 
kuinka helposti syntyvät kukkatuki ja pajuaita puutarhaan 
tai ihana verho keittiön ikkunaan.

Kirjassa näytetään, miten paju ja pihlaja muuntuvat hel-
poin ja kätevin tekniikoin moniksi hyödyllisiksi pihan ja 
puutarhan rakenteiksi sekä moderneiksi esineiksi ja pien-
kalusteiksi kodin sisätiloihin, parvekkeelle ja terassille. 

Kirjassa kerrotaan myös eri pajulajeista ja opastetaan, 
miten voi itse aloittaa omien pajujen kasvatuksen. 

Viljellyistä pajuista saa vuosittain haarattomia, pitkän-
huiskeita ja taipuisia punontapajuja, joista kirjan ohjeilla 
punotaan koreja, kasvitukia, reunusaitoja ja kehikoita sekä 
istutetaan eläviä pajupunoksia ruukkuihin, porteiksi, ku-
janteiksi ja jopa vehmaaksi pajumajaksi. 

Helppotekoisia koti-ideoita, kuten verhoja, valaisimia ja 
lyhtyjä, solmitaan pellonpientareiden ja hukkamaiden pa-
juista. 

Rinteistä raivatuista nuorista pihlajista katkotaan jalko-
ja jakkaroille, tehdään tukevia tuoleja ja pöytiä ja erilaisia 
naulakoita.  

Paju- ja punontaohjeita antaa puuseppä ja pajunkasvat-
taja Anne Raine. Muotoilija Ulla Vestola näyttää, miten 
hukkapuilla tehdään kaunista kotiin.

Ulla Vestola on helsinkiläinen muotoilija ja kädentaita-
ja, joka ideoi luonnonmateriaaleilla ja rautakauppatavaral-
la esineitä ja kalusteita asumiseen. Häneltä on aiemmin 
ilmestynyt Tikkuja ristiin (2013) ja Askartele ja nikkaroi lau-
dasta (2016). 

Anne Raine on suomusjärveläinen puuseppä toisessa 
polvessa. Anne valmistaa uniikkeja tilaushuonekaluja omal-
la Ketun verstaallaan, viljelee eri pajulajeja ja pitää paju-
kursseja työyhteisöissä ja tilallaan Salon Kettulassa.

ISBN 9789523128101
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Nidottu, nelivärinen
n. 160 s.
Ilmestyy 3/2019
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Piritta Porthan & Timo Porthan
JOOGAA SUOMESSA
Esittelyssä eri lajit

Joogaa Suomessa esittelee tekstien ja valokuvien avulla 20 Suo-
messa tällä hetkellä harjoitettavaa joogalajia. Mukana ovat niin 
perinteiset lajit, kuten astanga- ja hatha-jooga kuin uudet ja vä-
hemmän tunnetut lajit, kuten ilmajooga ja sup-jooga. Myös ras-
kaana oleville, äijille ja lapsille on omat lajinsa. Tutustumalla eri 
vaihtoehtoihin jokainen löytää itselleen parhaiten sopivan. 

Kirja sisältää perusteelliset lajiesittelyt ja toi-
mii hakuteoksena ja oppaana joogan harrasta-
jalle ja joogan aloittamisesta tai erilaisten joo-
galajien kokeilemisesta kiinnostuneelle.

Arja Aalto-Viittala & Anu Lahti
ROSKASTA KÄYTTÖESINEEKSI

Kymmenittäin uusia inspiroivia ideoita ja ohjeita erilaisten mate-
riaalien uusiokäyttöön. 

Kirjan töissä pääsevät uusiokäyttöön vanhat kirjat, muovipul-
lot ja niiden korkit, maitopurkit, vanhat kengät ja tekstiilit, erilai-
set pahvipakkaukset sekä monet muut materiaalit.

Kirjan ohjeilla roskasta syntyy laukkuja, valaisimia, säilytys-
rasioita, ripustimia, silmälasikoteloita ja muita käyttöesineitä.

Selkeiden työvaihekuvien avulla on helppo onnistua.

Piritta Porthan on helsinkiläinen joogaopettaja, 
kirjailija ja freelancetoimittaja. Pirittalta on aiem-
min ilmestynyt draamarunoelma Kun enkeli myöhäs-
tyy Metrosta (2012) sekä lastenkirja ja -levy Varoitus 
postinkantajalle (olen matkoilla vähän aikaa) (2013).  

