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Rikollista menoa

M

inervan kevään 2008 uutuuslistalla on reilu annos väkivaltaa.
Henkirikoksia tapahtuu sekä Itä-Suomessa että Hämeessä, eikä johtolankoja juurikaan ole tarjolla. Mutta ei huolta: rikosylikonstaapeli
Jake Klein ja rikoskomisario Antti Venäläinen ovat rikollisten jäljillä. Minerva
Crime on syntynyt.
Suomalaiset ovat osoittaneet olevansa dekkarikansaa sekä lukijoina että kirjoittajina. Ulkomaisten kertojien lisäksi kotimaiset dekkaristit näyttävät olevan kovassa nousussa. Jukka Niskasen luoma rikostutkija Jake Kleinin hahmo ja Mika
Vehmersuon Antti Venäläinen liittyvät suomalaisten kollegojensa joukkoon ratkomaan rikoksia, joissa inhimillinen näkökulma on usein ulkomaisia esikuvia
koskettavammin esillä.
Uuden Minerva Crime -sarjan tavaramerkkinä on myös päähenkilöiden monisyiset hahmot. Ammatillisen rikostutkijan roolin takaa näyttämölle astuu reilusti
siviiliminä, jonka ainoina haasteina eivät suinkaan ole rikokset…
Nautinnollisia lukuhetkiä!
Juhani Korolainen
Toimitusjohtaja
PS. Minervan yli 50 kevätuutuuden joukosta löytyy runsaasti kirjoja jokaiseen
makuun, myös niille, joihin dekkarit eivät vetoa. Esimerkiksi Minerva Classics
-sarjan myötä talliimme liittyvät sellaiset kertojanimet kuin Fjodor Dostojevski
ja Jules Verne. Tieto- ja lahjakirjavalikoimamme on kattavampi kuin koskaan
ennen.

Kaunokirjallisuus

Fjodor Dostojevski
Fjodor Dostojevski on maail
mankirjallisuuden suuria
nimiä ja venäläisen kirjallisuu
den ylittämätön mestari.
Dostojevski kirjoitti Netotška
Nezvanovan 1840-luvun lo
pussa, jolloin hänen nimeään
olivat tehneet jo tunnetuiksi
Köyhää väkeä ja erityisesti
Valoisat yöt. Kirjoittaminen
katkesi nk. Petraševskin sala
liiton paljastumiseen. Tämän
seurauksena Dostojevski
tuomittiin kuolemaan.
Tuomio muutettiin viime het
kellä karkotukseksi Siperiaan.
Romaani ei koskaan saavut
tanut suunniteltua laajuutta,
mutta psykologisen otteensa
syvyydessä se on jo aitoa
Dostojevskia. Se on käännet
ty kymmenille kielille.

Kl 84.2
Kansi Päivi Veijalainen
Suomennos Veikko Koivumäki
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 200 s.
Ovh 27,90 €
Helmikuu 2008

Netotška Nezvanova
Nuoren naisen tarina

Kevään 2008 kirjallinen tapaus
Köyhä, orpo ja turvaton tyttö Netotška
Nezvanova joutuu kadulle, mistä hänet pelastaa naapuritalon ruhtinasperhe. Kurjuus
vaihtuu kuin taikaiskusta loistoon – ylelliseen elämään, johon kuuluvat kotiopettajat, palvelijat ja ranskan kieli.
Romaanissa seurataan päähenkilön kehitystä 17-vuotiaaksi. Varttuvan Netotškan
elämään ilmaantuu jännitteitä, jotka liittyvät perheen keskinäisiin suhteisiin ja salaisuuksiin. Vähäisimpiä niistä ei ole suureksi
psykologiseksi draamaksi kärjistyvä kolmiodraama.

Jules Verne

Maailman ympäri 80 päivässä
Klassikkoseikkailu nyt uutena
suomennoksena
Jules Verne (1828–1905)
oli ranskalainen kirjailija ja
tieteiskirjallisuuden pioneeri.
Verne kirjoitti mm. avaruus
aluksista, lentolaitteista ja
sukellusveneistä jo ennen
kuin niitä oli olemassa.
Kl 84.2
Kansi Päivi Veijalainen
Suomennos Kristina Haataja
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 240 s.
Ovh 27,90 €
Maaliskuu 2008



Tämä Jules Vernen yksi tunnetuimmista
teoksista julkaistiin ensimmäisen kerran
1873. Klassikkoromaani kertoo lontoolaisesta Phileas Foggista, joka matkustaa
maailman ympäri vedonlyönnin tuloksena
80 päivässä. Matka kulkee hurjien seikkailujen siivittämänä Suezilta Intian, Hong
Kongin, Japanin ja Yhdysvaltojen kautta takaisin Brittein saarille. Moninaisten
kommellusten jälkeen Fogg lopulta voittaa
vedon ja pääsee perille Lontooseen pienimmässä mahdollisessa laskennallisessa
ajassa eli 80 päivässä.

Kaunokirjallisuus

Solveig Torvik

Äitien veren perintö

Romaani suomalaisista naiskohtaloista
Väkevä tositapahtumiin perustuva romaani suomalaisista
siirtolaisnaisista Pohjois-Norjassa ja Amerikassa
Äitien veren perintö on romaani kolmen sukupolven äideistä ja tyttäristä, heidän kipeistä kohtaloistaan ja koettelemuksistaan siirtolaisina Pohjois-Norjassa ja
Amerikassa 1850-luvulta lähtien.
Äidit ja tyttäret, norjalaisten halveksimat suomalaissiirtolaiset eli kveenit,
kohtaavat nälkää, köyhyyttä, sodan kauhuja ja seksuaalista väkivaltaa; he synnyttävät lapsia avioliiton ulkopuolella ja pitävät piilossa häpeällisiä salaisuuksia
sukupolvien ajan. Isoäidillä, äidillä ja tyttärellä on kullakin oma tarinansa.
Kaisa kertoo äitinsä ja tämän Amerikkaan lähteneen miehen, Nikolain, rakkaudesta. Kaisa itse lähti enonsa kanssa 12-vuotiaana jalan yli Lapin tuntureiden
800 kilometrin päähän Pohjois-Norjaan Suomen köyhyyttä pakoon.
Beritin tarina kertoo elämästä lapsiorjana Norjassa ja hänen pakkomielteestään päästä Nikolain omaisuuden jäljille ja palauttaa äidilleen tälle kuuluva perintöosa.
Hannan kertomus on Solveig Torvikin oma tarina lapsuudesta natsien miehittämässä Norjassa ja perheen lähdöstä siirtolaisiksi Yhdysvaltain Idahoon.

Norjalaissyntyinen mutta
sukujuuriltaan suomalainen
Solveig Torvik on toiminut
toimittajana Seattle PostIntelligencer -sanomaleh
dessä, tietotoimisto UPI:
n ja San Francisco Chronicle
-sanomalehden reportterina
sekä San Jose Mercury News
-sanomalehden toimittajana.
Hän kiinnostui äitinsä suoma
laisista sukujuurista ja kirjoitti
kolmen sukupolven tarinan
kirjaksi.

Kl 84.2
Kansi Päivi Veijalainen
Suomennos Taina Wallin
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 320 s., suojapaperi
Ovh 29,90 €
Maaliskuu 2008



Kaunokirjallisuus

Raili Mikkanen

Unelmien varjot

Viipurin ja Pietarin suomalaiskohtaloita 1905–1928
Historiallisiin tositapahtumin perustuva romaani

VTM Raili Mikkanen on
tuottelias ja palkittu kirjailija
ja toimittaja, joka on kirjoit
tanut yli 40 teosta. Hänen
historiallisten nuortenkirjo
jensa päähenkilöitä ovat Ida
Aalberg, Aurora Karamzin,
Miina Sillanpää, Katri Vala,
Yrjö Wallin ja Aino Kallas,
josta kertovasta kirjasta hän
sai Finlandia Junior -palkin
non (2002).

Kl 84.2
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 350 s., suojapaperi
Ovh 29,90 €
Maaliskuu 2008



Unelmien varjot on aikuisille suunnattu historiallinen romaani, joka perustuu
sekä ihmisten aitoihin kokemuksiin että perusteelliseen lähdeaineistoon.
Jalmari Leväsen, nuorsuomalaisen toimittajan ja juristin sekä pietarinsuomalaisen, Alma Sofia Aholaisen ja heidän perheidensä kohtalot kietoutuvat yhteen
1900-luvun Suomen suurruhtinaskunnassa.
Jalmari Leväsen suuri unelma on itsenäinen ja tasa-arvoinen Suomi.
Kansalaissodan melskeessä hän joutuu pakenemaan Neuvostoliittoon. Monien
jännittävien vaiheiden jälkeen hän pääsee kymmenvuotisesta maanpaostaan kotimaahan. Jalmari on joutunut pakenemaan teloitusuhkaa niin Suomesta kuin
Neuvostoliitostakin.
Alma Sofia Aholaisen polku johtaa Pietarista Kajaaniin, jossa hän on mm.
Urho Kekkosen koulutoveri. Omat unelmat saavat väistyä velvollisuuksien tieltä,
sillä Pietarin Suomalaisen yhteiskoulun priimus johtaa lopulta vallankumouksessa lähes tuhoutunutta entistä kouluaan.
Monien vaiheiden jälkeen Alma Sofia ja Jalmari löytävät toisensa ja avioituvat.
Alma Sofian ja Jalmarin nuoruuden haaveista tulee vihdoin totta, kun perheen
jännittävä pako Suomeen lopulta onnistuu 1928.

Kaunokirjallisuus

Mary Moody

Au revoir – Näkemiin
Naisen irtiotto elämään

Omaa elämää etsimässä – matka EteläRanskan maisemiin ja naisen elämään
Viisikymppisenä Mary Moodylla on kaikki,
mitä hän oli siihen asti tavoitellut: mielenkiintoinen työ, ehjä avioliitto ja neljä aikuista lasta,
lastenlapsiakaan unohtamatta. Silti jotain tuntuu puuttuvan: oma elämä. Mutta miten käy,
kun Mary muuttaa yksin Etelä-Ranskan maaseudun rauhaan? Hän on tottunut siihen, että
koko ajan pitää tehdä ja saavuttaa jotain. Nyt kun on lopultakin aikaa, hän joutuu
silmätysten oman elämänsä kanssa. Myös suhteet läheisiin joutuvat uuteen valoon. Samalla heräävät aivan uudenlaiset tunteet…
Koskettava ja lämpimän huumorin täyttämä kuvaus Etelä-Ranskan pikkukylien elämäniloisista maisemista ja naisen matkasta oman elämänsä peruskysymyksiin.

