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Kannessa Tommy Hellsten, 
kuva Seppo J. J. Sirkka

Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja, 
kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.



Kevään kirjapuutarha puhkeaa kukkaan

S yksyn pimeiden päivien jälkeen koittaa Minervan kirjakevät täynnä puu-
tarhan ja parvekkeen kukkien tuoksuja, varjokasvien rehevyyttä ja ihanien 
kärhöjen lumoa.  Kevätmuuton myötä linnut palaavat pohjolaan, ja villi, 

kesytön Suomi tarjoaa jännittävän tutkimus- ja aikamatkan läpi maamme. L. M. 
Montgomeryn klassikko Marigoldin lumottu maailma vie puolestaan nostalgia-
matkalle menneeseen, ja Jules Vernen mukana liidämme Kuumailmapallolla yli 
Afrikan. Hieman rauhallisempaan tahtiin matkaamme Afrikkaan polkupyörällä 
Euroopan halki miettien samalla maailmanmenoa. Oivallusten poluille johdatte-
lee Tommy Hellsten, joka rohkaisee lukijaa ottamaan etäisyyttä oman elämänsä 
kiireeseen ja suorittamiseen. 

Kirjatarhamme tarjoaa myös jännitystä Minerva Crime -uutuuksien parissa, 
mielenkiintoisia henkilökuvia, historiaa, runsaasti tietoa elämän eri aloilta sekä 
kauniita lahjakirjoja ystäville, rakkaille ja kaikille kevään juhlijoille. Ja kun on 
kevät, on aika pohdiskella hieman ”parisuhtehen patolokiaa”.

Kevään myötä pikkuinen OUPS tuo maan ihmisille auringonsäteitä ja iloa, 
aikuiset naiset virittävät lauluja iki-ihanien suosikkisävelmien tahdissa ja me 
kaikki nostamme maljan uudelle kirjakeväälle.

Hyviä lukuhetkiä mielenkiintoisen ja kattavan kirjavalikoiman parissa!

Leena Uusitalo
yhteyspäällikkö
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Kl 84.2 
Kansi Päivi Veijalainen 
Suomennos ja jälkisanat Sisko
Ylimartimo 
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 220 s
Ovh 28,90 €
Maaliskuu 2009

L. M. Montgomery

Marigoldin lumottu maailma
Montgomerya parhaimmillaan – Anna-kirjojen tekijän lumoava, 
ennen suomentamaton teos 

Montgomery vie lukijansa pieneen ja idylliseen kyläyhteisöön Prince Edwardin 
saarelle 1900-luvun alun Kanadassa. Teos on herkkä kuvaus Marigold Lesleyn 
kasvusta, sielunmaisemasta ja lapsuuden kokemuksista kehdosta murrosikäiseksi 
nuoreksi neidoksi. Hänen lähipiiriinsä sukukartanossa kuuluvat rakastava äiti, 
ankara isoäiti sekä tiivis suku- ja kyläyhteisö mutta myös salaperäinen mielikuvi-
tusystävä. Koko lähipiiri saa seurata eloisan ja hyväntahtoisen Marigoldin edes-
ottamuksia ja seikkailuja.

Kirja vie nostalgiamatkalle menneeseen maailmaan. Se on viihderomaani, 
joka tarjoaa annoksen kartanoromantiikkaa. Ennen kaikkea se on kehityskerto-
mus, joka saa lukijan miettimään suhdetta eri sukupolvien välillä. 

Kanadalainen Lucy Maud 
Montgomery (1874–1942) 
on yksi rakastetuimmis-
ta tyttökirjojen luojista. 
Montgomery on tarinanker-
toja, jonka elämään kirjoitta-
minen kuului nuoruudesta 
lähtien. Hän julkaisi kirjoja, 
runoja ja novelleja, joista 
tunnetuimpia ovat Anna- ja 
Runotyttö-kirjat. 
Magic for Marigold ilmestyi 
1929.



Kaunokirjallisuus

5

Jules Verne

Kuumailmapallolla Afrikan halki
Vernen klassikko uutena käännöksenä

Keksijä Samuel Ferguson, hänen palvelijansa Joe ja ystävänsä Dick Kennedy läh-
tevät ylittämään kuumailmapallolla vielä varsin tuntematonta Afrikan manner-
ta. 

Matka alkaa Itä-Afrikasta Sansibarin sulttaanikunnasta kohti länttä ja jatkuu 
yli Saharan autiomaan. Miehet kokevat matkallaan tuhat ja yksi huikeaa seik-
kailua ja henkeä salpaavaa jännityksen hetkeä. Kuumailmapallon matka ulottuu 
Senegaliin asti, jonne kumppanukset onnellisesti laskeutuvat. Onnistuneen mat-
kan päätteeksi miehet kiidätetään Englantiin, missä heidät otetaan sankareina 
vastaan.

Alkuperäisteos ”Cinq semaines en ballon” ilmestyi vuonna 1863. Tässä teokses-
saan Verne kehitti ne ainekset, jotka jatkossa takasivat menestyksen myös hänen 
lukemattomille muille romaaneilleen. 

Jules Verne (1828–1905) 
tunnetaan monista klassi-
koistaan, ja häntä pidetään 
tieteiskirjallisuuden uranuur-
tajana. Hän loi oman tieteel-
lispainotteisen seikkailuro-
maanityylinsä sekoittamalla 
jännittävällä tavalla tekniikan, 
historian ja maantieteen 
tosiasioita vallattomaan mie-
likuvitukseen. 
Minerva Klassikot -sarjassa 
aikaisemmin ilmestyneet 
Maailman ympäri 80 päivässä 
ja Kapteeni Nemo.

Kl 84.2 
Kansi Päivi Veijalainen 
Suomennos Kristina Haataja 
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 300 s
Ovh 28,90 €
Maaliskuu 2009
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Patricia McCormick

Viilto
Kun ahdistus piirtyy ihoon

Riipaiseva romaani nuoren tytön 
selviytymistaistelusta

Viilto on tarina itseään viiltelevästä nuoresta, 
Calliestä, ja hänen paranemisestaan. Romaani 
sijoittuu hoitokotiin, jonka asiakkaisiin kuulu-
vat myös syömishäiriöistä ja päihdeongelmis-
ta kärsivät nuoret tytöt. Lukija pääsee lähelle 
Callien mielen maailmaa ja saa seurata läheltä 
tytön kivuliasta toipumisprosessia. Kirja on 
raastava mutta samalla hellyttävä ja toivoa an-
tava tarina, jossa pahoinvoinnin takana vaikuttavat ongelmat tuodaan hienosti 
kerronnan keinoin lukijan koettaviksi.

Viilto on uusi hieno aluevaltaus rankkaan aiheeseen. Englanninkielisessä kir-
jallisuudessa tämä teema on jo oma genrensä.

Patricia McCormick on vapaa 
toimittaja ja kirjoittaa sään-
nöllisesti kirja-arvosteluja 
New York Timesiin ja Parents 
-aikakauslehteen. 
Viilto on hänen esikoisromaa-
ninsa.

Eero Pokela

Joulukuun kuudes 
Historiallinen romaani Kyösti 
Kalliosta ja hänen ajastaan

Suomen itsenäisyyden ensimmäiset 
myrskyisät vuosikymmenet

Senaattori ja presidentti Kyösti Kallio on kes-
keinen hahmo romaanissa, joka kuvaa itsenäi-
sen Suomen syntyä ja maan luotsaamista läpi 
raskaiden vuosikymmenten. 

Kolmekymmentäluvun kiihkeinä vuosi-
na presidentti Kyösti Kallio aiotaan murhata 
erään junamatkan aikana. Kallio saa asiasta vihiä ja marssii suoraan attentaattia 
suunnittelevien miesten eteen. Hanke raukeaa siihen.

Romaani päättyy sotavuosiin ja Kallion kuolemaan Helsingin rautatiease-
malla. Joulukuun kuudes on vahva ja värikäs teos, jossa Pokela maalaa uskot-
tavan ajankuvan sotia edeltävästä suomalaisesta ja pohjalaisesta yhteiskunnasta. 
Tapahtumia tarkastellaan sekä valtakunnan huipulta että tavallisten suomalais-
ten perheitten näkökulmasta.

Eero Pokela on toiminut 
Rautaruukin viestintäpäällik-
könä. Joulukuun kuudes on 
Pokelan kymmenes teos. Hän 
on julkaissut aiemmin mm. 
Sumujen saari, Hautajaiset 
Petroskoissa ja Kultakello.

Kl 84.2 
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 200 s
Ovh 29,90 €
Helmikuu 2009

Kl 84.2 
Kansi Suvi Sievilä
Suomennos Milla Karvonen
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 200 s
Ovh 27,90 €
Helmikuu 2009
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Kl 82.2 
Kansi Mari Valotie
Koko 148 x 190 mm 
Sidottu, 96 s
Ovh 19,90 €
Marraskuu 2008

Heli Slunga

Varjomadonna
Väkevää runoutta pohjoisesta

Slunga kuvaa runoissaan vierautta ja osatto-
muutta, jota nainen voi rooleissaan ja muiden 
naisten keskellä tuntea. Runot leikkaavat arki-
maiseman halki ja tunkeutuvat suojatuille alu-
eille: sinne, mistä ei saisi puhua. Varjomadonna 
rikkoo sädekehänsä, on syrjässä eikä huoli 
mystifioitua madonnanroolia ylleen. Mutta sen 
langettamaa varjoa ei pääse pakoon.

Kahlasit liian syvälle. 
Ei ollut vaihtoehtoa / paluuta
myöhemmin muistaisit vain viillot
kasvoille lyövät aallot kuin pahan unen
arpien 
tyhjyyden iholla

”Heli Slungan lyyrinen minä panee peliin koko elämän.” 
(Olavi Jama, Kaleva)

Heli Slunga on tervolalais-
lähtöinen nuoren polven 
runoilija, joka saavutti toisen 
sijan J. H. Erkon runokilpai-
lussa keväällä 2007. Häneltä 
on aikaisemmin ilmestynyt 
runokokoelma Jumala ei soita 
enää tänne.

