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Hyvää elämää etsimässä
Minervan kirjasyksy on yhtä värikäs kuin vuodenaika itse. Ajan
kaari yltää viidentuhannen vuoden takaa nykypäivään ja aiheiden kirjo kulkee sodasta sukankudontaan ja rikoksista rockin ritareihin. Syksyn runsaudesta nousee kuitenkin selkeästi esiin yksi johtoteema: hyvä elämä.
Parempaa johdatusta aiheeseen voi tuskin toivoa kuin Esko Valtaojan ja
Juha Pihkalan ajatuksia herättävä teos Tiedän uskovani, uskon tietäväni. Kaksi
erilaisen maailmankatsomuksen omaavaa vaikuttajaa, piispa ja tähtitieteen
professori, jatkavat keskustelua, jonka he aloittivat palkitussa menestysteoksessaan Nurkkaan ajettu Jumala.
Burmalaisen vapaustaistelijan elämästä kertova teos Aung San Suu Kyi
– Henkilökuva ja sudanilaisen journalistin Lubna al-Husseinin kirja 40 raipaniskua osoittavat, että joskus hyvän elämän ja ihmisarvon etsintä vaatii
suurta rohkeutta ja uskomattomia henkilökohtaisia uhrauksia. Molemmat
naiset ovat panneet elämänsä peliin oikeudenmukaisemman yhteiskunnan,
sananvapauden ja tasa-arvon puolesta.
Vasta kun vaikenemisen muuri murtuu, avautuu mahdollisuus parempaan elämään. Tämän oivaltaa kirkkaasti luettuaan eteläafrikkalaisen naisen
kipeisiin lapsuudenkokemuksiin perustuvan kirjan Vaiennettu Anna tai sotapakolaisena vihollisen käsiin joutuneen Gabi Köppin tarinan Kunpa en olisi ollut tyttö. Ongelmien aukipuhumisen parantavan voiman osoittaa myös
Tuulevi ja Henrik Aschanin Selviämistarina, rehellinen ja avoin kuvaus siitä,
miten alkoholi voi parisuhdetta riepottaa.
Perhe ja läheiset ihmissuhteet ovat usein voimavara, jonka avulla vaikeatkin vaiheet voi kääntää voitokseen. Hyvä esimerkki on vuoden 2009
pakolaisnaiseksi valitun Fatbardhe Hetemajn ja hänen perheensä tarina
Matkalaukullinen aurinkoa – Pakomatka pohjoiseen. Isältä saatuja elämäneväitä pohtii puolestaan Pekka Hämäläinen teoksessaan Isä ja minä.
Hyvän elämän edellytyksiä ja henkilökohtaisia valintojaan voi punnita lukiessaan Ritva Rajander-Juustin teosta Kohtuus kaikessa – Enemmän elämää vähemmällä, Margit Sjöroosin kirjaa Myötätunto tai vaikkapa Sara Burlin
Pellbäckin opasta Opi sanomaan MINÄ, opi sanomaan EI. Vaihdevuosiin ehtineiden naisten elämänlaatua parantamaan on Maija Kajan kirjoittanut kirjan Sukellus kuumaan aaltoon. Terveeseen ja maistuvaan elämään opastaa mainio keittokirja Kolesteroli kuriin.
Hyvän elämän teema ulottuu myös Minervan lastenkirjoihin. Yhteistyössä HOPE-yhdistyksen kanssa toteutetun satukirjan Ja he elivät onnellisina… Uusia loppuja vanhoille saduille tuotoilla tuetaan vähävaraisten perheiden sekä sijais- ja kriisiperheiden lapsia.

Antoisia lukuhetkiä hyvää tekevien kirjojen parissa!
Merja Varon
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Kaunokirjallisuus

Max Manner 			

72 h

Hätkähdyttävän ajankohtainen toimintatrilleri
Max Manner on Turusta kotoisin
oleva kirjailija, joka tätä nykyä asuu Luxemburgissa. Hän on aiemmin julkaissut
rikosromaanit Revanssi, Demi-Sec ja K18.
ISBN /EAN 978-952-492-371-2
Kirjastoluokka 84.2
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 350 s.
Ovh 27,64/27,90 €
Ilmestyy kesäkuussa 2010

Ruotsissa syntynyt kiinalais-suomalainen Annika Malm
saapuu Arlandan lentokentälle ja jää odottamaan Turkuun lähtevää konetta. Vieressä istunut mies unohtaa
puhelimensa pöydälle. Puhelin soi. Annika vastaa. Maailma pysähtyy. Ajojahti alkaa. Vain kolmeen jäätävän
kylmään tammikuun vuorokauteen keskittyvä tarina
etenee lähes tunti tunnilta ja huipentuu pieneen norjalaiseen kylään – ja todelliseen infernoon.
Annika Malm -trilogian toinen osa rikkoo kaikki
perinteisen kotimaisen dekkariviihteen totutut rajat.
Se kiristää toimintaruuvin äärimmilleen ja murtautuu
vastustamattomasti pohjoismaisen trillerigenren kuumimpaan ytimeen.
Mannerin kynä on terävä, ja hän tuntuu parantavan otettaan teos teokselta. Onkin mielenkiintoista seurata, mihin
Manner kuljettaa uuden sankarittarensa Annika Malmin.
(Ruumiin kulttuuri 2/2009)

P eter James

Kuoleman kanssa ei kujeilla
Peter James on käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi Ison-Britannian myydyimmistä dekkarikirjailijoista. Hänen teoksiaan on käännetty jo yli 30 kielelle, ja
Roy Grace -dekkareista on Englannissa
suunnitteilla ITV:n tuottama tv-sarja.
ISBN /EAN 978-952-492-387-3
Kirjastoluokka 84.2
Suomennos Leena Mäntylä
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 400 s.
Ovh 27,90 €
Ilmestyy Elokuussa 2010

Britannian bestseller-dekkaristin
hyytävä rikosromaani nyt suomeksi!
Sen piti olla vain hauska polttaripila. Kavereilleen lukemattomia kujeita tehtaillut Michael Harrison saisi viimein maistaa omaa lääkettään. Makaaberi hauskanpito
loppuu lyhyeen, kun kaikki menee karmealla tavalla pieleen. Neljä ihmistä saa surmansa ja sulhanen katoaa mystisesti. Johtolankoja on vähän tai ei ollenkaan.
Jutun saa tutkittavakseen rikostarkastaja Roy Grace, joka huomaa pian, että kaikki ei ole aivan kohdallaan. Kadonneen sulhasen lähipiirissä on joku, joka salaa
selvästi jotakin. Mutta Gracelle 19 vuoden poliisiura on
opettanut, että kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää…
Kuoleman kanssa ei kujeilla on rikostarkastaja Roy
Gracen tutkimuksista kertovan dekkarisarjan ensimmäinen osa. Peter Jamesin tarkka, elokuvamainen kerrontatyyli ja kirjan yllätyksellinen juoni vangitsevat lukijan ja pitävät tämän otteessaan loppuun saakka.

Kaunokirjallisuus

L. M . M o n tgo m ery

Sara, tarinatyttö
Uusi suomennos L. M. Montgomeryn
varhaistuotantoon kuuluvasta kirjasta The Story Girl
14-vuotias tummahiuksinen ja mantelisilmäinen Sara Stanley asuu Carlislessa Prinssi Edwardin saarella sukulaistensa luona. Hänen taiteilijaisänsä on jatkuvasti matkoilla. Sara ei ole
kaunotar ja hyvä taloustöissä niin kuin Felicity-serkku. Hän ei ole myöskään enkelimäisen
kiltti niin kuin Cecily-serkku. Mutta erään asian hän osaa. Hän osaa kertoa tarinoita.
Saran oman tarinan kertoo Beverley-serkku, joka aikuisena muistelee lapsuutensa ihastuttavaa aikaa Kingin sukukartanossa. Hän valottaa myös Saran tulevaisuutta: serkkutytöstä tulee
karismaattinen näyttelijä, joka valloittaa estradeja ympäri maailman.
Kirja valottaa hyvin sadan vuoden takaista aikaa, jolloin suullisesti kerrotuilla tarinoilla oli lasten viihdykkeenä merkittävä rooli. Ne siirsivät myös suvun perinteitä sukupolvelta
toiselle. Ennen kaikkea kirjailija ymmärtää kuitenkin syvästi lasten kokemusmaailmaa, joka
joutuu välillä törmäyskurssille aikuisten usein käsittämättömän maailman kanssa.

Kanadalaisen L. M. Montgomeryn
(1874–1942) tarinoita rakastetaan kaikkialla maailmassa. Anna- ja Runotyttösarjoista on muodostunut klassikoita,
jotka jatkavat elämäänsä useille kielille
käännettyinä kirjoina sekä elokuva-, tvja teatterisovituksina.

Taidehistorian lehtori, lastenkirjallisuuden dosentti ja tietokirjailija Sisko
Ylimartimo on syvällisesti perehtynyt L. M. Montgomeryn tuotantoon
niin tutkijana kuin kääntäjänäkin. Hän
on aiemmin kääntänyt suomeksi Montgomeryn teokset Marigoldin lumottu maailma, Vanhan kartanon Pat sekä
Pat, Vanhan kartanon valtiatar. Häneltä
on ilmestynyt myös kirja Anna ja muut
ystävämme – L. M. Montgomeryn elämä
ja sankarittaret.
ISBN /EAN 978-952-492-377-4
Kirjastoluokka 84.2
Suomennos Sisko Ylimartimo
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 148 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 320 s.
Ovh 29,90 €
Ilmestyy Syyskuussa 2010
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Kaunokirjallisuus

Arto Juurakko

Lemmenleimahruksia
Tämon käsikiria kaikille, joillon tuntehet
Arto Juurakko on eteläpohjalainen kulttuurituotannon lehtori. Häneltä
on aikaisemmin ilmestynyt runoteossarja Parisuhtehen patolokiaa, jonka osat
Yhyres kaharen, Rakkauren kipunoota
pohojalaasittain sekä Ryppyjä rakkaures
ovat jo nyt murrerunouden klassikoita.
ISBN /EAN 978-952-492-388-0
Kirjastoluokka 82.2
Kansi Leena Kilpi
Koko 148 x 190 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 100 s.
Ovh 19,72/ 19,90 €
Ilmestyy Kesäkuussa 2010

”Rakkaus kaharen ihimisen välillä on monimutkaanen ilimiö, eikä siitä oo viälä hetikää tarpeheksi kirijootettu. Ja vaikkei siitä ikää saataasikkaan täyrellistä selekua, niin yhä uurestansa ja uurestansa siitä
tuloo kirijoottaa ja armahan ihanuutta ylistää kaikilla maailman kiälillä ja murtehilla.”
Arto Juurakon uudessa runokokoelmassa rakkaus
kytee, leimahtelee, hehkuu, loimuaa ja tuikkii alkuihastuksesta vanhuuden päiviin saakka. Tässä kokoelmassa rakkautta ja parisuhdetta pohtii lemmen
leimahruksia tunteva mies, joka ”ihaaloo armastansa niinku vaan miäs osaa ja viittii”.
Runojen totisen pohjalainen muoto korostaa niiden lämpöä, inhimillisyyttä ja huumoria. Näiltä riveiltä voi jäyhempikin mies lainata herkkiä lauseita.
Pohojalaanen murre on kuin onkin rakkauden kieltä.
			
			
			
			
			
			

Minennoo
suhun hullaantunu
sun silimies tähären,
vaan silimihis
sen tähären,
ku ne on sun.

Juha Veli Jokinen

Matti Nykänen
Juha Veli Jokinen on Iltalehden

Myötä- ja vastamäessä

toimittaja. Hän on aiemmin julkaissut
dokumentaarisen teoksen Raiteilta,
Matti Nykäsen lentäviä lauseita kirjoissa Elämä on laiffii ja Missä me ollaan, ja
oonko mäkin siellä sekä haastattelukirjan Homo! Lesbo! – Tositarinoita 2000-luvun Suomesta.
ISBN /EAN 978-952-492-355-2
Kirjastoluokka 10.8
Kansi Pekka Vartiainen
Koko 140 x 200 mm
Sidosasu sidottu, kuvitettu
Sivumäärä n. 120 s.
Ovh 21,90 €
Ilmestyy Elokuussa 2010

Mäkikotkan totuuksia
elämän nousuista ja laskuista
Kukapa olisikaan pätevämpi kuvailemaan elämän
ylä- ja alamäkiä, kuin kantapää-instituutissa pitkän
oppimäärän suorittanut mies. Niin paljon on jo tullut nähtyä ja tehtyä, että melkein asiaan kuin asiaan
löytyy omakohtainen kommentti.
Matti lataa taas lentävään tyyliinsä omaperäisiä
ajatuksia ja vetää elämän solmuja suoriksi.
Matin kieli on räväkkää ja logiikka vastaansanomatonta. Ei siis ihme, että hänen lausahduksistaan
on tullut koko kansan omaisuutta.
Naisten kanssa pitää vaan joustaa ja sopeutua. On ne semmoisia kapistuksia.
Kun menee nukkumaan ja herää, taas on kaikki ylösalaisin.

