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Lukemisen iloa

M

inerva Kustannus muutti elokuussa uusiin toimitiloihin Kaivo
puiston reunalle. Samalla Helsingin ydinkeskustan kiihkeys
vaihtui vehreän puiston rauhaan ja meren raikkaisiin tuuliin.
Hektisellä kirja-alalla on tarpeen välillä hiljentää vauhtia, antaa asioiden
kypsyä omaa tahtiaan, kohdata ihmiset kiireettömästi. Silloin näkee tarkemmin myös sen, mikä on merkityksellistä.
Minerva Kustannus on näkynyt ilahduttavan paljon kuluneena syksynä
lehdissä sekä radiossa ja televisiossa. Tämä on ollut meille tärkeä viesti siitä,
että olemme tehneet oikeita asioita. Kirjat ovat kiinnostaneet ja herättäneet
keskustelua.
Minerva Kustannuksen kevätohjelma 2007 on monipuolistunut ja laajentunut entisestään. Haluamme kasvaa hallitusti julkaisemalla kevätkaudella
51 kirjaa. Kustannusohjelman ytimessä ovat edelleen elämäntaito, tieto- ja
ajankohtaiskirjat, kaunokirjallisuus sekä lahjakirjat. Pidämme jatkuvasti yhteyttä myös ulkomaisiin kustantajiin, minkä vuoksi kevään listallamme on
monia kiinnostavia käännöskirjoja.
Olemme saaneet vuoden mittaan palautetta, että Minervassa on mukava
ilmapiiri ja kustannusohjelmamme on mielenkiintoinen. Se kannustaa. Siitä kaunis kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme. Tekemisen ilo on ollut
molemminpuolista.
Hyvää kirjakevättä
Pekka Saarainen
kustannuspäällikkö

tietokirjat

Eva Rusz

Oikea kumppani!
Miksi valitsen aina väärin

Miten löytää elämänsä rakkaus?
Eva Rusz on suosittu
ruotsalainen psykologi
ja psykoterapeutti, joka
on työskennellyt pitkään
parisuhdekysymysten
kanssa. Hän on tullut
tunnetuksi tv-kasvona ja
Aftonbladetin kolumnistina. Julkaissut aiemmin
teoksen Är du gift med en
psykopat? (2005).

ISBN ja EAN 978-952-492-025-4
Kl 14.8
Kansi Khora / Jari Koski
Suomennos Sirpa Hietanen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 200 s.
Ovh. 28,90 €
Maaliskuu 2007

 Minerva

Käytännönläheisesti kirjoitettu opas jokaiselle naiselle ja miehelle, joka kaipaa apua kumppanin valintaan. Kirjassa paneudutaan perustavaa laatua oleviin kysymyksiin: Miten löytää
elämänsä rakkaus? Kuinka murtaa pitkän suhteen paikalleen
jämähtäneitä kaavoja? Parisuhteessa on avuksi itsetuntemuksen
syventäminen. Kirja sisältää runsaasti tapauskertomuksia ja
käytännön harjoituksia.

tietokirjat

Bettina Sågbom-Ek

Bettina
Omalla nimellä

Bettina Sågbom-Ek on
kiitetty tv-toimittaja, jonka haastatteluohjelmaa
Bettina S. seuraavat sekä
suomen- että ruotsinkieliset katsojat.

Suositun tv-toimittajan raikas ja kohtikäyvä puheenvuoro
Bettina Sågbom-Ek on tullut tunnetuksi tv-toimittajana ja taitavana haastattelijana, jonka aseistariisuva olemus saa vieraat rentoutumaan tv-kameroiden edessä. Tällä kertaa on hänen vuoronsa
puhua itse.
Teos Omalla nimellä on sukellus espoolaisen toimittajan ja
perheenäidin maailmaan. Arjen kipeä kauneus, lapset ja nuoret,
koulumaailman sattumukset, luonto ja liikunta ovat ajankohtaisen
teoksen teemoja. Tekijä tarkastelee maailmaa terävin ja valppain
silmin.

ISBN ja EAN 978-952-492-036-0
Kl 04
Kansi Khora / Jari Koski
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 160 s.
Ovh. 27,90 €
Maaliskuu 2007

Minerva 

tietokirjat

Pekka Tuomikoski on
tietokirjailija ja toimittaja. Hän on erikoistunut työssään historian ja
kansanperinteen popularisointiin sekä yhteiskunnallisiin artikkeleihin.

Pekka Tuomikoski

50 vuotta sitten
– 1957
Nostalginen toivelahja 50 vuotta täyttävälle
50 vuotta sitten – 1957 on uuden kirjasarjan ensimmäinen osa jokaiselle
lähihistoriasta kiinnostuneelle. Monipuolisesti kuvitettu kirja on täynnä
nostalgiaa ja 1950-luvun tunnelmaa helposti lähestyttävässä muodossa.
Asiantuntevasti kirjoitettu, kiehtova tietopaketti vuoden 1957 uutis
tapahtumista meillä ja maailmalla.
20.9.1957: 91-vuotias säveltäjänero Jean Sibelius herää tavalliseen tapaansa kotonaan Ainolassa. Hän tuntee huimausta, mutta selailee aamun lehdet
Uuden Suomen, Hufvudstadsbladetin ja Helsingin Sanomat. Puolenpäivän
jälkeen hän pukeutuu ja kävelee aamiaispöytään... Iltayhdeksältä hän on
kuollut. Samaan aikaan Malcolm Sargent johtaa Helsingissä radioitavassa
konsertissa säveltäjän viidettä sinfoniaa.
3.11.1957: Siperialainen vetokoira Laika lähetetään ensimmäisenä elollisena
olentona avaruuteen maata kiertävässä satelliitissa Sputnik 2:ssa. Laika on
koulutettu syömään ja juomaan tietyt merkit kuultuaan. Se oleskelee avaruus
puvussaan ilmatiiviissä painekammiossa. Ruokaa ja juomaa on varattu kymmeneksi päiväksi...

ISBN ja EAN 978-952-492-005-6
Kl 03
Kansi Niko Manikas
Koko 170 x 210 mm
Sidottu, n. 220 s.
Ovh. 25,90 €
Helmikuu 2007
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tietokirjat

Mika Vehmersuo

Pieni
onnellisuuden
kirja
Löydä onnen avaimet – pienin
askelin kohti sisäistä tasapainoa
Mika Vehmersuo on
espoolainen freelanceohjaaja, käsikirjoittaja ja
kirjailija.

Me kaikki tavoittelemme onnellista elämää, mutta se näyttää aina karkaavaan
käsistämme. Ajattelemme, että vasta kun
tietyt asiat ovat muuttuneet, voimme
saavuttaa onnellisuuden. Mutta onneen
ei ole tietä; onni itse on tie. Elä ja nauti
onnesta nyt! Pieni onnellisuuden kirja on
helposti lähestyttävä, maanläheinen opas
kohti onnellisempaa elämää.

ISBN ja EAN 978-952-492-021-6
Kl 17.3
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 130 x 200 mm
Sidottu, 140 s.
Ovh. 24,90 €
Helmikuu 2007

Mikko Ojanperä

De vino veritas
Totuuden sanoja viinistä
Kaikki mitä olet aina halunnut
tietää viinistä – mutta et ole
kehdannut kysyä
Juotko mielelläsi viiniä? Oletko kiinnostunut tietämään siitä, mitä juot, mutta
kyllästynyt elitistiseen viinisnobismiin?
De vino veritas on erilainen viinikirja,
joka välttää turhaa tärkeilyä, huumoria
unohtamatta. Samalla se on tiivis tietopaketti ja asiantunteva opas viinin nauttimiseen, tarjoilemiseen ja arvioimiseen.
Kirja koostuu noin 30 hakusanasta, jotka
kertovat viinistä helposti lähestyttävällä
ja konstailemattomalla tavalla, ja se sopii
sekä kokeneelle viininharrastajalle että
vasta-alkajalle. Tyylikkäästi kuvitettu
nelivärinen kirja on myös erinomainen
lahja.

ISBN ja EAN 978-952-492-002-5
Kl 68.27
Kansi Joel Melasniemi
Koko 120 x 210 mm
Sidottu, nelivärinen
Nelivärinen piirros- ja valokuvakuvitus
112 s.
Ovh. 25,90 €
Helmikuu 2007

FM Mikko Ojanperä on
kemisti ja filosofian maisteri, joka on työskennellyt parikymmentä vuotta
Alkossa, pääasiassa laatuasiantuntijan tehtävissä.
Hänen työkenttäänsä kuuluu esimerkiksi uusien viinimerkkien aistinvarainen
testaus. Merkittävä osa
Alkon hinnaston viinien
maun kuvauksista (antava,
notkea, tallimainen) on
Ojanperän käsialaa.

