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Askeleita samalla matkalla

Rakkaus, suru, pettymys ja toivo, luopuminen ja uuden löytäminen vievät nä-
köalapaikalle elämään. Erilaisten askelten kaiku ja polkuun piirtyneet jäljet 

ovat kuin merkkipaaluja yhteisellä matkalla. Sodan varjot ja toivo rauhasta doku-
mentein ja kaunokirjallisin kuvin tarjoavat elämän värien runsaan kirjon.

Minervan syksy on tulvillaan yhteistä taivalta. Sukupolvien ääni kantautuu tähän 
päivään, ja tämä hetki hakee kosketuspintaa menneestä. Matkakumppaneiksi yh-
teiselle matkalle kelpaavat kaikki. Uteliaisuus ja into uuden oivaltamiseen yhdis-
tävät kulkijoita. Sanan voima puhuttelee ja koskettaa.

Kirja on mitä parhain ystävä myös sille, joka haluaa muistaa läheistään lahjal-
la. Kansien välistä löytyy makuja, värejä, tuoksuja ja reseptejä käden taitojakaan 
unohtamatta. Jännitys ja romantiikka lyövät kättä toisilleen. Ja sokerina pohjalla 
– naurua, huumoria sekä hyvää mieltä. 

Elämää kaikissa väreissä – myös tänä syksynä!

Antoisia lukuhetkiä!

Soili Teittinen
Kustannuspäällikkö
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Anton Dontšev

Väkivallan pitkä varjo 
Historiallinen romaani Balkanilta

31 kielelle käännetty maailmankirjallisuuden helmi

Väkivallan pitkä varjo on saanut ylistävät arvostelut eri puolilla maailmaa. Teos 
sijoittuu entistäkin ajankohtaisempaan kristinuskon ja islamin väkivaltaiseen 
kohtaamiseen 1600-luvun Euroopassa. Kahden kulttuurin törmäyksestä ker-
tovalla tarinalla on kaksi kertojaa, bulgarialainen pappi ja turkkilaisia edustava 
Venetsialainen. Teos ei kaunistele, muttei myöskään syytä tai syyllistä ketään. Se 
on julma ja kaunis historiallinen romaani, jonka sisään on kudottu eräs kaikkein 
epätavallisimpia ja liikuttavimpia rakkaustarinoita nykykirjallisuudessa.

Kl 84.2
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 450 s
Ovh. 32,90 €
Lokakuu 2007

Anton Dontšev (1930–) on 
yksi aikamme suuria kirjallisia 
nimiä, jolle on toistuvasti 
povattu Nobelin kirjallisuus-
palkintoa. Väkivallan pitkä 
varjo on hänen pääteoksensa. 

Käännös Veikko Koivumäki.
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Eeva Vuorenpää

Kotkansilmä
Kartanoromaani

Kertomus kahden yhteiskuntaluokan, perheen ja sukupolven yhteen 
kietoutuvista kohtaloista 

Kl 84.2
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi n. 450 s
Ovh. 28,90 €
Kesäkuu 2007

Eeva Vuorenpää on TV-toimit-
taja-ohjaaja. Hän on käsikir-
joittanut ja ohjannut lukuisia 
kulttuuridokumentteja, joita 
on esitetty myös ulkomailla. 
Kotkansilmä on hänen esikois-
romaaninsa.

Marja Kuparinen 

Askeleita samalla matkalla
Pieni mietiskelykirja

Kirkkaita oivalluksia aikamme kiireiselle ihmiselle

Kl 17.3
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 130 x 200 mm
Sidottu, n. 100 s
Mv-kuvitus
Ovh. 24,90 €
Elokuu 2007

Marja Kuparinen on Kirkko
ja kaupunki -lehden toimitus-
päällikkö.

Sirpa Päivinen on
valokuvaaja ja valokuvatai-
teilija.

Kiehtova romaani kuvaa ”kahden kerroksen 
väkeä” ja lähihistoriaamme hämäläisen kar-
tanomiljöön tapahtumien kautta. Osittain 
tositapahtumiin perustuva Kotkansilmä on 
kahden vahvan naisen ja nuoren tytön kasvu-
kertomus 1950-luvun Suomessa, jossa säätye-
rot alkavat murtua ja naisen asema vähitellen 
muuttua. Vuorenpää kuvaa mielenkiintoisesti 
ja värikkäästi kartanoelämää, vuoden kiertoa 
ja siihen liittyviä töitä ja juhlia.

Askeleita samalla matkalla on kauniisti  kuvitet-
tu matkakertomus, jossa kuljetaan vapauden, 
rakkauden, surun, ystävyyden, pettymysten, 
yksinäisyyden, avioliiton ja avioeron, vanhe-
nemisen ja onnen maisemissa. Eväinä ovat 
toivo ja halu katsoa tarkasti ja pelkäämättä 
muutoksia omassa elämässä. Matkaseurana 
ovat ihanat, itsenäiset, sitkeät ja vapaudenja-
noiset ystävät sekä kirjat mutta myös yksin- 
olo. Meditatiivisten tekstien ja oivaltavien ku-
vien tiivis vuoropuhelu hoitaa ja koskettaa.
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Max Manner

Revanssi
Komisario Anna Mäen tutkimuksia

Uusi kotimainen dekkari vie ihmismielen ja rikoksen syövereihin

Kl 84.2
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi n. 320 s
Ovh. 26,90 €
Elokuu 2007

Esikoisdekkaristi Max Manner 
on turkulainen Luxemburgissa 
nykyään asuva kirjailija.

Asuuko meissä jokaisessa rikollinen? Kuinka 
lyhyt on matka lain väärälle puolelle? Mitä 
tapahtuu, kun tavallinen ihminen tekee 
elämänsä virheen ja ajautuu epätoivoisiin 
tekoihin puolustaakseen mainettaan, 
perhettään ja omaa uraansa? Komisario 
Anna Mäki saa selvitettäväkseen rikossar-
jan, jossa ei näytä olevan mitään logiikkaa. 
Kerronta imaisee mukaansa ja pitää lukijan 
otteessaan viime metreille saakka.
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Hannes Markkula

Petollinen saarnamies 
ja muita murhatarinoita

Murha ei vanhene koskaan

Kl 84.2
Kansi Jari Koski
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 200 s
Ovh. 25,90 €
Syyskuu 2007

Uutispäällikkö Hannes 
Markkula on työskennellyt 
jo 40 vuotta Ilta-Sanomien 
rikostoimittajana. Hän on jul-
kaissut 14 teosta mm. 
Bodomin murhat ja dekkarit 
Kasinopelurin kuolema, Väärä 
mies vastasi ja Saarnamies on 
surmattu, joka valittiin vuon-
na 1998 parhaiden suomalais-
ten rikoskirjojen listalle.

”Talonmies löytää töölöläisen postimerk-
kiliikkeen omistajan kuolleena kaupas-
taan. Verilammikkoon on pudonnut arvo-
kas viiden kopeekan postimerkki. Mitään 
ei ole kuitenkaan varastettu, eikä murhalle 
näytä löytyvän motiivia, kunnes rikosko-
misario tekee odottamattoman havainnon.” 
Petollinen saarnamies on mukaansatempaava 
kokoelma pienoisdekkareita suomalaisen ri-
koksen läpikotaisin tuntevalta rikostoimit-
tajalta. Toistakymmentä jännittävää tarinaa 
tempaavat lukijan mukaansa henkirikosten 
maailmaan.
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Maria Buchert – Kari Kiianmaa – Tellervo Uljas

Revitty sydän
Voiko uskottomuudesta toipua?

Miksi kumppani pettää? Apua uskottomuuskriisin kokeneille

Uskottomuus koskettaa noin kolmasosaa suomalaisista ja se on yleisin yksittäi-
nen syy avioeroihin. Tämä kirja tarjoaa tutkittua tietoa uskottomuudesta, sen 
yleisyydestä ja syistä. Teoksessa on runsaasti selviytymistarinoita ja esimerkkejä 
vertaistuen merkityksestä kriisin kokeneille sekä tietoa uskottoman kumppanin 
motiiveista ja uskottomuuden vaikutuksesta parisuhteeseen.

Kl 14.8
Kansi Satu Paakkala
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 160 s
Ovh. 28,90 €
Lokakuu 2007

Maria Buchert on teologi 
ja pastori, joka on tutkinut 
uskottomuutta ja sen syitä 
uskottoman näkökulmasta.

Kari Kiianmaa on perhe- ja 
seksuaaliterapeutti, joka on 
kirjoittanut useita parisuhtee-
seen liittyviä teoksia. 

Tellervo Uljas on Eeva-leh-
den toimittaja ja teologian 
maisteri, joka on tutkinut 
petettyjen selviytymistä 
uskottomuuskriisistä.
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Sinikka Kumpula – Vuokko Malinen

Unelma paremmasta parisuhteesta

Tunnista parisuhteen yksinkertaiset lainalaisuudet, 
älä yritä muuttaa sitä mitä ei voi muuttaa!

