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Minerva löytyy myös Facebookista.

Kirjat elämään
Minervan verkkosivut

ovat saaneet kevään myötä
uuden ilmeen (www.minervakustannus.fi). Voit liittyä lukijaksi, jolloin saat uudistuneilla sivuillamme tietoa uutuuskirjoistamme, kirjallisista tapahtumista, kirjailijavierailuista sekä kirjailijoiden esiintymisistä eri foorumeilla. Pääset myös
mukaan arvontaan kerran kuussa ja voit voittaa vapaavalintaisen kirjan Minervan kirjavalikoimasta.
Minerva löytyy nykyisin myös Facebookista. Liity joukkoon, osallistu keskusteluihin ja hae mielenkiintoista ja tuoretta
tietoa siitä mitä Minervan kirja- ja kirjailijarintamalla tapahtuu.

Monipuolinen syksyn kirjasato tarjoaa jälleen kerran mielenkiintoista luettavaa monenikäisille kirjan ystäville.
Rakastetun Kotkansilmä-kartanoromaanisarjan kirjoittaja Eeva Vuorenpää jatkaa kirjallista tuotantoaan sotavuodesta
1941 kertovalla romaanillaan Arvet. Teos kuvaa koskettavasti
sodan kauhuja kahden lapsen näkökulmasta.
Englantilaisen Peter Jamesin kolmas dekkari Kuolema ei
riitä tempaa lukijan vääjäämättä mukaansa kohti mystistä kliimaksia. Rikosylikomisario Roy Grace joutuu murhamysteeriä
selvittäessään kohtaamaan myös oman menneisyytensä aaveet.
Max Mannerin 13. huone päättää Annika Malm -trilogiasarjan. Päätösosa on monikerroksinen ja koukuttava trilleri
kansainvälisestä salaliitosta, peitellystä totuudesta ja taitavasti
sommitellusta harhasta, jossa päämäärään on päästävä keinolla millä hyvänsä.
Saksassa huikean suosion saavuttanut teos Sydänmagneetti – Vetovoiman salaisuus väittää, että mikään ei ole sattumaa.
Ihmissydän toimii kuin magneetti, vetäen ihmisiä ja tilanteita
puoleensa – tai työntäen niitä luotaan. Tuntemalla tämän voiman lait voimme vaikuttaa ihmisiin ja tapahtumiin, joita elämäämme toivomme.
Huippuartistien musiikkikirjat tarjoavat todella mielenkiintoista luettavaa. Laura Jackson on kirjoittanut värikkään
teoksen Jon Bon Jovista. Erinomainen henkilökuva Metallican

legendaarisesta nokkamiehestä James Hetfieldistä julkaistaan
syyskuussa. AC/DC – High Voltage Rock ”n” Roll -kuvateos on
täydellinen paketti maailman eniten levyjä myyneestä rock-bändistä. Kirja upeine ja harvinaisine kuvineen ja kattavine diskografioineen on jokaisen fanin unelma.
Isänpäiväksi on tarjolla uusia mielenkiintoisia näkökulmia
avaavia historia- ja sotakirjoja. FT Jarkko Kempin Isänmaan
puolesta – Jääkäriliikkeen ja jääkärien historia on ainutlaatuinen tietokirja miehistä, jotka loivat Suomen puolustusvoimien
perustan. Antero Raevuoren Hyvästi, Viipuri – Karjalan pääkaupungin kohtalonvuodet 1939, 1941 ja 1944 on koskettava,
jännittävä ja huolellisesti dokumentoitu lukuelämys Viipurista
ja viipurilaisista sodan keskellä.
Monet suositut harrastekirjat löytyvät myös Minervan kirjavalikoimista. Yhä useammat haluavat harrastaa kädentaitoja
askaroiden koruja, pipoja, sukkia, käsineitä ja huiveja niin itselle kuin lahjaksi.
Tarjolla on verraton sukkakirja Varpaista varteen – Neulo
2 sukkaa kerralla, jonka ohjeilla kaksi sukkaa valmistuu yhdellä kertaa. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen opas kyseisestä tekniikasta.
Virkata voi myös villisti. Villiä virkkausta – Palavirkkauksen uudet kuviot tarjoaa 144 erilaista virkkausmallia, joita voi
yhdistellä monenlaisiin asuihin, peittoihin ja liinoihin.
Onni-poika ja hirveä hirviö jatkaa sekä pienet että suuret
hurmannutta Onni-poika sarjaa. Raisa Cacciatoren ja Helena
Häkkisen yhteistyönä syyskuussa ilmestyvä Ystävyys on ykkönen
– Iloiset koiraveijarit Dina ja Polo on hellyttävä tarina tärkeistä
elämänarvoista ja ystävyyden voimasta.
Syksyllä ilmestyy myös 12 uutta sähkökirjaa 22 jo aiemmin
julkaistun lisäksi. Lukeminen kannattaa aina, sillä se avartaa,
sivistää, opettaa ja on rentouttava tapa viettää vapaa-aikaa.

Mukavia lukuhetkiä mielenkiintoisen
ja kattavan kirjavalikoiman parissa!
Jorma Mahlanen
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Eeva Vuorenpää

Arvet

Romaani sotavuodesta 1941

Kaksi

n a i s ta , k a k s i ko h ta l o a

Kun Aiju ja Nina kohtaavat laivalla, alkaa matka menneisyyteen. Naisia yhdistää sama lapsuuden synkkä varjo, sota.
Vuoden 1941 tapahtumat ovat jättäneet jälkensä molempiin.
Toinen koki ne suomalaisessa sotasairaalassa, toinen Ravensbruckin keskitysleirillä Saksassa.
”Elämän totuutta etsi”, lukee sotasairaalan seinällä. Kappale totuutta paljastuu pienelle Aijulle, kun hän leikkauksen
jälkeen vaeltaa sairaalan käytävällä keskellä sen veristä arkea ja
haavoittuneiden kipua. Ninalle totuus näyttäytyy keskitysleirin häikäilemättömänä juutalaisvihana ja väkivaltana, joka ei
säästä edes pienimpiä lapsia.
Teos kuvaa koskettavasti sodan kauhut kahden lapsen näkökulmasta. Se kertoo myös 34 surmatun lapsen viimehetkien tarinan ja kuljettaa lukijan näiden mykistävälle muistomerkille idylliseen Viron kylpyläkaupunkiin.
Sota on raateleva peto, joka hellittämättä kiertää maailmaa. Lapsena koettu tuho, perheiden hajoaminen, pelko,
kuolema, suru ja ikävä ovat viiltäneet syvälle Aijun ja Ninan
sisimpään. Niiden jättämät arvet eivät ole hävinneet. Anteeksi voi antaa, mutta kaikkea ei saa unohtaa.
Sävähdyttävä romaani avaa lukijalle sota-ajan lasten maailman, niin toden kuin mielikuvituksen ja muistot, valon ja
varjon sävyjä vaihdellen.