Minerva 
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Minna Saarelma

Nimi lapselle
Apua nimen valintaan

FT, kustannusjohtaja ja
kirjailija Minna Saarelma
on perehtynyt suomalaiseen etunimistöön. Hän on
julkaissut aikaisemmin mm.
teoksen Nimipäiväjuhlat
(2006). Hän pitää nimipalstaa Vauva-lehdessä.

Nimi seuraa kantajaansa läpi elämän. Lapsen nimen valinta on
olennainen osa uuden elämän
odotusta. Nimi lapselle on ainutlaatuinen apu nimen valintaan.
Kirja esittelee kaikkien kalenterinimien taustat. Siitä saa monipuolista tietoa niin kalevalaisista
ja skandinaavisista nimistä kuin
Raamatun ja antiikin nimistäkin.
Teoksessa on suosituimmat nimet
kautta aikojen sekä tietoa itse keksityistä nimistä.

ISBN ja EAN 978-952-492-024-7
Kl 88.29038
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 190 x 190 mm
Sidottu, 160 s.
Mv-piirroskuvitus
Ovh. 24,90 €
Helmikuu 2007

Outi Saarenpää-Heikkilä

Miksi lapseni ei nuku?
Unihäiriöt ja unen puute vauvasta murkkuun
Tietopaketti unesta kaikenikäisten
lasten vanhemmille
Outi Saarenpää-Heikkilä
on lastenneurologian erikoislääkäri, joka on tutkinut peruskouluikäisten
nukkumistottumuksia,
unihäiriöitä ja päiväväsymystä. Hän työskentelee
lastenneurologian yksikössä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

ISBN ja EAN 978-952-492-007-0
Kl 38.1
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 140 s.
Ovh. 28,90 €
Maaliskuu 2007
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Mitä tehdä, kun vauva valvoo, koululainen väsyy ja vanhemmat uupuvat?
Riittävä uni on lapsen muistin ja tunne-elämän kehittymisen sekä kasvun
ja oppimisen välttämätön edellytys.
Jokaiselle vanhemmalle ja kasvattajalle
suunnattu Miksi lapseni ei nuku? on
helppotajuinen ja runsain esimerkein
varustettu teos lasten ja nuorten lisääntyneistä unihäiriöistä. Kirjassa kuvataan
unettomuuden syitä ja uneen liittyviä
kiusallisia tai jopa terveyttä vaarantavia
unihäiriöitä. Se sisältää runsaasti käytännön ohjeita, joiden avulla voi opetella pääsemään hyvään uneen.

tietokirjat

Marketta Forsell

Saunan taikaa
Tarinoita, tietoa, tunnelmia
Upeasti kuvitettu tietopaketti saunasta ja saunomisesta
Saunan taikaa on ainutlaatuinen
sukellus saunomisen maailmaan.
Se on upeasti kuvitettu tietopaketti
saunan historiasta, maasaunasta
perinnesaunaan ja aina moderniin
saunaan asti. Kirja antaa monipuolista tietoa saunan ja saunomisen
merkityksestä, kuten saunan vaikutuksesta uneen, liikuntaan ja raskausaikaan. Se valottaa saunaa taiteessa, saunamyyttejä ja -traditioita,
nostalgiaa ja saunaromantiikkaa
unohtamatta. Runsaan värikuvituksensa ansiosta kirja sopii myös
lahjaksi.

Marketta Forsell on
Suomen Saunaseuran
varapuheenjohtaja ja
Kansainvälisen Saunaliiton
puheenjohtaja. Hän on
julkaissut aiemmin teoksen Ikebana – Japanilaisen
kukkienasettelun taiteen
alkeita (2005).
ISBN ja EAN 978-952-492-022-3
Kl 59.32
Kansi Khora / Jari Koski
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, 120 s.
Ovh. 28,90 €
Toukokuu 2007

Anne Lampinen

Naistenmiehiä
Casanovasta Rosvo Roopeen
Kansainvälisiä naistenmiehiä, fiktiivisiä
mieslegendoja ja suomipoikia
Humoristinen ja elämänmakuinen kuvaus
Rasputinista, Casanovasta, Don Juanista,
Rosvo Roopesta ja Auervaarasta Kreivi (Pertti
Ylermi) Lindgreniin ja Eino Leinoon. Kirja
kertoo mukaansatempaavasti kymmenen naistenmiehen edesottamuksista. Mikä mahtoi
olla kunkin hamesankarin salainen ase?
Miksi Rasputin vei uskonsisaret saunaan
tai miten Casanova päätyi mummon kanssa muhinoimaan? Kuka naisten miehistä oli
murhanhimoisin, äkkiväärin tai mamman
poikamaisin?

ISBN ja EAN 978-952-492-031-5
Kl 90.2
Kansi Satu Paakkala / Satukala
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 140 s.
Ovh. 28,90 €
Helmikuu 2007

Anne Lampinen on
pitkän linjan freelancetoimittaja. Hänen
ominta aluettaan on
viihdyttävä tietokirjallisuus, faktoista tinkimättä. Lampisen aiemmat
teokset: Kaunis Veera
ja muut naislegendat
(2006) ja Kun ihminen
kuolee – toimintaopas
surussa (2006).
Minerva 
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Liisa Laukkarinen –
Marius Rüfenacht

Pakko juoda
Äidin ja pojan taistelu viinasta

Valokuvat: Krista Rapo

Karu kuvaus äidistä ja pojasta
alkoholin kurimuksessa

Liisa Laukkarinen on kirjailija, joka tunnetaan mm.
koskettavista runoteoksistaan. Hän on kirjoittanut
yhdessä poikansa Marius
Rüfenachtin kanssa teoksen Yhden asian mies (1998).

Miten äidin ja pojan suhteen käy, kun äiti ei
jätä, vaikka molemmat haluaisivat päästää irti?
Aspergerin oireyhtymästä kärsivä, lahjakas nuori mies kertoo kirjassa Pakko juoda avoimesti
suhteestaan alkoholiin ja siitä, miten viina alkoi
hallita hänen elämäänsä. Äiti kertoo puolestaan
omasta taistelustaan viinan viedessä poikaa.
Pakko juoda on tärkeä ja peloton puheenvuoro
kipeästä aiheesta. Äidin ja pojan rankka kädenvääntö oikeudesta omaan elämään koskettaa.

ISBN ja EAN 978-952-492-028-5
Kl 14.8
Kansi Pekka Vartiainen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 160 s.
Ovh. 28,90 €
Maaliskuu 2007

Hannes Markkula

Murha
rikostoimittajan
silmin
Suomalaisia rikoksia
Kyllikki Saaresta Bodomiin

Hannes Markkula on legendaarinen Ilta-Sanomien
rikostoimittaja. Neljänä
vuosikymmenenä hän on
ollut itse läsnä useimmilla
tunnetuilla rikospaikoilla.
Hän on julkaissut 14 teosta, mm. Bodomin murhat ja
dekkarit Kasinopelurin kuolemantuomio ja Väärä mies
vastasi.

10 Minerva

”Hirtehisesti, mutta täysin totuudenmukaisesti
asian voisi määritellä näin: olen yksi niistä, joka
on onnistunut valitsemaan sellaisen ammatin,
jota työttömyys ei näytä koskaan uhkaavan, koska
rikollisuus ei lopu.”

ISBN ja EAN 978-952-492-015-5
Kl 30.16
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, 224 s.
Mv-kuvaliite
Ovh. 28,90 €
Tammikuu 2007

Murha rikostoimittajan silmin vie lukijan tunnetuimpien suomalaisten rikosten tapahtumapaikoille 1960-luvulta tähän päivään, Kyllikki
Saaresta Bodomjärven murhien viimeiseen
näytökseen. Kirja sisältää autenttisia kuvia
rikospaikoilta, ja siinä pohditaan kiinnostavasti myös ratkaisemattomia rikoksia. Hannes
Markkula kuvaa mukaansatempaavasti koskettavia elämänkohtaloita.

tietokirjat

Marjo-Riitta Simpanen

Terveyttä
taiteesta
Taide auttaa toipumaan
Terveyttä taiteesta on upea kuvateos, lahja
kirja ja tiivis tietopaketti mielenkiintoisesta aiheesta. Taide parhaimmillaan vaikuttaa ihmisen terveyteen eheyttävästi;
tämä kirja kertoo kuivin ja sanoin, miten.
Kirja on hieno kokoelma suomalaista
taidetta viime vuosikymmeniltä. Mukana
ovat muun muassa Kirsi Neuvonen,
Veikko Hirvimäki, Virpi Vanas, Frans Toikkanen, Carl
Bengts, Erkki Heikkilä, Anna-Liisa Hakkarainen,
Jaakko Valo, Kirsi Tapper ja Riitta Uusitalo. Kirjan taideteokset ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän teoksia.