Timo Porthan työskentelee  valokuvaajana Kes-
kisuomalainen-konserniin kuuluvassa Omnipress 
Oy  aikakauslehtiryhmässä. 

Arja Aalto-Viittala suunnittelee, valmistaa ja myy persoonallisia ko-
ruja, asusteita ja jouhitöitä. Hänen korutyöohjeitaan on julkaistu useis-
sa ulkomaisissa korualan julkaisuissa. Aalto-Viittala oli mukana tekemäs-
sä Tölkkidesign 2 -kirjaa ja hän on myös pitänyt pienryhmäkursseja mm. 
lusikkakorujen, ketjutöiden ja nipsutöiden valmistuksesta.

Anu Lahti tunnetaan erityisesti suunnittelemistaan koruista ja klipsu-
laukuista. Lahti oli mukana suosittujen Tölkkidesign 1 ja 2 -kirjojen tekijä-
ryhmässä, ja hän on myös pitänyt koru- ja klipsuaiheisia kursseja.  Yhdes-
sä Arja Aalto-Viittala ja Anu Lahti ovat aiemmin tehneet kirjat Lusikasta 
luotua sekä Hopeaketjut ja -käädyt.

ISBN 9789523128118
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Nidottu, nelivärinen
n. 180 s.
Ilmestyy 2/2019

ISBN 9789523127975
Luokka 59.331
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
200 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 180 s.
Ilmestyy 3/2019©
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Ysanne Spevack
KAKKUJA KASVIKSISTA

Nerokas keittokirja osoittaa, miten erinomaisesti vihannekset 
sopivat myös makeaan leivontaan. Kaikkien tuntema porkkana-
kakku ei suinkaan ole ainoa makea leivonnainen, jonka mehe-
vyyden salaisuus on vihanneksissa. 

Tämä keittokirja esittelee aivan uusia aineksia ja makuyhdis-
telmiä, joilla kotileipuri taikoo toinen toistaan kauniimpia ja her-
kullisempia kakkuja. Pinaatti, punajuuri, porkkana, kukkakaali, 
maissi, fenkoli… mitä yllättävimmät ainekset tuovat kakkuihin 
uutta rakennetta, hienostunutta makua ja aivan upeita värejä.

Ysanne Spevackin innovatiiviset reseptit tarjoavat herkullisen 
tavan lisätä terveellisiä vihanneksia ruokavalioon.

Carol Wilson
LAKRITSI- JA 
SALMIAKKIKEITTOKIRJA

Lakritsi- ja salmiakkifanien toivekirja opastaa, miten monella ta-
valla mustaa herkkua voi keittiössä käyttää: makeana, suolaisena, 
suklaan kera ja mausteena ruoanlaitossa ja leipomisessa. 

Lakritsi on paljon muutakin kuin makea herkku. Sen ominta-
keinen maku tuo ainutlaatuisen lisän niin makeisiin kuin suolai-
siinkin ruokiin.

Lakritsijuurten, -pötköjen, -jauheen, -uutteiden ja -siirapin 
käyttöä kannattaa kokeilla keittiössä – ne kaikki antavat ruoalle 
hienovaraisen, selvästi erottuvan maun.

Kokeile vaikka lakritsiglaseerattua kanaa tai porsaanpaistia. 
Glaseerauskastike korostaa lihan makua ja tekee pinnasta her-
kullisen rapean.

Lakritsi ja salmiakki toimivat mahtavina mausteina myös sa-
laatinkastikkeessa, juomissa ja säilykkeissä.

Englantilainen Ysanne Spevack on julkaissut jo kol-
metoista ruokakirjaa. Innovatiivisten ja näyttävien ruo-
kalajien kehittelijänä tunnetun Spevackin reseptejä jul-
kaistaan laajasti kansainvälisissä ruokalehdissä ja hän 
kirjoittaa säännöllisesti mm. Los Angeles Timesin ruoka-
sivuille ja brittiläiseen Observer Food Monthly -lehteen.

Carol Wilson on englantilainen ruokatoimittaja, joka 
kirjoittaa useisiin lehtiin, mm. The Times, The Illustrated 
London News, Heritage, Food and Wine sekä Gastronomi-
ca. Wilson on perehtynyt perinteisten ruoka-aineiden 
historiaan ja käyttöön. 