Tietokirjat

P ekka Hämäläinen

Isä ja minä

Ainutlaatuinen ihmissuhde hyvässä ja pahassa
Minkälaiset elämäneväät isä antoi?
Pekka Hämäläinen tarttuu kirjassaan aiheeseen, jonka tärkeyden jokainen voi todeta omaa
elämäänsä pohtimalla. Minkälainen on isäsuhteeni? Miten se on minuun vaikuttanut? Haluanko siirtää samaa perintöä eteenpäin omille lapsilleni?
Isä-suhde on todella ainutlaatuinen, koko elämän mittainen ihmissuhde, joka vaikuttaa
vielä senkin jälkeen, kun isää ei enää ole. Jokainen meistä kantaa tätä perintöä itsessään – niin
hyvässä kuin pahassa.
Läsnäoleva, rakastava ja kannustava isä antaa hyvät eväät kasvaa itseensä ja elämään luottavaksi, tasapainoiseksi aikuiseksi. Väkivaltainen, luoksepääsemätön, tunnevammainen tai psyykkisesti sairas isä jättää väistämättä pysyvät jäljet lastensa tunne-elämään. Avioero tai isän puuttuminen lapsen elämästä kokonaan ovat nekin vaikeita asioita, joita moni kantaa sisällään vielä
aikuisenakin. Miten pahan ketju katkaistaan, ettei raskas perintö siirry sukupolvesta toiseen?
Kirja kertoo, miten vaikean isäsuhteen aiheuttamista vaurioista voi selvitä ja myös sen,
miten tulla hyväksi isäksi.

TM Pekka Hämäläinen on tunnettu perheterapeutti, kirjailija ja luennoitsija, jonka kirjoja on myyty kymmeniä tuhansia kappaleita. Hän on
julkaissut mm. teokset Myönteisyyden
mahtava voima, Rennosti vastuullinen,
Hyvä parisuhde, Elämä on epäreilua sekä Sinulla on vain yksi elämä.
ISBN /EAN 978-952-492-403-0
Kirjastoluokka 17.3
Kansi Susanna Appel
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 220 s.
Ovh 28,90 €
Ilmestyy Lokakuussa 2010
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Tietokirjat

Esko Valtaoja – Juha Pihkala

Tiedän uskovani,
uskon tietäväni
Keskustelukirjeitä

Kahden terävän ajattelijan sanallista ilotulitusta

Esko Valtaoja on Turun yliopiston
tähtitieteen professori. Valtaoja on julkaissut lukuisia teoksia. Hän voitti vuoden Tieto-Finlandia-palkinnon vuonna
2002 teoksellaan Kotona maailmankaikkeudessa.

Juha Pihkala on Tampereen hiippakunnan emerituspiispa. Hän on julkaissut lukuisia teoksia teologian, erityisesti dogmatiikan alalta mm. Uskoa
tiedosta ja tietoa uskosta – Johdatus
dogmatiikkaan.
ISBN /EAN 978-952-492-404-7
Kirjastoluokka 17.3
Kansi Leena Kilpi
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä 280 s.
Ovh 31,90 €
Ilmestyy Elokuussa 2010

Kaksi erilaisesta maailmankatsomuksesta nousevaa vaikuttajaa, piispa ja tähtitieteen professori, ryhtyvät kymmenosaiseen kirjeenvaihtoon.
Valtaojan maailmankatsomus rakentuu tieteen ja havaittavissa olevien ilmiöiden varaan.
Piispan mielestä tieteen rinnalla on näkymätön uskon todellisuus.
Kirjeiden teemat käsittelevät mm. uskoa ja tietoa, moraalin perusteita, kirkkoa, uskontojen merkitystä yleisesti.
Kirjeenvaihto etenee tasaväkisenä, iskuja annetaan, iskuja saadaan. Välillä keskustelijat
ajautuvat umpikujaan, ja näyttää jo siltä, että yhteistä siltaa kahden erilaisen katsomuksen
välille on mahdotonta rakentaa.
Yksi kirjan lähtökohdista on yrittää luoda parempaa maailmaa erilaisista lähtökohdista huolimatta. Erilaisuuden ymmärtämiseen Pihkala ja Valtaoja tarjoavat lopulta erinomaiset eväät.
Valtaoja ja Pihkala ovat aiemmin julkaisset keskustelukirjan Nurkkaan ajettu Jumala, joka voitti Vuoden kristillinen kirja -palkinnon vuonna 2004.

Tietokirjat

Margit Sjöroos

Myötätunto

Ole läsnä, elä mukana
Nolaamisen kulttuurista myötätunnon maailmaan
Miksi nykyviihde perustuu usein nolaamiseen? Olemmeko unohtaneet myötäelämisen taidon?
Myötäelämisen taito on ollut ihmiskunnan historiassa ja selviytymisessä elinehto. Sjöroos kysyy aiheellisesti, mikä merkitys myötätunnolla on omalle, toisen, yhteisön ja luonnon hyvinvoinnille? Mitä myötäelämisen taito on ja mitä se ei ole? Mitkä ovat myötäelämisen esteitä ja mitkä taas edesauttavat myötätunnon tekojen toteutumista?
Kirja tutustuttaa lukijaansa myötätunnon käsitteeseen, sen merkitykseen ja siihen, miten
myötäelämisen taito lisää omaa onnellisuutta, vahvistaa rakentavaa vuorovaikutusta ja parantaa ihmissuhteita. Myötätunto liittyy myös kasvatukseen ja luonnon hyvinvointiin. Teos antaa käytännön opastusta myötätuntoiseen asenteeseen itseä ja toisia kohtaan.

Margit Sjöroos on concept designer, palkitun Stress free area® -konseptin luoja. Hän on toiminut vuosia
projektipäällikkönä, intendenttinä ja
suunnittelijana kulttuuri-, viihde- ja tutkimushankkeissa sekä luonut innovaatio- ja palvelukonsepteja eri toimialoille ja eri maihin.
ISBN /EAN 978-952-492-386-6
Kirjastoluokka 17.3.
Kansi Conbalance Oy
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sid.
Sivumäärä n. 200 s.
Ovh 27,90
Ilmestyy Syyskuussa 2010
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Tietokirjat

Maija Kajan

Sukellus kuumaan aaltoon
Naisen vaihdevuodet, terveys ja hormonit

Kesytä vaihdevuosien hormonimyrsky

Maija Kajan on lääketieteen lisensiaatti ja naistentautien ja synnytysten
erikoislääkäri. Hän toimii gynekologina
Tampereella ja Lempäälässä. Maija Kajan on myös kysytty luennoitsija ja alansa vaikuttaja. Hän on aiemmin julkaissut
yhdessä Timo Palanderin kanssa kirjan
Afrikasta sekä hankesuunnittelun käsikirjan Steps of Local Authorities HIV/AIDS
Response – Local Dance of Commitment.
ISBN /EAN 978-952-492-376-7
Kirjastoluokka 59.3
Kansi Leena Kilpi
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 240 s.
Ovh 28,90 €
Ilmestyy Syyskuussa 2010

Maija Kajanin kirja on tarkoitettu erityisesti naisille, jotka 45–55-vuotiaina alkavat ihmetellä, miksi he nukkuvat huonosti, kärsivät nivelkivuista, ovat alakuloisia, saamattomia, itkuherkkiä ja kärttyisiä.
Kirjassa käsitellään vaihdevuosiin liittyviä oireita, niiden vaikutusta naisen ja hänen läheistensä elämänlaatuun ja sitä, miten vaihdevuodet voivat muuttaa naisen terveyttä.
Kirjassa käydään läpi hormonikorvaushoitoa sekä siihen liittyviä hyötyjä, haittoja ja riskejä. Kirjassa pohditaan myös oireiden ja terveydessä tapahtuvien muutosten vaikutusta naisten työkykyyn, sairastumiseen sekä tutkimuksen, hoidon ja lääkityksen tarpeeseen ja näiden
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Tietokirjat

Tuulevi Aschan – Henrik Aschan

Selviämistarina
Alkoholi parisuhteessa

Mitä tapahtuu, kun
alkoholi hiipii parisuhteeseen?
Poikkeuksellisen avoin ja rehellinen kuvaus aviopuolisoiden ajatuksista tilanteessa, jossa alkoholin vaikutukset alkavat näkyä arkielämässä, työssä ja vapaaajassa hajottaen sekä parisuhdetta että perhe-elämää.
Kumpikin puoliso kuvaa tilannetta omasta näkökulmastaan. Dialogisessa tekstissä välittyy koskettavasti pahoinvointi, häpeä ja lopulta umpikuja.
Kaksi ihmistä taistelee alkoholiongelman kanssa, kumpikin omalla tavallaan. Uusi elämä ja toipuminen viriävät vasta ongelman tiedostamisesta ja tosiasioiden hyväksymisestä.
Selviämistarina herättää ajatuksia, tunteita ja toivoa. Kirja rikkoo vaikenemisen sairastuttavaa muuria, antaa asioille nimiä ja puhuttelee arkirealismillaan. Kirjan esipuheen on laatinut Tommy Hellsten.

Tuulevi Aschan on työyhteisövalmentaja, työnohjaaja ja kirjoittaja. Hän
on suosittu luennoitsija yrityksissä, yhteisöissä ja oppilaitoksissa. Henrik
Aschan on kiinteistövälittäjä.
Tuulevi ja Henrik työskentelevät työyhteisövalmennukseen erikoistuneessa Onnenoma-valmennusyrityksessä.
ISBN /EAN 978-952-492-378-1
Kirjastoluokka 14.8
Kansi Suvi Sievilä
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 240 s.
Ovh 28,90€
Ilmestyy Syyskuussa 2010

Ritva Rajander-Juusti

Kohtuus kaikessa
Enemmän elämää vähemmällä
Nyt saa riittää!
Teos on kohtikäyvä puheenvuoro kohtuullisemman
elämän puolesta. Yhä useampi etsii vapaaehtoisesti
vaatimattomampaa elämäntapaa työelämän uuvuttavan oravanpyörän vastapainoksi. Kohtuus kaikessa
– Enemmän elämää vähemmällä kertoo downshiftingilmiöstä ja selvittää sen yleisyyttä Suomessa ja maailmalla sekä kuvaa haastattelujen pohjalta erilaisia
kohtuullistamisvalintoja.
Kirja auttaa löytämään uusia oivalluksia työntekoon, ajankäyttöön ja kulutukseen.
Kirjoittaja hyppäsi itse oravanpyörästä tehdäkseen vähemmän työtä mutta elääkseen parempaa
elämää. Irtiotto mahdollisti asioiden näkemisen uudella tavalla ja innoitti pohtimaan, miten ylenmääräisestä kulutuksesta ja liiasta kiireestä luopumalla
sekä kehittämällä työelämää joustavammaksi voisimme jaksaa paremmin ja pidempään.