Eeva Vuorenpää on kirjoittanut ja ohjannut

l

lukuisia kulttuuridokumentteja, joita on esitetty

l

myös ulkomailla. Häneltä on aiemmin ilmestynyt

l

kartanoromaanitrilogia Kotkansilmä, Kotkansil-

l

män perintö ja Kotkansilmän uusi loisto.

l

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-536-5
Luokka 84.2
Kansi Leena Kilpi
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy elokuussa 2011
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-554-9
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Matti Kauppinen

Puro

Historiallinen

r om a a n i

i s o n v i h a n a j a lta
Pietarilaisen kasakkajohtaja Maparoffin ryhmä on komennettu
hankkimaan paikalliselta väestöltä ruokaa Kajaanissa linnaa piirittäville venäläisille joukoille. Suomalaisia talonpoikia verotetaan surutta ja keinoja kaihtamatta. Kaikenlaiset raakuudet raiskauksista hengenriistoihin kuuluvat kasakoiden sortotoimiin,ja
he ovat kylväneet kauhua laajoilla alueilla Suomen maata.
Tapahtumapaikkana on Pohjois-Savo isonvihan (1713–1721)
loppuvaiheen aikoihin, jolloin Suomi oli venäläisten sotajoukkojen miehittämä.
Maparoffin kasakkapartion tulkkina toimii suomalaissyntyinen mies, Vänni. Hänet on pikkupoikana viety väkisin Pietariin, jossa hän on päässyt venäläisen perheen ottopojaksi ja
laitettu edelleen sotaväkeen oppiin.
Yhdellä ryöstöretkellä Vänni ajautuu riitoihin julman Maparoffin kanssa ja pakenee ryhmästään. Pakomatkallaan hän
kulkeutuu erääseen taloon, johon pääsee rengiksi. Talossa työskennellessään Vänni ihastuu perheen tyttäreen, avioituu ja perustaa myöhemmin tämän kanssa takamailla virtaavan puron
taakse asumuksensa. Purosta tulee niin hyvän kuin pahankin
symboli. Puron rannalta tähyillään tulevaksi milloin sukulaisia, milloin kasakoita ja karhuja.
Vänni ryhtyy taistelemaan lähitalojen isäntien kanssa venäläismiehittäjiä vastaan. Tieto Vännin urotöistä kantautuu kostonhimoisen Maparoffin korviin ja tämä päättää etsiä Vännin
käsiinsä, sillä tällä on tietoa eräästä erittäin tärkeästä seikasta…
Puro on kiehtova ja mukaansatempaava tarina ihmiskohtaloista yhtenä Suomen historian synkimmistä ajanjaksoista.

Matti Kauppinen on kuopiolainen logistiikka-

l

koordinattori, jonka harrastuksiin kuuluvat mm. re-

l

serviläistoiminta, metsänhoito ja hirvenmetsästys

l

syntymäkunta Sonkajärven maastoissa.

l

l

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-518-1

Luokka 84.2
Kansi Leena Kilpi
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ovh 27,90
Ilmestyy syyskuussa 2011
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Markku Hattula

Eturintaman iskujoukko

Romaani talvisodan ratkaisun hetkistä
V a i kk a

viimeiseen mieheen

Mukaansatempaava eturintamakuvaus Kainuun rintamalta: ”talvisodan ihme” sotamies
Arvo Hartikaisen ja hänen kumppaniensa kokemana.
Hartikainen pääsee talvisotaan vähän myöhemmin kuin toiset ikäisensä nuoret miehet,
mutta osoittautuu pian kylmähermoiseksi ja pelottomaksi taistelijaksi. Hän hankkiutuu
jatkuvasti erikoiskomennuksille ja tekee pienen ryhmänsä kanssa tuhoisia sissi-iskuja
venäläisten selustaan ja rintamalinjojen välimaastoon.
Samalla sodan raadollisuus iskee vasten kasvoja, kun kaverit kaatuvat rinnalta, ja oma
henkikin on monesti hiuskarvan varassa. Hartikainen taistelee yhä pienemmäksi käyvän
ryhmänsä kanssa aikaa ja ylivoimaista vihollista vastaan.
Todentuntuinen taistelukuvaus on kunnianosoitus suomalaiselle sotilaalle ja yhtä aikaa
myös pysäyttävä ruohonjuuritason tarina sodan armottomasta todellisuudesta.
Markku Hattula on kirjailija ja kirjallisuusterapiaoh-

l

jaaja. Hän on julkaissut aikaisemmin romaaneja, novelle-

l

ja sekä dekkarinkin. Hän on kirjoittanut myös useita kesä-

l

teatterinäytelmiä sekä toiminut kymmeniä vuosia luovan

l

kirjoittamisen ja terapiakirjoittamisen ohjaajana.

l

ISBN /EAN 978-952-492-531-0 Luokka 84.2
Kansi Jarkko Nikkanen 135 x 210 mm
Sidottu n. 250 s. Ovh 26,90
Ilmestyy elokuussa 2011
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-555-6
l

l

l

l

Simo Pajunen

Kaarti Tarina miehestä, joka poistuu rintamalta
R om a a n i

s o d a n j u u r i lta a n r i i s tä m ä s tä

m i e h e s tä j a h ä n e n n a i s i s ta a n

Juna etenee hämärissä kohti sotarintamaa. Yksi kahakka on jo takana, toinen vielä kesken.
Lomalta palaava Aaro Leppänen hyppää junasta ja on siitä eteenpäin omillaan. Hän ei kuulu mihinkään eikä tohdi olla kukaan.
Poikkeusoloissa tapahtuu poikkeuksellisia asioita. Niin kuin esimerkiksi se, että sisarukset ottavat huonokuntoisen, nälkiintyneen Aaron suojiinsa. Ullakolle majoitettu
karkuri muuttaa syrjäisen talon asukkaiden arjen pysyvästi. Kolmas pyörä on liikaa, mutta
kuka se näistä kolmesta on?  
1940-luvulle sijoittuvassa romaanissa tiensä valinnut, eriskummallinen mies löytää
paikkansa sieltä, mistä vähiten sen uskoisi löytyvän.
Kenen puolella lukija on, sen hän punnitsee sydämessään. Ja juuri tämän tarinan lukija haluaa lukea.
Simo Pajunen on Loimaalla syntynyt Tampereella

l

asuva sisätautilääkäri. Hän on aikaisemmin julkaissut

l

kaksi poliisi Jäppisestä kertovaa dekkaria.

l

ISBN /EAN 978-952-591-219-7 Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto 135 x 210 mm Sidottu
n. 200 s. Ovh 26,90 € Ilmestyy elokuussa 2011
l

l

l

l

l
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Monika Peetz

Tiistaisiskot

P y h i i n va e l l u s

va l h e i d e n po l u l l a

Tiistaisiskot on viisi neljissäkymmenissä olevaa naista, jotka 15 vuotta sitten erään ranskantunnin jälkeen istahtivat yhdessä Lucin ravintolaan. Siitä lähtien heille on ollut varattuna pöytä samasta paikasta joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
Järjestelmällinen Caroline on asianajaja. Muotoilija Kiki on jatkuvasti rakastumassa, kun
taas kotiäitinä turhautuva lääkäri, Eva olisi iloinen, jos hänellä ylipäänsä olisi omaa elämää.
Apteekkarin vaimo Estelle on sitä tyyppiä, joka jättää laukkunsa muiden kannettaviksi. Joukon draamakuningatar, Judith puhuu ongelmistaan paljon mieluummin kuin ratkaisee niitä.
Kun Judithin aviomies Arne kuolee, löytyy päiväkirja tämän kesken jääneeltä Lourdesin pyhiinvaellusmatkalta. Tukeakseen Judithia tämän surussa ystävättäret päättävät vaeltaa Arnen keskeytyneen matkan loppuun yhdessä. Askel askelelta he tulevat kerineeksi auki salaisuuden, joka muuttaa heidän elämänsä peruuttamattomasti.
Monika Peetz (s. 1963) on saksalainen kirjailija, joka on

l

työskennellyt toimittajana ja käsikirjoittajana niin radiossa

l

ja televisiossa kuin elokuvateollisuudessakin. Tiistaisiskot-

l

kirjasta on parhaillaan Saksassa tekeillä televisioelokuva.