Kl 14.8
Kansi Jari Koski
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 160 s
Ovh. 27,90 €
Lokakuu 2007

Psykologi ja kouluttaja 
Sinikka Kumpula on Väestö-
liiton Tampereen klinikan 
seksuaali- ja parisuhdetera-
peutti.

Psykologi, psykoterapeutti ja 
kouluttaja Vuokko Malinen 
on Väestöliiton Helsingin 
perheklinikan parisuhde- ja 
perheterapeutti.

Teos antaa uudenlaisen lähestymistavan 
parisuhteen kysymyksiin. Kaksi kokenut-
ta Väestöliiton parisuhdekouluttajaa tarjoaa 
käytännössä testattuja malleja parisuhteen 
ongelmien ratkaisuun. On ongelmia, jotka 
voidaan ratkaista, mutta suurin osa parisuh-
teen ristiriidoista johtuu siitä, että yritetään 
muuttaa asioita, jotka eivät ole muutettavissa.

Käytännönläheinen teos kaikille, jotka ovat 
eläneet läheisessä suhteessa luonnehäiriöisen 
kumppanin kanssa. Kirjassa seurataan nel-
jän naisen tapauskertomuksia siitä, miten he 
ovat ajautuneet suhteeseen luonnehäiriöi-
sen kanssa ja miten he ovat siitä selvinneet. 
Suhteen alussa kumppani tuntuu ”täydellisel-
tä”, mutta vähitellen suhde alkaa muuttua ja 
kumppanin luonteen häiriöt paljastua. Kirja 
kuvaa luonnehäiriöitä ja niiden taustoja nar-
sismista aina vakavaan psykopatiaan saakka.

Eva Rusz on suosittu ruotsa-
lainen psykologi ja psykotera-
peutti, joka on työskennellyt 
pitkään parisuhdekysymysten 
kanssa. Suurelle yleisölle hän 
on tullut tunnetuksi tv-kasvo-
na ja Aftonbladetin kolum-
nistina. Häneltä on aiemmin 
julkaistu suomeksi teos Oikea 
kumppani – Löydä parisuhteen 
mahdollisuudet (2007).

Kl 14.8
Kansi Jari Koski
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 190 s
Ovh. 28,90 €
Syyskuu 2007

Eva Rusz

Vaarallinen rakkaus
Naimisissa luonnehäiriöisen kanssa

Tunnista tuhoava suhde ajoissa – kun ”täydellinen kumppani” näyttää 
toiset kasvonsa
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Timo Elo

Suomi Äiti Amman sylissä
Puheenvuoroja ammalaisuudesta

Miksi Äiti Amman halaus kiinnostaa?

”Rakkaus on uskonto, jota maailmamme tarvitsee nyt kaikkein kipeimmin.” Äiti 
Amma on intialainen pyhimys, joka levittää sanomaansa halaamalla ihmisiä. 
Vuosittain Helsingin Kaapelitehtaalla käy Äiti Amman halattavana tuhansia ih-
misiä – aina Lappia myöten. Kirjassa kerrotaan, miksi Tanja Saarelalla on oma 
mantra, miten puhemies Riitta Uosukainen koki Äiti Amman tapaamisen, miksi 
tunnetut taiteilijat kuten Mikko von Herzen seuraavat Ammaa, mitä sanoo tut-
kija Kimmo Ketola ja mikä on naistutkimuksen näkökulma. Mukana on myös 
Äiti Amman kannattajien – ammalaisten – haastatteluja.

Kl 17.3, 2.53
Kansi Hanna Ulvinen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 130 s
Ovh. 24,90 €
Elokuu 2007

Timo Elo on freelance-toimit-
taja, joka on tehnyt pitkän 
uran lehtimiehenä ja useiden 
terveysaiheisten kirjojen 
toimittajana.

Hänen toimittamiaan ovat 
mm. Terveyden maailma -kir-
jasarja, Irti tulehduskierteestä, 
Näin puolustaudut tauteja 
vastaan (2006) ja Syö itsesi 
terveeksi (2006).
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Pekka Hämäläinen

Rennosti vastuullinen työssä ja elämässä

Innostava opas jaksamiseen ja kasvuun

Kl 17.3 
Kansi Jari Koski
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 240 s
Ovh. 28,90 €
Syyskuu 2007

TM Pekka Hämäläinen on 
tunnettu terapeutti, kou-
luttaja ja kirjailija, joka on 
julkaissut useita suosittuja 
elämäntaitokirjoja. Hänen 
kirjaansa Myönteisyyden mah-
tava voima on myyty noin
40 000 kpl.

Rennosti vastuullinen työssä ja elämässä on 
tietokirja, joka ei jää teoriatasolle. Se on 
käytännöllinen opas, jonka oppeja voi so-
veltaa sekä työssä että kotona. Vastuullisen 
esimiehen tai vanhemman rooli on usein 
painolasti, joka stressaa ja vie ihmisen voi-
mavarat äärirajoille. Pekka Hämäläinen 
kuitenkin osoittaa, että näin ei tarvitse olla. 
Kokeneen terapeutin ja kouluttajan elämän-
läheiset esimerkit ja oivaltavat näkökulmat 
auttavat arvioimaan omia pakkopaitoja ja 
vapautumaan niistä. Rennosti vastuullinen 
jaksaa itse paremmin ja saa lähellään olevat 
kukoistamaan.

Mirja Liukkonen – Anna-Leena Alivirta

Miä oon Kotkast
Muistoja 50-luvun Kotkasta

Nostalginen ajankuva 1950-luvun Kotkasta 

Kotkalaissyntyinen Mirja 
Liukkonen on pitkäaikai-
nen tietokirjojen kustannus-
päällikkö. 

Anna-Leena Alivirta on eläk-
keellä oleva perhepäivä-
hoitaja, joka on syntynyt 
Kotkassa. Hän on kirjoittanut 
pakinoita radioon ja lehtiin.

Kl 92.875
Kansi Hanna Ulvinen
Koko 170 x 240 mm
Sidottu, n. 250 s
N. 60 mv-kuvaa 
Ovh. 31,90 €
Elokuu 2007

Nykyiset ja entiset kotkalaiset muistele-
vat lapsuus- ja nuoruusvuosiaan 1950-lu-
vun Kotkassa. Tarinoissa kuvataan elämää 
Kotkan kaupungissa, sen ihmisiä ja tunnel-
mia puoli vuosisataa sitten. Muistoissa välit-
tyvät lapsuuden leikit ja leikkipaikat, harras-
tukset ja koulunkäynti.
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Marguerite Walfridson

Terveeksi kotikonstein
Hyvinvointia luonnosta perinteisin ja uusin menetelmin

Onko vanha konsti parempi kuin pussillinen uusia? 

Kl 59.4
Kansi Mona Rönningen
Koko 155 x 230 mm
Sidottu, n. 150 s
Suomennos Minna Penttinen
Kuvitus Marguerite Walfridson
Ovh. 27,90 €
Lokakuu 2007

Marguerite Walfridson on 
suomalainen kirjailija, taitei-
lija ja suunnittelija, joka asuu 
nykyään Ruotsissa. Hänen 
kirjansa keskittyvät kasvei-
hin ja erityisesti ruukku- ja 
maustekasveihin. Hän on 
kirjoittanut myös keittokirjoja 
ja suunnitellut kotiympäristö-
jä IKEAlle.

Kansanparantajien ja luontaislääketieteen 
hyväksi havaittu tieto yhdistyy teoksessa 
nykyaikaiseen lääketieteeseen hauskalla ja 
mielenkiintoisella tavalla. Vähäinenkin tieto 
omasta ruumiista ja sen tarpeista lisää hy-
vinvointia. Tieto yrteistä ja lääkekasveista 
on sekä vanhan että modernin lääketieteen 
avain. Kirjoittajan kauniit piirrokset rikas-
tuttavat teosta. Kasvit, luonto, musiikki, 
sauna, liikunta, tuoksut, hyvä ruoka, juoma 
ja vitamiinit luovat perustan hyvälle tervey-
delle tässä uutta ja vanhaa tietoa yhdistävässä 
itsehoito-oppaassa.

Hannu Koskela – Seppo J. J. Sirkka

Itsenäinen Suomi 
– 500 tietokilpailukysymystä

Itsenäisen Suomen vaiheet kuvina ja kysymyksinä

Hannu Koskela on pitkäaikai-
nen Apu-lehden toimittaja, 
joka on pitänyt Apu-lehdessä 
vuosia tietokilpailupalstaa. 
Hän on myös toimittanut 
tietokilpailukirjoja.