Filosofian maisteri Ritva RajanderJuusti on tutkimusalan yrittäjä, joka
on vuodesta 2006 lähtien kirjoittanut
blogia vapaaehtoisesta vaatimattomuudesta.
ISBN /EAN 978-952-492-379-8
Kirjastoluokka 17.3
Kansi Pekka Vartiainen
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 220 s.
Ovh 27,90 €
Ilmestyy Syyskuussa 2010
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Tietokirjat

Sara Burlin P ellbäck

Opi sanomaan Minä,
opi sanomaan Ei
Elämän ohjat omiin käsiin
Sara Burlin Pellbäck on tukholmalainen 40-vuotias kolmen lapsen äiti, psykologi ja yritysjohtaja.
ISBN /EAN 978-952-492-394-1
Kirjastoluokka 17.3
Käännös Pirjo Aho
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 130 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 150 s.
Ovh 25,90 €
Ilmestyy Syyskuussa 2010

Käytännön käsikirja
arkistressin hallintaan
Tärkeä deadline töissä. Ylitsepursuava pyykkikori.
Anopin syntymäpäivä. Leivontavuoro koulun myyjäisiin. Ja kaiken keskellä lapset sairastuvat…
Kiireen ja stressin keskellä on vaikea priorisoida omaa hyvinvointiaan. Itsestään huolehtimiseen
ei oikein koskaan tahdo löytyä sopivaa aikaa. Vaatimukset vain kasvavat niin töissä kuin vapaa-ajalla.
Kirjoittaja antaa hyviä vinkkejä siitä, miten irrottautua jatkuvan kiireen pakkopaidasta. Se kertoo kuinka selvitä arkisesta stressistä ja oppia asettamaan asiat tärkeysjärjestykseen.
Sara Burlin Pellbäck osoittaa lukuisin esimerkein, että elämänsä ohjakset on kiireenkin keskellä
mahdollista ottaa omiin käsiinsä. Tunnollisimmankin ihmisen on joskus osattava sanoa ”EI”.

Toimittanut Antti Alanen		

Elokuva ja psyyke
Rakkaus ja tuho
Kirjan toimittaja Antti Alanen on
Kansallisen audiovisuaalisen arkiston
ohjelmistosuunnittelija. Hän on julkais
sut useita elokuva-aiheisia teoksia.
Jukka Tervo on musiikkiterapeutti, ja
kirjan muut kirjoittajat ovat psykoanalyytikkoja.
ISBN /EAN 978-952-492-389-7
Kirjastoluokka 77.4
Kansi Leena Kilpi
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 240 s.
Ovh 28,90 €
Ilmestyy Lokakuussa 2010

Elokuva pureutuu ihmismielen
tiedostamattomiin kerroksiin
Kirja Elokuva ja psyyke – verhon takana (Minerva 2007)
sai innostuneen vastaanoton. Nyt Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen ja Helsingin psykoterapiaseuran symposiumien pohjalta on koottu toinen kirja,
joka pureutuu rakkauden ja tuhon teemoihin.
Esiteltävät elokuvat, artikkelit ja kirjoittajat ovat:
Rakkaus ja tuho, Stig Hägglund; Unen kieli ja
elämisen illuusio, Vesa Manninen; Hiroshima rakastettuni, Aune Raitasalo; Torjutut muistot, Mikael Enckell; Paluu Normandiaan, Jussi Kotkavirta; Kaikki äidistäni, Christel Airas; Mehiläispesän
henki, Christel Airas; Mies joka ampui Liberty Valancen, Vesa Manninen; Mies vailla menneisyyttä,
Christel Airas ja Aune Raitasalo; Il Capitano, Jukka
Tervo; Viihde ja viikatemies, Antti Alanen.

Tietokirjat

Ilkka Koivisto

Elämänmittainen
luontoretki

Mitä luonto ja eläimet ovat minulle opettaneet
Aistit avoinna elämysten äärellä
Korkeasaaren intendenttinä koko Suomelle tutuksi tullut Ilkka Koivisto on tarkkaillut ja tutkinut luonnonilmiöitä koko ikänsä. Eivätkä ne lakkaa hämmästyttämästä. Kiinnostus elämään
sen kaikissa ilmenemismuodoissa on tehnyt Koivistosta koko kansan luonto-oppaan, jonka
puoleen käännytään, kun mikä tahansa luonnonilmiö kummastuttaa.
Eläinten käyttäytyminen on Koiviston ominta aluetta. Uteliaisuudella siunattu biologi
kertoo kirjassaan havainnoistaan ja avaa lukijan ihmeteltäväksi luonnon hämmästyttävän monimuotoisuuden.
Luonnosta voi nauttia ilman laajaa lajituntemustakin. Eläimen tai muun luontoilmiön
kohdatessa ei pitäisikään ensimmäiseksi kysyä ”Mikä?”, vaan ”Miksi?” tai ”Miten?” Koivisto
pohtii mm. sitä, miten eri eläinlajit mahtavat kokea ympäristönsä, miksi ne käyttäytyvät niin
kuin käyttäytyvät, miten aistit palvelevat eri lajeja tai mitä vaistot oikeastaan ovat.
Koivisto haluaa innostaa luonnon tutkimiseen ja tarkkailuun. Kirjan perimmäinen sanoma
on: Kaikkialla ympärillämme on paljon mittaamattoman arvokasta. Älkäämme tuhotko sitä.
Ilkka Koivisto on biologi, filosofian tohtori ja kirjailija. Hän johti Korkesaaren eläintarhaa vuosina 1968–1995.
Koivisto on kirjoittanut luontoaiheisia
pakinoita ja kolumneja lehtiin ja radioon vuosikymmenten ajan. Hän toimi
pitkään myös Luontoillan nisäkäsasiantuntijana. Vuosina 1981–1992 Koivisto oli jäsenenä ensimmäisessä Suomen
Lintutieteellisen Yhdistyksen nimistötoimikunnassa, joka laati kaikille maailman linnuille suomenkieliset nimet.
Vuosina 1991–1993 ja 1994–1998 Koivisto toimi Suomen eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana.
ISBN /EAN 978-952-492-407-8
Kirjastoluokka 56.8
Kansi Päivi Veijalainen
Kuvitus Ilkka Koivisto
Koko 170 x 230 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 240 s.
Ovh 27,90 €
Ilmestyy Elokuussa 2010
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Muistelmat
Henkilöku vat

Jesper Bengtsson

Aung San Suu Kyi
Taistelu vapaudesta
Henkilökuva

Vangittu, vaan ei vaiennettu

Jesper Bengtsson on ruotsalainen
journalisti ja kirjailija, joka on perehtynyt
kansainvälisiin, yhteiskunnallisiin ja poliittisiin aiheisiin. Aiemmin hän on työskennellyt mm. pääkirjoitustoimittajana
Aftonbladet -sanomalehdessä sekä pääkirjoitustoimittajana ja kirjankustantajana Atlas-kustannusyhtiössä. Nykyisin
hän on freelance-toimittaja ja Reportrar
utan gränser -järjestön puheenjohtaja.
ISBN /EAN 978-952-492-396-5
Kirjastoluokka 99
Suomennos Pirjo Aho
Kansi Leena Kilpi
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 250 s.
Ovh 29,90 €
Ilmestyy Lokakuussa 2010

Aung San Suu Kyi on yksi aikamme tunnetuimmista poliittisista vaikuttajista, vaikka hän on
viettänyt jo yli 15 vuotta elämästään vankilassa ja Myanmarin sotilasjuntan asettamassa kotiarestissa. Viimeisin, toukokuussa 2003 alkanut kotiaresti jatkuu edelleen.
Burman itsenäisyystaistelua johtaneen ja poliittisen vastustajansa murhauttaman kenraali Aung Sanin tytär on käynyt omaa poliittista taisteluaan suurin henkilökohtaisin uhrauksin.
Paitsi ystävistään ja kannattajistaan, hän on joutunut eristyksiin myös perheestään. Hänen poikansa Alexander ja Kim ovat joutuneet elämään suurimman osan elämäänsä ilman äitiään.
Juntan kurinpitotoimista huolimatta Aung San Suu Kyi on ollut vahva kokoava voima
Burman demokratialiikkeille ja tehnyt maailmalla tunnetuksi maansa tilannetta julman sotilasdiktatuurin kourissa. Vuonna 1991 hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto – jota
hän ei päässyt noutamaan.
Kirja kertoo kuka on tämä jo ikoniksi muodostunut vapaustaistelija ja mikä saa hänet jatkamaan epätoivoiselta vaikuttavaa kamppailuaan demokratian ja sananvapauden puolesta.
Kansainvälisen painostuksen edessä Burman sotilasjuntta on lupaillut ”vapaita vaaleja” syksyksi 2010.
Samalla juntta on säätänyt
vaalilain, jonka mukaan vangit eivät saa osallistua vaaleihin eivätkä kuulua vaalipuolueisiin. Näin myös
oppositiojohtaja Aung San
Suu Kyi on pelattu jo etukäteen ulos vaaleista.

Muistelmat
Henkilöku vat

Lubna Ahmad al-Hussein

40 raipaniskua
Tositarina nyky-Sudanista

Yhden naisen taistelu häpeärangaistusta vastaan
3.7.2008 Lubna Ahmad al-Hussein istuu ravintolassa Sudanin pääkaupungissa Khartumissa,
kun 12 siveyspoliisia ryntää sisään suorittamaan ratsiaa. Hänet ja 10 muuta naista pidätetään väkivaltaisesti säädyttömästä pukeutumisesta syytettyinä. Naisilla on islamilaisten huivien ja tunikoiden lisäksi yllään sarwal, löysästi istuvat pitkät housut. Naiset tuomitaan ruoskittaviksi.
Lubna ryhtyy julkiseen vastarintaan epäoikeudenmukaista lakia vastaan. Hänen taistelussaan ei ole enää kyse vain housuista, vaan naisen asemasta Sudanissa. Yksin vuonna 2008 pidätettiin 43 000 sudanilaista naista ”yleistä moraalia vaarantavista teoista”. Raipparangaistukset
ovat arkipäivää ja poliisilla on mm. oikeus viedä naisia mielivaltaisiin neitsyystesteihin.
Kirjassaan Lubna Ahmad al-Hussein kertoo paitsi pidätyksestään ja oikeustaistelustaan,
myös lapsuudestaan ja jo opiskeluvuosinaan aloittamastaan aktivismista absurdia lainsäädäntöä vastaan. Kirja on valaiseva kuvaus sudanilaisesta nyky-yhteiskunnasta.
”Tämä ei ole vain minun tarinani. Tämä on kaikkien niiden satojen ja tuhansien naisten
tarina, joita ruoskitaan joka päivä ja jotka kantavat häpeänsä vaieten. Häpeän, joka seuraa heitä koko loppuelämän.”
Lubna Ahmad al-Hussein oli tun
nettu journalisti, kunnes sensuuri pakotti hänet jättämään työnsä as-Sahafa
-sanomalehdessä. Hän on omistautunut täysipäiväisesti naisten oikeuksien
puolustamiselle ja toimii nykyisin aktiivisesti muuttaakseen Sudanin lainsäädäntöä oikeudenmukaisemmaksi.
ISBN /EAN 978-952-492-391-0
Kirjastoluokka 99
Suomennos Aura Sévon
Kansi Leena Kilpi
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 250 s.
Ovh 29,90 €
Ilmestyy Syyskuussa 2010
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Muistelmat
Henkilöku vat

Heli Roiha

Fatbardhe Hetemaj
Matkalaukullinen aurinkoa
Pakomatka pohjoiseen

Vuoden 2009 pakolaisnainen

Heli Roiha on helsinkiläinen toimittaja, joka kirjoittaa lehtiin ja on työskennellyt muun muassa YLE:n Radiomafiassa ja Radio Extremissä.
ISBN /EAN 978-952-492-408-5
Kirjastoluokka 99
Kansi Suvi Sievilä
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu, 16-siv. kuvaliite
Sivumäärä n. 250 s.
Ovh 28,90 €
Ilmestyy Lokakuussa 2010

Fatbardhe Hetemaj valittiin vuonna 2009 vuoden pakolaisnaiseksi tunnustuksena hänen rasismin- ja muukalaispelon vastaisesta toiminnastaan.
Fatbardhe on tullut tunnetuksi räväköistä puheenvuoroistaan tv:ssä, radiossa ja lehdistössä. Julkisuutensa hän on käyttänyt puhumalla ihmisten auttamisen, lähimmäisenrakkauden
ja työnteon merkityksestä yhteiselle hyvinvoinnillemme.
Fatbardhe ei tullut Suomeen yksin. Tämä kirja kertoo myös hänen perheestään, joka joutui lähtemään kotimaastaan Kosovosta sumuisena aamuna vuonna 1992. Päivän mittaan sää
muuttui aurinkoisemmaksi. Perheestä kertoo paljon jo se, että perheenjäsenet huomasivat
auringon pakomatkallaankin.
Pakolaisen tie ei ole koskaan helppo. Emine ja Miftar Hetemajn nelilapsinen perhe oli
päättänyt rakentaa itselleen parhaan mahdollisen elämän uudessa, oudossa kotimaassaan. Ensimmäiset 11 kuukautta perhe asui Oulussa ja muutti
sitten Helsinkiin. Vanhemmilta opittu koulutuksen ja
työn arvostus on kantanut aikuistuvassa jälkikasvussa hyvää hedelmää.
Hetemajn perheen lisäksi
tässä kirjassa kuullaan myös
presidentti Ahtisaaren kokemuksista Kosovossa. Yhdessä
koskettavista puheistaan Fatbardhe onkin sanonut: ”Ahtisaari on pelastanut perheeni
ja maani.”

