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Pöytä on katettu

O

le hyvä ja käy pöytään. Olemme koonneet listalle
mahdollisimman monipuolista ja tuoretta tarjottavaa.
Kirjapöytämme kattaus on yhdistelmä kevyttä ja helposti
sulavaa sekä tuhtia ja huolellisesti pureskeltavaa. Silmänruokaakin
on tarjolla runsaasti.
Toivomme, että maltat rauhassa maistella pöydän antimia.
Tarjoilemme erilaisia ateriakokonaisuuksia: nuoruuden huimaa
seikkailua ja etsintää, aikuisen kipua ja unelmia ja elämää nähneen
tyyntä viisautta ja purevan kirpeää analyysia. Eikä kaikkea tarvitse
ahmia kerralla. Nautinnollinen hetki pöydän ääressä on levollisen
pitkä, se vaatii pysähtymistä ja myös sulattelua.
Minervan syksyn listalla on yli 40 toinen toistaan herkullisempaa
syytä käydä pöytään. Takaan, että tarjottava on tuoretta.
Hyvää kirjasyksyä!
Juhani Korolainen
Toimitusjohtaja

TIETOKIRJAT

Tommy Hellsten

KOLMAS MAHDOLLISUUS

Seppo J.J. Sirkka

Elämäntaitoa, toivoa ja rohkeutta jokaiselle

p Tommy Hellsten
on julkaissut lukuisia
menestysteoksia kuten
Virtahepo olohuoneessa,
Saat sen mistä luovut ja
Ihmisenpyörä.

Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Kansi Niko Manikas
Käännös Jorma Aspegrén
Noin 160 s.
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-59-X
EAN 9789525591590
Kl 17.3
Lokakuu 2006

4 Minerva

Tommy Hellsten vastaa kirjassaan hänelle lähetettyihin kysymyksiin elämän eri alueilta. Mitä tapahtuu,
kun elämä on solmussa eikä ulospääsyä ja vastauksia
ongelmiin tunnu löytyvän? Hän pohtii yhdessä lukijoiden kanssa, onko mahdollista kokea elämä mielekkäänä ja löytää uusi ovi, kolmas mahdollisuus.
Tunnettu terapeutti ja läheisriippuvuus-käsitteen lanseeraaja palaa teoksessa juurilleen, keskustelijaksi ja
rinnalla kulkijaksi.

TIETOKIRJAT

Outi Nyytäjä

MENESTYS JA MORAALI

Arvostettu dramaturgi ja journalisti ruotii menestyksen ja moraalin suhdetta. Hän tarkastelee mm.
Suomeen rantautuneita koulutus- ja harjoitusmetodeja, jotka lupaavat ihmisille ja yrityksille nopeita voittoja, menestystä ja vaikutusvaltaa. Tekijä haastaa lukijan
tinkimättömään analyysiin – löytöretkelle kulttuuriimme hiipivään piilovaikuttamiseen.

Outi Nyytäjä

Menestys ja
moraali

Heidi Leväslaiho

Pamﬂetti tehokkuudesta, menestyksestä ja
uudesta innovatiivisesta ihmisestä

p Outi Nyytäjä on
tunnettu ja palkittu
dramaturgi, käsikirjoittaja, journalisti ja
kolumnisti. Hänen
erityisalueitaan ovat
kuunnelmat ja niiden
ohjaaminen, kulttuuripoliittiset esseet sekä
kirjoitukset teatterista.
Hän on opettanut elokuva- ja draamakirjoittamista Suomessa ja
Ruotsissa.

     
Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Kansi Khora/Jari Koski
Noin 160 s.
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-65-4
EAN 9789525591651
Kl 17.1
Lokakuu 2006
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TIETOKIRJAT

Marketta Joutsiniemi (toim.)

NAIMISISSA NARSISTIN KANSSA
Miksi suostua uhriksi?

Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Kansi Pekka Vartiainen
Noin 160 s.
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-60-3
EAN 9789525591606
Kl 59.561
Lokakuu 2006

Pia Kaulio on Kiipulan
aikuiskoulutuskeskuksen kuntoutuspsykologi.
q Hanna Svennevig
on psykologian tohtori. Hän on julkaissut
aikaisemmin teoksen
Kehontuntemuksesta itsetuntemukseen (2005).

Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Noin 160 s.
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-61-1
EAN 9789525591613
Kl 14.8
Lokakuu 2006
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p OTK, juristi Marketta
Joutsiniemi toimii perustamansa Narsistien
Uhrien tuki ry:n toiminnanjohtajana. Työryhmässä mm. psykiatri
Gustav Schulman,
kuntoutuspsykologi
Pia Kaulio ja terapeutti
Jyrki Pekola.

Narsismi on vakava persoonallisuuden häiriö, jonka vaikutuspiirissä elää noin 7–9 % väestöstä. Suomalaisten asiantuntijoiden laatimassa teoksessa
kuvataan mm. millainen on
narsistinen luonnehäiriö, pureudutaan narsismin varjostamaan
����������
parisuhteeseen, häiriön tunnistettavuuteen, terapiaan ja juridiikkaan. Kirja sisältää runsaasti
������
esimerkkejä ja tapauskertomuksia. Välttämätön tietopaketti kaikille narsistisessa parisuhteessa
eläville ja heidän läheisilleen.

���������

Pia Kaulio – Hanna Svennevig

SISARUUS – RAKKAUTTA,
VIHAA, KATEUTTA
Mitä sisaruus antaa,
mitä se ottaa?
Pia Kaulio & Hanna Svennevig

Sisaruussuhde on elämänmittainen ja yleensä ihmisen pisin
ihmissuhde. Sitä ei voi sanoa
irti, vaikka joskus haluaisikin.
Lapsuudessa sisarukset harjoittelevat yhdessä elämän ja
ihmissuhteiden tärkeitä taitoja.
Kirjan teemoina ovat mm. kilpailu, roolit perheessä, minäkäsitys, kateus, viha, itsetunto,
syyllisyys, pelko, kiintymys ja
rakkaus. Kirja sisältää runsaasti
esimerkkejä ja haastatteluja.

Sisaruus
Rakkautta, vihaa, kateutta

Minerva

TIETOKIRJAT

Jukka Turtonen

MIELENTERVEYSONGELMAT
– MISTÄ APUA?
Tunnista mielenterveyden häiriöt, löydä oikea
terapia ja sopivat lääkkeet
Mielenterveyden häiriöihin sairastuu
vuosittain 1,5 % suomalaisista ja joka
viides kärsii jostakin mielenterveyden
ongelmasta. Selkeä ja helppolukuinen
opas antaa perustietoa lääkkeistä, hoidoista ja terapiasta. Esimerkkeineen ja
piirroksineen se auttaa mielenterveyskuntoutujia sekä heidän lähipiiriään
etsiytymään oikean avun piiriin.

p Jukka Turtonen on
psykiatrian erikoislääkäri Turusta. Hän on
kirjoittanut mm. mielenterveyden häiriöistä
kertovat tietovihkoset,
joita on jaettu apteekeissa kautta maan.

Koko 135 x 210 mm, sidottu
Kansi Satu Paakkala
Kuvitus Kristiina Turtonen
Noin 160 s.
Ovh. 28,90
ISBN 952-5591-76-X
EAN 9789525591767
Kl 59.561
Kesäkuu 2006

Leena Vähäkylä

HOIDOSSA VAI HEITTEILLÄ?
Mielenterveyspotilaana Suomessa
Mielenterveyden ongelmat, henkinen
pahoinvointi ja hoitojonot kasvavat
Suomessa. Samaan aikaan avopotilaiden ja huonoa hoitoa saavien joukko
moninkertaistuu. Kirja on realistinen
kuvaus mielenterveyspotilaan asemasta tämän päivän Suomessa. Se
sisältää runsaasti esimerkkejä ja tapauskertomuksia hoitokokemuksista,
lääkkeistä, kuntoutuksesta, vertaistuesta ja potilaiden kohtelusta. Kirja
rohkaisee hakemaan apua ja vaatimaan hyvää ja ammattitaitoista hoitoa sekä yhteiskunnan tukea helposti
syrjäytyvälle potilasryhmälle.

p FM, tiedottaja Leena
Vähäkylä on toiminut
aktiivisesti erilaisissa
mielenterveyden tukijärjestöissä. Hän on
julkaissut vuonna 2004
teoksen Mieli keinussa.
Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Kansi Jaska Poikonen
Noin 140 s.
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-77-8
EAN 9789525591774
Kl 59.562
Elokuu 2006
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TIETOKIRJAT

Teija-Liisa Ranta

NAISEN NAUTINTO
Rohkaiseva tietopaketti
kaikille naisille

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

Kirja on oiva opas seksuaalisen
hyvinvoinnin löytämiseen. Sen
teemoja ovat mm. oman seksuaalihistorian työstäminen,
omaan kehoon tutustuminen
ja sen haltuunotto, seksin apuvälineet, orgasmivaikeudet ja
parisuhde. Havainnollistava
piirroskuvitus, harjoitukset sekä
esimerkit ja tapauskertomukset
tekevät kirjasta ymmärrettävän
ja helppokäyttöisen. Kirja soveltuu kaikenikäisille naisille ja
miehille sekä seksuaali- ja parisuhdeterapiatyötä tekeville.