Max Ma nner

K o u k u t tava

l

ISBN /EAN 978-952-492-538-9

Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Teija Lammi 135 x 210 mm Sidottu
n. 300 s. Ovh 28,90 Ilmestyy lokakuussa 2011
l

l

l

l

l

13. huone

trilleri

p e t t u r u u d e s ta j a p e i t e l ly s tä t o t u u d e s ta

Vakava loukkaantuminen pitää Annika Malmin Norjassa, oslolaisen aivospesialistin hoidossa. Lääkäri ei kuitenkaan herätä Annikassa luottamusta, päinvastoin, miehessä on jotain
outoa. Lisäksi Annikaa varjostavat tatuoidut miehet.
Norjalaisen rikosylikonstaapeli Stein Storesenin tytär on vuosia tutkinut Turun yliopistossa salaliittoteorioita, edennyt liian pitkälle ja joutuu peloissaan piiloutumaan saadessaan
uhkauksia. Hänen perässään olevaa tappoporukkaa ohjailee kaikkien salaliittojen äiti, petos petoksen sisällä, kansainvälinen ”13. huone”.
Annika Malm -trilogian päätösosa on koukuttava trilleri julmasta ajojahdista, peitellystä
totuudesta, taitavasti sommitellusta harhasta, jossa fakta ja fiktio vaihtavat jatkuvasti paikkaa.
Max Manner on Turusta kotoisin oleva kirjailija,

l

joka asuu Luxemburgissa. Hän on aiemmin julkais-

l

sut rikosromaanit Revanssi, Demi-Sec, K18 ja 72h.

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-513-6

Luokka 84.2
Kansi Jarkko Nikkanen 135 x 210 mm Sidottu
n. 450 s. Ovh 27,90 Ilmestyy kesäkuusssa 2011
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-551-8
l

l

l

l

l
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Hannaleena Viima

Naisen vaisto

D e kk a r i b i s n e k s e n j a po l i t i i k a n
a r mo t t om a s ta m a a i l m a s ta
Asianajaja Johanna Stenin aviomies, komisario Riku Sten on
kuollut hämärissä olosuhteissa.
Hänet löydettiin motellin huoneesta, ainoana johtolankana tuhruinen kuvanauha, joka osoitti, että huoneesta oli kuolinhetken aikaan poistunut korkokenkiin ja lyhyeen hameeseen pukeutunut nainen. Poliisitutkinnassa päädyttiin siihen,
että nainen oli ulkomaalainen prostituoitu, joka oli halunnut
varastaa asiakkaansa lompakon, mutta huumasi tämän vahingossa kuolettavasti.
Johanna Sten ei voi mitenkään ymmärtää miehensä ajautumista prostituoidun syliin. Toisaalta hänen on pakko muistuttaa itseään miehensä taustasta. Riku Sten oli ollut katujen kasvatti, joka oli ponnistanut upealle poliisiuralle vaikeista
olosuhteista.
Johanna Sten saa vihjeen, jonka mukaan hänen miehensä kuolema oli murha. Ja samaan aikaan hän joutuu selvittelemään avioeron johdosta tehtävää ositusta, jonka toisena osapuolena on Suomen pääministeri.
Stenin paneutuminen asioihin saa aikaan tapahtumien
vyöryn, jossa toisistaan ottavat mittaa rahanahneus, poliittinen vallanhimo ja ihmissuhteet.
Helsingin lisäksi tapahtumapaikkana on kesäinen Naantali,
jonka viehättävät rantabulevardit ja kuutamoyöt kätkevät koko
Suomea hätkähdyttäviä salaisuuksia.

Hannaleena Viima on nimimerkki, joka on tottunut

l

liikkumaan vallan ja kirjallisuuden käytävillä. Hän on seu-

l

rannut hyvin läheltä suomalaista bisnesmaailmaa, ja mo-

l

ni huippupoliitikko kuuluu hänen laajaan tuttavapiiriinsä.

l

Hannaleena Viima tietää mistä hän kirjoittaa.

l

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-548-8
Luokka 84.2		
Kansi Teija Lammi
110 x 176 mm
Sidottu
250 s
Ovh 27,90
Ilmestyy syyskuussa 2011
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-553-2
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Pe ter James

Kuolema ei riitä
Kolme murhaa.
Y k s i e pä i lt y .
E i t o d i s t e i ta .
Samana yönä kun Brian Bishop tappaa vaimonsa Brightonin
kodissaan, hän on todistettavasti Lontoossa. Ainakin siltä tilanne näyttää rikosylikomisario Roy Gracen ryhtyessä tutkimaan seurapiirirouva Katie Bishopin raakaa murhaa.
Grace joutuu toteamaan, että Bishop on jotenkin onnistunut tekemään mahdottoman tempun; olemaan kahdessa paikassa yhtä aikaa. Onko joku varastanut hänen henkilöllisyytensä vai onko Bishop yksinkertaisesti mestarivalehtelija?
Kun vielä kaksi muutakin naista löytyy murhattuina, on
Brightonin poliisilla kiire sada tilanne hallintaan, ennen kuin
huhut sarjamurhaajasta aiheuttavat yleistä paniikkia.
Mitä syvemmälle Bishopin perheen salaisuuksiin Roy Grace
kaivautuu, sitä ilmeisemmäksi käy, ettei mikään ole sitä, miltä ensi silmäyksellä näyttää. Tutkimusten edetessä myös rikos
ylikomisarion oma elämä uhkaa suistua pahasti raiteiltaan.
Kirja on rikosylikomisario Roy Grace -dekkarisarjan kolmas, itsenäinen osa. Ja jälleen kerran Peter James onnistuu yllättämään lukijansa täydellisesti.
”Kerran aloitettuaan on mahdotonta
laskea kirjaa käsistään.”
Daily Express

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuotta-

l

ja ja yksi Ison-Britannian myydyimmistä dekkaris-

l

teista. Hänen Roy Grace -kirjasarjastaan on tekeillä

l

tv-sarja, ja teokset ovat olleet jatkuvasti Britanni-

l

an bestseller-listojen kärjessä. Hänen teoksiaan on

l

käännetty jo yli 30 kielelle.