Muistelmat
Henkilöku vat

Ben Myers

Muse Vastavirtaan
Scifirockin ritarien koko tarina
Täydellinen – ja toistaiseksi ainoa – historiikki bändistä, joka valloitti maailman ja Suomen tekemällä
kaiken omalla tavallaan.
Vuonna 1994 Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme ja Dominic Howard perustivat grungeyhtyeiden inspiroimina ensimmäisen oman bändinsä.
Yhtyeen kiinnostus science fictionia ja poliittista epäjärjestystä kohtaan alkoi pian kuulua myös kolmikon musiikissa. Syntyi aivan omintakeinen soundi,
joka upposi rockyleisöön kuin kuuma veitsi voihin.
Miljoonat myydyt levyt ja faneista täyttyvät stadionit osoittavat, että Muse on tänään brittibändien
ykkönen kaikkialla maailmassa. Syksyllä 2009 bändi
esiintyi täpötäydellä Hartwall-areenalla. Myös liput
bändin toiselle Helsingin-keikalle 19.7.2010 myytiin nopeasti loppuun.

Ben Myers on musiikkitoimittaja,
joka kirjoittaa mm. Kerrang! ja Melody
Maker -lehtiin. Hän on julkaissut useita
rockhistoriikkeja ja henkilökuvia, esim.
Green Day – American Idiots And the
New Punk Explosion, John Lydon – The
Sex Pistols, Pil and Anti-Celebrity sekä
The Clash- Rock Retrospectives
ISBN /EAN 978-952-492-397-2
Kirjastoluokka 78.99
Suomennos
Jere Saarainen ja Katri Tenhola
Kansi Leena Kilpi
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu, 16-siv. kuvaliite
Sivumäärä n. 250 s.
Ovh 27,90 €
Ilmestyy Heinäkuussa 2010

Martin James

Dave Grohl

Foo Fighters, Nirvana ja muita harharetkiä
Grohlin matka punk-rumpalista rockin aatelistoon
Punkin ja grungen Leonardo da Vinciksikin sanottu monilahjakkuus Dave Grohl on epäilemättä yksi
nykyrockin suurimpia vaikuttajia maailmassa.
Itseoppinut muusikko pääsi jo 16-vuotiaana kiertämään maailmaa punk-yhtye Screamin rumpalina.
Kun Scream 80-luvun lopussa hajosi, taitavaksi rumpaliksi todettu Grohl pyydettiin pieneen, vielä varsin tuntemattomaan bändiin – Nirvanaan. Siitä alkoi
maailmanlaajuinen suosio, joka hakee vertaistaan.
Nirvanan traaginen loppu sai Grohlin miettimään uusiksi niin uransa kuin musiikkinsakin. Monitaitoinen muusikko ja säveltäjä kokosi ympärilleen
Foo Fighters -yhtyeen, joka nousi maailmanmaineeseen ennätysajassa. Grohl itse hyppäsi rumpupatteriston takaa Foo Fightersien kitaristiksi, laulajaksi ja
keulamieheksi.
Kirja kattaa Grohlin vaikuttavan musiikkiuran
Nirvanaa edeltäneistä 80-luvun punk-vuosista aina
nykypäiviin saakka.

Martin James on englantilainen
musiikkitoimittaja, joka on työskennellyt mm. Melody Maker, Vox ja Flipside -lehdissä. Hän on kirjoittanut useita
musiikkiaiheisia teoksia.
ISBN /EAN 978-952-492-390-3
Kirjastoluokka 78.99
Suomennos
Jere Saarainen ja Katri Tenhola
Kansi Leena Kilpi
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu, 16-siv. kuvaliite
Sivumäärä n. 250 s.
Ovh 27,90 €
Ilmestyy Lokakuussa 2010
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Muistelmat

18

henkilöku vat

P etri Saharinen – P ekka Böök

Böök Shakkia ja kulttuuria

Kulttuurikodista kansainvälisen shakin huipulle
Eero Böökin elämäkerran on kirjoittanut Petri Saharinen (vas.), rakennusinsinööri, joka eläkkeelle jäätyään
palasi nuoruudenharrastuksensa shakin pariin. Hän on kirjoittanut elämäkertaosiot kirjoihin Kaarle Ojanen – Elämä
ja pelit sekä Kaunista shakkia – Ali Ragnar Krogiuksen valitut pelit.
Böökien kulttuurisuvun vaiheista on
kirjoittanut Pekka Böök. Nokian
elektroniikka- ja kaapeliteollisuuden
johtotehtävissä toiminut Böök on vanhin Eero Böökin neljästä lapsesta.
Shakkipelien valinnan ja kommentoinnin ovat tehneet kansainvälisesti tunnetut mestarit Ilkka Kanko ja
Joose Norri.
ISBN /EAN 978-952-492-392-7
Kirjastoluokka 79.811, 99
Kansi Marko Tauriainen
Koko 210 x 260 mm
Sidosasu sidottu,
kauttaaltaan kuvitettu
Sivumäärä n. 350 s.
Ovh 37,90 €
Ilmestyy Elokuussa 2010

Eero E. Böökiä voidaan perustellusti pitää suomalaisen shakkikulttuurin luojana. Shakin suurmestari Böök oli alan vahva vaikuttaja, jota arvostettiin
kaikkialla Euroopassa. Myös shakkikasvattajana
Böökin merkitys on ollut ainutlaatuinen.
Böökien töölöläiskoti eli kolmen sukupolven
ajan kansallisen historian tapahtumissa. 1800-luvun
lopulla ruotsinkielisen Helsingfors lyceumin rehtori
Emil Böök ajoi voimakkaasti suomen kielen oikeuksia. Einar Böök vapaamielisenä nuorsuomalaisena ja
Ståhlbergin läheisenä avustajana toimi kansainvälisissä organisaatioissa Suomen itsenäistymisen aikaan.
Rakennusinsinööri Eero Böök nosti kotimaisen satama- ja rautatielogistiikan eurooppalaiselle tasolle.
Eero Böökin elämäkerta kuvaa hänen kehittymistään huippupelaajaksi ja shakin auktoriteetiksi Suomessa. Teos avaa näkökulmia lajin kansainväliseen historiaan ja suomalaisen shakin kehittymiseen.
Kirjassa on runsaasti analyyseja Böökin shakkiturnausten peleistä ja hänen aikalaistensa otteluista.

Elbie Lötter

Vaiennettu Anna
Tarina särkyneestä lapsuudesta

Riipaisevan rehellinen kuvaus
seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Elbie Lötter on pseudonyymi.
ISBN /EAN 978-952-492-398-9
Kirjastoluokka 99
Suomennos Leena Mäntylä
Kansi Susanna Appel
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä n. 200 s.
Ovh 27,90 €
Ilmestyy Syyskuussa 2010

Hän kutsui itseään hiljaiseksi Annaksi, koska ei voinut kertoa kenellekään, mitä hänen ja hänen isäpuolensa välillä tapahtui. Äidin uusi mies tuntui aluksi
todella mukavalta ja huomaavaiselta. Mutta pian tapahtui asioita, joita Anna ei voinut ymmärtää eikä
käsitellä. Hiljaisuus jatkui aikuisikään saakka.
Kirja kertoo vuosikausien seksuaalisesta hyväksikäytöstä, sen aiheuttamasta kärsimyksestä ja pelosta,
väkivallan vaikutuksesta elämään sekä siitä, miten
menneisyyden traumoista on mahdollista selviytyä.
Tositarinaan perustuvasta kirjasta on sen alkuperämaassa Etelä-Afrikassa otettu jo 11 painosta.
Kirja sisältää myös tuhdin tietopaketin lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, sen tunnistamisesta ja
uhrien auttamisesta.
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Historia

Ja ana Janhila

Sissisotaa kaukopartiossa

Osasto Marttinan partiokertomukset 1943–1944
Osasto Marttinan partiokertomukset 1943–44 on jatkoa syksyllä 2009 ilmestyneelle teokselle Sissisotaa kaukopartiossa – Osasto Marttinan partiokertomukset 1941–42. Kirjat muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden ja tarjoavat näin selkeän kuvan jatkosodan kaaresta kaukopartiomiesten silmin.
Jatkosodan pitkittyessä sissit kohtasivat entistä vaarallisemmilla matkoillaan vastasissitoimintaan valmistautuneen vihollisen, jonka selustan valvonta- ja varmistusverkko oli lähes
aukoton. Majuri Paul Marttinan sissit osallistuivat muun muassa taisteluosasto Kalevaan, joka tuhosi venäläisten partisaanien tukikohdan Suopassalmen kylässä.
Kaukopartiomiesten alkuperäiset partiokertomukset tuhottiin valtaosaltaan sodan jälkeen, tai ne katosivat muuten. Osasto Marttinan kaukopartioveteraanit laativat myöhemmin
rajantakaisista tiedustelu- ja hävitysmatkoista muistinvaraisia kuvauksia, jotka Jaana Janhila on toimittanut kirjaksi. Tämän arvokkaan dokumenttiaineiston ennen julkaisemattomista
rekonstruoiduista partiokertomuksista on tähän teokseen koottu vuodet 1943–1944.
Mukana on kuvauksia myös tilastoimattomista partioista, kartta- ja reittipiirroksia, valokuvia ja sotapäiväkirjaotteita, joiden joukossa on myös harvinainen autenttinen tiedusteluraportti sekä majuri Paul Marttinan laatima alkuperäinen partiokertomus vuodelta 1944.

Kuva Marjatta Janhila

Osasto Marttinan partiokertomusten jatko-osa

FM Jaana Janhila on jyväskyläläinen vapaa kirjoittaja. Hän on aiemmin
julkaissut mm. historiikkeja, artikkeleita, käsikirjoituksia, kuvateoksia, romaaneja, novelleja ja esseitä. Syksyllä
2009 häneltä ilmestyi teos Sissisotaa
kaukopartiossa – Osasto Marttinan partiokertomukset 1941–42.
ISBN /EAN 978-952-492-415-3
Kirjastoluokka 99.139
Kansi Jarkko Nikkanen
Koko 148 x 210 mm
Sidosasu sid., 16-siv. kuvaliite
Sivumäärä n. 600 s.
Ovh 32,90 €
Ilmestyy Lokakuussa 2010
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Sinikka Pa avilainen

Työtytöt

Tytöt isänmaan palveluksessa 1941–1945
”Oli vain käytävä käsiksi siihen mitä eteen tuli.”
Nuorten naisten vapaaehtoinen työpalvelu alkoi helmikuussa 1941. Viiden sotavuoden aikana vapaaehtoiset 17–25-vuotiaat naiset osallistuivat isänmaan puolustamiseen työpalveluleireillä, joista heidät ohjattiin käytännön työhön erilaisiin kohteisiin.
Työtytöt työskentelivät mm. vähävaraisten pienten maatilojen emäntien apuna miesten
ollessa rintamalla. He tekivät pelto- ja karjanhoitotöitä, osallistuivat lasten ja vanhusten hoitoon, laittoivat ruokaa pula-ajan raaka-aineista ja pesivät pyykit olosuhteissa, jotka nykylukijasta voisivat tuntua kivikautisilta. Työtytöt auttoivat myös sotatoimialueilla, osallistuivat
evakkojen kuljetuksiin ja olivat mukana siivous- ja jälleenrakennustöissä.
Kirjassa entiset työtytöt kertovat niin kommelluksista ja hauskoista sattumuksista kuin
pelottavista ja järkyttävistäkin tilanteista, joihin he joutuivat työpalveluaikanaan.
Työtyttöjen muistelut täydentävät osaltaan kuvaa sodanaikaisesta yhteiskunnasta ja naisten panoksesta kotirintamalla.

Sinikka Paavilainen on helsinkiläinen yhteiskuntatieteen ja sosiaalipolitiikan opettaja. Häneltä on aiemmin ilmestynyt teos Samaa unta
– Kihlaparin kirjeitä sodan keskellä.
ISBN /EAN 978-952-492-373-6
Kirjastoluokka 92.73
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 135 x 210 mm
Sidosasu sidottu,
16-siv. kuvaliite
Sivumäärä 260 s.
Ovh 29,90 €
Ilmestyy Elokuussa 2010
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Synnöve From

Missä on From?