Ulla Salo – Pertti Salo

ISBN ja EAN 978-952-492-001-8
Kl 70.1
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, nelivärinen
80 s.
Ovh. 29,90 €
Maaliskuu 2007

Marjo-Riitta Simpanen
on filosofian lisensiaatti
ja taidehistorioitsija, jota
kiinnostaa taiteen merkitys
hyvinvoinnin lisääjänä ihmisten arjessa.

Kirjan taideteokset on kuvannut valokuvaaja Rune
Snellman.

Hyvinvointia luonnosta
Yrtit ja luonnonkasvit
läheltä ja kaukaa
Löydä terveys ja hyvinvointi
luonnon antimista
Luonnonkasveja on käytetty aina terveyden ja
hyvinvoinnin lähteenä. Nyt tämä osin unohtunut tieto on myös nykyihmisen saatavilla.
Hyvinvointia luonnosta on helppokäyttöinen
tietokirja yrteistä ja luonnon lääkekasveista
sekä niiden käytöstä, terveysvaikutuksista,
viljelystä ja säilönnästä. Kasvit on esitelty laji
lajilta, ja käytännön ohjeiden lisäksi tarjolla
on mielenkiintoista tietoa kasvien alkuperästä
ja niihin liittyvistä myyteistä ja kansanperinteestä. Monipuoliset ja havainnolliset värivalo
kuvat vievät lukijan hyvinvoinnin, tuoksujen
ja tuoreuden maailmaan.

Ulla Salo ja Pertti Salo
ovat biologeja ja tietokirjailijoita, jotka intohimoisina puutarhureina vaalivat
kotipuutarhaansa. Heillä
on vankka kokemus puutarhakasvien viljelystä sekä
kiinnostus koristekasveihin. Aikaisempaa tuotantoa ovat mm. Koko perheen
sienikirja (2006) sekä Salo
– Piippo, Mielen ja rakkauden kasvit (2006).
ISBN ja EAN 978-952-492-011-7
Kl 67.35
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 155 x 240 mm
Sidottu, n. 200 s.
Nelivärinen valokuvakuvitus
Ovh. 31,90 €
Maaliskuu 2007
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Annika Larsson on korusuunnittelija, joka on
julkaissut kaksi korujen
tekemistä käsittelevää
kirjaa.

Annika Larsson

Ihanat korut!
Näin teet ne itse

Luo oma, persoonallinen tyylisi – ammattilaisen
ohjeilla onnistut
Päästä luovuutesi valloilleen: suunnittele ja tee korusi
muodikkaasti itse! Ihanat korut! tarjoaa helppoja, aloittelijallekin avautuvia ohjeita, kertoo käyttökelpoisista materiaaleista ja opettaa tekemisen tekniikat. Itse tekemällä
paitsi luot oman, persoonallisen tyylisi myös säästät
rahaa ja saat mukavan harrastuksen. Ammattilaisen laati
mien ohjeiden avulla se on helppoa!

ISBN ja EAN 978-952-492-040-7
Kl 65
Kansi Monica Sundberg
Suomennos Lea Kähkönen
Koko 195 x 260 mm
Sidottu, 64 s.
Nelivärikuvitus
Ovh. 19,90 €
Huhtikuu 2007
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Sania Hedengren – Susanna Zacke

Stailaa kotisi
Viihtyisämpi koti, arvokkaampi asunto

Helpot ja edulliset tee se itse -ideat kodin ilmeen
kohennukseen

Sisustustoimittaja ja graafinen suunnittelija Sania
Hedengren ja sisustussuunnittelija Susanna
Zacke kirjoittavat sisustuksesta useisiin lehtiin
ja ovat julkaisseet sisustusaiheisia kirjoja. Lisäksi
he ovat toimittaneet
IKEA-sisustustavaratalon
kuvastoja.

Etsitkö uutta ilmettä kotiisi? Oletko myymässä asuntoasi?
Kahden ammattilaisen vinkkejä niille, jotka haluavat kohentaa kotiaan uusien tekstiilien, huonekalujen ja värien
avulla. Kirja on paitsi välttämätön apuneuvo niille, jotka
suunnittelevat asuntonsa myyntiä ja haluavat nostaa sen
arvoa, myös oiva idealähde jokaiselle, joka arvostaa kodin
viihtyisyyttä ja kaipaa muutosta.

ISBN ja EAN 978-952-492-039-1
Kl 68.4
Kansi Monica Sundberg
Suomennos Salla Korpela
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, 96 s.
Nelivärikuvitus
Ovh. 24,90 €
Huhtikuu 2007
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Antti Nieminen (1922–
2003) oli Ihantalan taistelujen harvoja vahingoittumattomana säilyneitä
veteraaneja. Hänen sotapäiväkirjansa on koonnut
yhteen ja toimittanut
FM Marja-Leena
Laitinen.

Antti Nieminen

Tie Tali-Ihantalaan
Konekiväärimiehen sotapäiväkirja
Autenttinen sotakuvaus ja nuoren miehen kasvutarina
Kirja on autenttinen kuvaus nuoren miehen sotakokemuksista
ja siitä, kuinka Neuvostoliiton suurhyökkäys pysäytettiin TaliIhantalassa kesällä 1944. Konekiväärimies Antti Nieminen oli yksi
niistä taistelijoista, joiden ansiosta rintamalinja piti. Sota ei ollut
nuorelle miehelle mikään seikkailu. Se merkitsi väsymystä, ikävää,
kylmää ja pelkoa; pahimpana oli kuoleman ja vangiksi joutumisen
pelko.
Antilla olivat sodassa mukana kamera ja muistiinpanovälineet, ja
näin syntyi ainutlaatuinen sotapäiväkirja kuvineen. Päiväkirja heijastaa kokonaisen sukupolven syviä tuntoja, jotka koskettavat vielä
nykylukijaakin.

ISBN ja EAN 978-952-492-041-4
Kl 99.139
Kansi Kalevi Nurmela
Kannen kuva Antti Nieminen
16-sivuinen kuvaliite
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 180 s.
Ovh. 29,90 €
Helmikuu 2007
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Jaakko Heinämäki

Hans Kalm
Vapaussoturi ja vaihtoehtolääkäri
Uutta tietoa lähihistorian
kuohuvista vaiheista
Mukaansatempaava tarina vapaus- ja heimosoturista vie lukijan Suomen ja Viron historian
kuohuviin vuosiin. Kalm kohosi sotasankariksi
vuoden 1918 sodassa ja Viron vapaussodassa.
Hän oli samalla kiistelty hahmo, joka joutui
toistuvasti selkkauksiin esimiestensä kanssa.
Suurista ansioistaan huolimatta häntä ei omaperäisyytensä vuoksi käytetty rintamakomentajana talvi- ja jatkosodassa, eikä hänen sodanaikaista erikoiskomennuksistaan ennen tätä
teosta ole ollut kootusti tietoa. Sotilasuransa
ohella Hans Kalm oli myös lääkäri ja tiedemies, sielläkin loppuun asti oman tiensä kulkija.
Huolelliseen arkistotutkimukseen perustuva
elämäkerta esittelee yhden viime vuosisadan
värikkäimmistä persoonista, joka oli todellinen
legenda jo eläessään.

Tohtori Jaakko Heinä
mäki on lähihistoriasta
kiinnostunut kirjoittaja,
joka on perehtynyt aiheeseen kattavasti kokoamalla
materiaalia mm. Suomen
ja Viron virallisista arkis
tolähteistä sekä Hans
Kalmin lähisuvulta.

ISBN ja EAN 978-952-492-003-2
Kl 99.1
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 260 s.
16-sivuinen kuvaliite
Ovh. 29,90 €
Helmikuu 2007

Lasse Heikkilä

Balladi Ihantalasta
Säkeitä taistelutantereelta
Koskettava paluu Ihantalan
taistelukentille
Heikkilä kertoo runokokoelmassaan 26 suomalaisen, Ihantalassa kaatuneen sotilaan tarinan. Unohtunut teos löytyi Lasse Heikkilän
arkistosta vuonna 1999. Kirjassa on koskettavia valokuvia sotavuosilta. Esipuheen on kirjoittanut Osmo Pekonen.
Pysähdy, veli,
muistat minut hyvin,
sain korkeimman kunniamerkeistä
tämän valkean ristin
juuri kun olimme perääntyneet Taliin.

Lasse Heikkilä (1925–61)
on suomenkielisen modernin lyriikan perustajahahmoja. Hän julkaisi kuusi
runokokoelmaa, novelli
kokoelman ja näytelmiä.
Osmo Pekonen on
Helsingin ja Jyväskylän
yliopistojen matematiikan
dosentti. Hän on myös
monipuolinen kirjailija ja
kulttuurivaikuttaja.

