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Kirjat elämään
En suostu vihaamaan, kirjoittaa palestiinalainen

lääkäri Izzeldin Abuelaish samannimisessä, palkitussa teoksessaan menetettyään kolme tytärtään pommi-iskussa Gazassa. Tunnettu rauhanaktivisti, gynekologi ja synnytysten
erikoislääkäri uskoo anteeksiantoon ja rauhaan ja kertoo
koskettavan tarinan tiestään pakolaisleiriltä lääkäriksi.
Kaikki tässä kylässä valehtelevat, raportoi palkittu yhdysval
talainen journalisti Megan K. Stack oltuaan seitsemän vuotta
reportterina mm. Afganistanissa, Irakissa ja Libanonissa. Sil
mät avaavassa dokumentissaan hän kuvaa, miten kovan hinnan
vapaudesta ja demokratiasta voi joutua maksamaan.
Apteekkari ja lehtimies Pekka Railo puolestaan tallensi
kokemuksensa vuonna 1918 Kokkolan ja Tammisaaren pa
hamaineisilta punavankileireiltä päiväkirjaansa. Pitkään pö
lyttynyt käsikirjoitus näkee vihdoin päivänvalon kosketta
vassa kirjassa Valkoisten vankina.

Minervan kevään 2011 kirjojen teemat nousevat keskeltä
elämän karuutta ja kauneutta, puhuttelevat rehellisyydellään mutta antavat myös toivoa ja iloa. Selviytymistarinat,
kuten Treblinkan viimeinen juutalainen ja Narsisti esimiehenä eivät jätä lukijaansa kylmäksi.
Valokuvaaja, lehtimies ja kirjailija I. K. Inha oli aikansa
kulttuurimatkaaja. Sammumaton jano uuden ja kauniin ko
kemiseen ja välittämiseen myös toisille kuljetti hänet milloin
Italiaan ja Saksaan, milloin taas kotimaan kaukaisiin kolkkiin.
Tarinat lööppijulkisuuden takaa heräävät eloon julkkis
parturin värikkäissä muistelmissa Parturin tuolista. Mis

tä päivänpolttavista teemoista mm. Tauno Palo, Spede Pa
sanen, Paavo Lipponen ja Harri Holkeri keskustelivatkaan
luottoparturinsa Bror Bäckströmin kanssa?
Hyytävää dekkarijännitystä tarjoavat Jukka Niskasen
Käärmeen kehto ja Peter Jamesin Kuolema katsoo kohti. Stieg
Larssonin Millenium-trilogian vaiheet avautuvat nyt uudel
la tavalla kirjailijan puolison, Eva Gabrielsonin kertomana.
Murteen ilottelua voi puolestaan ammentaa hykerryttävistä,
hyvän tuulen runoteoksista Aekusen naesen iholla ja Eläämellistä rakkautta. Akseli Gallen-Kallelan ja muiden kultakauden tai
teilijoiden matkaseuraksi Vienan-Karjalaan pääsee Kaarlo Tör
min omaäänisessä romaanissa Sivellin, sielu ja maisema.
Kirjat elämän arjesta ja juhlasta polkupyöräretkeilijän matkakumppanina, enkelin seurassa, taiteenharrastajan jalanjäljissä, keittiöpuutarhurin, mausteasiantuntijan sekä neulegurun opissa ihastuttavat ja antavat kaivattua tietoa.
Lapset ja aikuiset pääsevät seikkailulle Suomen linnoihin
ja linnoituksiin upeassa Raili Mikkasen ja Laura Valojärven
Suomen lasten linnakirjassa. Dinosauruksiin, historian hur
jiin petoihin voi tutustua lasten värikylläisessä tietokirjassa ja
kesän parhaat puuhavinkit löytyvät Lapsen kesäkirjasta.
Kustantajan ja kirjailijan yhteinen toive on, että kirja jäisi elämään. Puhuttelisi, ihastuttaisi, ärsyttäisi, jättäisi jäljen.
Lopullinen arvio on kuitenkin aina lukijan.

Koskettavaa kirjakevättä!
Soili Teittinen

4

Kaunokirjallisuus

Kaarlo TörmI

Sivellin, sielu ja maisema
Romaani Suomen taiteen kultakaudelta

T o r p pa r i n

ta i d e m at k a

Vuonna 1892 Suomen kultakauden taitelijoihin kuuluvat
Louis Sparre ja Emil Wikström tekivät retken Venäjän Karjalaan, sadunhohtoiseen Vienaan. Tämä noin 1 200 kilometrin matka tehtiin jalkapatikassa ja veneellä. Reitti kulki kuuluisimpien runokylien kautta Kuhmosta aina Paanajärvelle
saakka pohjoisessa. Matkalaisten apulaisena oli kuhmolainen
kruununtorppari Renne Haverinen.
Tässä mukaansatempaavassa historiallisessa romaanissa
Renne kertoo matkastaan taitelijoiden kanssa. Vasta Pariisista
palanneiden taitelijoiden kokemukset elämästä ovat täysin eri
laiset kuin Rennen. Syntyy kohtauksia, jotka ovat huovismai
sen huvittavia, joskus hämmentäviä, liikuttaviakin. Taiteilijat
suhtautuvat Renneen hienotunteisesti, Renne nuoriin miehiin
kuin omiin poikiinsa. Ainoan ohimenevän riidanpoikasen ai
heuttaa taiteensa kanssa tuskaileva Akseli Gallen-Kallela, jon
ka he yllättäen tapaavat Paanajärvellä.
Kyseessä on ennen muuta taiteilijoiden oppaan Rennen ke
hityskertomus. Ennakkoluulot alkavat karista, muuttuvat jär
jettömiksi ja turhiksi. Keskustelut kuvanveistosta ja maalaami
sesta taiteilijoiden ja Rennen välillä ovat herkullisia. Tarinan
lopussa Akseli Gallen-Kallelan hahmo muodostuu elävyydes
sään, kompleksisuudessaan ja karismaattisuudessaan suoras
taan monumentaaliseksi.

Kaarlo Törmi on entinen englannin

l

kielen lehtori, kuoronjohtaja ja laulaja. Hän

l

on aiemmin julkaissut kaksi nuorten romaa-

l

nia Santerin keikka ja Faijan kanssa yksin.

l

l

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-468-9

luokka 84.2
Kansi Leena Kilpi
135 x 210 mm
sidottu
n. 320 sivua
Ovh 28,90 €
Ilmestyy Maaliskuussa 2011
Sähkökirjana Huhtikuussa 2011
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L. M. Montgomery
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Sara ja kultainen tie
T a r i n at y t ö n
l u mo ava k e rt om u s j at k u u
Saralle ja hänen serkuilleen nuoruuden kultaiset päivät Prinssi
Edwardin saarella ovat täynnä elämyksiä. He perustavat oman
lehden, saavat isotäti Elizan yllätysvierailulle ja pelastuvat lumimyrskystä uuden ystävän ansiosta. Romantiikkakin kukkii
Olivia-tädin, Ujon miehen ja kauniin Alicen ansiosta. Saran
serkku Beverley muistelee vuosikymmeniä myöhemmin näitä
päiviä, joita väritti myös kaihoisa tietoisuus orastavasta aikuisuudesta ja odottavasta erosta.
L. M. Montgomeryn varhaistuotantoon kuuluva teos The
Golden Road on ennen suomentamaton. Teos on jatkoa kirjal
le Sara, tarinatyttö.
Sillä tiellä me kuulimme aamutähtien laulun. Me juovuimme tuoksuvasta ilmasta, joka oli suloista kuin toukokuun usva; rikkauttamme olivat seitinohuet kuvitelmat ja
sateenkaarta tavoittelevat toiveet. Sydämemme etsivät unelmien lahjaa ja löysivät sen; vuodet odottivat jossakin kaukana hyvin keveinä. Elämä oli ystävä, joka pudotteli purppuraisia kukkia sormistaan.
Me olemme saattaneet jättää tuon kultaisen tien taaksemme, mutta sen muistot ovat kalleinta, mitä meillä milloinkaan voi olla. Ja he, jotka vaalivat niitä hellästi, saattavat mahdollisesti iloita tämän kirjan sivuista, joita
kansoittavat toivioretkeläiset nuoruuden kultaisella tiellä.

Kanadalaisen L. M. Montgomeryn (1874–1942) tarinoita rakas-

l

tetaan kaikkialla maailmassa. Anna- ja Runotyttö-sarjoista on muo-

l

dostunut klassikoita, jotka jatkavat elämäänsä useille kielille kään-

l

nettyinä kirjoina sekä elokuva-, tv- ja teatterisovituksina.

l

l

Taidehistorian lehtori, lastenkirjallisuuden dosentti ja tietokirjailija

l

Sisko Ylimartimo on aikaisemmin kääntänyt suomeksi Mont-

l

gomeryn teokset Marigoldin lumottu maailma, Vanhan kartanon Pat,
Pat vanhan kartanon valtiatar sekä Sara, tarinatyttö.

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-442-9

luokka 84.2
Suomennos Sisko Ylimartimo
Kansi Päivi Veijalainen
148 x 210 mm
sidottu
n. 300 sivua
Ovh 29,90 €
Ilmestyy Helmikuussa 2011
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Jukka Niskanen

Käärmeen kehto
K a n s a i n vä l i s e n

m i t ta l u ok a n

r i ko s r om a a n i
Suomalaisnaisen ruumista Singaporesta noutava rikostutkija Jake Klein huomaa, ettei ilmoitus naisen tapaturmaisesta
kuolemasta pidä paikkaansa. Työkeikka venähtää, koska hänet halutaan mukaan rikostutkimukseen. Tutkimukseen, jonka mittasuhteet kasvavat päivä päivältä ja joka alkaa oudosti
suuntautua pois Malakan salmesta. Miten tarkasti vartioidusta satamasta voi kadota valtamerialus? Vieläpä sellainen, jonka
rahtina on hyvin vaarallista ydinjätettä?
Suomalaisnaisen murha paljastuu lyhyeksi introksi tapah
tumasarjassa, jossa ekoterroristien suunnittelema isku uhkaa
kokonaisia maanosia. Epäsovinnainen rikostutkija Jake Klein
joutuu pelinappulaksi pirulliseen rikosvyyhteen. Kleinin rikos
tutkimus tiivistyy kujanjuoksuksi aikaa vastaan, ekokatastrofin
uhatessa modernia suurkaupunkia.
Käärmeen kehto on alkuvoimainen dekkari-toimintaseik
kailu, uuden rikoskirjallisuuden ”road-novel”, joka täyttää kan
sainvälisen rikosromaanin mitat.

Jukka Niskanen on palkittu kirjoittaja, jonka romaani

l

Yölisko oli Helsingin Sanomien esikoiskirjakilpailun finaalis-

l

sa vuonna 2000. Rikostutkija Jake Kleinista kertovan sarjan

l

edelliset osat Pahan kädenjälki, Sapelikissa ja Vihan kääntö-

l

piiri on otettu hyvin vastaan. Kirjoittamisen ohella Jukka

l

Niskanen toimii muotoilun opettajana.

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-445-0

luokka 84.2
Kansi Jarkko Nikkanen
135 x 210 mm
sidottu
n. 350 sivua
Ovh 27,90 €
Ilmestyy Maaliskuussa 2011
Sähkökirjana Huhtikuussa 2011
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Peter James

Kuolema katsoo kohti
He

ta r kk a i l e vat ,

h e va l i t s e vat , h e ta p pavat
Tom Bryce tekee vain sen, mitä kuka tahansa kunnon ihminen
tekisi. Palauttaakseen junaan unohtuneen CD-levyn omistajalleen hän yrittää selvittää tämän henkilöllisyyttä tutkimalla levyn sisältöä. Tahtomattaan hänestä tulee raa’an murhan todistaja. Hänen perhettään uhataan hirveällä kostolla, jos hän kertoo
poliisille näkemästään. Vaimonsa rohkaisemana Tom kuitenkin
uskaltautuu antamaan lausunnon rikosylikomisario Roy Gracen johtamalle tutkimusryhmälle. Tämän jälkeen Brycen perheen murha onkin enää toteuttamista vailla.
Brycen perheen murhasta on tarkoitus tehdä myös kammot
tavaa viihdettä. Kellien ja Tomin tappovideota mainostetaan jo
internetissä. Webbisivulta kuolema katsoo kohti.
Kirja jatkaa Peter Jamesin rikosylikomisario Roy Grace -dek
karisarjaa ja on, jos mahdollista, vielä edeltäjäänsäkin hyytäväm
pi. Omien demoniensa riivaama rikosylikomisario on vastatusten
kylmäveristen rikollisten kanssa, joille jokainen murha on uusi
mahdollisuus tehdä rahaa perverssissä viihdebisneksessä.
Brittidekkarien kuuminta kärkeä, josta on tekeillä ITV:n
tuottama tv-sarja.
”Tiukkaa jännitystä, upeaa tekstiä… mahtavaa jatkoa kirjoittajan ensimmäiselle loistavalle romaanille.”
– Monster Morgue, Breakthrough Promotions.