Kenttäpostia Marskin sotilaspalvelijalta 1938–1943
”Sellainen peijakkaan jämpti päällikkö tuntui olevan.
Taitaapa olla kovat hommat edessä!”
Näin kirjoitti 21-vuotias Paul Einar Rafael From kihlatulleen Sirkalle ensivaikutelmistaan
tultuaan syyskuussa 1939 nimetyksi marsalkka Mannerheimin henkilökohtaiseksi sotilaspalvelijaksi. Marski vaati alaisiltaan sotilaallisuutta, kellosepän tarkkuutta, tinkimättömyyttä,
ahkeruutta ja luontevaa käytöstä.
Synnöve From on koonnut vanhempiensa sodanaikaisesta kirjeenvaihdosta koskettavan
tarinan, joka auttaa ymmärtämään sukupolvea, jonka täytyi panna itsensä täydellisesti likoon
itsenäisyytemme puolesta. Kirjan anekdoottien ja henkilökohtaisten tarinoiden kautta välittyy elävästi ajan henki ja sodan karu todellisuus.
Kun sota taas kesällä 1941 oli välittömästi uhkana, Marski ilmaisi tahtovansa Fromin takaisin palvelukseensa. ”Missä on From?” marsalkka tiedusteli kenraaleiltaan. ”Hänet on heti
toimitettava tänne!” Päämajassa vitsailtiin, ettei sodasta tule mitään, ellei From löydy. From
toki löytyi, ja Marski saattoi murahtaa, että ”nyt on ainakin yksi perusasia järjestyksessä”.
Einar From matkasi Marskin mukana eri puolilla rintamaa, osallistui Mannerheimin syntymäpäiville, jossa myös Adolf
Hitler vieraili ja seurasi esimiestään myös Hitlerin päämajaan Rastenburgiin.
Einarin kohtalona oli
kaatua 25-vuotiaana Maaselällä 21.4.1943. Tämä kirja on kunnianosoitus tyttäreltä, joka ei koskaan ehtinyt
tutustua isäänsä.

Synnöve From on v. 1940 syntynyt,
kaupallisella alalla toiminut eläkeläinen. Hän on asunut 14 vuotta Australiassa, jossa työskenteli yhdeksän vuotta koulun kirjastonhoitajana ja kolme
vuotta Suomen konsulaatissa.
ISBN /EAN 978-952-492-395-8
Kirjastoluokka 99.139
Kansi Leena Kilpi
Koko 130 x 210 mm
Sidosasu sidottu,
16-siv. kuvaliite
Sivumäärä n. 200 s.
Ovh 25,90 €
Ilmestyy Syyskuussa 2010
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Alexander ja Malcolm Swanston

Historian suurimmat ilmataistelut
Ilmasodankäynti kautta aikojen

Yli 120 yksityiskohtaista taistelukarttaa
ja 150 arkistokuvaa
Runsaasti kuvitettu tietoteos ilmasodankäynnin kehittymisestä ja maailmanhistorian tärkeimmistä ilmasotaoperaatioista. Koko tarina 1800-luvun ilmapalloista ja ilmalaivoista aina 2000luvun moderniin sotateknologiaan.
Laajoihin tutkimuksiin ja arkistokuva-aineistoon perustuva teos kuvaa historian tärkeimmät ilmataistelut ja dokumentoi ilmavoimien roolin kaikissa tärkeissä sotaoperaatioissa mm.
Hitlerin hyökkäyksessä Neuvostoliittoon vuonna 1941 Operaatio Barbarossassa tai vuoden
1991 Persialahden sodassa eli Operaatio Aavikkomyrskyssä, jossa Yhdysvaltain johtamat monikansalliset joukot hyökkäsivät Irakin armeijaa vastaan Kuwaitissa.
Kirja sisältää yli 120 yksityiskohtaista taistelukarttaa, joista selviävät mm. taistelumanööverit, laivueiden sijainnit ja pommituskohteet. Selkeät graafiset esitykset kuvaavat sotatoimia perinteisistä taistelulentoharhautuksista (esim. Immelmann-manööveri) aina laser-ohjattuihin ohjusiskuihin saakka.
Malcolm ja Alexander Swanston on isä-poika-tiimi, joka on kirjoittanut ja kartoittanut historiaa yhdessä jo
yli 30 vuoden ajan. He ovat luoneet yksityiskohtaisia karttoja sotahistorian keskeisistä tapahtumista useisiin kirjoihin,
mm. teokseen The Historical Atlas of
World War II.
ISBN /EAN 978-952-492-385-9
Kirjastoluokka 90.3
Suomennos Kirsti Peitsara
Koko 225 x 295 mm
Sidosasu sidottu,
kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä 224 s.
Ovh 33,90 €
Ilmestyy Lokakuussa 2010
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Erich Kempka

Olin Hitlerin autonkuljettaja
Führerin palveluksessa 1932–1945
Hitlerin nousu ja tuho
silminnäkijän kuvaamana
Harva on päässyt lähemmäksi Führeriä, kuin hänen
autonkuljettajanaan ja henkivartijanaan toiminut
Erich Kempka. Hän kuljetti Hitleriä ympäri Saksaa
jo tämän kampanjamatkoilla vuonna 1932, ja hän
oli lopulta myös se, joka joutui polttamaan Hitlerin
ruumiin tämän tehtyä itsemurhan.
Kempkan muistelmat ovat ainutlaatuinen selonteko Hitlerin ja Kolmannen valtakunnan vaiheista.
Hän kertoo mm. Göringin ja Himmlerin vallantavoittelusta, Hitlerin ja Eva Braunin avioitumisesta
sekä Hitlerin viimeisestä matkasta etulinjaan 1945.
Teoksen keskiössä ovat Berliinin raunioituneiden katujen alla bunkkerissa vietetyt viimeiset kaoottiset
kuukaudet ja niiden dramaattinen päätös.
Tehtyään johtajalleen viimeisen palveluksen, Kempka pakeni Berliinistä. Amerikkalaiset kuitenkin pidättivät hänet pian, ja hän joutui toimimaan todistajana Nürnbergin oikeudenkäynneissä.

Erich Kempka syntyi Oberhausenissa kaivosmiehen kymmenlapsiseen perheeseen. Hän liittyi natsipuolueeseen vuonna 1930, ja kaksi vuotta
myöhemmin hän oli yksi Hitlerin henkilökohtaisista henkivartijoista sekä
tämän autonkuljettaja. Kempka kuoli
24.1.1975 64-vuotiaana.
ISBN /EAN 978-952-492-401-6
Kirjastoluokka 99.139
Suomennos Anne Mäkelä
Kansi Leena Kilpi
Koko 130 x 210 mm
Sidosasu sidottu, 8-siv. kuvaliite
Sivumäärä n. 160 s.
Ovh 27,90 €
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Gabi Köpp

Kunpa en olisi ollut tyttö

Tositarina saksalaistytön kohtalosta vihollisen käsissä 1945
Sotapakolaisen traumaattiset kokemukset
Saksan itärintaman romahtaessa tammikuussa 1945
15-vuotias Gabi Köpp ja hänen sisarensa Juliane joutuivat pakenemaan lähestyvää Venäjän armeijaa.
Juliane menehtyi, kun heitä kuljettavaa junaa pommitettiin. Gabi luuli jo löytäneensä turvapaikan maatilalta, jossa piilotteli muitakin sotapakolaisia. Turvassa hän ei kuitenkaan ollut.
Gabin nuoruus koitui hänen kohtalokseen. Puna-armeijan sotilaille nuoret tytöt olivat leikkikaluja, joita käytettiin surutta hyväksi. Gabin luovuttivat
vihollisen käsiin naiset, jotka olivat itsekin joutuneet
sotilaiden brutaalin kohtelun uhreiksi.
Kirja perustuu nuoren Gabin autenttisiin päiväkirjoihin. Vuosikymmenien vaikenemisen jälkeen
80-vuotias kirjailija on lopulta halunnut kertoa jälkimaailmalle traagisen tarinansa. Hänen osaltaan vaikenemisen ja häpeän vuodet ovat ohi.

Gabi Köpp (s. 1929) on opiskellut fysiikkaa Hampurin yliopistossa ja luennoinut Aachenin yliopistossa vuodesta
1966. Teoreettisen fysiikan professorina hän toimi samassa yliopistossa vuosina 1986–1994 ja kunniaprofessorina
aina vuoteen 1999. Nykyisin hän asuu
Berliinissä.
ISBN /EAN 978-952-492-399-6
Kirjastoluokka 99.139
Suomennos Anne Mäkelä
Kansi Susanna Appel
Koko 130 x 210 mm
Sidosasu sidottu, 8-siv. kuvaliite
Sivumäärä n. 200 s.
Ovh 27,90€
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Mikko Uola

Vallankumouksellisia,
vakoilijoita ja aseveljiä
Myyttejä ja tosiasioita Lapin historiasta
1910-luvulta 1940-luvulle
Mitä Lapissa todella tapahtui?

Mikko Uola on valtiotieteiden tohtori ja poliittisen historian dosentti,
joka on toiminut journalistina ja historiantutkijana. Hän on kirjoittanut
kymmeniä teoksia Suomen itsenäisyydenajan historiasta, mm. laajan Pohjois-Suomen maanpuolustustyön historian Maa ponteva Pohjolan äärillä on.
ISBN /EAN 978-952-492-375-0
Kirjastoluokka 93.5
Kansi Hannes Hörkkö
Koko 176 x 250 mm
Sidosasu sidottu,
Kauttaaltaan kuvitettu
Sivumäärä 588 s.
Ovh 47,90 €
Ilmestyy Elokuussa 2010

Suomen itsenäistymisen jälkeinen Lapin historia on täynnä kiehtovia tarinoita, myyttejä ja huhuja vallankumousyrityksistä aina vakoiluun sekä erityisen kiinnostavaan sota-aikaan. Tässä
kirjassa pureudutaan näihin myytteihin ja selvitetään niiden oikea historiallinen tausta.
Käsiteltävänä ovat mm. itsenäistymisen vuodet 1917–1918, läskikapina 1922, Rovaniemen murhapoltto ja kyyditysten aika 1930, Petsamon suuri vakoilujuttu 1939, sodan
ajan ilmapommitukset sekä suomalais-saksalaiset korkean tason suhteet Lapissa toisen maailmansodan aikana. Kaikkien tapahtumien taustana on joko suoraan tai epäsuorasti Suomen
ongelmallinen suhde itänaapuriinsa Neuvostoliittoon.
Kirjassa tavataan monia Pohjois-Suomen ja koko valtakunnankin asioihin vaikuttaneita henkilöitä Oiva Willamosta K. M. Walleniukseen ja Kaarlo Hillilästä Urho Kekkoseen. Keskeisesti
ovat esillä myös monet sotavuosina Suomessa vaikuttaneet nimekkäät saksalaiskenraalit, kuten
Nikolaus von Falkenhorst, Eduard Dietl ja Lothar Rendulic.
Mikko Uola kumoaa useita
Lapin historian myyttejä osoittamalla, ettei kaikella totena kerrotulla ole totuuden kanssa kovin paljon tekemistä. Tutkimus
perustuu alkuperäiseen asiakirjamateriaaliin. Tekstiä täydentävät
kymmenet, suurimmaksi osaksi aiemmin julkaisemattomat valokuvat.

Sotakirjat ja
Historia

Cla as Triebel – Lino von Gartzen

Pikku Prinssin
viimeinen lento

Mitä tapahtui Antoine de Saint-Exupérylle 31.7.1944
Kiehtova tutkimusseikkailu
Antoine de Saint-Exupéryn viimeinen lento on yksi toisen maailmansodan suurista mysteereistä. Rakastetun Pikku Prinssin kirjoittaja taisteli liittoutuneiden joukoissa ja sai komennuksen Välimerelle. 44-vuotiaana hän oli jo lopettamaisillaan sotilaslennot, mutta lähti vielä yhdelle tiedustelulennolle. Tältä lennolta hän ei koskaan palannut.
Tapahtumien kulusta oli vuosikausien ajan vain arvailuja ja huhuja. Vuonna 1998 ranska
lainen kalastaja löysi Saint-Exupérylle kuuluneen hopeisen ranneketjun Marseillesta etelään.
Löydön innoittamina meriarkeologit tutkivat Marseillen vesialueita, ja vuonna 2000 meren
pohjasta löytyi hylky, jonka viranomaiset vuonna 2004 vihdoin vahvistivat Saint-Exupéryn
koneeksi. Yli 60 vuotta tapahtuneen jälkeen myös SaintExupéryn alas ampunut saksalainen taistelulentäjä on nyt
tunnistettu.
Tutkimuksiin, dokument
teihin ja aikalaisten kertomuksiin perustuva kirja vie
lukijan mukanaan kohtalokkaaseen päivään 31.7.1944 ja
seuraa arvoituksen ratkaisua
vuosikymmenten mittaan aina nykypäivään saakka.