ISBN ja EAN 978-952-492-018-6
Kl 92.73
Kansi Niko Manikas
Koko 130 x 190 mm
Sidottu, 60 s.
Mv-kuvia
Ovh. 19,90 €
Tammikuu 2007
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lahjakirjat

Sinikka Svärd – Minna L. Immonen (kuvitus)

Iloa, onnea, uskallusta
Kaunis lahjakirja ystävälle, rakkaalle, juhlaan

Sinikka Svärdin kynästä
ovat lähtöisin mm. Anna
Erikssonin esittämät Kun
katsoit minuun ja Kaikista
kasvoista. Svärd sai keväällä
2006 Pro Iskelmä -tunnus
tuspalkinnon. Hän on jul
kaissut aiemmin teokset
Ruusu sinulle (2006) ja
Lumen valossa (2006).

Minna L. Immonen on
pidetty oululainen akvarellisti ja korttitaitelija. Hän
on julkaissut aiemmin mm.
teoksen Lumen valossa
(2006).

ISBN ja EAN 978-952-492-012-4
Kl 85.22
Ulkoasu Maria Appelberg
Koko 130 x 245 mm
Sidottu, 56 s.
Ovh. 19,90 €
Tammikuu 2007
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Iloa, onnea, uskallusta sisältää palkitun sanoittajan Sinikka
Svärdin elämänmakuisia säkeitä, joiden lomaan piirtyvät
suositun korttitaiteilijan Minna L. Immosen herkät akvarellit. Kaunis, monikäyttöinen lahjakirja soveltuu ystävälle,
rakkaalle ja moneen juhlaan.
Vielä talvelta tuoksuva tuulenvire
hypähtelee koivun oksalta oksalle.
Kuuluu pienenpientä supatusta
valosta, lämmöstä, odotuksesta,
ilon ihmeestä
ja toivon säteistä.
Voi mitä suloisia salaisuuksia!
Kuiskeita hiirenkorville.

lahjakirjat

Ulla Kauhanen

Enkeleitä Sinulle
Kun sanat eivät riitä
Maan korvessa kulkevi lapsosen tie.
Hänt’ ihana enkeli kotihin vie.
Niin pitkä on matka ei kotia näy,
vaan ihana enkeli vieressä käy.
Enkeleitä Sinulle on kuvankaunis lahjakirja, joka sisältää Ulla
Kauhasen hellyttävän tyylikkäitä enkelikuvia ja enkeliaiheisia
tekstejä. Vastaansanomattoman kauniit klassikkotekstit suomalaisesta ja kansainvälisestä perinteestä yhdistyvät Kauhasen
omiin, puhutteleviin teksteihin, jotka taipuvat lukijan omakohtaisiksi huokauksiksi. Hieno lahja, joka sopii monenikäiselle ja
moneen elämäntilanteeseen: onnittelukirjaksi, lohdutuskirjaksi,
valmistujaislahjaksi, rippilahjaksi …

Ulla Kauhanen on hämeenlinnalainen kuva
taiteilija, jonka enkeli
aiheiset näyttelyt ovat
jatkuvasti yleisömenestyksiä.

ISBN ja EAN 978-952-492-004-9
Kl 85.22
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 210 x 210
Sidottu, 48 s.
Ovh. 21,90 €
Tammikuu 2007
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lahjakirjat

Päivi Lipponen (toim.) – Kristiina Turtonen (kuvitus)

Sinulle, äiti
Onnea äidille sanoin ja kuvin

Päivi Lipponen on filosofian tohtori ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Lipponen on julkaissut
mm. kolme avioeroon liittyvää teosta sekä kuvitetun
runokokoelman Ojennan
käden (2005) yhdessä taiteilija Emmi Vuorisen
kanssa.

Kristiina Turtonen on
naantalilainen kuvataiteilija. Hän on kuvittanut
akvarellein mm. Sinikka
Svärdin runokokoelman
Ruusu sinulle (2006).

ISBN ja EAN 978-952-492-006-3
Kl 85.22, 82.2
Kansi Maria Appelberg / Station MIR
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, 48 s.
Nelivärinen akvarellikuvitus
Ovh. 19,90 €
Huhtikuu 2007
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Ihastuttava Sinulle, äiti on kaikille äideille sopiva, kauniisti kuvitettu
lahjakirja. Päivi Lipponen on valinnut kirjan koskettavat, äitejä ja
äitiyttä käsittelevät tekstit rakastetuimpien runoilijoidemme tuotannosta. Mukana ovat mm. Saima Harmaja, L. Onerva, Eino Leino,
Liisa Laukkarinen, Aleksis Kivi, Lauri Viita ja Uuno Kailas. Teoksen
teemoja ovat äidin rakkaus, äitiyden onni ja ilo, äidin menetys, kaipuu
ja suru sekä kiitollisuus äidistä. Kristiina Turtosen herkät akvarellit
kuvittavat kauniin kirjan: se on kuin äidille ojennettava onnittelukimppu.

lahjakirjat

Ursula Kohaupt on toimittaja. Hänen itämaista
viisautta sisältäviä lahjakirjojaan on myyty kymmeniä
tuhansia kappaleita ympäri
Eurooppaa.

Ursula Kohaupt (toim.)

Sydän on tie
Harmoniaa ja mielenrauhaa
kiireen uuvuttamalle sielulle
Se, joka haluaa päästä lähteelle, joutuu uimaan vastavirtaan.

ISBN ja EAN 978-952-492-047-6
Kl 85.22
Suomennos
Katri Korolainen-Virkajärvi
Kansi Margit Poxleitner
Koko 230 x 210
Sidottu, 64 s.
Ovh. 22,90 €
Maaliskuu 2007

Sydän on tie on upea lahjakirja,
jossa on poikkeuksellisen hieno
ulkoasu: riisipaperiset välilehdet, pelkistetyn tyylikäs taitto ja
upeat itämaisen minimalistiset
kuvat. Kirja on helposti lähestyttävä ja samalla syvällinen
mietiskely- ja lahjakirja. Se on
täynnä ajatonta viisautta Japanin
ja Kiinan vuosituhantisesta kansanperinteestä ja idän suurilta
ajattelijoilta.

Chiara Doran

Be happy
Don’t worry, be happy

Tämä hulvaton kirja on vastaansanomaton lahja, jonka hauska ja
hellyttävä kuvakavalkadi eläimistä
ei jätä kylmäksi ketään. Kirja on
ylistyslaulu positiiviselle elämänasenteelle ja kädenojennus ystävälle myös silloin, kun tarvitaan
rohkaisua. Se on myös jokaisen
eläinten ystävän toivelahja.

Chiara Doran berliiniläinen freelance-toimittaja, jonka julkaisemat
eläinaiheiset kirjat ovat
keränneet kymmeniä tuhansia lukijoita eri puolilla
Eurooppaa.

ISBN ja EAN 978-952-492-046-9
Kl 85.22
Suomennos
Katri Korolainen-Virkajärvi
Kansi Tanja Reiner
Koko 168 x 160 mm
Sidottu, 48 s.
Ovh. 11,90 €
Helmikuu 2007
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puutarha

Ulla Salo – Pertti Salo

Pihan perinnekasvit
Ihastu perinnekasvien maailmaan! –
Nostalgisia kasveja iloksi, hyödyksi ja huviksi
Pihan perinnekasvit tuo perinteiset, suomalaispihoilla vuosikymmeniä kukoistaneet kasvit takaisin puutarhoihin. Vanhat ja arvokkaat akileija, salkoruusu, aitoukonhattu, särkynytsydän, varjolilja ja
palavarakkaus tulevat tutuiksi upein värikuvin, jotka vievät lukijan
kotipihoille, puutarhoihin ja vanhojen perinnemaisemien äärelle.
Koristekasvien lisäksi kirjassa esitellään mauste-, rohdos- ja lääkekasveja sekä kuitu-, väri- ja tarveainekasveja. Selkeät hoito- ja viljely
ohjeet auttavat aloittelevaa puutarhuria onnistumaan ja innostavat
kokenutta viljelijää kokeilemaan unohdettuja, perinteisiä suomalaisia
kasveja.
Ulla Salo ja Pertti Salo
ovat biologeja ja tietokirjailijoita. Aikaisempaa
tuotantoa ovat mm. Koko
perheen sienikirja (2006)
sekä Salo – Piippo, Mielen
ja rakkauden kasvit (2006).

ISBN ja EAN 978-952-492-027-8
Kl 67.3
Kansi Pirkko Huttunen
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, n. 200 s.
Nelivärinen valokuvakuvitus
Ovh. 29,90 €
Huhtikuu 2007
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muistelmat ja
henkilökuvat

Kristiina Korpela – Anna-Maria Heikkinen

Muistikuvia Minna Canthin
pihalta ja puutarhasta
Minna Canthin kotitalo Kanttila herää eloon kirjailijan juhlavuonna

Taiteen ja filosofian maisteri Kristiina Korpela
työskentelee vapaana taiteilijana ja toimittajana.

Anna-Maria Heikkinen
on graafinen suunnittelija.

