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Pöllö on laskeutunut

T

änä keväänä suomalaisessa kustannusmaailmassa on koettu uusi luontoilmiö.
Keskellä Helsinkiä bongattiin 1.2.2006 harvinainen muuttolintu: Minervan pöllö.

Helmikuun alusta Minerva Kustannus Oy toimii kahdessa osoitteessa: Helsingissä
ja Jyväskylässä. Toiminta kasvaa ja tehostuu, kustannusohjelma laajenee ja moni
puolistuu. Minerva on ostanut Kustannusosakeyhtiö Kirjastudion liiketoiminnan
1.2.2006 alkaen. Kaupan myötä Minerva on entistä selkeämmin valtakunnallinen
yleiskustantaja. Uudistuneen Minervan rikastunut teoskirjo näkyy jo tässä luettelossa: tietokirjallisuuden lisäksi mukana on ajankohtaiskirjoja, elämäntaitoa, kauno
kirjallisuutta, lahjakirjoja ja huumoria.
Myös henkilökunta on kasvanut kertaheitolla. Minervan uusina kustannuspäälliköinä ovat aloittaneet Soili Teittinen ja Pekka Saarainen, myynti- ja markkinointipäällikkönä Jorma Mahlanen. Myös yhtiön toimitusjohtaja on vaihtunut: helmikuun
alussa tehtävässä aloitti allekirjoittanut. Kaikki neljä uutta minervalaista sijoittuvat Helsingin toimistoon. Jyväskylän toimistossa jatkavat yhteyspäällikkö Leena
Uusitalo, kustannustoimittaja Arja Kohvakka-Viinanen ja graafinen suunnittelija
Kalevi Nurmela.
Pöllö on laskeutunut. Se pyrkii entistäkin valppaammin seuraamaan aikaansa ja
herättämään keskustelua. Minervan pöllö ei kuitenkaan ole mikä tahansa saalistaja.
Haluamme uudistua mutta myös vaalia perinnettä. Aiomme jatkossakin julkaista
laadukkaita ja kiehtovia kirjoja yhteistyössä eturivin asiantuntijoiden ja kiinnostavien kirjoittajien kanssa.

Hyvää kirjakevättä!

Juhani Korolainen
Toimitusjohtaja

TIETOKIRJAT

Tommy Hellsten

Ihmisenpyörä
Unia ja havahtumisia

Seppo J. J. Sirkka

Menestyskirjailijan uutuusteos ihmisen kilpajuoksusta ajan
vaatimusten paineessa

 Tommy Hellsten on tunnettu kirjailija ja terapeutti. Hän on julkaissut useita
menestysteoksia kuten Virta
hepo olohuoneessa, Elämän
paradoksit ja Saat sen mistä
luovut.

Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Noin 140 s.
Ovh. 27,90 e
ISBN 952-482-042-0
EAN 9789524820424
Kl 17.3
Maaliskuu 2006

 Minerva

Tommy Hellsten tempaa lukijan mukaansa myyttiselle matkalle,
jossa maisemat ja tunnelmat vaihtuvat. Hän havainnoi terävästi
aikamme ilmiöitä, mutta myös näkymättömän arvoitusta. Onko
arkitodellisuus kaikki mitä lopulta on olemassa? Mitä unet kertovat arjesta ja syvistä kysymyksistämme?
Ihmisenpyörä esittelee lukijalle uudenlaisen Tommy Hellstenin.
Kirja haastaa katsomaan rehellisesti itseä, toisia sekä ympäröivää
todellisuutta. Unet ja myyttinen maailma pukeutuvat kertomuksiin. Ne puhuvat vahvasti tämän päivän ihmisen elämästä ja sen
kipeistä kysymyksistä. Valmiita, itsestään selviä vastauksia ei ole.

TIETOKIRJAT

Suvi-Anne Siimes ja nunna Kristoduli

Taivas alkaa maasta
Kirjeitä
Kevään 2006 kirjetapaus!
Kahden viisaan naisen avoin kohtaaminen, jossa ei kaihdeta erimielisyyksiä ja kipeitä kysymyksiä. Kirjeitä, joille
mikään inhimillinen ei ole vierasta. Keskustelua arjesta
ja arvoista, peloista ja unelmista. Intiimistä oman elämän
piiristä keskustelu avartuu koko ihmiskuntaa koskeviin
kohtalonkysymyksiin.

 Suvi-Anne Siimes on
valtiotieteiden lisensiaatti,
Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja kansanedustaja.
Hänen aikaisempia julkaisujaan ovat mm. Ameri
kan päiväkirja ja muita
kirjoituksia sekä Politiikan
piilokuvat.
 Nunna Kristoduli
(Anna-Leena Lampi) on
filosofian maisteri, kirjailija
ja nunna, joka asuu Lintulan luostarissa. Julkaissut
aiemmin mm. lastenkirjan
Pienet pyhiinvaeltajat sekä
Vuoden 2005 kristillinen
kirja -kilpailussa finaalisijan
saavuttaneen kirjan Rukouk
sen valaisema tie.

Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Noin 250 s.
Ovh. 27,90 e
ISBN 952-482-032-3
EAN 9789524820325
Kl 17.3
Helmikuu 2006

Minerva 

TIETOKIRJAT

 Heikki Roiko-Jokela on
filosofian tohtori ja poliittisen historian dosentti Jyväskylän yliopistossa. Aikaisemmin ovat ilmestyneet mm.
teokset Metsien pääomat
(2005), Vaarallinen Suomi.
Suomi EKP:n ja NeuvostoViron KGB:n silmin (2004)
sekä Arvot ja edut ristiriidas
sa, Kiistoja valtion metsistä
(2003).

Heikki Roiko-Jokela

Suvun vallasta edunvalvontaan
Sairaus ei kysy ihmisen ikää, onnettomuudet ja tapaturmat eivät ilmoita tulostaan. Vanhuus saapuu harvoin
ilman vaivoja, kuolema ei pyydä lupaa. Miten elämän
järjestystä horjuttavista tapahtumista selvisi menneisyyden ihminen, kun nykyisen kaltaisia terveydenhuollon ja
sosiaalipalvelujen verkostoja ei ollut?
Heikki Roiko-Jokelan teos on perusteellinen selvitys
syrjäytyneen ihmisen asemasta Suomessa keskiajalta
nykyaikaan. Syrjäytymisen syyksi riitti esimerkiksi ikä,
sukupuoli tai terveydentila. Nykyiset käsityksemme
hyvinvointivaltiosta ja ihmisoikeuksista saavat syvän ja
monipuolisen taustan, kun niitä vertaa vuosisataisiin tai
aivan nykyisiinkin käsityksiin.

Koko 148 x 210 mm
Liimanidottu
210 s.
Ovh. 29,90 e
ISBN 952-5591-21-2
EAN 9789525591217
KL 30.11
Tammi-helmikuu 2006
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TIETOKIRJAT

Mikko Ketola

Opus Dei
Vaiettu salaseura?
Ajankohtainen tietopaketti kohutusta järjestöstä
Kirja kertoo Opus Dein toiminnasta, suosion syistä ja
erittelee liikettä kohtaan esitettyjä syytöksiä. Opus Dei
on nähty katolisen kirkon iskujoukkona maallistumista
vastaan, mutta myös jäseniään aivopesevänä taantumuksen
linnakkeena.
Mikko Ketola kertoo Opus Dein synnystä diktaattori
Francon Espanjassa, liikkeen laajenemisesta Espanjan ulkopuolelle ja sen vahvasta asemasta tämän päivän katolisessa
kirkossa. Kirja luo katsauksen myös Opus Dein toimintaan
Suomessa sekä naapurimaissa. Opus Dei – Vaiettu salaseura?
on tärkeä kotimainen tietokirja puhutusta aiheesta.

 Mikko Ketola on akatemiatutkija ja yleisen kirkkohistorian dosentti Helsingin
yliopistossa.

Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Noin 200 s.
Ovh. 27,90 e
ISBN 952-482-026-9
EAN 9789524820264
Kl 20
Maaliskuu 2006
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TIETOKIRJAT

Atte Oksanen – Sari Näre

Lapset pelissä
Virtuaaliviidakon ansat
Ajankohtainen puheenvuoro tietokonepelien ja
internetin mahdollisuuksista ja vaaroista
 Sari Näre on sosiologian
dosentti Helsingin yliopitossa. Hän on julkaissut mm.
teokset Tyttöjen ja poikien
sankarikäsityksiä ja Styylaten
ja pettäen.

Uusien teknisten viestintävälineiden nopea yleistyminen
on yllättänyt monet vanhemmat, eivätkä aikuiset aina
tiedä missä mennään. Kuinka kauan lapset voivat viipyä
tietokoneen tai pelikonsolin äärellä päivässä? Käykö lapsi
internetin seksisivuilla? Millaisia malleja tv-sarjat ja elokuvat antavat? Voiko alakoululaiselle ostaa K18-pelin?

Seppo J. J. Sirkka

Välttämätön teos kaikille vanhemmille, päättäjille ja kasvattajille.

 Atte Oksanen on sosiaalipsykologian tutkija Tampereen yliopistossa. Hän on
tutkinut mm. ruumiillisuutta, populaarikulttuuria sekä
lapsuuden hyvinvointia.

Koko 135 x 210 mm
Sidottu
144 s.
Ovh. 25,90 e
ISBN 952-482-036-6
EAN 9789524820363
Kl 38.1
Helmikuu 2006
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Esipuhe pääsihteeri Eeva Kuuskoski MLL:sta.

TIETOKIRJAT

Kari Uusikylä
Tuomas Harju-Maaskola

Hyvä, paha opettaja
Tunnetun pedagogin tärkeä puheenvuoro opettajuudesta
ennen ja nyt
Lähes jokainen muistaa ensimmäisen opettajansa. Opettaja
on tärkein ihminen pienen koululaisen elämässä heti vanhempien jälkeen. Kuinka moni onkaan saanut innoituksen
tulevasta urastaan ja elämäntehtävästään juuri omalta opettajaltaan! Mikä tekee opettajasta hyvän tai huonon?
Mitkä ovat opettajan tehtävät yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa, jossa lapsuus koko ajan lyhenee?