Seppo J. J. Sirkka on tunnet-
tu ja palkittu porvoolainen 
kuvaaja. Hän on kuvittanut 
aiemmin mm. seuraavat kir-
jat: Lapin lumo – Oppaana Kai 
Hyttinen (2005), Aikuisen  nai-
sen kunnossapito – Oppaana 
Kike Elomaa (2006) ja Laulu- 
joutsen – Suomen kansallislin-
tu (2006).

Kl 79.841, 92.7
Kansi Seppo J. J. Sirkka
Koko 170 x 210 mm
Sidottu, 120 s  
Mustavalkoinen, n. 60 kuvaa
Ovh. 24,90 €
Syyskuu 2007

Tietokilpailukirja on hauska tapa tutustua 
itsenäisen Suomen 90-vuotiseen historiaan.

Kirja pitää sisällään Seppo J. J. Sirkan 
upeita kuvia, jotka liittyvät itsenäisen 
Suomen vaiheisiin. Hannu Koskela on kir-
joittanut kuviin liittyen 500 erilaista tieto-
kilpailukysymystä.

Kysymykset ovat joko suoria kysymyksiä, 
1 x 2 -kysymyksiä, a-b-c-kysymyksiä tai vih-
jekysymyksiä. Kaikki kysymykset liittyvät 
itsenäisyyden eri vuosikymmeniin.
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Mikko Montonen – Santtu Luoto

Juice

Suomirockin legendan unohtumaton tarina

Suomi-rockin uudistajan ja sanataiturin Juice Leskisen laulut ovat jääneet pysy-
västi soimaan suomalaiseen sielunmaisemaan. Värikkäässä henkilökuvassa seu-
rataan Juicen elämää läheltä ensimmäisistä esiintymisistä ja levytyksistä lähtien. 
Mikko Montonen antaa mestarin oman äänen kuulua vahvana. Tuottelias taitei-
lija kirjoitti paljon muutakin kuin lauluja, ja hän oli mm. ideoimassa Tuuliajolla-
kiertueita Saimaalle.

Toimittaja Mikko Montonen 
on kirjoittanut populaarimu-
siikista vuodesta 1973 lähtien. 
Hänen kirjoituksiaan on luet-
tu useista koti- ja ulkomaisista 
julkaisuista, mm. Iltalehti, Ilta-
Sanomat, Helsingin Sanomat, 
Soundi, Suosikki, Apu ja 
Seura. Nykyisin hän kirjoittaa 
myös viineistä, oluesta ja 
ravintoloista.

Kl 99
Kansi Niko Manikas
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 160 s
16-sivuinen kuvaliite
Ovh. 27,90 €
Lokakuu 2007
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Gwen Russell

Sir Tom Jones
Lähikuvassa

Walesin tiikerin uskomaton tarina

Upean lauluäänensä ja naisiin vetoavan esiintymisensä ansioista Tom Jones nou-
si maailmanmaineeseen 1960-luvun puolivälissä. Tom Jonesin yksityiselämä on 
aina kiinnostanut suurta yleisöä yhtä paljon kuin hänen uransa. Teos valottaa 
molempia puolia hänen värikkäästä elämästään. Kuningatar Elisabeth II löi Tom 
Jonesin ritariksi vuonna 2006. Kirja perustuu Tom Jonesin, hänen perheensä ja 
ystäviensä haastatteluihin.

Gwen Russell on englantilai-
nen seurapiiritoimittaja ja kir-
jailija, joka on kirjoittanut 
henkilökuvia julkisuden 
henkilöistä.

Kl 99
Suomennos Taina Wallin
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 180 s
16-sivuinen kuvaliite
Ovh. 26,90 €
Elokuu 2007
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Pirkko Vekkeli

Liisa Lipsanen – Bisneslady

Liisa Lipsasen elämästä niin kuin hän on sen itse kokenut 

Liisa Lipsanen (omaa sukua Seppälä) kertoo tässä kirjassa ensimmäistä kertaa 
itse elämästään Mauritzbergin linnanrouvana ja mm. ikirokkari Dannyn ex-puo-
lisona. Näemme aitiopaikalta, miten Suomen ensimmäinen todellinen nuoriso-
vaatemerkki Seppälä syntyi ja valloitti maan, parhaimmillaan jopa maailman. 
Lipsanen kertoo myös omat tuntonsa kolmekymmentä vuotta kestäneestä avio-
liitosta, josta kaikki luulevat tietävänsä kaiken – vaikkei kukaan oikeasti tiedä 
juuri mitään. 

”Rouva linnanrouva sulkee valokuva-albumin, mutta muistot eivät mene kiin-
ni. Elämä virtaa niiden läpi, huoahtaa välillä, huilaa. Ja syöksähtää täysillä tähän 
päivään.”

Pirkko Vekkeli on Gloria-leh-
den pitkäaikainen toimittaja, 
alun perin muotitaiteilija. 
Hänen aikaisempaa tuotan-
toaan ovat mm. Muodin käsi-
ala: kolme suomalaista piirtä-
jää (2005), Irja Leimu design 
(2006) ja Marja Suna: suoma-
lainen muotoilija (2006).

Kl 99.1, 90.21
Kansi Jari Koski
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 210 s
16-sivuinen kuvaliite
Ovh. 28,90 €
Syyskuu 2007
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Leonid ja Marina Vlasov

C. G. E. Mannerheim 
Pietarin vuodet 1887–1917 

Ainutlaatuinen kuvateos ja asiantunteva opas Mannerheimin 
nuoruusvuosiin

Tyylikkäästi kuvitettu lahjakirja ja tiivis tietopaketti Mannerheimin Pietarin-
vuosista 1887–1917. Näihin värikkäisiin vuosiin mahtui sekä loisteliaita keisaril-
lisia juhlia että arkista sotapalvelusta, unohtamatta siviilielämän dramaattisiakaan 
käänteitä. Teos sisältää ainutlaatuisia valokuvia ja asiakirjoja, joita ei Suomessa 
ole aiemmin julkaistu.

Kl 99
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 210 x 280 mm
Sidottu, suojapaperi 160 s
Ovh. 37,90
Lokakuu 2007

Leonid Vlasov on vuosikym-
meniä ollut Neuvostoliiton ja 
sittemmin Venäjän johtava 
Mannerheim-tutkija, jonka 
mielenkiinto on erityisesti 
suuntautunut Mannerheimin 
Venäjällä viettämään aikaan. 
Hän on julkaissut aiheesta 
useita teoksia sekä Suomessa 
että kotimaassaan Venäjällä.

 Hänen vaimonsa Marina
Vlasov on perehtynyt 
Mannerheimiin miehensä tut-
kimusten kautta ja auttanut 
tätä käymään läpi venäläisiä, 
suo-malaisia ja keskieuroop-
palaisia arkistolähteitä.
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Harri Kuusisaari

Duo – Soile Isokoski ja Marita Viitasalo

Hieno kaksoishenkilökuva musiikin harrastajalle

Soile Isokoski on arvostetuimpia ja kansain-
välisesti menestyneimpiä sopraanoitamme, ja 
Marita Viitasalo on hänen vakituinen piano-
partnerinsa. Soile Isokosken ura ei ole ollut 
itsestään selvä lestadiolaisesta maalaiskant-
torista yhdeksi aikamme arvostetuimmista 
sopraanoista. Yhteistyö Marita Viitasalon 
kanssa alkoi vuonna 1987 Lappeenrannan 
laulukilpailuissa, joissa saavutettu voitto 
mullisti laulajan elämän täysin.

Kirja seuraa duon uraa sen alkuvaiheesta 
aina kevääseen 2007.

Jorma Tuomi-Nikula

Kuokkalan patruuna 
Julius Johnsonin elämä

Suomalaisen miljonäärin menestystarina

”Suomen tuntemattomimmaksi miljonäärik-
si” sanottu kauppaneuvos Julius Johnson syn-
tyi venäläisen varastomiehen ja suomalaisen 
piikatytön aviottomana lapsena, niin sanot-
tuna ”ryssänpentuna”. Kun Julius oli yhdek-
sänvuotias, vanhemmat vietiin sotavankeina 
Ranskaan. Siitä alkoi hänen vaiherikas elä-
mänsä, joka huipentui Jyväskylässä vuosisadan 
vaihteen tienoilla. Tuolloin Julius Johnson oli 
valtakunnallinen kuuluisuus, kaupungin tär-
kein ja rikkain mies. Hänestä kerrottiin pal-
jon meheviä juoruja. Nyt selviää, mitkä niistä 
olivat totta ja mitkä eivät.

Harri Kuusisaari on Rondo-
lehden päätoimittaja ja 
monipuolinen musiikkivaikut-
taja. Hän on seurannut Soile 
Isokosken ja Marita Viitasalon 
uraa vuosien ajan.