Peter James on käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi Ison-

l

Britannian myydyimmistä dekkarikirjailijoista. Hänen

l

Roy Grace -sarjansa on otettu erittäin hyvin vastaan,

l

ja kirjat ovat olleet jatkuvasti Britannian Bestseller-lis-

l

toilla. Hänen teoksiaan on käännetty jo yli 30 kielelle.

l

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-458-0

luokka 84.2
Suomennos Leena Mäntylä
Kansi Jarkko Nikkanen
135 x 210 mm
sidottu
n. 450 sivua
Ovh 27,90 €
Ilmestyy Huhtikuussa 2011
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Minidekkarit
Konnia
K ovat

j a ko i j a r e i ta .

P e l i m i e h i ä j a p e t t u r e i ta .
pa n ok s e t . E i p y h i m y k s i l l e .

Minidekkari on täysin uusi kirjaformaatti. Minidekkarit ovat ni
mensä mukaisesti pienikokoisia, ja ne tarjoavat lukijalleen viihdyttä
vän lukuhetken vaikkapa työmatkalla. Tunnettujen tekijöiden lyhy
et rikostarinat toimivat mainiosti myös pieninä lahjoina.
Tilattavissa myyntipakkauksina ja tarvittaessa myös yksin kappalein.
Tapani Bagge:

Harri Nykänen:

Elämä sutii, pitäisi hypätä jo kelkasta. Miksei itse joskus vähän ohjailisi sitä, rymistelisi kunnolla?

On pelimiehiä, jotka osaavat
hävitä. Ja on pelimiehiä, jotka
häviävät. Entä ne, jotka katoavat tyystin?

Oravanpyörä

ISBN/EAN 978-952-591-204-3

Kari Häkämies:

Kuuma puhelu

Uhasta on lyhyt matka piinaan.
Kumpi ehtii saaliille ensin, tappaja vai lehtimiehet? Pormestarin
painajainen on valmis.
ISBN/EAN 978-952-591-205-0

Pelimies

ISBN/EAN 978-952-591-207-4

Markku Ropponen:

Neljäs enkeli

Velipoika on poissa, haudalta
löytyy omituinen enkeli. Enkeli
taitaa olla myös velipojan vaimo.
ISBN/EAN 978-952-591-208-1

Mari Mörö:

Jarkko Sipilä:

Loukkaantuneen eläimen voi lopettaa, siihen kelpaa hyvin pikkumutka. Vaan mitä tapahtuu,
kun mutka unohtuu taskuun – ja
eläimen tilalla onkin mies tai kaksi?

On kaksi miestä ja laaja manner. Mukaan kuvioihin tulee
vilppi, jota ei voi enää perua.
Mutta veri – se lisää luottoa.

Aasin kosto

Veri luottoa lisää

ISBN/EAN 978-952-591-209-8

ISBN/EAN 978-952-591-206-7

l

l

luokka 84.2 Kannet Antti Saikkonen 45 x 65 mm nidottu 96 sivua
Ovh 2,90 € Ilmestyy Tammikuussa 2011 Sähkökirjoina Helmikuussa 2011
l

l

l

l

l

l

Minidekkarit myyntirasia
l

6 x 7 kpl

l

ISBN/EAN 978-952-591-210-4

l

Ovh 121,80€

Kaunokirjallisuus
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Lipas
K u u s i ko t i m a i s ta h u i p p u t e k i j ä ä .
K u u s i u u t ta r i ko s ta r i n a a .
N y t p o i k e ta a n k a i d a lta p o l u lta .
Lipas pitää sisällään
kuusi minidekkaria:
ORAVANPYÖRÄ
Juha Tapani Bagge on Keravalla
1962 syntynyt kirjailija. Hän on kirjoittanut vuodesta 1983 ammatikseen.

KUUMA PUHELU
Kari Häkämies on Karhulassa
1956 syntynyt kirjailija, joka työskentelee tällä hetkellä kuntajohtajana
Hämeenkyrössä.

AASIN KOSTO
Mari Mörö on 1963 Mikkelissä
syntynyt kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja.

PELIMIES
Harri Nykänen on syntynyt 1954
Helsingissä. Dekkarikirjailija ryhtyi vapaaksi kirjoittajaksi 2001.

NELJÄS ENKELI
Markku Ropponen on Lappeenrannassa 1955 syntynyt kirjailija.

VERI LUOTTOA LISÄÄ
Jarkko Sipilä on vuonna 1964
Helsingissä syntynyt oikeustoimittaja
ja dekkarikirjailija. Useimmissa hänen
rikosromaaneissaan on päähenkilönä
komisario Kari Takamäki ryhmineen.

l

ISBN/EAN 978-952-591-203-6

l

luokka 84.2

l

Kansi Antti Saikkonen

l

115x185 mm

l

kansio, jossa 6 minidekkaria

l

Ovh 15,90€

l

Ilmestyy Tammikuussa 2011
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Merja Toppi

Aekusen naesen iholla
Naisen

Savolaeseen tappaan

t u n t o j a h e r s y vä l l ä s avo n m u rt e e l l a

Merja Topin runot ovat riemastuttavia välähdyksiä naisen elämästä juuri sellaisena
kuin se vastaan tulee. Se on joskus ihan kamalaa. Joskus kamalan ihanaa.
Merja Toppi kirjoittaa oivaltavasti ja näkee elämän hyvät ja huonommat hetket
niin kirkkaasti, että jokaisen naisen on helppo samaistua hänen teksteihinsä.
Aikuisen naisen iholla liikutaan herkässä maastossa. Kipupisteitäkään ei voi vält
tää. Vaan savolainen ei olisi savolainen, jos runoihin ei sisältyisi kutkuttavan humoris
tisia sävyjä ja terävää sanankäyttöä. Siinä Merja Toppi on mestari.
Minun rinnat on ruvenna taas kasvammaan.
Pittuutta.
On tullu ikänäkö ja männy ulukonäkö.
Van kyllä se aekusennii naesen iho silityksestä kiittää.
Huokasoo hilijoo ja
sitte sitä tuas jaksaa rakastoo ihteesä ja muita.
Merja Toppi on Ylä-Savossa, Kiuruvedellä synty-

Jouko Harjunpää

l

nyt viittomakielen tulkki. Hän on aiemmin kirjoitta-

l

nut mm. pakinoita sekä runokirjan Voe tätä rakkau-

l

ven miäree! – Lemmestä savolaesella vimmalla (2010).

l

Unelma naisesta
Sinulle

ISBN /EAN 978-952-492-475-7

luokka 82.2
Kansi Leena Kilpi 148 x 190 mm
sidottu n. 100 sivua Ovh 19,90 €
Ilmestyy Tammikuussa 2011
l

l

l

l

Säkeitä rakkaudesta sinulle

rakkaani

Miehen on joskus vaikea sanoa naiselle kauniita ja herkkiä sanoja. Juuri niitä sanoja,
joita nainen haluaisi kuulla. Jouko Harjunpää on kirjoittanut ne sanat teokseensa.
Kirja yöpöydällä pidettäväksi. Joka ilta yksi runo. Minulta sinulle.
Mies tarvitsee muusansa. Nainen on ajatusten, kaipuun ja rakkauden kohde. Tyt
töystävä, kihlattu, vaimo, lasten äiti, vanhuuden kumppani, paras kaveri.
Miksi siis jättää sanomatta sanat, jotka voivat avata taivaan.

Olet aarre-arkku jonka saan avata joka päivä.
Löydän uudet jalokivet ja kultakalleudet.
Tärkeintä on, että arkusta löytyy sinun tuoksusi.
Tuoksu, jonka viereen olen saanut nukahtaa.
Sitä, rakkaani, en halua vaihtaa mihinkään muuhun tuoksuun.

Jouko Harjunpää on jalkapallojoukkue

l

FC Hongan toimitusjohtaja ja hallituksen pu-

l

heenjohtaja sekä harrastajarunoilija.

l

ISBN /EAN 978-952-492-479-5

luokka 82.2
Kansi Leena Kilpi 140 x 200 mm sidottu, kuvitettu
80 sivua Ovh 17,90 € Ilmestyy Helmikuussa 2011
l

l

l

l

l

Tietokirjat
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Pekka TuomikoskI

50 vuotta sitten Vuosi 1961
K i e h tova a

l ä h i h i s to r i a a n o s ta l g i s e s t i k u v i t e t t u na

Toivesarja jatkuu. Runsaasti kuvitettu kirja on tiivis tietopaketti vuoden 1961 uutistapahtumista.
11.4.1961 Natsiupseeri Adolf Eichmannin oikeudenkäynti alkaa Jerusalemissa. Eich
mann yrittää vakuuttaa tuomareille olleensa vain ”tahdoton kumileimasin”, joka toteutti
Hitlerin ja hänen lähimpien käskyläistensä suunnitelmia.
12.4.1961 Neuvostoliittolainen lentäjämajuri – siviiliammatiltaan raudanvalaja ja in
sinööri – Juri Gagarin nousee hieman aamuyhdeksän jälkeen ensimmäiselle miehitetylle
avaruuslennolle maapallon ympäri. Gagarinista tulee ensimmäinen ihminen, joka on mat
kustanut avaruudessa ja oleskellut lentonsa aikana noin 70 minuuttia painottomassa tilassa.
TM, Pekka Tuomikoski on liminkalainen tietokirjailija

l

ja toimittaja. Hän on erikoistunut historian ja kansanperin-

l

teen popularisointiin sekä yhteiskunnallisiin artikkeleihin.

l

Hän on aiemmin julkaissut mm. sarjan 50 vuotta sitten nel-

l

jä edellistä osaa, vuodet 1957, 1958, 1959 ja 1960.

Esko Salminen

l

ISBN /EAN 978-952-492-461-0

luokka 91.81 Kansi Niko Manikas
170 x 210 mm sidottu
n. 180 sivua Ovh 28,90 €
Ilmestyy Tammikuussa 2011
l

l

l

Suomettumisen uusin aalto

Suomen haastavat naapurisuhteet 1990–2010
M i tä h ä n

n e ta a s m e i s tä a j at t e l e vat ?

Millaiset ovat Suomen suhteet Venäjään, joka on ryhtynyt palauttamaan suurvalta-asemaansa ja merkitsemään taas reviirejään? Uhkaako maatamme jälleen suomettuminen, kuten mediassa on jo pitkään väitetty? Viron kohtalo tarjoaa Venäjän suhteista mainion esimerkin.
Tämä ”mielikuvahistoria” kertoo siitä, millaisen kuvan Suomen media on antanut Ve
näjästä ja venäläisistä sekä Virosta ja virolaisista. Ja vastaavasti: millainen on näiden maiden
median antama suomikuva – myös henkilötasolla. Teos selvittää, millaista on olla suurval
lan naapuri nykytilanteessa verrattuna YYA-aikaan sekä mitkä aiheet ovat olleet kaikkein
polttavimpia maiden keskinäisessä kanssakäymisessä. Esimerkiksi kuinka voimistuva Ve
näjä on suhtautunut Suomen Nato-pyrkimyksiin, tai miten Viro arvostelee Suomen idän
suhteita tai osallisuuttamme Itämeren kaasuputkihankkeessa. Entä kuinka julkisuuskuvas
taan arka Venäjä suhtautuu Putinin politiikan arvosteluun Suomessa ja Virossa?
Emeritusprofessori Esko Salminen on työskennel-

l

lyt Tampereen yliopiston journalistiikan professorina,

l

journalistina ja tutkijana. Hän on julkaissut useita tie-

l

toteoksia journalistiikasta ja Suomen lähihistoriasta.

l

ISBN /EAN 978-952-492-469-6
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sidottu, 16-s. kuvaliite n. 350 sivua
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l

l

l

l
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Tietokirjat

Pauliina Laitinen-Laiho

Miten sijoitan taiteeseen
Mistä taideteoksen hinta muodostuu

Taiteella on oikea
M u t ta m i k ä s e o n ?

h i n ta n s a .