ISBN 9789523128149
Luokka 68.2
Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Pene Parker
205 x 255 mm
Sidottu, nelivärinen
128 s.
Ilmestyy 1/2019

ISBN 9789523128156
Luokka 68.24
Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Adelle Mahoney
205 x 255 mm
Sidottu, nelivärinen
144 s.
Ilmestyy 4/2019
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Matti Rämö
POLKUPYÖRÄLLÄ NAPAPIIRILLE
Kotimaan ihmeitä ja parisuhdepyöräilyä

Yhdeksännessä matkakirjassaan eksoottisten retkien pyöräilijä 
Matti Rämö seikkailee vaihteeksi kotimaan maisemissa. Polkien 
matkataan Helsingistä napapiirille ja takaisin. 

Simojoella seuraan liittyy puoliso, ja piintynyt yksinmatkaa-
ja saa sopeutua kaksin pyöräilyn erilaiseen todellisuuteen. Het-
kittäin yhteiselo on räiskyvää, mutta matkantekoon löytyy uusia 
näkökulmia.

Yhdessä pariskunta polkee Kemijoen hienossa laaksossa na-
papiirille. Pohjoisen kauneus koskettaa Auttikönkään ja Korouo-
man rotkolaaksoissa, kuukkelien mailla. Suopursut tuoksuvat ja 
porot kuikuilevat metsässä. Ihmisillä on aikaa kohdata ja jakaa 
elämän iloja ja suruja. 

Nicholas Einhorn
TAIKURIN PARHAAT KORTTITEMPUT

Englantilainen mestaritaikuri paljastaa hämmästyttävien kort-
titemppujen salaisuudet. Erinomainen opaskirja opettaa, miten 
saat kortit katoamaan, ilmestymään, muuttamaan väriään tai jo-
pa uhmaamaan painovoiman lakeja.

Kirja sisältää monen tasoisia taikatemppuja, sekä helposti 
opeteltavia trikkejä vasta-alkajille että enemmän harjoitusta ja 
sorminäppäryyttä vaativia hämmästyttäviä silmänkääntötemp-
puja edistyneemmille.

Kirja neuvoo myös näyttävän korttienkäsittelyn taidon, joka 
on jokaisen taitavan taikurin tavaramerkki.

Kirjan yli 450 valokuvaa näyttävät temppujen kulun taikurin 
ja yleisön näkökulmasta.

Matti Rämö on helsinkiläinen Yle Teksti-TV:n 
toimit taja. Hän on tehnyt pitkiä pyöräreissuja 
eri puolilla maailmaa ja hänen matkoistaan on 
aiemmin ilmestynyt jo kahdeksan kirjaa.

Nicholas Einhorn (s. 1975) on useasti palkittu eng-
lantilainen taikuri, joka esiintyy jatkuvasti eri puolilla 
maailmaa. Einhorn on julkaissut lukuisia taikatemppu-
ja ja taikureita käsitteleviä kirjoja.

ISBN 9789523128132
Luokka 79.85 
Suomennos Tuomas Renvall 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
172 x 230 mm
Sidottu, nelivärinen
96 s.
Ilmestyy 2/2019

ISBN 9789523128538
Luokka 40.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 350 s.
Ilmestyy 4/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128552
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Agneta Ullenius
YRTTIMAA
Ruukku- ja puutarhaviljelijän opas

Persilja, salvia, rosmariini, basilika, timjami… Eikö olisi ihanaa, 
kun puhtaasti kasvaneet, tuoreen tuoksuvat lempimausteet olisi-
vat aina kotikokin käden ulottuvilla?

Yrttien kasvattaminen ei ole edes erityisen vaikeaa, kuten Ag-
neta Ullenius kirjassaan osoittaa. Kasvatitpa yrttisi sitten puutar-
hassa, parvekkeella tai vaikkapa keittiön ikkunalaudalla, saat täs-
tä oppaasta tarvitsemasi ohjeet.

Kirja esittelee 25 yrttiä ja antaa selkeät ohjeet niiden istutuk-
seen, kasvatukseen ja sadonkorjuuseen.. Myös eri yrttien histo-
ria, terveysvaikutukset sekä käyttö ruoanlaitossa ovat mukana 
tässä tiiviissä tietopaketissa. 