”Etenkin yksi paikka tässä kaupungissa on muistoista rikas. Niin usein kuin Kuopio
johtuu mieleeni, esiintyy siitä ensiksi tuomiokirkko ja sitten – Minna Canthin talo.
Se on se, joka edustaa Kuopiota ajatuksissani ja antaa sille leiman.”
Juhani Aho, Päivälehden joulualbumi, 1897
Muistikuvia Minna Canthin pihalta ja puutarhasta on kunnianosoitus kirjailijalle ja naisasianaiselle, jonka kuolemasta tulee keväällä 2007
kuluneeksi 110 vuotta. Kirja esittelee juhlavuottaan viettävän Kanttilan emännän PAPUA!
-muistopuutarhan ja pihamiljöön kasveineen.
Mukana on Canthin luontoaiheisia kirje- ja
tekstikatkelmia sekä Kanttilan pihapiirissä ennen ja nyt työskennelleiden muistikuvia. Myös
Kanttilan keittiö resepteineen ja Minnan salonki
vieraineen ovat esittäytyvät teoksessa.

ISBN ja EAN 978-952-492-032-2
Kl 70
Kansi Anna-Maria Heikkinen
Koko 200 x 200 mm
Sidottu, n. 120 s.
Ovh. 27,90 €
Maaliskuu 2007

Ahti Vielma

Jätkäporvarin päiväkirjasta
Ensimmäisen kauden kansanedustajan avoin tilitys
Jätkäporvarin päiväkirjasta on ajankohtainen
kuvaus sisäpiirin poliittiselta näyttämöltä, siitä
minkälaista vaikuttaminen on politiikan kovassa
ytimessä. Kirja on kuvaus siitä, miten poliittinen
vallankäyttö kietoutuu yhteen ihmissuhteiden
kanssa. Kirjoittaja kertoo avoimesti, mitä politiikan kulisseissa varsinaisesti tapahtuu.
Lappilaisen metsurin pojalla on kansanedustajan työnsä ohessa tapana kirjoitella mietteitä,
havaintoja ja pohdintoja mustakantiseen vihkoon. Tästä ”Jätkäporvarin päiväkirjasta” on
syntynyt teos, joka antaa elävän kuvan kansanedustajan työstä. Kirja kertoo samalla juuriltaan
pohjoisen miehen maailmankuvan kehityksestä
ja sen törmäyksistä yhteisten asioiden hoitamisen joskus raadollisiinkin puoliin.

Ahti Vielma on diplomiinsinööri ja kansanedustaja, joka on eläkkeellä
Jyväkylän apulaiskaupunginjohtajan virasta.

ISBN ja EAN 978-952-492-000-1
Kl 99.1
Kansi Martti Pulakka
Koko 135 x 210 mm
Nidottu, 150 s.
Ovh. 29,90 €
Marraskuu 2007

Minerva 21

muistelmat ja
henkilökuvat
Emily Herbert on lontoolainen journalisti ja kirjailija, joka tuntee hyvin julkkis
kulttuurin.

Emily Herbert

Ainutlaatuinen Robbie
Pop-tähti joka on syntynyt viihdyttäjäksi
Kirja on ainutlaatuinen henkilökuva yhdestä aikamme lahjakkaimmista ja menestyneimmistä pop-tähdistä. Robbie Williamsin
menestystarina alkoi legendaarisen Take That -yhtyeen aikana,
mutta hän ylsi omiin sfääreihinsä vasta, kun alkoi esiintyä omalla
nimellään. Tähteydellä on ollut myös hintansa: alkoholi, huumeet,
masennus ja epäonnistuneet naissuhteet ovat varjostaneet Robbie
Williamsin elämää.

ISBN ja EAN 978-952-492-048-3
Kl 99.1
Suomennos Virva Pitsinki
Koko 135 x 210
Sidottu, 220 s.
Ovh. 24,90 €
Huhtikuu 2007

22 Minerva

muistelmat ja
henkilökuvat

Brian J. Robb

Johnny Depp
Kapinallinen

Brian J. Robb on tunnettu elämäkerturi, joka
on kirjoittanut henkilökuvan mm. Leonardo
DiCapriosta.

Kevään 2007 kuuma nimi – Hollywoodin toisinajattelija
lähikuvassa
Kattavasti taustoitettu henkilökuva, joka käy läpi näyttelijä
Johnny Deppin rankat lapsuus- ja nuoruusvuodet ja hänen jo
20 vuotta kestäneen elokuvauransa. Keväällä 2007 Johnny Depp
palaa valkokankaalle Jack Sparrowin roolissa. Elokuvan Pirates of
Caribbean, osa 3: At World’s End Suomen ja maailman ensi-ilta
on 25.5.2007. Johnny Depp on mukana myös seuraavissa uusissa
Hollywood-elokuvissa: Sweeney Todd (2007), The Rum Diary
(2007) ja Charlie and the Chocolate Factory (2006). Uusimpien
elokuvaosien lisäksi kirja esittelee Deppin aikaisemmat rooli
suoritukset. Lukija pääsee tutustumaan myös Hollywoodin toisinajattelijan kuohuvaan elämään roolien takana.
Kirjassa on lähes 100 ainutlaatuista valokuvaa, mukana myös
uusimmat roolikuvat.

ISBN ja EAN 978-952-492-045-2
Kl 99.1
Suomennos Jouni Porio
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 280 s.
3 x 16-sivuinen kuvaliite
Ovh. 26,90 €
Huhtikuu 2007
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muistelmat ja
henkilökuvat

Hannu Mäkelä

Onnen maa
Valokuva: Anna Kortelainen

L. Onervan elämä ja runot

Hannu Mäkelä on
tunnustettu ja palkittu
kirjailija, jonka laajaa
tuotantoa – proosaa,
runoja, lastenkirjoja
ja antologioita – on
käännetty viidelletoista
kielelle.

ISBN ja EAN 978-952-492-035-3
Kl 86.2
Kansi Anders Carpelan
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi n. 160 s.
Ovh. 29,90 €
Maaliskuu 2007
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Palkitun kirjailijan kunnianosoitus Suomen ensimmäiselle
merkittävälle naisrunoilijalle
Runoilija L. Onerva, aikansa kohukirjailija, oli moderni, itsenäinen
nainen, joka herätti huomiota yhteiskuntakritiikillään ja epäsovinnaisilla elämänvalinnoillaan. Pienoiselämäkerta Onnen maa on kirjailija
Hannu Mäkelän kunnianosoitus L. Onervana tunnetulle Hilja Onerva
Lehtiselle, jonka syntymästä tulee 28.4.2007 kuluneeksi 125 vuotta.
Kirja paljastaa L. Onervan kirjoittamisen motiivit ja elämän kipukohdat: äidin menetys 7-vuotiaana, nuoruuden epäonnistunut liitto, rakkaussuhteiden kariutuminen sekä Eino Leinon että Leevi Madetojan
kanssa, lapsettomuus, alkoholi, mielisairaala-aika ja keskenjääneet
opinnot. Kirjoittaminen oli L. Onervan voimavara ja pelastus – hänen
laaja tuotantonsa käsittää kaikkiaan 33 teosta.

kaunokirjallisuus
ja aforismit

Pirkko Arstila

Vahva ja mukaansatempaava lukuromaani naisen
kasvusta, rakkauden nälästä ja eloon jäämisen
kamppailusta villissä ja karussa Maailmanreunan
maassa
Susinainen on tarina Reetasta, mahtinaisesta, joka pärjää raakojen miesten, maahisten, staalojen ja samaanien maailmassa.
Lapsuudessa koettu väkivalta ajaa hänet koston ja vihan kierteeseen, jota ruokkii hillitön vallanhimo. Mitkään keinot eivät
riitä kun hän haluaa omakseen miehen, jota hän rakastaa ja
himoitsee. Mutta voiko rakkaus voittaa koston kierteen?
Rehevä kieli ja värikäs kerronta tempaavat lukijan mukaansa
kiehtovaan muinaistarujen maailmaan.

Valokuva: Veijo Aulio

Susinainen

Pirkko Arstila on tv:stä
tuttu toimittaja, kolumnisti, kirjailija ja luennoitsija. Keittokirjojen
lisäksi häneltä ovat ilmestyneet mm. kolumni
kokoelma Terveisin
Pirkko (2002) sekä
Rohkeaa elämää – aikuinen nainen (2004).