Claas Triebel (vas.) on psykologi ja työskentelee Münchenin sotakorkeakoulussa. Lino von Gartzen
oli meriarkeologina mukana tutkimassa Saint-Exupéryn koneen hylkyä, ja
hän myös selvitti koneen alas ampuneen taistelulentäjän henkilöllisyyden.
ISBN /EAN 978-952-492-411-5
Kirjastoluokka 99
Kansi Leena Kilpi
Koko 130 x 210 mm
Sidosasu sidottu,
16-siv. kuvaliite
Sivumäärä n. 250 s.
Ovh 29,90 €
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Gudrun Sulzenbacher

Ötzi, Alppien jäämies

Ainutlaatuinen löytö 5000 vuoden takaa
Jäätiköltä löytyneen muumion salaisuudet
Vuonna 1991 Tirolista löytyi n. 3300-luvulta eaa. peräisin oleva jäätynyt ja muumioitunut
ihmisruumis. Ötziksi nimetty muumio on sensaatiomainen arkeologinen löytö, sillä se on antanut tieteelle paljon aivan uutta tietoa Euroopan muinaisasukkaista.
Kirjan yli 400 hienoa valokuvaa ja niihin liittyvät selkeät tekstit kertovat jäämiehen kiehtovan tarinan. Miten Ötzi löytyi ja miten hänen ruumiinsa irrotettiin jäästä? Minkälaisia tutkimuksia muumiolle on tehty? Minkälaisia olivat häneltä löytyneet aseet? Minkälaisin laitteistoin
Ötzi saadaan säilymään
nyt? Teos vastaa näihin ja
moniin muihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Kirja avaa ainutlaatuisen näkymän maailmaan
sellaisena, kuin se oli yli
5 000 vuotta sitten.
Lastenkirjallisuuteen ja lukutaitopedagogiikkaan erikoistunut Gudrun
Sulzenbacher työskentelee Bozenin Pedagogisessa Instituutissa. Hän
on julkaissut lukuisia lasten ja nuorten
tietokirjoja.
ISBN /EAN 978-952-492-416-0
Kirjastoluokka 91.1
Suomennos Marita Vihervuori
Koko 215 x 285 mm
Sidosasu sidottu,
kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä 64 s.
Ovh 24,90 €
Ilmestyy Elokuussa 2010

Ku va- ja L ahjakirjat

Sanoja sydämestä

Illan tummetessa
Sisintä lämmittäviä ajatuksia pimeneviin iltoihin
Kaunis ja koskettava lahjakirja ystävälle, rakkaalle, itselle syksyn lukuhetkiin. Kirjan tekstit kertovat rakkaudesta, ystävyydestä, onnesta ja toivosta
– elämän syvistä tunteista. Kirjoittajina tunnettuja
runoilijoita ja ajattelijoita meiltä ja muualta mm.
mm. Eino Leino, Edith Södergran, Saima Harmaja, L. Onerva.
		
Yön silkki jo verhoo kaislikon,
		
sydän, kirkasta päivää kiitä!
		
Koko päivän rikkaus minulla on,
		
mitä, yöni, annat siitä?
		

ISBN /EAN 978-952-492-405-4
Kirjastoluokka 85.22
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 160 x 200 mm
Sidosasu sidottu,
Kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä 60 s.
Ovh 23,90 €
Ilmestyy Syyskuussa 2010

Aale Tynni

Katja-Ma aria Kaskinen ja Minna Immonen

Sydän sanoja tulvillaan

Ajatuksia rakkaudesta, onnesta ja kaipauksesta
Onnentäyteinen lahjakirja
Kaunis lahjakirja rakkaudesta, sen etsimisestä ja löytämisestä.
Katja Kaskinen pohtii kirjassaan, mikä on rakkauden merkitys elämässä. Millaista on jäädä ilman rakkautta, millaista on omistaa ja jakaa rakkautta.
Elämän tarkoitus tiivistyy pitkälti rakkauden kokemukseen, siihen että saa rakastaa ja että tulee rakastetuksi. Rakkaudella on ihmeellinen ja eheyttävä voima.
Minna L. Immosen herkkä akvarellikuvitus täydentää runojen sävykkäitä maisemia.

Katja-Maaria Kaskinen (vas.)
on nuoren polven runoilija, jolta on ilmestynyt aiemmin mm. teokset Elämä
kaikissa väreissä, Sinulle – lämpöisin ajatuksin, Sinulle – rohkeuden, toivon ja ilon
sanoja ja Unelmat kutsuvat kulkemaan..
Minna L. Immonen on oululainen
akvarellisti ja korttitaitelija. Hän on kuvittanut aiemmin mm. Lumen valossa,
Iloa, onnea, uskallusta, Elämä kaikissa
väreissä ja Sinulle, rohkeuden, toivon
ja ilon sanoja.
ISBN /EAN 978-952-492-406-1
Kirjastoluokka 85.22
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 130 x 245 mm
Sidosasu sidottu,
Kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä 60 s.
Ovh 22,90 €
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Jussi Jäppinen – Heli-Maija Voutilainen

Taivaspyörylä

Löytöretki Keski-Suomeen
Keskisuomalaisen kulttuuriympäristön aarteita
FT Jussi Jäppisen ja museonjohtaja Heli-Maija Voutilaisen edellinen, Jyväskylän arkkitehtuuria ja rakennettua ympäristöä käsittelevä teos Loisto & Lyhty saa nyt jatkoa. Tekijät ovat
laajentaneet tutkimusretkensä kotimaakuntansa Keski-Suomen kulttuuriympäristöön.
Teokseen valittujen noin 40 kohteen kirjo koostuu rajakivistä maalaistaloihin ja kirkoista
julkisiin rakennuksiin. Kohteiden aikaväli ulottuu 7000 vuotta vanhoista kalliomaalauksista
vuonna 2010 vihittyyn Kuokkalan kirkkoon.
Yksi kirjan yhdistäviä teemoja on taide ja kädentaito. Keski-Suomen molemmat Unescon
maailmanperintökohteet, maakunnan läpi kulkevan Struven mittausketjun piste Korpilahden Oravivuorella ja kansanomaisen puurakentamisen mestarinäyte, 1760-luvulla rakennettu Petäjäveden vanha kirkko, ovat itseoikeutetusti mukana kirjassa.

FT Jussi Jäppinen (vas.) on graafinen suunnittelija, kirjailija, valokuvaaja
ja tutkija. Hän on julkaissut mm. 35 kuvateosta. Jäppinen sai Suomen tietokirjailijat ry:n Tietokirjailijapalkinnon 2008.
FM Heli-Maija Voutilainen on
Keski-Suomen museon johtaja. Hän
on julkaissut aiemmin lukuisia teoksia,
mm. Keski-Suomen kirkot, Maakunnan
maut - Keskisuomalaisen keittiön parhaat makuelämykset.
ISBN /EAN 978-952-492-409-2
Kirjastoluokka 92.845
Kansi Jussi Jäppinen
Koko 250 x 270 mm
Sidosasu sidottu,
Kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä 200 s.
Ovh 49,90 €
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Hengelliset Kirjat

Nunna Kristoduli

Sydämen kaipuu
Hengellinen kasvu ja kilvoitus

Hoitavaa puhetta
aikamme etsivälle ihmiselle

Nunna Kristoduli (Anna Leena
Lampi) on filosofian maisteri, kirjailija
ja nunna., joka asuu ja tekee työtään
Heinävedellä, Lintulan luostarissa. Hän

Kirjoituksissaan Nunna Kristoduli johdattaa lukijan ortodoksisen perinteen äärelle. Hän pohtii
hengellistä kasvua ja kilvoitusta, osoittaa rukouksen eheyttävän voiman ja kuvailee ikonimaalarin
roolia pyhän tehtävän täyttäjänä.
Myös sairauden ja kuoleman kohtaaminen tulevat osaksi elämää tässä lämpimässä ja lohdullisessa teoksessa.
Nunna Kristodulin syvälliset ja hoitavat tekstit ovat helposti lähestyttävää ja ymmärrettävää
puhetta, jolle ortodoksinen perinne antaa vuosisadasta toiseen kestäneen perustan.

on aiemmin julkaissut mm. kirjat Rukouksen valaisema tie, Sielun lääke ja Rukouksen virta, sekä yhdessä Suvi-Anne
Siimeksen kanssa kirjeenvaihtokirjan
Taivas alkaa maasta.
ISBN / EAN 978-952-492-414-6
Kirjastoluokka 20 (Uskonto)
Kansi Leena Kilpi
Koko 130 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä 200 s.
Ovh 27,90 €
Ilmestyy Syyskuussa 2010

Tytti Issakainen

Siunatun päivän valoa
Säteitä kirkkovuoden varrelta

Joskus pieni sana riittää valaisemaan koko päivän
Luoja antoi meille sanat, joilla voimme sytyttää valon lähimmäisen sydämeen. Sana ”kiitos” voi sytyttää ilon.
”Ole hyvä” valaisee huolenpidollaan.
”Anteeksi” synnyttää yhteyden.
Tähän kirjaan on koottu valon
sanoja kirkkovuoden varrelta. Matka käy adventtiajan pimeyteen syttyvistä valoista joulun kirkkauteen,
paastoajan sisäisestä valosta pääsiäisen toivoon, juhannuksen päättymättömästä kuulaudesta pyhäinpäivän kynttilöiden hehkuun.
Kirja on isotekstinen.

Tytti Issakainen on turkulainen
kirjailija, sanoittaja, säveltäjä, teatteriohjaaja ja viestinnän kouluttaja. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.
Hän on saanut kirjallisesta toiminnastaan mm. Kirkon kulttuuripalkinnon.
ISBN /EAN 978-952-492-410-8
Kirjastoluokka 24.1
Kansi Leena Kilpi
Koko 220 x 220 mm
Sidosasu sidottu,
kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä 60 s.
Ovh 16,90 €
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Harrastekirjat

Tee itse

Herkulliset hillot,
hyytelöt ja marmeladit
Aurinkoa aamiaispöytään, juhlaa jälkiruokiin
Tämä huolellisesti suunniteltu reseptikokoelma tarjoaa ohjeet noin sataan hedelmäisenmakoisaan marmeladiin, hilloon ja hyytelöön, jotka on helppo itse valmistaa.
Retki hillojen maailmaan alkaa perinteisistä mansikka- ja karhunvadelmahilloista, jatkuu hienostuneeseen hapankirsikka-suklaamarmeladiin ja ulottuu aina eksoottiseen persimoni-inkiväärimarmeladiin ja pippurilla maustettuun viikunahilloon.
Tarkkojen perustietojen jälkeen syvennytään oleelliseen: hillon ja marmeladin valmistamiseen liittyvien monien vihjeitten ja vinkkien avulla jokainen levite onnistuu nopeasti ja
varmasti.
Hedelmien kausikalenteri kertoo kotimaisten ja eksoottisten hedelmien ja marjojen ihanteellisen säilöntäajankohdan.
Herkullisen kauniit värikuvat ja selkeät ohjeet innostavat vaihtelevaan hillo- ja marmeladiherkutteluun. Itse tehdyt hedelmäluomukset ovat osoittautuneet myös mitä erinomaisimmiksi lahjaideoiksi.