Arto Juurakko

Rakkauren kipunoota 
pohojalaasittain
Parisuhtehen patolokiaa II

Rakkautta ”suoraa syrämmestä”

Juurakon runojen aihepiirit vaihtelevat tunteis-
ta puhumisen vaikeudesta yhdessäolon ihanuu-
teen ja surkeuteen sekä rakkauden hedelmiin. 
Sanomisen tapa rakastamisen arjesta on kotoi-
san läheinen. Runojen totinen ilme kätkee sisäänsä hersyvää huumoria ja pilkettä 
sekä syvää inhimillisyyttä. Raikas ja erilainen, pohojalaanen murre kääntyy myös 
rakkauden kieleksi.

Ethän tee musta kynnysmattua, johka mennen tullen pyhiit jalakas, 
nojatualia, johka on mukava istahtaa silloon, ku maalima murijoo, 
asiapoikaa, joka juaksoo kaupoos ja virastoos, soittaa sun puhelut.
– Tullahan meiksi

”Juurakon runoista voi pohjalaismieskin lainata herkkiä lauseita” (Ilkka). 
”Voittajaruno kertoo loistavalla itseironialla, kuinka vaikeaa on tunnustaa rakka-
us suoraan. Arjen elementteihin verhottu viesti on kuitenkin aito ja kaunis.” (Tommy 
Tabermann)

Arto Juurakko on eteläpoh-
jalainen kulttuurituotannon 
lehtori ja Suuren rakkausru-
nokilpailun voittaja vuodelta 
2007. Aikaisemmin ilmestynyt 
Yhyres kaharen – parisuhtehen 
patolokiaa.

Kl 82.2 
Kansi Suvi Sievilä 
Koko 148 x 190 mm 
Sidottu, n. 100 s
Ovh 19,90 €
Huhtikuu 2009
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Jukka Niskanen

Sapelikissa
Alkuvoimainen rikosromaani

Jake Klein on KRP:n rikosylikonstaapeli, 
joka on karkotettu Helsingistä Joensuuhun 
epäsovinnaisten metodiensa ja sopeutu-
mattomuutensa vuoksi. Kaupungissa on 
tuskin ennätetty toipua edellisestä palk-
kamurhasta, kun paikallisen suuryrityk-
sen lähes koko johtoryhmä teloitetaan 
ammattimaisesti keskellä kirkasta päivää. 
Kun kaksi samaa kaavaa noudattavaa mur-
havyyhteä osuu lyhyen ajan sisällä samaan 
kaupunkiin, on Jaken kaltaiselle miehelle 
on tilausta. Mutta mitä syvemmälle Jake 
tutkimuksissaan etenee, sitä oudommaksi 
käy maasto ja sitä useamman varpaille hän 
joutuu astumaan. Jutun selvittämisestä tu-
lee Jakelle pakkomielle, joka vie hänet yli 
valtiollisten ja ammatillisten rajojen. 

Jukka Niskanen on palkittu 
kirjoittaja, jonka romaa-
ni Yölisko oli Helsingin 
Sanomien esikoiskirjakilpai-
lun finaalissa vuonna 2000. 
Rikosylikonstaapeli Jake 
Kleinista kertovan sarjan 
edellinen osa Pahan käden-
jälki ilmestyi keväällä 2008. 
Kirjoittamisen ohella Jukka 
Niskanen toimii taiteilijana ja 
muotoilun opettajana. 

Kl 84.2 
Kansi Jarkko Nikkanen 
Koko 135 x 210 mm 
Siottu, n. 300 s
Ovh 27,90 €
Huhtikuu 2009

Max Manner on Turusta 
kotoisin oleva kirjailija, joka 
asuu Luxemburgissa. Hän 
on julkaissut aikaisemmin 
kaksi komisario Anna Mäen 
tutkimuksista kertovaa rikos-
romaania, Revanssi (2007) ja 
Demi-Sec (2008). 

Max Manner

K18
Hyytävä psykologinen trilleri 

Kuumuutta huokuva Turku ei ole enää enti-
sellään. Kolmen naisen kohtalot kietoutuvat 
kammottavalla tavalla yhteen sarjamurhia 
tehtailevan psykopaatin pitäessä poliisia 
pilkkanaan. Ylikomisario Anna Mäki, kapi-
nahenkinen entinen poliisi Annika Malm ja 
utelias vanha nainen joutuvat tahtomattaan 
tapahtumien keskiöön. Panokset kovenevat, 
ja Annika Malm sysätään suurten ratkaisu-
jen eteen. Matka mielen pimeälle puolelle 
alkaa, ja Annika havaitsee kamppailevansa 
nerokkaan sairasta mieltä vastaan.

Autio huvila, sairas mieli ja oudot tuntemattomat tahot lataavat jännityksen sietä-
mättömälle tasolle. Pystyykö Anna Mäki selvittämään elämänsä solmut rakkaudes-
sa ja työrintamalla? Onko mikään ympärillä enää aitoa – juuri sitä, miltä näyttää?

K18 on Annika Malm -trilogian aloitusteos.

Kl 84.2 
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 250 s
Ovh 27,90 €
Helmikuu 2009
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Tommy Hellsten

Pysähdy – olet jo perillä
12 oivalluksen polku

Tommy Hellstenin kanssa oivallusten tielle

Vain pysähtymisen ja hiljaisuuden äärellä syntyy oivallus, joka voi johtaa muutok-
seen. Kokenut terapeutti ja muiden auttaja rohkaisee lukijaa ottamaan etäisyyttä 
oman elämänsä kiireeseen ja suorittamiseen. Todellinen elämä on liikettä, mat-
kaa elämisen riemuun ja ihmeeseen. Hellsten kutsuu muita kulkijoita kiipeämään 
kanssaan vuorelle, jossa kypsyy oivallus. Siellä ihminen vapautuu turhasta ja täyt-
tyy uudestaan sillä, mitä ilman hän ei voi lopulta elää. 

Kirjan hienot oivallukset kutoutuvat poluksi, jonka ovat synnyttäneet vuosien 
kokemus terapiatyöstä, itsensä kohtaamisesta ja herkkyydestä kuulla, nähdä ja 
kokea.

”Vuorella kohtaamme itsemme, syvyytemme, totuutemme. Vuorella uudistumme 
ja vuorella löydämme levon. Ilman vuorella oleskelua tyhjenemme, luovuutemme 
tyrehtyy, muutumme koneiksi.”

Tommy Hellsten on tunnettu 
kirjailija ja terapeutti. Hän on 
julkaissut useita menestyste-
oksia kuten Virtahepo olohuo-
neessa, Saat sen mistä luovut 
ja Kolmas mahdollisuus.

Kl 17.3 
Kansi Pekka Vartiainen 
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 170 s
Ovh 31,90 €
Maaliskuu 2009
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Simon Crompton

Rakastuin narsistiin
Miksi narsisti hurmaa?

Ajallemme tyypilliset julkisuuden ihannointi, suorituskeskeisyys ja kilpailuhen-
kisyys ruokkivat minäkeskeistä maailmankuvaa. Kirjoittaja on perehtynyt laajasti 
luonnehäiriöisten potilaiden elämäntarinoihin, tapausselostuksiin sekä persoo-
nallisuustesteihin, joiden pohjalta Rakastuin narsistiin on syntynyt.

Crompton vastaa mielenkiintoisiin kysymyksiin, kuten miksi naiset rakastuvat 
väkivaltaisiin ja itsekeskeisiin miehiin, miksi miehet ovat alttiimpia narsismille 
kuin naiset ja miten narsismin erottaa normaalista itsekkyydestä. Kirjassa näkö-
kulmana ovat erityisesti parisuhteen kysymykset, joihin arjen makua tuovat lu-
kuiset naisten tositarinat. Kirja tarkastelee ilmiötä kiihkottomasti, esittelee uutta 
tutkimustietoa, herättää keskustelua ja antaa myös välineitä toipumiseen.

Simon Crompton on englan-
tilainen toimittaja. Hän on 
kirjoittanut ja toimittanut 
terveysaiheisia artikkeleita 
BBC:lle ja Times-lehteen.

Kl 14.8 
Kansi Satu Kontinen 
Suomennos Anne 
Ali-Raatikainen 
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 260 s
Ovh 29,90 €
Maaliskuu 2009
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Malmi – Pulliainen – Sirkka

Uuden äidin selviytymisopas
Ravinto, liikunta, krempat, hemmottelu, ihmissuhteet

Innostavia ohjeita uudelle äidille

Eikö synnytysvalmennuksen pirteä vetäjä muis-
tanut kertoa, mitä tapahtuu synnytyksen jälkeen? 
Voiko ennen esikoisen syntymää tietää, mitä on 
todellinen väsymys? Kuka pitää huolta tuoreen 
äidin jaksamisesta? Entä parisuhde, oma kunto, 
roikkuva vatsa? Uudella äidillä on roppakaupal-
la kysymyksiä, mutta mistä vastaukset? 

Tämä opas on syntynyt kirjoittajien omista 
tarpeista ja kokemuksista. Se kulkee äidin rin-
nalla vauvan ensimmäisistä päivistä eteenpäin ja siinä käsitellään liikunnan ja 
ravinnon ohella myös äitiyden henkistä puolta; iloja, itkuja, ahdistusta ja onnea. 
Teos ei ole ryppyotsainen kunto-opas vaan pilke silmäkulmassa laadittu käytän-
nöllinen, kannustava ja elämänmakuinen kirja äidiltä äidille.

Raikas kuvitus ja hyvät kuvasarjat innostavat mm. liikunnan saloihin.

Mia Malmi (oik.) on toimittaja, 
joka on aikaisemmin jul-
kaissut mm. teoksen Kokkaa 
tähtien kanssa. Siru Pulliainen 
(vas.) on Faf Personal Trainer, 
joka on aikaisemmin julkais-
sut teoksen Treenari yhdessä 
Minna von Reichen kanssa. 
Seppo J. J. Sirkka on palkittu 
valokuvaaja, joka on julkais-
sut lukuisia valokuvateoksia.

Rauli Mäkelä

Reuma ja niveltulehdukset
Luonnonmukainen hoito

Parantaako paasto? Auttaako kasvissyönti?