Kl 99
Kansi Hanna Ulvinen
Koko 200 x 200 mm
Sidottu, n. 130 s
Ovh. 27,90 €
Syyskuu 2007

Kl 99
Kansi Anita Polkutie
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, 96 s
Nelivärikuvitus
Ovh. 34,90 €
Lokakuu 2007

Jorma Tuomi-Nikula on pal-
kittu tietokirjailija, joka tun-
netaan esimerkiksi. Kirjan ne-
livärisen kuvituksen on tehnyt 
graafikko Anita Polkutie.
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Mary Berg

Mary Berg – Päiväkirja 1939–1944
Kasvun vuodet Varsovan ghetossa

Juutalaistytön koskettava päiväkirja Hitlerin ajan Puolasta

Mary Berg oli täyttänyt juuri viisitoista, kun hänet vangittiin ensimmäisen ker-
ran Varsovan ghetossa. Hän alkoi kirjoittaa kokemaansa päiväkirjaan, ja näin 
syntyi ainutlaatuinen selviytymistarina juutalaistytön teinivuosista Varsovan 
ghetossa. Maryn Bergin onnistui salakuljettaa 12 pientä muistikirjaa mukanaan 
vapauteen, ja ne julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1945. Nyt reilut 60 vuot-
ta tapahtumien jälkeen tämä unohdettu tarina julkaistaan ensimmäistä kertaa 
maailmanlaajuiselle yleisölle. Mary Bergin päiväkirjat ovat yksi koskettavimmis-
ta ja merkittävimmistä Hitlerin ajan dokumentaatioista. 

Kl 99
Suomennos Virva Pitsinki
Kansi Henry Steadman
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi, n. 280 s
16-sivuinen kuvaliite
Ovh. 29,90 €
Syyskuu 2007
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Seija-Leena Nevala – Ilkka Levä

Lottatytöt ja sotilaspojat 

Suomen sotahistorian kirjoittamaton lehti, josta vaiettiin

Kl 92
Kansi Hanna Ulvinen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 200 s
16-sivuinen kuvaliite
Ovh. 27,90 €
Lokakuu 2007

Seija-Leena Nevala ja Ilkka 
Levä ovat Tampereen ja 
Helsingin yliopistojen piirissä 
toimivia tutkijoita, joiden 
mielenkiinto on suuntautu-
nut uuteen sotahistoriaan.

Nuoret ja lapset joutuivat viime sotien aikana 
osallistumaan kotirintaman sotaponnistuk-
siin ja usein myös vaarallisiin tehtäviin sii-
nä missä aikuisetkin. Sotilaspoikien järjestö 
teki maanpuolustuskasvatustyötä ja valmisti 
poikia sotaan. Pikkulottien toiminta jatkui 
jatkosodan aikana Lottatytöissä. Kirja tuo 
esiin paitsi Lotta Svärdin ja Suojeluskuntien 
nuorisotoiminnan keskeiset vaiheet ja pa-
noksen sotaponnistuksissa, erityisesti sota-
ajan nuorten ja lasten oman kokemuksen ja 
näkemyksen Lottatytöistä ja Sotilaspojista. 
Keitä lottatytöt ja sotilaspojat olivat? Miten 
he kokivat sodan?

Sinikka Paavilainen

Samaa unta
Kihlaparin kirjeitä sodan keskellä

Unelma rauhasta ja yhteisestä tulevaisuudesta 

Samaa unta on kahden nuoren koskettava 
kirjeenvaihto jatkosodan vuosilta. Kirjeet 
muodostavat harvinaisen kauniin ja ehe-
än kokonaisuuden. Lisäksi valotetaan jat-
kosodan historiaa erilaisten dokumenttien 
avulla. Kirjeenvaihdossa käydyt keskustelut 
kirjallisuudesta, musiikista, filosofiasta ym. 
nostavat arjen yläpuolelle, pois sodan kur-
juudesta. Vankkumaton usko hyvään ja oi-
keaan, yhteiseen onneen ja tulevaisuuteen 
auttavat kestämään sodan julmuuden, pelon 
ja puutteen.

Sinikka Paavilainen on helsin-
kiläinen yhteiskuntatieteen ja 
sosiaalipolitiikan opettaja.

Kl 92.73
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 360 s
Ovh. 29,90 €
Syyskuu 2007
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Robert Edwards

Talvisota eurooppalaisin silmin

Suomalaisten taistelun kansainväliset ulottuvuudet

Robert Edwards on tunnettu 
englantilainen lehtimies ja 
kirjailija, joka on paneutunut 
talvisotaan ja toiseen maail-
mansotaan paitsi suomalais-
ten myös englantilaisten 
arkistolähteiden valossa.

Kl 92, 90.3
Alkuteos White Death.
Russia’s War on Finland
1939–40.
Suom. Jamie Tanner ja
Jouni Porio
Kansi Hanna Ulvinen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 320 s
Ovh. 29,90 €
Lokakuu 2007

Edwardsin teos on täysipainoinen raportti 
talvisodan rintamatapahtumista ja mielen-
kiintoinen yleiseurooppalainen arvio suo-
malaisesta ”talvisodan ihmeestä”. Se avaa 
näköalaa myös kulissientakaiseen kansain-
väliseen keskusteluun talvella 1939–1940, 
jolloin Länsiliittoutuneiden piirissä sotilaal-
lisen avun lähettäminen Suomelle oli kuuma 
poliittinen peruna. Kirjoittajan mukaan tal-
visodalla oli ratkaiseva merkitys koko toisen 
maailmansodan kehittymiseen ja lopputu-
lokseen.

Marja Lampi – Vladimir Prytkov

Kadonneen Brewsterin metsästys

Värikäs pala ilmailuhistoriaa, seikkailukertomus ja dokumentti

Marja Lampi on kirjallisuu-
den maisteri ja lentäjä-ässä 
Heimo Lammen tytär, joka 
on aiemmin toimittanut 
isästään kertovan kirjan 
Brewster-lentäjä.

Vladimir Prytkov on venäläi-
nen ilmailuasiantuntija, joka 
organisoi koneen noston 
Karjalassa vuonna 1998.

Kl 69.64, 39.6
Kansi Jari Koski
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 180 s
16-sivuinen kuvaliite
Ovh. 29,90 €
Syyskuu 2007

Teos on uskomaton kertomus maailman vii-
meisen Brewster-hävittäjän vaiheista.

Lentäjä-ässä Lauri Pekuri teki koneella 
pakkolaskun 1942 suureen Kalejärveen Itä-
Karjalassa. Lentäjä pelastui, mutta kone oli 
järven pohjassa 60 vuotta, kunnes suomalai-
nen lentäjäveteraani Heimo Lampi yhdessä 
tyttärensä kanssa löysi yhteistyökumppanit 
ja aloitti etsinnät. Suomalais-venäläinen et-
sintäryhmä löysi koneen elokuussa 1998. 
Venäjän mafia varasti koneen suomalaisilta 
löytäjiltä ja myi sen Yhdysvaltoihin. Suomen 
valtio on jättänyt Yhdysvalloille asian tii-
moilta nootin.
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Antero Karttunen

Valkoiset perheet punaisten
puristuksessa 1918

Autenttiseen materiaaliin perustuvaa koskettavaa sukuhistoriaa FL Antero Karttunen on tun-
nettu pitkästä urastaan Yleis-
radion musiikkipäällikkönä. 
Hän on aiemmin julkaissut 
mm. henkilökuvan viulisti Anja 
Ignatiuksesta ja valtiopäivä-
mies Kustaa Killisestä.

Kl 92, 99
Kansi Hanna Ulvinen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 240 s
Ovh. 28,90 €
Syyskuu 2007

Kirja kertoo kahden valkoisen perheen pii-
naavan jännittävistä kuukausista keväällä 
1918. 

Helsinkiläisessä virkamiesperheessä lin-
noittauduttiin kodin seinien sisään ja orga-
nisoitiin maanalaista vastarintaa. Punaisten 
hallitsemassa pääkaupungissa perheen pojat 
liikkuivat salaa suojeluskunnan lähettitehtä-
vissä. Lemin pappilan viidestä pojasta neljä 
osallistui sotatoimiin valkoisella puolella. 
Kirja perustuu autenttiseen kirjeenvaihtoon 
ja päiväkirjamerkintöihin.

Pasi Jaakkonen

Huhtiniemi
400 kadonneen miehen mysteeri

Salaliitto vai kaupunkilegenda?  Mikä on totuus Huhtiniemen teloituksista?

Pasi Jaakkonen (s. 1967) on 
Ilta-Sanomien toimittaja, joka 
on tutkinut Huhtiniemen ta-
pahtumia. Jaakkonen on palkit-
tu Sanomalehtien liiton ”Paras 
lehtijuttu 2006” -palkinnolla. 
Ilta-Sanomien journalistipal-
kinnon hän sai samana vuonna.