Koko 135 x 210 mm, sidottu
Kansi Satu Paakkala
Noin 144 s.
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-70-0
EAN 9789525591705
Kl 59.35
Lokakuu 2006

Tuija Pallaste

POLTTAA, PELOTTAA
p Tuija Pallaste on
Helsingin Sanomien
toimittaja, joka on
tutustunut suomalaisten nuorten seurustelutapoihin.
Kuvittaja Aku Korhonen on Kuvataideakatemiasta valmistunut vapaa taiteilija.
Koko 135 x 180 mm
Sidottu
Mv-kuvitus
Kansi Sisko Honkala
120 s.
Ovh. 17,90
ISBN 952-5591-67-0
EAN 9789525591675
Kl 14.8, 30.12
Syyskuu 2006
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Miten tunnustaa ihastus?
Kirja suomalaisten nykynuorten seurustelusta
Aitoa puhetta suomalaisten
nuorten seurustelusta, sen helppoudesta ja vaikeudesta. Nuoret
kertovat, mitä tapahtuu kun
ihastuu ja rakastuu. Miten nykynuoret tekevät aloitteita: koulussa, bileissä, rannalla, kaupungilla, töissä, festareilla, netissä,
meilissä, tekstarilla?
Kirjassa kuuluu vahvana nuorten oma ääni, sillä aineisto perustuu nuorten haastatteluihin ja
kyselyihin. Nuorekas ja hauska
Aku Korhosen kuvitus.

TIETOKIRJAT

Tuula Poutasuo

FARKKUKIRJA
Amerikan puuvillapelloilta Suomen kaduille
Kirja sisältää hauskaa ja hyödyllistä tietoa farkkujen
rantautumisesta 1950-luvulla Suomeen ja muuttumisesta työläisten asuista salonkikelpoisiksi jokamiehen
vaatteiksi. Coca-Cola -kulttuuri, purkka, dollarihymyt,
rock and roll sekä amerikkalaiset elokuvat raivasivat
tietä farkuille. Kotimaiset Väiski-farkut ja Mattisen
teollisuuden Jamekset sekä Majavan Beaversit ennakoivat lukemattomien farkku-merkkien runsautta.

Tuula Poutasuo
on toimittaja ja
taidehistorioitsija.
Aikaisempaa tuotantoa mm. Nuutajärvi
200 vuotta suomalaista
lasia (1993), Tekstiilin
taidetta Suomesta (2001)
ja Muovikirja yhdessä
Hannele Nymanin
kanssa (2004).

Herkullinen kuvamateriaali ﬁlmi-, ja rock-idoleista,
farkkukansasta festareilla ja katukuvassa, farkkumerkeistä ja mainoksista eri vuosikymmeniltä avaa ikkunoita farkkujen maailmaan.

Koko 180 x 180 mm
Sidottu
Kansi Satu Paakkala
Noin 112 s.
Ovh. 26,90
ISBN 952-5591-69-7
EAN 9789525591699
Kl 90.21
Lokakuu 2006
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TIETOKIRJAT

Nina af Enehjelm
– Olavi Kaskisuo

POPPAREITA,
SANKAREITA JA
KAUNOTTARIA
Suomen julkkishistorian villit vuodet
p FL Nina af Enehjelm
on julkaissut aiemmin
teokset Armi Kuuselasta
ja suomalaisista misseistä.
q Olavi Kaskisuo on
Suomen julkkisten hovikuvaaja neljältä vuosikymmeneltä. Kaskisuo
on palkittu kuvaaja, joka
on saanut työstään tunnustusta niin kotimaassa
kuin ulkomailla.

Uskomattomia tarinoita julkkiksista
julkkisten tekijöistä
Kirja kuvaa elävästi, miten lehdistön
julkkiskulttuuri luotiin 1960-luvulta lähtien. Jos hyviä juttuja ei ollut tarjolla, niitä
järjestettiin. Kirja sisältää runsaasti kuvia,
alkuperäisiä juttuja ja tarinoiden taustoja.
Takavuosien kansikuvissa paistattelivat
komeat nuoret miehet ja kauniit naiset.
Juoruja levitteli ja punoi Monsieur Mosse,
kameran takana oli Olavi Kaskisuo. 1960ja 1970-luku olivat villiä ja viatonta aikaa,
jolloin ei vielä tiedetty likasankojournalismista. Merkkejä muutoksesta oli kuitenkin
ilmassa, kun lehdistö alkoi jahdata alamäkeen joutuneita julkkiksia.

ja

Koko 155 x 210 mm
Sidottu, mv-kuvitus
Kansi Niko Manikas
Noin 144 s.
Ovh. 25,90
ISBN 952-5591-85-9
EAN 9789525591859
Kl 71.09
Lokakuu 2006

Sinikka Salokorpi (toim.)
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V rAt i n c i p i s m o d i a t e t , q u a t
a l iqu is nonu msa nd re tetu m vel ut n i m end rem du i tio
dolobor t ie dolend i g n is erat. D u ip en is eu i t is n i m zzr it,

KOIR AT
KIRJOITTAVAT

p Kirjan toimittaja
Sinikka Salokorpi on
kirjoittanut yli 30 kirjaa, mm. Kissat kertovat
(2005). Salokorven
omalla koiravainaalla,
Napsulla, oli aikoinaan
oma palsta Kotiliedessä.
Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Mv-kuvitus
Kansi Jari Koski/Khora
160 s.
Ovh. 26,90
ISBN 952-5591-71-9
EAN 9789525591712
Kl 84.2, 67.451
Lokakuu 2006
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KOIRAT KIRJOITTAVAT
Kotielämää koiran silmin
Koirat kirjoittavat omistajansa suulla
Laulava koira, tanssiva koira, prinssin koira,
eroperheen koira, sokeainkoira, huumekoira…
Kirjasta löytyy 20 tunnetun koiranomistajan
tarinaa kotimaasta ja ulkomailta. Miltä näyttää elämä kodissa ja sen ulkopuolella koiran
silmin? Mitä erilaiset tuoksut merkitsevät?
Kirjasta löytyy koiran hajuntarkka totuus kodin ihmisten elämästä. Jokaisesta koirasta on
virallinen passikuva.

graaﬁkon kommentit:
• omasta mielestä toimivin
LISÄKSI
• kannen sukulaisuuden tarve Helmen kissakirjaan?! /
• Kissakirjan kuva aito ja rauhallinen. Käytettävät koirakuvat keinotekoisia,
siksikin perusteltua poistaa tausta.

Kirjan esipuheen on kirjoittanut maailman ensimmäinen EU:n koirakomissaari.

TIETOKIRJAT

Ulla Salo – Suvi Vanhanen – Pertti Salo

KOKO PERHEEN SIENIKIRJA
Metsän herkut talteen koko perheen voimin
Kirja houkuttelee retkille erilaisiin sienimaastoihin;
lehtoihin, kuusikoihin, lehtimetsiin, puistoihin ja pihoille. Siinä kerrotaan, miten sieniretkelle varustaudutaan ja millaisia sieniä eri maastoista kannattaa etsiä.
Teos esittelee noin 90 keskeistä sienilajia kuten haaparousku, herkkutatti, häränkieli, isohapero, jänönkorva,
kangasrousku, karvarousku, keltavahvero, korvasieni, lampaankääpä, mustatorvisieni, piispanhiippa, suppilovahvero ja voitatti. Kirjan avulla opitaan
tunnistamaan myös myrkkysienet ja varomaan niitä.
Ruokareseptit johdattavat nauttimaan retken sadosta
myös kotona.
Suvi Vanhasen herkät luontoakvarellit ja Pertti Salon
hienot valokuvat tekevät kirjasta upean lahjakirjan.
p Ulla Salo ja Pertti
Salo ovat kasvi- ja
sienitieteilijöitä Helsingin yliopistossa. Aikaisempaa tuotantoa mm.
Salo – Piippo, Mielen ja
rakkauden kasvit (2006).
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KOKO PERHEEN
SIENIKIRJA

q Suvi Vanhanen on
vapaa toimittaja ja tietokirjoittaja.