ISBN ja EAN 978-952-492-038-4
Kl 84.2
Kansi Lapine Oy
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi n. 220 s.
Ovh. 24,90 €
Helmikuu 2007
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kaunokirjallisuus
ja aforismit

Karoliina Koskinen

Kipiä kaipuust
Trendikästä lounaismurretta ja
intiimiä sinkkukulttuuria

Karoliina Koskinen on
32-vuotias sinkkutyttö Turun vanhan puutalomiljöön sydämestä,
Raunistulasta. Hänen esikoiskokoelmansa Likkoje
jutui ilmestyi kesällä 2006,
ja sen ensimmäinen painos
myytiin loppuun parissa
viikossa.
ISBN ja EAN 978-952-492-037-7
Kl 82.2
Kansi ja kuvitus Eeva-Lotta Niemi
Koko 140 x 180 mm
Sidottu, 80 s.
Ovh. 16,90 €
Helmikuu 2007

Kissa o kipiä kaipuust,
mirri muistamisest.
Runokokoelma Kipiä kaipuust on kesän 2006
menestyskirjailijan ylistyslaulu elämälle,
miessukupuolelle ja naisten väliselle solidaarisuudelle. Turkulainen sinkkutyttö Karoliina
Koskinen oivaltaa ja vetoaa lukijan tunteisiin
ikuisilla aiheillaan. Tämä on kirja etsinnästä ja yhteyden kaipuusta, joka saa posket
hehkumaan. Lounaismurre hauskuuttaa lukijaa eikä jätä kylmintäkään kylmäksi.

Juha Veli Jokinen (toim.)

Missä me ollaan
ja oonko mäkin siellä
Matti Nykäsen lentävät
lauseet 2
Jatko-osa suosituille Nykäsen
aforismeille

Juha Veli Jokinen on
Iltalehden toimittaja. Hän
on työskennellyt toimittajana mm. Urheiluruudussa
ja Poliisi-tv:ssä. Hän on
julkaissut aiemmin teokset
Raiteilta ja Elämä on laiffii.
ISBN ja EAN 978-952-492-016-2
Kl 10.8
Kansi Pekka Krankka
Koko 110 x 180 mm
Sidottu, n. 120 s.
Mv-kuvia
Ovh. 17,90 €
Tammikuu 2007
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Mäkikotkan letkautukset liitävät jälleen.
Luvassa lisää Nykäs-klassikoita ja uusinta
sanallista ilotulitusta. Kirjassa on myös tarinoita lauseiden taustalta.
Missä me ollaan ja oonko mäkin siellä.
Menneisyyden tunnen. Tulevaisuudesta en
tiedä vielä mitään.
Olen juonut loppuun oman osuuteni. Lasku
on kuitattu.
Tämän hypyn seison loppuun saakka.

sarjakuvat

Charles M. Schulz

Ressu ja flirttailun taito
Ehdoton käsikirja jokaiselle flirttailijalle ja sellaiseksi aikovalle
Haluaisitko olla hyvä flirttailija?
Pohditko koskaan, miten herättää toisen kiinnostus, mitä sanoa
tai miten avata keskustelu? Ressu
ja flirttailun taito on ehdoton
käsikirja jokaiselle seuraelämän
saloista ja flirttailun etiketistä
kiinnostuneelle rakkauden kilpakenttien uljaalle soturille, niin
alokkaille kuin konkareillekin.
Pokaamisen perusteiden lisäksi Ressu tietää, miten käsitellä
pettymyksiä: huumori helpottaa
takaiskun kohdatessa.

Charles M. Schulz (1922–
2000) myi ensimmäiset
sarjakuvastrippinsä vuonna
1948 Saturday Evening
Post -lehdelle, joka julkaisi
seuraavan kahden vuoden
aikana yhteensä 17 strippiä.
Vuonna 1950 hän myi sarjakuvansa United Feature
Syndicatelle, joka nimesi
ne uudelleen Tenaviksi
(Peanuts). Vuosituhannen
vaihteessa Tenavat-sarjakuva ilmestyi noin 2  600 lehdessä ympäri maailman ja
markkinoilla oli yli 20  000
erilaista Tenavat-oheistuotetta. Lähes kaikilla
alan palkinnoilla palkittu
Charles M. Schultz kuoli
12.2.2000, ja viimeinen hänen piirtämänsä Tenavatsunnuntaisarjakuva ilmestyi
seuraavana päivänä.
ISBN ja EAN 978-952-492-034-6
Kl 85.32
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Juhani Korolainen
Koko 148 x 180 mm
Sidottu, 58 s.
Mustavalkoinen piirroskuvitus,
pinkki lisäväri
Ovh. 11,90 €
Helmikuu 2007

Jim Davis

Karvinen
Relaa vähän, Esko
Opi ottamaan iisisti
Suomessa ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa kirjana maailmankuulun
laiskurikissan Karvisen elämänfilosofiaa. Kirja sisältää Karvisen nasevia vinkkejä välttää stressi. Karvisen
kanssa pääset eroon turhasta huolehtimisesta ja opit nauttimaan
elämästä.

Jim Davis on kuuluisan
Garfield-sarjakuvan luoja. Ensimmäinen strippi
ilmestyi vuonna 1978,
ja sen jälkeen Karvinen
on valloittanut maailmaa
noin 2500 sanomalehdessä. Guinnessin ennätysten
kirjan mukaan Karvinen
on maailman levinnein
sarjakuva.
ISBN ja EAN 978-952-492-026-1
Kl 85.32
Koko 148 x180 mm
Sidottu, 56 s.
Ovh. 11,90 €
Helmikuu 2007
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sarjakuvat

Rodolphe Töpfferiä pidetään sarjakuvan isänä.
Hän loi kokonaan uuden
kirjallisen genren vuosikymmeniä ennen kuin se
tuli tunnetuksi esimerkiksi
Amerikassa, jota virheellisesti on pidetty sarjakuvan
synnyinmaana. Albumin on
suomentanut mm. Tinttikirjojen suomentajana tunnettu Heikki Kaukoranta.

Rodolphe Töpffer

Herra Koipeliini
Merkilliset matkat ja eriskummalliset kohtalot
maalla ja merellä hänen jälkeen jättämiensä
papereiden mukaan kerrotut ja 144 kauniilla
kuvalla varustetut

150 vuotta Suomen ensimmäisen sarjakuvan julkaisemisesta
Rodolphe Töpffer oli maailman ensimmäinen sarjakuvapiirtäjä.
Töpfferin Monsieur Cryptogame -sarjakuva ilmestyi Ranskassa vuonna
1845, ja Suomessa se julkaistiin 1857 Sanomia Turussa -lehden jatko
sarjana, Suomen ensimmäisenä sarjakuvana. Juhlavuoden kunniaksi
alkuperäisestä Monsieur Cryptogame -sarjakuvasta on nyt tehty suomenkielinen näköispainos Herra Koipeliini.Kirjan opettavainen ja
hauska tarina soveltuu kaikenikäisille.

ISBN ja EAN 978-952-492-042-1
Kl 85.32
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Heikki Kaukoranta
Koko 295 x 170 mm
Sidottu, n. 60 s.
Ovh. 19,90 €
Helmikuu 2007
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lastenkirjat

Suvi Vanhanen – Laila Nevakivi

Lapsen oma luontokirja
Luontotietoa perheen pienimmille sadun ja tarinan keinoin
Miihkali metsänhaltija kutsuu lapset (4–9-v.) seikkailuun ja tutkimusmatkalle Suomen keväiseen luontoon, pihoille ja lähimetsiin. Järvet,
purot ja suot, tunturit, erämaat sekä niiden kasvit ja eläinasukkaat
tulevat tutuiksi satujen ja tarinoiden keinoin. Retkeilijät ihmettelevät
mullistuksia metsäpurossa, kuuntelevat vanhan suon tarinaa, keräävät
korikaupalla metsän mustia torvia ja vierailevat porojen jäkälälaitumella. Kaunis akvarellikuvitus lomittuu tekstiin ja kuvallisiin arvoituksiin.

Suvi Vanhanen on
biologi, vapaa toimittaja ja kuvittaja ja
mm. lasten luontolehti
Siepon vakioavustaja.

Laila Nevakivi on
kuvataiteilija, joka on
kuvittanut mm. Sinikka
Salokorven joulusadun
Korvatunturin seitsemän
salaisuutta (2006). Hän
kuvittaa myös Sieppolehteä, josta hänelle
myönnettiin vuonna
1998 Luonto-Liiton
kultainen ansiomerkki.