Taiteen hinnanmuodostuksen tunteminen kuuluu taidekaupan keskeisimpiin tekijöihin. Silti hinta on ollut yksi taidemaailman vaietuimpia asioita. Useimmat keräilijät maksavatkin teoksista ylihintaa.
Mitä vähemmän taiteen hinnanmuodostuksesta on tietoa,
sitä huonompilaatuista taidetta kaupataan ylihintaan ja sitä
suurempia ovat katteet.
Miten sitten hinnoitella taide-esine, joka on tarkoitettu
katsottavaksi, nautittavaksi, herättämään aisteja ja tunteita?
Taideteoksen hintaan vaikuttavat signeeraus, koko, taitei
lijan nimi, aihe, tekniikka ja monet muut asiat. Lisäksi taiteen
hinnoittelu on aika- ja paikkasidonnaista. Hinnanmuodostuk
sen epäselvyyttä korostaa laatuluokituksen puuttuminen. Suu
rin paino hintojen määrittelyssä on asiantuntijalausunnoilla,
keräilijöiden vaihtelevilla mieltymyksillä ja taloussuhdanteilla.
Tämän kirjan tavoitteena on antaa realistista ja objektiivista
tietoa taiteen hinnanmuodostuksesta. Vaikka taideteoksen herät
tämille tunteille ei voi kirjoittaa hintalappua, on keräilijän silti hy
vä tietää taiteen oikea hinta. Tämä kirja on oiva apuväline siihen.

Filosofian tohtori Pauliina Laitinen-Laiho

l

on taidemarkkinoiden tutkija ja asiantuntija, joka on

l

arvioinut tuhansia yksityisten keräilijöiden, julkisten

l

kokoelmien ja taiteilijoiden omien teosten hintoja.

l

Hän on julkaissut useita alaan liittyviä kirjoja.

l

l

l

l
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Anthony Tucker-Jones

Jihad Taistelevan islamin taustat
H ät k ä h dy t tävä ä

s i s ä p i i r i t i e t o a t e r r o r i s m i n j u u r i s ta

Taisteleva islam saa käyttövoimansa länsimaiden välinpitämättömyydestä ja kyvyttömyydestä ymmärtää muslimeja. Tätä mieltä on Britannian puolustusministeriön tiedustelupalvelussa toiminut Anthony Tucker-Jones, joka lataa lukijan eteen hätkähdyttävää sisäpiiritietoa.
Hänen mukaansa lännen tiedustelupalvelut jättivät huomioimatta tai tulkitsivat väärin kaikki ne signaalit ja tapahtumat, jotka johtivat 9/11 -katastrofiin.
Presidentti George W. Bushin julistama terrorismin vastainen sota ei ole onnistunut pie
nentämään Jihadin uhkaa. Kirja selvittää kansainvälisen terrorismin ja terrorijärjestöjen kas
vua sekä eri terroristiverkostojen välisiä yhteyksiä kautta koko muslimimaailman.
Tucker-Jones osoittaa, että perusta al-Qaidan syntyyn ja kasvuun on myös länsimaiden
omissa virheissä ja siinä sodankäynnin muodossa, jonka CIA 80-luvulla opetti Neuvostoliit
toa vastaan taisteleville jihadisteille Afganistanissa.

Jack Watkins

Anthony Tucker-Jones on englantilainen historioitsija ja kan-

l

sainvälisten suhteiden asiantuntija. Jätettyään työnsä tiedustelupal-

l

velussa hän on kirjoittanut useita sota-aiheisia teoksia. Tucker-Jonesin

l

kirjoista on aiemmin suomennettu teos Stalinin kosto (Minerva 2009).

l

ISBN /EAN 978-952-492-457-3
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l
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l

l

Tatuointi Symbolit ja niiden merkitykset
I k i a i k a i s ta

i ho ta i d e t ta k au t ta m a a i l m a n

Aiemmin vain alakulttuureihin kuuluvaksi mielletystä kehon koristelusta on länsimaissa tullut muoti-ilmiö, joka on nopeasti ylittänyt myös luokka- ja sukupolvirajat. Mikään
uusi ilmiö tatuointi ei kuitenkaan ole. Ihoon piirretyt merkit ovat kuuluneet ikivanhoihin kulttuureihin kaikkialla maailmassa. Olipa Alpeilta vuonna 1991 löytyneellä 5300
vuotta vanhalla jäämies Ötzilläkin tatuointeja.
Tämä kirja esittelee 86 eri kulttuureista peräisin olevaa tatuointimallia kertoen niiden
merkityksen ja kulttuurihistoriallisen alkuperän.
Mukana on esim. atsteekkien, kelttien ja muinaisten egyptiläisten tatuointimalleja sa
moin kuin Kaukoidän perinteistä kehotaidetta esitteleviä piirroksia.
Inspiroiva ja informatiivinen teos jokaiselle, joka harkitsee tatuoinnin ottamista.
Traditionaaliseen kiinalaiseen tapaan sidottu teos on myös kaunis lahjakirja.
Jack Watkins on perehty-

l

nyt tatuoinnin kulttuurihistori-

l

aan ja kirjoittanut aiheesta.

l
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Tietokirjat

Sirpa Polo

Narsisti esimiehenä

Miten vapauduin työpaikkahelvetistä

R a n kk a

t i l i t ys

h e n k i s e s tä t e r r o r i s ta
t yö pa i k a l l a
Kirja kertoo ammattikasvattaja, filosofian tohtori Gitan tarinan siitä, miten hän sairaassa työympäristössä vähin erin menetti terveytensä ja työnsä.
Teos antaa nimen ja muodon monimutkaiselle työyhtei
söongelmalle, henkiselle terrorille. Kiusaamista on vaikea tun
nistaa sen salakavalan etenemisen takia. Tekoja pidetään vähäi
sinä ja niihin reagoivaa herkkähermoisena. Lopulta kiusattu,
halusi tai ei, alkaa itse toteuttaa kiusaajan suunnitelmaa. Vas
ta ymmärrys siitä, että sairastuminen on seurausta työyhteisön
toiminnoista avaa tien oikeisiin ratkaisuihin. Vakavasta trau
maattisesta stressistä on kuitenkin mahdollista toipua.
Kirja on kirjoitettu ennen kaikkea kiusaamisen kohteek
si joutuville, jotta he tunnistaisivat kokemuksensa vakavuuden
ajoissa. Kirjaa voi lämpimästi suositella myös uhrien läheisil
le samoin kuin johtajille ja työhön rekrytoiville. Sen soisi myös
päätyvän työterveyshuollon, työsuojelun ammattilaisten, luot
tamushenkilöiden, päättäjien ja juristien luettavaksi.
Kirjan alkusanat on kirjoittanut psykologi Pirkko Lahti.
Hän avaa mielenterveyden näkökulman kiusaamisen vaiku
tuksiin ja siitä eheytymiseen. Kirjan loppusanoissa tutkimus
johtaja, professori Pauli Juuti tarkastelee narsismia esimiehen
ominaisuutena.

kuva: ossi pilli-sihvola
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Kasvatustieteen maisteri, filosofian tohtori Sirpa Polo on kokenut

l

kehittämishankkeiden suunnittelija, toteuttaja ja kouluttaja. Hän on

l

toiminut projektipäällikkönä, rahoituksen koordinaattorina ja opetta-

l

jana. Sirpa Polon erityisalueita ovat yrittäjä- ja työllisyyskoulutus, am-

l

matti- ja sivistystyön opettajien osaamisen kehittäminen ja maaseu-

l

dun kehittämishankkeet valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

l

l

l

l
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Mi nna Saarelma

Koirien nimipäiväkirja
Milloin

o n ko i r a s i n i m i pä i vä ?

Mikä sopisi nimeksi uudelle perheenjäsenelle, kotiin
saapuneelle suloiselle koiranpennulle? Nimen tulisi olla lyhyt ja ytimekäs, jotta se toimisi hyvin koiran kutsumanimenä. Sen soisi olevan myös kaunis, hauska tai
muuten miellyttävä. Ja tokihan sen on sovittava hurmaavan karvakuonosi persoonallisuuteen.
Monet koirien nimet viittaavat lemmikin ulkonä
köön, luonteeseen tai rotuun. Eri roduilla onkin juu
ri niille tyypillisiä nimiä: villakoira on luontevasti Fifi ja
tanskandoggi Apollo. Rotukoirien kutsumanimet poh
jautuvat monesti niiden viralliseen rekisterinimeen. Ni
miä annetaan myös julkisuuden henkilöiden tai fiktiivis
ten esikuvien, kuten sarjakuvasankarien mukaan.
Koirien nimipäiväkirja sisältää Helsingin yliopiston
Almanakkatoimiston virallisen koirien nimipäiväkalen
terin, joka julkaistaan ensi kerran vuonna 2011.
Kalenterin ohella kirja antaa perustietoa suoma
laisten koirien nimistä ja nimenantoperusteista. Teks
tiä värittävät koiranomistajien tarinat lemmikkiensä
nimeämisestä.

FT Minna Saarelma on nimistöntutkimuk-

l

sen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on laati-

l

nut koirien virallisen nimipäiväkalenterin. Aiem-

l

min hän on julkaissut mm. teoksen Nimi lapselle.

l

l

l

l

l
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Aamu Nyström

I. K. Inha

Valokuvaaja, kirjailija, kulttuurin löytöretkeilijä

Suuren
k u lt t u u r i va i k u t ta j a n
k i e h t ova e l ä m ä n ta r i n a
Suomen kansallisvalokuvaajaksikin kutsuttu I. K. Inha oli
myös lehtimies, kirjailija, taidekriitikko ja suomentaja. Henkilökuvan kirjoittajalla on ollut käytössään varsin ainutlaatuista materiaalia: kirjeitä, valokuvia, ostoskuitteja sekä Inhan sukulaisten kirjallisia ja suullisia muisteluita.
Inha (alkuaan Konrad Into Nyström) syntyi 12.11.1865
Virroilla perheen yhdeksäntenä lapsena. Maailmanmatkai
lusta aina haaveillut Inha teki ylioppilaskeväänään pitkän
pyöräretken Saksaan. Nuori lehtimies raportoi matkan
sa usein surkuhupaisatkin vaiheet Uudelle Suomettarelle.
Vuosina 1889–1890 Inha kuvasi maisemia Saksassa, Itä
vallassa ja Italiassa. Suomen taiteen kultakauden muiden
mestarien tavoin myös Inha toi kansainvälisiä vaikutteita
maamme kulttuurielämään.
I. K. Inha luopui vähitellen lehtityöstä voidakseen kes
kittyä valokuvaukseen ja kirjoittamiseen. Inha kierteli va
lokuvauskoneineen maamme joka kolkan.
Inhan suuri rakkaus oli Aino Krohn, sittemmin Kallas,
mutta tunteet eivät saaneet vastakaikua. Inha ei koskaan pe
rustanut perhettä, mutta ystäviä häneltä ei sen sijaan puuttu
nut. Kirjailija- ja taiteilijaystävistä mainittakoon Juhani Aho,
Pekka Halonen, Eero Järnefelt, Kaarle Krohn ja Jean Sibelius.

kuva: studio ikafoto
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Filosofian maisteri Aamu Nyström on

l

I. K. Inhan Väinö-veljen pojantytär. Hän

l

on toiminut suomen kielen ja psykologi-

l

an opettajana Jyväskylässä ja Tampereella.