�������
Koko 210 x 210 mm
Sidottu
Kansi Kalevi Nurmela
80 s.
Ovh. 26,90
ISBN 952-5591-78-6
EAN 9789525591781
Kl 67.582
Elokuu 2006
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TIETOKIRJAT

Jukka Blomqvist – Auri Hakomaa

KESKIAJAN KEITTIÖN
SALAISUUDET
Luonnonmukaiset reseptit ja yrtit
Tunnelmallinen keskiaikainen keittokirja

p Auri Hakomaa on
suositun keskiaikaisen
Olde Hansa -ravintolan
perustaja ja kehittäjä.
Tallinnan vanhassa
kaupungissa sijaitsevan
Olde Hansan tunnelmallinen ympäristö ja
ravintolan herkut ovat
tulleet tutuiksi monille
suomalaisille.
q Jukka Blomqvist on
Olde Hansan perustaja
ja liikeidean kehittäjä.
Hän on työskennellyt
pitkään ravintola-ketjujen erilaisissa johtamistehtävissä. Nykyisin
hän toimii johtamis- ja
yrityskonsulttina.

Koko 220 x 250 mm
Sidottu
Ulkoasu Niko Manikas
140 s.
Ovh. 28,90
ISBN 952-5591-57-3
EAN 9789525591576
Kl 68.209
Lokakuu 2006
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Euroopassa suositut ruokaherkut leviävät nyt myös
Suomeen. Keskiajan keittiön salaisuudet on uudenlainen keskiaikainen keittokirja. Sen upeista kuvista
välittyy aito keskiaikainen tunnelma. Kirjassa tutustutaan myös luostarien yrtteihin ja niiden terveysvaikutuksiin. Kauttaaltaan nelivärinen kirja on kuvattu
Tallinnan keskiaikaisessa ravintola Olde Hansassa.

TIETOKIRJAT

Pirjo Suvilehto

TEEHETKI
Ihastuttava matka teen ystäville
Tee on veden jälkeen maailman suosituin juoma.
Teehetki kertoo kiinalaisen keksinnön, teen, alkujuurista. Kirja syventää tietoutta teen historiasta, eri
teelajeista ja teen laatuluokituksista sekä teetarpeistosta. Kirjassa kerrotaan myös teen terveysvaikutuksista. Lukija pääsee vierailulle Kiinan, Intian, Japanin,
Venäjän, Iranin, Englannin, Irlannin, Afrikan ja
Marokon perinteisiin teehuoneisiin sekä tutustumaan
maailman teekulttuuriin.
Kauniin nelivärikuvituksen
ansiosta kirja on mainio
lahjakirja kaikille
teen ystäville.

T

p FL Pirjo Suvilehto
on monipuolinen kirjallisuuden ammattilainen, joka on toiminut
mm. kirjallisuuden läänintaiteilijana, Kalevan
toimittajana ja kriitikkona.
Koko 210 x 210 mm
Sidottu
Kansi Juha Virkki
112 s.
Ovh. 25,90
ISBN 952-5591-45-X
EAN 9789525591453
Kl 68.27
Syyskuu 2006

Pirjo Suvilehto
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TIETOKIRJAT

Pekka Lilja – Kulle Raig
Pekka Lilja on Jyväskylän yliopiston
kirjallisuuden emeritusprofessori.

URHO KEKKONEN JA VIRO

q Kulle Raig on palkittu virolainen toimittaja. Hän on toiminut
mm. Suomen Viro-yhdistysten pääsihteerinä,
Viron kulttuuripisteen
johtajana sekä Viron
radion suomenkielisen
toimituksen toimittajana.

Kirja on ainutlaatuinen selvitys Urho Kekkosen
osuudesta Suomen ja Viron suhteiden kehityksessä.
Kekkonen toimi sekä politiikan kulisseissa että sen eturivissä vuosikymmeniä Viron hyväksi.

Ennen julkaisematonta tietoa arasta aiheesta

Kirjassa on mm. uutta tietoa Virosta Saksan miehitysvallan ajalta, jolloin suomalaiset viranomaiset antoivat
Saksalle tietoja virolaisista loikkareista. Kekkonen nosti
virolaisten kohtalon esiin eduskunnassa ja sai käytännön loppumaan. Kekkonen organisoi virolaispakolaisten vastaanoton Suomessa.
Kekkosen Viron-vierailu vuonna 1964 aloitti maiden
suhteissa uuden aikakauden, ja Neuvosto-Viron hidas
avautuminen länteen käynnistyi. Suomalais-virolaiset kulttuurisuhteet elpyivät, ja aiemmin suljettu maa
avautui läntiselle turismille.

�������������������������
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Koko 145 x 210 mm
Sidottu
Kansi Kalevi Nurmela
Noin 240 s.
Ovh. 29,90
ISBN 952-5591-80-8
EAN 9789525591804
Kl 99
Elokuu 2006
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TIETOKIRJAT

Jukka Seppinen

MENETETTY KARJALA?
Mikko Seppinen

Karjala-kysymys Suomen politiikassa 1940–2000
Miten Karjala-kysymys tulisi ratkaista?
Menetetty Karjala? on ainutlaatuinen selvitys Karjalakysymyksestä Suomen politiikassa. Siinä käydään perusteellisesti lävitse Karjalan menettämiseen johtaneet
vaiheet sekä Suomen poliittisen johdon pyrkimykset
Karjalan palauttamiseksi.
Seppinen tuulettaa luutuneita historian tulkintoja sotavuosista sekä Suomen ja Neuvostoliiton monimutkaista sodanjälkeistä suhdetta. Teos on kuin jännitysromaani, joka tempaa lukijan etsimään ratkaisua historiallisen vääryyden oikaisemiseksi sekä ainutlaatuisen
maakunnan palauttamiseksi sen oikeille omistajille.
”Tulee vielä aika, jolloin Venäjä luovuttaa Karjalan takaisin.”
Presidentti Paasikivi vuonna 1956

���������������

�
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p VTT Jukka Seppinen
(s. 1945) on poliittisen
historian tutkija, joka
on työskennellyt ulkoasiainministeriössä
lähetystöneuvoksena
ja poliittisen osaston
tutkimuspäällikkönä
(1970–87) sekä Euroopan unionin komission
Jean Monnet -opetusohjelmassa Turun yliopistossa.
Seppinen on julkaissut
mm. poliittiset elämäkerrat Urho Kekkosesta,
Johannes Virolaisesta ja
Ahti Karjalaisesta sekä
teokset Kannas tässä
ja nyt (1995) ja Kohti
Karjalaa (1998).

�������
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Koko 145 x 210 mm
Sidottu
Kansi Niko Manikas
240 s.
Ovh. 29,90
ISBN 952-5591-73-5
EAN 9789525591736
Kl 92
Kesäkuu 2006

Minerva 15

TIETOKIRJAT

Jorma Tuomi-Nikula

HÖYRYLAIVOJEN AATELIA
– S/S TOIMI
Todellista höyrylaivanostalgiaa
Jorma Tuomi-Nikula

p Tietokirjailija ja toimittaja Jorma TuomiNikula on kirjoittanut
vuodesta 1975 lähtien
kymmenen tietoteosta,
joista Keisarit kesälomalla
Suomessa (2002) on saanut Valtion tiedonjulkistamispalkinnon.
Koko 210 x 210 mm
Sidottu
Kansi Kalevi Nurmela
112 s.
Ovh. 38,90
ISBN 952-5591-51-4
EAN 9789525591514
Kl 62.542
Heinäkuu 2006

���������������������

Kirja kertoo erään höyrylaivan tarinan, mutta
samalla se kuvaa yleisesti
höyrylaivojen historiaa ja
kertoo myös niiden rakentamisesta ja toiminnasta.
Puuta edelleenkin polttoaineenaan käyttävä S/S
Toimi on rakennettu vuonna 1898 ja seilaa edelleen
Päijänteellä.

s/s Toimi
�������

Teos on runsaasti kuvitettu
ja sopii hyvin lahjakirjaksi.