Mary Moody on yksi
Australian suosituimpia kirjai
lijoita ja tunnettu tv-toimit
taja, jolla on oma puutarhan
hoitoon keskittynyt tv-show.
Hän on julkaissut useita
kirjoja; Au Revoir on hänen
ensimmäinen suomennettu
teoksensa.
Kl 84.2
Kansi Ellie Exarchos
/ Kalevi Nurmela
Suomennos Minna Penttinen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 280 s.
Ovh 27,90 €
Huhtikuu 2008

Marja Toivio

Suljettu ovi

Romaani tosi-tv:stä ja
tosielämästä
Uudenlainen romaani faktan ja fiktion
rajapinnasta.
Mari Toikko on 35-vuotias tosi-tv-toimittaja,
jota työ ja elämän pinnallisuus ahdistavat. Hän
tapaa naimisissa olevan Mikon ja tuntee vihdoin löytäneensä jotain aitoa. Heidän välilleen
syttyy kiihkeä rakkaussuhde. Mari kiinnostuu
Mikon elämästä, ennen kaikkea tämän psyykkisesti sairaasta sisaresta Merjasta, ja alkaa suunnitella tosielämään perustuvaa,
mutta osin fiktiivistä kirjaa perheen ongelmista. Faktan ja fiktion yhdistäminen
herättää monia kysymyksiä: Saako toisen yksityiselämän tuoda julkisuuteen?
Onko kaikki nykyään kaupan, yksityisyyskin? Kirjaa kirjoittaessaan Mari joutuu
kohtaamaan myös menneisyytensä, oman elämänsä toden ja valheen. Yllättävällä
tavalla myös Marin ja Merjan elämät alkavat kietoutua yhteen.

Marja Toivio (s. 1955) on
järvenpääläinen perhesuh
teisiin ja eettisiin kysymyksiin
erikoistunut juristi. Hän on
kirjoittanut lehtiartikkeleita ja
kirjallisuuskritiikkejä.

Kl 84.2
Kansi Rami Saaristo
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 220 s.
Ovh 27,90 €
Tammikuu 2008



Kaunokirjallisuus

Tommy Tabermann

Rakkauskirja

”Mistä me puhumme, kun puhumme rakkaudesta?”
Rakkauskirja koostuu lyhyistä, intensiivisistä kertomuksista, kynttilöistä pimeäs
sä, joissa hahmotellaan rakkauden eri olomuotoja. Tämä kaunis kirja sisältää
suositun kirjailijan ja luennoitsijan punnittua puhetta rakkaudesta ja sen puutteesta. Se sopii lahjaksi rakkaalle, ystävälle, itselle… Tekstejä täydentävät Mirka
Johanssonin aistilliset mustavalkoiset tussipiirrokset.
Tommy Tabermann on
tuottelias runoilija ja kirjailija,
jonka teosten pääteemana
on miehen ja naisen välinen
eroottinen rakkaus ja kaipuu.

”Rakkaus on meidän toinen leipämme. Rakkaus on ainoa lähde, joka voi
sammuttaa janon. Rakkaus on se nuotio, jonka ympärille Rakkauden pakolaiset ja Rakkauden Soturit kerääntyvät.”
”Rakkauden Soturi! Missä tahansa kuljetkin, pysähdy kuuntelemaan: Et ole
yksin. Meitä on monta. Enemmän kuin uskallamme toivoa, enemmän kuin
saatamme aavistaa. Jatka matkaa hymy huulilla.”

Kl 80.2
Kansi Liisa Holm
Kuvitus Mirka Johansson
Koko 148 x 190 mm
Sidottu, n. 120 s.
Ovh 22,90 €
Maaliskuu 2008



Kaunokirjallisuus

Heli Slunga

Jumala ei soita enää tänne
Rosoisenkarheat runot soivat moniäänisinä ja rikkaina
Vahva ja omaleimainen esikoiskokoelma, joka luotaa elämää tummissa ja väkevissä vesissä.
Slungan rohkeat ja teeskentelemättömät tekstit
haastavat katsomaan maailmaa pelottomasti ja
rehellisesti. Nuoren naisen taival lapsesta aikuiseksi kulkee maassa, jossa ”aurinko on suurimman osan ajasta varjoja hangilla”.
Proosa- ja vapaamittaiset runot muodostavat
viiden osion kokonaisuuden, jossa lapsuuden ja
nuoruuden kipeät muistot, pettymykset ja haaveiden särkyminen sekä rakkauden ja kohtaamisen
kaipuu käyvät viiltävää vuoropuhelua. Tummien
sävyjen keskeltä nousee uuden elämän ja toivon
valo.
Poltetaan kynttilöitä.
Sytytetään tulet.
Jokainen nainen on
tulen kajo rinnoillaan kaunis.
Lanteiden täysikuu kirkas, kirkas.

Heli Slunga on 1982 syntynyt
tervolalainen esikoisrunoilija,
joka saavutti toisen sijan J. H.
Erkon runokilpailussa kevääl
lä 2007.

Kl 82.2
Kansi Raisa Huittinen
Koko 148 x 190 mm
Sidottu, n. 100 s.
Ovh 18,90 €
Tammikuu 2008

Pohjoisen nainen on
pakkasen ottama,
sen jäljiltä jäänliukas, liukas.
Lämmittää et voi tarpeeksi.
Rakasta jos kykenet.

Arno Kotro (toimitus) & Jarkko Martikainen (kuvitus)

Hyvän elämän sanat

”Ei usko, toivo ja rakkaus, vaan usko, toivo ja rakasta.” (Arno Kotro)
Hyvän elämän sanat on ajatuksia herättävä lahjakirja, jonka voi antaa juhlapäiväänsä viettävälle, valmistuneelle, tueksi ja rohkaisuksi elämän eri vaiheissa olevalle.
Monimielisyys, sanaleikit, toisinajattelu, yllättävyyden kehittely, sanojen ja puheenparsien lataaminen uusilla merkityksillä – siinä aforistiikan
voima, hauskuus ja haastavuus. Kokoelmassa on
sata aforismia, sekä klassikoita että uudempia,
aina antiikin ajattelijoista tämän päivän suomalaisiin kirjailijoihin (mm. Torsti Lehtinen, Arno
Kotro, Tommy Tabermann, Markku Envall, Olli
Keskinen, Sami Feiring ja Arto Seppälä). Tekstit
ja kuvitus käyvät vuoropuhelua keskenään.

Arno Kotro on helsinkiläi
nen kirjailija ja filosofian
ja elämänkatsomustiedon
opettaja.
Jarkko Martikainen on muu
sikko, kirjailija ja kuvittaja,
joka tunnetaan mm. YUPbändin kärkihahmona. Hän
on julkaissut mm. teoksen
Pitkät piikit ja muita kertomuksia (2005).
Kl 10.8
Kansi Päivi Veijalainen
Kuvitus Jarkko Martikainen
Koko 165 x 155 mm
Sidottu, n. 80 s.
Ovh 18,90 €
Maaliskuu 2008



Kaunokirjallisuus

Jukka Niskanen

Pahan kädenjälki
Pintaa syvemmälle luotaava dekkari

Jukka Niskanen on palkittu
kirjoittaja, jonka romaa
ni Yölisko oli Helsingin
Sanomien esikoiskirjakilpai
lun finaalissa vuonna 2000.
Kirjoittamisen ohella hän
toimii taiteilijana ja muotoi
lun opettajana.

Kl 84.2
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 270 s.
Ovh 25,90 €
Maaliskuu 2008

10

Jake Klein on KRP:n rikosylikonstaapeli, joka joutuu kylmäverisen murhan
selvittämiseksi kamppailemaan kansainvälisten ammattirikollisten, omien esimiestensä, lähisuhteidensa ja oman itsensä kanssa. Kansainvälisen suuryrityksen
suomalaisen toimitusjohtajan ammattimainen teloitus keskellä kirkasta päivää
saa kuohuksiin sekä ison median että pikkukaupungin poliisin. Jake Klein on
karkotettu omapäisyytensä ja henkilökohtaisten ongelmiensa vuoksi Helsingin
Rikoslaboratorion leivistä Joensuun poliisin avuksi. Hänen erikoisosaamiselleen
on nyt yllättävää kysyntää. Jakelle itselleen murhan selvittelystä tulee näytön
paikka, monestakin syystä…
Sujuvasti kirjoitettu ja kihelmöivän jännittävä rikosromaani, joka kasvaa lajityyppinsä rajat ylittäväksi psykologiseksi draamaksi.

Kaunokirjallisuus

Mika Vehmersuo

Pimeyden polte
Järkyttävä murhasarja pikkukylässä
Rikoskomisario Antti Venäläinen on kyllästynyt kiihkeärytmiseen kaupunkielämään ja päättää pysäyttävän sairauskohtauksen jälkeen palata kotiseudulleen
pieneen maalaiskaupunkiin. Haaveet leppoisasta eläkevirasta pikkukaupungissa
osoittautuvat kuitenkin ennenaikaisiksi. Ensimmäisenä työpäivänään hän joutuu
tutkimaan tuhopolttoa, joka näyttää kammottavalta rituaalimurhalta. Murhasarja
saa pian jatkoa, ja pikkukaupunki ajautuu pelon valtaan. Menneisyyden varjo
ulottuu pitkälle, ja rikoksen lonkeroihin kietoutuvat monet yllättävät henkilöt.
Lapsuudenmaisemissaan Antti Venäläinen kohtaa myös nuoruudenrakkautensa
ja menneisyytensä haamut. Uuden elämän aloittaminen menneen ja tulevan taitekohdassa asettaa monia haasteita keski-ikäiselle miehelle ja hänen läheisilleen.
Antti Venäläisen tutkimukset saavat jatkoa dekkarisarjan seuraavassa osassa
Tappolaukaus.

Mika Vehmersuo on espoolai
nen free lance -ohjaaja, käsi
kirjoittaja ja kirjailija. Vuosina
2000–2006 Vehmersuo on
käsikirjoittanut ja ohjannut 37
osaa TV2:ssa esitettyä tv-sar
jaa Rikostarinoita Suomesta.
Vehmersuo on julkaissut
aiemmin teokset Valkoinen
sulka ja Pieni onnellisuuden
kirja (2007).

Kl 84.2
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 280 s.
Ovh 25,90 €
Tammikuu 2008
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Tietokirjat

Pekka Tuomikoski

50 vuotta sitten
Vuosi 1958

Kiehtovaa lähihistoriaa helposti lähestyttävässä muodossa

Pekka Tuomikoski (s. 1975) on
liminkalainen tietokirjailija ja
toimittaja. Hän on erikois
tunut työssään historian ja
kansanperinteen populari
sointiin sekä yhteiskunnalli
siin artikkeleihin. Tuomikoski
on myös kulttuuritoimittaja.