l

l

l

l

l
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Bror Bäckström (toimittanut Jorma K. Meller)

Parturin tuolista Tarinoita lööppijulkisuuden takaa
J u l kk i s pa rt u r i n
r i e m a s t u t tavat m u i s t e l m at
Bror Bäckströmistä ei oikeastaan edes pitänyt tulla parturia,
saatikka sellaista, jonka kasvot tulisivat tutuiksi televisiosta ja
seurapiiripalstoilta. Mutta sattuma päätti toisin.
Kähertäjäkoulun käytyään Bäckström perusti ensimmäisen
liikkeensä Helsingin Punavuoreen 1959. Kun naapuriin polkais
tiin pystyyn helsinkiläisen televisiotuotannon pioneeri Tesvisio,
alkoi studiolta virrata asiakkaita Bäckströmin tuoliin. Bäckströ
min liikkeessä asioivat jotakuinkin kaikki television alkuaiko
jen tähdet. Ja joutuipa sulavasanaisena kaverina tunnettu partu
ri monesti itsekin televisiokameroiden eteen. Näin syntyi maine
julkkisparturina, jonka tiedossa oli enemmän tarinoita ja juoru
ja kuin kellään.
Ere Kokkonen, Spede Pasanen, Kari Suomalainen, Lasse Lie
mola… Bäckströmin asiakaskuntaan kuului jo 60-luvulla koko
suomalainen julkkiskaarti, mutta myös tunnetut poliitikot Harri
Holkerista Paavo Lipposeen ja näyttelijät Tauno Palosta Esko Sal
miseen ovat löytäneet tiensä tunnetun hiusmuotoilijan salonkiin.
Eikä parturimestari itsekään mikään väritön persoona ole.
Kun hän otti käyttöön hiusmuotoilijan tittelin ja antoi parturi
liikkeelleen nimen Salon Bror Bäckström, oli se vielä oloissam
me jotain aivan uutta ja mielenkiintoista. Liikehuoneistoonsa
hän pystytti baaritiskin, jonka takaa tarjoiltiin sekä kahvia että
alkoholia. Ei siis ihme, että vuosien varrella kertyneiden haus
kojen tarinoiden ja anekdoottien määrä on lähes loppumaton.

Parturimestari Bror Bäckström on toiminut yrittäjä-

l

nä vuodesta 1959. Hän on myös opettanut useissa kam-

l

paamo- ja parturialan oppilaitoksissa sekä kirjoittanut

l

kirjan ja vetänyt kursseja miesten pukeutumisesta ja ta-

l

pakulttuurista. Vuonna 2005 hänelle myönnettiin käsityö-

l

neuvoksen arvonimi.

l

l

Jorma K. Meller on kokenut toimittaja ja journalisti.

l

l
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Muistelmat Henkilökuvat

Kristiina SeliN

Paavo Arhinmäki

ja vasemmiston punainen lanka

Kuvia

k u m a rta m at o n

p u o l u e j oh ta j a
Millainen on mies, josta on jo pitkään puhuttu Vasemmistoliiton uutena toivona?
Heikosti menneiden kesän 2009 europarlamenttivaalien
seurauksena Vasemmistoliiton puheenjohtaja vaihtui. Veto
vastuuseen nousi ensimmäinen varapuheenjohtaja Paavo Ar
hinmäki, ja pari viikkoa myöhemmin hänet valittiin uudeksi
puoluejohtajaksi.
Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Vasemmistoliitto sai 17
paikkaa. Arhinmäki nousi ensimmäistä kertaa eduskuntaan
keräten lähes 7 000 ääntä. Huhtikuussa 2011 järjestettävät
vaalit ovat hänen ensimmäisensä puoluejohtajana. Haaste on
kova, mutta Arhinmäki on tottunut haasteisiin.
Suomen neljänneksi suurimman puolueen 34-vuotias
johtaja on kasvissyöjä, jalkapallofani ja pyöräilijä. Hän on
saanut maineen rohkeana punavihreänä poliitikkona, joka ei
suostu mielistelemään ketään. Puolueensa hän haluaa pitää
vankasti vasemmalla.

Kristiina Selin on toimittaja, jolla on monipuolinen kokemus lehtia-

l

lalta. Hän on kirjoittanut muun muassa politiikasta, urheilusta ja yhteiskun-

l

nallisista ilmiöistä, myös lööppijulkisuuden takaa. Viimeksi hän on toiminut

l

Hymy-lehden toimitussihteerinä ja osallistunut mm. Ilkka Kanervaa koske-

l

neen tekstiviestikohun alkuperäisaineiston julkistamiseen. Ennen Hymyä

l

hän oli päätoimittajana Antiikki, keräily ja taide -erikoisaikakauslehdessä.

l

l

l

l
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Eva Gabrielsson ja Marie-Françoise Colombani

Stieg, minä ja Millenium

19

			

Stieg Larssonin puolison tarina

T ot u u s
M i l l e n i u m - t r i l o g i a s ta
Marraskuussa 2004 Stieg Larsson kuoli yllättäen sydänkohtaukseen, eikä hän koskaan tullut tietämään, millaiseen maailmanmenestykseen hänen Millenium-trilogiansa yltäisi. Hän
ei myöskään voinut arvata, millaista draamaa hänen kuolemastaan seurasi hänen avopuolisolleen Eva Gabrielssonille. Ja
kaikki vain sen vuoksi, että he eivät koskaan menneet naimisiin, vaikka elivät yhdessä 32 vuotta.
Eva Gabrielsson paljastaa kirjassaan, että hänellä oli mer
kittävä osuus Millenium-teosten synnyssä.
Stieg Larssonin teosten oikeuksista käydään vieläkin katkeraa taistelua. Vastakkain ovat Eva Gabrielsson ja Stieg Larssonin lähimmät omaiset, isä ja veli, jotka perivät Ruotsin lain
mukaan Stieg Larssonin jättiomaisuuden.
Eva Gabrielsson vaatii hallintaoikeutta myös Stieg Larssonin keskeneräiseksi jääneeseen neljänteen rikosromaaniin,
ja muihin teoksiin.
Eva Gabrielssonilla on hallussaan Larssonin ja hänen itsensä käyttämä tietokone, jonne Larsson oli tallentanut aloittamansa neljännen kirjan käsikirjoituksen. Eva Gabrielsson
on kertonut haluavansa kirjoittaa tämän rikosromaanin val
miiksi ja kertoa, mitä Millenium-trilogian päähenkilöille, Lis
beth Salanderille ja Mickael Blomqvistille lopulta tapahtui.

Marie-Françoise Colombani on Elle-lehden

l

toimittaja, joka on julkaissut useita kirjoja.

l

l

l

l

l

l

l
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Izzeldin Abuelaish

En suostu vihaamaan

Palestiinalaislääkärinä Gazassa ja Israelissa

K o s k e t tava

k e rt om u s

i n h i m i l l i s y y d e s tä
sodan keskellä
Gazalainen lääkäri Izzeldin Abuelaish on joutunut omakohtaisesti kokemaan kaiken sen kärsimyksen, mitä palestiinalaisalueiden miehitys sekä Israelin ja palestiinalaisten välinen
sota on siviiliväestölle aiheuttanut. Menetyksistä traagisin oli
kolmen tyttären sekä veljentyttären kuolema Israelin iskussa
vuonna 2009.
Kaikesta kokemastaan huolimatta Abuelaish kieltäytyy an
tautumasta siihen vihan ja pelon kierteeseen, joka pitää alueen
kansoja otteessaan. Hän jaksaa edelleen uskoa järjen, inhimil
lisyyden ja rauhan voittoon. Kosto ei ole ratkaisu.
Abuelaish asui Gazassa lähes kuusi vuosikymmentä ja
koki neljä sotaa ja kaksi intifadaa. Hän kasvoi itse ja kasvat
ti kahdeksan lastaan yhdessä maailman tiheimmin asutuis
ta ja köyhimmistä kolkista. Koskettavassa elämäntarinassaan
hän kertoo lapsuudestaan Jabalian pakolaisleirillä ja vastoin
käymisten täyttämästä tiestään lääkäriksi. Gynekologiksi ja
synnytyslääkäriksi valmistuttuaan hän erikoistui lapsettomuu
den tutkimukseen ja hoitoon saavuttaen arvostetun aseman
myös israelilaisten kollegojensa keskuudessa.
Mukaansatempaava tarina osoittaa, että rauha on raken
nettavissa ruohonjuuritasolla. Jos molemmilla osapuolilla on
rohkeutta antaa anteeksi ja nähdä toisensa ihmisinä, ei rauha
ole utopiaa.

Palestiinalainen naistentautien ja synnytysten erikoislää-

l

käri Izzeldin Abuelaish on erikoistunut lapsetto-

l

muuden tutkimukseen ja hoitoon. Hän on työskennellyt

l

useissa israelilaissairaaloissa ja toimii tällä hetkellä Toron-

l

tossa, Kanadassa. Hän on myös tunnettu rauhanaktivisti

l

ja Nobelin rauhanpalkintoehdokas vuonna 2010.

l

l

l

l
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Megan K. Stack

Kaikki tässä kylässä valehtelevat
Naisreportterina maailman sotanäyttämöillä
Sodan

e n s i mm ä i n e n u h r i o n t o t u u s

kuva: SERGEI LOIKO

WTC-iskujen jälkeen Los Angeles Times -lehden ulkomaankirjeenvaihtaja, 25-vuotias Megan Stack lähetetään Afganistaniin. Hän raportoi sodan jalkoihin jääneen siviiliväestön
ahdingosta ja yrittää saada selkoa siitä, kuka on liittoutunut kenen kanssa ja ketä vastaan.
Afganistanista Megan Stackin matka jatkuu Irakiin ja Libanoniin sekä moniin mui
hin väkivallan runtelemiin maihin. Tämä on hänen kuvauksensa niistä seitsemästä vuo
desta, jotka hän vietti raportoiden Yhdysvaltain käymästä terrorismin vastaisesta sodasta.
Kirja on myös silmät avaava dokumentti fundamentalismin aallosta, joka 2000-luvulla on
pyyhkäissyt yli muslimivaltioiden.
Stack huomaa pian, että epämääräinen lupaus vapaudesta ja demokratiasta lunaste
taan aivan liian kovaan hintaan.
Palkittu journalisti Megan K. Stack on vuodesta

l

2001 raportoinut sodasta, terrorismista ja poliittises-

l

ta islamista 23 maassa. Hän oli ehdolla vuoden 2007

l

Pulizer-palkinnon saajaksi. Tällä hetkellä hän johtaa

l

Los Angeles Times -lehden Moskovan toimitusta.