 Professori Kari Uusikylä
on arvostettu pedagogi, kirjailija ja kolumnisti. Hän on
palkittu vaikuttaja ja kysytty
luennoitsija.

Hyvä, paha opettaja on tärkeä kirja kaikille vanhemmille ja
kasvattajille.

Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Noin 160 s.
Ovh. 26,90 e
ISBN 952-482-045-5
EAN 9789524820455
Kl 38.5
Huhtikuu 2006
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TIETOKIRJAT

Markku Siukonen

Urheilun vuosikirja 2006

 Markku Siukonen on
liikuntakasvatuksen kandidaatti. Hänen pääteoksiaan
ovat mm. Urheilutieto 1–2
(1975–1976), Suuri Olym
piateos 1–12 (1978–2001)
sekä Urheilun vuosikirja
1–27 (1979–2006.

Koko 120 x 197 mm
Sidottu
320 s.
Nelivärikuvitus
Ovh. 29,90 e
ISBN 952-5591-41-7
(ISSN 0358-9536)
EAN 9789525591415
Kl 79.1
Huhtikuu 2006

 Minerva

Kirja sisältää urheiluvuoden 2005 kaikki Suomen ja kansain
välisen urheilun huippuhetket sanoin, kuvin, tuloksin ja tilastoin.
Mukana ovat mm. yleisurheilun MM-kilpailut Helsingissä, alppihiihdon, hiihdon ja freestylen MM-kilpailut, jääkiekon MM-tur
naus, naisten jalkapallon EM-kisat, talviurheilulajien maailmancupit sekä formula- ja rallikausi 2005. Lisäksi mukana on Torinon
talviolympiakisat helmikuulta 2006.
Kirja on helppokäyttöinen tietopaketti ja hakuteos jokaiselle
urheilun ystävälle. Siitä löytyvät tulokset, taulukot ja tilastot yli
80 urheilulajista. Lisäksi kirjassa esitellään maailman ja Suomen
parhaat urheilijat 2005.
Urheilun vuosikirja on ilmestynyt vuodesta 1979 alkaen, ja nyt
julkaistava kirja on teossarjan osa 27.

TIETOKIRJAT

Anja Schone – Seppo J. J. Sirkka (kuvat)

Aikuisen naisen kunnossapito
Oppaana Kike Elomaa
Painavaa asiaa hauskasti kirjoitettuna keski-ikäisen naisen
kunnossapidosta ja jaksamisesta
Ikääntyminen, vaihdevuodet ja aineenvaihdunnan muutokset
ovat keski-ikäiselle naiselle tosiasioita. Kike Elomaa kannustaa
naista kuuntelemaan itseään ja rakentamaan omannäköisen
kuntoilu- ja ravinto-ohjelman. Hän vastaa kirjassaan usein esi
tettyihin kysymyksiin:
– Kuinka saan pidettyä painoni kurissa?
– Miten päästä eroon pömppövatsasta, alleista, selluliitista?
– Tarvitaanko dieettejä ja miten valita itselle sopiva?
Aikuisen naisen kunnossapito on tarkoitettu jokaiselle naiselle,
joka haluaa pitää huolta itsestään – naiselle, joka tietää, että
jostain pitäisi aloittaa.
Kike Elomaa voitti 1981 kehonrakennuksen maailmanmestaruuden. Hän luennoi yrityksille ja yhteisöille ravitsemuksesta
ja hyvinvoinnista ja esiintyy myös laulajana.

 Anja Schone on filosofian
maisteri, viestintäkonsultti ja
toimittaja, jonka erityisalaa
ovat lääketiede ja hyvinvointi. Hän on työskennellyt mm. Kotiliedessä sekä
toimittanut kirjasarjat Hyvän
elämän avaimet ja Tietoretki
– Lasten tietokirjasto.
 Seppo J. J. Sirkka on porvoolainen valokuvaaja. Hän
on kuvittanut mm. teokset
Lapin lumo – Eräoppaana
Kai Hyttinen ja Morbacka
– Anna-Maija Raittilan koti.

Koko 195 x 220 mm
Sidottu
Noin 120 s.
Nelivärikuvitus
Ovh. 25,90 e
ISBN 952-482-033-1
EAN 9789524820332
Kl 59.34/79.2
Maaliskuu 2006
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muistelmat

Jutta Zilliacus

Seppo J. J. Sirkka

Nainen ja poliitikko

 Jutta Zilliacus on
toimittaja, poliitikko
ja kulttuurivaikuttaja.
Hän on julkaissut useita
teoksia, mm. Tienhaarassa,
Toisenlainen lapsuus,
Ajatuksia verannalla ja
Kuudentoista pysäkillä.