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-521-1

Luokka 84.2
Suomennos Leena Mäntylä
Kansi Jarkko Nikkanen
135 x 210 mm
Sidottu
490 s.
Ovh 27,90
Ilmestyy lokakuussa 2011
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Ile Jokinen

Pyöräbongari
Välähdyksiä satulan ja sarvien välistä
Suositut

r a d i opa k i n at k a n s i e n vä l i s s ä

Ile Jokinen ajaa kesät talvet vanhalla armeijan polkupyörällä. Vastaan on ehtinyt tulla monenlaisia ilmiöitä, joita mietiskellä. Nämä pohdinnat on saatettu kuuntelijoiden tietoon
Radio Novan suositussa Jokisen eväät -ohjelmassa. Nyt nämä satulassa syntyneet ja Pyöräbongari-ohjelmaosiosta tutut ajatukset ovat myös lukijoiden ilona.
Miten ydinvoimala käynnistetään, kuinka jetset elää ja miksi autot eivät pysähdy suojatien edessä? Lukija saa mietittäväkseen monenlaisia aiheita. Välillä asiat pistävät purnaamaan, välillä nauramaan ja joskus niihin ei yksinkertaisesti löydy ratkaisua. Yksi asia on
kuitenkin varma: mietiskely ei koskaan ole turhaa.
Ile Jokinen on viihdyttänyt suomalaisia usealla eri radio-

l

kanavalla jo vuosia. Jokisen oivaltava huumori on pitänyt

l

hänen ohjelmansa Jokisen eväät kaupallisen radion kuun-

l

nelluimpien ohjelmien kärkipaikoilla vuodesta toiseen.

l

ISBN /EAN 978-952-492-544-0
Luokka 84
Kansi Leena Kilpi 140 x 200 mm
Sidottu n. 120 s. Ovh 19,90
Ilmestyy kesäkuussa 2011
l

l

l

l

Tietokirjat

Tatu Hirvonen

Varo varo varo! Irti ylisuojelevasta kasvatuksesta
Elämä

e i o l e s u o j a va a n s e i kk a i l u

Riskit kuuluvat elämään – myös lapsuuteen. Kasvattajilla on kuitenkin taipumus yliarvioida
turvallisuusriskejä. Tästä taas seuraa paljon sellaisia kieltoja, joista on pikemminkin haittaa
kuin hyötyä. Ylisuojeleva kasvatus ei jätä tilaa lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle.
Sopivat riskit ovat kasvun ja kasvatuksen työvälineitä. Hyvä kasvuympäristö luodaan, kun
punnitaan toiminnan riskejä ja sen tavoitteita toisiinsa. Vähäisten mustelmien pieni riski ei ole
riittävä syy kieltää toimintaa, joka tarjoaa lapselle elämyksiä, haasteita ja oppimiskokemuksia.
Tatu Hirvosen teos vapauttaa huolekkaat vanhemmat ja ammattikasvattajat lasten turvallisuutta koskevista perusteettomista peloista. Se rakentaa kasvatusfilosofian, joka suo lapselle riittävän turvallisen ja samalla riskeistä rikkaan kasvuympäristön. Samalla se antaa
kasvattajalle tervettä realismia kohdata yhteiskunnan alati lisääntyvät turvallisuusnormit,
varoitukset ja omatkin pelot levollisin mielin.
Tatu Hirvonen on kansantaloustieteilijä, joka tutki vielä

l

muutama vuosi sitten talouden ja onnellisuuden välistä suhdet-

l

ta. Hirvonen on täydentänyt koulutustaan kasvatustieteen opin-

l

noilla. Hän on kirjoittanut teoksen Miksi kolmas hampurilainen ei

l

tee onnelliseksi? (2006) yhdessä Esa Mangelojan kanssa.

l

ISBN /EAN 978-952-492-507-5
Luokka 17.3 Kansi dog design
135 x 210 mm Sidottu n. 200 s.
Ovh 26,90 Ilmestyy syyskuussa 2011
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-561-7
l

l

l

l
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Markku Salo

Narsisti
parisuhteessa, työpaikalla,
naapurina, oikeussalissa

Narsisti

piinaa

l ä h i p i i r i ä ä n j a v i r a n om a i s i a
Narsistisesti häiriöiset ihmiset työllistävät merkittävästi sosiaalitointa, terveydenhuoltoa, poliisia ja oikeuslaitosta. Käräjöinnistä miltei elämäntavan tehnyt narsisti kokee viranomaiset
oman toimintansa jatkeeksi ja pyrkii häikäilemättä käyttämään näitä kiusaamisen välineinä ja omien epäoikeutettujen
etujensa ajamiseen. Näin narsisti paitsi tekee uhriensa elämästä helvettiä, myös aiheuttaa ajanhukkaa ja turhia kuluja vastapuolelle ja yhteiskunnalle.
Asianajaja Markku Salo on hoitanut noin 500 oikeusjuttua, joissa vastapuoli on hänen asiakkaidensa arvioiden mukaan narsistisesti persoonallisuushäiriöinen. Selvästi suurin
osan jutuista liittyy pari- ja perhesuhteisiin sekä lasten huoltajuuskiistoihin. Häiriöisten temmellyskenttänä on usein myös
työpaikka, jossa he kiusaavat alaisiaan tai työtovereitaan. Naapuruus voi myös olla piinallista, jos lähikiinteistön omistaja,
taloyhtiön osakas tai asukas on mahdoton ihminen.
Tässä kirjassa on runsaasti uusia teemoja, joita ei ole käsitelty tekijän aiemmin julkaistussa narsismia käsitelleessä teoksessa.

Asianajaja, varatuomari Markku Salo

l

toimii työnsä ohella Narsistien uhrien tuki

l

ry:n varapuheenjohtajajana. Hän on julkais-

l

sut mm. pamfletin Varo narsistia! (2009).

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-549-5
Luokka 17.3
Kansi Leena Kilpi
135 x 210 mm Nidottu
n. 300 s. Ovh 19,90
Ilmestyy syyskuussa 2011
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-559-4
l

l
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Annele Saikkala

Perheen perustuslaki

Toimivan perheen yhteiset pelisäännöt
Riemukas

perhe-elämän käsikirja

Perheen perustuslaki on syvällinen ja hauska yhdessä kasvamisen opas, jonka tekemiseen
koko perhe on osallistunut. Suomen perustuslaista muokatuissa pykälissä käsitellään perhe-elämää koko laajuudessaan ja värikkyydessään. Painavan asian lisäksi lukija voi nauttia
viihdyttävästä kirjoitustyylistä samoin kuin kutkuttavista rinnastuksista oikeus- ja yhteiskuntaelämään. Lasten omat kommentit tuovat tekstiin tuoreen näkökulman.
Kirjan keskeisiä ajatuksia ovat vanhempienneuvoston vetovastuu ja lasten osallistuminen perheen säännöistä sopimiseen. Perheenä eläminen ei ole kuitenkaan vain teorioita ja
pykäliä, vaan ennen kaikkea luovaa yhteiseloa, jonka kruunaavat sääntöjen inhimillinen
soveltaminen ja huumori.
”Vanhempien rakkaus ilmenee siinä, että he kuuntelevat lapsia, vaikka lapset puhuisivat sellaista, mitä vanhemmat eivät halua kuulla.” (Matti 14 v.)
Anne Saikkala on lakimies, kääntäjä ja kah-

l

den koululaisen monitoimiäiti, jonka vapaa-ai-

l

kaan kuuluu mm. luomukokkaus ja hyväntekeväi-

l

syystempaukset. Hän asuu perheineen Belgiassa.