Reumaa ja niveltulehduksia sairastaa lähes 100 000 
suomalaista. Kirja kertoo niveltulehduksien luon-
nonmukaisten hoitojen periaatteista. Se perustuu 
Rauli Mäkelän omiin lääkärintyössä saatuihin ko-
kemuksiin. Luonnonmukaisen hoidon tärkeimmät 
työkalut ovat tervehdyttävä ruokavalio, probioot-
tinen hoito, tulehdusta hillitsevät ravintolisät, lii-
kunta ja stressinhallinta. Nämä menetelmät ovat 
turvallisia ja myrkyttömiä perinteisiin reumahoi-
toihin verrattuna. Luontaisia hoitomenetelmiä 
voidaan käyttää rinnakkain tavanomaisen lääki-
tyksen kanssa. Parhaassa tapauksessa potilas tulee 
toimeen ilman reuman hoitoon käytettyjä syöpä-
lääkkeitä ja kortisonitabletteja. 

Kirja on asiantunteva ja selkeä. Lukuisat tapausselostukset valaisevat sairautta 
ja sen hoitoa konkreettisesti.

Rauli Mäkelä on korvatautien 
erikoislääkäri ja luontaislää-
ketieteen arvostettu pioneeri. 
Hän on aikaisemmin julkais-
sut Timo Elon kanssa kirjan Irti 
tulehduskierteestä.

Kl 59.4 
Kansi Satu Kontinen 
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, 144 s
Ovh 27,90 €
Tammikuu 2009

Kl 59.571, 79.6 
Kansi Kirsti Talsi
Ulkoasu kauttaal-
taan nelivärinen
Valokuvat Seppo J. J. Sirkka
Koko 195 x 220 mm 
Sidottu, n. 150 s
Ovh 27,90 €
Helmikuu 2009
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Toimittanut Juha Veli Jokinen

HOMO! LESBO! 
Tositarinoita 2000-luvun 
Suomesta

Millaista on elää homona tai lesbona 
nykypäivän Suomessa? Miten menestyä 
työelämässä ihmissuhteissa?

Miten selvitä homona ja lesbona mm. 
häistä ja muista avec-kutsuista, saunail-
loista, työpaikan erilaisista tilanteista.

Suomalaismiehet ja -naiset kertovat 
työstään, ammatinvalinnastaan ja elä-
mästään.

Mukana mm. kansanedustaja Oras 
Tynkkynen, ex-ministeri ja kirjaili-
ja Pentti Holappa, Idols-juontaja Jani 
Toivola, toimittaja Johanna Korhonen, tanssitaiteilija ja koreografi Tiina Lindfors, 
tv-juontaja Mikko Silvennoinen, Sub-tv:n kuuluttaja Manne Maalismaa, stailisti ja 
mediapersoona Teuvo Lohman.

Piispan, lääkärin ja ministerin näkemyksiä homoseksuaalisuuteen.

Juha Veli Jokinen on 
Iltalehden toimittaja. Hän 
on työskennellyt aiemmin 
toimittajana Urheiluruudussa 
sekä Poliisi-tv:ssä. Julkaissut 
teokset Raiteilta ja Elämä 
on laiffii, Missä me ollaan ja 
oonko mäkin siellä. 

Kl 78 
Kansi Kalevi Nurmela 
Koko 90 x 145 mm 
Nidottu, 128 s
Ovh 15,90 €
Helmikuu 2009

Henna Mikkonen – Suvi Rimpiläinen

Konsertissa kävijän taskusanasto
Taskussa kulkeva tietopaketti musiikin 
harrastajalle

Kirja on länsimaisen konsertti- ja musiikkipe-
rinteen todellinen pikkujättiläinen. Se sisältää 
pienen musiikkisanaston ja rautaisannoksen 
musiikin historiaa. Kirjassa on luettelo keskei-
simmistä säveltäjistä sekä orkesterin soittimis-
ta. Mukana ovat myös nuottimerkinnät sekä 
musiikin eri tyylikaudet, kehitys ja säveltäjät 
aikajanassa, joka osoittaa niiden sijoittumisen 
yleiseen historiaan.

FM Henna Mikkonen (vas.) 
ja FM Suvi Rimpiläinen 
(oik.) ovat jyväskyläläisiä 
musiikkipedagogeja (AMK). 
Molemmat toimivat musiikki-
alan opetustehtävissä.

Kl 17.3 
Kansi Rami Saaristo
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 180 s
Ovh 27,90 €
Maaliskuu 2009
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Immo Mikloweit

RÄTTÄRI 
Citroën 2 CV

Rättärin kyydissä

Rättäri eli Citroën 2CV esiteltiin 1949 
Pariisin autonäyttelyssä. Lehdistö tyr-
mäsi auton rumana ja naurettavana, mutta autoileva kansa otti sen omakseen. 
Kun viimeiset Rättärit valmistuivat vuonna 1990, oli auto ollut tuotannossa yh-
tä mittaa 42 vuotta. Kaiken kaikkiaan Rättäriä valmistettiin yli viisi miljoonaa 
kappaletta. Kun lasketaan mukaan Rättäri-muunnelma Dyane, valmistusmäärä 
nousee seitsemään miljoonaan yksilöön. Harva auto on vuosikymmenten varrella 
säilyttänyt asemansa yhtä hyvin kuin Citroën 2CV. Kirja on kunnianosoitus 60-
vuotiaalle ikinuorelle Rättärille.

Immo Mikloweit toimii Saksan 
Citroënin tiedotuspäällikkönä 
Kölnissä. Hän on ostanut en-
simmäisen Rättärinsä vuonna 
1967.

Kl  50.1, 59.3
Kansi Kalevi Nurmela
Kauttaaltaan nelivärinen
Suomennos Anne Mäkelä
Koko 160 x 210 mm 
Sidottu, n. 150 s
Ovh 29,90 €
Maaliskuu 2009

Tanja Krämer

Välttämätön vesi 
Hyvinvointi – luonto – tulevaisuus

Kamppailu puhtaasta vedestä on jo alkanut

Yhden kahvikupillisen valmistamiseen tar-
vitaan 140 litraa ja puuvillapaidan valmis-
tamiseen 4 000 litraa vettä. Tietokoneen 
valmistaminen vaatii 33 000 litraa vettä. 

Miten paljon ihminen tarvitsee päi-
vittäin puhdasta vettä? Mitä vesi oikeas-
taan on ja miksi se on niin välttämätöntä? 
Kenelle puhdas vesi kuuluu? Onko vesi 
ihmisoikeus? Miten pitkään maapallolla 
riittää puhdasta vettä? Käydäänkö tulevai-
suuden sodat pikemminkin vedestä kuin 
öljystä?

Tanja Krämerin kirja on monipuolinen 
tietopaketti. Siinä käsitellään veteen liit-
tyviä uskomuksia ja terveysvaikutuksia, 
veden kiertokulkua luonnossa, kestävää 
kehitystä sekä poliittisia uhkatekijöitä. Kirjan hätkähdyttävä väite on, että kamp-
pailu puhtaasta vedestä on jo alkanut.

Tanja Krämer on saksalai-
nen tiedetoimittaja, joka on 
erikoistunut tuomaan tieteen 
tuloksia suuren yleisön 
saataville yleistajuisessa 
muodossa. Hän kirjoittaa 
säännöllisesti mm. Zeit- ja Der 
Standard-lehtiin

Kl 62.511 
Kansi Kalevi Nurmela 
Kauttaaltaan nelivärinen
Koko 185 x 125 mm 
Sidottu, 144 s
Ovh 23,90 €
Huhtikuu 2009
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Hannu Hautala – Erkki Pulliainen

Villi, kesytön Suomi
Wild, Untamed Finland

Upea lahjakirja luonnon saloista

Villi, kesytön Suomi tarjoaa jännittävän tutkimus- ja aikamatkan villiin Suomeen, 
sen ikiaikaiseen historiaan, erämaihin ja eläinten jäljille. Matkalle lähdetään 
Etelä-Suomesta edeten kohti Väli-Suomen, Kainuun ja Kuusamon maisemia 
päätyen pohjoiseen ja Lappiin. Neljä vyöhykettä – rannikko, järviseutu, havu-
metsät ja pohjoisen tunturit – sekä alueiden tyypillisimmät nisäkäs- ja lintulajit 
esitellään asiantuntevasti ja elävästi. Tutuiksi tulevat niin Itä-Suomen vaarojen 
syntyhistoria kuin Suomen luonnon erityispiirteet. Mukaansatempaava teksti ja 
upeat luontokuvat käyvät mielenkiintoista vuoropuhelua. Kirjasta nousee esiin 
luonnonvaalijan nöyryys luonnon salaperäisen monimuotoisuuden edessä.

Kuvatekstit sekä tiivistelmä myös englannin ja venäjän kielillä.

Hannu Hautala on Suomen 
ensimmäinen ammatti-
mainen luontokuvaaja ja 
-kirjailija. Hän sai vuoden 
1973 lehtikuva -palkinnon. 
Hautala on julkaissut yli 30 
kirjaa ja hänet tunnetaan eri-
tyisesti Koillismaan luonnon 
ikuistajana. 

Kl 56.8, 75.792 
Ulkoasu Päivi Veijalainen
Valokuvat Hannu Hautala
Koko 245 x 220 mm 
Sidottu, n. 150 s
Ovh 34,90 €
Maaliskuu 2009

Erkki ”Susi” Pulliainen on 
kansanedustaja ja professori, 
joka on kirjoittanut lukuisia 
luontoaiheisia teoksia.
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Mauri Leivo

Kevätmuutto
Luonnon huikea näytelmä

Kevätmuutto on sanallinen ja kuvallinen kertomus lintujen kevätmuutosta, yh-
destä vaikuttavimmista luonnonnäytelmistä. Muuton etenemistä seurataan ke-
vään kirpeistä aamuista alkukesän leppeisiin ja valoisiin iltoihin. Leivo kuvaa 
värikkäästi lintujen muuttokäyttäytymistä, sääolojen vaikutusta lintuihin sekä 
ilmastonmuutoksen merkitystä muuton aikaistumiseen. Hän kertoo persoonal-
lisesti ja innostavasti myös lintujen tarkkailusta sekä harrastuksena että ammat-
tina. 