Suomentanut Veijo Kiuru
Koko 135 x 210 mm
Sidottu
160 s.
Ovh. 26,90 e
ISBN 952-482-043-9
EAN 9789524820431
Kl 32
Maaliskuu 2006
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Kiehtova kuvaus virolaisen pakolaistytön tiestä Suomen
eduskuntaan ja yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi
Jutta Zilliacus joutui politiikkaan lähes sattumalta. Hän
avioitui suomanruotsalaisen Benedict Zilliacuksen kanssa
ja toimi jo varhain monissa näkyvissä tehtävissä. Zilliacus
osallistui Marimekon perustamiseen, esiintyi Lilla Teaternissa,
toimi mannekiinina ja toimittajana. Vähitellen hän kiinnostui
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja teki pitkän poliittisen
uran Ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustajana.
Nainen ja poliitikko -kirjassaan Jutta Zilliacus tarkastelee
terävästi Suomen poliittista elämää ja maailmapolitiikkaa sekä
naisen asemaa noilla kentillä. Kirja on inspiroivaa luettavaa
kaikille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille.

HENKILÖKUVAT

Peter Kravanja
suomentanut Osmo Pekonen

Visconti, Proustin lukija
Italialaisen elokuvaohjaajan Luchino Viscontin (1906–1976)
syntymästä tulee vuonna 2006 kuluneeksi sata vuotta. Eri
puolilla maailmaa järjestetään silloin elokuvafestivaaleja hänen
muistokseen.
Belgialaisen tutkijan Peter Kravanjan teos osoittaa, että Visconti oli myös ahkera Marcel Proustin lukija. Hän suunnitteli jopa Proustin pääteoksen ”Kadonnutta aikaa etsimässä”
filmatisointia. Hanke jäi toteutumatta, mutta Proustin vahva
vaikutus tuntuu kaikissa Viscontin myöhäistuotannon elokuvissa.
”Peter Kravanjan oivaltava tutkielma tuo mielenkiintoisen
lisän Visconti-kirjallisuuteen”, arvioi Helsingin yliopiston elokuvatutkimuksen professori Henry Bacon. Teos on aikaisemmin ilmestynyt ranskaksi ja italiaksi. Kirjan osuva piirroskuvitus on Eric Van Hoven.

 Teoksen suomentaja
Osmo Pekonen on
matematiikan dosentti Jyväskylän yliopistossa.
Aikaisemmin häneltä ovat
ilmestyneet muun muassa
esseekokoelmat Elämän
värit (2004) ja Elämän
vuodenajat (2005). Hän on
osallistunut mm. seuraavien
runoteosten toimitus- ja
käännöstyöhön: Chartres’n
tie, Charles Péguy’n runoja
(2003), Widsith, anglosaksi
nen muinaisruno (2004) ja
Waldere, anglosaksinen mui
naisruno (2005).

Koko 120 x195 mm
Liimanidottu
85 s.
Ovh. 19,90 e
ISBN 952-5591-39-5
EAN 9789525591392
Ilmestynyt 12/2005
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TAIDE- JA
LAHJAKIRJAT

Jussi Jäppinen (toimittanut)

Viestejä maisemassa
– Keskisuomalainen kulttuuriympäristö

 FT Jussi Jäppinen on
graafinen suunnittelija,
kirjailija, valokuvaaja ja
tutkija. Jäppisen kiinnostuksen kohteita ovat
visuaaliset taiteet sekä
arkkitehtuuri- ja ympäristöasiat. Hän on julkaissut
mm. 35 kuvateosta.

Koko 260x210 mm
Sidottu
220 s.
Nelivärikuvitus
Ovh. 48,90 e
ISBN 952-5591-43-3
EAN 9789525591439
KL 34.5
Toukokuu 2006
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Keski-Suomen maakunnan rakennettu kulttuuriympäristö, rikas
kulttuurimaisema, perinneympäristö sekä muinaismuistot ovat nyt
koottuna yksiin kansiin. Kirja avaa ikkunan keskisuomalaisen kulttuuriperinnön monimuotoisuuteen ja valottaa yksittäisten kohteiden
erikoispiirteitä, luonnetta ja sijaintia.
Kirja koostuu asiantuntija-artikkeleista sekä kuntakohtaisesta kohdeluettelosta. Nelivärinen tietoteos on runsaasti kuvitettu, joten se
soveltuu erinomaisesti myös lahjakirjaksi.
Artikkeleiden kirjoittajat:
FM Erkki Laitinen – FL Veli Saari – FT Janne Vilkuna (Menneisyys
Keski-Suomen maisemassa)
Arkeologi Miikka Kumpulainen (muinaismuistot)
FM Heli-Maija Voutilainen (rakennettu ympäristö)
FM Liisa Horppila-Jämsä (perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat)
Teoksen päätoimittaja on FT Jussi Jäppinen, joka vastaa myös teoksen graafisesta suunnittelusta ja visualisoinnista.

TAIDE- JA
LAHJAKIRJAT

Sinikka Svärd – Kristiina Turtonen (kuvitus)

Ruusu sinulle
Kirja kuin ruusu – ystävälle, rakkaalle juhlan, ilon ja onnen
hetkiin
Tämä lumoava runoteos sopii onnittelukirjaksi kevään juhliin.
Ruusu Sinulle sisältää Sinikka Svärdin runoja sekä hänen suosituimpia laulutekstejään kauniissa ruusuaiheisessa kirjassa. Svärd
sanoittaa elämän arkea ja juhlaa, rakkautta ja unelmia lämpimän
ihmisläheisesti. Runoja siivittää Kristiina Turtosen herkkä ruusu
aiheinen akvarellikuvitus.
Nämä runot,
tuoksuvista sanoista,
hehkuvista värihippusista
sommitellut
ovat ruusu sinulle.