Antero Karttunen

MIES, JOKA EHDOTTI NAISILLE
ÄÄNIOIKEUTTA
Kustaa Killisen elämänkerta
p Filosoﬁan lisensiaatti
Antero Karttunen
on eläkkeellä YLE:n
musiikkipäällikön virasta. Hän on aiemmin
julkaissut Radion sinfoniaorkesterin historiikin
(2002) ja elämäkerran
Anja Ignatius Sibeliuksen
tulkitsija (2004).
Koko 148 x 210 mm
Nidottu
Kansi Kalevi Nurmela
Noin 240 s.
Ovh. 26,90
ISBN 952-5591-87-5
EAN 9789525591873
Kl 99.1
Syyskuu 2006
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Kiinnostava otos ajankohtaista kulttuurihistoriaa
Kirja on mielenkiintoinen kuvaus Suomen historian
kuohuvista vuosista kiinnostavasta yksilöperspektiivistä katsottuna. Mukana ovat sortoAntero Karttunen
vuodet, tie itsenäisyyteen sekä mm.
������������������
jääkäriliikkeen ja eduskunnan synty.
���������������������
Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden
myöntäminen naisille tasan 100 vuotta sitten mahdollistui osaltaan Kustaa
Killisen aloitteista.
Kustaa Killisen elämäkerta

Kulttuurihistorian suuret nimet
Minna Canth ja Juhani Aho olivat
Killisen lähipiiriä. Hänen valtiopäivämiehen uransa teki hänestä oman
aikansa valtakunnallisen vaikuttajan.

Minerva

TIETOKIRJAT

Matti Vainio – Pentti Savolainen

SUOMI HERÄÄ

Kirjassa tarkastellaan Suomen kansallisen identiteetin kehittymistä
1600-luvulta 1900-luvun alkuun
henkisen kulttuurin näkökulmasta.

Suomi Herää

Kansallisen identiteetin kehitys
uudesta näkökulmasta

Kirjoittajat kuvaavat suomalaisuuden etsintää suomen kielen
ja suomenkielisen kirjallisuuden,
kansallisaiheisen musiikin ja kuvaamataiteen nousun näkökulmasta, unohtamatta sellaisia kansakunnan ideologisia ”herättäjiä” kuin
Elias Lönnrot, J. W. Snellman, J. L.
Runeberg, Zacharias Topelius, jne.

Suomi herää

Musiikki kulttuuri-identiteetin rakentajana
Matti Vainio & Pentti Savolainen

Minerva

Koko 148 x 210 mm
Liimanidottu
Kansi Juho Jäppinen
Noin 250 s.
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-52-2
EAN 9789525591521
Kl 78.92
Lokakuu 2006

p Professori Matti
Vainio on Jyväskylän
yliopiston musiikkitieteen professori ja
suomalaisen musiikkielämän tutkija.
q Professori Pentti
Savolainen on toiminut urkutaiteilijana,
musiikkioppilaitoksen rehtorina, oopperanjohtajana ja
suomalaisen oopperainstituution tutkijana.

MUSICA VIVA!
Artikkelikokoelma
kulttuurintutkimuksesta
Professori Matti Vainio täyttää 60
vuotta 5.7.2006. Juhlakirja on kunnianosoitus hänen monipuoliselle
uralleen. Teos on tasokas kokoelma
kiinnostavia artikkeleita kulttuurintutkimuksen eturintamasta.
”Professori Matti Vainio kuuluu
Jyväskylän yliopiston professorikunnan kantaviin voimiin. Hän on
laajalti arvostettu tutkija ja tuottelias kirjoittaja, jonka pääteokset
lukeutuvat suomalaisen kulttuuritutkimuksen eliittiin. Laajojen
kontaktiensa ansiosta hän on vauhdittanut yliopiston kansainvälistymistä erityisen arvokkaalla tavalla.”
Aino Sallinen, rehtori

Koko 173 x 245 mm
Liimanidottu
Kansi Marko Myllyaho
344 s.
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-89-1
EAN 9789525591897
Kl 78.99
Heinäkuu 2006
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HENKILÖKUVAT

Lea Häyrinen

LAULAJAN TIE
Esko Rahkosen henkilökuva
Lavojen kuningas lähikuvassa

p Lea Häyrinen on pitkän linjan Esko Rahkosfani. Hän työskentelee
viestintäsihteerinä
Etelä-Savon metsäkeskuksessa Mikkelissä.

Yli 40 vuotta laulajana toimineen Esko Rahkosen henkilökuva on kunnianosoitus pitkän uran tehneelle
iskelmämusiikin veteraanille ja mielenkiintoinen ajankuvaus lavakulttuurin kuumilta vuosilta.
Yli neljäkymmentä vuotta sitten Esko Rahkonen lauloi
itsensä suomalaisten sydämiin Monosen tangolla Syvä
kuin meri. Sen jälkeen levytykset seurasivat toisiaan, ja
alkoi lavatähteyden aika. Monet Esko Rahkosen tangolevytyksistä muodostuivat klassikoiksi ja niitä pidetään suomalaisen tangon aidoimpina tulkintoina.

Laulajan
tie

Esko Rahkosen henkilökuva
Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Kansi Raisa Huittinen
Noin 250 s.
2 x 16-sivuinen kuvaliite
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-46-8
EAN 9789525591460
Kl 78.99
Heinäkuu 2006
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Lea Häyrinen

SOTAKIRJAT

Esko Heikkinen

SINIBARETIT TULEN ALLA
Tehtävä Kashmirissa
Elämänmakuinen sotakuvaus
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50
vuotta ensimmäisten suomalaisten
rauhanturvaajien lähdöstä maailmalle. Kirja on autenttinen kuvaus suomalaissotilaan kokemuksista nykysodassa ja ammattikirjoittajan kertomus
kansainvälisestä kriisinhallinnasta.
Samalla se on karhean avoin aikuisen
miehen kertomus, jossa on tilaa myös
tunteille ja huumorille.

p Esko Heikkinen
on kolminkertainen
YK-kapteeni ja vapaa
kirjoittaja. Hän on
pitkän linjan journalisti, joka on toiminut
useissa lehdissä mm.
ulkomaantoimittajana
ja esimiestehtävissä.
Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Kansi Kalevi Nurmela
264 s.
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-54-9
EAN 9789525591545
Kl 99.139
Kesäkuu 2006

Kirja kertoo YK:n sotilastarkkailijan
työstä Kashmirissa sotavuotena 1971
ja vuoden 1972 alussa. Ankaria taisteluja käytiin Kashmirissa ja Intian
länsirajalla kaksi viikkoa. Suomalaisia
YK-upseereita oli YK-tarkkailijoina
kolme. Kirjoittaja oli yksi heistä.

Kimmo Sorko

TALVISODAN TIUKIN
PUOLUSTUSLINJA
Mannerheim-linja ja linnoituksia Taipaleen
puolustuslohkolla
Odotettu jatko-osa
Kirjassa kuvataan Taipaleen puolustuslohkon talvisodan kanta- ja kenttälinnoitustöiden edistymistä ylimääräisten harjoitusten aikaan ja talvisodan
taisteluissa joulukuun 1939 puoliväliin
saakka. Kirja on arkistolähteisiin, aikalaiskertomuksiin ja kirjallisuuteen
perustuva tutkimus Taipaleen lohkolle
rakennetuista kantalinnoitteista sekä
rannikkopattereista. Kirjassa kerrotaan
myös, miten neuvostojoukkojen keskuudessa syntyi jo talvisodan alkuvaiheessa legenda suomalaisten valtavista
linnotteista Kannaksella.