Täydellinen opas jokaiselle, joka haluaa tietää enemmän yr-
teistä ja onnistua niiden kasvatuksessa.

Kirsi Tuominen
KYSY PUUTARHURILTA
Ammattilaisen parhaat vinkit puutarhaan 
ja parvekkeelle

Kirja antaa vastauksia yleisimpiin kotipuutarhuria askarruttaviin 
kysymyksiin sekä monipuolisesti vinkkejä niin pihan kuin parve-
kepuutarhan hoitoon.

Mitä tehdä, kun taimet nuutuvat tai kun nurmikko sammaloi-
tuu? Miten perustetaan perennapenkki, hoidetaan kesäkukkia tai 
milloin ja miten pensaat leikataan? Miten parvekekasvit saa ku-
koistamaan?

Kirjassa annetaan niksejä myös kasvinsuojeluun, kompos-
tointiin, kasvien valintaan sekä pihasuunnitteluun.

Kirsi Tuominen on tehnyt puutarhaneuvontaa yli kaksikym-
mentä vuotta ja tuntee hyvin suomalaiset pihat. Kirjan sisältö 

perustuu kysymyksiin, joita suomalaiset koti-
puutarhurit ovat hänelle eniten esittäneet.

Agneta Ullenius on Svenska Dagbladet -sanomaleh-
den monivuotinen puutarhatoimittaja, joka on julkais-
sut useita puutarhakirjoja.

Hortonomi Kirsi Tuominen on vantaalainen 
puutarhaopettaja ja kokenut puutarhaneuvoja. 
Hän on julkaissut useita puutarhanhoitoa käsitte-
leviä kirjoja, mm. Kaikki kompostoinnista ja maan-
parannuksesta, Maanpeitekasvit, Syötävän kaunis pi-
ha ja Pihan köynnöskasvit.

ISBN 9789523126176
Luokka 67.3 
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 180 s.
Ilmestyy 3/2019

ISBN 9789524924559
Luokka 67.3 
Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Lisa Kullberg
193 x 238 mm 
Sidottu
128 s.
Ilmestyy 2/2019
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Perustuu Gilles de Maistren elokuvaan
MIA JA VALKOINEN LEIJONA

Vuoden koskettavin koko perheen elokuva lapsen ja leijo-
nan ystävyydestä nyt myös kirjana 

11-vuotias Mia saa hoidettavakseen harvinaisen valkoisen leijo-
nanpennun vanhempiensa kissapetofarmilla Etelä-Afrikassa. Ty-
tön ja leijonan välille syntyy aivan erityislaatuinen suhde. Kol-
me vuotta Mia ja Charlie-leijona kasvavat yhdessä, ja heistä tulee 
erottamattomat.

Mian täyttäessä 14 on Charliesta kasvanut uljas valkoinen 
urosleijona, upea yksilö, jonka Mian isä haluaa myydä hyvään 
hintaan trofee-metsästäjille. Järkyttyneellä Mialla ei ole muuta 
vaihtoehtoa kuin karata Charlien kanssa.

Tyttö ja leijona lähtevät vaarojen täyttämälle matkalle hal-
ki Etelä-Afrikan. Jos he vain onnistuvat pääsemään Timbavatin 
luonnonsuojelualueelle, on Charlie turvassa. 

Agneta Ullenius
KEITTIÖPUUTARHURIN KÄSIKIRJA

Tämä opas kertoo kaiken, mitä tarvitset kasvimaan perustami-
seen ja hoitoon. Se neuvoo siementen esikasvatuksen ja kylvön 
sekä taimien koulimisen. Kirja opastaa myös oikean maa-ainek-
sen valintaan ja antaa ohjeet rikkaruohojen torjuntaan. 

Luonnonmukainen viljely on saanut oman lukunsa samoin 
kuin parvekeviljelykin. Seikkaperäisten viljelyohjeiden lisäksi 
kirja esittelee yksityiskohtaisesti 22 vihannesta ja juuresta, nii-
den viljelyn ja ominaisuudet.

Gilles de Maistre on palkittu ranskalainen eloku-
vaohjaaja ja dokumentaristi. Hän on luonut elokuvan 
Mia ja valkoinen leijona käsikirjoituksen yhdessä kirjai-
lijavaimonsa Prune de Maistren kanssa.