 Sinikka Svärd on tämän
hetken suosituimpia kevyen
musiikin sanoittajia. Hänen
kynästään ovat lähtöisin
mm. hitit Kun katsoit mi
nuun, Kaikista kasvoista,
Vie minut ja Sitä saa mitä
tilaa.

 Kristiina Turtonen on
naantalilainen kuvataiteilija
ja kouluttaja. Pentikin taiteilijana hän on ollut vuodesta
2003.

Koko 130 x 245 mm
Sidottu
56 s.
Nelivärikuvitus
Ovh. 16,90 e
ISBN 952-482-035-8
EAN 9789524820356
Kl 82.2
Tammikuu 2006
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TAIDE- JA
LAHJAKIRJAT

Heljä Liukko-Sundström

Saven runoilija
Suositut keramiikkatyöt nyt kirjana

 Professori Heljä LiukkoSundström on rakastettu ja
palkittu taiteilija. Hän on
tehnyt pitkän uran Arabian
taideteollisella osastolla 1960luvulta alkaen. Liukko-Sundström on julkaissut useita
teoksia, kuten Heljän lempeitä
satuja, Jäniksenpoika ja Oma
enkelini.

Koko 195 x 220 mm
Sidottu
60 s.
Nelivärikuvitus
Ovh. 24,90 e
ISBN 952-482-044-7
EAN 9789524820448
Kl 76.3
Maaliskuu 2006
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Heljä Liukko-Sundströmin herkät keraamiset taulut, astiat
ja veistokset ovat koskettaneet suomalaisten sydämiä jo
1960-luvulta lähtien. Lukuisista Heljän töistä onkin tullut
suosittuja keräilykohteita. Saven runoilija kokoaa yhteen
Heljä Liukko-Sundströmin keskeisimmät ja rakastetuimmat työt.
Kirjassa esitellään 45 Heljän teosta varhaisvuosilta 2000luvun tuoreisiin töihin. Kaikkiin teoksiin liittyy oma synty
tarinansa.
Esipuhe teatterineuvos Matti Ranin.

TAIDE- JA
LAHJAKIRJAT

Professori Heljä LiukkoSundström syntyi Vehmaalla
1938. Hän opiskeli Vapaassa taidekoulussa 1958–59
ja aloitti opinnot Taide
teollisessa oppilaitoksessa,
josta valmistui 1962 (nyk.
Taideteollinen korkeakoulu)
keramiikkataiteen linjalta.
Vuodesta 1962 hän työskenteli Arabian taideteollisuusosastolla, josta siirtyi 1967
Arabian taideosastolle.
Liukko-Sundtsröm on pitänyt
kymmeniä yksityisiä ja julkisia näyttelyitä sekä Suomessa että ulkomailla. Hänet on
palkittu lukuisia kertoja sekä
taideteoksistaan että kirjois
taan. Professorin arvonimi
hänelle myönnettiin vuonna
1994 ja vuonna 2001 hän
sai arvostetun Pro Finlandiamitalin.

Minerva 15

runot

Suvi Ahola

Jos jättäisit minut
Tunnetun kirjailijan ajatuksia keski-iästä, perheestä,
parisuhteesta ja juoksemisesta

 Suvi Ahola on Helsingin
Sanomien kirjallisuuskriitikko ja kirjailija. Hän on aiem
min julkaissut mm. seuraavat teokset: Iljan äidiksi,
Kamala ihana äiti, Kylmän
veden kaipuu ja muita har
rastuksia, Koko suku keitti
össä, Tietokone ja silitysrauta
ja Sivumakuja kirjallisesta
keittiöstäni.

Koko 140 x 180 mm
Sidottu
100 s.
Ovh. 16,90 e
ISBN 952-482-013-7
EAN 9789524820134
Kl 82.2
Tammikuu 2006
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Suvi Aholan kirpeän paljaat tuokiokuvat taipuvat proosarunoiksi, joissa on voimakas omakohtaisuuden ja eletyn elämän maku. Kirjallinen ilotulitus, jossa naiseuden
teema on läsnä häpeämättömän suoralla mutta samalla
lämpimän vakuuttavalla tavalla.
Jos jättäisit minut, ihmettelisin.
Et ole sellainen ihminen, vaan vastuuta ja taakkaansa kantava,
perhettä ja velvollisuuksia kunnioittava kunnon mies.
Jos jättäisit minut, en ihmettelisi.
Niin kauan olet kunnioittanut perhettä ja velvollisuuksia,
kantanut vastuuta ja taakkaa,
kunnon mies.

runot

Katariina Kallio

Mää rakastan sua,
tampereeks
Hehkuta lemmestä ja elämän ihanuudesta
Mansen kielellä! Kirja sisältää valikoiman
maailman tunnetuimpia rakkausrunoja
Tampereen murteella mm. Shakespearelta,
Goethelta, Gibranilta, Leinolta ja Erkolta.
Jos puhras rakkaus noin aina riutuu
nin kais sen sillain tarttee mennä.
Meirän om pakko kaikki riasak kestää,
kerta ne osana or rakkaureh hintaa –
nää houreet, huakaukset, poru, toivo
ol leivottuina lemmem pullapitkoon.
William Shakespeare: Kesäyon unelma

Koko 110 x 180 mm
Sidottu
112 s.
Ovh. 14,90 e
ISBN 952-482-038-2
EAN 9789524820387
Kl 82.2
Helmikuu 2006

 Katariina Kallio on tamperelainen murrekirjailija.
Aiempia teoksia Kyä viksup
päriää – Aku Ankka Tampe
reen murteella.