Kl 90.3
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 160 s
16-sivuinen kuvaliite
Ovh. 27,90 €
Syyskuu 2007

Kirja kertoo yksityiskohtaisesti, miten legenda 
Huhtiniemen teloituksista syntyi, miten sitä 
pidettiin yllä ja miten siitä lopulta tuli nyky-
aikainen kaupunkitarina. Kirjassa osoitetaan, 
miten tavallisesta, vanhasta hautalöydöstä 
kasvaa salaliittoteoria. Pasi Jaakkonen pal-
jastaa kohta kohdalta, kuinka Huhtiniemen 
väitettyjen teloitusten todisteeksi esitetyt kes-
keiset perustelut ovat virheellisiä. Lista alkaa 
virallisissa Jatkosodan historiankirjoituksissa 
esiintyvistä, Viipuria puolustaneen 20. pri-
kaatin sotilaiden ylisuurista katoamisluvuista 
ja päättyy Huhtiniemestä löydettyjen vaina-
jien henkilöllisyyden ja kuolinsyiden paljas-
tumiseen.



Lahjakirjat

22

Ulla Kauhanen

Enkelin siipien havinaa

Kuvankaunis lahjakirja suomalaisten enkelikokemuksista
Ulla Kauhanen on hämeenlin-
nalainen kuvataiteilija, jonka 
enkeliaiheiset näyttelyt ovat 
jatkuvasti yleisömenestyksiä. 
Hän on aikaisemmin julkaissut 
erittäin hyvän vastaanoton 
saaneen teoksen Enkeleitä 
Sinulle.

Kl 85.22
Kansi Hanna Ulvinen
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, 60 s
Nelivärinen 
Ovh. 21,90 €
Kesäkuu 2007

Kuvataiteilija Ulla Kauhanen on tullut tunne-
tuksi enkeliaiheisten taulujen herkkätuntoisena 
tekijänä. Hänen maalauksensa ovat rohkaisseet 
ihmisiä kertomaan omista kohtaamisistaan en-
kelin kanssa. Kirjaan on koottu 20 rohkaise-
vaa kertomusta eri-ikäisiltä suomalaisilta. Ulla 
Kauhasen ihastuttavilla enkelimaalauksilla ku-
vitetut tuokiokuvat tekevät kokoelmasta vastus-
tamattoman lahjakirjan.

Katja-Maaria Kaskinen – Minna L. Immonen

Elämä kaikissa väreissä

Syksyn lämpöä ystävälle

Katja-Maaria Kaskinen on 
nuoren polven runoilija. Hän 
on julkaissut aiemmin mm. 
teokset Edessä oma elämä, 
Kiitos kun jaat tämän hetken, 
Kiitos kun olet olemassa.

Minna L. Immonen on pidet-
ty oululainen akvarellisti ja 
korttitaitelija. Hän on kuvit-
tanut aiemmin mm. teokset 
Lumen valossa (2006) ja Iloa, 
onnea, uskallusta (2007).

Kl 85.22 
Kansi Maria Appelberg / Station MIR
Koko 130 x 245 mm
Sidottu, 56 s
Nelivärinen akvarellikuvitus
Ovh. 19,90 €
Elokuu 2007

Kesä pakeni punaisiin lehtiin
piirtyi lapsen kengän pohjaan.
Etsin sitä kaikkialta
seurasin linnun varjoa.

Lakkasin etsimästä vapaata vettä.
Kanssasi kesä on keskellämme,
lämmön löysin väliltämme,
avatun kämmenen hehkun.

Katja Kaskisen runokokoelmasta huokuu toivon 
ja rohkeuden sanoja itselle tai vaikkapa ystäväl-
le. Se tarjoaa lämpimiä säkeitä syksyn kaikissa 
väreissä. Minna L. Immosen herkät akvarellit 
tuovat värien hehkua pimeneviin syysiltoihin. 
Tunnelmalliseen lahjakirjaan sisältyy odotusta, 
kätkeytymistä, hiljaisuutta.
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Lars Björklund

Rakkauden varjo
Sanoja surussa

Koskettava surukirja avuksi, kun omat sanat eivät riitä

Lars Björklund on ruotsalai-
nen pappi, joka on pitkään 
toiminut sielunhoitotyössä ja 
julkaissut useita alan kirjoja.

Kl 59.563, 25.4
Kansi Evy Jonsson
Koko 160 x 168 mm
Sidottu, 32 s
Nelivärikuvitus
Ovh. 15,90 €
Elokuu 2007

Hienotunteinen ja hoitava kirja hänelle, jo-
ka on menettänyt läheisensä. Sureva kaipaa 
rinnalleen toista ihmistä, joka osaa kuunnel-
la ja antaa tilaa surutyön eri vaiheissa. Lars 
Björklund käy kauniin pelkistetysti läpi tätä 
surevan matkaa. Hänellä on taito löytää oi-
keat sanat ja lohduttaa tuputtamatta valmiita 
vastauksia. Kirja on lämmin kädenojennus 
tilanteessa, jossa sanat usein tuntuvat tyhjil-
tä. Kaunis, kuvitettu kirja sopii sekä suru-
työn tueksi että lahjaksi surukotiin.

Eero Ojanen – Ari Jokinen

Peikot, keijut ja haltijat 
Suomalainen metsänväki

Kiinnostavaa kansanperinnettä ja raikasta uustulkintaa

Eero Ojanen on monipuo-
linen kirjoittaja, kriitikko ja 
keskustelija, joka on julkaissut 
useita kirjoja ja ollut toimitta-
massa teossarjoja.

Ari Jokinen on kuvittaja ja AD, 
joka on tehnyt vuosia lehti- ja 
kirjakuvitusta, mainoskuvitus-
ta ja sarjakuvatyötä. He ovat 
yhdessä julkaisseet suositun 
kirjan Suomen kansan tonttu-
aarre (2006).

Kl 85.22
Kansi Ari Jokinen
Koko 210 x 275 mm
Sidottu, 60 s
Nelivärinen piirroskuvitus
Ovh. 19,90 €
Syyskuu 2007

Loisteliaasti piirroskuvitettu toivelahja sisäl-
tää väriä, huumoria ja salaperäistä kansan-
perinnettä. Kirja tuo perisuomalaiset tarinat 
raikkaalla tavalla nykyaikaan ja esittelee eri 
haltijalajit kotoisista tontuista ja keijuista ai-
na Kaukametsässä lymyilevään salaperäiseen 
hiiteen. Kevyen humoristisen pinnan alla 
kirja haastaa myös miettimään elämänme-
noa luonnon kokonaisuuden näkökulmasta. 
Teos sopii kaikenikäisille ja toimii myös per-
heen yhteisenä katselukirjana.
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Mikko Ketola – Anssi Rauhala

Bosporin helmi 
Professori Anni Isotalon tutkimuksia 3

Uusi, kihelmöivä Anni Isotalo -seikkailu

Anni Isotalon uusin sarjakuvaseikkailu on täynnä salaisuuksia ja kätkettyjä merki-
tyksiä ja vauhdikkaita juonenkäänteitä, tapahtumapaikkanaan eksoottinen Turkki ja 
Keski-Eurooppa. Kansainväliseen maineeseen kohonnut Anni Isotalo joutuu selvittä-
mään kirkkojen vuosisatojen ajan piilottamaa salaisuutta: itämaan tietäjiä on alun 
perin ollutkin neljä. Mutta keneen hän voi luottaa ja mikä on totta? Ja ennen kaikkea: 
mikä on Bosporin helmi? Seikkailu on jatkoa samojen tekijöiden kahdelle edelliselle 
kiitosta saaneelle albumille.

Mikko Ketola on akatemia-
tutkija ja yleisen kirkkohis-
torian dosentti Helsingin 
yliopistossa. Hän on myös 
sarjakuvafriikki, joka on 
harrastanut sarjakuvia usean 
vuosikymmenen ajan. 

Anssi Rauhala on kuvittaja ja 
sarjakuvapiirtäjä. Kuvituksen 
monipuolisena ja arvostettu-
na ammattilaisena hän on 
tehnyt parikymmentä vuotta 
lehti- ja kirjankuvitusta, ani-
maatiota, mainoskuvitusta ja 
sarjakuvatyötä. 

Yhdessä he ovat aikaisem-
min julkaiseet Anni Isotalo 
-seikkailut Marian koodi ja 
valkoisen meren timantit.

Kl 85.3
Kansi Anssi Rauhala
Koko 210 x 297 mm
Sidottu, 64 s
Nelivärinen piirroskuvitus
Ovh. 16,90 €
Syyskuu 2007
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Charles M. Schulz

Ressun joulu

Mitä olisi joulu ilman Ressua?