Eva Rusz

l

ISBN /EAN 978-952-492-537-2 Luokka 17.3
Kansi Minna Ollikainen
135 x 210 mm Sidottu
n. 230 s. Ovh 27,90 Ilmestyy lokakuussa 2011
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-557-0
l

l

l

l

l

Suhdekoodit

6 avainta parempaan parisuhteeseen ja seksielämään
Erilainen

j a h au s k a pa r i s u h d e opa s

Kokenut psykoterapeutti Eva Rusz tuo uudessa kirjassaan parisuhteeseen aivan uuden näkökulman: voimme oppia paljon parisuhteista tarkkailemalla eläimiä. Homo Sapiens ei
ole lajina aivan niin viisas, kuin haluaisimme uskoa.
Kun tulemme tietoisemmiksi synnynnäisistä käyttäytymismalleistamme, ymmärrämme paremmin myös sen, miten rakennetaan kestävä ja tyydyttävä parisuhde.
Kirja tarjoaa eläinmaailmasta monta hauskaa ja valaisevaa esimerkkiä, jotka inspiroivat
ja saavat pohtimaan, miten sinun ja kumppanisi tulisi käyttäytyä, jotta suhteenne vahvistuisi. Tuskin koskaan on parisuhdeterapia ollut näin viihdyttävää.
Eva Rusz on nimennyt 6 keskeistä parisuhteen ominaisuutta, ns. ”suhdekoodia”, jotka auttavat onnistumaan suhteessa: 1. yhteistyö, 2. ymmärrys, 3. läheisyys, 4. uteliaisuus,
5. leikkisyys ja 6. seksi. Jos nämä unohtuvat, suhde köyhtyy tai voi kuihtua kokonaan.

Eva Rusz on suosittu ruotsalainen psykologi ja psykoterapeutti,

l

joka on työskennellyt pitkään parisuhdekysymysten kanssa. Suu-

l

relle yleisölle hän on tullut tunnetuksi tv-kasvona ja Aftonbladetin

l

kolumnistina. Aiemmin häneltä on suomeksi julkaistu teokset Oi-

l

kea kumppani – Löydä parisuhteen mahdollisuudet sekä Vaarallinen

l

rakkaus – Naimisissa luonnehäiriöisen kanssa.

l

ISBN /EAN 978-952-492-515-0
Luokka 17.3
Suomennos Anna-Maija Luomi
Kansi Suvi Sievilä
135 x 210 mm Sidottu n 220 s.
Ovh 28,90 Ilmestyy elokuussa 2011
l

l

l
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Sydänmagneetti Vetovoiman salaisuus
R a kk au s

t o t t e l e e m a a i l m a n k a i kk e u d e n l a k e j a

Ihmiset ja tapahtumat eivät ilmesty elämääsi sattumalta. Sydämesi toimii kuin magneetti,
vetäen ihmisiä ja tilanteita puoleensa – tai työntäen niitä luotaan.
Ruediger Schachen menestysteos kertoo siitä voimasta, jonka vaikutuksesta asiat meille tapahtuvat. Tämä voima vaikuttaa siihen, mitä tunnemme ja miten käyttäydymme. Ja
ennen kaikkea se vaikuttaa siihen, onko rakastuminen mahdollista. Vasta kun ymmärrät
tämän voiman lait, voit vaikuttaa niihin ihmisiin ja tapahtumiin, joita elämääsi toivot.
Teoksessaan Schache paljastaa sydänmagneetin kymmenen salaisuutta. Jokainen niistä pitää sisällään ikivanhan oivalluksen. Todellisten tapauskuvauksien sekä käytännön
neuvojen avulla kirja opastaa, miten voit tietoisesti ottaa sydämesi salaiset voimat käyttöösi. Kirjasta on tullut todellinen bestseller sekä kotimaassaan Saksassa (myyty lähes puoli miljoonaa kpl) että useissa kymmenissä muissa maissa.

Ruediger Schache on saksalainen

l

kirjailija, freelance-toimittaja, elämäntai-

l

tovalmentaja sekä suosittu luennoitsija.

l

l

Noël Kingsley

Vapaaksi selkäkivuista

ISBN /EAN 978-952-492-512-9

Luokka 17.3
Kansi UlrikeStorch Suomennos Anne Mäkelä
140 x 178 mm Sidottu, nelivärinen 208 s.
Ovh 27,90 Ilmestyy syyskuussa 2011
l

l

l

l

l

Hoida selkääsi Aleksander-tekniikan avulla

H e l l äva r a i n e n

m e n e t e l m ä , u s kom at t om at t u l ok s e t !

Lähes jokaisella meistä on selkäkipuja ainakin jossain vaiheessa elämässään. The British Medical Journal -lehden vuonna 2008 tekemän tutkimuksen mukaan Alexander-tekniikasta on merkittävää ja pitkäaikaista apua selän kiputiloihin.
Suurin osa selkä-, niska- ja hartiakivuista olisi kokonaan vältettävissä kiinnittämällä huomiota kehon asentoon ja opettelemalla säilyttämään hyvä ryhti luonnollisesti ja pakottomasti. Aleksander-tekniikassa on perimmiltään kyse juuri kehon luonnollisesta asennosta ja oikeasta tavasta liikkua, jolloin vältetään jännitys- ja kiputilat.
Tämä kirja selittää metodin perusperiaatteet ja antaa selkeät ohjeet Aleksandertekniikan päivittäiseen harjoittamiseen. Tehokkaaksi osoittautunut Aleksander-tekniikka on nopeasti kasvattanut suosiotaan kaikkialla Euroopassa.
Suomalaisen laitoksen alkusanat on kirjoittanut Kuntoutus Ortonin toimitusjohtaja, LKT, dosentti Heikki Hurri.

Noël Kingsley on Aleksander-tekniikan opettaja. Hänel-

l

lä on ollut Lontoossa oma praktiikka vuodesta 1993. Hän on

l

kirjoittanut aiheesta aiemmin kirjan Perfect poise, Perfect Life.

l

ISBN/EAN 978-952-492-510-5

Luokka 59.3 Suomennos Pirjo Aho
Kansi Louise Leffler 210 x 250 mm Nidottu, nelivärinen
Sivumäärä 160 s. Ovh 27,90 Ilmestyy lokakuussa 2011
l

l

l

l

l

l
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Ilkka Koivisto

Eläinten kielellä Tulkintoja luonnonystävän iloksi
M i tä

e l ä i m e t s a n ovat ?