ISBN ja EAN 978-952-492-050-6
Kl L 56.8
Kansi Pirkko Huttunen
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, n. 80 s.
Akvarellikuvitus
Ovh. 18,90 €
Huhtikuu 2007
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hengelliset
kirjat

Nunna Kristoduli

Sielun lääke
Luostarien vuosisataista viisautta
Rauhaa ja rohkeutta
aikamme etsivälle ihmiselle
Nunna Kristoduli (AnnaLeena Lampi) on filosofian
maisteri, kirjailija ja nunna,
joka asuu ja tekee työtään
Heinävedellä Lintulan luostarissa. Hän on aiemmin
julkaissut mm. seuraavat
kirjat: Pienet pyhiinvaeltajat
(2003), Rukouksen valaisema tie (2005) sekä yhdessä Suvi-Anne Siimeksen
kanssa kirjeenvaihtokirjan
Taivas alkaa maasta (2006).
ISBN ja EAN 978-952-492-033-9
Kl 20
Kansi Kalevi Nurmela
Kannen kuva Petter Martiskainen
Koko 130 x 200 mm
Sidottu, n. 150 s.
Ovh. 27,90 €
Helmikuu 2007

Sielun lääke on kirja nykyajan kiireen
ja stressin uuvuttamalle ihmiselle, joka
kaipaa uutta rohkeutta elämäänsä. Se on
hengellisen äidin syvällistä puhetta sydämestä sydämeen.
Nunna Kristodulin teksteistä huokuu
syvä myötätunto nykyihmisen kuluttavaa elämää kohtaan. Hän tarkastelee
sitä vuosituhantisen ortodoksinen perinteen taustaa vasten ja etsii lääkettä,
joka ravitsisi ahtaalle ajettua sielua. Kirja
koskettaa syvältä aikamme haasteiden
kanssa kamppailevaa ihmistä.

Pekka Saarainen (toim.)

Herra kädelläsi

Pekka Saarainen on
Minervan kustannuspäällikkö. Hän on toimittanut
teoksen Toinen toisiamme
siunaten (2006).
ISBN ja EAN 978-952-492-019-3
Kl 24
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, 48 s.
Kuvat: Aarne Laasonen
Ovh. 14,90 €
Helmikuu 2007
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Isotekstinen lahjakirja
Jumalan huolenpidosta

Herra kädelläsi on arvokas lahjakirja, joka sisältää tuttuja ja luetuimpia
säkeitä Jumalan huolenpidosta mm.
Raamatusta, virsikirjasta ja uusimpien hengellisten laulujen kirjoittajilta.
Suomalaiset maisemakuvat täydentävät
tekstin.

hengelliset
kirjat

Pekka Matvejeff

Simforian
Kutsumuksena Valamo
Ainutlaatuinen kertomus Vanhan Valamon
luostariperinteen säilyttäjästä
Koskettava tarina Uuden Valamon johtajasta, arkkimandriitta
Simforianista (1892–1981), jonka maallinen elämä oli todellista draamaa alusta loppuun. Simforian palveli koko elämänsä
Valamon luostarissa, ensin Laatokalla, sitten Heinävedellä aina
kuolemaansa saakka. Kirja on kertomus selviytymisestä kahden
kulttuurin välissä ja keskellä sotia. Simforian tunnetaan vanhan
valamolaisen luostariperinteen säilyttäjänä, ja häntä arvostetaan
sydämen teologina.

Pekka Matvejeff (ent.
Matveinen) ja arkkimandriitta Simforian
ovat molemmat lähtöisin
Ilomantsin Melaselästä.
Kirjoittajan isoisä ja arkkimandriitta olivat serkuksia.
Pekka Matvejeff on toiminut aktiivisesti Uuden
Valamon luostarissa mm.
Simforianin alttaripalvelijana. Kirjoittaja on työskennellyt yli 25 vuotta
liike-elämän ja julkisen
sektorin palveluksessa mm.
Ilomantsin kunnanjohtajana.

ISBN ja EAN 978-952-492-023-0
Kl 99.1
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 160 s.
Mv-kuvaliite
Ovh. 29,90 €
Toukokuu 2007
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kuvateokset

Esko Jämsä on palkittu valokuvaaja, jolta on julkaistu
mm. Sininen Helsinki -teos
yhdessä Jörn Donnerin
kanssa (2002).

Salla Korpela on toimittaja,
kirjailija ja kääntäjä, jolta on
aikaisemmin julkaistu mm.
teokset Isoäidin kullanmurut
(2006) ja Paratiisin parkkipaikka (2005).

ISBN 978-952-492-049-0
Kl 42.33
Kansi ja taitto Cheri Tamminen
Käännös englannin kielelle
Melissa Airas
Koko 250 x 210 mm
Sidottu, nelivärinen
Noin 120 s.
Ovh. 32,90 €
Huhtikuu 2007

Esko Jämsä (kuvat) – Salla Korpela (teksti)

Helsinki My Love
Helsinki, rakkaudella
Hieno kuvateos Pohjolan valkeasta kaupungista
Helsinki My Love on upea kuvateos
ihastuttavasta pääkaupungistamme.
Kirja kulkee Helsinki Expertin audio
tours -kierroksen reitillä, jonka varrella sijaitsevat tärkeimmät Helsingin
nähtävyydet ja upeimmat maisemat.
Värivalokuvat esittelevät noin 35 kohdetta turistibussin ikkunasta katsottuna elämyksellisesti ja lähelle tullen.
Lyhyet esittelytekstit suomeksi ja englanniksi, kuvatekstit myös venäjäksi.
Helsinki My Love on hieno matkamuisto pääkaupungissamme vierailevalle ja oiva vieminen sieltä lähtevälle.

Keijo Penttinen –
Jaakko Lovén

Jyväskylän seutu
– Ihmistä varten
Keijo Penttinen on useissa
kilpailuissa palkittu jyväskyläläinen valokuvaaja.
Kaupunkineuvos Jaakko
Lovén on entinen
Jyväskylän kaupunginjohtaja, joka pitkäaikaisena
vaikuttajana tuntee hyvin
Jyväskylän ja sen ympäristön. Lovén on mm.
Jyväskylä-seuran puheenjohtaja.
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Kuvia ja tunnelmia
luonnonkauniista Keski-Suomesta
Näyttävä kuvateos sisältää tunnelmia
ja kuvia Jyväskylän seudun ihmisistä ja
elämästä eri vuodenaikoina. Tekstit on
laatinut Herra Jyväskylä, ex-kaupunginjohtaja Jaakko Lovén.
Kirja on kauttaaltaan nelivärinen. Kirjan
tekstit ovat suomeksi ja englanniksi.

ISBN ja EAN 978-952-492-014-8
Kl 42.45
Koko 210 x 210 mm
Sidottu 120 s.
Ovh. 25,90 €
Maaliskuu 2007

urheilukirjat

Markku Siukonen

Urheilun vuosikirja 2007
Urheiluvuosi 2006 yksissä
kansissa
Koe uudestaan urheiluvuosi 1.1.–
31.12.2006 päivästä päivään. Urheilun
vuosikirja 2007 on napakka tietopaketti urheilun ystävälle. Mukana
ovat mm. jääkiekon MM-turnaus,
jalkapallon MM-kisat ja yleisurheilun
EM-kisat Göteborgissa. Kirja tarjoaa
urheilun huippuhetket kuvina, mukana myös tulokset, taulukot ja tilastot
yli 80 lajista. Sarja alkanut jo vuonna
1979, ja nyt ilmestyvä kirja on vuosikirjan 28. osa.

Markku Siukonen on
tunnettu urheilukirjailija. Hän on julkaissut
yli 70 urheilukirjaa, mm.
Olympiakisat 100 vuotta ja Suuri suomalainen
keihäskirja.

ISBN ja EAN 978-952-492-013-1
Kl 79.1
Koko 120 x 197mm
Sidottu, 320 s.
Ovh. 29.90 €
Maaliskuu 2007

pokkarit

Juha Veli Jokinen

ELÄMÄ ON LAIFFII
ja muita Matti Nykäsen
lentäviä lauseita
Elämä on ihmisen parasta aikaa.
Rakkaus on kuin lankakerä – se alkaa ja
loppuu.
Se on ihan fifty-sixty miten käy.
Kaikki on allright ainakin minulla. En
tiedä, onko muilla.
Huominen on aina tulevaisuutta.
Matti Nykäsen parhaat lentävät lauseet ja
tarinat lausahdusten taustalta kirjana.

Juha Veli Jokinen on
Iltalehden toimittaja.
Aiemmin hän on työskennellyt toimittajana
Urheiluruudussa sekä
Poliisi-tv:ssä. Hän on julkaissut teoksen Raiteilta.

ISBN ja EAN 978-952-492-044-5
Kl T 10.8
Kansi Pekka Krankka
Koko 110 x 180 mm
Nidottu, 128 s.
Ovh. 9,90 €
Tammikuu 2007
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sophi-kirjat

YTT Irma Kaarina Halo
nen on tiedotusopin lehtori
Turun yliopiston taiteiden
tutkimuksen laitoksessa,
YTT, dosentti Iiris Ruoho
on yliassistentti Tampereen
yliopiston tiedotusopin
laitoksessa, VTT Tarja
Savolainen on vapaa tutkija,
VTT Henrika ZilliacusTikkanen on journalistiikan
yliopettaja Svenska Socialoch kommunalhögskolanissa Helsingin yliopistossa.
VTT Liisa Husu on tutkija
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa.
ISBN ja EAN 978-952-492-030-8
Kl 07, 16.8
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 148 x 210 mm
Nidottu, n. 220 s.
Ovh. 26,00 €
Maaliskuu 2007

Irma Kaarina Halonen, Iiris Ruoho, Tarja Savolainen
ja Henrika Zilliacus-Tikkanen

Välittämisen tilassa
Feminististä mediatutkimusta synnyttämässä
Radikaali puheenvuoro mediatutkimuksen
maskuliinisessa valtavirrassa
Välittämisen tilassa on ensimmäinen suomalaisen feministisen mediatutkimuksen alkuvaiheita käsittelevä teos.
Neljä tiedotusopista ja viestinnästä väitellyttä naistohtoria pohtii kirjassa kokemuksiaan median tutkijoina ja
opettajina sekä kommentoi 1980-luvulta lähtien julkaistuja artikkeleitaan.