Nostalginen toivesarja jatkuu. Monipuolisesti kuvitettu kirja on täynnä nostal
giaa ja 1950-luvun tunnelmaa. Tiivis tietopaketti vuoden 1958 uutistapahtumista
meillä ja maailmalla.
Veikko Hakulinen uusii neljän vuoden takaisen voittonsa 15 km:llä hiihdon MM-kisoissa Lahdessa.
Hallittu ydinfuusio onnistutaan luomaan ensimmäistä kertaa ihmiskunnan
historiassa. Tämä tapahtuu yli 100 miljoonan asteen lämpötilassa. Asiasta
tiedottavat 24.1. Ison-Britannian Harwellin ydintutkimuslaitoksen johtaja Sir
John D. Cockcroft sekä USA:n atomienergiaviraston johtaja Lewis L. Strauss.
Vuoden lopulla Suomi ajautuu poliittiseen kriisiin suhteessa lähinaapuriinsa Neuvostoliittoon. Näiden ”yöpakkasten” seurauksena Neuvostoliiton lähettiläs kutsutaan kotiin Helsingistä.

Kl 03
Kansi Niko Manikas
Koko 170 x 210 mm
Sidottu, n. 180 s.
Ovh 26,90 €
Tammikuu 2008
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Tietokirjat

Tomi Kontio – Heta Mulari – Riitta Oittinen
– Jari Sinkkonen – Sisko Ylimartimo

Kuka Harry Potter?

Avain fantasian maailmaan
Harry Potterin maailma kiehtoo juuri nyt.
Tässä teoksessa etsitään vastauksia kysymyksiin: Millaista poikakuvaa Harry Potter
edustaa? Millaisia tytöt ovat Harryn ja fantasian maailmassa? Kuinka Potter-kirjoista
tuli ilmiö ja kuinka ne tuotteistettiin palvelemaan elokuvaa, fanikulttuuria ja musiikkia? Kirjassa pohditaan myös, miksi fantasia
kiinnosta juuri nyt, kuinka fantasiahahmo
luodaan ja kuinka fantasiakirja kirjoitetaan,
samoin kuin sitä, kuinka fantasia kääntyy
suomen kielelle.

Tomi Kontio on runoilija ja las
tenkirjailija. Heta Mulari tutkii
mm. elokuvaa ja populaa
ri- ja tyttökulttuureja. Riitta
Oittinen on kääntäjä, tutkija
ja kuvittaja. Jari Sinkkonen
on lastenpsykiatri, joka on
kirjoittanut useita lasten
hyvinvointiin liittyviä teoksia.
Sisko Ylimartimo on tietokir
jailija sekä taidehistorian ja
lastenkirjallisuuden lehtori.

Kl 86.12
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 200 s.
Ovh 25,90 €
Maaliskuu 2008

Antti Alanen (toim.)

Elokuva ja psyyke
Verhon takana

Herkkupala elokuvan ja psykologian
ystäville
Missä mielessä Hitchcockin Linnut on psykologinen jännityskertomus? Miten Stanley
Kubrick kuvaa avioparin vieraantumista ja
seksuaalisia jännitteitä elokuvassa Eyes Wide
Shut? Mitä Sotalapset ja Äideistä parhain kertovat kauan vaietusta aiheesta lapsen kehityksen
kannalta?
Elokuvat tarjoavat kiehtovia näköaloja ihmismielen salaisuuksiin. Elokuvan ja psykoanalyysin kohtaaminen on jännittävää, ja niitä yhdistää syvällinen kiinnostus unimaailmaan.
Kirjassa on kommentoitu filmografia. Esiteltävät elokuvat, artikkelit ja kirjoittajat ovat: Linnut, Aune Raitasalo; Ihmisen tahra, Stig Hägglund; Peeping
Tom, Vesa Manninen; Eyes Wide Shut, Mikael Enckell; Sotalapset ja Äideistä
parhain, Barbara Mattsson; Sabina Spielrein, Christel Airas sekä Elokuva ja
psykoanalyysi, Antti Alanen.

Antti Alanen on Suomen
elokuva-arkiston erikoistut
kija. Hän on julkaissut useita
elokuva-aiheisia teoksia.

Kl 77.4, 14.45
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, 157 s.
Ovh 27,90 €
Tammikuu 2008
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Tietokirjat

Alessandro Sannia
Alessandro Sannia on tun
nettu italialainen suunnitte
lija, lehtimies ja moottorihar
rastaja, joka on kirjoittanut
useita kirjoja autojen ja
moottoripyörien maailmasta.

Kl 62.511
Kansi gi.mac – Savigliano
Koko 190 x 122 mm
Sidottu, 185 s.
Ovh 22,90 €
Helmikuu 2008

Kupla

Värikkäästi kuvitettu tieto- ja katselukirja maailman suosituimman
auton historiasta
Kupla on historian eniten myyty ja
kauimmin yhtämittaisesti valmistettu auto. Ensimmäisen Kuplan
suunnittelu käynnistyi, kun valtakunnankansleri Adolf Hitler
ja autosuunnittelija Ferdinand
Porsche tapasivat maaliskuussa
1935. Kuplasta tuli legendaarinen
kulttiauto, joka sukupolvesta toiseen säilytti paikkansa ostetuimpana, tunnetuimpana ja rakastetuimpana menopelinä lähes kaikkialla maailmassa. Viimeinen Kupla valmistui 30.7.2003 Meksikon Pueblan tehtaalta. Sen myötä
autoa oli valmistettu yhteensä 21 529 464 kappaletta. Mutta uuden Kuplan suunnittelu oli jo alkanut…
Kupla on tyylikkäästi taitettu, kauttaaltaan nelivärinen ja upeasti kuvitettu
tietoteos, joka sopii hyvin myös lahjakirjaksi.

Lasse Laaksonen
FT, dosentti Lasse Laaksonen
(s. 1968) on aiemmin jul
kaissut mm. Todellisuus ja
harhat – Kannaksen taistelut
ja suomalaisten joukkojen
tila talvisodan lopussa (1999)
ja Eripuraa ja arvovaltaa
– Mannerheimin ja kenraalien
henkilösuhteet ja johtaminen (2004), josta hänelle
myönnettiin Mannerheimin
perinnesäätiön ensimmäinen
sotahistorian palkinto.
Kl 69.6409
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 210 x 270 mm
Sidottu, n. 260 s.
Ovh 37,90 €
Huhtikuu 2008

14

Taivaan vartijat

Ilmasotakoulun historia
Upea historiateos ilmavoimista
kiinnostuneille
Ilmasotakoulun historia on tärkeä osa
Suomen ilmavoimien historiaa.
Teoksessa käsitellään merkittävimpiä
ajanjaksoja ja murrosvaiheita Ilmasota
koulun värikkäässä ja monivaiheisessa historiassa. Kerronta on mielenkiintoista, ja
kirja sisältää monia eläviä kuvauksia ilmasotakoulun kiehtovista tarinoista.
Kirjassa on laadukas ja monipuolinen kuvitus Ilmasotakoulun vaiheista eri
vuosikymmeniltä.

Tietokirjat

Rauli Mäkelä & Timo Elo

Irti tulehduskierteestä

Apua lasten infektioihin ja allergioihin
Jokaisen lapsiperheen ehdoton käsikirja
Pienten lasten infektiot ja allergiat aiheuttavat
toistuessaan valvottuja öitä, monia hoitokuureja, huolta, poissaoloa töistä ja sairauden aiheuttamia kustannuksia. Kirja tarjoaa runsaasti
tietoa lasten tavallisimmista tulehduksista ja
allergioista sekä niiden oireista, syntytavoista
ja hoitokeinoista. Kirjassa käsitellään tulehduskierteen ja allergiaongelmien voittamista luontaislääketieteen ja pehmeiden
hoitomuotojen, kuten ruokavalion, maitohappobakteerien ja lisäravinteiden avulla. Kirja sisältää runsaasti valaisevia käytännön ohjeita ja tapausselostuksia allergisen ja tulehduskierteestä kärsivän lapsen hoidosta.

Rauli Mäkelä on korvatautien
erikoislääkäri ja luontaislää
ketieteen arvostettu pioneeri
Suomessa. Timo Elo on pitkän
linjan journalisti ja kirjailija.

Kl 59
Kansi Satu Paakkala
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 140 s.
Ovh 25,90 €
Helmikuu 2008

Pekka Hämäläinen

Elämä on epäreilua
Hyväksy ja anna anteeksi

Tie uuden elämänilon ja voimavarojen
lähteille
Elämässä koettu vääryys johtaa helposti katkeruuteen, kostomielialaan tai omaksumaan
uhrin identiteetin. Vaikka nämä tunteet ovat
sinänsä oikeutettuja, ne kääntyvät helposti
loukattua itseään vastaan. Kieltäytymällä
hyväksymästä ja antamasta anteeksi ihminen
syö omia voimavarojaan ja estää itseään elämästä tyydyttävää elämää. Anteeksi antaminen on avain syvällä ihmisessä oleviin tunteisiin ja lukkiintuneisiin asenteisiin.
Kokeneen terapeutin ja kouluttajan elämänläheiset esimerkit ja selkeät ohjeet auttavat tunnistamaan omia tunnelukkoja ja vapautumaan niistä. Pekka
Hämäläinen osoittaa, miten jokainen voi konkreettisesti antaa anteeksi, ottaa
vastuun omasta elämästään ja sanoutua irti katkeruuden kierteestä. Elämä voi
eheytyä – kaikesta huolimatta.

TM Pekka Hämäläinen on
tunnettu terapeutti, kou
luttaja ja kirjailija, joka on
julkaissut useita suosittuja
elämäntaitokirjoja. Hänen
kirjaansa Myönteisyyden mahtava voima on myyty noin
40 000 kpl.
Kl 17.3
Kansi Jari Koski
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 240 s.
Ovh 28,90 €
Huhtikuu 2008
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Tietokirjat

Marita Moring

Lupa omaan elämään
Ulos uhrautumisesta

Vihdoinkin aikaa itselle ja oikeus
omannäköiseen, onnelliseen elämään
Marita Moring on loviisalai
nen koulutusalan yrittäjä ja
työnohjaaja.

Kl 17.3
Kansi Satukala /
Satu Paakkala
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 160 s.
Ovh 27,90 €
Maaliskuu 2008

Uhrautujan kipeä kysymys on: ”Kenen elämää olen elänyt vai onko joku elänyt minun elämääni?” Lupa omaan elämään on
omakohtainen tarina naisen kehityksestä
toisten auttajaksi, täydelliseksi ja ihanteelliseksi uhrautujaksi. Toisten tarpeiden huomioon ottaminen, itsensä jatkuva
ohittaminen ja laiminlyönti voivat kehittyä
niin pitkälle, että seurauksena on masennus. Lupa omannäköiseen, onnelliseen elämään ja itseksi tuloon on mahdollista,
mutta päätös muutokseen on uhrautujan itse tehtävä. Itseymmärrys, itsensä hyväksyminen, arvostaminen ja armollisuus ovat uhrautujan avaimia omaan elämään.