Eläimillä on oma kielensä, signaalit, joita ainakin lajitoverit osaavat tulkita. Meille ihmisille eläinten äänten, asentojen, liikkeiden, värien, hajujen ja kosketusten tulkinta onkin usein vaikeampaa.
Eläimistä kiinnostuneelle niiden viestintä tarjoaa mielenkiintoisia havaintoelämyksiä ja
paljon pohdittavaakin. Varsin hyödyllistä näiden viestien oikea tulkinta on myös lemmikkieläinten ja erilaisissa palvelutehtävissä olevien eläinten omistajille.
Koivisto kertoo kirjassaan ennen kaikkea tuttujen eläinten viestinnästä, mutta esimerkkejä on myös tuntemattomampien lajien ”mielenilmauksista”. Niistähän viesteissä usein on kyse.
Kirjan luettuaan eläinten toimia katselee uusin, entistä uteliaammin silmin. Ilkka Koivisto taitava kuvittaja, ja myös tämän teoksen piirrokset ovat hänen käsialaansa.
FT, biologi ja tietokirjailija Ilkka Koivisto johti Korkea-

l

saaren eläintarhaa vuosina 1968–1995. Koivisto on kirjoittanut

l

luontoaiheisia pakinoita ja kolumneja lehtiin ja radioon vuosi-

l

kymmenten ajan. Hän toimi pitkään myös radion Luontoillan nisä-

l

käsasiantuntijana. Hän on julkaissut kymmeniä luontoaiheisia kir-

l

joja, viimeisimpänä teoksen Elämänmittainen luontoretki (2010).

l

ISBN /EAN 978-952-492-481-8
Luokka 56.8 Kansi Jenny Taskinen
170 x 230 mm Sidottu, piirroskuvitus
n. 200 s. Ovh 27,90 €
Ilmestyy lokakuu 2011
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-552-5
l

l

l

Juhana Korhonen – Mikko Uotila

Voittaja! Miten menestyn vedonlyönnissä
S u om e n

pa r h a at u r h e i l u v e d o n lyö n n i n v i n k i t

Kirjassa käydään läpi vedonlyönnin perusasiat odotusarvosta oikeanlaiseen panostamiseen
Urheiluvedonlyönnin asiantuntijat kirjoittavat eri pelimuodoista. Mukana on mm. jääkiekko, jalkapallo, koripallo, yleisurheilu, hiihtolajit, raviurheilu.
Niin aloittelija kuin pidempään vedonlyöntiä harrastanut pelaaja oppii teoksesta vedonlyönnin nyrkkisäännöt. Teos tutustuttaa harrastajat parhaimpien suomalaisten ammattilaisten erilaisiin pelitapoihin.
Hyvienkin pelaajien menetelmissä on eroja: toiset luottavat enemmän intuitioon, toiset
analyyttiseen ajatteluun. Yhteistä kummallekin lähestymistavalle on löytää ylikertoimia ja
pelata niitä. Kun kohteen kerroin on todennäköiseen nähden liian suuri, on kyseessä ylikerroin, kohde on pelattavissa.
Kirjassa käsitellään myös peliriippuvuutta ja suomalaista rahapelijärjestelmää.
Juhana Korhonen on harrastanut pitkään erilaisia rahapelejä ve-

l

donlyönnistä pokeriin. Hän on opiskellut Helsingin yliopistossa kan-

l

santalous- ja tilastotiedettä. Mikko Uotila on Ylikerroin.com -ve-

l

donlyönnin infosivuston ja keskustelufoorumin ylläpitäjä ja kokenut

l

vedonlyöjä. Sivustolla keskustelevat Suomen parhaimmat vedonlyöjät.

l

ISBN /EAN 978-952-492-545-7 Luokka 79.92
Kansi Rami Saaristo 135 x 210 mm
Sidottu n. 200 s. Ovh 27,90
Ilmestyy lokakuussa 2011
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-562-4
l

l

l

l
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Lubna Ahmad al-Hussein

Olenko kirottu? Nainen, sharia ja Koraani
T u l k i ta a n ko K o r a a n i a
m i e l i va ltaisesti naisia vastaan ?

Miksi sharia-laki määrää naisen kivitettäväksi aviorikoksesta, vaikka tällaista rangaistusta
ei Koraanissa mainita? Miksi ääri-islamistit vaativat naisia käyttämään kasvohuntua, vaikka Koraani kieltää kasvojen piilottamisen esimerkiksi pyhiinvaelluksella Mekkaan? Miksi
islamistikirjallisuus vaatii naisilta tottelevaisuutta ja alistumista samalla, kun se sallii aviomiehille väkivallan käytön? Miksi islamin laki asettaa naisen pysyvästi alaikäisen asemaan?
Lubna Ahmad al-Hussein on omakohtaisesti kokenut, minkälaista mielivaltaa voidaan naisia vastaan käyttää uskonnon nimissä. ”Oma uskontoni on kironnut minut, koska olen nainen.”
Kirjassaan Lubna haluaa osoittaa, että naista alistavat Koraanin tulkinnat eivät ole peräisin Allahilta, vaan ne ovat syntyneet vuosisatojen saatossa – miesten tarkoituksiin.
Lubna Ahmad al-Hussein oli tunnettu journalisti, kunnes

l

sensuuri pakotti hänet jättämään työnsä as-Sahafa -sanomaleh-

l

dessä. Hän on omistautunut täysipäiväisesti naisten oikeuksien

l

puolustamiselle ja toimii nykyisin aktiivisesti muuttaakseen Su-

l

danin lainsäädäntöä oikeudenmukaisemmaksi. Häneltä on aiem-

l

ISBN /EAN 978-952-492-535-8 Luokka 29.7
Suomennos Tommy Granholm
Kansi Leena Kilpi 135 x 210 mm
Sidottu n. 220 s. Ovh 28,90
Ilmestyy syyskuussa 2011
l

l

l

l

min ilmestynyt kirja 40 raipaniskua – Tositarina nyky-Sudanista.

Henkilökuvat

Jean Sasson, Najwa & Omar bin Laden 			

Perheenisä Osama bin Laden vaimon ja pojan silmin
P erheenjäsenet

paljastavat

O saman

tuntemattoman puolen

Osama Bin Ladenin ensimmäinen vaimo Najwa sekä poika Omar kertovat omin sanoin
minkälainen on mies, jonka he tunsivat ennen syyskuun yhdettätoista päivää 2001.
Osama menee naimisiin serkkunsa Najwan kanssa ollessaan vasta 17-vuotias. Yllättäen ylenpalttisen varakas elämä Saudi-Arabiassa vaihtuu vaatimattomiin oloihin Afganistanin kaukaisissa
vuoristoissa. Najwa synnyttää Osamalle yksitoista lasta. Seuraavien vaimojen myötä lapsiluku perheessä kasvaa. Osaman neljäs poika, Omar, kuvailee elävästi lapsuuttaan yli kahdenkymmenen sisaruksen joukossa. Yhä fanaattisemmaksi muuttuva Osama on ankara kasvattaja.
Perhe joutuu piilottelemaan ja siirtymään jatkuvasti paikasta toiseen. Omar pakenee äitinsä kanssa Afganistanista juuri ennen traagista 9/11 -terrori-iskua. Kumpikaan heistä ei ole ollut yhteydessä Osamaan tämän jälkeen.
Koskaan aiemmin ei Osaman tiukasti varjellusta yksityiselämästä ole tihkunut julkisuuteen tällaista sisäpiiritietoa. Harvinaisin perhekuvin varustettu teos paljastaa maailman pelätyimmän ja etsityimmän terroristin luonteen ja ajatusmaailman ainutlaatuisella tavalla.
Yhdysvaltalainen kirjailija Jean Sasson asui Saudi-Arabiassa 1978–1990. Hän

l

on tullut tunnetuksi Lähi-itää käsittelevistä kirjoistaan. Maailmanmenestyksek-

l

si nousi Sassonin kirjoittama Prinsessa: elämä hunnun takana, tositarina prin-

l

sessa Sultanasta, joka taisteli Saudi-Arabian naisia sortavia perinteitä vastaan.