l
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Abdul Salam Zaeef

Elämäni talebanin sisäpiirissä
H a rv i n a i n e n

Omaelämäkerta

k u r k i s t u s ta l e b a n i e n m a a i l m a a n

Talebanien johtavaan sisäpiiriin kuuluneen Abdul Salam Zaeefin omaelämäkerta tarjoaa ainutlaatuisen näkymän talebanien huonosti tunnettuun maailmaan. Samalla se
antaa tulkinnan Afganistanin tilanteesta aina vuodesta 1979 lähtien. Tulkinnan, joka
poikkeaa varsin ratkaisevasti länsimaisista analyyseistä.
Zaeef syntyi Kandaharin köyhällä maaseudulla vuonna 1968. Nuorukaisena hän liit
tyi Neuvostoliittoa vastaan taisteleviin mujahadeen-joukkoihin. Tuona aikana hän tutus
tui nykyisen taleban-liikkeen henkiseen johtajaan Mullah Omariin.
Neuvostoliiton vetäydyttyä mujahadeen-taistelijat kääntyivät toisiaan vastaan. Zaeef ja
muutamat muut Kandaharin uskonnolliset johtajat päättivät, että maahan oli saatava järjes
tys. Taleban-liike näki päivänvalon vuonna 1994. Pian lähes koko maa oli talebanien hallus
sa. Sharian toteuttaminen toi järjestyksen sekasorrosta kärsineeseen maahan. Zaeef toimi
talebanin sisäpiirissä johtavana virkamiehenä ja myöhemmin Pakistanissa suurlähettiläänä.
Abdul Salam Zaeef elää nykyisin

l

Kabulissa. Hän haluaa keskittyä islamin

l

tutkimiseen eikä ole enää mukana poli-

l
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Muistelmat Henkilökuvat

Dave ThompsoN

Ozzyn

Ozzy Osbourne Omin sanoin

e l ä m ä n f i l o s o f i a a j a vä r i kk ä i tä va i h e i ta

Pimeyden prinssi vai perheenisä? Rockin ihailtu legenda vai paheksuttu rääväsuu?
Pitelemätön paholainen vai kesyyntynyt keski-ikäinen? Kaikkea tätä ja paljon muuta. ”En minä tiedä kuka Ozzy on. Herään joka aamu eri ihmisenä.”
Thompson on koonnut teokseen Ozzyn lausumia elämänviisauksia neljänkymme
nen vuoden ajalta. Tuloksena on paitsi kokoelma hurjia ja huvittavia sattumuksia myös
oivaltavia huomioita ihmisistä, ilmiöistä, rock-tähteydestä ja ennen kaikkea miehestä it
sestään. Aiheet liikkuvat Black Sabbathista huumeisiin ja alkoholiin, katkaisuhoidosta
kotieläimiin, perhe-elämästä televisio-ohjelmiin, hulluudesta heavy metal -musiikkiin.
”Viagra on loistava unilääke. Minä otan Viagran ja Sharon nukahtaa heti.”
”Ei sinun tarvitse palkata koiraterapeuttia. Sinun tarvitsee vain herätä aamulla
seitsemältä ja avata koiralle tuo v***n ovi!”
Dave Thompson on kirjoittanut yli 100 musiik-

l

kialan teosta ja elämäkertaa. Hän on haastatellut

l

Ozzya usein ja kirjoittanut tämän musiikista amerik-

l

kalaisiin ja englantilaisiin musiikkilehtiin.

l
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Li zzy Goodman

S u p e rtä h d e n

l

l

l

l

Lady Gaga Tyyli-ikoni

m u o t i l u om u k s e t u p e i s s a vä r i k u v i s s a

Tämä kirja osoittaa, miksi Lady Gaga on ilmiö, jonka ilmaantumista lavalle, punaiselle matolle tai lehtien aukeamille odotetaan henkeä pidättäen.
Lady Gaga on uransa alusta asti hätkähdyttänyt asuillaan. Määrätietoisesti tähteyt
tään rakentanut popdiiva on tehnyt tyylistään tavaramerkin. Hänen inspiraationaan
ovat olleet glam-rokkarit, kuten David Bowie ja Queen sekä 1980-luvun poplaulajat,
kuten Madonna ja Michael Jackson. Nyt hän on itse esikuva, joka innoittaa maailman
muodinluojia.
Kirja kertoo miten Lady Gagan jäljittelemätön tyyli on syntynyt ja mitä mieltä
tähti itse on muodista, tyylistä, seksikkyydestä, esiintymisestä tai huomion keskipis
teenä olemisesta. Teos sisältää yli 120 hienoa valokuvaa Lady Gagan mielikuvituksel
lisimmista luomuksista.
Lizzy Goodman on New Yorkissa asuva toimittaja, joka

l

kirjoittaa musiikista, muodista ja populaarikulttuurista mm.

l

sellaisiin lehtiin kuin New York Magazine, Elle, Rolling Stone,

l

Nylon, Blender, New Musical Express, Spin ja Out.

l
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Pekka Railo (toimittanut Pekka Tuomikoski)

Valkoisten vankina

Päiväkirja Kokkolan ja Tammisaaren punavankileireiltä 1918

Autenttinen

k u vau s

pa h a m a i n e i s i lta
va n k i l e i r e i ltä
Pekka Railon päiväkirja välittää lukijalle pahamaineisen punavankileirin tunnelmat karun realistisesti. Miten tällainen vankien kohtelu oli mahdollista nuoressa
sivistysvaltiossa nimeltä Suomi?
Ammattinsa vuoksi leirin eliittivankeihin kuulunut
apteekkari, sanomalehtimies Pekka Railo kertoo paitsi
leiriolosuhteista, myös omasta elämästään ennen puna
vankiaikaa. Myöhemmin kansanedustajaksi ja jopa Hel
singin apulaiskaupunginjohtajaksikin kohonnut Railo
nojaa tekstissään sekä omiin silminnäkijäkokemuksiinsa
että leiriltä salakuljetettuihin sairas- ja kuolintilastoihin.
Tammisaaren piikkilangoin aidatulle kasarmialueel
le oli suljettu yli 8 500 punavankia puutteellisen vesi- ja
ruokahuollon varaan. Railo näki satojen miesten kuole
man. Niukka ravinto, basilleja vilisevä helteinen leiri ja
epäinhimillinen kohtelu koituivat useimpien kohtalok
si, vaikka Railo yritti auttaa ja lääkitä heitä yhdessä lei
rin lääkärin kanssa. Moni vanki myös vietiin leiriltä suo
raan teloitettavaksi.
Pitkään Työväen arkistossa pölyttymässä ollut käsi
kirjoitus pääsee vihdoin päivänvaloon. Railo tarjosi ma
teriaalia suomalaiselle kustantajalle 50-luvun lopulla,
mutta vielä silloin se oli poliittisesti liian arkaluontois
ta julkaistavaksi.

Kirjan toimittanut tietokirjailija TM Pekka Tuomikoski on laati-

l

nut teoksen johdannon ja koonnut kirjan liiteosion. Tuomikoski on

l

aiemmin julkaissut mm. 50 vuotta sitten -sarjan osat 1957–1959, Ur-

l

ho Kekkonen – Minä olin diktaattori ja muita kirjoituksia sekä Kan-

l

salaiset – Suomen presidenttien merkittävimmät puheet 1917–2009.

l

l

l

l
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Toimittanut Pirkko-Liisa Schulman

Hugo Lindfors

Asekätkijän vankilapäiväkirja
Isän

va i e t t u m e n n e i s y y s

Pirkko-Liisa Schulman teki yllättävän arkistolöydön: hän löysi sattumalta isänsä Hugo
Lindforsin vankilapäiväkirjan. Hänelle selvisi ensimmäistä kertaa, että hänen isänsä oli
ollut vankilassa sodanjälkeisen asekätkennän vuoksi.
Välirauhan jälkeen syksyllä 1944 alkoi Suomessa laajamittainen aseiden hajavarastointi
eli asekätkentä. Siihen osallistui arvion mukaan 5 000–10 000 miestä, myös monia armei
jan upseereita. Asekätkentä paljastui toukokuussa 1945. Hugo Lindfors pidätettiin muiden
suonenjokelaisten asekätkijöiden kanssa 18.10.1945 ja vietiin tutkintovankeuteen Kuopi
on lääninvankilaan. Kuusi viikkoa kestäneen tutkintovankeuden aikana Hugo Lindfors
kirjoitti päiväkirjaa. Tekstit salakuljetettiin ulos vankilasta vierailijoiden mukana muutama sivu kerrallaan. Hugo Lindfors kuoli 27.5.1947. Hän ei koskaan ehtinyt oikeuteen.
Pirkko-Liisa Schulman on arkkitehti

l

ja arkkitehtuurihistorioitsija. Hän on kirjoit-

l

tanut artikkeleja ja kirjoja arkkitehtuurista,

l

mm. teoksen Suomen kulttuurinähtävyydet.

l
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Pertti Kavén

Sotalapset

Toiveet ja todellisuus

L a s t e n s i i r rot –

h u m a n i ta a r i s ta a p ua va i p o l i t i i kk a a ?

Valtion tiedotuslaitos kielsi ulkopoliittisista syistä jyrkästi lastensiirtojen arvostelun tammikuussa 1942. Samaan aikaan se teki vanhempien suuntaan voimakasta propagandatyötä lastensiirtojen puolesta. Kun ei-toivotut seuraamukset sodan jälkeen nousivat esiin, syntyi erikoinen tilanne: niin päättäjät ja poliitikot kuin perheetkin halusivat vaieta asiasta.
Lastensiirrot on perinteisesti mielletty puhtaasti humanitaariseksi avustustyöksi. Yksi
tämän kirjan tavoitteista on muodostaa kokonaiskuva asiasta ja nostaa esiin myös poliitti
set taustatekijät. Lapset olivat politiikan pelinappuloita sekä sodan aikana että sen jälkeen.
Uusimman tiedon valossa Kavén kuvaa kirjassaan lastensiirtojen kahta tasoa rinnan: yläta
soa, jossa päätöksenteko ja johtaminen tapahtuivat sekä yksittäisen perheen ja sotalapsen tasoa,
jossa koettiin niin eron ikävä ja tuska kuin Ruotsista paluun vaikeudet.
Pertti Kavén oli itsekin sotalapsi. Hän on toiminut vuo-

l

sia aktiivisesti paikallisissa ja valtakunnallisissa sotalapsijär-

l

jestöissä sekä tehnyt aihepiirin liittyvää tutkimusta. Syksyl-

l

lä 2010 hän on julkaissut Helsingin yliopistossa sotalapsia

l

käsittelevän väitöskirjan Humanitaarisuuden varjossa.
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Christa Schroeder

Olin Hitlerin sihteeri
Minkälainen

mies

Führerin palveluksessa 1933–1945

Führer

o i k e a s ta a n o l i ?

Lähes kaksitoista vuotta Christa Schroeder seurasi aitiopaikalta paitsi Kolmannen valtakunnan poliittisia ja sotilaallisia tapahtumia, myös Hitlerin ja tämän lähipiirin toimia
ja käyttäytymistä. Schroeder seurasi Hitleriä tämän matkoilla ympäri Euroopan ja teki
muistiinpanot, kun Hitler saneli päiväkäskyjä joukoilleen. Hän oli mukana myös Führerin Berliinin-komentobunkkerissa sodan viimeisinä päivinä.
Schroeder antaa kiinnostavan sisäpiirinäkökulman sota-ajan keskeisiin tapahtumiin.
Hän valaisee Hitlerin persoonallisuutta ja kertoo, millaisen miehen alaisuudessa hän tunsi työskentelevänsä. ”Olin väärässä uskoessani, että voisin paljastaa Adolf Hitlerin ’todelliset kasvot’. Se on yksinkertaisesti mahdotonta, koska niitä on niin monet… Hän oli
sekoitus valhetta ja totuutta, uskollisuutta ja väkivaltaa, yksinkertaisuutta ja luksusta, ystävällisyyttä ja brutaaliutta, mystiikkaa ja realismia, taiteilijaa ja barbaaria.”
Hannoverissa vuonna 1908 syntynyt Christa

l

Schroeder oli Hitlerin sihteeri vuodesta 1933

l

aina pidätykseensä saakka 28.5.1945. Hänet tuomittiin sotarikollisena kolmeksi vuodeksi vankeu-

l

teen. Christa Schroeder kuoli Münchenissä 1984.

l

l
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Chil Rajchman

Treblinkan viimeinen juutalainen
A i n u t l a at u i n e n

s i l m i n n ä k i j ä k u vau s

Keskitysleirien helvetistä on olemassa monta kuvausta. Ne kaikki on kirjoitettu sodan jälkeen. Usein ajallinen etäisyys on huomattavan suuri. Tämä kertomus syntyi natsivallan
vielä jatkuessa, pakomatkalla Treblinkan tuhoamisleiriltä.
Chil Rajchman passitetaan Treblinkaan 1942. Järkyttyneenä hän tajuaa murhaamisen
mittasuhteet ja on vakuuttunut: Tästä ei yksikään meistä selviä hengissä. Hänellä on enää
yksi ainoa toive: jälkimaailman on saatava tietää mitä tuhoamisleirissä tapahtui. Hän kir
joittaa muistiin kaiken mitä on nähnyt. Rajchman osallistuu vankien legendaariseen kapi
naan 2.8.1943 ja onnistuu pakenemaan.
Treblinka oli tuhoamistehdas, josta kenenkään ei pitänyt selvitä. Useimpien tie vei junas
ta suoraan kaasukammioon. Rajchmanin kuvaus erottuu muista aikalaiskertomuksista ja an
saitsee tulla liitetyksi ”katastrofikirjallisuuden” suurten tekstien ketjuun.
Puolassa 1914 syntynyt Chil Rajchman selviytyi Treb-

l

linkasta pakonsa jälkeen hengissä maan alla piileskellen.