Reetta Kurjonen

Minä, adoptoitu

Kertomus äitiydestä, äidittömyydestä, lapsista ja
lapsettomuudesta
Adoptoidusta äidiksi – kipeä aihe tuoreesti ja kohtikäyvästi
Reetta Kurjonen on 1977
syntynyt hollolalainen kätilö.
Hän saavutti ensimmäisen
palkinnon adoptio-aiheisella
kirjoituksellaan Kodin kuvalehden 2005 järjestämässä
kirjoituskilpailussa.

Kl 17.3
Kansi Marjo Malin
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 140 s.
Ovh 27,90 €
Maaliskuu 2008
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Paljon esillä ollut aihe kerrotaan nyt omakohtaisena kokemuksena. Minä, adoptoitu on kipeän rehellinen kuvaus elämästä adoptoituna
ennakkoluuloisessa Suomessa. Kirjan teemoja
ovat mm. erilaisuus, koulukiusaaminen, omien
juurien etsintä, lapsettomuus ja äidiksi kasvaminen. Kirjoittaja käy läpi lapsuuden kokemuksiaan adoptoituna olemisesta, rasistisen maailman kohtaamisesta koulussa ja purkaa vihan
tunteitaan biologisia vanhempiaan kohtaan.
Kasvu aikuisuuteen, oman lapsettomuuden hyväksyminen, adoptioprosessin aloittaminen ja
lopulta kahden lapsen biologiseksi äidiksi tulo
haastavat uuden kohtaamiseen. Elämän onni ja
mielekkyys löytyvät mm. omasta perheestä.

Muistelmat,
henkilökuvat ja viihde

Aino Suhola

Jari Sillanpää – Omat sanat
Rakastetun laulajan sanallisia oivalluksia lahjaksi ystävälle tai iloksi
itselle
Kokoelmassa suosittu laulaja kuvaa suhdettaan hänelle tärkeisiin sanoihin ja niiden taustalla eläviin tapahtumiin, kokemuksiin ja tunteisiin. Sanaselitykset
ovat syntyneet Aino Suholan ja Jari Sillanpään yhteisissä keskusteluissa. Sanat on ryhmitelty 15 osastoon,
kuten Suuria sanoja, Ihania sanoja, Hyviä sanoja,
Pelottavia sanoja, Rakkaita sanoja, Vaikeita sanoja,
Ällöjä sanoja, Lohduttavia sanoja. Sanoja rikastuttavat ja syventävät Jarista otetut tuoreet kuvat hänen
omassa lähiympäristössään.
Itku – Enemmän onnesta kuin surusta. Liikutun, kun näen kauniita tekoja. Kun luuseri voittaa.
Äiti – Hyvin rakas. Kädet ja tuoksu. Turva. Ehtymätöntä, näkymätöntä, periksi antamatonta voimaa.
Syksy – Onneksi syksy panee kesän kuriin. Syksy on kuolemaa kauneimmillaan.

Aino Suhola työskentelee
toimittajana sanomalehti
Keskisuomalaisessa. Hän on
julkaissut useita teoksia ja kir
joittanut teatterimonologeja.
Jari Sillanpää kuuluu Suomen
viihdetaiteilijoiden eturiviin.
Kl 80.2
Kansi Päivi Veijalainen
Valokuvat Tommi Anttonen
Koko 160 x 200 mm
Sidottu, n. 100 s.
Ovh 22,90 €
Helmikuu 2008

Sisko Ylimartimo

Anna ja muut ystävämme
L. M. Montgomeryn elämä
ja sankarittaret

Ihastuttava ja nostalginen teos kaikille Annakirjojen ystäville
Monien sukupolvien rakastama kanadalainen kirjailija Lucy Maud Montgomery tunnetaan Suomessa ennen kaikkea Anna- ja
Runotyttö-kirjoistaan. Anna ja muut ystävämme kertoo Montgomeryn rakastetuista tyttöhahmoista, kuten Annasta, Emiliasta, Sarasta ja Janesta viktoriaanisen ja
modernin maailman murroksessa. Kirjassa valotetaan myös L. M. Montgomeryn
elämää kirjailijana sekä naisena olemisen iloja ja onnenhetkiä, kipupisteitä ja suruja. Kirjassa yhdistyvät kirjailijan oman elämän ja hänen kirjojensa teemat, kuten
orpous, ystävyys, rakkaus, kauneus, luonto, ympäristö, fantasia ja kirjoittaminen.
Kirjailijan sekä hänen hahmojensa näyttämönä on ihastuttava Prinssi Edwardin
saari. Ensimmäinen Anna-kirja, Annan nuoruusvuodet, täyttää 100 vuotta kesäkuussa 2008.

Sisko Ylimartimo työskente
lee Lapin yliopistossa taide
historian lehtorina ja Oulun
yliopistossa lastenkirjallisuu
den lehtorina sekä tietokir
jailijana. Hän on kirjoittanut
teoksia mm. saduista ja
kuvataiteesta.
Kl 99.1, 86.53
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 160 x 220 mm
Sidottu, n. 220 s., nelivärinen kuvaliite
Ovh 28,90 €
Maaliskuu 2008

17

Muistelmat,
henkilökuvat ja viihde

Jason Draper
Jason Draper on vastaava
levyarviotoimittaja Record
Collectorissa, levynkeräilijöille
suunnatussa aikausleh
dessä. Hän on kirjoittanut
myös useisiin rocklehtiin,
kuten Uncut, Metal Hammer,
Sound Nation, Big Issue,
Cymru ja Buzz. Lisäksi hän on
ollut mukana työstämässä
teosta Definitive lllustrated
Encyclopedia of Rock (Flame
Tree Publishing, 2006).

Kl 78.99
Kansi Mike Spender
/ Kalevi Nurmela
Suomennos Esa Kuloniemi
Koko 285 x 275 mm
Sidottu, 200 s.
Ovh 34,90 €
Helmikuu 2008

The Rolling Stones
Koko ura

Upeasti kuvitettu pala keskeisintä rockhistoriaa
Vuonna 1962 perustettu The Rolling Stones,
”Maailman suurin, paras ja merkittävin
rock’n’roll-bändi”, on jo aikoja sitten saavuttanut elävän legendan aseman. The Rolling
Stones – Koko ura tarjoaa 150 valokuvan myötä upean katsauksen yhtyeen epätavalliseen ja
edelleen jatkuvan uran nousuihin, laskuihin ja
kriiseihin. Teos tuo esiin virstanpylväät, kuten
konserttikiertueet, single- ja albumijulkaisut
sekä kokoonpanomuutokset. Esillä on myös
bändin jäsenten yksityiselämä ja railakkaat yhteentörmäykset niin toistensa kuin
vallitsevan järjestelmänkin kanssa.

Sarah Marshall

Daniel Graig

Mies James Bondin takana
Henkilökuva uudesta agentti 007:stä
Sarah Marshall on englanti
lainen kirjailija ja journalisti,
joka on kirjoittanut paljon jul
kisuuden henkilöistä. Hän on
työskennellyt mm. lehdissä
Mizz, Cosmogirl ja Bliss.

Kl 99.1
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Jouni Porio
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 220 s.
Ovh 27,90 €
Maaliskuu 2008
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Harva tuntee häntä vielä nimeltä, mutta
useimmat miehekkään karheista kasvoista.
Hän on Daniel Craig, mies uusimman ja
ylistetyn Bond-elokuvan, Casino Royalin,
takaa. Daniel Craig teki loistavan roolityön
agentti 007:nä eikä ihme, että elokuvaa
on kehuttu yhdeksi parhaimmista Bondelokuvista. Craig ei tyytynyt toistamaan
debyytissään vain vanhoja bond-fraaseja,
vaan loi heti ensimmäisessä elokuvassaan
agentista omannäköisensä, uskottavan ja
erilaisen roolihahmon.
Daniel Craigin henkilökuva paljastaa,
millainen mies kätkeytyy elokuvaroolien
taakse mm. Tomb Raiderissa Lara Croftin
(Angelina Jolie) vastanäyttelijänä. Kirja
kertoo myös Daniel Craigin värikkäästä
yksityiselämästä.

Muistelmat,
henkilökuvat ja viihde

Erkki Järvelä (toim.)

Kansan Edustaja

Maan ja maakunnan puolesta Mauri Pekkarinen
Suomen nykytila ja tulevaisuus pienoisartikkeleina
Mauri Pekkarisen monipuolisen julkisen
uran lisäksi tämä juhlakirja kartoittaa nyky-Suomen keskeisiä haasteita lähes 40
pienoisartikkelin voimin. Artikkelien aiheet vaihtelevat kansallisen energiapolitiikan kuumista kysymyksistä innovaatiopolitiikkaan ja hyvän työelämän ratkaisuista
näkymättömän käden arvomaailmaan.
Kirja piirtää myös monta mielenkiintoista
lähikuvaa poliittisen elämämme kestovaikuttajasta, joka on tehnyt ennätyksellisen
pitkän työuran kansanedustajana ja ministerinä.

Päivi Tuomi-Nikula

Anastasia

Pieni suuri pianisti

Tasokkaassa kirjoittajajou
kossa on 34 kirjoittajaa,
mm. Matti Vanhanen, Paavo
Lipponen, Lauri Ihalainen,
Esko Aho, Tarja Filatov, Jussi
Järventaus, Yrjö Neuvo ja
Olli Rehn. Kirjan on toimit
tanut Erkki Järvelä, joka on
eläkkeellä Keski-Suomen
maakuntajohtajan virasta.

Kl 99.2
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 170 x 240 mm
Sidottu, 240 s.
+ 16-sivuinen kuvaliite
Ovh 30,00 €
Tammikuu 2008

Päivi Tuomi-Nikula on
opettaja, tulkki ja kääntäjä,
joka on yhdessä miehensä
Jorma Tuomi-Nikulan kanssa
julkaissut tiedonjulkistamisen
valtionpalkinnon saaneen
teoksen Keisarit kesälomalla
Suomessa.

Kaksikielinen katselukirja ja
valloittava tarina musiikin
ihmelapsesta
Anastasia Romanovna Taran syntyi heinäkuussa 1995 Rostovin kaupungissa Donin
rannoilla. Tyttönen osoitti musikaalisen
lahjakkuutensa varsin varhain, ja 12-vuotiaana hänestä on kehittynyt loistelias
pianisti, joka on voittanut lukuisia kilpailuja niin kotimaassaan kuin ulkomaillakin.
Kauniisti taitettu, kauttaaltaan nelivärinen kirja sisältää tekstin sekä suomen
että venäjän kielellä.