Mauri Leivo on sipoolainen 
freelance-valokuvaaja, kirjaili-
ja ja biologi. Hän on aiemmin 
julkaissut kirjat Nuuksio 
– miljoonan ihmisen erämaa 
ja Lintujärvi, joka sai Vuoden 
Luontokirja 2006 -palkinnon. 

Kl 58.12 
Ulkoasu Päivi Veijalainen 
Valokuvat Mauri Leivo
Kauttaaltaan nelivärinen
Koko 210 x 260 mm 
Sidottu, suojapaperi, n. 200 s
Ovh 38,90 €
Helmikuu 2009
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Pekka Tuomikoski (toim.)

Urho Kekkonen
MINÄ OLIN DIKTAATTORI
ja muita kirjoituksia

”Minua sanottiin Pohjolan Mussoliniksi. 
Minäpä hallitsin rautaisella kädellä. 
Vapaahetkinäni, joita oli vähän, minä lei-
kin, paitsi lapsieni, kuolajärveläisten mi-
nulle lähettämän ja lahjoittaman karhun-
penikan kanssa, jolle minä olin antanut 
nimeksi Suomi.” 
– Minä olin diktaattori, Ylioppilaslehti 
17.11.1928

Minä olin diktaattori sisältää Urho 
Kekkosen näyttävintä, parhainta ja rävä-
kintä kynänkäyttöä. Kirja on lukuelämys, 
joka tuntuu vuosikymmenienkin jälkeen 
tuoreelta! Kekkosen tekstit uudenvuoden-
puheista myllykirjeisiin, poliittisiin kir-
joituksiin ja rakkauskirjeisiin ovat iskeviä 
ja tarkkoja yhtä hyvin kuin luovia ja romanttisia. Mukana myös ennen julkai-
sematon Kekkosen vuonna 1916 tai 1917 kirjoittama komediallinen näytelmä 
Raittiuslupaus. Kirjan toimittaja Pekka Tuomikoski avaa nykylukijalle mielen-
kiintoisesti tekstin syntytilanteen ja kytkökset.

TM, FM Pekka Tuomikoski on 
liminkalainen tietokirjailija ja 
toimittaja. Hän on erikois-
tunut työssään historian ja 
kansanperinteen populari-
sointiin sekä yhteiskunnal-
lisiin artikkeleihin. Hän on 
julkaissut aikaisemmin mm. 
kirjasarjaa 50 vuotta sitten. 

Kl 11.4 
Kansi Kalevi Nurmela 
Koko 148 x 210 mm 
Sidottu, n. 200 s
Ovh 31,90 €
Helmikuu 2009

Aapo Riihimäki

Nietzschen arvoitus
Mitä Nietzsche todella 
tarkoitti?

Friedrich Nietzsche (1844–1900) on jatku-
vasti yksi kiistellyimmistä ja kiinnostavim-
mista ajattelijoista. Hänen kirjoituksiaan 
on käytetty perusteluna mitä hurjimmil-
le visioille ja pöyristyttävimmille teoille. 
Mutta mitä Nietzsche todella tarkoitti? 
Nietzsche itse ennusti olevansa arvoitus, 
johon jokainen lukija löytäisi oman ratkai-
sunsa. Filosofi Aapo Riihimäki uskoo kui-
tenkin löytäneensä yleispätevän tulkinnan, 
joka samalla tekee oikeutta Nietzschen ar-
violle oman elämäntyönsä historiallisesti 
merkityksestä. 

Aapo Riihimäki on aiem-
min julkaissut teokset 
Konsumistinen manifesti, 
Antipääoma, Maallistumisen 
loppu ja uusi ihminen, 
Vapautuksen ekonomiaa ja 
Eros ja talous.

Kl 99.13 
Kansi Rami Saaristo 
Koko 148 x 200 mm 
Sidottu, n. 150 s
Ovh 27,90 €
Maaliskuu 2009
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Reinhardt Haydn

HIM
Koko ura yksissä kansissa

HIM on yksi suomalaisen musiikin suurimpia menestystarinoita maailmalla. 
HIM:n albumeita on myyty yhteensä noin 5 miljoonaa kappaletta. Jo ensimmäi-
nen albumi Greatest Lovesongs Vol. 666 (1997) huomattiin ulkomailla. Seuraava 
albumi Razorblade Romance (1999) nousi listaykköseksi Suomessa ja Saksassa. 
Neljäs albumi Love Metal (2003) toi markkinoille uuden musiikkityylin love me-
tallin. Syyskuun lopussa 2006 HIM ylitti USA:ssa ensimmäisenä suomalaisena 
bändinä 500 000 myydyn kappaleen rajan albumillaan Dark Light.

Kirjassa seurataan bändin huimaa uraa helsinkiläisestä lähiöbändistä love me-
tallin tiennäyttäjäksi maailmalla. Bändin historia ulottuu 1990-luvun puoliväliin, 
jolloin Ville Valo, Mikko Paananen (Mige Amour) ja Mikko Lindström (Lily 
Lazer tai Linde) perustivat silloin vielä His Infernal Majesty -nimellä kulke-
neen oulunkyläläisen kokoonpanonsa. Myöhemmin bändiin ovat liittyneet Janne 
Puurtinen (Emerson Burton) ja Mika Karppinen (Gas Lipstick). 

Kirjassa kartoitetaan bändin koko ura uusimpiin keikkoihin ja levytyksiin asti.  
Mukana runsaasti upeita valokuvia.

Reinhardt Haydn on rock-elä-
mäkertoihin erikoistunut eng-
lantilainen tietokirjailija, joka 
on HIM:n lisäksi julkaissut 
kirjan My Chemical Romance 
-yhtyeestä.

Kl 99 
Kansi Kalevi Nurmela
Kauttaaltaan nelivärinen
Koko 190 x 220 mm 
Sidottu, n. 160 s
Ovh 27,90 €
Maaliskuu 2009
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Brian J. Robb

Vastustamaton Brad Pitt
Hollywoodin tähtitaivaan kiintotähti

Brad Pitt on yksi aikamme elokuvan suurista nimistä, Hollywoodin todellinen 
megatähti. Henkilökuvassa käydään läpi Pittin lapsuus- ja nuoruusvuodet sekä 
hänen vuosikymmeniä kestänyt elokuvauransa. 

Pitt on uskomattoman uuttera näyttelijä, jonka filmografiassa on yli 50 eloku-
vaa. Pelkästään tällä vuosituhannella hän on ollut mukana 16 elokuvassa, mm. 
Ocean Eleven, Mr. & Mrs. Smith, Troija ja Spy Game. Vuonna 2009 ensi-iltaan-
sa tulee kolme uutta Brad Pitt -elokuvaa: Inglourious Basterds (ohjaus Quentin 
Tarantino), The Fighter (ohjaus Darren Aronofsky) ja The Tree of Life (ohjaus 
Terence Malick)

Elokuvauran ohella kirjassa raotetaan Pittin yksityiselämää, kuten kesken jää-
nyttä koulua, romansseja sekä avioliitoa Jennifer Anistonin kanssa. Mukana on 
myös tuokiokuvia Pittin nykyisestä perheestä, johon kuuluvat näyttelijä Angelina 
Jolie sekä heidän kuusi lastaan. Kirjassa lähes 100 upeaa valokuvaa, mukana myös 
uusimmat roolikuvat.

Brian J. Robb on tunnettu 
englantilainen elämäkerturi, 
jonka laajasta tuotannosta 
on aikaisemmin suomen-
nettu teos Johnny Depp 
– Kapinallinen.

Kl 99 
Kansi Kalevi Nurmela 
Kolme 16-s. kuvaliitettä
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 250 s
Ovh 27,90 €
Maaliskuu 2009
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TM, FM Pekka Tuomikoski on 
liminkalainen tietokirjailija ja 
toimittaja. Hän on erikoistu-
nut historian ja kansanperin-
teen popularisointiin sekä yh-
teiskunnallisiin artikkeleihin. 
Hän on aiemmin julkaissut 
mm. sarjan 50 vuotta sitten 
kaksi edellistä osaa, vuodet 
1957 ja 1958.

Pekka Tuomikoski

50 vuotta sitten
Vuosi 1959

Mitä tapahtui meillä ja muualla 
vuonna 1959?

Toivesarja jatkuu – Pekka Tuomikoski 
pureutuu vuoden 1959 uutistapahtu-
miin. Tiivistä tietoa ja aitoa 1950-lu-
vun tunnelmaa nostalgisin ajankuvin 
taitetussa kirjassa, joka sopii erinomai-
sesti myös lahjaksi.

1.–7.1. Fidel Castro johtaa joukkonsa 
Havannaan ja ottaa Kuuban saarivaltion hallintaansa presidentti Fulgencio Batistan 
paettua maasta. Che Guevara nousee Castron johtaman maan kakkosmieheksi, kan-
sallispankin johtajaksi ja teollisuusministeriksi.

9.2. Veikko Vennamo valitaan vastikään perustetun Suomen Pientalonpoikain 
Puolueen puheenjohtajaksi. Vennamo erosi edellisen vuoden lopulla maalaisliitosta ja 
on ilmoittanut tästä eteenpäin edustavansa yksinomaan uutta puoluettaan eduskun-
nassa.

Elina Hytönen

Perhe sodassa 1939–1945
Elämänkohtaloita sotavuosilta

Elävä kuvaus sotavuosista

Elävästi kirjoitettu ja hyvin taustoitettu ajan-
kuva 30-luvun sivistysperheestä, joka hajoaa 
sodan pyörteisiin. Tekijä, perheen tytär Elina 
Hytönen, kuvaa omaa ja veljiensä lapsuutta 
evakossa, keskellä pommituksia ja sotalapsena 
Ruotsissa. Talvisodan syttyessä Elina Hytönen 
oli kolmevuotias. Kirjassa on runsaasti Toini 
Havun ja hänen miehensä Martti Ollikaisen 
kirjeenvaihtoa, josta välittyy autenttinen sodan 
tuntu. Myös muut perhepiiriin kuuluvat kirjoit-
tivat paljon toisilleen. Kirja on myös mielen-
kiintoinen kuvaus Elinan äidin, Toini Havun, 
vaikeuksista luoda kulttuuritoimittajan uraa lapsiperheen äitinä ja keskellä sotaa. 

Myöhemmin Toini Havu tuli tunnetuksi kirjallisuuskriitikkona, joka teilaisi 
Helsingin Sanomissa Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan. 