l

Hänellä oli aina mukanaan muistiinpanot tuhoamisleiristä.

l

Vasta vuonna 2009 tämä nykyhistorian vavahduttava do-

l

kumentti julkaistiin, samanaikaisesti yhdessätoista maassa.

l
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Ulla Kauhanen

”A n n a

Enkelit seuranasi

e n k e l i s i h ä l l e , e l o n t i e tä e t s i vä l l e ”

Kaunis teos sisältää Ulla Kauhasen ihastuttavia enkelikuvia ja suomalaisesta kirjallisuudesta poimittuja, klassisia enkeliaiheisia tekstejä.
Kuvataiteilija Ulla Kauhanen on tullut tunnetuksi enkeliaiheisten
maalausten herkkätuntoisena tekijänä. Kuviensa kautta hän haluaa viestit
tää lukijalle tunteen siitä, että meitä suojellaan ja meistä välitetään.
Hieno lahja, joka sopii monenikäiselle ja moneen elämäntilanteeseen:
onnittelukirjaksi, lohdutuskirjaksi, valmistujaislahjaksi, rippilahjaksi.
O Herra, kaikki ystävän’
sä ota turvihisi.
Oppaaksi tielle elämän
lähetä enkelisi.
(Sakari Topelius)
Ulla Kauhanen on hämeenlinnalainen kuvataiteilija, jon-

l

ka enkeliaiheiset näyttelyt ovat jatkuvasti yleisömenestyksiä.

l

Hän on aikaisemmin julkaissut suositut teokset Enkeleitä sinul-

l

le, Enkelin siipien havinaa, Lapsen oma enkeli sekä Enkelivaloa.

l

Sanoja sydämestä

E l ä m ä n i l oa
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Tämä on sinun päiväsi

juhlaan ja arkeen

Kaunis ja koskettava lahjakirja ystävälle, rakkaalle tai omiin lukuhetkiin.
Kirjan tekstit kertovat elämän käännekohdista; ilon ja riemun hetkistä, rak
kaudesta ja ystävyydestä sekä onnesta ja toivosta. Kirjoittajina tunnettuja suoma
laisia runoilijoita, mm. Eino Leino, Edith Södergran, Saima Harmaja, Uuno Kai
las, J. H. Erkko. Kirjassa nelivärikuvitus.
Toimittanut Pekka Saarainen
Onneen on vain yksi tie –
lakata murehtimasta asioita,
jotka ovat voimiemme
ja tahtomme saavuttamattomissa.
(Epiktetos)

l

l
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Arto Juurakko – Benjam Pöntinen

27

Eläämellistä rakkautta
A l h vau r ok s i a
j a ko r i o i ta n a a r a h i a
Tässä kirjassa on leikitty ajatuksella: entä jos eläimet
ajattelevat vähän niin kuin ihmiset ja entäpä jos ne käyttävät eteläpohjalaista murretta... Benjam Pöntisen kuvat
ja Arto Juurakon hersyvät tekstit yhdistävät ihmisten ja
eläinten rakkauselämän hellyttävän humoristiseksi kokonaisuudeksi.
Jokainen haaveilee rakkaudesta, omasta armaasta, jo
ta helliä. Ihminen tahtoo ihmisen, karhu karhun, ilves il
vestä kaipaa. Laji uusiutuu ihmeellisen rakkauden voi
malla, joka sulattaa keväisin hanget ja sydämet, laittaa
teerikukot taistelemaan paikastaan naaraan sydämessä. Ja
kun paikka on valloitettu, kuluu hetki, ja saamme ihailla
emon ja poikasten välistä rakkautta.
Onko karhun ja ihmisen puuhissa lopulta paljon
eroa? Uros viestittää hullunrohkeilla tempuillaan naa
raalle: katso, kuinka vahva olen, valitse minut! Me ihmi
set nimitämme sitä rakkaudeksi, mutta kuka tietää, mitä
liito-orava tuumailee...
Kevät tuloo!
Kuunnelkaa kaikki rakkahat nuaret ja vanahat huuhkajat,
ku mää julistan kosimakauren alakaneeksi.
Kuulkaa kaikki koriat tupsukorvanaarahat
tätä jumalaasta saunria,
ja tulukaa kaikki mulle het akaksi,
nii ei rotanvonkalehia tuu puuttumahan aamiaaspöyrästä!

Arto Juurakko on eteläpohjalainen kulttuurituotannon leh-

l

tori. Häneltä on aikaisemmin ilmestynyt 3-osainen runoteossarja

l

Parisuhtehen patolokiaa sekä runokokoelma Lemmenleimahruksia.

l

l

Benjam Pöntinen on valokuvaaja ja tietokirjailija, joka on ku-

l

vannut luontoa lähes koko ikänsä. Hän on julkaissut lukuisia luon-

l

toaiheisia valokuvateoksia, joiden aiheina ovat mm. linnut, liito-ora-

l

vat ja lepakot. Palkittu valokuvaaja on myös kysytty luennoitsija ja
kouluttaja.

l
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Agneta Ullenius

Yrttimaa
T u o r e t ta

Ruukku- ja puutarhaviljelijän opas

j a t u ok s u va a ko t i k e i t t i ö ö n

Yhä useampi meistä on sitä mieltä, että hyvää ruokaa ei yksinkertaisesti voi tehdä
ilman tuoreita yrttejä. Kaupasta ostettuina ne ovat kuitenkin varsin hintavia. Eikö
olisi ihanaa, kun puhtaasti kasvaneet, tuoreen tuoksuvat lempimausteet olisivat aina kotikokin käden ulottuvilla? Yrttien kasvattaminen ei ole edes erityisen vaikeaa.
Kasvatitpa yrttisi sitten puutarhassa, parvekkeella tai vaikkapa keittiön ikkunalaudal
la, saat tästä oppaasta tarvitsemasi ohjeet.
Kirja esittelee 25 yrttiä ja antaa selkeät ohjeet niiden istutukseen, kasvatukseen ja
sadonkorjuuseen. Myös eri yrttien historia, terveysvaikutukset sekä käyttö ruoanlai
tossa ovat mukana tässä tiiviissä tietopaketissa.
Täydellinen opas jokaiselle, joka haluaa tietää enemmän yrteistä ja onnistua nii
den kasvatuksessa.
Agneta Ullenius on Svenska Dagbladet

l

-sanomalehden monivuotinen puutarhatoimit-

l

taja, joka on julkaissut useita puutarhakirjoja.

l
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Agneta Ullenius

Keittiöpuutarhurin käsikirja
K a s vata

i t s e om at v i h a n n e k s e s i

Tämä opas kertoo kaiken, mitä tarvitset kasvimaan perustamiseen ja hoitoon. Se neuvoo siementen esikasvatuksen ja kylvön sekä taimien koulimisen. Kirja opastaa myös
oikean maa-aineksen valintaan ja antaa ohjeet rikkaruohojen torjuntaan. Luonnonmukainen sekä parvekeviljely ovat saaneet omat lukunsa. Viljelyohjeiden lisäksi kirja
esittelee yksityiskohtaisesti 22 vihannesta ja juuresta, niiden viljelyn ja ominaisuudet.
Viljelemällä itse vihanneksemme tiedämme niiden olevan hyviä, myrkyttömiä ja
terveellisiä. Sitä paitsi viljely kannattaa. Pussillinen salaatinsiemeniä maksaa suurin
piirtein saman verran kuin yksi ainoa salaattikerä kaupassa. Vihanneksia voi viljellä
myös kaupungissa. Jos käytössä ei ole omaa pihaa tai viljelypalstaa, voi monia vihan
neksia kasvattaa myös parvekkeella suurissa ruukuissa ja laatikoissa.
l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-474-0

luokka 67.3 Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Lisa Kullberg 193 x 238 mm sidottu, kauttaaltaan nelivärinen
128 sivua Ovh 27,90 € Ilmestyy Maaliskuussa 2011
l

l

l

l

l
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harrastekirjat
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Kerstin Engstrand

Uusia ideoita puutarhaan

Pengerrykset, kiveykset, muurit ja altaat

O ta

i l o i rt i

p i h a n ko r k e u s e r o i s ta !
Korkeuserot antavat arvaamattoman paljon mahdollisuuksia luoda jännittäviä yksityiskohtia ja persoonallisia katseenvangitsijoita pihapuutarhaan.
Portaat, kiveykset, muurit ja vesialtaat antavat ilmet
tä pihaan. Kukkulaan voi kaivaa maakellarin. Korkeus
erot voi hyödyntää virtaavien vesielementtien luomi
seen. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
Kirja neuvoo miten rakennat pengerrykset, tuki
muurit ja haastavien paikkojen kukkapenkit. Se kertoo
myös, mitkä kasvit parhaiten soveltuvat uudistettuun
puutarhaan ja miten käyttää maanpeittokasveja. Kerstin
Engstrand on kerännyt yksiin kansiin kaiken, mitä tar
vitset ottaaksesi tonttisi korkeuseroista ilon irti.
Käytännön neuvojen ja työohjeiden lisäksi kirja tar
joaa runsain määrin ideoita omalla pihallasi sovelletta
viksi. Kirjan runsas kuvitus inspiroi suunnittelemaan ja
toteuttamaan unelmiesi puutarhan.

Kerstin Engstrand on tunnettu ruotsa-

l

lainen puutarhajournalisti, kirjailija ja valoku-

l

vaaja, jolla on pitkä kokemus puutarhasuun-

l

nittelusta. Tämä on hänen kymmenes kirjansa.

l

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-454-2

luokka 67.3
Kansi Heidi Sundström Gradin
183 x 248 mm
sidottu
152 sivua
Ovh 28,90 €
Ilmestyy Maaliskuussa 2011
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Harrastekirjat

Robyn Russell

Gluteenitonta ruokaa koko perheelle
E r i ko i s r u ok ava l i o

j ok a m a i s t u u k a i k i l l e

Robyn Russell on koonnut yli 75 erinomaista reseptiä, jotka on helppo valmistaa. Kirjan ruokaohjeet sopivat erinomaisesti myös niille, jotka eivät erikoisruokavaliota tarvitse. Teoksen resepteistä voit koota ateriakokonaisuudet alkupaloista jälkiruokiin. Tästä kirjasta löydät sopivat tarjottavat niin arkeen kuin juhlaan.
Gluteenitonta ruokavaliota noudattavan ei tarvitse tinkiä ruoan mausta tai
vaihtelevuudesta, eikä keliaakikon ruokavalion tarvitse olla yksitoikkoista ”erityis
ruokaa”. Tämän keittokirjan avulla koko perhe voi syödä samaa herkullista ruo
kaa. Kirjan herkullinen nelivärikuvitus on valokuvaaja Elizabeth Ginnin käsialaa.
Robyn Russell perehtyi gluteenittomaan ruoka-

l

valioon sairastuttuaan itse keliakiaan. Nykyään hän on

l

Australian tunnetuimpia kokkeja, ja hänellä on mm. oma

l

tv-ohjelma. Häneltä on aikaisemmin ilmestynyt suuren

l

suosion saavuttanut kirja Gluteeniton keittiö (2008).