Charles M. Schulz (1922–2000) 
myi ensimmäiset sarjaku-
vastrippinsä vuonna 1948 
Saturday Evening Post 
-lehdelle.  Vuosituhannen 
vaihteessa Tenavat-sarjakuva 
ilmestyi noin 2 600 lehdessä 
ympäri maailman ja markki-
noilla oli yli 20 000 erilaista 
Tenavat-oheistuotetta. Lähes 
kaikilla alan palkinnoilla 
palkittu Charles M. Schulz 
kuoli 12.2.2000, ja viimeinen 
hänen piirtämänsä Tenavat-
sunnuntaisarjakuva ilmestyi 
seuraavana päivänä.

Kl 85.3
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 148 x 180 mm
Sidottu, 60 s
Mustavalkoinen piirroskuvitus,
punainen lisäväri
Ovh. 11,90 €
Lokakuu 2007

Lämmin, hauska ja erilainen joulukirja. 
Joulun todellinen olemus paljastuu, kun sitä 
lähestyy Ressun kanssa. Toisen maailman-
sodan lentäjäsankari tietää, mitä on todelli-
nen joulu. Jakke Jäyhä on selvillä, mistä kun-
non joulu on tehty! Eikä joulupataa vartioiva 
parrakas beagle-pukki jätä ketään kylmäk-
si. Kirja sisältää hyvän joulun toivotuksen 
useilla kielillä.

Jim Davis

Karvisen kuntokoulu

Kuinka vältät turhan rehkimisen

Jim Davis on Karvisen luoja. 
Ensimmäinen sarjakuva il-
mestyi vuonna 1978, ja sen 
jälkeen Karvinen on valloit-
tanut maailman noin 2 500 
sanomalehdessä. Guinnessin 
ennätysten kirjan mukaan 
Karvinen on maailman levin-
nein sarjakuva. 

Kl 85.3
Kansi Hanna Ulvinen
Koko 148 x 180 mm
Sidottu, 56 s
Kaksivärinen
Ovh. 11,90 €
Elokuu 2007

Laiskanpulskea Karvinen antaa täsmäohjeet 
niille, jotka haluavat pitää huolta ”kunnos-
taan”. Itseään kunnioittavan laiskurin ei pidä 
rehkiä liikaa, vaan on suositeltavaa hank-
kiutua irti suorittamisen oravanpyörästä. 
Elämästä pitää osata nauttia, ja se onnistuu 
parhaiten keskittymällä olennaiseen: nuk-
kumiseen ja syömiseen. Karvisen syvää ja 
omintakeista elämänfilosofiaa puurtajille.



Jaakko Teittinen – Markus Lindén

Pentti Hirvonen ja mullistuttavat äänteet
Suomen parhaat sananmuunnokset

Sanallista ilottelua kreisin huumorin ystäville

Huumori
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Kl 84.2
Kansi Jari Koski
Koko 140 x 180 mm
Sidottu, n. 120 s
Piirroskuvitus
Ovh. 17,90 €
Elokuu 2007

Jaakko Teittinen on opis-
kelija ja Valvomo-yhtyeen 
kitaristi. 

Markus Lindén on vapaa ku-
vittaja ja Valvomo-yhtyeen 
basisti. 

”Pojat tykkäävät kovasti mukavasta jazzista. 
Siinä riittää tosin kosolti harjoitusta, sillä kom-
pit ovat pimeitä ja asteikot koristavia. Toisaalla 
tankkaaja Ruponen pelaa vaarallista peliä, piha 
on niin liukas, että pulutkin kaatuu. Tankatessaan 
Ruponen tupakoi kessua.” Kirjassa kerrotaan 
Pentti Hirvosen elämästä villeinä sananmuun-
noksina. Kansien väliin mahtuu verbaalista ila-
kointia pähkähullun huumorin ystäville laidasta 
laitaan. Hirvosen tarinaa ja hulppeita oivalluksia 
täydentää Markus Lindénin piirroskuvitus.

Gerd De Ley

Kaikki rakkaudesta ja seksistä
Eroottisten sitaattien sanakirja

Älä saata meitä kiusaukseen. Voisit kuitenkin kertoa, missä se on?
(Sam Levenson)

Kl 84.2
Kansi Niko Manikas
Koko 110 x 180 mm
Sidottu, n. 120 s
Ovh. 18,90 €
Syyskuu 2007

Gerd De Ley on hollantilai-
nen näyttelijä ja kirjailija, 
joka on julkaissut useita 
aforismi- ja mietelmäkirjo-
ja ympäri maailmaa mm. 
Hollannissa, Belgiassa, 
Englannissa, USA:ssa, 
Intiassa ja Kiinassa. 

Kirja sisältää noin 500 hauskaa ja vakavaa mie-
telmää erotiikasta ympäri maailmaa.

Lausahduksista löytyy huumoria, viisauksia, 
elämänohjeita, kysymyksiä ja vastauksia. Niitä 
ovat antaneet mm. Paul Newman, Marilyn 
Monroe, Katharine Heburn, Sandra Bullock, 
Kurt Vonnegut, Kim Basinger ja Robin Williams. 
Kirjassa puhutaan hauskasti tärkeästä aiheesta. 
Sen teemoina ovat mm. erotiikka parisuhteessa, 
salarakkaat, ikääntyminen ja prostituutio – siis 
koko seksuaalisuuden kirjo.



Taide- ja 
kuvateokset
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Toimittaneet Anne Pelin – Tuija Wahlroos

Sydän sydämelle
Pohjoismaisia taiteilijapareja

Rakkauden ja taiteen liitto Kl 70.93
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 190 x 220 mm
Sidottu, n. 180 s
60 taideteosta nelivärikuvin
Ovh. 34,90 €
Toukokuu 2007

Tuija Wahlroos on Gallen-
Kallelan taidemuseon vt. 
museonjohtaja.

Anne Pelin on Gallen-Kallelan 
taidemuseon vt. näyttely- ja 
projektipäällikkö.

Kirjassa esitellään 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteen pohjoismaisia taiteilijapareja ku-
ten Akseli ja Mary Gallen-Kallela, Venny 
Soldan-Brofeldt ja Juhani Aho, Karin ja Carl 
Larsson, Oda ja Cristian Krogh sekä noin 
60 taideteosta. Teoksen keskeisiä teemoja 
ovat kahden luovan taiteilijan vuorovaikutus 
ja perhe-elämä sekä ne ristiriidat, joita nais-
taiteilijat kohtasivat avioituessaan mieskol-
legansa kanssa. Gallen-Kallelan museossa 
Espoon Tarvaspäässä avautuu 25.5.2007 sa-
manniminen taidenäyttely, jonka teosluette-
lona kirja myös toimii. Tekstit ovat suomeksi 
ja ruotsiksi.

Laura Kolbe

Unelmien Helsinki
Kadut ja korttelit kertovat

Pääkaupungin lumoa ennen ja nyt 
FT Laura Kolbe on Helsingin 
yliopiston historian profes-
sori, joka on vuosia tutkinut 
Helsingin kaupunkihistoriaa.

 Johannes Forss on nuori 
valokuvaaja, jonka uudet 
Helsinki-kuvat yhdistyvät 
mielenkiintoisella tavalla his-
torialliseen kuvamateriaaliin.

Kl 92.833
Kansi Hanna Ulvinen
Koko 220 x 220 mm
Sidottu, n. 140 s
Kauttaaltaan nelivärinen 
Ovh. 31,90 €
Syyskuu 2007

Helsingin historialliset kohteet kantavat 
mukanaan muistoja kokonaisen kansa-
kunnan vaiheista ja kuohuvista vuosista. 
Pääkaupungin keskeisten rakennusten histo-
ria on myös osaltaan koko Suomen historiaa. 
Kirja on erinomainen osoitus siitä, kuinka 
historiasta voidaan kirjoittaa populaarilla ja 
mielenkiintoisella tavalla. Kirjassa on run-
saasti historiallisia valokuvia yhdistettynä 
Johannes Forssin tätä kirjaa varten erikseen 
kuvaamiin kaupunkinäkymiin.



Riitta Lemmetyinen

Suurempi kuin sydämeni
Uskon ja toivon tarinoita

Lämmintä puhetta sydämeltä sydämelle

Suurempi kuin sydämeni on kauniisti kuvitettu lahjakirja, jonka lämmöllä kerro-
tut tarinat johdattavat pysähtymään ja kysymään oman elämän suuntaa. Riitta 
Lemmetyinen on kokenut sielunhoitaja, joka on työssään huomannut, että tie toisen 
ihmisen sydämeen kulkee usein kertomusten ja tarinoiden kautta. Ilman saarnanuot-
tia kerrotut tarinat tuovat uskon, toivon ja rakkauden sanoman keskelle arkea ja ma-
daltavat kynnystä hakea voimia kristillisen uskon ikuisesta perustasta.