Helena Anttonen

Mie rakastan sinnuu,
karjalaks
Heleä valikoima maailman kauneimpia rakkausrunoja karjalan murteella. Kielen kantoja
kutkuttava kirja Karjalan heileille ja muille kulkijoille. Helena Anttosen oivaltava ja
kirjauutuus sisältää tunnettuja tekstejä mm.
Shakespearelta, Goethelta, Pessoalta, Leinolta,
Erkolta ja tankarunon mestareilta.
Koko 110 x 180 mm
Sidottu
112 s.
Ovh. 14,90 e
ISBN 952-482-037-4
EAN 9789524820370
Kl 82.2
Helmikuu 2006

A sinnuuha mie, a sinnuuha mie
vaa kahtelen silmät veessä.
Miu onnein se on nii outo ja uus,
et iha hirvittää sen eessä.

 Helena Anttonen on lappeenrantalainen dramaturgi.
Aiemmin julkaissut teatteritekstejä, lauluja, kolumneja
sekä kirjan Kaik lutviutuup
– Aku Ankka karjalan mur
teella.

Eino Leino
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ROMAANIT

Arvi Perttu

Papaninin retkikunta
Romaani

 Arvi Perttu on Petroskoissa syntynyt kirjailija, joka on
asunut viisi vuotta Suomessa.
Papaninin retkikunta on hänen ensimmäinen Suomessa
julkaistu teoksensa.
Aikaisempaa tuotantoa
ovat mm. novellikokoelma
Nuotio Hirvenkivellä (1989)
sekä romaani Petroskoin sym
posiumi (2001).

Koko 140 x 212 mm
Sidottu
Noin 430 s.
Ovh. 29,90 e
ISBN 952-5591-38-7
EAN 9789525591385
KL 84.2
Maaliskuu 2006
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Amerikasta Karjalaan muuttanut Jaakko Pettersson haaveilee
kirjailijan urasta, kunnes hän eräänä kohtalokkaana yönä näkee,
kuinka hänen eroottisten päiväuniensa kohde, kuuluisa laulajatar
poistuu murhapaikalta mustaan Buickiin. Pian Mustan Buickin
öiset saalistusretket ja jäljettömiin katoavat ihmiset alkavat herättää kauhua kaupunkilaisissa.
Arvi Perttu pitää lukijan otteessaan. Hän kuljettaa tarinaa yhä
syvemmälle 1930-luvun Neuvosto-Karjalan pääkaupungin, Petroskoin, tapahtumiin, missä tuolloin kohtasivat toisensa patriarkaalinen maaseutu, syntinen länsi ja mahtava kommunismi.
Papaninin retkikunta on kertomus inhimillisestä pelosta ja
heikkoudesta kasvottoman hirviön edessä. Se on myös kuvaus
rakkaudesta ja kunniasta, jotka näissä oloissa olivat suhteellisia
käsitteitä. Onko ihmisen pakko olla sankari ja onko uhri välttämättä syytön?

ROMAANIT

Elsa Vuontisjärvi

Pimennetyt ikkunat
Romaani
Yksitoistavuotias Tapani miettii, millainen olisi oikea elämä ilman
sotaa. Tapanilla on tunne, että hän muistaa vain lentokoneiden,
pommitusten ja desanttien aiheuttaman pelon. Siitä on niin kauan, kun hän todella tunsi itsensä onnelliseksi.
Pimennetyt ikkunat kuvaa uudesta näkökulmasta, miten talvisota
ja jatkosota vaikuttivat pienen lapsen elämään, arkeen ja ajatuksiin. Ylä-Lapissa asuva Tapani joutuu syrjäkylien lasten tavoin
käymään koulua kaukana kotoa ja asumaan koulun asuntolassa
ja vieraassa perheessä. Koulupäivät sujuvat osittain normaalisti, mutta taustalla heijastuu sodan aiheuttama ahdistus. Oman
jännitteensä lappilaiseen kylään tuovat saksalaiset sotilaat, ja uhka
Lapin sodasta ja evakkoon joutumisesta.

 Elsa Vuontisjärvi on
enontekiöläinen kirjailija. Hän on kirjoittanut lukuisia näytelmiä
harrastajateattereille sekä
kuunnelmia Yleisradiolle.
Aikaisemmin ovat ilmestyneet romaanit Proksin
vainiot (1993) ja Tie vie
pohjoiseen (1995).

Koko ikänsä Enontekiössä asuneen Elsa Vuontisjärven romaani
on hyvä lisä tarkasteltaessa sodan vaikutuksia lapsiin.