Kimmo Sorko

TALVISODAN
TIUKIN
PUOLUSTUSLINJA

MANNERHEIM-LINJA JA LINNOITUKSIA
TAIPALEEN PUOLUSTUSLOHKOLLA
Osa 2
Minerva

p Kimmo Sorko on
ﬁlosoﬁan maisteri ja
arvostettu sotahistorioitsija. Nyt ilmestyvä
teos on hänen yhdeksäs sotaa käsittelevä
kirjansa.
Koko 176 x 250 mm
Nidottu
Kansi Kalevi Nurmela
Noin 200 s, runsas kuvitus
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-19-0
EAN 9789525591194
Kl 92.73
Elokuu 2006

Minerva 19
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SOTAKIRJAT

Tiina Kinnunen – Ville Kivimäki (toim.)

IHMINEN SODASSA
Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodassa
Ihminen sodassa on uudenlainen, kokoava esitys talvija jatkosodasta ruohonjuurikokemusten näkökulmasta.
Kirja kertoo ihmisten sotakokemuksista ja sodan inhimillisistä seurauksista. Se avartaa ja kyseenalaistaa
käsityksiämme Suomen sotahistoriasta.
p
Kirjan ovat toimittaneet FT Tiina
Kinnunen ja FM Ville
Kivimäki.
q

Professori Juha Siltalan
lisäksi kirjoittajina on
joukko nuoria suomalaistutkijoita sekä englantilainen professori
Joanna Bourke, joka on
uuden sotahistorian
kansainvälisesti tunnetuimpia nimiä.

Koko 170 x 240 mm
Sidottu
Kansi Ida Björs (Ruotsi)
Noin 448 s
Kuvitettu, osittain
nelivärinen
Ovh. 28,90
ISBN 952-5591-50-6
EAN 9789525591507
Kl 92
Lokakuu 2006

20
20 Minerva
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Kirja vastaa mm. kysymyksiin: Onnistuuko sodan
erottaman avioparin säilyttää läheisyytensä? Oliko
homoseksuaalin vaikea sopeutua rintamayhteisöön,
ja millaista miehisyyttä sota tuotti? Miten sodan koki
nuoruuttaan elävä nainen, jonka rakastettu oli saksalaissotilas? Miten uhrihenkeä ylläpidettiin ja miten se
konkretisoitui ihmisen menettäessä rakkaan lähimmäisensä?

SOTAKIRJAT

Anna-Liisa Veijalainen

NAINEN RINTAMALLA
Sota sotilaskotisisaren silmin
Koskettava tarina urheasta ja
oikeudenmukaisesta naisesta Suomen sodissa
Nuori ja rohkea nainen lähtee reippaasti mukaan
sotilaskotitoimintaan talvisodan alla vuonna 1938.
Muistelmat alkavat talvisodan syttyessä Viipurin
edustalla olevalta Tuppuran saarelta. Palvelus jatkuu
välirauhan aikana Ahvenanmaalla ja jatkosodassa
Syvärillä.

p Anna-Liisa
Veijalainen (s. 1915)
on eläkkeellä oleva
SOK:n ravintolatyöntekijä, äiti ja isoäiti.

Kirjoittaja on mukana perustamassa sotilaskoteja 22
paikkakunnalle ja kohtaa vihollisen lähes silmästä silmään rintamaolosuhteissa. Henkilökohtainen tragedia
alkaa, kun Anna-Liisa joutuu syksyllä 1943 syyttömänä Hämeenlinnan naisvankilaan istumaan kovennettua tuomiotaan syytettynä tupakkarahojen kavalluksesta.

Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Kansi, graaﬁnen asu ja
kuvaliite Päivi Veijalainen
Noin 180 s.
8-sivuinen kuvaliite
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-86-7
EAN 9789525591866
Kl 99.139
Elokuu 2006
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TAIDE- JA
LAHJAKIRJAT
Sinikka Svärd on suosittu kevyen musiikin
sanoittaja, jonka kynästä ovat lähtöisin mm.
Anna Erikssonin esittämät Kun katsoit minuun
ja Kaikista kasvoista sekä
Yölinnun Sitä saa mitä
tilaa. Svärd sai keväällä
2006 Pro Iskelmä -tunnustuspalkinnon. Hän
on julkaissut aiemmin
kirjan Ruusu sinulle.
Minna Immonen on
pidetty akvarellisti
ja postikorttitaiteilija
Oulusta.

Koko 130 x 245 mm
Sidottu
Ulkoasu Maria Appelberg
56 s.
Ovh. 18,90
ISBN 952-5591-75-1
EAN 9789525591750
Kl 82.2
Lokakuu 2006
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Sinikka Svärd
– Minna Immonen (kuvitus)

LUMEN VALOSSA
Suositun Sinikka Svärdin uusi talviaiheinen
lahjakirja
Lumen valossa on jatkoa kevään suosikkikirjalle
Ruusu sinulle. Kirja sisältää Svärdin elämänmakuisia
ja lämminhenkisiä tekstejä sekä pidetyn kuvittajan,
Minna Immosen, kauniin nostalgisia akvarelleja. Kirja
on kauttaaltaan nelivärinen.
Hämärän sylissä
saa muistella menneitä
haaveilla hassuja
itkeä ja nauraa vuorotellen
ihan itsekseen.

TAIDE- JA
LAHJAKIRJAT

Hannu Kilpeläinen – Saija Pelvas

MUISTOJEN KARJALA
Kuva- ja tietoteos Karjalaa kaipaaville
Suomalaisille rakkaat paikkakunnat Viipuri, Koivisto,
Terijoki, Muolaa, Kivennapa, Mainila, Käkisalmi,
Sortavala, Rautu, Sakkola ja Äyräpää sekä Valamon
ja Konevitsan luostarit esittäytyvät teoksessa upeina
kuvina. Luovutettu Karjala elää kirjan sivuilla muistoissa, joita kertomukset ja perinnetieto yhdistävät.
Teos esittelee Karjalan elinkeinoelämän ja kulttuurin
kehtona mutta myös yksittäisten ihmisten muistoina.
Runsas kuvamateriaali teksteineen avaa paikkakuntien taustaa ja historiaa.

p TT Hannu
Kilpeläinen toimii
Karjalan liiton toiminnanjohtajana.
FM Saija Pelvas on
Karjalan liiton kulttuurisihteeri. q

Koko 250 x 170 mm
Sidottu
Kansi
Noin 160 s.
Ovh. 28,90
ISBN 952-5591-55-7
EAN 9789525591552
Kl 47.19
Lokakuu 2006
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TAIDE- JA
LAHJAKIRJAT

Tapio Huttunen

LAPIN SYLISSÄ
Koe Lapin lumo upean kirjan sivuilla

p Tapio Huttunen on
enontekiöläinen luontokuvaaja. Hän on aikaisemmin julkaissut teokset Enontekiö – tunturien
lumoa (1997), Pohjoinen
kutsuu (2000) sekä Lapin
kosketus (2003).
Koko 250 x 210 mm
Sidottu
Kansi Juha Virkki
112 s.
Nelivärikuvitus
Kielet: suomi, ruotsi,
englanti, ranska ja venäjä
Ovh. 38,90
ISBN 952-5591-49-2
EAN 9789525591491
Kl 85.22
Lokakuu 2006

Tapio Huttusen uusimmassa Lappi-aiheisessa kuvakirjassa liikutaan sykähdyttävissä Lapin maisemissa eri
vuodenaikoina. Valokuvaajan linssi on tavoittanut poron vasan ensiaskeleet keväisellä hangella, taianomaisen ja valoisan Lapin kesän sekä luonnon väriloiston
syksyllä aina kaamoksen valon kajastukseen talvisena
pakkaspäivänä.
Kirja sisältää lyhyitä kertomuksia siitä, mitä ihminen
kokee ja ajattelee vaeltaessaan Lapissa ja istuessaan
tulilla. Kirjan mukana kuljetaan Tornionjoelta Sallaan,
Ylläkseltä Inarijärvelle sekä
sisälle Lapin syliin.

Jussi Jäppinen – Heli-Maija Voutilainen

LOISTO JA LYHTY
Löytöretki Jyväskylän rakennettuun ympäristöön
p FT Jussi Jäppinen
on graaﬁnen suunnittelija, kirjailija, valokuvaaja ja tutkija.
FM Heli-Maija Voutilainen työskentelee
intendenttinä KeskiSuomen museossa
Jyväskylässä.
Koko 253 x 300 mm
Sidottu
Kansi Jussi Jäppinen
208 s.
Ovh. 49,90
ISBN 952-5591-48-4
EAN 9789525591484
Kl 92.845
Marraskuu 2006
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Jyväskylää pidetään modernin arkkitehtuurin kaupunkina. Sillä on kuitenkin 170vuotinen historia.
Tässä runsaasti kuvitetussa
teoksessa tutustutaan jyväskyläläisiin rakennuksiin
arkkitehtuurin sekä taloihin
liittyvien henkilöiden ja tapahtumien kautta.
Esitellyksi tulevat Alvar
Aallon tuttujen kohteiden
lisäksi monet vähemmän
tunnetut kaupungin kulttuurihistorian kannalta mielenkiintoiset rakennukset.