Hengelliset
kirjat
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Kl 24.1, 85.2
KansiKalevi Nurmela
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, 56 s
Nelivärinen valokuvakuvitus
Ovh. 14,90 €
Kesäkuu 2007

TM Riitta Lemmetyinen toi-
mii kouluttajana Akasia-sää-
tiössä. Hän on aikaisemmin 
julkaissut kirjan Pieniä ihmei-
tä sekä yhdessä Marianne 
Janssonin kanssa kirjat Kun 
luostarin muurit murtuvat ja 
Uskolla alistetut – Matkalla 
eheyteen.



Harrastekirjat

29

Mia Malmi – Seppo J. J. Sirkka

Kokkaa tähtien kanssa

Ruokakirja, jossa on glamouria

Kl  68.2
Kansi Seppo J. J. Sirkka
Koko 220 x 220 mm
Sidottu, n. 130 s
Nelivärinen valokuvakuvitus
Ovh. 28,90 €
Syyskuu 2007

Mia Malmi on seurapiiritoi-
mittaja, joka kohtaa työssään 
jatkuvasti tunnettuja suoma-
laisia.

Seppo J. J. Sirkka on Suomen 
tunnetuimpia ammattikuvaajia, 
joka on julkaissut useita luon-
to- ja kuvateoksia.

Erilainen keittokirja, jossa parikymmen-
tä tunnettua suomalaista paljastaa omat 
huippureseptinsä. Samalla päästään kur-
kistamaan tähtien keittiöön. Mukana ovat 
mm. Teemu Selänne, Mirja Pyykkö, Jani 
Sievinen, Aira Samulin, Jorma Uotinen, 
Maria Kuusiluoma, Mikko Kivinen ja Vesa 
Keskinen. Kirja seuraa vuodenkiertoa ja si-
sältää runsaasti reseptejä, joissa voi hyödyn-
tää kunkin ajankohdan tuoreimpia ruoka-
aineita.

Angela Persson

Ihanat jälkiruoat

Silmän ja vatsan ruokaa arkeen ja juhlaan Angela Persson on ruotsalai-
nen kokki, joka on tunnettu 
erityisesti jälkiruuistaan. Hän 
on toiminut mm. Ranskalaisen 
Ruokasalin jälkiruokavastaa-
vana Tukholman kuuluisassa 
Grand Hôtelissa.

Kl 68.24
Kansi Sophia Wood / 
Hanna Ulvinen
Alkuteos Dags for dessert, 
suomennos Taina Varis
Koko 175 x 215 mm
Liepeellinen Nature-kansi,
n. 150 s
Nelivärinen valokuvakuvitus
Ovh. 27,90 €
Kesäkuu 2007

Pohjoismaisen kevyt ja tyylikäs jälkiruoka 
voidaan mainiosti toteuttaa oman puutar-
han tuotteiden pohjalta. Erilaiset marjat ja 
vaikkapa raparperi sopivat hyvin suomalai-
seen jälkiruokapöytään. Niistä voi valmis-
taa myös tyylikkään juoman. Jälkiruoan ei 
tarvitse olla vain pakkopulla aterian lopuksi, 
vaan se voi olla myös koko ateriakokonai-
suuden kruunu tai itsenäinen ja trendikäs 
tapa ottaa vastaan vaikkapa kesävieraat.



Sami Garam

Kokkaa vartissa!

Terveellistä ja maistuvaa ruokaa nopeasti ja edullisesti! 

Harrastekirjat
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Kl 68.2
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 175 x 220 mm
Sidottu, liepeellinen 
Nature-kansi n. 130 s
Nelivärinen valokuvakuvitus
Ovh. 27,90 €
Syyskuu 2007

Sami Garam on tunnettu 
kokki, joka on julkaisut useita 
ruokakirjoja.

Kuvat on ottanut Timo 
Porthan, joka vastaa yhdessä 
Sami Garamin kanssa Meidän 
Suomi -lehden ruokasivuista.

Helpot kokkailuohjeet kiireiselle perheelle tai 
sinkulle. Kirjassa on 100 erilaista reseptiä sel-
keine valmistusohjeineen. Tee nopeasti ja edul-
lisesti perusruokaa broilerista ja kalkkunasta, 
jauhelihasta, possusta ja naudasta sekä lohesta ja 
muista kaloista. Mukana ovat myös pasta, tofu, 
juusto sekä kasviruoat. Kirjassa on myös mitto-
jen muuntotaulukot ja kypsymisajat. Osa resep-
teistä on julkaistu Vartti-lehdessä.

Elise Nilsson

Nauhat ja helmet
Palmikoi, kiedo ja solmi

Koe onnistumisen ja luovuuden ilo
– tee itse ihastuttavat ja edulliset korut

Elise Nilsson on ruotsalainen 
käsityö- ja korutaiteilija. Hän 
on aikaisemmin julkaissut 
kirjan Pärlsmycken.

Kl 65
Kansi ja graafinen asu
Cecilia Aguilera
Koko 190 x 265 mm
Sidottu, 64 s
Suomennos Lea Kähkönen
Nelivärinen valokuvakuvitus
Ovh. 24,90 €
Syyskuu 2007

Nauhat ja helmet on innostava ohjekirja, joka 
yhdistää uusia ja vanhoja tekniikoita. Niiden 
avulla syntyy helppoja mutta myös vaativampia 
nauhoja ja koruja. Kirjassa esitellään 24 mallia 
erilaisia pantoja ja nauhoja, joita voi käyttää kä-
sirenkaina, kaulakoruina, nilkkarenkaina ja vöi-
nä. Lanka, nauha ja helmet ovat suurenmoisia 
korumateriaaleja. Selkeät ja kuvitetut ohjeet aut-
tavat jokaista onnistumaan.



Urheilukirjat
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Markku Siukonen

90 itsenäisen Suomen urheilusankaria

Upea juhlateos itsenäisen Suomen merkittävimmistä urheilijoista

Urheilu on tärkeä osa kansallista identiteettiämme, ja suomalaiset urheilijat ovat 
aina vieneet Suomea maailmankartalle. Laajasti kuvitettu kirja esittelee 90 suo-
malaisen urheilijan tarinan ja heidän tärkeimmät saavutuksensa. Mukana ovat 
mm. Hannes Kolehmainen, Paavo Nurmi, Veikko Hakulinen, Siiri Rantanen, 
Lasse Viren, Marja-Liisa Kirvesniemi, Tiina Lillak, Matti Nykänen, Jari 
Litmanen, Jari Kurri, Teemu Selänne, Jarno Saarinen, Tommi Mäkinen ja Mika 
Häkkinen.

Markku Siukonen on tunnet-
tu urheilukirjailija. Hän on 
julkaissut yli 70 urheilukirjaa, 
mm. Olympiakisat 100 vuotta 
ja Suuri suomalainen keihäs-
kirja sekä 28 osaa sarjassa 
Urheilun vuosikirja, Kaikki 
urheilusta (2006).

Kl 79.1
Kansi Niko Manikas
Koko 170 x 240 mm
Sidottu, n. 200 s 
Nelivärinen,
osin mustavalkoinen,
n. 100 kuvaa
Ovh. 32,90 €
Lokakuu 2007



Lastenkirjat
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Sanna Pelliccioni

Onni-pojan puuhakas päivä

Värikäs ja iloinen katselu- ja lukukirja perheen pienimmille 

Onni on utelias taapero, joka tutkii maailmaa paukuttamalla kattilarumpua, haiste-
lemalla kukkia ja katselemalla kirjoja. Onnin puuhakas päivä iloineen ja suruineen 
kerrotaan sanoin ja kuvin aamusta iltaan. Päivän leikeissä ja puuhissa ovat mukana 
äiti, isi ja leikkikaverit. Onni-kirjassa on paljon katseltavaa – väriä, riemua ja suvait-
sevuutta. Jokaisen taaperon ensimmäinen oma kirja.

Sanna Pelliccioni on helsinki-
läinen biologi, luontokuvitta-
ja, graafikko ja kuvataiteilija. 
Hän on opiskellut kuvitta-
mista ja taidetta Suomessa ja 
Italiassa.

Kl L 85
Kansi Sanna Pelliccioni
Koko 215 x 160 mm
Sidottu, 32 s
Nelivärikuvitus
Ovh. 14,90 €
Kesäkuu 2007



Lastenkirjat
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Titta Kuisma – Laila Nevakivi

Satu puusta, joka halusi muuttaa maalle

Kertomus, joka koskettaa sekä lapsia että aikuisia
Titta Kuisma on vapaa kirjoit-
taja ja luontokasvattaja.
 

Laila Nevakivi on tehnyt ku-
vitustöitä useille kustantajille. 
Hän on julkaissut aiemmin 
mm. kirjan  Korvatunturin 7 
salaisuutta.