Koko 135 x 210 mm
Liimanidottu
Noin 240 s.
Ovh. 26,90 e
ISBN 952-5591-42-5
EAN 9789525591422
KL 84.2
Maaliskuu 2006

Minerva 19

SARJAKUVAT

Mikko Ketola & Anssi Rauhala

Marian koodi
Suomalainen Da Vinci -mysteeri
Uusi suomalainen sarjakuvasarja alkaa!

 Anssi Rauhala on kuvittaja ja sarjakuvapiirtäjä.
Kuvituksen monipuolisena
ja arvostettuna ammattilaisena hän on tehnyt parikymmentä vuotta lehti- ja
kirjankuvitusta, animaatiota, mainoskuvitusta ja sarjakuvatyötä.

 Mikko Ketola on akatemiatutkija ja yleisen kirkkohistorian dosentti Helsingin
yliopistossa. Hän on myös
sarjakuvaharrastaja usean
vuosikymmenen ajalta.

Koko 210 x 297 mm
Sidottu
Nelivärinen sarjakuva
48 s.
Ovh. 14,90 e
ISBN 952-482-030-7
EAN 9789524820301
Kl 85.3
Tammikuu 2006
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Helsingin yliopiston professori Anni Isotalo ei arvaa mihin joutuu, kun
suostuu matkanjohtajaksi Da Vinci -koodiin hurahtaneitten suomalais
turistien seurueeseen. Matkan aikana hänen eteensä ilmaantuu johto
lankoja ja outoja yhteensattumia, joiden verkko ulottuu Pariisista
Pohjanmaalle...
Marian koodi -sarjakuva sykkii mysteereitä ja huimia juonikäänteitä. Arvoitusten sakeaa vyyhteä ratkoo pätevä sankaritar Anni Isotalo.
Marian koodi on tyyliltään sukua ranskalais-belgialaisten koulukuntien
mestareille. Tuore esikoisalbumi on kotimaisen sarjakuvan kermaa.
Käsikirjoitus Mikko Ketola, sarjakuvasovitus ja kuvitus Anssi Rauhala.

SARJAKUVAT

Charles M. Schulz

Ressun golfkoulu
Golfin perusteet Ressun tapaan
Kevään riemastuttavin opaskirja kaikille golffareille kilpapelaajista aloittelijoihin. Rautaiset ohjeet kattavat
golfetiketin, strategian ja eritasoiset
kilpakentät hyväntekeväisyyspeleistä
Masters-turnauksiin saakka. Kirjaan
sisältyy myös golf-filosofiaa ja caddie-kulttuuria Ressun tapaan. Otteet
golfin sääntökirjasta täydentävät
hilpeän kokonaisuuden.

”Miksi muusikot säveltävät
sinfonioita ja runoilijat runoilevat? Koska ilman niitä
elämällä ei olisi heille mitään
merkitystä. Siksi minä piirrän
sarjakuvia. Se on elämäni.”
Charles M. Schulz
1922−2000

Koko 148 x 180 mm
Sidottu
Kaksivärinen sarjakuva
56 s.
Ovh. 11,90 e
ISBN 952-482-028-5
EAN 9789524820288
Kl 85.3
Tammikuu 2006

Charles M. Schulz

Ressun musiikkioppi
Musiikin perusteet Ressun tapaan
Kutkuttavan hauska opaskirja
kaikille musiikinystäville konsertoivista taiteilijoista aloittelijoihin.
Ressun erehtymätön musiikkimaku
ja hienostuneet tulkintaohjeet auttavat löytämään elämään oikean sävelen. Tähän herkulliseen pakettiin
sisältyy myös pieni musiikkisanasto.
Koko 148 x 180 mm
Sidottu
Kaksivärinen sarjakuva
56 s.
Ovh. 11,90 e
ISBN 952-482-029-3
EAN 9789524820295
Kl 85.3
Tammikuu 2006
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MATKAKIRJAT

Marja Berisa

Reitti 44
Matkaopas maailman ympäri
Innostava kirja kaikille matkalle lähtijöille ja lähdöstä haaveileville

 FL Marja Berisa on helsinkiläinen vapaa toimittaja,
joka kirjoittaa mm. lukuisiin
aikakauslehtiin.

REITTI 44
Norja, Bergen, Voss
Meksiko, Mexico City
Yhdysvallat, Dallas
Argentiina, Buenos Aires
Australia, Brisbane
Indonesia, Bali, Manggudu
Intia, Delhi
Japani, Tokio
Kiina, Hongkong
Tansania, Dar-Es-Salaam,
Sansibar
Etelä-Afrikka, Kapkaupunki

Koko 130 x 195 mm
Nidottu
176 s.
Nelivärikuvitus
Ovh. 22,90 e
ISBN 952-482-027-7
EAN 9789524820271
Kl 40.7/40.8
Tammikuu 2006

22 Minerva

Reitti 44 on sekä käytännön matkaopas että matkakertomus, joka tarjoaa elämyksiä viideltä mantereelta ja 11 eri maasta.
Kirja sisältää runsaasti tietoa matkakohteiden suosituimmista
nähtävyyksistä, majoittumisesta, ruoasta, hintatasosta ja liikkumisesta.
Oppaana reitillä toimii matkailija, joka kertoo hauskasti, mitä kaikkea
maailmalla reissatessa voi sattua.