Kl 99.1
Kansi Jussi Jäppinen
Koko 170 x 180 mm
Sidottu, 48 s.
Ovh 14,90 €
Tammikuu 2008
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Sotakirjat ja historia

Laura Kolbe – Samu Nyström

Helsinki 1918

Pääkaupunki ja sota
Yli sata upeaa, ennen julkaisematonta
valokuvaa
FT Laura Kolbe on Helsingin
yliopiston Euroopan historian
professori. FM Samu Nyström
on väitöskirjaansa viimeiste
levä tutkija, joka on perehty
nyt erityisesti vuoden 1918
tapahtumiin.

Kl 92.71
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 220 x 220 mm
Sidottu, n. 180 s.
Ovh 32,90 €
Maaliskuu 2008

Helsinki joutui punaisten käsiin 27.1.1918.
Valkoisten kenraali C. G. E. Mannerheimin
voitonparaati Helsingin vapauttamisen
kunniaksi järjestettiin 16.5.1918.
Väliin mahtuu yksi jännittävimmistä palasista pääkaupungin ja Suomen historiaa.
Teoksessa on kaksi asiantuntija-artikkelia: Professori Laura Kolbe pohtii sitä,
mitä kevät 1918 merkitsi Suomen historiassa ja minkälaisia seurauksia sillä laajasti ottaen oli nuorelle kansakunnalle. Tutkija Samu Nyström esittelee kevään 1918
konkreettiset tapahtumat ja niiden taustat. Kokonaisuuden täydentää valokuvaaja
Gunnar Lönnqvistin toista sataa historiallista valokuvaa, joita ei ole aiemmin
julkaistu.

Seppo Sipilä – Raine Haikarainen – Hannu-Matti Wahl
(toim.)

Malmi – Helsingin lentoasema
70 vuotta suomalaista ilmailua
Kirja koostuu asiantuntijaartikkeleista, joiden tekijöinä
ovat tunnetut ilmailuhis
torioitsijat ja asiantuntijat
mm. Seppo Sipilä, Raine
Haikarainen, Hannu-Matti
Wahl, Tero Auranen, Petri
Hiltunen, Ari Katajamäki,
Matti Korjula, Kavo Laurila,
Kai R. Lehtonen ja Mikko
Paiho.

Kl 69.64
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 220 x 220 mm
Sidottu, n. 320 s.
Ovh 38,90 €
Huhtikuu 2008
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Hieno historiikki ja katselukirja, ilmailuharrastajan toivelahja
Malmin historiallinen lentoasema on
Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja
yksi maailman ensimmäisistä ja parhaiten
säilyneistä siviililentokentistä. Teos kertoo
Malmin 70 vuotta täyttävän kentän kiehtovasta historiasta. Vuosikymmeniin mahtuvat niin suomalaisen siviililentämisen
alkuvaiheet, sota-ajan dramaattiset vuodet
kuin kentän kehittyminen suomalaisen ilmailun tärkeimmäksi koulutus- ja harrastuskeskukseksi. Mukana on runsaasti harvinaista kuvamateriaalia, aikalaiskuvauksia sekä välähdyksiä tämän päivän Malmin
monipuolisesta toiminnasta.

Sotakirjat ja historia

Jukka Seppinen

Vaaran vuodet?

Suomen selviytymisstrategia 1944–1950
Oliko Suomen itsenäisyys sodan jälkeisinä vuosina uhattuna?
Sodan päättyminen merkitsi Suomen poliittisessa elämässä suurta murrosta. Kommunistit puhuivat paljon vallankumouksesta. Ilma oli sakeana kysymyksiä ja epävarmuutta. Miten Suomi
luovi näiden hankalien aikojen lävitse? Olivatko
nämä vuodet Suomen itsenäisyyden kannalta
todellisia vaaran vuosia, kuten aiemmin on ajateltu? Valtiotieteiden tohtori Jukka Seppinen on
erikoistunut toisen maailmansodan jälkeiseen
aikaan ja Neuvostoliiton ajan poliittiseen historiaan. Hän selvittää tässä tutkimuksessa Suomen
selviytymisstrategiaa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina aina Paasikiven ensimmäisen
presidenttikauden loppuun saakka.

Rupert Butler

VTT Jukka Seppinen (s. 1945)
on poliittisen historian
tutkija, joka on työskennel
lyt ulkoasiainministeriössä
lähetystöneuvoksena ja
poliittisen osaston tutkimus
päällikkönä vastuualueenaan
mm. poliittiset neuvostosuh
teet (1970–1987). Seppinen
on julkaisut mm. poliittiset
elämäkerrat Urho Kekkosesta,
Johannes Virolaisesta ja Ahti
Karjalaisesta sekä teoksen
Menetetty Karjala? (2006).
Kl 92
Kansi Niko Manikas
Koko 148 x 210 mm
Sidottu, n. 240 s.
Ovh 31,90 €
Helmikuu 2008

Neuvosto-Venäjän mustat vuodet
Salainen poliisi tsaarinajoista nykypäivään
Stalinin hallinnon musta kirja
Kylmän sodan aikaan KGB oli maailman suurin
salaisen poliisin tiedusteluorganisaatio. Sillä oli
useita edeltäjiä: Cheka, OGPU, NKVD, NKGB
ja MVD. Nämä salaisen poliisin organisaatiot oli
luotu palvelemaan yhtä tarkoitusta: hävittämään
bolsevikkien viholliset. Tuloksena oli vainojen,
puhdistusten ja kansanmurhien sarja, joka hakee vertaistaan maailmanhistoriassa. Keskeinen
hahmo kaiken taustalla on Josef Stalin. Mutta
Venäjällä on kannettavanaan yksinvaltaisen perinteen taakka, joka ulottuu sekä Stalinia edeltävään aikaan että nykypäiviin.
Rupert Butlerin teos kartoittaa valtiollista
vallankäyttöä tsaarinajoista Putiniin. Se on asian
tunteva ja kattava raportti lähimenneisyydestä, joka on osaltaan heittänyt varjonsa Suomenkin ylle.

Rupert Butler on englantilai
nen historioitsija ja kirjailija,
joka on kirjoittanut useita
alan teoksia.

Kl 97.1
Kansi Amber Books
/ Kalevi Nurmela
Suomennos Päivi Paju
Koko 170 x 240 mm
Sidottu, n. 250 s.
Ovh 28,90 €
Huhtikuu 2008
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Lahjakirjat

Kurt Hörtenhuber – Conny Wolf

OUPS – Sydänten planeetan lähettiläs
Itävaltalaiset Kurt
Hörtenhuber ja Conny Wolf
ovat yhdessä luoneet sydä
meen käyvän Oups-hahmon,
joka on maailmanvalloituk
sellaan löytänyt tiensä jo
useisiin Euroopan maihin.
Kl 85.3
Kansi Conny Wolf
Suomennos Lauri Korolainen
Koko 165 x 155 mm
Sidottu, 52 s.
Ovh 17,90 €
Tammikuu 2008

Uuden ajan ”pikku prinssi”
”Mitään todella arvokasta ei voi rahalla
ostaa.” Näin opettaa Oups, pieni Sydänten
planeetan lähettiläs. Hän on jo kauan seurannut Maan asukkaiden toimia ja joutunut surukseen toteamaan, että murhe ja
tyytymättömyys ovat levinneet kaikkialle
tällä kauniilla planeetalla.
Niinpä hän päättää tulla tapaamaan
Maan asukkaita ja tuoda tullessaan kaksi
lahjaa: Ilon ja Rakkauden.
Ihastuttava piirroshahmo, joka auttaa katsomaan uusin silmin meitä, Maan
asukkaita.
Kauttaaltaan nelivärinen, kauniisti kuvitettu lahjakirja, jonka lopussa on pienessä kirjekuoressa viisi pientä ja viehättävää tervehdyskorttia rakkaalle, ystävälle, läheiselle…

Päivi Lipponen (toimitus) & Kristiina Turtonen (kuvitus)
Päivi Lipponen on filosofian
tohtori ja kansanedustaja.
Hän on aikaisemmin koonnut
runokokoelmat Ojennan käden (2005) yhdessä taiteilija
Emmi Vuorisen kanssa ja
Sinulle, äiti (2007) taiteilija
Kristiina Turtosen kanssa.
Kristiina Turtonen on naanta
lilainen kuvataiteilija.

Kl 85.22, 82.2
Kansi Maria Appelberg
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, 48 s.
Ovh 21,90 €
Tammikuu 2008
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Sinulle, rakas

Helliä sanoja ja herkkiä kuvia rakkaimmalle
Päivi Lipposen valitsemat rakkausrunot
puhuttelevat ja koskettavat. Kokoelmassa
on klassisia, mutta myös uudempia rakkausrunoja (mm. L. Onerva, Eino Leino,
Saima Harmaja, Edith Södergran, Lauri
Viita, Aulikki Oksanen, Mirkka Rekola ja
Eeva Kilpi). Rakastetut tekstit pukevat sanoiksi suuret tunteet. Runot on jaettu kolmeen osastoon, jotka kuvaavat rakkauden
eri vaiheita.
Kristiina Turtosen ihastuttavat akvarellit luovat kauniit kehykset runoille.

Lahjakirjat

Urpo Martikainen

Minun maisemani

Kuvia ja mielikuvia Suomesta
Akvarelleja ja mietteitä katoavista suomalaisista maisemista ja
muuttuvasta yhteiskunnasta
Urpo ”Upi” Martikainen tunnetaan työstään
MTV3:n uutisankkurina. Vähemmän tunnettu
hän on hienoista akvarellimaalauksistaan, joita on nyt koottu ensimmäistä kertaa kirjaksi.
Urpo Martikainen kuvaa akvarelleissaan ja lyhyissä teksteissään terävästi muuttuvaa suomalaista maisemaa ja yhteiskuntaa, oli sitten kysymys maatalon pihaan ruostuvasta traktorista,
Helsingin Karhupuiston 50-lukulaisesta lippakioskista tai Hanasaaren purettavaksi määrätystä voimalaitoksesta.

Urpo Martikainen on tunnet
tu tv-kasvo ja pitkäaikainen
MTV3:n uutisankkuri. Hän
on Suomen Akvarellitaiteen
yhdistyksen jäsen. Urpo
Martikainen on pitänyt useita
akvarellinäyttelyitä eri puolil
la Suomea.
Kl 85.22
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 250 x 220 mm
Sidottu, 56 s.
Nelivärinen
Ovh 23,90 €
Helmikuu 2008

Katja-Maaria Kaskinen – Minna L. Immonen

Sinulle

Rohkeuden, toivon ja ilon sanoja
Elämänilon ja rohkeuden lähteille
Katja-Maaria Kaskisen uusista teksteistä huokuu kevään iloa ja uuden alkamisen riemua.
Tekijä on suunnannut sanansa erityisesti niille,
jotka ovat elämässään uuden edessä ja etsivät
vielä itselleen elämänrohkeutta.
Minna L. Immosen keväisen värikkäät ja
ihastuttavat akvarellit käyvät leikkisää vuoropuhelua Kaskisen runojen kanssa. Kirja sopii
erinomaisesti valmistujaislahjaksi kevään ja kesän juhliin tai vaikkapa ystävälle vietäväksi.
Haluaisin sydämelläni nähdä sinut
kuin kukka: avoimena.
Olethan varovainen,
etten taas muutu kiveksi.
Uskallathan, että voittaisimme
toisillemme vapauden.