l

Sinikka PiippO

ISBN /EAN 978-952-492-466-5

luokka 68.2
Suomennos Jenni Pitkäniemi
Kansi Leena Kilpi 218 x 218 mm
nidottu, liepeellinen 176 sivua
Ovh 27,90 € Ilmestyy Huhtikuussa 2011
l

l

l

l

Elinvoimaa mausteista

Terveelliset maustekasvit ja niiden käyttö
M a k ua

j a t e rv e y t tä m au s t e i s ta

Chili torjuu kipuja ja laihduttaa. Inkivääri auttaa merisairauteen ja migreeniin. Valkosipuli alentaa kolesterolia ja torjuu flunssaa. Alzheimerin tautia voi ennaltaehkäistä kurkumalla. Minttu torjuu ärtyneen suolen syndroomaa ja ientulehdusta. Basilika ja rosmariini estävät kasvaimia. Laventeli saa nukkumaan rauhallisemmin ja
salvian avulla stressi helpottaa.
Teos esittelee yli 60 maustetta ja mausteyrttiä. Jokaisen maustekasvin yhteydessä
kerrotaan sen historiallisesta ja nykykäytöstä, viljelystä, keruusta ja säilytyksestä, sen
sisältämistä aineosista ja niiden vaikutuksesta terveyteen. Kirjassa esitellään myös
kunkin mausteen käyttöominaisuuksista ruoanlaitossa.
Kirja tuo mausteet tutuiksi tavallista syvemmällä tasolla. Usein käytämme mausteita ja yrttejä rajoittuneesti oivaltamatta mikä monipuolinen terveyden aarreaitta
niissä piilee. Kaikki mausteet ovat alun perin olleet lääkkeitä. Nykytietämyksen valossa on aika nostaa ne jälleen lääkkeen asemaan!
FT Sinikka Piippo on kasvitieteen professori Hel-

l

singin yliopistossa. Hän on kirjoittanut noin 260 tie-

l

teellistä ja populaaria artikkelia ja julkaisua. Aikaisem-

l

paa tuotantoa ovat mm. Mielen ja rakkauden kasvit,

l

Kasvien salaiset voimat sekä Suomalaiset marjat.

l

ISBN /EAN 978-952-492-443-6

luokka 68.2
Kansi Leena Kilpi 170 x 240 mm
sidottu, kauttaaltaan nelivärinen
250 sivua Ovh 29,90 €
Ilmestyy Maaliskuussa 2011
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l

harrastekirjat

Mary Webb

Pieni suuri neulekirja

31

300+ modernia ja perinteistä mallineuletta

Toivekirja sekä
va s ta - a l k a j a l l e

e t tä

kok e n e e l l e n e u l o j a l l e
Jokaisen neulojan peruskirjastoon kuuluva opas. Aloittelijan
ei tarvitse osata neuloa kuin oikeita ja nurjia silmukoita voidakseen luoda lukemattomia erilaisia neulospintoja. Kokeneemman neulojan käsissä syntyvät palmikot, erilaiset nyppy- ja pitsineulokset, samoin kuin ristiin neulotut silmukat.
Kirja jakaantuu yhdeksään osaan: Kolmessa ensimmäi
sessä osassa esitellään neulomisen aloittamiseen tarvittavat
tarvikkeet ja perustekniikat. Muut osat muodostavat varsi
naisen neulemalligallerian. Jokainen osa alkaa yleisimpien
neulosten esittelyllä, ja niiden jälkeen tulevat helpot, keski
vaikeat ja vaikeat mallit.
Neuleohjeissa käytetään selkeitä ruutupiirroksia. Kirja
antaa myös täydelliset ruutupiirrosten käyttöohjeet ja käy
tettyjen lyhenteiden ja merkkien selitykset.
Kirja esittelee perus- ja viimeistelytekniikat sekä opastaa
virheiden korjaamisessa.
Pieni suuri neulekirja on ainoa opas, jonka koskaan tarvit
set, kun haluat luoda uusia ja jännittäviä neuleita. Tarkat väri
valokuvat ja helposti noudatettavat ohjeet tarjoavat loppumat
tomasti ideoita ja inspiraatiota neulontakärpäsen puremille!

Mary Webb on lontoolainen tekstiilisuunnit-

l

telija ja käsityönopettaja. Hänen suunnittelemi-

l

aan malleja on julkaistu monissa englantilaisissa

l

lehdissä, ja hän on julkaissut useita käsityökirjoja.

l

l

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-472-6
luokka 65
Suomennos Pirjo Aho
Kansi Jenny Taskinen
137 x 164 mm
Sidosasu nidottu
352 sivua
Ovh 24,90 €
Ilmestyy Maaliskuussa 2011
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Harrastekirjat

Fumie Kamijo – Rosie ShorT

Tee omat lemmikkisi

Omintakeisia otuksia kierrätysmateriaaleista

Ohjeet

h a s s u i h i n , h u r m a av i i n

j a h e l l i t täv i i n p e hmo l e l u i h i n
Tämän kirjan avulla kotoa löytyvät vanhat vaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet, napit ja nauhat heräävät uuteen eloon. Kirja esittelee 35 toinen
toistaan hauskempaa mielikuvitusotusta ja antaa tarkat ohjeet niiden
valmistamiseen. Valitse suosikkisi tai valmista vaikka koko lauma.
Näitä hauskoja hahmoja valmistaakseen ei tarvitse olla mesta
riompelija. Valmistusohjeet ovat helppoja, ja ne on esitetty selkeäs
ti vaihe vaiheelta. Perusohjeita on myös helppo muunnella mielei
sikseen, jolloin jokainen syntyvä pehmolelu on aivan ainutlaatuinen.
Vasta-alkajalle kirjassa on myös osio, joka opettaa ompelun pe
rusasiat. Jokainen kirjan hahmoista on oma persoonansa, mikä käy
mainiosti ilmi mielikuvitusta kutkuttavasta kuvituksesta.
Erinomainen opaskirja helppoja ompeluohjeita kaipaavalle kä
sityöharrastajalle sekä jokaiselle uusia kierrätysmateriaalien käyttöi
deoita etsivälle.

Nukentekijät Fumie Kamijo ja Rosie Short ovat vuosien var-

l

rella luoneet käsityönä tuhansia omintakeisia hahmoja, jotka ovat jo

l

muodostuneet keräilykohteiksi eri puolilla maailmaa.

l

l

l

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-486-3
luokka 65.42
Suomennos Heli Roiha
Kansi Jenny Taskinen
220 x 225 mm
nidottu
128 sivumäärä
Ovh 26,90 €
Ilmestyy Huhtikuussa 2011
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harrastekirjat

Matti Rämö

Polkupyörällä Thaimaasta Vietnamiin

Hymyn voimaa ja sodan jälkiä
Rämön

u u s i h u i m a p yö r ä s e i kk a i l u

Matti Rämö lentää kolmannessa matkakirjassaan polkupyöränsä kanssa Bangkokiin. Hän
polkee kahdessa kuukaudessa yli 4 500 kilometriä pitkin Kaakkois-Aasian kuumia riisitasankoja, jylhiä vuoristoteitä ja suurkaupunkien kaoottisia katuja. Tienvarressa hymyilevän
ihmisjoukon hillitön, iloinen kannustus, hengille pystytettyjen alttarien hiljaisuus ja kiviBuddhat saattelevat menoa tulvavainioilta viidakkoon.
Reitti kulkee Angkorin muinaisen temppelialueen kautta Phnom Penhiin, josta Mekong
joen suistoon Vietnamiin. Ho Chi Minh Citystä (Saigonista) tie vie ylängölle Keski-Vietna
miin ja Laosiin sekä takaisin Mekongin varteen. Laosin jylhistä maisemista alkaa paluu Bang
kokiin. Koirat ahdistelevat polkijaa Thaimaassa, menneisyyden haamut Kambodžhassa.
Vietnamissa trooppinen hirmumyrsky pyyhkäisee liikkeelle maanvyörymien sarjan pari viik
koa ennen vuoristo-osuuden alkua. Laosilaisessa vuoristokylässä katkenneen pinnan vaihtoa
seurataan rynnäkkökivääri selässä. Mutta hymyillä kannattaa aina.
Matti Rämö on YLEn teksti-tv:n toimit-

l

taja. Hänen aiemmista matkoistaan ovat il-

l

mestyneet kirjat Rengasrikkoja Saharassa

l

(2009) sekä Polkupyörällä Intiassa (2010)

l

Markku Siukonen

ISBN /EAN 978-952-492-456-6

luokka 40.8
Kansi Rami Saaristo 135 x 210 mm
sidottu, kuvaliite n. 280 sivua
Ovh 27,90 € Ilmestyy Helmikuussa 2011
l

l

l

l

Urheilun vuosikirja 2011

K at tava h a k u t e o s u r h e i l u n y s tävä l l e .
K oko u r h e i l u v u o s i 2010 y k s i s s ä k a n s i s s a .

kuva: antti siukonen

Urheilun vuosikirja 2011 esittelee Suomen ja kansainvälisen urheilun huippuhetket sanoin, kuvin, tuloksin ja tilastoin 1.1.2010–1.1.2011 päivästä päivään.
Mukana mm. Vancouverin talviolympiakisat ja paralympialaiset, alppihiihdon, mäkihy
pyn, maastohiihdon, freestylen, lumilautailun ja curlingin huippuhetket, jääkiekon ja saliban
dyn MM-turnaukset, jalkapallon MM-kisat, yleisurheilun ja voimistelun EM-kilpailut, suun
nistuksen MM-rastit, golfin, keilailun ja tennikset arvoturnaukset sekä formula- ja rallikausi
2010. Kirjasta löytyvät maailman ja Suomen parhaat urheilijat 2010 sekä tulokset, taulukot
ja tilastot yli 80 urheilumuodosta.
Kirja on helppokäyttöinen tietopaketti ja hakuteos kaikille urheilun ystäville. Urheilun
vuosikirja on ilmestynyt jo vuodesta 1979 lähtien, nyt vuorossa teossarjan osa 32.
Markku Siukonen on tunnettu urheilukirjaili-

l

ja. Hän on julkaissut yli 70 urheilukirjaa, mm. Olym-

l

piakisat 100 vuotta ja Suuri suomalainen keihäskirja,

l

Kaikki urheilusta, 90 Itsenäisen Suomen Urheilusan-

l

karia sekä vuosittain ilmestyvä Urheilun vuosikirja.

ISBN /EAN 978-952-492-483-2 ISSN 0358-9536
luokka 79.1 120 x 200 mm
sidottu, kuvitettu, osin nelivärinen n. 360 sivua
Ovh 34,90 € Ilmestymisaika Helmikuu 2011
l

l

l

l
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Lasten ja nuorten kirjat

Raili Mikkanen – Laura ValojärvI

Suomen lasten linnakirja
L i n n at

k u t s u vat s e i kk a i l u u n !

kuva: elias saura

Tämä kirja vie tutustumaan suomalaisten linnojen historiaan, elämään, hallitsijoihin ja asukkaisiin. Linnojen vaiheet, arki ja juhla, sota ja rauha tulevat
tutuiksi niin tieto-osuuksissa kuin jännittävien tarinoiden kautta.
Tarkoin vartioitu vanki pakenee Olavinlinnan ampumaluukusta köyttä
pitkin. Juuri tietynlaisena kuutamoyönä voi kuulla Raaseporin kummitusten
äänet. Turun linna roihuaa ilmiliekeissä. Lappeenrannan linnoituksen liepeil
tä asukkaat pakenevat henki kurkussa lähisaariin. Kaikki nämä huimat tarinat
ja monta muuta voi lukea tästä kirjasta.
Kirjassa esitellään kaikki viisi Suomessa olevaa linnaa, yksi kartanolinna
ja kolme linnoitusta, joista jokainen on mielenkiintoinen vierailukohde. Raili
Mikkasen teksti ja Laura Valojärven hienot kuvat antavat hyviä vinkkejä siitä,
mitä kaikkea meidän omista linnoistamme ja linnoituksistamme voikaan löytää.
Kirja kutsuu koko perheen tutkimusmatkalle Suomen historiaan. Linnat
on upeasti entisöity ja niissä voi aistia menneiden aikojen hengen. Monissa
linnoissa järjestetään myös hauskoja tapahtumia.
Raili Mikkanen on palkittu kirjailija ja toimitta-

l

ja. Hän on julkaissut lukuisia lastenkirjoja sekä teok-

l

set Unelmien varjot ja Meren ja ikävän kiertolaiset.

l

Laura Valojärvi on helsinkiläinen kuvittaja,
graafinen suunnittelija ja taidepedagogi.