Agneta Ullenius on Svenska Dagbladet -sano-
ma lehden monivuotinen puutarhatoimittaja,  joka 
on julkaissut useita puutarhakirjoja.

ISBN 9789524924740
Luokka 67.3 
Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Lisa Kullberg
193 x 238 mm 
Sidottu, nelivärinen
128 s.
Ilmestyy 2/2019

ISBN 9789523128613
Luokka N84.2
Suomennos Eve Risto
Kansi ©Rysk
135 x 215 mm
Sidottu, kuvitettu, nelivärinen
n. 200 s.
Ilmestyy 1/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128620

Elokuvan Suomen ensi-ilta 4.1.2019
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Laila Nevakivi & Anne Hakulinen
LAPSEN OMA ÖTÖKKÄKIRJA

Eräänä päivänä Kiia Kimalainen varisuttaa vahingossa Nellin ja 
Niilon päälle taikakukan siitepölyä, jolloin sisarukset kutistuvat 
aivan pikkuisiksi. Kiltti keltalaitasukeltaja Keke sattuu paikalle, ja 
siitä alkaa lasten jännittävä seikkailu! 

Hurmaavasti kuvitettu lasten tietokirja kuljettaa lukijan mat-
kalle ötököiden ihmeelliseen maailmaan. 

Tarinoiden lomassa on runsaasti tietoa hyönteisistä, hämä-
häkkieläimistä, lieroista ja muista selkärangattomista. 

Mitä muurahaiskeon uumenissa tapahtuu, mihin mustikka tar-
vitsee kimalaisia, mikä on muodonvaihdos, ja kuka tekee maahan 
varisseista lehdistä multaa? Entä miksi ötökät ovat niin tärkeitä meil-
le ihmisille ja koko ekosysteemille? Kirja antaa vastauksen näihin ja 
moniin muihin kysymyksiin sekä esittelee noin 130 Suomessa elä-

vää selkärangatonta.

Annukka Kiuru & Sirkku Linnea
MOKSU JA AVARUUS-OSMO
Hupsulan huvipuiston takana, piilossa kallion sisällä on puuvil-
laisen Moksu-pupun paja. Yhdessä virkattujen hiiriveljesten He-
kan ja Tahmon kanssa Moksu auttaa huvipuistoon hukkuneita 
leluja.

Useimmiten kadonneet lelut kuskataan vanhalla Mersulla 
omaan tuttuun lelulaatikkoonsa, mutta pajan viimeisimmän vie-
raan oikea koti saattaa olla taivaankannella. Tarvitaan rakettia 
ennen kuin universumin paras asuinpaikka löytyy. 

Annukka Kiurun hauskaa ja sydämellistä tarinaa siivittää Sirk-
ku Linnean eloisa ja värikylläinen kuvitus.

Kirjasarjan ensimmäinen osa Moksun paja ilmestyi 2018.
2–7-vuotiaille.

Laila Nevakivi on helsinkiläinen 
palkittu kuvittaja, joka tunnetaan 
luonto- ja satukuvistaan. 

Anne Hakulinen on espoolai-
nen biologi ja vapaa toimittaja.

Annukka Kiuru on jyväskyläläinen dramaturgi, joka 
on kirjoittanut lapsille teatteriin ja televisioon kahden-
kymmen vuoden ajan. 

Kuvittaja Sirkku Linnea on kuvittanut muun muassa 
Pikku Kakkosen lastenohjelmia, Paletin postikortteja ja 
biologian oppimateriaaleja.

Yhdessä he ovat tehneet suurta suosiota saavuttaneet 
Tonttu Toljanteri -kirjat.

ISBN 9789523128170
Luokka L85.22 
Kansi ja kuvitus Sirkku Linnea
170 x 230 mm 
Sidottu, nelivärinen
56 s.
Ilmestyy 1/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128491

ISBN 9789523128163
Luokka L56.8
Kansi Laila Nevakivi
210 x 210 mm
Sidottu, nelivärinen
80 s.
Ilmestyy 3/2019
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Koonnut ja kuvittanut Sirkku Linnea
OLIPA KERRAN…
Rakastetuimmat satuklassikot

Kokoelma ikivihreitä satuklassikoita Sirkku Linnean vangitse-
vasti kuvittamana.