Kl L 85
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 150 x 250 mm
Sidottu, 48 s
Nelivärinen akvarellikuvitus
Ovh. 19,90 €
Syyskuu 2007

Viehättävä ja koskettava tarina yksinäisyy-
destä ja ikävästä, mutta myös muutoksen 
kaipuusta ja ystävyyden voimasta. Nuori, 
yksinäisen haapa ja Anni-tyttö ystävystyvät, 
mutta joutuvat eroon toisistaan. Ystävyys on 
kuitenkin voima, jolla vaikeudet voitetaan. 
Tarinan puuksi ei ole valittu sattumalta 
haapaa. Tällä usein väheksytyllä puulla on 
tärkeä merkitys metsäluonnon kokonaisuu-
dessa. 3–10 -vuotiaille. 

Outi Markkanen – Jaana Lappo

Jonnin joutavaa

Upeasti kuvitettu kertomus ystävyydestä
ja puutteellisuuden hyväksymisestä Outi Markkanen on palkittu 

kuvataiteilija, joka on pitänyt 
lukuisia näyttelyitä.

Jaana Lappo on helsinkiläi-
nen tiedottaja, kääntäjä ja 
lastenkirjailija. 
He ovat yhdessä julkaisseet 
lastenkirjat Kurnau ja kuma-
luu, Pieni talvi ja väripuu sekä 
Naurava perillinen.

Kl L 85
Kansi Jyrki Markkanen
Koko 290 x 210 mm
Sidottu, 32 s
Nelivärinen 
Ovh. 15,90 €
Lokakuu 2007

Jonnin joutavaa on hellyttävä kertomus pie-
nestä arasta lelupupusta, joka on tullut van-
haksi ja kadottanut korvansa. Se on heitet-
ty turhana pois. Kaatopaikalta löytämänsä 
Otusnallen kanssa Jonni etsii korviaan ja 
samalla omaa arvoaan maailmassa, jota hal-
litsevat tehokkuus ja raha. Mutta vasta kun 
he oppivat leikkimään ja haaveilemaan, he 
löytävät uudenlaisen otteen elämään – ja 
myös ne kadonneet korvat.

Jonnin joutavaa on jatkoa kuvakirjalle 
Jonnin korvat (2001).
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Kari Uusikylä

Hyvä, paha opettaja

Palkitun pedagogin tärkeä puheenvuoro opettajuudesta 
Professori Kari Uusikylä on 
tutkinut erityisesti lahjak-
kuutta. Hän on arvostettu 
vaikuttaja ja kysytty luen-
noitsija.

Kl T 38.5
Kansi Maria Appelberg /
Station MIR
Koko 110 x 180 mm
Taskukirja, n. 160 s
Ovh. 9,90 €
Syyskuu 2007

Mikä tekee opettajasta hyvän, mikä huonon? 
Opettajan merkitys lapsen kehitykselle on kiis-
taton. Kirjassa opettajiksi ja lastentarhanopetta-
jiksi valmistuvat muistelevat omia opettajiaan. 
Hyvä, paha opettaja sisältää runsaasti esimerk-
kejä ja kertomuksia. Tämä teos on välttämätön 
kaikille vanhemmille, kasvattajille sekä opetta-
jiksi valmistuville.

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.

Kl T 10.8
Kansi Pekka Krankka
Koko 110 x 180 mm
Nidottu, 128 s
Ovh 9,90 €
Tammikuu 2007

Juha Veli Jokinen on Ilta-
lehden toimittaja. Aiemmin 
hän on työskennellyt toi-
mittajana Urheiluruudussa 
sekä Poliisi-tv.ssä. Hän on 
julkaissut teoksen Raiteilta.
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Heikki Hyvärinen – Raili Pursiainen

Mualiman kaaneimmat rakkausrunot
Kutkuttavan herkkä valikoima rakkausrunoja 
savon murteella.

Heikki Hyvärinen ja Raili 
Pursiainen ovat kuopiolai-
sia murrekirjailijoita, jotka 
ovat yhdessä julkaisseet 
kirjat Savon lasten satukirja 
– Parraeta tarinoeta pens-
koelle ja aekaimmeisille ja 
Matteuksen evankeliumi 
savoks huastettuna. Lisäksi 
Raili Pursiainen on julkaissut 
kirjan Savolaesten katkismus.

Kl T 82
Kansi Pirkko Huttunen
Koko 110 x 180 mm
Taskukirja, 96 s
Ovh. 9,90 €
Kesäkuu 2007

Helena Anttonen

Mie rakastan sinnuu, karjalaks

Rakkauve säkeitä toisel viisii

Kl T 82
Kansi Pirkko Huttunen
Koko 110 x 180 mm
Taskukirja, 112 s
Ovh. 9,90 €
Elokuu 2007

Helena Anttonen on lap-
peenrantalainen dramaturgi. 
Hän on toiminut teatterin-
johtajana mm. Kajaanissa ja 
Lappeenrannassa. Hän on jul-
kaissut aiemmin teatteriteks-
tejä, lauluja, kolumneja sekä 
kirjan Kaik lutviutuup – Aku 
Ankka karjalan murteella.

Heleä valikoima maailman kauneimpia rak-
kausrunoja karjalan murteella.

Katariina Kallio

Mää rakastan sua, tampereeks

Ensteks hianoja riimejä rakkauresta

Hehkuta lemmestä ja elämän ihanuudesta 
Mansen kielellä.

Katariina Kallio on tampere-
lainen murrekirjailija. Hän on 
aiemmin julkaissut teoksen 
Kyä viksup päriää – Aku 
Ankka Tampereen murteella.

Kl T 82
Kansi Pirkko Huttunen
Koko 110 x 180
Taskukirja, 106 sivua
Ovh. 9,90 €
Maaliskuu 2007

Riisu ihteis sie,
ollaa kelteisillää.
Mittää ei mahu
mei kahe vällii.
 
~ Paulos Silentarios ~

Pirätä virnees,
naama peruslukemaan.
Jossää hymyilet
nin joka jätkä näkee:
noillon sukat sekasi.
 
~ Otomo No Sakanoe ~

Ku on retkussa yhteen ihmiseen,
voi populaan kaikkeen olla.
Ihan rauhas voi tsiigaa huomiseen,
olla snadisti kuutamolla.
 
Eino Leino: Hymyilevä Apollo
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Olli-Pekka Moisio (toim.)

Kätkettyjä hahmoja 
Tekstejä Theodor W. Adornosta

Aikamme filosofinen toisinajattelija tutkijoiden ristivalossa

Aikakautemme viimeiseksi neroksi nimitetty Theodor W. Adorno (1903–1969) tun-
netaan Suomessa populaarikulttuurin, Jean Sibeliuksen, välineellisen järjen ja läpi-
teknologisoituneen länsimaisen sivilisaation teräväkielisenä kriitikkona.

Kätkettyjä hahmoja avaa ja erittelee Adornon ajattelua keskittymällä hänen filo-
sofiseen esittämistapaansa, estetiikkaan, musiikkiteoriaan sekä käsityksiinsä psyko-
analyysistä ja yhteiskunnasta. 

Kirja koostuu tasokkaista 
suomalaisten ja 
amerikkalaisten yliopistojen 
tutkijoiden artikkeleista. 
Mukana ovat suomalaiset 
huippututkijat Olli-Pekka 
Moisio, Marko Ampuja, Jussi 
Kotkavirta, Raija-Leena Loisa, 
Juha Suoranta ja Lari Tapola 
sekä amerikkalaiset professorit 
Martin Jay, Douglas Kellner ja 
Richard Wolin.

Kl 11.5
Kansi Hanna Ulvinen
Koko 150 x 210 mm
Sidottu, n. 160 s
SoPhi 108
Ovh. 28,00 €
Lokakuu 2007



Tilauskirjat

37

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

Ovh 29,90

Koko 210 x 210 mm • Sidottu, nelivärinen

Koko 173 x 230 mm • Sidottu, nelivärinen

F.C. Honka
 

F.C. Honka on kauttaaltaan nelivärinen ja 
tyylikkäästi kuvitettu teos, joka sopii erin-
omaisesti yrityslahjaksi. Sen haluaa myös jo-
kainen honka-fani.

Ovh 24,90
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Aiemmin ilmestyneitä

Ovh 28,90 Ovh 27,90

Ovh 24,90

Ovh 28,90

Ovh 28,90 Ovh 28,90 Ovh 29,90

Ovh 29,90 Ovh 27,90

Ovh 24,90 Ovh 26,90 Ovh 17,90

Ovh 31,90

Ovh 27,90

Ovh 24,90

Ovh 25,90

Ovh 29,90

Ovh 27,90

Ovh 27,90

Ovh 27,90
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Ovh 19,90

Ovh 29,90

Ovh 14,90

Ovh 21,90

Ovh 29,90

Ovh 19,90

Ovh 18,90

Ovh 26,90

Ovh 11,90

Ovh 16,90

Ovh 22,90

Ovh 29,90

Ovh 19,90

Ovh 28,90

Ovh 25,90

Ovh 19,90

Ovh 29,90

Ovh 24,90
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