HUUMORI

Sinikka Salokorpi & Eila Rikkinen

Hullunhauska lomakirja
Hullunhauska lomakirja neuvoo lämpimällä huumorilla kuinka nautit lomastasi täysin rinnoin. Kirjassa on kaskuja ja hauskoja juttuja, jotka ovat syntyneet todellisissa
loma- ja matkailutilanteissa. Löydät myös
oivia vinkkejä loma-ajan ihmissuhteisiin,
joutenoloon – ja ennen kaikkea oikean
lomavaihteen löytämiseen.

 Sinikka Salokorpi on toimittaja ja kirjailija, joka on
kirjoittanut yli 30 kirjaa, mm.
useita matkakirjoja.

 Eila Rikkinen on toimittanut suositut huumorikirjat
Saunakirja. Pökköä pesään
(Asantila – Rikkinen) ja Mök
kikirjan (Rikkinen – Asantila).
 Kuvitus Harri Pakarinen.

Koko 135 x 180 mm
Nidottu
Noin 160 s.
mv-piirroskuvitus
Ovh. 15,90 e
ISBN 952-482-040-4
EAN 9789524820400
Kl 40.7
Maaliskuu 2006

Elina Kujala – Terhi Rannela

Apua, mitä mä sanon?
Sanoja hankaliin tilanteisiin
Kirja, josta löydät iskevät vinkit tukaliin
tilanteisiin, kuten saamiisi rumiin lahjoihin, bussissa höpöttävälle vierustoverille,
ikuisille myöhästelijöille ja tv-lupatarkastajalle.

Koko 135 x180 mm
Nidottu
Noin 120 s.
mv-piirroskuvitus
Ovh. 12,90 e
ISBN 952-482-046-3
EAN 9789524820462
Kl 84.2
Maaliskuu 2006

Yllätä itsesi ja räväytä sopiva repliikki esiin
tukalassa tilanteessa! Opi myös tunnistamaan, milloin peli on menetetty ja selitykset vain pahentavat tilannetta. Hankalia
tilanteita ryydittää kirjassa Kati Vuorennon
mainio piirroskuvitus.

 Elina Kujala on tamperelainen vapaa kirjoittaja ja
Uusi Nainen -lehden päätoimittaja.

 Terhi Rannela on tamperelainen kirjailija ja Demilehden toimittaja. Hän on
julkaissut aiemmin nuortenromaanit Puhdas valkoinen ja
Korkealle ja kovaa.
 Kati Vuorento on nuoren
polven kuvittaja. Hän piirroksiaan on julkaistu mm.
Helsingin Sanomissa.
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TILAUSKIRJAT

Tilauskirjat yrityksille ja yhteisöille
Lisätietoja tilauskirjoista:
kustannuspäällikkö
Pekka Saarainen
pekka.saarainen@
minervakustannus.fi
p. 040 - 537 7114

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

juhlakirjat
historiikit
yritysasiakaskirjat
vuosikirjat
lahjakirjat
projektit.

Räätälöimme kirjan yhteistyössä asiakkaan kanssa tai avaimet käteen -periaatteella.
Vuosien ammattitaidolla ja kilpailukykyisin hinnoin!
Esimerkkejä tilauskirjoistamme:

Jäppinen – Voutilainen

Maailman suurin puukirkko Kerimäellä
Vuonna 1847 valmistunut Kerimäen kirkko on
valmistumisestaan lähtien herättänyt huomiota
koollaan. Tätä maailman suurinta puukirkkoa saapuu ihailemaan vuosittain noin 50 000 matkailijaa
eri puolilta Suomea ja maailmaa. Kirkko on myös
puurakentamisen taidonnäyte. Tämä teos esittelee
kirkon vaiheita, sen arkkitehtuuria, taidokkaita ja
kauniita yksityiskohtia ja esineitä.
Sid., 210 x 210, 84 s,
suomi ja englanti, saksan- ja venäjänkielinen yhteenveto

Bouhlal – Heinonen – Sulaoja

Varpunen – Varhaisen puuttumisen
malli
Varpunen – Varhaisen puuttumisen malli on syntynyt
Espoon Matinkylässä toteutetussa lasten ja nuorten projektissa. Se tarjoaa työvälineitä erityistukea tarvitsevien
lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kohtaamiseen
ja tukemiseen. Kirja sisältää runsaasti testattua materiaalia: ohjelmarunkoja, leikkejä, pelejä ja materiaalivinkkejä.
Nid. 135 x 210, 140 s.
Tilaaja: Lobby – Nuorten ja perheiden palvelupiste/ Espoon Diakoniasäätiö
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Syksyllä 2005 ilmestyneitä

Minerva Kustannus Oy
Bulevardi 2–4 A, 7. krs.
00120 Helsinki
Viitaniementie 13
40720 Jyväskylä
puh. 014 3386 845
faksi 014 3386 812
www.minervakustannus.fi