l

ISBN /EAN 978-952-492-520-4 Luokka 99.1
Kansi Susanna Appel 148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite n. 420 s. Ovh 32,90
Ilmestyy syyskuussa 2011
l

l

l

l
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Bei Ling

Liu Xiaobo Vangittu rauhannobelisti

Henkilökuva
Kiinan

om a n t u n n o n ä ä n i e i s u o s t u va i k e n e m a a n

25.12.2009 Liu Xiaobo tuomittiin yhdeksitoista vuodeksi vankeuteen ”valtion vastaiseen
toimintaan yllyttämisestä”. Vuotta myöhemmin Liu Xiaobo sai Nobelin rauhanpalkinnon
– jota hän ei päässyt vastaanottamaan. Mikä tekee tästä kynää aseenaan käyttävästä ihmisoikeusaktivistista niin vaarallisen, että Kiinan hallitus on katsonut parhaaksi eristää hänet?
Kirjailija Bei Ling on kirjoittanut valaisevan henkilökuvan pitkäaikaisesta ystävästään. Kirja
ilmestyi Saksassa samana päivänä, kun Nobel-palkinnot jaettiin Oslossa.
Liu Xiaobo vangittiin ensimmäisen kerran Pekingissä traagisesti päättyneiden mielenosoitusten jälkeen vuonna 1989. Tukeakseen opiskelijoiden ihmisoikeusvaatimuksia Xiaobo oli
johtanut intellektuellien nälkälakkoa Tian’anmenin aukiolla.
Liu Xiaobon kirjoitusten terävä kärki kohdistuu siihen tuhoisaan vaikutukseen, joka Kiinan valtaapitävillä on kautta aikojen ollut maan älymystöön.
Kirjailija ja journalisti Bei Ling on kiinalainen sa-

l

nanvapausaktivisti ja yksi Kiinan PEN-järjestön pe-

l

rustajista. Hän asuu nykyisin Bonnissa, Saksassa.

l

Kristiina Selin

ISBN /EAN 978-952-492-541-9

Luokka 99.1
Kansi Suvi Sievilä 135 x 210 mm Sidottu
n. 370 s. Ovh 31,90 Ilmestyy syyskuussa 2011
l

l

l

l

l

			

Paavo Arhinmäki ja vasemmiston punainen lanka
Kuvia

k u m a rta m at o n p u o l u e j o h ta j a

Millainen on mies, josta on jo pitkään puhuttu Vasemmistoliiton uutena toivona?
Heikosti menneiden kesän 2009 europarlamenttivaalien seurauksena Vasemmistoliiton
puheenjohtaja vaihtui. Vetovastuuseen nousi ensimmäinen varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki, ja pari viikkoa myöhemmin hänet valittiin uudeksi puoluejohtajaksi.
Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Arhinmäki nousi eduskuntaan, vuoden 2011 vaaleissa hän otti jo vastuun koko puolueensa vaalimenestyksestä. Tulevaisuudessa häneltä odotetaan yhä suurempia näyttöjä Suoman poliittisella kartalla. Haaste on kova, mutta Arhinmäki on tottunut haasteisiin.
Värikkäitä vaiheita kokeneen vasemmistopuolueen 35-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 lehtialal-

l

ta. Hän on kirjoittanut muun muassa politiikasta, urheilusta ja yhteiskunnal-

l

lisista ilmiöistä, myös lööppijulkisuuden takaa. Viimeksi hän on toiminut Hy-

l

my-lehden toimitussihteerinä. Ennen Hymyä hän oli päätoimittajana Antiikki,

l

keräily ja taide -erikoisaikakauslehdessä.

l

ISBN /EAN 978-952-492-453-5 Luokka 99.1
Kansi Leena Kilpi 135 x 210 mm Sidottu
n. 250 s. Ovh 28,90 €
Ilmestyy syyskuussa 2011
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-505-1
l

l

l

l
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Pirkko Vekkeli

Kristiina Halkola Jos rakastat
Omaääninen

n äy t t e l i j ä , l au l a j a j a po l i i t i kko
Kristiina Halkola on ollut monena, ja paljon hänestä on sanottu ja kirjoitettu. Monesti hän on joutunut toteamaan, että muut ovat tietävinään häntä itseään paremmin millaista hänen elämänsä on, mitä hän on tehnyt ja mitä ajattelee.
Tässä kirjassa Kristiina Halkola puhuu itse, omalla äänellään. Kirjassa kerrotaan, miten viisilapsisen perheen kuopuksesta nimeltä Marja tuli kaikkien tuntema Kristiina Halkola. Miten tie kulki eteenpäin Kymijoen rannoilta, missä ”sellu
haisi ja sahat lauloivat kuin Aram Hatšaturjanin miekkatanssi”. Miten pitkäkoipisesta, lettipäisestä teatterikoululaisesta
tuli tyttö elokuvaan Käpy selän alla. Miten yhteiskunnallinen
omatunto heräsi ja johdatti taistojen tielle, Helsingin kaupunginvaltuutetuksi ja ensimmäiseksi Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi Suomessa. Miten rakkaus kuljetti ja kantoi.
Tänään Kristiina Halkola on neljän lapsen äiti ja kuuden
isoäiti, veteraaninäyttelijä, komedienne ja laulaja, jonka olemus yhä syttyy paloon, kun hän laulaa Ei, minä en tarvitse
puolikasta… tai:
… Jos rakastat pieniä tyttöjä,
pieniä tyttöjä, pieniä poikia,
koiria, mummoja, vanhojapiikoja, salaattia ja sellerinjuurta,
lampaanpaistia, kevätaamuja, kylmien asemien yksinäisiä miehiä,
minä tulen sinun kanssasi merenrantaan ja piirrän,
piirrän kuvasi hiekkaan…

Pirkko Vekkeli on toimittaja, alun perin muotitaitei-

l

lija. Hänen aikaisempaa tuotantoaan ovat mm. Muodin

l

käsiala: kolme suomalaista piirtäjää (2005), Irja Leimu de-

l

sign (2006), Marja Suna: suomalainen muotoilija (2006),

l

Liisa Lipsanen – Bisneslady (2007) ja Unohtumaton Ansa

l

Ikonen (2009).

l

l

l

l

ISBN/EAN 978-952-492-534-1

Luokka 99.1
Kansi Leena Kilpi
148 x 210 mm
Sidottu, 2 kuvaliitettä
n. 300 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy lokakuussa 2011
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-560-0
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Muistelmat Henkilökuvat

Mark Eglinton

James Hetfield Peto Metallican ovella

E n s i mm ä i n e n h e n k i l ö k u va
M e ta l l i c a n vä r i kk ä ä s tä n okk a m i e h e s tä
100 miljoonaa albumia myynyt Metallica on kiistatta yksi aikamme suurimmista rockyhtyeistä. Se, että tuntematon trash-metal-bändi onnistui nousemaan maailmanlaajuiseen megatähteyteen, on suurelta osin laulaja-kitaristi James Hetfieldin ansiota.
Eglintonin teos kertoo, miten lahjakkaasta mutta ujosta pojasta kasvoi itsevarma esiintyjä ja metallimusiikin ikoni. Kirja Amerikassa toisen maailmansodan jälkeen asuvalla valaisee
myös tähteyden kääntöpuolta; Hetfieldin henkilökohtaisia ongelmia ja bändin sisäisiä ristiriitoja, jotka olivat tehdä lopun Metallican urasta.
Äidin kuolema jätti Jamesin omilleen jo 16-vuotiaana, ja rock-elämäntapa toi mukanaan vuosi vuodelta pahenevan päihderiippuvuuden. Metallican ollessa suosionsa huipulla
sen nokkamies kävi taisteluaan omia demonejaan vastaan.
Ystävien ja kollegoiden haastattelut valaisevat Hetfieldin persoonallisuuden eri puolia