ISBN /EAN 978-952-492-370-5
Kirjastoluokka 68.21
Suomennos Marita Vihervuori
Koko 210 x 260 mm
Sidosasu sidottu,
kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä n. 160 s.
Ovh 27,64/27,90 €
Ilmestyy Kesäkuussa 2010

Harrastekirjat

Daniel Green – Catherine Collins

Kolesteroli kuriin
100 herkullista reseptiä

Terveellistä ruokaa joka maistuu
Oikea ruokavalio on keskeinen tekijä veren kolesteroliarvojen tasapainottamisessa. Ruoan mausta tai aterioiden vaihtelevuudesta ei kuitenkaan tarvitse tinkiä silloinkaan, kun haluaa saada kolesterolin kuriin.
Huippukokki Daniel Green ja ravintoterapeutti Catherine Collins ovat luoneet yhdessä mahtavan
kokoelman reseptejä, joiden avulla herkkusuukin
voi syödä terveellisesti.
Kirjan avulla on helppo rakentaa maistuvia ja
monipuolisia ateriakokonaisuuksia, sillä siitä löytyvät niin aamiaiset, brunssit, keitot, salaatit, välija alkupalat kuin pää- ja jälkiruoatkin.
Kirja on myös tuhti tietopaketti kolesterolista, sen terveysvaikutuksista ja korkean kolesterolin ehkäisemisestä.

Daniel Green (vas.) on BBC:n ja
NBC:n televisio-ohjelmilla kuuluisuuteen noussut huippukokki, jolle ruoan
terveellisyys on sydämen asia – mausta tinkimättä. Catherine Collins
on lontoolaisen St. George’s sairaalan
johtava ravintoterapeutti ja British Dietetic Association -järjestön tiedottaja.
ISBN /EAN 978-952-492-374-3
Kirjastoluokka 68.2
Suomennos Outi Vartiainen
Kansi Leena Kilpi
Koko 210 x 220 mm
Sidosasu nidottu,
Kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä 144 s.
Ovh 26,90 €
Ilmestyy Syyskuussa 2010

Vatcharin Bhumichitr

Suuri Nuudelikirja

Yli 100 herkullista reseptiä Kiinasta, Japanista ja Kaakkois-Aasiasta
Upea makumatka
itämaiseen keittiöön
Nuudelit ovat yksi suosituimmista itämaisista ruokalajeista, ovathan ne paitsi herkullisia, myös edullisia ja helppoja valmistaa.
Ne sopivat seuraksi lihalle, kalalle tai kasviksille, nautittaviksi curryjen ja muiden
kastikkeiden kanssa tai lisukkeeksi keittoihin ja salaatteihin.
Thaimaalainen huippukokki Vatcharin
Bhumichitr vie lukijan tutkimusmatkalle
nuudelien maailmaan. Tutuiksi tulevat niin
vehnä-, muna-, riisi-, tattari- kuin papunuudelit sekä niiden oikeaoppinen valmistus ja
käyttö. Ennen kaikkea Suuri nuudelikirja on
reseptien juhlaa. Siihen on kerätty yli 100
autenttista nuudeliruokaa Kiinasta, Japanista, Thaimaasta, Kambodžasta, Vietnamista, Laosista
ja Indonesiasta. Kirjan upea kuvitus kuljettaa lukijan eksoottiseen itään ja tuo veden kielelle.

Vatcharin Bhumichitr on thaimaalaissyntyinen huippukokki ja ravintoloitsija. Hän on kirjoittanut useita
keittokirjoja, mm. The Big Book of Thai
Curries, A Taste of Thailand ja Vatch’s
Southeast Asian Cookbook.
ISBN /EAN 978-952-492-384-2
Kirjastoluokka 68.2
Suomennos Pirjo Aho
Kansi Leena Kilpi
Koko 220 x 270 mm
Sidosasu nid. fläppikansi,
Kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä 176 s.
Ovh 27,90€
Ilmestyy Lokakuussa 2010
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Harrastekirjat

Cookie A.

Suloisimmat sukat

Uusia innostavia neuleohjeita
Cookie A. on californialainen käsi-

Uutta ilmettä neulesukkiin

työn opettaja, joka suunnittelee neuleita mm. Vogue Knitting ja Knitty -lehtiin.
Hänen oma neulemallistonsa, Cookie A
Knitwear Designs, julkaistiin 2007.
ISBN /EAN 978-952-492-400-9
Kirjastoluokka 65
Suomennos Anne Ali-Raatikainen
Koko 215 x 225 mm
Sidosasu nidottu,
kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä 186 s.
Ovh 27,90 €
Ilmestyy Syyskuussa 2010

Näiden hurmaavien sukkamallien ääressä on
vaikea olla innostumatta kilisyttämään puikkoja. Cookie A vie sukankudonnan aivan uusiin ulottuvuuksiin. Hänen innovatiivisia
mallejaan on ilo neuloa ja ihana käyttää.
Kirja kuljettaa lukijan opastetulle matkalle silmukoiden kiehtovaan maailmaan alkaen
sukankudonnan perusteista ja päätyen omien
uniikkien mallien kehittelyyn ja toteutukseen.
Kirja sisältää selkeät ja yksityiskohtaiset
neuleohjeet toinen toistaan kauniimpiin sukkamalleihin. Se opettaa myös, miten muokata neulekuvioita sukkien kokoa muutettaessa.
Käsityöharrastajan toivekirja.

P eter Larsson

Puutarhan asukkaat
Koko perheen lajiopas

Mitä kaikkea pihalta löytyykään
Peter Larsson on taiteilija, kuvittaja ja kirjailija, jonka suurin kiinnostuksen kohde on luonto. Hän on julkaissut
useita luontokirjoja ja -oppaita.
ISBN /EAN 978-952-492-413-9
Kirjastoluokka 56.8
Suomennos Outi Vartiainen
Kansi Pernilla Qvist
Kuvitus Peter Larsson
Koko 130 x 217 mm
Sidosasu sidottu,
kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä 186 s.
Ovh 26,90 €
Ilmestyy Syyskuussa 2010

Pihalla voi asustaa uskomattoman monta erilaista
eläjää. Puutarhan asukkaat esittelee n. 100 pihojen
tavallisinta eläin-, lintu- ja hyönteislajia.
Tekstit kertovat eri lajien tunnusmerkeistä ja
elintavoista sekä valaisevat monenlaisia jännittäviä yksityiskohtia eri lajien elämästä. Teos selvittää
miten puutarhan ekosysteemi toimii ja miten siitä
saa mahdollisimman lajirikkaan. Lukija saa seurata
niin leppäkerttujen kirvajahtia kuin pikkulintujen
juhlia ja mehiläisten puuhia.
Peter Larssonin taidokas, pienimpiä yksityiskohtia myöten tarkka kuvitus auttaa eri lajien tunnistamisessa.
Hurmaava kirja innostaa koko perhettä pihapiirin tutkimiseen ja tarkkailuun. Helppokäyttöisen oppaan avulla lapsetkin voivat ottaa selvää lähiluonnon ihmeistä.

Harrastekirjat

Mauri Leivo

Savanni hengittää
Matka afrikkalaiseen luontoon

Upea kuva- ja tietoteos Afrikan suurenmoisesta luonnosta
Tunnelmallinen ja elämyksellinen teos kertoo Afrikan eläimistä ja niiden elinympäristöistä,
kasveista ja luonnon ekologiasta sekä kaikista niistä kokemuksista ja haasteista, joita suomalainen luontomatkaaja Afrikan maaperällä kohtaa.
Mauri Leivo on viettänyt yhteensä liki vuoden Afrikan luonnossa ja vieraillut yli viidessäkymmenessä kansallispuistossa ja suojelualueella. Niiden elämä, tunnelma ja värimaailma
tulevat lähelle Leivon hienoissa luontokuvissa.
Lukija pääsee kokemaan savannien autereisen avaruuden ja kosteikkojen elämää pursuavan rehevyyden sekä sademetsien hämyn ja vuoristojen kirpeyden.
”Mutta paljon enemmän täytyy Afrikasta kertoa, jotta sen luontoa voisi ymmärtää. On kerrottava mustan maanosan kaukaisesta menneisyydestä... Ja on kerrottava Homo sapiensin, viisaan ihmisen, syntymisestä, levittäytymisestä ja asettumisesta lopulta luonnonlakien yläpuolelle. Sillä ilman kaikkien näiden yhteisvaikutusta Afrikan luonto ei olisi sitä mitä se nyt on.
Ilman näitä jalopeuran karmiva huohotus ei repisi Masai Maran yöilmaa. Ilman näitä miljoonapäisen gnulauman sorkat eivät nostaisi pölypilviä Serengetin ruohotasankojen ylle. Ilman
näitä norsut eivät ryskäisi Krugerin pensaikoissa eivätkä vuorigorillaperheet kiipeilisi Bwindin vuoristometsien rinteillä. Ilman näitä savanni ei hengittäisi.”

Mauri Leivo on sipoolainen valokuvaaja, biologi, kirjailija ja luontomatkaaja. Hän on aiemmin julkaissut mm. kirjat Nuuksio – Miljoonan ihmisen erämaa,
Lintujärvi (joka valittiin vuoden 2006
luontokirjaksi) sekä Kevätmuutto.
ISBN /EAN 978-952-492-393-4
Kirjastoluokka 56.8
Kansi Mauri Leivo
Koko 250 x 220 mm
Sidosasu sidottu,
kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä n. 220 s.
Ovh 32,90 €
Ilmestyy Lokakuussa 2010
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Lastenkirjat

Suvi Vehmanen – Laila Nevakivi

Lapsen oma petokirja
Kiitetty lasten luontokirjasarja jatkuu
Suvi Vehmanen (vas.) on biologi,
kirjailija ja akvarellitaiteilija. Laila
Nevakivi on akvarellitaiteilija, joka
on kuvittanut monia lastenkirjoja. Vehmanen ja Nevakivi ovat aikaisemmin
julkaisseet yhdessä kirjat Miksi leppäkertulla on pilkut, Lapsen oma luontokirja ja Lapsen oma vesikirja.
ISBN /EAN 978-952-492-402-3
Kirjastoluokka L 56.8
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 210 x 210 mm
Sidosasu sidottu
Sivumäärä 76 s.
Ovh 19,90 €
Ilmestyy Lokakuussa 2010

Pernilla Stalfelt on palkittu ruot
salainen lastenkirjailija, joka on käsitellyt
lastenkirjoissaan oivaltavasti ja huumorilla mm. kuolemaa ja rakkautta. Hänen
kirjojaan käytetään mm. päiväkodeissa
ja muualla lastenhoidon ammattilaisten keskuudessa. Suomeksi Stalfeltilta
on aiemmin ilmestynyt Kakkakirja.
ISBN /EAN 978-952-492-372-9
Kirjastoluokka L85
Suomennos Birgit Huttunen
Kuvitus Pernilla Stalfelt
Koko 165 x 228 mm
Sidosasu sidottu,
kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä 28 s.
Ovh 14,90 €
Ilmestyy Lokakuussa 2010

Susi, ahma, karhu, ilves ja muut metsän
eläimet ovat pääosassa tässä lapsille suunnatussa tietokirjassa, jossa seikkailevat
myös peikot ja haltijat.
Erämaan elämä on kuvattu luonnontieteellisen tiedon pohjalta, mutta tarina on
kiedottu lapsia kiehtovan sadun muotoon.
Eräänä päivänä kotoaan karannut peikkopoika Ylli saapuu metsänhaltijoiden,
Miihkalin ja Virven pihaan. Suuressa Sinisalossa elää susilauma, jonka on nälissään
lähdettävä saalistamaan hirviä. Peikkojen
retkikunta terävine keihäineen puolestaan
jahtaa susia. Saavatko sudet saalista ja miksi peikot oikeastaan vainoavat susia?
Lukija saa tutustua susilauman elämään, ahman pesäluolaan, karhun murkinaan ja ilveksen saalistukseen. Mukana ovat myös pikkupedot kärppä ja lumikko, lapinpöllö, kettu sekä Suomen pienin nisäkäs, kääpiöpäästäinen – peto sekin. Kirjan sivuilta voi myös tunnistaa
itäisen ja pohjoisen Suomen kasveja, sieniä ja jäkäliä. Kirja sopii noin 6–11-vuotiaille lapsille.