Jussi Jäppinen
Heli-Maija Voutilainen

LOISTO & LYHTY
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TAIDE- JA
LAHJAKIRJAT

Reijo Ikävalko (teksti)
Seppo Haavisto – Hannu Siitonen
– Seppo J. J. Sirkka (kuvat)

LAULUJOUTSEN
Kansallislintu
Ihastuttava selviytymistarina kansallislinnusta
Laulujoutsen on ihastuttava kuvakirja kansallislinnustamme. Se sisältää kolmen luontokuvaajan ainutlaatuiset otokset lintumaailman kaunottaresta.
Laulujoutsenia vainottiin aina 1950-luvun alkuun
saakka ja laji miltei katosi Suomesta. Sitkeän valistuksen ansiosta asenteet kuitenkin muuttuivat ja
laulujoutsenkannat elpyivät kuin ihmeen kautta.
Kauttaaltaan nelivärinen teos sopii niin lahjakirjaksi
kuin lintuharrastajien kokoelmiin.

p Reijo Ikävalko on
tunnettu kirjailija ja
lintumies. Hän on julkaissut aiemmin mm.
teokset: Hullunkurinen
lintukirja (Kunnas – Ikävalko), Topi Sorsakoski
– Kulkukoira ja Juicen äiti
Eini Kuikka.
Seppo Haavisto on arvostettu luontokuvaaja
ja luontokuvauksen
kouluttaja.
Hannu Siitonen tunnetaan keihäänheiton
Euroopan mestarina
ja arvostettuna luontokuvaajana. Siitonen
valittiin WWF:n vuoden
2003 luontokirjan kuvaajaksi.

Laulujoutsen
Kansallislintu

Seppo J. J. Sirkka on
tunnettu porvoolainen
luontokuvaaja. Hänen
aiempia teoksiaan
ovat mm. Lapin lumo
– Oppaana Kai Hyttinen
ja Elämä on kuin ruoho.

Reijo Ikävalko − Seppo Haavisto, Hannu Siitonen, Seppo J.J. Sirkka

Koko 250 x 220 mm
Sidottu
Kansi
Nelivärikuvitus
112 s.
Ovh. 26,90
ISBN 952-5591-74-3
EAN 9789525591743
Kl 58.12
Lokakuu 2006

Minerva 25

TAIDE- JA
LAHJAKIRJAT

Eero Ojanen – Ari Jokinen

SUOMEN KANSAN
TONTTUAARRE
Suomalaista kansanperinnettä ja raikasta
uustulkintaa

p Eero Ojanen on monipuolinen kirjoittaja,
kriitikko ja keskustelija,
joka on julkaissut useita
kirjoja ja runsaasti artikkeleita sekä ollut toimittamassa teossarjoja.
q Ari Jokinen on kuvittaja ja AD, joka on
tehnyt vuosia lehti- ja
kirjankuvitusta, mainoskuvitusta ja sarjakuvatyötä.

Koko 210 x 275 mm
Sidottu
Kansi Ari Jokinen
56 s.
Ovh. 19,90
ISBN 952-5591-66-2
EAN 9789525591668
Kl 85.22
Syyskuu 2006
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Kirja on loisteliaasti piirroskuvitettu, kauttaaltaan nelivärinen joulun toivelahja. Se sisältää väriä, huumoria
ja salaperäistä tonttuperinnettä. Kirja tuo perisuomalaiset tonttutarinat raikkaalla tavalla nykyaikaan ja
esittelee eri tonttulajit joulutontusta sauna- ja citytonttuihin. Kevyen humoristisen pinnan alla kirja haastaa
myös miettimään elämän menoa syvällisestä tonttunäkökulmasta. Teos sopii kaikenikäisille ja toimii perheen
yhteisenä katselukirjana.

TAIDE- JA
LAHJAKIRJAT

Sinikka Salokorpi
– Laila Nevakivi (kuvitus)

KORVATUNTURIN SEITSEMÄN
SALAISUUTTA
Jännittävä seikkailu Joulupukin kotimaisemissa
Korvatunturin seitsemän salaisuutta on jouluaiheinen
lasten satu, jossa on tunnelmallinen akvarellikuvitus.
Kirja paljastaa Joulupukin salaisesta elämästä uusia
asioita. Se on tarkoitettu 4–10-vuotiaille.

p Sinikka Salokorpi
on kirjoittanut useita
jouluun ja joulupukkiin liittyviä kirjoja,
mm. Kauppa- ja teollisuusministeriölle
Joulupukin virallisen elämänkerran ja
Ulkoministeriölle monikielisiä joulutarinoita.

Kaksoset Viivi ja Ville asuvat pienessä kauniissa talossa metsän keskellä. Heidän parhaat ystävänsä ovat
Uni-kissa ja Valve-koira, joiden kanssa he karkaavat
kotoaan ennen joulua.
Jännittävien seikkailujen jälkeen he päätyvät
Korvatunturille, missä heille paljastuu tunturin
seitsemän salaisuutta. Jouluaattona lapset pääsevät
Joulupukin kyydissä vihdoin omaan kotiin.

Sinikka Salokorpi & Laila Nevakivi
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q Laila Nevakivi on
tehnyt kuvitustöitä
useille kustantajille.
Hän on kuvittanut
säännöllisesti LuontoLiiton lasten luontolehteä Sieppoa, mistä hänelle myönnettiin vuonna 1998 Luonto-Liiton
kultainen ansiomerkki.

Koko 220 x 250 mm
Sidottu
Nelivärinen akvarellikuvitus
Kansi Kalevi Nurmela
40 s.
Ovh. 16,90
ISBN 952-5591-72-7
EAN 9789525591729
Kl 85.2
Lokakuu 2006
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TAIDE- JA
LAHJAKIRJAT
Teos sisältää mm. seuraavien klassikkokirjailijoiden tekstejä: Aleksis
Kivi, J. H. Erkko, Eino
Leino, Edith Södergran
ja Juhani Siljo.

Seppo J. J. Sirkka (kuvat)
– Juhani Korolainen (toim.)

YLI METSÄN KOITTI JO PÄIVÄN KOI
Tuokiokuvia suomalaisiin sydämiin
Yli metsän koitti jo päivän koi,
kun nurmella neitonen kulki,
kukat kukkivat auki jo umput loi,
jotk’ eilen illalla sulki.
Ja neitonen nuori se nurmella vain
niin hiljaa, hiljaa astui,
ja kukkaset nyökkäsi kuiskuttain,
kun kasteesta helmat kastui.
Eino Leino: Yli metsän koitti jo päivän koi
Kirja sisältää suomalaisten klassikkokirjailijoiden tunnetuimpia tekstejä ja Seppo J. J. Sirkan herkkiä luontokuvia. Teos vie lukijansa suomalaisiin maisemiin,
varhaisaamun päivänkoitosta laskeutuvan yön tunnelmiin.

Koko 210 x 210 mm
Sidottu
Kansi Seppo J. J. Sirkka
48 s.
Ovh. 25,90
ISBN 952-5591-79-4
EAN 9789525591798
Kl 85.22, 82.2
Kesäkuu 2006
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TAIDE- JA
LAHJAKIRJAT
Jyväskylän taidemuseon kuva-arkisto

Anna-Liisa Hakkarainen
– Satu Itkonen (toim.)

PORTTI MAALAUKSIIN
Upea lahjateos taiteen ystäville
Palkittu naivistitaiteilija
kertoo kuvin ja sanoin
maalaustensa synnystä
ja tiestään opettajasta
ammattitaiteilijaksi.
Teoksessa esitellään 35
öljyvärityötä, joiden aiheet löytyvät luonnosta
puineen, eläimineen ja
kukkineen. Upea, värejä
hehkuva kirja soveltuu
lahjakirjaksi jokaiselle taiteen ystävälle. Kyseessä
on uusintapainos.