FM Elina Hytönen on toiminut 
HS:n kulttuurikriitikkona, dra-
maturgina Helsingin kaupun-
ginteatterissa sekä MTV-teat-
terissa, Kansan Uutisten toi-
mittajana ja Nuoren Voiman 
Liiton toiminnanjohtajana. 
Hän on julkaissut aiemmin 
teoksen Lohikäärmeen lääke-
tiede – Kiinalaisen lääketieteen 
perusteet sekä artikkeleita 
useisiin kokoomateoksiin 
mm. Luovaan tasapainoon 
ja Roolien murtajat – Tasa-
arvokeskustelua 1960-luvulta 
2000-luvulle.

Kl 99.139 
Kansi Päivi Veijalainen 
Valokuvat 16-sivuinen kuvaliite
Koko 145 x 210 mm 
Sidottu, n. 300 s
Ovh 29,90 €
Maaliskuu 2009

Kl 03
Kansi Niko Manikas
Koko 170 x 210 mm 
Sidottu, n. 180 s
Ovh 27,90 €
Tammikuu 2009
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Roger Manvell – Heinrich Fraenkel

Operaatio Valkyyria
Miehet jotka yrittivät tappaa Hitlerin

Helmikuussa 2009 ensi-iltaansa tulevan Hollywood-leffan aito 
historiallinen tausta

20.7.1944 oli määrä tapahtua salamurha, josta epäilemättä olisi tullut yksi histori-
an kuuluisimmista: joukko Saksan upseereita ja virkamiehiä oli päättänyt tappaa 
Adolf Hitlerin. Hitlerin Sudenpesä-komentokeskukseen tuotu pommi jätti jäl-
keensä useita kuolleita ja haavoittuneita sekä rauniokasaksi muuttuneen neuvot-
teluhuoneen – mutta Führer itse selvisi räjähdyksestä kuin ihmeen kaupalla vain 
lievästi loukkaantuneena. 

Yksi salaliiton keskeisistä hahmoista oli eversti von Stauffenberg, joka kantoi 
pommin Sudenpesän kokoushuoneeseen. Von Stauffenberg pakeni itse paikalta 
ennen räjähdystä puhelinsoittoon vedoten. Hän oli vakuuttunut Hitlerin kuole-
masta ja palasi Berliiniin suorittamaan valmisteluja Führerin jälkeistä aikaa var-
ten. Vallankaappausyrityksen epäonnistuttua hänet teloitettiin ampumalla vielä 
samana yönä. Yhteensä noin 5 000 ihmistä pidätettiin, ja useat heistä menettivät 
henkensä.

Roger Manvell ja Heirich 
Fraenkel ovat tunnettuja so-
tahistorioitsijoita, jotka ovat 
yhdessä julkaisseet elämä-
kerrat lähes kaikista Natsi-
Saksan johtajista mm. Rudolf 
Hessistä, Heinrich Himleristä, 
Herman Göringistä ja Adolf 
Hitleristä.

Kl  90.35 
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Anne 
Ali-Raatikainen
Koko 135 x 210 mm 
Sidottu, n. 250 s
Ovh 29,90 €
Helmikuu 2009
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Robert Jackson

Itämeri sotanäyttämönä
Suomi, Baltian maat ja Puola sodassa 1918–1945

Mielenkiintoinen näkökulma 
lähihistoriaan 

Itämeren maista erityisesti Venäjä, Saksa, Puola, 
Baltian maat ja Suomi olivat 1900-luvulla soti-
laallisen toiminnan näyttämöinä. Kirjassa kuva-
taan näillä alueella 1918–1945 käytyjä yksittäisiä 
taisteluja ja tutkitaan niitä osana maailmanpoli-
tiikkaa ja Itämeren alueellista strategiaa.

Kirjassa on paljon historiallista valokuvama-
teriaalia sekä runsaasti tietoa käytössä olleesta 
aseistuksesta, joukoista ja niiden liikkeistä. Kirja 
avaa uuden, yleiseurooppalaisen näkökulman 
myös Suomen viimeksi käymiin sotiin.

Robert Jackson on englan-
tilainen historioitsija, joka 
on kirjoittanut yli 90 teosta 
sotahistorian, ilmailun ja me-
renkulun aihepiireistä. Hän on 
myös entinen lentäjä ja len-
nonopettaja sekä Englannin 
kuninkaallisten ilmavoimien 
RAF:n eläkkeellä oleva len-
tueen johtaja.

Matti Hämäläinen

Blenheim BL-200 – onnekas pitkänokka
Suomen viimeisen pommikoneen tarina

Onnekas pitkänokka ker-
too Suomen viimeisen 
Blenheim pommikoneen 
tarinan. BL-200 osallis-
tui sotaponnisteluihin ja 
selviytyi taisteluista ylivoi-
maista vihollista vastaan. 
Sotien jälkeen se ja muuta-
ma muu sodasta selviytynyt 
Blenheim kunnostettiin, ja 
ne palvelivat ilmavoimia 
koko 1950-luvun. Kun 
aika ajoi konetyypin ohi, 
koneet romutettiin paitsi 
”onnekas pitkänokka”, joka 
päätettiin säilyttää muistomerkkinä. BL-200 alkoi kuitenkin hiljalleen rapistua, 
kunnes Ilmasotakoulun kilta ryhtyi entisöimään konetta 2007. 

Kesäkuussa 2008 alkuperäiseen asuunsa kunnostettu pitkänokka esiteltiin 
yleisölle ja on nyt Keski-Suomen ilmailumuseossa kaikkien nähtävänä. 

Kotkalainen Matti 
Hämäläinen on julkaissut 
useita teoksia sota-ajan 
pommikoneista ja niiden 
lentäjistä, mm. Kolmen 
sodan pommittajat ja 
Pommituslentolaivue 46. 

Kl 92, 39.6 
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 245 x 220 mm 
Kauttaaltaan kuvitet-
tu, mv/neliväri
Sidottu, n. 200 s
Ovh 32,90 €
Maaliskuu 2009

Kl  90.3 
Kansi Kalevi Nurmela 
Koko 135 x 210 mm 
16-s. kuvaliite
Sidottu, n. 250 s
Ovh 29,90 €
Maaliskuu 2009
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Sami Piskonen

HELSINKI – LÄHIKUVIA
Close-ups

Näe Helsinki uusin silmin

Sami Piskosen kuvakirja esittelee erilaisen Helsingin. Hänen kuvissaan kaupun-
gin kyltit, logot ja fasadit luovat tunnelmia ja yksityiskohtia, jotka jäävät kulkijalta 
helposti huomaamatta. Yllättävät kuvakulmat herättävät katsomaan tunnettuja ja 
tuttuja kotikulmia aivan uusin silmin. Tyylikäs lahjakirja. Kuvat on tekstitetty 
suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. 

Sami Piskonen on nuoren 
polven helsinkiläinen valoku-
vaaja ja graafinen suunnit-
telija.

Kl 42.33 
Ulkoasu  Sami Piskonen
Valokuvat Sami Piskonen
Koko 200 x 220 mm
Sidottu, n. 120 s
Ovh 33,90 €
Maaliskuu 2009
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Seppo J. J. Sirkka – Kirsi Pekonen (toim.)

Ruusuja äidille
Ihastuttava lahjakirja äidille

Ruusujen värikylläistä loistoa ja 
sydäntä lämmittäviä säkeitä äitien 
iloksi. Kirja välittää vahvoja tun-
teita, riemua ja kiitollisuutta, elä-
mänkaaresta kiittäen ja luonnon-
ihmeistä nauttien. Kirja sisältää 
runoja rakastetuilta suomalaisilta 
runoilijoilta, mm. Immi Helléniltä, 
Eino Leinolta, L. Onervalta, Edith 
Södergranilta,  Sakari Topeliukselta 
ja Katri Valalta.

Seppo J. J. Sirkka on tunnet-
tu ja palkittu porvoolainen 
valokuvaaja. Hän on aiem-
min kuvittanut mm. kirjat 
Aikuisen naisen kunnossapito 
– Oppaana Kike Elomaa 
(2006), Laulujoutsen – Suomen 
kansallislintu (2006), Lapin 
lumo – Oppaana Kai Hyttinen 
(2005). Kirsi Pekonen on 
helsinkiläinen kirjallisuuden 
maisteri.

Kl 85.22 
Kansi Conny Wolf
Kauttaaltaan nelivärinen
Koko 165 x 155 mm 
Sidottu, 52 s
Ovh 17,90 €
Huhtikuu 2009

Conny Wolf – Kurt Hörtenhuber

OUPS 
Auringonsäteitä ja iloa 

Mitä enemmän auringonsäteitä ja 
iloa me Maan asukkaat kannamme 
mukanamme, sitä valoisampi on pla-
neettamme.

Ihastuttavan Oups-hahmon 
matkat Maan asukkaiden luo jat-
kuvat. Tällä kertaa Sydänten pla-
neetan lähettiläällä on tuliaisinaan 
auringonsäteitä ja iloa. Suositun 
kirjasarjan kolmannessa osassa 
Oups osoittaa, miten löytää oikea näkökulma elämään: tärkeintä on oman sydä-
men asenne. Hellyttävästi piirroskuvitettu lahjakirja, joka sopii moneen tarkoi-
tukseen.

Itävaltalaiset Conny Wolf 
ja Kurt Hörtenhuber ovat 
yhdessä luoneet sydämeen 
käyvän Oups-hahmon, joka 
on maailmanvalloituksellaan 
löytänyt tiensä jo useisiin 
Euroopan maihin. Sarjassa on 
ilmestynyt aikaisemmin kirjat 
Sydänten planeetan lähettiläs 
ja Rakkauden avain.

Kl 85.22 
Kansi Päivi Veijalainen
Valokuvat Seppo J. J. Sirkka
Kauttaaltaan nelivärinen
Koko 200 x 200 mm 
Sidottu, n. 60 s
Ovh 23,90 €
Helmikuu 2009
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Sinikka Svärd – Sinikka Hautamäki

Kerron sinulle ystävyydestä
Lämmin lahjakirja ystävälle

Sinikka Svärd kuvaa ystävyyden merkitystä elämää kantavana voimana. Ystävät 
tuovat paljon iloa ja auttavat yli vaikeiden elämänvaiheiden. Ystävyyssuhteet eivät 
pysy itsestään yllä, niiden eteen pitää nähdä myös vaivaa. Sinikka Hautamäen 
persoonalliset akvarellit maalaavat ystävyyden ylle harmonisen maiseman.