Lastenhuoneen toivekirja sisältää tarinoiden helmiä, joiden 
parissa sukupolvi toisensa jälkeen on matkannut satujen maail-
maan. Kirja sisältää muun muassa sadut: Tuhkimo, Lumikki ja 
seitsemän kääpiötä, Prinsessa Ruusunen, Saapasjalkakissa, Han-
nu ja Kerttu, Lumikuningatar, Sammakkoprinssi, Ruma ankan-
poikanen, Kaunotar ja hirviö, Pieni punahilkka, Pieni meren-
neito, Todellinen prinsessa, Keisarin uudet vaatteet, Pinokkio, 
Kultakutri ja kolme karhua, Prinsessa Kultakutri, Lumottu linna.

3–10-vuotiaille.

Johan Egerkrans 
LENTOLISKOT JA MERIHIRVIÖT

Ruotsalaisen mestarikuvittaja Johan Egerkransin helppolukui-
nen ja kiehtova tietokirja vie värikkäälle matkalle esihistoriallis-
ten eläinten jännittävään maailmaan.

100 miljoonaa vuotta sitten maailma oli täynnä kiehtovia ja 
merkillisiä eläimiä. Eivätkä ne kaikki suinkaan olleet dinosau-
ruksia. 

Kirja esittelee 25 muinaista liskolajia, myös monta hiljattain 
löydettyä ja vähemmän tunnettua lajia. Mielikuvitusta ruokkivaa 
kuvitusta täydentää jännittävä teksti, joka perustuu viimeisim-
pään tutkimustietoon.

Egerkransilla on taito kirjoittaa faktatekstiä niin, että se kuu-
lostaa sadulta. Jokainen luku on kuin pieni kertomus. Kirja sopii-
kin mainiosti luettavaksi ääneen perheen pienimmille.

Ikäsuositus 3–9 v.

Kuvittaja Sirkku Linnea on kuvittanut muun muas-
sa Pikku Kakkosen lastenohjelmia, Paletin postikortte-
ja ja biologian oppimateriaaleja. Suurta kiitosta Linnea 
on saanut mm. kuvituksistaan Suomalaiset taruolennot ja 
Tonttu Toljanteri -kirjoissa.

Johan Egerkrans on tukholmalainen kuvittaja, joka 
työskentelee kirjojen, elokuvien ja pelien parissa. Hän-
tä kiehtovat erityisesti taruolennot, fantasiahahmot ja 
muinaiset eläimet. Suomeksi Egerkransilta ovat aiem-
min ilmestyneet kirjat Pohjoismaiset taruolennot, Pohjois-
maiset jumalolennot sekä Kaikkien aikojen dinosaurukset.

ISBN  9789523128187
Luokka L85.22
Suomennos Timo Korppi
Kansi Johan Egerkrans 
230 x 280 mm
Sidottu, nelivärinen  
64 s.  
Ilmestyy 3/2019  
Sähkökirja ISBN 9789523128507

ISBN 9789523128521
Luokka L85.1 
Kansi ja kuvitus Sirkku Linnea
170 x 240 mm 
Sidottu, nelivärinen
160 s.
Ilmestyy 5/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128583



Pokkarit

Peter James
TÄYDELLISYYDEN HINTA
Luokka T84.2
Ilmestyy 1/2019
ISBN 9789523128194

Thomas Erikson
PELONKYLVÄJÄT
Luokka T84.2
Ilmestyy 3/2019
ISBN 9789523128217

Anna Ekberg
SALATTU NAINEN
Luokka T84.2
Ilmestyy 1/2019
ISBN 9789523128224

Florence Williams
METSÄN PARANTAVA VOIMA
Luokka T 17.3
Ilmestyy 4/2019
ISBN 9789523128231

Lars Pettersson
KAAMOSMURHAT
Luokka T84.2
Ilmestyy 2/2019
ISBN 9789523128200

Ray Connolly
ELVIS PRESLEY
Legendan elämä 1935-1977
Luokka T78.993
Ilmestyy 4/2019
ISBN 9789523128248

36 POKKARIT

Pierre Lemaitre
SILMUKKA
Luokka T84.2
Ilmestyy 5/2019
ISBN 9789523128255
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Äänikirjat