Koko 120 x 230 mm
Sidottu
Kansi Markus Itkonen
64 s.
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-58-1
EAN 9789525591583
Kl 74.9
Kesäkuu 2006

Pekka Saarainen (toim.)

TOINEN TOISIAMME
SIUNATEN

p Anna-Liisa
Hakkarainen on keskisuomalainen kuvataiteilija. Hän on pitänyt
lukuisia näyttelyitä
sekä kotimaassa että ulkomailla. Hakkarainen
on myös palkittu kuvittaja, jolla on useita
julkisia teoksia ja kokoelmia.
Kirjan toimittaja Satu
Itkonen on palkittu
taidehistorioitsija, joka
on toimittanut useita
taidekirjoja.

HENGELLINEN
LAHJAKIRJA

Kaunis isotekstinen lahjakirja
Koskettava lahjakirja toivosta, ilosta, kaipauksesta
ja elämänrohkeudesta.
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Kirja sisältää luetuimpia tekstejä Raamatusta,
suosituimpia virsiä sekä
säkeitä uusimpien hengellisten laulujen kirjoittajilta.

M I N E RVA

Koko 220 x 220 mm
Sidottu
Kansi Kalevi Nurmela
48 s.
Ovh. 14,90
ISBN 952-5591-90-5
EAN 9789525591903
Kl 24
Elokuu 2006
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AFORISMIT

Juha Veli Jokinen

ELÄMÄ ON LAIFFII
ja muita Matti Nykäsen lentäviä lauseita
”Kaikki on allright ainakin minulla. En tiedä, onko muilla.”
p Juha Veli Jokinen
on Iltalehden toimittaja. Hän on työskennellyt toimittajana mm.
Urheiluruudussa ja
Poliisi-tv:ssä. Jokinen
on aiemmin julkaissut
teoksen Raiteilta.

Kaikkien aikojen mäkikotkan, Matti Nykäsen, huuli
lentää kuin pisimmät liidot lentomäestä. Matin sanallinen ilotulitus osuu usein ytimeen – tai ainakin sinne
päin. Matin lausahdukset ovat jääneet elämään ja vähitellen niistä on tullut koko kansan omaisuutta.
Sanoja ja salamoita tulee suusta vähän niin
kuin itsekseen – jotkut vois ottaa hyvin kyllä
takaisin. En halua loukata ketään. Kaikki saa
olla, mitä on. Pääasia, että on. Niin paljon on
niitä, jotka ei ole mitään.
Matti Nykänen

Koko 110 x 180 mm
Sidottu
Mustavalkokuvitus
Kansi Pekka Krantta
112 s.
Ovh. 16,90
ISBN 952-5591-84-0
EAN 9789525591842
Kl 10.8
Kesäkuu 2006
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KAUNOKIRJALLISUUS

Karoliina Koskinen

LIKKOJE JUTUI
Murrebuumi jatkuu
Naapuri katti kiahnaa mun jalkaa vaste.
Nii o häntä törrölläs
ja menee erestakasi.
Mää kumarru ja yritä hiukka silittä,
se menee heti kauemmas.
Kuka sanos ett katti muistutta naist,
miähe tommotti tekevä.
Likkojen jutui on elämänmyönteinen kokoelma käyttölyriikkaa trendikkäällä lounaismurteella. Se on kutkuttavan hauska ja samalla avoimen koskettava kuvaus citysinkun etsinnästä ja yhteyden kaipuusta.

p Karoliina Koskinen
on 32-vuotias sinkkutyttö Turun vanhan
puutalomiljöön sydämestä, Raunistulasta.
Likkoje jutui on hänen
esikoiskokoelmansa.

Kirja on ylistyslaulu elämälle, puutalolle ja punaviinille. Se on tunteisiin vetoava lahjakirja murteen, runojen
ja hauskojen tekstien ystäville.

Koko 140 x 180 mm
Sidottu
Kansi Eeva-Lotta Niemi
Piirroskuvitus
80 s.
Ovh. 16,90
ISBN 952-5591-63-8
EAN 9789525591637
Kl 82.2
Kesäkuu 2006
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KAUNOKIRJALLISUUS

Bengt Pohjanen

JOPPARIKUNINKAAN POIKA
Romaani legendaarisesta Pajalasta

p Bengt Pohjanen (s.
1944) on kirjailija, ﬁlosoﬁan tohtori ja teologi.
Kirjailijana Pohjanen
on kolmikielinen: hän
kirjoittaa ruotsin- suomenja meänkielellä.
Hän on julkaissut 22
romaania sekä näytelmiä, artikkeleita ja valikoiman meänkielistä
käännöskirjallisuutta.
Hänen tuotannostaan
on tehty radiokuunnelmia, tv-elokuvia ja teatteriesityksiä.

Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Kansi Joel Melasniemi
Käännös Jorma Aspegrén
Noin 330 s.
Ovh. 27,90
ISBN 952-5591-68-9
EAN 9789525591682
Kl 84.2
Kesäkuu 2006
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Jopparikuninkaan poika on tarinan kerronnan mestarin omaelämäkerrallinen kasvutarina ja hulvaton kertomus siitä, millaista oli elämä Meänmaalla,
sotienjälkeisessä Pajalan Kassan kylässä Ruotsin
Tornionjokilaaksossa, kahden maan ja kolmen kielen
kohtauspaikassa.
Bengt Pohjanen seuraa läheltä tätä kalottialueen ”villiä länttä”, jossa suutari ei pysy lestissään, hevoset
uivat maasta toiseen, ihmiset naivat poikki ja tulevat
lapsellisiksi ilman kahvia. Ihmeekseen tullikin oppii
valvomaan rajaa silmät ummessa tässä tavaroiden,
aatteiden ja uskon vapaan liikkumisen ihmemaassa.
Jopparikuninkaan poika jatkaa Ruotsissa ja Suomessa
suurta suosiota niittäneiden Tornionjokilaakson hersyvien tarinoiden voittokulkua.

KAUNOKIRJALLISUUS

Anneli Pääkkönen

ERÄÄN MIEHEN SYDÄN JA
MUITA IHMISTARINOITA
Novellikokoelma itsensä
etsimisestä ja löytämisestä
Kirja kertoo lämpimästi ja kirpeästi siitä mitä tapahtuu, kun
eräänä päivänä ymmärtää, ettei
tunne ihmistä, jonka kanssa on
elänyt vuosia, vuosikymmeniä.
Tarinat vievät ihmiset yhteen ja
eroon, itsensä ja toisensa hukkaamiseen ja löytämiseen.

p Anneli Pääkkönen
asuu ja työskentelee Savonlinnan
Ahvensalmella.
Aikaisemmin häneltä
on ilmestynyt runo- ja
novellikokoelmia sekä
romaaneja. Viimeisin
hänen toimittamansa
kirja on Unet näkevät
meidät (2005).
Koko 135 x 210 mm
Sidottu
Kansi Raisa Huittinen
Noin 200 s.
Ovh. 26,90
ISBN 952-5591-47-6
EAN 9789525591477
Kl 84.2
Heinäkuu 2006

Erkki Lehtinen

SUOSTUUKO SUVANTOON VIRTA
Korkeatasoista ja lämminhenkistä lyriikkaa
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M I N E R V A

Tyytyykö tyveneen tuuli
ja suostuuko suvantoon virta?
Nouseeko laiho
kun aika on sirpin ja leikkuun?
Onneaan kerskaako mies
kun on ehtynyt nuoruus
kuin hiekalle vesi?
Erkki Lehtisen runot ovat puhuttelevia ja helposti lähestyttäviä. Ne sisältävät pitkän
elämäntyön tehneet professorin
lämmintä elämänviisautta.
Runot ammentavat aiheensa
ihmiskunnan yhteisistä alkujuurista, mm. antiikin Kreikan klassisesta kuvastosta ja Gilgamesheepoksesta.

Erkki Lehtinen on
Jyväskylän yliopistossa
toiminut emeritusprofessori, jonka tuotanto
sisältää teoksia Suomen
historian alalta sekä
runokokoelmat Tänä
iltana sade kuin viini ja
Mistä kotimaani löydän
koordinaatit.