Tarvitsen sinua, ystäväni,
sillä ilman jakamista 
ilot tuntuvat 
paljon pienemmiltä
ja surut 
suunnattoman suurilta.

Sinikka Svärdin kynästä 
ovat lähtöisin mm. Anna 
Erikssonin esittämät laulut 
Kun katsoit minuun ja Kaikista 
kasvoista. Svärd sai keväällä 
2006 Pro Iskelmä -tun-
nustuspalkinnon. Hän on 
julkaissut aiemmin teokset 
Ruusu sinulle, Lumen valossa 
ja Iloa, onnea, uskallusta. 
Sinikka Hautamäki valmistui 
Suomen Taideakatemiasta 
vuonna 1971 ja opiskeli 
Helsingin yliopistossa este-
tiikkaa ja latinaa. Tekijät ovat 
yhdessä julkaisseet runokir-
jan Kerron sinulle rakkaudesta.

Aino Suhola – Kristiina Turtonen

Malja sinulle
Upea lahjakirja ystävälle, rakkaalle, 
valmistuneelle

Elämän 
suuressa kellossa
on yksi ainoa aika.
Nyt.

Malja sinulle sisältää mietteitä, elämänvii-
sauksia ja rohkaisun sanoja juhlahetkiin. 
Kirjasta löytyy Aino Suholan oivaltavia 
tekstejä ystävyydestä, muutoksesta, uudesta 
elämänvaiheesta ja elämänilosta. Kirjan ku-
vituksena on Kristiina Turtosen herkänkau-
niita akvarelleja. 

Aino Suhola (vas.) on 
Keskisuomalaisen toimit-
taja. Hän on julkaissut 
useita teoksia mm. Riitta 
Uosukainen – Punainen vaate, 
Rakasta minut vahvaksi ja 
Jari Sillanpää – Omat sanat.
Kristiina Turtonen (oik.) on 
naantalilainen kuvittaja, joka 
on julkaissut aiemmin Ruusu 
sinulle (2006) ja Sinulle, äiti 
(2007), Sinulle, rakas (2008).

Kl 82.2 
Kansi Maria Appelberg
Kauttaaltaan nelivärinen
Koko 130 x 245 mm 
Sidottu, n. 60 s
Ovh 21,90 €
Maaliskuu 2009

Kl 85.22 
Ulkoasu Päivi Veijalainen
Koko 200 x 200 mm 
Sidottu, 60 s
Ovh 21,90 €
Tammikuu 2009
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Riitta Lemmetyinen

Anna sydän avara
Toivon ja rohkaisun tarinoita

Ihmisenkokoisia ikkunoita uskon todellisuuteen

Riitta Lemmetyisen viehättävät pikkukertomukset avaavat ovia toisenlaiseen to-
dellisuuteen. Hänellä on taito puhutella erilaisista taustoista ja elämäntilanteista 
tulevia ihmisiä tämän ajan kielellä. Tarinat tuovat kristillisen uskon, toivon ja 
rohkaisun sanoman arjen keskelle. Kauniisti kuvitettu teos sopii erinomaisesti 
lahjakirjaksi.

TM Riitta Lemmetyinen toimii 
kouluttajana Akasia-säätiössä. 
Hän on aikaisemmin julkais-
sut kirjat Pieniä ihmeitä ja 
Suurempi kuin sydämeni sekä 
yhdessä Marianne Janssonin 
kanssa kirjat Kun luostarin 
muurit murtuvat ja Uskolla 
alistetut – Matkalla eheyteen.

Kl 24 
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 200 x 200 mm
Kauttaaltaan nelivärinen
Sidottu, 60 s
Ovh 14,90 €
Maaliskuu 2009
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Andromeda Matz – Krister Cedergren

Ihanat kärhöt
Yli 100 klematis-lajia

Ehdolla vuoden 2008 puutarhakirjaksi Ruotsissa

Ihanat kärhöt on upeasti kuvitettu, kattava tietoteos eri kärhölajikkeista ja niiden 
hoidosta. Kirja antaa selkeät ohjeet kärhöjen istuttamisesta ja kasvattamisesta se-
kä selvittää tavallisimmat hoitovirheet. Se antaa myös runsaasti vinkkejä kärhö-
jen sijoitteluun puutarhassa; kärhö löytää paikkansa muiden kasvien rinnalla niin 
pensaikoissa kuin havukasvien katveessa, se kietoutuu aitojen päälle ja telineisiin. 
Kärhöt on lajiteltu kirjassa suuri- ja pienikukkaisiin sekä helppohoitoisiin ja vaa-
tiviin lajikkeisiin. 

Tämä kirja sopii niin harrastelijalle kuin vaativalle kasvattajalle. Kärhöt todella 
lumoavat katsojansa, ja tätä kirjaa selaillessa sen voi hyvin ymmärtää.

Andromeda Matz on ruot-
salainen toimittaja, joka 
työskentelee mm. Ruotsin 
radiossa. 

Krister Cedergren on erikois-
tunut kärhöjen kasvattami-
seen.

Kl 67.33, 67.3 
Kansi Kalevi Nurmela 
Suomennos Minna Penttinen
Valokuvat Krister Cedergren
Koko 190 x 225 mm 
Sidottu, n. 160 s
Ovh 29,90 €
Helmikuu 2009
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Kirsi Tuominen

Tuoksuva puutarha ja parveke
Nauti kasvien tuoksusta puutarhassa ja parvekkeella

Kasvien tuoksuilla on meihin rauhoittava vaikutus. Ne tuovat puutarhan tai par-
vekkeen suunnitteluun mielenkiintoisen lisän. Kirsi Tuominen opastaa käytän-
nönläheisesti, miten kasvit tulisi sijoitella ja miten ne tuoksuvat läpi kasvukauden. 
Kirjassa käydään kattavasti läpi Suomessa menestyvät tuoksuvat lajikkeet: puut, 
pensaat, köynnökset, perennat, kesäkukat ja yrtit. Kirjassa on runsaasti kauniita 
ja havainnollisia piirros- ja valokuvia.

Hortonomi Kirsi Tuominen 
on puutarhaopettaja ja 
Uudenmaan Marttojen koke-
nut puutarhaneuvoja. Häneltä 
on aikaisemmin ilmestynyt 
kirja Kaikki kompostoinnista 
(2008).
Aarne Laasonen valittiin vuo-
den espoolaiseksi kuvaajaksi 
vuonna 2007. 

Kl 67.3 
Ulkoasu Päivi Veijalainen 
Valokuvat Aarne Laasonen, 
Taneli Laasonen
Koko 190 x 220 mm 
Sidottu,  n. 160 s
Ovh 31,90 €
Maaliskuu 2009
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Susanna Widlundh – Jan Servin

Varjokasvit
Runsautta ja hehkua puutarhaan

Varjokasveilla rehevyyttä ja vaihtelua puutarhaan

Varjokasvien avulla voi luoda erilaisia tunnelmia puutarhaan. Kirjassa kuvataan 
puutarhan ja pihan varjoalueita, opetetaan hyödyntämään varjokasveja moni-
puolisesti erilaisissa rakennelmissa kuten katoksissa, seinämissä ja maalattioissa. 
Varjossa tai puolivarjossa viihtyvät puut, pensaat, köynnökset, perennat, sanik-
kaiset, koristeruohot, bambut, sipuli- ja mukulakasvit löytävät helposti paikkansa 
puutarhassa. Vihreän eri sävyt, lehtien muodot ja niiden valon heijastuskyky ovat 
tärkeä osa puutarhan ilmettä. 

Kirja antaa konkreettisia ja hyviä vinkkejä puutarhan suunnitteluun ja auttaa 
näkemään pihan varjoalueet uutena mahdollisuutena.

Susanna Widlundh on puu-
tarhuri ja kasvitieteilijä, joka 
on julkaissut useita puutar-
ha-alan kirjoja. 

Kl 67.3 
Kansi Kalevi Nurmela 
Suomennos Minna Penttinen
Valokuvat Jan Servin
Koko 190 x 245 mm 
Sidottu, 128 s
Ovh 29,90 €
Maaliskuu 2009

Jan Servin on tunnustettu 
valokuvaaja.
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Ismo Loivamaa – Soili Teittinen (toim.)

Aikuisen naisen laulukirja
Laulunlyömille naisille

Nyt laulamaan yksin tai yhdessä iki-ihanien suosikkisävelmien tahdissa. 
Kokoelmassa on yli 60 laulun sanat ja melodiat klassikoista viime vuosien hittei-
hin. Lauluista välittyy naisen elämän onni, ikävä, koomisuus ja kaipuu. Kirjasta 
löytyy lauluja yhteisiin illanistujaisiin, juhliin, saunailtoihin ja yksinäisiin het-
kiin. Mukana mm. Suklaasydän, Pikku-pikku bikinissä, Apinamies, Aikuinen nai-
nen, Katson autiota hiekkarantaa, Mombasa, Kun katsoit minuun. Kappaleissa on 
myös sointumerkinnät.

Ismo Loivamaa on palkittu 
helsinkiläinen toimittaja ja 
kriitikko. Hän on aikaisem-
min julkaissut mm. teoksen 
Euroviisutriviaa vuosi vuodelta 
yhdessä Juha Seitajärven 
kanssa (2007), sekä Minä ja 
Marion (2005). 
Soili Teittinen on aikaisemmin 
toimittanut yhdessä Virpi 
Karin ja Heikki Uusitalon 
kanssa mm. teokset Parhaat 
yhteislaulut (2000) ja Uusi 
kultainen laulukirja (2000).