Katja-Maaria Kaskinen on
nuoren polven runoilija. Hän
on julkaissut aiemmin teokset
Edessä oma elämä, Kiitos kun
jaat tämän hetken, Kiitos kun
olet olemassa ja Elämä kaikissa
väreissä (2007).
Minna L. Immonen on pidetty
oululainen akvarellisti ja kort
titaitelija. Hän on kuvittanut
aiemmin mm. teokset Lumen
valossa (2006), Iloa, onnea,
uskallusta (2007) ja Elämä
kaikissa väreissä (2007).

Kl 85.22
Kansi Maria Appelberg
Koko 130 x 245 mm
Sidottu, 56 s.
Nelivärinen akvarellikuvitus
Ovh 19,90 €
Maaliskuu 2008
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Sarjakuvakirjat

Toni Tirri

Leppiz, ruohonjuuritason Casanova
Ruohikossa suhisee

Uusi, hulvaton sarjakuvasankari
Toni Tirri on turkulainen
nuoren polven sarjakuvapiir
täjä, joka on luonut Leppizleppäkerttuhahmon. Hän on
julkaissut aiemmin Leppizalbumit Ruohonjuuritason
Casanova, Leppiz – Kaiken
ikäisille ja Leppiz-kalentereita.

Kl 85.32
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 210 x 150 mm
Sidottu, 72 s.
Ovh 14,90 €
Helmikuu 2008
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Leppiz on nuori ja hulvaton hurmurikerttu, varsinainen leppäkerttujen Casanova.
Leppikzellä on enimmäkseen mielessä se yksi asia, eivätkä Leppikzeltä lopu keinot uusia valloituksia tehdessään. Suhderintamalla kaikki ei kuitenkaan suju aina ruusuisesti ja välillä tulee myös turpiin, kun pettyneet neitokertut sanovat
Leppikzelle suorat sanat. Tarinan edetessä Leppiz joutuu usein menemään myös
itseensä ja pohtimaan syvällisemmin tekemisiään ja leppäkertun ihmeellistä elämää.

Sarjakuvakirjat

Jim Davis

Karvisen dieettikirja
Konstit ovat monet, kun Karvinen
ottaa vaa’asta mittaa
Karvinen ei kaihda keinoja, kun nälkä saa
olostaan nauttivan laiskurikissan ärtyisäksi. Esko ei tunnu millään ymmärtävän elämän syvintä tarkoitusta – syömistä – vaan
pakottaa Karvis-poloisen dieetille hurjin
seurauksin. Karvinen on sitä mieltä, että
yksikin ruoka-annos riittää, kunhan koko
on oikea. Paatuneinkin sydän sulaa tarkkaillessa Karvisen epätoivoisia ponnisteluja vatsansa täyttämiseksi. Elämä on lyhyt – syö niin paljon kuin ehdit!

Charles M. Schulz

Ressun kanssa kuntoon
Ehdoton käsikirja jokaiselle kesäksi kuntoon aikovalle
Mitkä ovat kunnon beaglemme konstit
päästä koiramaiseen huippukuntoon? Mitä
lajeja Ressu suosii ja saako hän Kaustisen
huijattua mukaan eläimellisiin liikuntaharrastuksiinsa? Tässä kirjassa päästään
tutustumaan lenkkeilyn salaisuuksiin
Ressun tapaan. Hän opastaa meitä kuntoilun perusteisiin, välineisiin ja rajoituksiin.
Ressu tutustuttaa meidät myös eri lajeihin
ja niiden filosofiaan.

Jim Davis on Karvisen luoja.
Ensimmäinen sarjakuva ilmestyi 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 85.32
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Katriina Puputti
Koko 148 x 180 mm
Sidottu, 57 s.
Mustavalkoinen piirroskuvitus, lisäväri
Ovh 12,90 €
Tammikuu 2008

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 Tenavatsunnuntaisarjakuva ilmestyi
seuraavana päivänä.

Kl 85.3
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Juhani Korolainen
Koko 148 x 180 mm
Sidottu, 56 s.
Mustavalkoinen piirroskuvitus, lisäväri
Ovh 12,90
Huhtikuu 2007
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Hengelliset
kirjat

Nunna Kristoduli

Rukouksen virta
Elämänvoimaa uskosta ja rukoushiljaisuudesta

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: Rukouksen valaisema
tie (2005), Sielun lääke (2007)
sekä yhdessä Suvi-Anne
Siimeksen kanssa kirjeen
vaihtokirjan Taivas alkaa
maasta (2006).

Kl 20
Kansi Petter Martiskainen
/ Kalevi Nurmela
Koko 130 x 200 mm
Sidottu, n. 180 s.
Ovh 27,90 €
Maaliskuu 2008
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Rukouksen virta johdattaa sisälle niihin rikkauksiin, joita ortodoksinen rukousperinne tarjoaa oman aikamme etsivälle ihmiselle. Nunna Kristoduli osoittaa,
miten rukous voi tulla osaksi jokapäiväistä arkea ja miten sen elämää eheyttävä
vaikutus on avoinna kaikille. Hänen hoitavat ja syvälliset tekstinsä ovat helposti
lähestyttävää ja ymmärrettävää puhetta, jolle ortodoksinen perinne antaa vuosisadasta toiseen kestäneen perustan.

Hengelliset
kirjat

Anna-Maija Raittila

Onnea ja siunausta päivääsi
Elämänilon ja voimavarojen lähteille
Anna-Maija Raittilan koskettavat ja syvälliset tekstit johdattavat elämänilon ja
voimavarojen lähteille. Kirjaan on koottu
Anna-Maija Raittilan tunnetuimpia virsiä, rukouksia ja runoja. Tekstejä tukevat
Taneli ja Aarne Laasosen kauniit valokuvat. Kirja on isotekstinen.
Nyt kulkee halki korpimaan
Jumalan lapsen tie,
vaan päivän matkan kerrallaan
se kotiin täältä vie.

Anna-Maija Raittila (s. 1928)
on tunnettu lyyrikko ja
virsirunoilija sekä arvostettu
kirkollinen vaikuttaja. Hän
on kirjoittanut, kääntänyt ja
toimittanut lähes 300 teosta.
Anna-Maija Raittila on saanut
lukuisia kirjallisuuspalkintoja,
mm. Pro Finlandia -mitalin
vuonna 1976.
Kl 24.1
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 200 x 200 mm
Sidottu, 48 s.
Nelivärinen, valokuvia
Ovh 14,90 €
Tammikuu 2008

Anna-Maija Raittila

Juha Pihkala

Piispa

Kurkistus kirkon kulissien taakse
Juha Pihkala vihittiin piispaksi loppiaisena 1997. Millaisen piispan Tampereen
hiippakunta sai miehestä, joka halusi papiksi mutta jolle piispuus ei tullut koskaan
mieleen? Kirja lähestyy piispuutta sekä
yleisestä että henkilökohtaisesta näkökulmasta. Juha Pihkala kuvaa kattavasti, miten piispan virka on syntynyt ja kehittynyt
kirkon historiassa ja mitä piispuus merkitsee nykypäivän luterilaisessa kirkossa.
Henkilökohtaisessa osassa Juha Pihkala
arvioi, miten hän on selvinnyt omalle
kohdalle sattuneista haasteista, mm. julkisuussodasta Nokian liikkeen kanssa, seurakuntien hankalista henkilösuhteista tai
kärjistyneestä naispappeuskiistasta.

TT Juha Pihkala (s. 1942)
vihittiin Tampereen piispaksi
vuonna 1997, ja hän jää viras
taan eläkkeelle kesällä 2008.
Hän on julkaissut aiemmin
lukuisia akateemisia teoksia,
lehtiartikkeleita sekä mm. me
nestysteoksen Nurkkaan ajettu Jumala – Keskustelukirjeitä
uskosta ja tiedosta (2004)
yhdessä prof. Esko Valtaojan
kanssa.
Kl 99.1
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, 256 s.
Ovh 31,90 €
Tammikuu 2008
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Hengelliset
kirjat
Kirjan ovat toimittaneet
kenttäpiispa Hannu
Niskanen ja kenttärovasti
Valde Palola.

Hannu Niskanen – Valde Palola
(toim.)

Rauhan asialla

Puolustusvoimien kirkollinen
työ 90 vuotta
Puolustusvoimien kirkollisen työn
juhlakirja

Kl 39
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, n. 190 s.
Ovh 29,90 €
Maaliskuu 2008

Kirjassa on kymmenkunta
tasokasta artikkelia, joiden
kirjoittajina ovat mm. piispa
Voitto Huotari, TT Päivi
Salmesvuori, TT AnneBirgitta Yeung ja tulevai
suuden tutkija, KTM Ilkka
Halava. Kirjan toimittanut FM
Salla Korpela on kirjoittanut,
suomentanut ja on toimitta
nut useita kirjoja.

Kl 25.5
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 220 x 220 mm
Sidottu, n. 160 s.
Ovh 31,90 €
Huhtikuu 2008
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Kirjassa on neljä osaa, joista ensimmäisessä tarkastellaan sitä henkistä ja poliittista
maastoa, jossa maanpuolustus nykyisin
toimii. Riitta Uosukainen kirjoittaa naisista, rauhantyöstä ja maanpuolustuksesta.
Jyri Häkämies pohtii maanpuolustuksen
yhteiskunnallista merkitystä ja Esko Aho
rauhan esteitä globaalissa maailmassa. Toisessa luvussa arkkipiispat Jukka Paarma
ja Leo sekä piispa Jósef Wróbel pohtivat kirkkojen suhdetta maanpuolustukseen.
Käytännön kirkollisesta työstä kirjoittavat virassa nykyisin toimivat sotilaspapit,
ja työn lähtökohtia pohtivat omassa luvussaan amiraali Juhani Kaskeala ja kenttärovasti Hannu Niskanen.

Salla Korpela (toim.)