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-446-7

luokka L85 Kansi Leena Kilpi
210 x 230 mm sidottu
n. 96 sivua Ovh 21,90 €
Ilmestyy Helmikuussa 2011
l

l

l

Mari Mörö – Pentti Rasinkangas – Vi rpi Talvitie
Kirjan
kuvitusta

Markan possu Sikamainen seikkailu
Uusi

s a r j a y h d i s tä ä l au l u n j a k u va k i r j a n

Mitä tapahtuu, kun Pentti Rasinkankaan klassikkolaulu Markan Possu alkaa elää omaa elämäänsä kuvakirjana? Tunnetut ja palkitut tekijät, kirjailija Mari Mörö ja kuvittaja Virpi Talvitie
antavat laululle uuden elämän. Humoristinen ja lämminhenkinen kuvakirja on juuri niin pos
sumaisen villi ja vauhdikas kuin Rasinkankaan laulukin. Kirja sisältää Markan Possun nuotit.
Markan Possu on ensimmäinen osa kirjasarjasta Laulu laajenee, jossa vanhoja tunnettuja
lastenlauluja kirjoitetaan kertomuksiksi.
Mari Mörö on palkittu kirjailija, joka on julkaissut useita romaaneja, novellikokoelmia ja lastenkirjoja.

l

Hän on myös toiminut pitkään luovan kirjoittamisen opettajana ja sanataideohjaajana.

l

Virpi Talvitie on kuvittaja ja graafikko. Hän on kuvittanut kymmeniä lastenkirjoja ja tehnyt kuvituksia leh-

l

tiin. Vuonna 2006 hän sai Finlandia Junior -palkinnon kirjasta Keinulauta yhdessä kirjailija Timo Parvelan kanssa.

l

Pentti Rasinkangas on suomalaisen lastenmusiikin uranuurtaja. Hänen Ohilyönti-orkesterinsa sai

l

lastenkulttuurin valtionpalkinnon 1995. Rasinkangas on myös lastenmusiikkiin erikoistuneen Loiskis-

l

orkesterin perustajia ja toiminut sen taiteellisena johtajana. Vuonna 2005 Salon Lastenlaulufestivaali nimesi Pentti Rasinkankaan Vuoden säveltäjäksi.

ISBN /EAN 978-952-492-485-6

luokka L85.2
Kansi Virpi Talvitie
225 x 250 mm sidottu
40 sivua Ovh 15,90 €
Ilmestyy Huhtikuussa 2011
l

l

Lasten ja nuorten kirjat

Leena Hietamies – Karoliina Pertamo

35

Lapsen kesäkirja Parhaat puuhavinkit

M i tä

t e h d ä , k u n e i o l e m i tä ä n t e k e m i s tä ?

kuva: merja salonen

Mulla ei oo mitään tekemistä! – Tuttu valitus lomapäivinä, varsinkin jos
on kylmä ja sataa. Mökkioloissa ei välttämättä tietokone pelaa ja kaveritkin ovat kaukana. Jos taas kesäloma täytyy vanhempien työn vuoksi viettää kaupungissa, saattaa koululaisen aika käydä pitkäksi.
Mökillä on kivaa, samoin kotona, kun vaan keksii jotain hauskaa tekemistä. Lomalla on aikaa puuhailla ja seikkailla. Luonto on täynnä aarteita ja salaisuuksia. Sadepäiväkin kuluu mukavasti sisällä askarrellen ja
leikkien.
Tähän kirjaan on kerätty vanhoja hyväksi koettuja leikki-, askarteluja harrasteideoita sekä paljon uusia. Kirjan puuhavinkit aiheittain: askar
telumateriaalit luonnosta, leikitään ulkona, sadepäivän puuhia, vesileikit,
sisäleikit, retkellä on kivaa, omat pihatapahtumat.
Leena Hietamies on helsinkiläinen toimittaja-

l

kirjailija, Lastenmaa-lehden toimitussihteeri ja Kou-

l

lun Aamu -lehden päätoimittaja. Hän on julkaissut

l

mm. useita lasten puuha- ja askartelukirjoja.

l

ISBN /EAN 978-952-492-444-3

luokka L85 Kansi Leena Kilpi
210 x 180 mm
sidottu, kauttaaltaan nelivärinen
n. 96 sivua Ovh 19,90 €
Ilmestymisaika Helmikuu 2011
l

l

Karoliina Pertamo on opiskellut kuvataidetta

l

l

Suomessa ja Ranskassa. Hän on kuvittanut useita lastenkirjoja ja tekee lehtikuvituksia eri-ikäisille lukijoille.

Veronica Ross

Dinosaurukset

Historian hurjimmat pedot
M ahtava

kuvakirja mahtavista hirmuliskoista

Viimeiset dinosaurukset katosivat maailmasta noin 65 miljoonaa
vuotta sitten, mutta yhä vielä ne kiehtovat mielikuvitusta. Tämä kir
ja esittelee yli 90 dinosaurusta ja muuta esihistoriallista otusta. Hieno,
yksityiskohtia myöten tarkka nelivärinen piirroskuvitus on varustettu
selventävin selityksin.
Helppolukuinen teksti tarjoaa paljon tietoa kustakin eläimestä, sen
käyttäytymisestä ja metsästystekniikoista. Karttapiirroksista selviävät
kunkin lajin elinalueet, ja faktalaatikoista löytyvät jokaisen dinosauruk
sen mitat ja muut tiedot, joiden avulla eri lajeja on helppo verrata toisiinsa.
Teos tarjoaa nuorelle – ja miksei vähän vanhemmallekin – lukijal
le huiman aikamatkan esihistoriallisten eläinten maailmaan.
Veronica Ross on lastenkirjailija, joka on kirjoittanut usei-

l

ta lasten ja nuorten tietokirjoja eläimistä, luonnosta ja ekolo-

l

giasta sekä toimittanut lukuisia luonnonhistoriallisia julkaisuja

l

ISBN /EAN 978-952-492-450-4

luokka L55.4
Kansi Joe Conneally 290 x 210 mm sidottu
n. 192 sivua Ovh 25,90 € Ilmestymisaika Huhtikuu 2011
l

l

l

l

l
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Pokkarit

Jules VernE

Kapteeni Nemo
Merten syvyyksissä

luokka T84.2
Kansi Jenny Taskinen 110 x 178 mm nidottu
287 sivua Ovh 10,00 € Ilmestyy Helmikuussa 2011
l

ISBN /EAN 978-952-492-462-7

l

l

l

l

Max Manner
l

l

l

l

l

Vedonlyönnin käsikirja

luokka T84.2
Kansi Jarkko nikkanen 110 x 178 mm nidottu
442 sivua Ovh 10,00 € Ilmestyy Maaliskuussa 2011
l

l

l

l

l

L. M. Montgomery

Vanhan kartanon Pat
l

ISBN/EAN 978-952-492-417-7

luokka T79.92
Kansi Rami Saaristo 110 x 178 mm nidottu
n. 270 sivua Ovh 10,00 Ilmestyy Tammikuussa 2011
l

l

ISBN /EAN 978-952-492-464-1

l

Esko Helenius

l

K18

l

l

l

l

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-428-3

luokka T84.2
Suomennos Sisko Ylimartimo Kansi Päivi veijalainen
110 x 178 mm nidottu 365 sivua Ovh 10,00 €
Ilmestyy Huhtikuussa 2011
l
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sähkökirjat

S a atav i l l a

o l e vat

P o D- k i r jat

Anna-Leena Alivirta
Miä oon Kotkast :
muistoja 50-luvun Kotkasta
ISBN/EAN 978-952-492-164-0
Ovh 29,90
Marja Lampi & Vladimir Prytkov
Kadonneen Brewsterin metsästys
ISBN/EAN 978-952-492-425-2
Ovh 29,90
Pekka Hämäläinen
Elämä on epäreilua :
hyväksy ja anna anteeksi!
ISBN/EAN 978-952-492-418-4
Ovh 29,90
Rauli Mäkelä & Timo Elo
Irti tulehduskierteestä :
apua lasten infektioihin ja allergioihin
ISBN/EAN 978-952-492-422-1
Ovh 26,90
Marita Moring
Lupa omaan elämään :
ulos uhrautumisesta
ISBN/EAN 978-952-492-421-4
Ovh 27,90
Rauli Mäkelä 		
Reuma ja niveltulehdukset
ISBN/EAN 978-952-492-426-9
Ovh 28,90
Matti Rämö 		
Polkupyörällä Intiassa
ISBN/EAN 978-952-492-427-6

Ovh 27,90

S a atav i l l a

o l e vat

37

S ä hkö k i r jat

Eeva Vuorenpää
Kotkansilmä : kartanoromaani
ISBN/EAN 978-952-492-429-0
Eeva Vuorenpää
Kotkansilmän perintö : kartanoromaani
ISBN/EAN 978-952-492-430-6
Eeva Vuorenpää
Kotkansilmän uusi loisto : kartanoromaani
ISBN/EAN 978-952-492-431-3
Max Manner
K18 (dekkari)
ISBN/EAN 978-952-492-432-0
Janne Viljamaa
Mitä minä teen tämän lapsen kanssa? :
haastavan lapsen kasvatus
ISBN/EAN 978-952-492-433-7
Rauli Mäkelä
Reuma ja niveltulehdukset
ISBN/EAN 978-952-492-434-4
Jukka Niskanen
Sapelikissa
ISBN/EAN 978-952-492-435-1
Emily Herbert
Michael Jackson : popin kuningas 1958-2009
ISBN/EAN 978-952-492-436-8
Esko Valtaoja & Juha Pihkala		
Tiedän uskovani, uskon tietäväni
ISBN/EAN 978-952-492-437-5
Ilkka Koivisto
Elämänmittainen luontoretki :
mitä eläimet ja luonto ovat minulle opettaneet
ISBN/EAN 978-952-492-438-2
Heli Roiha
Fatbardhe Hetemaj : matkalaukullinen aurinkoa :
pakomatka pohjoiseen
ISBN/EAN 978-952-492-439-9
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Ovh 29,90
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Ovh 27,90

Ovh 31,90

Ovh 27,90

Ovh 29,90

Ovh 27,90

Ovh 27,90

Ovh 27,90

Ovh 21,90

Ovh 28,90

Ovh 28,90

Ovh 27,90

Ovh 28,90

Ovh 27,90

Ovh 29,90

Ovh 28,90

Ovh 29,90

Ovh 34,90

Ovh 29,90

Ovh 32,90

Ovh 31,90

Ovh 26,90

Ovh 24,90

Ovh 32,90

Ovh 29,90

Ovh 38,90

Ovh 29,90

Ovh 29,90

Ovh 26,90

Ovh 32,90

Ovh 26,90

Ovh 28,90

Ovh 25,90

Ovh 29,90
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Ovh 29,90

Ovh 29,90

Ovh 26,90

Ovh 28,90

Ovh 27,90

Ovh 30,90

Ovh 27,90

Ovh 17,90

Ovh 15,90

Ovh 27,90

Ovh 15,90

Ovh 26,90

Ovh 29,90

Ovh 25,90

Ovh 33,90

Ovh 16,90

Ovh 21,90

Ovh 27,90

Ovh 27,90

Ovh 23,90

Ovh 16,90

Ovh 27,90

Ovh 26,90

Ovh 32,90

Ovh 27,90

Ovh 17,90

Ovh 34,90

Ovh 29,90

Ovh 23,90

Ovh 16,90

Ovh 19,90

Ovh 22,90

Ovh 27,90

Ovh 19,90
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Ovh 23,90

Ovh 22,90

Ovh 15,90

yrityksille ja yhteisöille
M inerva K ustannus

tomittaa tilaus -

kirjoja 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
Petri Saharinen ja Pekka Böök
Böök
Shakkia ja kulttuuria
Shakin suurmestarin Eero E. Böökin elämäkerta
Perttu Peitsara ja Mikko Strang (toim.)
Kerimäen Makkosia 1600-luvulta näihin päiviin
Henrik Antinpoika Makkosen juuret ja suku
Henrik ja Maria Makkosen jälkeläiset ry:n sukukirja

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

SP-Paino Oy, Nurmijärvi 2010

Tilauskirjoja