Kl 78.3 
Kansi Päivi Veijalainen 
Koko 148 x 210 mm 
Sidottu, n. 150 s
Ovh 19,90 €
Huhtikuu 2009
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Markku Siukonen

Urheilun vuosikirja 2009
Urheiluvuoden 2008 kaikki tärkeimmät 
tapahtumat yksissä kansissa

Urheilun vuosikirja 2009 esittelee Suomen ja 
kansainvälisen urheilun huippuhetket sanoin, 
kuvin, tuloksin ja tilastoin 1.1.2008–1.1.2009 
päivästä päivään. Mukana ovat mm. alppi-
hiihdon, freestylen, pohjoismaisten hiihtolaji-
en ja lumilautailun päätapahtumat, jääkiekon 
ja salibandyn MM-turnaukset, suunnistuksen 
MM-rastit, jalkapallon EM-turnaus, formu-
la- ja rallikausi sekä vuoden päätapahtumana 
Pekingin olympiakisat ja paraolympialaiset 
2008. Kirjasta löytyvät maailman ja Suomen 
parhaat urheilijat 2008 sekä tulokset, taulukot 
ja tilastot yli 80 urheilumuodosta.

Napakka tietopaketti ja hakuteos kaikille urheilun ystäville. Ilmestynyt jo 
vuodesta 1979 lähtien, nyt vuorossa teossarjan 30. juhlaosa.

Markku Siukonen on tun-
nettu urheilukirjailija. Hän 
on julkaissut yli 70 urheilu-
kirjaa, mm. Olympiakisat 100 
vuotta, Suuri suomalainen 
keihäskirja, Kaikki urheilus-
ta, 90 Itsenäisen Suomen 
Urheilusankareita sekä vuo-
sittain ilmestyvän Urheilun 
vuosikirjan.

Joel Nokelainen

Opi vuolemaan
Tarvikkeet, aiheet, tekniikat

Aloita hauska uusvanha harrastus

Opi vuolemaan on havainnollinen opas, 
jonka perusteella voi turvallisesti aloit-
taa vuoluharrastuksen. Kirja esittelee 
puulaadut, työvälineet ja keskeisimmät 
tekniikat. Yksinkertaisista harjoitustöis-
tä siirrytään taidon karttuessa haastavampiin aiheisiin. Kirjassa on runsas kuvitus 
ja paljon havainnollistavia piirroksia. Selkeät kuvat auttavat hahmottamaan työn 
etenemistä vaihe vaiheelta.

Käytännön neuvojen lisäksi kirja liittyy osaksi suomalaista käsityöperin-
nettä ja osoittaa, että kädentaidot ovat kuuluneet keskeisesti kulttuuriimme. 
Vuoluharrastus voi auttaa löytämään uudelleen elävän suhteen luontoon, metsään 
ja puuhun. 

Mukana havainnollinen opetus-dvd.

Joel Nokelainen on veiston 
opettaja ja valokuvaaja. Hän 
on kaikille avoimen vuolu-
koulun pioneeri Suomessa 
ja todellinen kansallisen 
käsityöperinteen säilyttäjä 
ja siirtäjä. Hän on järjestä-
nyt useita näyttelyitä sekä 
valokuvaajana että käsityö-
läisenä

Kl 65.1 
Kansi Hannu Heiska 
Valokuvat Joel Nokelainen
Koko 220 x 220 mm 
Sidottu, 132 s
Ovh 31,90 €
Helmikuu 2009

Kl 79.1 
Kansi Kalevi Nurmela
Koko 120 x 200 mm 
Sidottu, 360 s
Kauttaaltaan nelivärinen
Ovh 33,90 €
Maaliskuu 2009
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Matti Rämö on Yleisradion 
toimittaja. Hän on asunut 
1980-luvulla Italiassa ja tuntee 
hyvin myös Pohjois-Afrikan 
kulttuurin. Rämön matkaa 
halki Euroopan seurattiin niin 
radiossa, teksti-tv:n sivuilla 
kuin televisiossakin.

Kl 40.8 
Kansi Rami Saaristo
Piirroskuvia ja 16-s. kuvaliite
Koko 148 x 210 mm 
Sidottu, n. 200 s
Ovh 27,90 €
Maaliskuu 2009

Matti Rämö

Rengasrikkoja Saharassa
Polkupyörällä Pakilasta Pohjois-Afrikkaan

Stressi katoaa satulassa

Henkilökohtaisesta kunto-ohjelmasta kasvaa hinku päästä seikkailemaan maa-
ilmalle. Oman tiensä kulkija Matti Rämö kertoo, kuinka matka taittuu polkien 
halki Euroopan aina Saharan suolatasangolle asti. Matkan varrella sattuu paljon 
kommelluksia ja mielenkiintoisia kohtaamisia; kärsivällisyys on koetteilla, roh-
keus ja itsetuntemus kasvavat. Pitkällä reissulla mies pysähtyy usein pohtimaan 
maailmanmenoa ja omaa elämäänsä. Kirja on hyödyllinen matkaopas pyöräret-
keä suunnittelevalle.

”Olin valmis kohtaamaan megapolkaisun haasteen. Matka olisi myös pieni 
’Korkea veisu’ polkupyörälle, joka on hämmästyttävän hieno ja ympäristöystä-
vällinen liikkumisväline. Pyöräily tekee hyvää sielulle ja keholle. Stressi kaikkoaa 
satulassa, mieli sulautuu osaksi maisemaa.”
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Suvi Vehmanen – Laila Nevakivi

Lapsen oma vesikirja
Veden ihmeet luonnossa

Mitä vedestä löytyykään?

Miihkali-haltija ja vedenneito vievät lapset tutustumaan veden ihmeisiin luon-
nossa. Haltija tipahtaa haikaran selästä mereen, ja siitä alkaa jännittävä tutki-
musmatka, joka ulottuu meren syvyyksistä jokisuistoihin ja pohjavesiin. Matkalla 
tutustutaan planktoneihin, leväkotiloihin, muurahaisleijoniin ja moniin muihin 
mielenkiintoisiin olioihin. 

Värikäs ja rikas kuvitus selkeine lajikuvineen päästää pienten tutkijoiden mie-
likuvituksen valloilleen. Ilmeikäs kerronta tempaa sekä pienet että suuret mu-
kaansa. Hauska katselu- ja tietokirja kaikille 5–10-vuotiaille.

Pitkäkoipiset hyönteiset pinkovat pakoon veden pintaa pitkin. Vähän matkan 
päässä ne pysähtyvät ja jatkavat rauhassa liukuvaa tanssiaan. Vesimittarit siep-
paavat veden varaan joutuneita ötököitä. Jaloissaan näillä saalistajilla on hieno-
ja, vettähylkiviä karvoja, jotka takaavat hyvän luiston järven tanssilattialla.

– Minä seuraan vesimittareiden tanssikilpailuja joka päivä, keltainen kur-
jenmiekka kuiskaa kauriinvasalle hyvin hiljaa.

Silti vedenpinta värähtää aavistuksen verran ja ajaa luistelijat pakosalle, 
jälleen kerran.

Kl L 56.8 
Kansi Pirkko Huttunen 
Graafinen asu Päivi 
Veijalainen
Kauttaaltaan nelivärinen
Koko 210 x 210 mm 
Sidottu, n. 80 s
Ovh 19,90 €
Maaliskuu 2009

Suvi Vehmanen on biologi , 
kirjailija ja akvarellitaiteilija. 
Vehmanen ja Nevakivi ovat 
aikaisemmin julkaisseet 
yhdessä kirjat Lapsen oma 
luontokirja ja Miksi leppäker-
tulla on pilkut.

Laila Nevakivi on akvarelli-
taiteilija, joka on kuvittanut 
monia lastenkirjoja. 
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Anna-Mari Kaskinen – Dubravka Kolanovic

Enkelin kanssa
Lapsen oma rukouskirja

Keskustelua Taivaan Isän kanssa

Lapsen oma rukouskirja on kauniis-
ti kuvitettu katselukirja, jota per-
heen pienimmät voivat lukea ja kat-
sella yhdessä vanhempiensa kanssa. 
Rukousten aiheet liittyvät lapsen 
omaan kokemusmaailmaan, ja ne 
ohjaavat lasta pukemaan arkipäivän 
tavalliset tapahtumat rukouksen kie-
lelle. Anna-Mari Kaskisen riimitellyt 
rukoukset kertovat turvallisesta suhteesta Taivaan Isään ja tarjoavat kestäviä ra-
kennusaineksia lapsen elämään. Teos sopii erinomaisesti lapsen ensimmäiseksi 
rukouskirjaksi.

FM Anna-Mari Kaskinen 
on kirjailija ja yksi aikamme 
merkittävimmistä hengelli-
sistä laululyyrikoista. Hän on 
julkaissut useita satoja laulu-
tekstejä ja kymmeniä kirjoja.

Jim Davis

Karvisen lomakuume
Karvinen lomatunnelmissa 

Toisinaan kotinurkat käyvät ahtaiksi ja 
hermot alkavat kiristyä. Irtiotto arjesta 
tekee ihmeitä. Unelmaloma jossain kau-
kana lämpimän auringon alla antaa uusia 
virikkeitä. Kotiinkin on kiva palata virkis-
tävän loman jälkeen. Kirja tarjoaa loma-
elämyksiä ja eksotiikkaa Karvisen, Eskon 
ja Oskun matkassa.

Sarjakuvakirjat
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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 85.3 
Kansi Kalevi Nurmela
Suomennos Kirsi Pekonen 
Koko 148 x 180 mm 
Sidottu, n. 60 s
Ovh 12,90 €
Helmikuu 2009

Kl L 24
Kansi Dubravka Kolanovic 
Koko 210 x 230 mm 
Sidottu, 32 s
Ovh 14,90 €
Maaliskuu 2009
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Santtu Luoto – Mikko Montonen

Juice
Suomirockin legendan unohtumaton tarina 
nyt pokkarina

Juice on värikäs henkilökuva Juice Leskisestä, 
Suomi-rockin uudistajasta ja sanataiturista, jonka 
laulut ovat jääneet pysyvästi soimaan suomalai-
seen sielunmaisemaan.  Kirjassa seurataan Juicen 
elämää läheltä ensimmäisistä esiintymisistä ja 
levytyksistä lähtien. Mestarin oma ääni kuuluu 
kirjassa vahvana. Juice tunnetaan parhaiten lau-
luistaan, mutta kirjassa tutustutaan myös hänen 
muuhun tuotantoonsa. 