Rakkauden virassa

Diakonian ammattilaisten viisi vuosikymmentä
Kattava historiikki ja ajatuksia
herättävä raportti
Diakoniatyö on kirkon rakkaudensanomasta lähtevää työtä, joka on saavuttanut
sotien jälkeisen ajan Suomessa kansalaisten
laajan arvostuksen. Diakonia on herkkä
yhteiskunnallisen kehityksen ilmapuntari
– se pitää niiden puolta, joilla ei ole muita
puolustajia.
Rakkauden virassa kääntää katseen diakoniatyöntekijöihin: millainen on ja
on ollut heidän koulutuksensa, asemansa kirkossa ja yhteiskunnassa, millaisissa
oloissa he tekevät työtään, millaiseksi he itse mieltävät kutsumuksensa ja työnsä.
Kauttaaltaan kuvitettu ja osin nelivärinen kirja sopii hyvin myös lahjakirjaksi.

Harrastekirjat

Robyn Russell

Gluteeniton keittiö
Hyvää helposti

Koko perheen keittokirja keliaakikon kotiin
Noin 50 000 suomalaisella on diagnosoitu keliakia. Keliakiaa sairastavien määräksi on arvioitu noin 100 000 ja noin kolmanneksella suomalaisista on geeniperimänsä perusteella taipumus gluteeniyliherkkyyteen.
Keliaakikon ruokavalion ei kuitenkaan tarvitse olla yksitoikkoista ”erityisruokaa”.
Robyn Russell on koonnut ruokakirjan, jonka ainekset sopivat tarjottavaksi
myös niille, jotka eivät tarvitse erikoisruokavaliota. Hän on koonnut kirjaan omia
suosikkireseptejään, jotka ovat helppoja valmistaa, eikä yksikään niistä vaikuta
”erityisruoalta”. Kirjassa on reseptejä alkuruoista jälkiruokiin.

Robyn Russell on sairastanut
keliakiaa 13 vuotta. Hän on
ollut intohimoinen kokki
viimeisen 12 vuoden ajan.

Kl 68.2
Kansi Elizabeth Ginn
/ Kalevi Nurmela
Suomennos Minna Penttinen
Koko 220 x 220 mm
Nidottu, 180 s.
Ovh 24,90 €
Helmikuu 2008
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Harrastekirjat

Kirsi Tuominen

Kaikki kompostoinnista
Käytännöllinen opas kompostointiin

Hortonomi Kirsi Tuominen
on puutarhaopettaja ja
Uudenmaan Marttojen ko
kenut puutarhaneuvoja, joka
tuntee kompostoinnin niksit.
Hän vetää pääkaupunkiseu
dulla suosittuja kompos
tointikursseja ja käy myös
paikan päällä taloyhtiöissä
kertomassa, miten kompos
tointi kannattaa järjestää.
Tuominen on kirjoittanut ar
tikkeleita kompostoinnista.

Kl 67.38
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 175 x 220 mm
Sidottu, n. 120 s.
Nelivärinen, valokuvia
Ovh 25,90 €
Maaliskuu 2008
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Kompostointi on helppo ja tehokas tapa vaikuttaa omaan ympäristöön, jopa ilmastomuutokseen. Se liittyy luonnonmukaiseen ja elämän jatkuvuutta ylläpitävään elämäntapaan. Kompostoimalla palautamme elämän takaisin sinne, mistä
se on tullutkin – maahan.
Kirjassa käydään lävitse kaikki peruskompostit, mm. puutarhan avokomposti,
ruokakomposti, käymäläkomposti, matokomposti, katekomposti ja tehdaskomposti. Kirja vastaa myös kaikkiin yleisiin kompostointiin liittyviin kysymyksiin.
Kirjassa on selkeitä kuvia ja ohjeita esim. oman kompostin rakentamiseksi.

Harrastekirjat

Jari Hassinen on rakennus
alan yrittäjä, joka innostui
aikuisiällä moottoripyöräi
lystä. Aiemmin Hassinen on
työskennellyt mm. markki
nointipäällikkönä ja sukellus
kouluttajana.

Marko Hartikainen – Jari Hassinen

Moottoripyörällä maailmanlaidalle
Siperian halki Vladivostokiin ja takaisin

Marko ”Härski” Hartikainen
on Nokian piirilevysuunnit
telija ja kaksikon ”Ihmemies
McGyver”, joka korjaa kaiken
ja ratkaisee eteen tulevat
tekniset pulmat.

Huikea seikkailu halki Siperian
Moottoripyöräilyn harrastaja Jari Hassinen saa huikean idean lähteä pyörällä
Vladivostokiin. Suunnitelma oli kokoluokassaan ennennäkemätön, sillä matkaa
tulisi kertymään yli 20 000 km. Kaveriksi löytyi yhtä ennakkoluuloton motoristi
Marko ”Härski” Hartikainen. Matka toteutui kesällä 2007, ja se kesti kaksi kuukautta. Kilometrejä matkamittariin kertyi huimat 24 600 km. Matkareitti kulki
halki eteläisen Venäjän arojen, poikkesi silkkitietä sivuten Gobin autiomaassa ja
päätyi Kiinan pohjoisrajaa pitkin Vladivostokiin. Paluumatkalla poikettiin lisäksi Baikaljärven jylhiin maisemiin.
Nelivärinen, upeasti kuvitettu matkakertomus on jokaisen motoristin ja matkailun harrastajan toivelahja.

Kl 40.8
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 250 x 220 mm
Sidottu, n. 120 s.
Nelivärinen
Ovh 28,90 €
Helmikuu 2008
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Harrastekirjat

Ben Reed
Ben Reed on tunnettu
englantilainen ruoka- ja
juomakirjailija. Reed on
myös tuttu tv-kasvo ja The
Times Magazinen kolumnisti.
Julkaissut mm. kansainväli
sen bestsellerin Coctail-aika.

Korjaussarja

Krapulaisen käsikirja
Helpotusta itseaiheutettuun
päänsärkyyn

Esipuhe ja suomennos Jone Nikula

Kl 68.27
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Jone Nikula
Koko 130 x 160 mm
Sidottu, n. 64 s.
Ovh 17,90 €
Huhtikuu 2008

Mitä tehdä, kun hauskojen juhlien seurauksena on saanut armottoman päänsäryn
ja seuraavana päivänä koko ruumis kärsii
tyhmästä päästä? Tämä kirja on rautainen
täsmälääke tähän itse aiheutettuun vaivaan.
Krapulaisen käsikirjassa selvitetään, miksi me ylipäätään saamme krapulan ja
mitä voisimme tehdä välttääksemme sen. Mitä kannattaa tehdä heti, kun huomaa
ylittäneensä omat rajansa? Mistä apua, kun vahingon huomaa tapahtuneen vasta
seuraavana päivänä?
Ben Reed tarjoilee tukun erilaisia krapulareseptejä, joista voi olla korvaamatonta apua kohmelossa kärvistelevälle. Krapulaisen avuksi on sekä alkoholittomia
että alkoholipitoisia juomia. Myyntimenestys Euroopassa.

Markku Siukonen

Urheilun vuosikirja 2008
Koe urheiluvuosi 2007 päivästä päivään
Markku Siukonen on tun
nettu urheilukirjailija. Hän
on julkaissut yli 70 urheilu
kirjaa, mm. Olympiakisat 100
vuotta ja Suuri suomalainen
keihäskirja, Kaikki urheilusta, 90 – Itsenäisen Suomen
Urheilusankareita (2007)
sekä vuosittain ilmestyvän
Urheilun vuosikirjan.

Kl 79.1
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 120 x 200 mm
Sidottu, n. 320 s.
Ovh 31,90 €
Maaliskuu 2008

ISSN 0358-9536
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Kirja esittelee urheiluvuoden 2007 kaikki
tärkeimmät tapahtumat, niin Suomen kuin
kansainvälisen urheilun huippuhetket sanoin, kuvin, tuloksin ja tilastoin. Mukana
ovat myös alppihiihdon, freestylen, hiihdon
ja lumilautailun MM-kilpailut, jääkiekon
ja salibandyn MM-turnaukset, suunnistuksen MM-rastit, yleisurheilun MM-kisat sekä formula- ja rallikausi 2007.
Teos sisältää tulokset, taulukot ja tilastot
yli 80 urheilumuodosta. Se on helppokäyttöinen tietopaketti ja hakuteos jokaiselle
urheilun ystävälle. Urheilun vuosikirja on
ilmestynyt jo yli neljännesvuosisadan ajan,
vuodesta 1979 lähtien. Nyt on vuorossa
teossarjan 29. osa.

Lastenkirjat

Sanna Pelliccioni

Onni-pojan mahtava matka
Värikäs ja iloinen matkakirja taaperoille
Onni matkustaa äidin ja isän kanssa ulkomaille Elviira-serkkua tapaamaan.
Matkalaukut pakataan ja lähdetään lentokentälle, jossa Onni katselee ihmeissään
lentokoneita. Onni matkustaa myös junalla, katselee merta ja lokkeja.
Tuulikki-täti, Pablo-setä ja Elviiraserkku ovat rautatieasemalla vastassa
Onnin perhettä. Onni pääsee leikkimään
rantahiekkaan ja polskii meressä serkkunsa kanssa. Satamassa Onni katselee laivoja ja tutkii iltahämärässä lepakoita ja yöperhosia.
Vihdoin kotona Onni näkee unta lentokoneesta, kuumailmapallosta ja laivasta. Mutta mitä Onnin matkalaukusta löytyykään?

Sanna Pelliccioni on biologi
ja kuvittaja. Hänen ensim
mäinen kirjansa Onni-pojan
puuhakas päivä ilmestyi
kesällä 2007.

Kl L 85
Kansi Sanna Pelliccioni
Koko 215 x 160 mm
Sidottu, 32 s.
Ovh 14,90 €
Helmikuu 2008

Suvi Vanhanen (teksti) & Laila Nevakivi (kuvitus)

Miksi leppäkertulla on pilkut?
Lapsi kysyy luonnosta

Ihmettele ja innostu luonnosta lapsen kanssa
Uusi teema loistavan vastaanoton saaneen Lapsen oman luontokirjan tekijöiltä.
Hillevi-hiiri ihmettelee yhdessä lasten kanssa luonnon monia kummallisuuksia.
Kirjassa kuljetaan keväästä kesän ja syksyn kautta talveen ja uuteen kevääseen.
Laila Nevakiven upeat akvarellit saavat pienen tutkijan innostumaan ja mielikuvituksen liikkeelle.
”Miten perhoset syntyvät?” Pieni vaivaishiiri oli pysähtynyt ruohon korrelle miettimään. Nokkosperhonen lepatti hetken niityllä ja lensi sitten pois.
”Mistä sadepisarat tippuvat? Minne purot virtaavat? Minulla ei ole hiiren haisun häivääkään!”, hiiri huokaisi.