Eero Eerola

Pragmatistinen merkitysteoria
KM Eero Eerola (s. 1960)
on opettanut tietoteoriaa ja
tieteenfilosofiaa Jyväskylän
yliopiston eri laitoksilla.
Nykyään hän toimii freelance-kirjoittajana ja -kääntäjänä.
ISBN ja EAN 978-952-492-009-4
Kl 16.7
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 148 x 210 mm
Nidottu, n. 260 s.
Ovh. 26,00 €
Maaliskuu 2007

Humen ongelman ratkaisu?
Ajankohtaista keskustelua vanhasta
filosofian perusongelmasta
Kirjoittaja ratkoo pragmatistisen merkitysteorian avulla
vanhakantaista analyyttistä kielifilosofiaa vaivaavia ongelmia. Kirja sisältää mielenkiintoisia johtopäätöksiä ja
uusia avauksia filosofian kentällä ja soveltuu jokaiselle
alan keskustelua seuraavalle ja siitä kiinnostuneelle.

Maria Suojanen & Jarno Talponen (toim.)

Vallaton vaalikone
Mikä on vaalikone, miten se toimii ja
kuinka se on syntynyt?
ISBN ja EAN 978-952-492-029-2
Kl 32.1
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 148 x 210 mm
Nidottu, n. 220 s.
Ovh. 26,00 €
Maaliskuu 2007
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Vaalien kuuma puheenaihe: vaikuttaako vaalikone äänestyskäyttäytymiseen? Miten vaalikoneet eroavat toisistaan?
Kuka päättää vaalikoneen kysymyksistä, ja miten se vaikuttaa esille nostettaviin aiheisiin? Kirja koostuu useista
asiantuntija-artikkeleista, jotka edustavat eri tieteenaloja.
Mukana on myös vaalikoneen luojan puheenvuoro.

sophi-kirjat

Johanna Järvinen-Tassopoulos

Suomalaisena
naisena Kreikassa
Arki, muukalaisuus ja nykyisyys
ranskalaisen sosiologian näkökulmasta
Millaista on elää Kreikassa suomalaisena naisena? Miten kotiutuminen ja sopeutuminen
onnistuvat? Mitkä ovat kaksikulttuurisen
avioliiton haasteet? Hyväksyykö kreikkalainen
suku uuden jäsenen? Miten onnistuvat sijoittuminen työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmat kahdessa kotimaassa?

VTT Johanna JärvinenTassopoulos on tutkija,
joka on perehtynyt erityisesti uuden ranskalaisen
sosiologian teoriaan ja
käytäntöön.
ISBN ja EAN 978-952-492-010-0
Kl 30.1
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 148 x 210 mm
Nidottu, n. 220 s.
Ovh. 26,00 €
Maaliskuu 2007

Annika Oksanen

Siirtonaisena
Singaporessa
Miehensä ulkomaantyökomennuksille
mukaan muuttaneet suomalaisnaiset
kertovat kokemuksistaan
Siirtonaisena Singaporessa tarjoaa ainutlaatuisen naisnäkökulman kansainvälistyvään
työelämään. Se pyrkii tekemään näkyväksi
”siirtonaisten”, niiden suomalaisnaisten elämän, jotka muuttavat mukaan miestensä
ulkomaantyökomennuksille. Kirja on uraauurtavaa tutkimusta ajankohtaisesta aiheesta,
josta ei ole aiempaa tietoa.

VTT Annika Oksanen
on monipuolinen tutkija,
joka on perehtynyt erityisesti perhesosiologiaan ja
naistutkimukseen.
ISBN ja EAN 978-952-492-008-7
Kl 30.15
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 148 x 210 mm
Nidottu, n. 220 s.
Ovh. 26,00 €
Maaliskuu 2007
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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:
Marjo-Riitta Simpanen

Terveyttä
taiteesta
Taide auttaa toipumaan
Julkaisija Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Koko 210 x 210 mm • Sidottu, nelivärinen

Urheiluhistoriallisen seuran
vuosikirja
Julkaisija Urheiluhistoriallinen seura.
Kirja tilattavissa Kirjavälityksestä tai Minervasta.
ISBN ja EAN 978-952-492-051-3
Kl 79
Kansi tekeillä
Koko 170 x 330 mm
Nidottu, n. 290 s.
Ovh. 26,00 €
Kesäkuu 2007
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muista myös
nämä

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

LAULUJOUTSEN

Kansallislintu

Ihastuttava selviytymistarina
Suomen kansallislinnusta
Laulujoutsen on näyttävä kuvakirja kansallislinnustamme,
joka miltei katosi Suomesta. Teos sisältää kolmen arvostetun luontokuvaajan ainutlaatuisia otoksia laulujoutsenesta mm. joutsenperheen juuri kuoriutuneista untuvikoista ja rajuista reviiritaisteluista.

ISBN 9525591743
EAN 9789525591743
Kl 58.12/ 59.13
Koko 250 x 220 mm
Sidottu, 112 s.
Nelivärikuvitus
Ovh. 26,90 €
Lokakuu 2006

Nina af Enehjelm

Poppareita, sankareita, kaunottaria
Uskomattomia tarinoita julkkiksista
ja julkkisten tekijöistä
”Kuvaajan tehtävä on tallentaa maailmaa sen kaikessa kauneudessaan ja kauheudessaan. Kuvani ovat dokumentaatiota silmänräpäyksessä ohitse kiitävistä hetkistä niin kuin minä ne näin.”
Olavi Kaskisuo
Popparit, sankarit, kaunottaret kuvaa elävästi, miten lehdistön
julkkiskulttuuri luotiin 1960-luvulta lähtien. Se on samalla
läpileikkaus julkkisten hovikuvaajan, Olavi ”Olkku” Kaskisuon
elämäntyöstä.
Olkun vainu oli pettämätön, kekseliäisyys hulvatonta. Hän oli aina siellä, missä tapahtui. Olkun kuvissa on aina jotakin yllättävää ja hätkähdyttävää, jotakin, joka niittaa
lukijan katseen kuvaan.

Outi Nyytäjä

MENESTYS JA MORAALI
Pamfletti tehokkuudesta, menestyksestä
ja uudesta innovatiivisesta ihmisestä
Arvostettu dramaturgi ja journalisti ruotii menestyksen ja
moraalin suhdetta. Hän tarkastelee Suomeen rantautuneita
koulutus- ja harjoitusmetodeja, jotka lupaavat ihmisille ja yrityksille nopeita voittoja, menestystä ja vaikutusvaltaa. Tekijä
haastaa lukijan tinkimättömään analyysiin – löytöretkelle
kulttuuriimme hiipivään piilovaikuttamiseen.

Reijo Ikävalko on tunnettu
journalisti, kirjailija ja lintumies. Julkaissut aiemmin
mm. Hullunkurinen lintukirja (Kunnas – Ikävalko),
Topi Sorsakoski – Kulkukoira,
Juicen äiti Eini Kuikka.
Seppo Haavisto ja Seppo
J. J. Sirkka ovat monipuolisia lehti- ja luontokuvaajia sekä luontokuvauksen
kouluttajia. Sirkan aiempia
teoksia mm. Lapin lumo
– Oppaana Kai Hyttinen,
Elämä on kuin ruoho.
Hannu Siitonen tunnetaan paitsi keihäänheiton
Euroopan mestarina myös
arvostettuna luontokuvaa
jana. Siitonen valittiin
WWF: n vuoden 2003
luontokirjan kuvaajaksi.
Nina af Enehjelm on julkaissut aiemmin teokset
Armi Kuuselasta ja suomalaisista misseistä.
Olavi Kaskisuo on julkkisten hovikuvaaja neljältä
eri vuosikymmeneltä.
ISBN 9525591859
EAN 9789525591859
Kl 07.109
Ulkoasu Niko Manikas
Koko 155 x 210 mm
Sidottu, 240 s.
Mv-kuvitus
Ovh. 27,90 €
Joulukuu 2006

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.
ISBN 952-5591-65-4
EAN 9789525591651
Kl 17.1
Kansi Khora/Jari Koski
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 160 s.
Ovh. 27,90 €
Maaliskuu 2007
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