Santtu Luoto on tv-tuottaja 
ja kirjailija. Toimittaja Mikko 
Montonen on kirjoittanut 
populaarimusiikista vuodes-
ta 1973.

JuhaVeli Jokinen

Missä me ollaan ja oonko mäkin siellä?
Matti Nykäsen lentäviä lauseita 2

Tämän hypyn seison loppuun saakka

Mäkikotkan letkaukset nyt pokkarina. Luvassa 
on Nykäs-klassikoita ja sanallista ilotulitusta. 
Kirjassa on myös tarinoita lauseiden taustalta. 

Missä me ollaan ja oonks mäkin siellä. 
Menneisyyden tunnen. Tulevaisuudesta en 
tiedä vielä mitään.
Olen juonut loppuun oman osuuteni. 
Lasku on kuitattu.

Juha Veli Jokinen on 
Iltalehden toimittaja. 
Hän on työskennellyt 
aiemmin toimittajana 
Urheiluruudussa sekä 
Poliisi-tv:ssä. Hän on aikai-
semmin julkaissut teokset 
Raiteilta ja Elämä on laiffii.

Kl T 10.8 
Kansi Pekka Krankka 
Koko 110 x 178 mm 
Nidottu, 126 s
Ovh 9,90 €
Helmikuu 2009

Kl T 99.1 
Kansi Niko Manikas 
Koko 110 x 178 mm 
Nidottu, 208 s
Ovh 9,90 €
Helmikuu 2009
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Seija-Leena Nevala on 
Tampereen yliopistossa 
toimivia tutkija, joka on 
selvittänyt mm. Lotta Svärd 
-liikkeen historiaa ja aatteelli-
sia juuria.

Roland Flicket – Jon Higham

Nenänkaivuun nautinto 
Tekniikat kautta aikain

Aristokraattinen ote jokamiehen oikeuteen

Nenänkaivuu on maailman vanhinta ja yleisintä 
ajanvietettä. Nyt tämä jokamiehen halpa huvi on 
koottuna ensi kertaa kansiin. Teos käsittelee ne-
nänkaivuun historian, kehityksen, tyylilajit ja on-
gelmakohdat. Se johdattaa lukijansa nenänkaivuun 
nautinnon lähteille – miten opit nauttimaan vielä 
enemmän. Humoristinen kuvitus.

Roland Flicket (s. 1934) on 
yhdysvaltainen nenänkaivuun 
tutkija ja alan uranuurtaja.
Jon Higham tunnetaan las-
tenkirjojen kuvittajana. 

Kl T 85.2 
Suomennos Jouni Poria
Ulkoasu Martin Bristow/ 
Kalevi Nurmela
Koko 110 x 178 mm
Sidottu, 128 s
Ovh 9,90 €
Lokakuu 2008

Seija-Leena Nevala 

Lottatytöt ja sotilaspojat
Kiitosta saanut tietokirja nyt pokkarina

Suojeluskuntien ja Lotta Svärd -järjestön vapaaeh-
toinen maanpuolustustyö loi suomalaiselle nuorisolle 
mahdollisuuden vapaa-ajan toimintaan laajuudessa, 
jota ei ollut koskaan aikaisemmin koettu. Lottatytöt 
ja Sotilaspojat kasvoivat 1930–1940-lukujen suosi-
tuimmiksi nuorisojärjestöiksi. Sodan sytyttyä järjes-
töissä toimivat nuoret joutuivat osallistumaan koti-
rintaman sotaponnistuksiin ja usein myös vaaralli-
siin tehtäviin siinä missä aikuisetkin. 

Jaana Venkula

Tekemisen taito
Tuumasta toimeen

Mikä neuvoksi silloin kun arjen tekemisestä puuttuu 
ilo? Entä kun työhön ja toimeen tarttuminen kan-
gertelee? Elämää helpottavien koneiden ja automaa-
tion keskellä ihminen on usein neuvoton. Hänen 
toimintakyvyssään on ”moottorivika” eikä kone läh-
de liikkeelle. Kirjan rohkaiseva viesti on, että pienil-
lä teoilla saadaan liikkeelle niin lamaantunut mieli 
kuin takertelevat työtkin.

Jaana Venkula on sosiaali-
psykologi, tietokirjailija ja 
kouluttaja. Hänen aiempia te-
oksiaan ovat mm. Tietämisen 
taidot, Taiteen välttämättö-
myydestä ja Epävarmuudesta 
ja varmuudesta.

Kl T 92.73 
Kansi Kalevi Nurmela 
Valokuvat Syvärannan 
Lottamuseo
Koko 110 x 178 mm 
Nidottu, 192 s
Ovh 9,90 €
Tammikuu 2009

Kl T 17
Kansi Pirkko Huttunen
Koko 110 x 178 mm 
Nidottu, 128 s
Ovh 9,90 €
Lokakuu 2008
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Seija Tuulentie (toim.)

Turisti tulee kylään 
Matkailukeskukset ja lappilainen arki

Lapin matkailu on kehittynyt 1990-luvul-
ta lähtien huimasti ja tuonut kyliin elinvoi-
maa, töitä ja uusia asukkaita. Siitä on tullut 
osa kaikkien kyläläisten elämää, mutta se 
myös mullistanut perinteisen elämänmuo-
don. Millaista on paikallisten elämä matkai-
lun tuoman muutoksen keskellä? Kuinka käy 
perinteisten maaseutuelinkeinojen – porota-
louden ja metsätalouden – matkailukeskus-
ten laajentuessa? Kuuluuko kyläläisten ääni 
keskusten suunnittelussa? Kirjassa haetaan 
vastausta muun muassa näihin kysymyksiin. 
Samalla tarkastellaan Lapin matkailun kas-
vamista kokonaisuutena, esimerkiksi ympä-
ristökysymysten näkökulmasta. 

YTT Seija Tuulentie 
työskentelee luonto-
matkailun tutkijana 
Metsäntutkimuslaitoksen 
Rovaniemen toimintayksi-
kössä. Hänen sosiologian 
väitöskirjansa Meidän 
vähemmistömme käsitteli 
saamelaisten oikeuksista 
käytyjä keskusteluja. 

Johannes Kananen – Juho Saari

Ajatuksen voima 
Ideat hyvinvointivaltion uudistamisessa

Hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan muut-
tumista on perinteisesti selitetty rakenteiden, 
luokkapohjaisten intressien ja instituutioiden 
avulla. Nämä tekijät eivät kuitenkaan enää rii-
tä selittämään tapahtuvia muutoksia. Niiden 
ohella tarvitaan ideoiden ja niiden vaikutuk-
sen analyysiä. 

Tässä teoksessa tutkitaan ideoiden merki-
tystä hyvinvointivaltiota muuttavina tekijöinä. 
Tarkastelun kohteena ovat mm. sosiaalipoli-
tiikan murroskaudet, lasten kotihoidontuen, 
köyhyys- ja ikäpolitiikan sekä tuottavuuden 
ja kannustavuuden läpimurrot. Teoksessa tar-
kastellaan myös kysymystä, miksi perustulo 
ei ole päässyt suurten suomalaisten puoluei-
den asialistoille. Suomea käsittelevien tapaus-
tutkimusten ohella analysoidaan hyvinvointivaltion kannalta tärkeitä eurooppa-
laisia ja globaaleja politiikkoja.

Johannes Kananen (vas.) 
ja Juho Saari (oik.) ovat 
tunnettuja suomalaisia 
yhteiskunta- ja taloustietei-
lijöitä. MSc, VTM Johanes 
Kananen työskentelee 
tutkijana ja väitöskirjan-
tekijänä Pohjoismaiden 
tutkimuksen keskuksessa 
Helsingin yliopistossa. Juho 
Saari on hyvinvointitutki-
muksen professori Kuopion 
yliopistossa. Hän on myös 
sosiaali- ja yhteiskuntapo-
litiikan dosentti Helsingin, 
Jyväskylän ja Turun yliopis-
toissa.
SoPhi 113
Kl 37 
Kansi Kalevi Nurmela 
Koko 148 x 210 mm 
Nidottu, n. 250 s
Ovh 30 €
Huhtikuu 2009

SoPhi 112
Kl 42.9 
Kansi Kalevi Nurmela 
Koko 148 x 210 mm 
Nidottu, n. 250 s
Ovh 30 €
Huhtikuu 2009
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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:

Salla Korpela (toim.)

Rakkauden virassa 
Diakonian ammattilaisten 
viisi vuosikymmentä

Kattava historiikki ja ajatuksia 
herättävä raportti. 

Seppo Sipilä – Raine Haikarainen – Hannu-Matti Wahl

Malmi – Helsingin lentoasema
70 vuotta suomalaista ilmailua

Upea historiateos suomalaisen 
liikenneilmailun kehitysvuosista. 
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Aiemmin ilmestyneitä

Ovh 28,90

Ovh 27,90

Ovh 27,90

Ovh 28,90

Ovh 28,90

Ovh 28,90

Ovh 27,90

Ovh 29,90 Ovh 29,90

Ovh 27,90

Ovh 29,90

Ovh 28,90 Ovh 27,90 Ovh 29,90

Ovh 27,90 Ovh 26,90 Ovh 28,90

Ovh 28,90 Ovh 27,90 Ovh 28,90 Ovh 28,90 Ovh 26,90

Ovh 27,90 Ovh 26,90 Ovh 26,90

Ovh 34,90Ovh 27,90 Ovh 34,90
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Ovh 49,90

Ovh 26,90

Ovh 28,90Ovh 32,90

Ovh 14,90

Ovh 31,90

Ovh 19,90

Ovh 14,90 Ovh 14,90

Ovh 25,90

Ovh 18,90Ovh 15,90 Ovh 15,90

Ovh 27,90Ovh 28,90

SUOMEN
SUKELLUSVENEET

Minerva

Markku Melkko

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

Ovh 19,90 Ovh 16,90

Ovh 19,90 Ovh 17,90 Ovh 17,90

Ovh 23,90 Ovh 14,90 Ovh 27,90

Ovh 14,90 Ovh 14,90

Ovh 17,90 Ovh 28,90
Ovh 19,90



Lastenkodinkuja 1 A, 4. krs, 00180 Helsinki
Viitaniementie 13, 40720 Jyväskylä

www.minervakustannus.fi
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