Suvi Vanhanen on biologi
ja akvarellitaiteilija. Hän on
aiemmin julkaissut mm. teok
set Koko perheen sienikirja ja
Lapsen oma luontokirja (2007).
Laila Nevakivi on akvarellitai
teilija. Aikaisempaa tuotantoa
mm. Korvatunturin 7 salaisuutta (2006), Lapsen oma luontokirja (2007) ja Satu puusta joka
halusi muuttaa maalle (2007).

Kl L 56.8
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, 36 s.
Ovh 15,90 €
Maaliskuu 2008
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Pokkarit
Marketta Joutsiniemi toimii
Narsistien Uhrien tuki ry:n
toiminnanjohtajana, kun
toutuspsykologi Pia Kaulio
työskentelee Kiipula-sää
tiössä. Työryhmässä myös
psykiatri Gustav Schulman,
terapeutti Jyrki Pekola sekä
teologi Raimo Mäkelä.
Kl T 59.561
Kansi Pekka Vartiainen
ja Marianne Valotie
Koko 110 x 180 mm
Nidottu, 202 s.
Ovh 9,90 €
Tammikuu 2008

Tommy Hellsten on tunnet
tu kirjailija ja terapeutti, joka
on julkaissut lukuisia menes
tysteoksia kuten Virtahepo
olohuoneessa, Saat sen mistä
luovut ja Ihmisenpyörä.
Kl T 17.3
Kansi Niko Manikas
Koko 110 x 180 mm
Nidottu, 240 s.
Ovh 9,90 €
Tammikuu 2008

Pia Kaulio on kuntoutuspsy
kologi, joka työskentelee
Kiipulan aikuiskoulutuskes
kuksessa.
Hanna Svennevig on psyko
logian tohtori, joka työsken
telee Järvenpään aikuiskou
lutuskeskuksessa. Hän on
julkaissut aikaisemmin teok
sen Kehontuntemuksesta
itsetuntemukseen (2005).
Kl T 14.8
Kansi Juha Virkki / Comida
Communication Oy
Koko 110 x 180 mm
Nidottu, 174 s.
Ovh 9,90 €
Tammikuu 2008
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Marketta Joutsiniemi – Pia Kaulio –
Raimo Mäkelä – Jyrki Pekola – Gustav
Schulman

Naimisissa narsistin
kanssa

Tietoa narsismista, uhrina olosta, terapiasta ja
toipumisesta
Ensimmäinen kattava suomalaisten asiantuntijoiden
laatima teos, jossa kuvataan, millainen on narsistinen
luonnehäiriö, pureudutaan narsismin varjostamaan
parisuhteeseen, häiriön tunnistettavuuteen, terapiaan
ja juridiikkaan.

Tommy Hellsten

Kolmas mahdollisuus
Elämäntaitoa, toivoa ja rohkeutta kaikille
Tommy Hellsten vastaa kirjassaan hänelle lähetettyihin kysymyksiin elämän eri alueilta ja pohtii, onko
mahdollista kokea elämä mielekkäänä ja löytää uusi
ovi, kolmas mahdollisuus.

Pia Kaulio – Hanna Svennevig

Sisaruus – Rakkautta,
vihaa, kateutta
Tietoa ja tarinoita elämän pisimmästä
ihmissuhteesta
Kirjan teemoina ovat mm. sisarusten välinen kilpailu, vertailu, roolit perheessä, fyysinen ja psyykkinen
minäkäsitys, kateus, viha, itsetuho, syyllisyys, pelko,
kiintymys ja rakkaus.

Pokkarit

Tommy Hellsten

Ihmisenpyörä
Tarinoita ihmisen kilpajuoksusta ajan
vaatimusten paineessa

Kl T 17.3
Kansi Maria Appelberg
/ Station MIR
Koko 110 x 180 mm
Taskukirja, 192 s.
Ovh 9,90 €
Maaliskuu 2008

Unet ja myyttinen maailma avautuvat kertomuksina
teoksessa, jossa pohditaan arkea ja ihmisen elämän
syviä kysymyksiä.

Anna-Liisa Veijalainen

Nainen rintamalla
Dokumentaarinen kuvaus talvi- ja
jatkosodasta
Rohkean sotilaskotisisaren tarina toisen maailmansodan aikana käytyjen Suomen sotien ajalta.

Outi Nyytäjä

Menestys ja moraali
Pamfletti tehokkuudesta, menestyksestä ja
uudesta innovatiivisesta ihmisestä
Kirjoittajan kriittinen analyysi kohdistuu innovatiivisille ihmisille kehitettyihin menestysvalmennusohjelmiin, niiden kieleen, käsitteistöön ja moraaliin.

Anna-Liisa Veijalainen on
eläkkeellä oleva SOK:n ravin
tolatyöntekijä, äiti ja isoäiti.

Kl T 99.139
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 110 x 180 mm
Nidottu, 176 s.
Ovh 9,90 €
Maaliskuu 2008

Outi Nyytäjä on tunnet
tu ja palkittu dramaturgi,
käsikirjoittaja, journalisti ja
kolumnisti.
Hänen erityisalueitaan
ovat kuunnelmat ja niiden
ohjaaminen, kulttuuripoliit
tiset esseet ja kirjoitukset
teatterista. Hän on opettanut
elokuva- ja draamakirjoitta
mista Suomessa ja Ruotsissa.
Kl T 17.1
Kansi Jari Koski
Koko 110 x 180 mm
Nidottu, 160 s.
Ovh 9,90 €
Huhtikuu 2008
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Äänikirja
SoPhi-kirjat
Siiri Magga-Miettunen (s.
1941) on tehnyt elämäntyön
sä opettajana eri paikkakun
nilla, pisimpään Kemissä.
Kl 84.252
Kansi Kalevi Nurmela
13 CD-levyn kotelo
Koko 130 x 130 mm
Ovh 42,90 €
Tammikuu 2008

SoPhi-kirjat
Kirjan on toimittanut
VTT Mika Helander, joka
toimii sosiologian lehtorina
Helsingin yliopistossa.
Kl 36.133
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 148 x 210 mm
Nidottu, n. 220 s.
Ovh 28,00 €
Huhtikuu 2008

Kirjan ovat toimittaneet YTT
Paul-Erik Korvela ja YTT,
dosentti Kia Lindroos. He
toimivat politiikan tutkijoina
Yhteiskuntatieteiden ja filo
sofian laitoksella Jyväskylän
yliopistossa. He kuuluvat
myös Suomen Akatemian
huippututkimusyksikköön
”Poliittinen ajattelu ja käsite
muutokset”.
Kl 32
Kansi Jari Peltola
Koko 148 x 210 mm
Nidottu, n. 240 s.
Ovh 28,00 €
Tammikuu 2008
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Siiri Magga-Miettunen

Sire girji (Siirin kirja)
Koskettavaa Lappi-kuvausta Suomen
ensimmäisessä saamenkielisessä äänikirjassa
Siiri Magga-Miettusen humoristinen ja elämänmakuinen esikoisteos nyt saamenkielisenä äänikirjana. Tässä hilpeänhaikeassa elämänrapsodiassa Inarin erämaat
saavat inhimilliset kasvot. Magga-Miettunen kiteyttää novellimaisella tyylillään
pieniä ja suuria tapahtumia elämänkirjoksi, joka on värikäs kuin koppelon selkä.

Mika Helander (toim.)

Going global

Suomalaisen ay-liikkeen menestysresepti
globaalissa ajassa?
Tärkeä puheenvuoro ajankohtaisesta aiheesta
Talous ja elinkeinoelämä ovat globalisoituneet. Mitä tekee suomalainen ammattiyhdistysliike tässä murroksessa, jossa tuotantoa siirretään halvan tuotannon
maihin, maahanmuuttajat tulevat suomalaisille työmarkkinoille ja asioista päätetään uusissa neuvottelupöydissä?
Going global on varteenotettava puheenvuoro tämän päivän työelämää, ay-liikettä, globalisaatiota sekä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koskevaan keskusteluun. Kirja koostuu n. 10 artikkelista, joiden kirjoittajina ovat alan
parhaat asiantuntijat.

Paul-Erik Korvela – Kia Lindroos (toim.)

Avauksia poliittiseen
ajatteluun

Näköaloja politiikan monimuotoisuuteen,
valtio-opin yliopistollinen pääsykoekirja
Mitä politiikka on tai mitä se ei ole? Kuinka ajatella poliittisesti? Teos tarjoaa uusia perspektiivejä perinteiseen poliittiseen ajatteluun. Kirjan artikkelit perustuvat
näkemykseen, jonka mukaan poliittisuus on ennemminkin aspekti, joka voidaan
löytää kaikkialla, missä on konflikteja, missä asiat voisivat olla toisinkin.
Kirja koostuu n. 10 artikkelista, joiden kirjoittajina ovat alan parhaat asiantuntijat.

Tilauskirjat

Tilauskirjoja yrityksille ja yhteisöille
Minerva Kustannus toimittaa tilauskirjoja yritysten ja yhteisöjen
erilaisiin tarpeisiin mm.:
• juhlakirjat
• vuosikirjat
• historiikit
• lahjakirjat
• yritysasiakaskirjat
• projektikirjat
Vuosien ammattitaidoilla ja kilpailukykyisin hinnoin!

Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:
Hannu Niskanen – Valde Palola (toim.)

Rauhan asialla

Puolustusvoimien kirkollinen
työ 90 vuotta
Puolustusvoimien kirkollisen työn
juhlakirja, katso sivu 28.

Salla Korpela (toim.)

Rakkauden virassa

Diakonian ammattilaisten
viisi vuosikymmentä
Kattava historiikki ja ajatuksia
herättävä raportti, katso sivu 28.

Lasse Laaksonen

Taivaan vartijat

Ilmasotakoulun historia
Upea historiateos ilmavoimista
kiinnostuneille, katso sivu 14.
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Aiemmin ilmestyneitä

Ovh 28,90

Ovh 32,90

Ovh 28,90

Ovh 27,90

Ovh 37,90

Ovh 29,90
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Ovh 26,90

Ovh 27,90

Ovh 27,90

Ovh 29,90

Ovh 25,90

Ovh 28,90

Ovh 27,90

Ovh 27,90

Ovh 26,90

Ovh 34,90

Ovh 28,90

Ovh 29,90

Ovh 28,90

Ovh 29,90

Ovh 27,90

Ovh 29,90

Ovh 27,90

Ovh 28,90

Ovh 31,90

Ovh 19,90

Ovh 18,90

Ovh 17,90

Ovh 18,90

Ovh 27,90

Ovh 19,90

Ovh 14,90

Ovh 31,90

Ovh 19,90

Ovh 29,90

Ovh 15,90

Ovh 32,90

Ovh 21,90

Ovh 24,90

Ovh 24,90

Ovh 14,90

Ovh 26,90
39

Puistokatu 3 B 18, 00140 Helsinki • Viitaniementie 13, 40720 Jyväskylä
www.minervakustannus.fi