P ernilla Stalfelt

Karvakirja

Tukka on pääasia!
Hauska lastenkirja karvoista.
Monet eläimet ovat karvaisia, senhän tietää lapsikin.
Mutta miksi ihmisille kasvaa karvaa? Ja vielä niin
kummallisiin paikkoihin! Hilpeä lasten tietokirja
kertoo karvoituksesta, sen hyödyistä ja harmeista.
Arvostettu ja kiitetty lastenkirjailija Pernilla Stalfelt tietää, että lapsia kiinnostaa kaikki, mitä elämä
sisällään pitää. Hän osaa käsitellä myös niitä aiheita,
joista aikuiset eivät yleensä lasten kanssa keskustele.
Jäljittelemättömään tyyliinsä Stalfelt kuvailee ihmisen karvoituksen päästä varpaisiin höystäen tietopaketin mainioin piirroksin. Myös eläimiä
katsotaan karvoihin. Ja selviääpä sekin, että joillain
kasveilla on vallan kummia karvoja.
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Lastenkirjat

Toimittanut Sanna Kiiski

Ja he elivät onnellisina…
Uusia loppuja vanhoille saduille
Saduista olemme oppineet, että suuretkin vaikeudet ovat voitettavissa ja että kaikille tarinoille on mahdollista rakentaa onnellinen loppu.
Tässä kirjassa tunnetut henkilöt kertovat, miten tuttujen satuhahmojen tarinat heidän
mielestään jatkuvat. Miten kävi Ruususelle ja Lumikille? Mihin vei Hannun ja Kertun tie?
Tuliko Kultakutrista eläinten käyttäytymisen tutkija?
Vanhoille saduille uusia jatko-osia kehittelevät Marco Hietala, Anja Snellman, Juha Vuorinen, Maria Guzenina-Richardson, Dome Karukoski, Lauri Karhuvaara, Sami Garam, Viivi Pumpanen, Paola Suhonen, Marika Krook, Paula Noronen, Jenni Pääskysaari, Jarkko Valtee ja Osku Heiskanen.
Kirja toteutetaan Minervan ja Hope-yhdistyksen yhteistyönä, ja sillä tuetaan vähävaraisten perheiden sekä sijais- ja kriisiperheiden lapsia.

Kuva PEKKA MUSTONEN

Satu loppui, tarina jatkuu

Sanna Kiiski on juontaja ja toimittaja. Hän on työskennellyt muun muassa Radio Nova-, Kiss FM- ja Radio City
-radiokanavilla ja Nelonen-televisiokanavalla. Kiiski aloitti juontajana MTV3kanavan Huomenta Suomi -ohjelmassa vuonna 2007, ja hän on juontanut
myös MTV3:n Viihdeuutiset-ohjelmaa.
Hope – Yhdessä ja Yhteisesti - ry
on yksityishenkilöiden perustama yhdistys, joka toimii suomalaisten vähävaraisten perheiden sekä sijais- ja
kriisiperheiden tukena tuoden konkreettista helpotusta arkeen.
www.hopeyhdistys.fi
ISBN /EAN 978-952-492-412-2
Kirjastoluokka L 85.1
Kansi Leena Kilpi
Kuvitus Laila Nevakivi
Koko 250 x 220 mm
Sidosasu sidottu,
kauttaaltaan nelivärinen
Sivumäärä n. 90 s.
Ovh 21,90 €
Ilmestyy Lokakuussa 2010
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Pokkarit

Eeva Vuorenpää

Kotkansilmän uusi loisto
Kartanoromaani
Eeva Vuorenpää on TV-toimittaja-ohjaaja, joka tunnetaan useista laatudokumenteistaan. Hämäläistä
kartanoyhteisöä kuvaavan Kotkansilmä-trilogian ensimmäinen osa ilmestyi
vuonna 2007, ja Kotkansilmän uusi loisto on sen kolmas osa.
ISBN /EAN 978-952-492-380-4
Kirjastoluokka T84.2
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 110 x 178 mm
Sidosasu nid
Sivumäärä n. 398 s.
Ovh 10,00 €
Ilmestyy Kesäkuussa 2010

Kotkansilmän
kartanotrilogian huipennus
Kotkansilmän kartanossa eletään uusien omistajien
aikaa. Upea empiretyylinen päärakennus on restauroitu, englantilainen puisto ja puutarha kunnostettu ja
konserttiperinnekin käynnistyy uudelleen.
Mutta miten saada kartanokulttuuri jälleen kannattavaksi? Miten elvyttää Kotkansilmä? Entä kuinka selvitä ikävistä sukuriidoista, kun uuden ja vanhan
polven Munsterit käyvät taisteluun oikeuksistaan?
Kotkansilmän kartanon elämää seurataan jälleen
kolmen naisen näkökulmasta, 1970-luvulta vuoteen
1987. Pystyvätkö naiset johtamaan kartanon uuteen
kukoistukseen?

Fjodor Dostojevski

Netotška Nezvanova
Nuoren naisen tarina

Venäläisen mestarin varhaisteos nyt pokkarina
Fjodor Dostojevski (1821–1881)
on maailmankirjallisuuden suuria nimiä
ja venäläisen kirjallisuuden ylittämätön
mestari.
ISBN /EAN 978-952-492-382-8
Kirjastoluokka T84.2
Suomennos Veikko Koivumäki
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 110 x 178 mm
Sidosasu nid.
Sivumäärä 235 s.
Ovh 10,00 €
Ilmestyy Heinäkuussa 2010

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 17vuotiaaksi. Varttuvan Netotškan elämään ilmaantuvat
jännitteet, jotka liittyvät perheen keskinäisiin suhteisiin ja salaisuuksiin. Vähäisimpiä niistä ei ole suureksi
psykologiseksi draamaksi kärjistyvä kolmiodraama…
Dostojevski kirjoitti Netotška Nezvanovan 1840luvun lopussa, jolloin hänen nimeään olivat tehneet jo
tunnetuiksi Köyhää väkeä ja erityisesti Valoisat yöt. Kirjoittaminen katkesi nk. Petraševskin salaliiton paljastumiseen. Tämän seurauksena Dostojevski tuomittiin
kuolemaan. Tuomio muutettiin viime hetkellä karkotukseksi Siperiaan. Romaani ei koskaan saavuttanut
suunniteltua laajuuttaan, mutta psykologisen otteensa syvyydessä se on jo aitoa Dostojevskia.

Pokkarit

Andrei Pogožev

Pako Auschwitzista
Neuvostosotilaan tarina

Ainutlaatuinen selviytymiskertomus
Vuonna 1967 Frankfurtissa Auschwitzin keskitysleirin
upseereita vastaan käydyssä oikeudenkäynnissä yksi silminnäkijätodistaja oli entinen sotavanki Andrei Pogožev.
Hänen selviytymistarinansa on uskomaton sekoitus yksilötason sotahistoriaa ja seikkailukertomusta.
Tykistöupseeri Andrei Pogožev jäi saksalaisten
vangiksi syyskuussa 1941 ja joutui Auschwitzin keskitysleirille yhdessä 20 000 muun puna-armeijan sotilaan kanssa. Vuoden kuluttua heistä oli elossa vain satakunta henkeä.
Entisestä upseerista tuli vanki numero 1418, joka
joutui keskelle leirin helvettiä. Auschwitzin kauhujen keskellä häntä kantoi yhä yksityiskohtaisemmaksi
käynyt suunnitelma paosta.
Huolellisen valmistelun jälkeen marraskuussa
1942 hän onnistui pakenemaan yhdessä 70 muun punavangin kanssa. Monien vaiheiden kautta Pogožev
pääsi omiensa puolelle kesällä 1943.

Ukrainalainen Andrei Pogožev
(1912–1990) toimi ennen sotia kaivosinsinöörinä. Kesäkuusta 1941 alkaen hän
oli puna-armeijan tykistöplutoonan komentaja, mutta joutui vangiksi jo syyskuussa. Rankkojen sotakokemustensa
jälkeen hän palasi siviilivirkaansa.
ISBN /EAN 978-952-492-381-1
Kirjastoluokka T99
Suomennos Pirjo Lintuniemi
Kansi Jon Wilkinson/Leena Kilpi
Koko 110 x 178 mm
Sidosasu nid.
Sivumäärä 205 s.
Ovh 10,00 €
Ilmestyy Elokuussa 2010

Maria Buchert – Kari Kiianma a – Tellervo Uljas

Revitty sydän

Voiko uskottomuudesta toipua?

Apua uskottomuuskriisin
kokeneille

Maria Buchert on tutkinut uskot-

Uskottomuus koskettaa noin kolmasosaa suomalaisista
ja se on yleisin yksittäinen syy avioeroihin. Kirja tarjoaa tutkittua tietoa uskottomuudesta, sen yleisyydestä
ja syistä sekä kriisistä selviytymisestä.
Kirjassa sekä petetyt että pettäjät saavat puheenvuoron. Mitkä olivat ne tapahtumat, jotka johtivat
uskottomuuteen? Miten tapahtunut vaikuttaa parisuhteeseen? Mitä parit ajattelevat yhteisestä tulevaisuudesta, kun luottamuksen pohja on murtunut?
Kirjassa on runsaasti selviytymistarinoita ja esimerkkejä vertaistuen merkityksestä kriisin kokeneille.
Mielenkiintoinen tutkimusaineisto pettäjistä ja petetyistä yhdistyy kiinnostavalla tavalla kokeneen parisuhdeterapeutin havaintoihin. Kirja antaa myös konkreettisia neuvoja uskottomuuskriisissä eläville pareille.
Rohkaiseva viesti on, että uskottomuudesta voi selvitä.

seksuaaliterapeutti, joka on kirjoitta-

tomuutta ja sen syitä pettäjän näkökulmasta. Kari Kiianmaa on perhe- ja
nut useita parisuhteeseen
liittyviä teoksia. Tellervo Uljas on
Eeva-lehden toimittaja, joka on tutkinut petettyjen selviytymistä
uskottomuuskriisistä.
ISBN /EAN 978-952-492-383-5
Kirjastoluokka T14.8
Kansi Satu Paakkala
Koko 110 x 178 mm
Sidosasu nidottu
Sivumäärä 205 s.
Ovh 10,00 €
Ilmestyy Elokuussa 2010

37

38

Aiemmin ilmestyneitä

Ovh 29,90

Ovh 27,90

Ovh 29,90

Ovh 28,90

Ovh 28,90

Ovh 29,90

Ovh 27,90

Ovh 27,90

Ovh 32,90

Ovh 29,90

Ovh 27,90

Ovh 29,90

Ovh 28,90

Ovh 28,90

Ovh 27,90

Ovh 28,90

Ovh 27,90

Ovh 29,90

Ovh 32,90

Ovh 26,90

Ovh 32,90

Ovh 24,90

Ovh 31,90

Ovh 31,90

Ovh 29,90

Ovh 25,90

Ovh 27,90

Ovh 15,90

Ovh 15,90

Ovh 15,90

Ovh 26,90

Ovh 29,90

Ovh 26,90

Ovh 29,90

Ovh 34,90

Ovh 34,90

Aiemmin ilmestyneitä 39

Ovh 32,90

Ovh 29,90

Ovh 29,90

Ovh 16,90

Ovh 28,90

Ovh 15,90

Ovh 29,90

Ovh 24,90

Ovh 29,90

Ovh 19,90

Ovh 26,90

Ovh 16,90

Ovh 31,90

Ovh 30,90

Ovh 17,90

Ovh 19,90

Ovh 26,90

Ovh 22,90

Ovh 34,90

Ovh 34,90

Ovh 33,90

Ovh 28,90

Ovh 28,90

Ovh 17,90

Ovh 23,90

Ovh 23,90

Ovh 32,90

Ovh 29,90

Ovh 38,90

Ovh 26,90

Ovh 17,90

Ovh 14,90

Ovh 15,90

Ovh 22,90

Ovh 16,90

Ovh 22,90

Ovh 17,90

yrityksille ja yhteisöille
Minerva Kustannus tomittaa tilauskirjoja yritysten ja yhteisöjen
erilaisiin tarpeisiin mm.:

• juhlakirjat		
• vuosikirjat
• historiikit		
• lahjakirjat
• yritysasiakaskirjat
• projektikirjat
Vuosien ammattitaidoilla ja
kilpailukykyisin hinnoin!

Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:
Pirjo Jukarainen – Sirkku Terävä (toim.)

Tasa-arvoinen turvallisuus?
Sukupuolten yhdenvertaisuus suomalaisessa
maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa
Tärkeä puheenvuoro
ajankohtaisesta aiheesta
Tuula Vuolle-Selki

Kohti itsenäistä elämää
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 120 vuotta
Juhlakirja vammaishuollon taipaleelta
Maarit Silvén (toim.)

Varhaiset ihmissuhteet
Polku lapsen suotuisaan kehitykseen
Uusin tieto terveen
tunne-elämän edellytyksistä

Lastenkodinkuja 1 A, 4. krs, 00180 Helsinki
www.minervakustannus.fi

Pieksänprint Oy, Pieksämäki 2010

Tilauskirjoja