Saatavilla olevat

Kevään uutuudet

Kaarnakari, Ville
Varjo
ISBN 9789523126756

Ekberg, Anna
Uskottu nainen 
ISBN 9789523128637

Lemaitre, Pierre
Petoksen hinta
ISBN 9789523128675

Rous, Emma
Au pair 
ISBN 9789523128682

James, Peter
Kiistaton todiste 
ISBN 9789523128668

Carlan, Audrey
Halu
ISBN 9789523128699

Erikson, Thomas
Mielivalta
ISBN 9789523128644

Erikson, Thomas
Pelonkylväjät 
ISBN 9789523128651

Ruuhilahti, Susanna
Koukuttavat suhteet
ISBN 9789523128705

Coben, Harlan 
Älä päästä irti
ISBN 9789523127746

James, Peter
Kuolema sanelee ehdot
ISBN 9789523127739

Lemaitre, Pierre
Tulen varjot 
ISBN 9789523127753

Tuuri, Aino-Mari
Lapset vai työ - Uskallanko 
perustaa perheen 
ISBN 9789523127760

Tahkokallio, Keijo
Uskalla olla lapsellesi aikuinen 
– Kuinka kasvatat lapsistasi 
onnellisia ja tasapainoisia 
ISBN 9789523127814

Lindblom, Tomi
Joel Hallikainen - Elämäni tarina
ISBN 9789523127777

Ekberg, Anna 
Salattu nainen
ISBN 9789523126749

Naakka, Irene
Hullu kuin äidiksi tullut - Äitiyden 
pilvilinnat ja todellisuus
ISBN 9789523126787

James, Peter
Täydellisyyden hinta 
ISBN 9789523126763

Lemaitre, Pierre
Verihäät 
ISBN 9789523126770

Peter James
Kuolema kulkee kulisseissa 
ISBN 9789523120884

J. K. Tamminen
Pasilan mies 
ISBN 9789523125667

J. K. Tamminen
Kilpimies
ISBN 9789523127777

James, Peter 
Kuolema ei rakasta ketään
ISBN 9789523125735

Lemaitre, Pierre
Silmukka
ISBN 9789523125742

James, Peter
Kuolemaan asti sinun 
ISBN 9789523125759

Hellsten, Tommy
Pysähdy - olet jo perillä :  
12 oivalluksen polku 
ISBN 9789523125766

Pelliccioni, Sanna 
Onni-poika ja hirveä hirviö
ISBN 9789523127685

Pelliccioni, Sanna
Onni-poika menee mummolaan
ISBN 9789523127692

Pelliccioni, Sanna
Onni-poika menee päiväkotiin 
ISBN 9789523127708

Pelliccioni, Sanna
Onni-poika saa uuden ystävän
ISBN 9789523127715

Pelliccioni, Sanna
Onni-poika tahtoo kaiken
ISBN 9789523127722

Pelliccioni, Sanna
Onni-poika tykkää pelata
ISBN 9789523127715
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9789523125025 '9789523127173 9789523127043 97895231251179789523127272

9789523126046

9789523127210 97895231277919789523125711

9789523125971

9789523122543 97895231269169789523125087

9789523125865

9789523126992

9789523127036

9789523127159

9789523127203

9789523126961

9789523126725

9789523127142

9789523127227

9789523125230

9789523125964 97895231261699789523125858 97895231261389789523125995 9789523125889

9789523126923

9789523125278 9789523126909

9789523125957

9789523125902

9789523125254

9789523126930

9789523125988

9789523124394

9789523126053 9789523125018

97895231256509789523127241

9789523125919

9789523126954

MINERVA

BRITT KARIN LARSEN

Finnskogenelämänkehto

97895231270059789523125179 9789523125209 9789523126015
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9789523126077 9789523126084 9789523126091

9789523127012 9789523127258 9789523126985 9789523127067 9789523126978

9789523126312

9789523126121

9789523126879 9789523126862
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Y R I T Y K S I L L E  J A  Y H T E I S Ö I L L E

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 toimittaa tilauskirjoja yritysten ja 
yhteisöjen erilaisiin tarpeisiin mm.:

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

Eerikinkatu 27, 2. krs, 00180 Helsinki
www.minervakustannus.fi
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TILAUSKIRJOJA

Vuosien ammattitaidoilla ja 
kilpailukykyisin hinnoin!