Koko 150 x 250 mm
Nidottu
Kansi Kalevi Nurmela
93 s.
Ovh. 19,90
ISBN 952-5591-81-6
EAN 9789525591811
Kl 82.2
Kesäkuu 2006
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SARJAKUVAT

Mikko Ketola – Anssi Rauhala

VALKOISET MEREN TIMANTIT
Supersuositun Anni Isotalon seikkailut jatkuvat

p Mikko Ketola on
akatemiatutkija ja yleisen kirkkohistorian
dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on myös
sarjakuvafriikki, joka
on harrastanut sarjakuvia usean vuosikymmenen ajan.
q Anssi Rauhala on
kuvittaja ja sarjakuvapiirtäjä. Kuvituksen
monipuolisena ja arvostettuna ammattilaisena
hän on tehnyt parikymmentä vuotta lehti- ja
kirjankuvitusta, animaatioita, mainoskuvitusta ja sarjakuvatyötä.

Koko 210 x 297 mm
Sidottu
Kansi Anssi Rauhala
Nelivärinen piirroskuvitus
64 s.
Ovh. 16,90
ISBN 952-5591-62-X
EAN 9789525591620
Kl 85.3
Syyskuu 2006
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Kirja on jatkoa kevään 2006 arvostelumenestykselle
Marian koodi. Kyseessä on kiitetyn tekijäparin uusi,
huikea Anni Isotalo -seikkailu. Kirja on jännittävä,
taidokkaasti piirretty ja nykyaikaan sijoittuva tarina,
jonka näyttämönä ovat itärajan takainen Karjala sekä
takautumina talvi- ja jatkosodan maisemat.
Kirja on täynnä kihelmöiviä mysteereitä, salaseuroja ja
odottamattomia käänteitä. Se on sukua ranskalais-belgialaisten koulukuntien mestareille ja edustaa kotimaisen sarjakuvan kermaa. Kirja sopii niin aikuisille kuin
perheen nuorimmillekin.

SARJAKUVAT

Charles M. Schulz

RESSUN KIEKKOKOULU
Kiekkokauden kuuma avaus
Kirja sisältää kiekkoﬁlosoﬁaa
ja kaukalokulttuuria Ressun
tapaan. Mukana on myös
englanti-suomi jääkiekkosanasto. Kirja on riemukas
opaskirja kaikille kiekkofaneille ja lajin harrastajille.

Charles M.Schulz
(1922–2000) myi
ensimmäiset sarjakuvastrippinsä vuonna
1948 Saturday
Evening Post -lehdelle. Vuosituhannen
vaihteessa Tenavatsarjakuva ilmestyi
noin 2 600 lehdessä
ympäri maailmaa.

Koko 148 x 180 mm
Sidottu
Piirroskuvitus
Kansi Kalevi Nurmela
56 s.
Ovh. 11,90
ISBN 952-5591-56-5
EAN 9789525591569
Kl 85.3
Elokuu 2006

Mikael Erävuori – Jukka Pakkanen

F. C. Honka – 50 vuotta

URHEILUKIRJAT

Espoolaisen jalkapallon uudet tuulet
F. C. Honka kuvaa elävästi espoolaisen jalkapallon
huiman nousun Veikkausliigaan kaudella 2005.
Kirja käydään läpi seuran
pitkä ja maineikas historia.
Vuonna 2007 tulee kuluneeksi 50 vuotta Tapiolan Hongan
perustamisesta.
Yksi Hongan menestyksen
avaimista on uudenlainen
valmennusﬁlosoﬁa. Pelaajaa
arvostetaan ennen kaikkea
ihmisenä. Tällaisessa ilmapiirissä pelaajat saavuttavat
parhaan osaamisensa myös
kentällä.
Nelivärinen ja tyylikkäästi
kuvitettu teos on hyvä yrityslahja – ja kuuluu myös jokaisen honka-fanin kokoelmaan.

Mikael Erävuori on
kokenut urheilutoimittaja.
Kirjan esipuheen on
kirjoittanut tunnettu
espoolainen urheilukirjailija Jukka
Pakkanen.

Koko 173 x 230 mm
Sidottu
Kauttaaltaan nelivärinen
Nelivärikuvitus
Kansi Rami Saaristo
Noin 130 s.
Ovh. 24,90
Kl
ISBN 952-5591-88-3
EAN 9789525591880
Syyskuu 2006
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SOPHI-KIRJAT

Tuija Ketola

ENNUSTAMINEN
– modernin naisen maaginen maailma
Ennustajalla käyminen on suosittua. Mitä moderni,
järkevä nainen hakee ennustajalta ja mitä hän sieltä
saa? Mikä on ennustamisen mieli ja merkitys? Millaisia
kokemuksia naisilla on ennustajista ja ennustuksista?
p Tuija Ketola toimii
sosiaali- ja terveysalan
opettajana Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa.
Koko 148 x 210 mm
Liimanidottu
Kansi Raisa Huittinen
SoPhi 101
Noin 240 s.
Ovh. 26,00
ISBN 952-5591-53-0
EAN 9789525591538
Kl 15.93
Elokuu 2006

Tuija Ketolan kirjassa ennustajalla käymistä tarkastellaan naisten maagisena rituaalina. Kirja kertoo puolinäkyvästä maailmasta, yhdenlaisesta naiskulttuurista.
Ennustajalla käymiseen voi jäädä koukkuun, tulla
huijatuksi ja menettää paljon rahaa. Se voi toimia myös
terapiana henkilökohtaisten kriisien käsittelyssä, reflektion välineenä elämän käännekohdissa tai yhteisenä
hauskanpitona.
[SoPhi]

Risto Ikonen

Tuija Ketola

Ennustaminen
– modernin naisen
maaginen maailma?

kansalaisen taloudellista autonomiaa etsimässä

p Risto Ikonen
toimii lehtorina
Joensuun yliopistossa
Kasvatustieteen laitoksella. Hän luennoi mm.
yrittäjyyskasvatuksesta.
Koko 148 x 210 mm
Liimanidottu
Kansi Raisa Huittinen
SoPhi 102
Noin 250 s.
Ovh. 26,00
ISBN 952-5591-82-4
EAN 9789525591828
Kl 69
Lokakuu 2006
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Risto Ikonen

YRITTÄJYYSKASVATUS
Kansalaisen taloudellista autonomiaa
etsimässä
Yrittäjyys on suomalaisen talous- ja elinkeinopolitiikan
kestoaihe. Kirja haastaa pohtimaan, mitä yrittäjyyskasvatus on. Miksi sitä pidetään niin tärkeänä tässä ajassa? Millaista on hyvä yrittäjyyskasvatus ja millä keinoin siihen voi pyrkiä? Kirja avaa myös mahdollisuuden kriittiseen vuoropuheluun pohdittaessa yliopiston
roolia yrittäjyyden edistäjänä.

TILAUSKIRJAT

Tilauskirjoja yrityksille ja yhteisöille
Minerva Kustannus toimittaa tilauskirjoja yritysten ja
yhteisöjen erilaisiin tarpeisiin mm.:
•
juhlakirjat
•
historiikit
•
yritysasiakaskirjat
•
vuosikirjat
•
lahjakirjat
•
projektikirjat
Räätälöimme kirjan yhteistyössä asiakkaan kanssa tai
avaimet käteen -periaatteella.
Vuosien ammattitaidoilla ja kilpailukykyisin hinnoin!

Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:
Honka
F. C. Honka on kauttaaltaan nelivärinen ja tyylikkäästi
kuvitettu teos, joka sopii erinomaisesti yrityslahjaksi.
Sen haluaa myös jokainen honka-fani.

Varpunen – Varhaisen puuttumisen malli
Espoon Matinkylässä toteutettu lasten ja nuorten projekti, joka tarjoaa välineitä lasten ja heidän perheittensä tukemiseen.

Loisto ja lyhty
Upeasti kuvitetussa ja kauttaaltaan nelivärisessä teoksessa tutustutaan mielenkiintoisimpiin jyväskyläläisiin
kulttuurikohteisiin mm. Alvar Aallon suunnittelemiin
rakennuksiin.
Jussi Jäppinen
Heli-Maija Voutilainen

LOISTO & LYHTY
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Bulevardi 2–4 A, 7. krs
00120 Helsinki
faksi (09) 6150 7400
Viitaniementie 13
40720 Jyväskylä
puh. (014) 3386 845
faksi (014) 3386 812
www.minervakustannus.ﬁ