Mark Eglinton on Lontoossa asuva skotlantilainen rock-

l

ja metallismusiikkiin erikoistunut freelance-toimittaja, joka kir-

l

joittaa mm. The Quietus, Outburn ja Zero Tolerance -nettilehtiin.

l

l

Laura Jackson

”I

ISBN /EAN 978-952-492-509-9

Luokka 78.99
Suomennos Jere Saarainen ja Katri Tenhola
Kansi Leena Kilpi 135 x 210 mm Sidottu, kuvaliite
n. 300 s. Ovh 27,90 Ilmestyy syyskuussa 2011
l

l

l

l

l

Jon Bon Jovi

j u s t wa n t t o l i v e w h i l e

I’ m

a l i v e !”

Jon Bon Jovi on johtanut lähes kolmekymmentä vuotta yhtä maailman suosituimmista bändeistä ja tehnyt yhdessä kitaristi Richie Samboran kanssa kestohitin toisensa jälkeen. Yhtyeen pitäessä keikkataukoa hän on keskittynyt soolouraansa ja näyttelemiseen.
120 miljoonaa levyä myyneen Bon Jovin laulaja, säveltäjä, muusikko, näyttelijä, perheenisä, poliittinen aktivisti John Francis Bongiovi Jr., alias Jon Bon Jovi, näyttää onnistuvan kaikessa mihin hän ryhtyy. Aivan tasainen ei tie maailmanluokan tähtikaartiin ole kuitenkaan ollut. Artistin omin sanoin: ”Menestys on sitä, että kaadutaan yhdeksän kertaa ja
noustaan kymmenen kertaa ylös.”
Laura Jackson valottaa Jon Bon Jovin elämänvaiheita, persoonallisuutta ja sitä päättäväisyyttä, jolla tämä nousi New Jerseyn pikkuklubeista esiintymään täpötäysille stadioneille ympäri maailman. Kirja kartoittaa myös Jon Bon Jovin suhdetta bändin muihin jäseniin,
joilla heilläkin on kerrottavanaan rock and roll -tarina poikineen: seksiä, viinaa, loppuun palamista, terveysongelmia, naissotkuja…
Laura Jackson on tunnettu tähtien elämäkertojen kirjoit-

l

taja. Hän on julkaissut mm. kirjat Paul Simon: the definitive bi-

l

ography, Bono: the biography, Queen: the definitive biography

l

sekä Ewan McGregor: A force to be reckoned with.

l

ISBN /EAN 978-952-492-511-2

Luokka 78.99
Suomennos Jere Saarainen ja Katri Tenhola
Kansi Leena Kilpi 135 x 210 mm Sidottu, kuvaliite
n. 300 s. Ovh 27,90 Ilmestyy kesäkuussa 2011
l

l

l

l

l
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Phil Sutcliffe

AC/DC
High-Voltage Rock ’n’ Roll
Kuvitettu bändihistoria

K a i kk i

m i tä fa n i

vo i b ä n d i k i r j a lta t o i vo a
Kattava historiikki yhdestä maailman pitkäikäisimmistä ja
suosituimmista hard-rock -yhtyeistä.
Kirjaan on tallennettu bändin lähes neljän vuosikymmenen mittainen taival Sydneyn viheliäisistä soittopaikoista maailmanlaajuiseen maineeseen ja sadoissa miljoonissa mitattaviin
levymyynteihin. AC/DC:n konsertit ovat vuosikausia täyttäneet valtavia areenoita, eikä suosio näytä hiipumisen merkkejä.
Yli 400 kuvaa sisältävä teos tarjoaa sekä komeita konserttiotoksia vuosien varrelta että harvinaista takahuone- ja studiomateriaalia. Mukana on myös näytteitä ohjelmalehtisistä,
pääsylipuista, keikkajulisteista ja takahuonepasseista sekä luettelo maailmalla julkaistuista äänitteistä.
Kirjaan on koottu myös asiantuntijoiden arvosteluja
AC/DC:n tuotannosta sekä hevikansan kommentteja.

Lontoolainen musiikkitoimittaja Phil Sutclffe on vuodesta

l

1974 alkaen kirjoittanut rockista mm. sellaisiin julkaisuihin kuin Mo-

l

jo, Q, The Los Angeles Times, Blender ja Sounds.

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-516-7

Luokka 78.99
Suomennos Marko Saarinen Kansi Chris Long
235 x 275 mm
Sidottu, nelivärikuvitus
224 s. Ovh 34,90 Ilmestyy syyskuussa 2011
l

l

l

l

l
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Sotakirjat ja historia

Jarkko Kemppi

Isänmaan puolesta

Jääkäriliikkeen ja jääkärien historia
Miehet,

j ot k a l o i vat

S u om e n

p u o l u s t u s vo i m i e n p e ru s ta n

Ainutlaatuinen historiateos käsittelee jääkäreiden vaiheita 1910-luvulta aina 1980-luvulle
saakka. Vapaaehtoisina Saksaan hakeutuneet suomalaismiehet ottivat suuren henkilökohtaisen riskin lähtiessään Venäjän vallan aikana salaa sotilaskoulutukseen. Jääkärit palasivat
kotimaahansa vuonna 1918. He nousivat puolustusvoimissa merkittävään rooliin, ja osallistuivat mm. Karjalan heimosotiin.
Vuonna 1924 jääkärit syrjäyttivät Venäjällä koulutetut upseerit armeijan johdosta, ja
korkeimmat upseerivirat olivat jääkärien hallussa vuosikymmeniä. Jääkärit kehittivät Suomen armeijaa aktiivisesti, ja he olivat keskeisessä asemassa, kun sotakorkeakoulu perustettiin Suomeen vuonna 1924.
Jääkärit vaikuttivat myös monissa organisaatioissa. He johtivat pitkään mm. Upseeriliittoa ja Mannerheim-ristin ritareiden säätiötä. Myös suojeluskunnat olivat käytännössä
jääkärien hallinnassa.
FT Jarkko Kemppi (s. 1970) on
Viron historian dosentti Joensuun

l

l

yliopistossa ja sotahistorian dosentti

l

Maanpuolustuskorkeakoulussa.

l

Mikko Uola (toim.)

ISBN /EAN 978-952-492-524-2

Luokka 92.68
Kansi Kari Puikkonen 135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite n. 300 s. Ovh 29,90
Ilmestyy elokuussa 2011
l

l

l

l

AKS:n tie

Akateeminen Karjala-Seura isänmaan ja heimoaatteen asialla
AKS

k a s vat t i s o d a n j ä l k e i s e n

S u om e n

j o h ta j at

Akateeminen Karjala-Seura, AKS (1922–1944) oli niitä järjestöjä, jotka piti lakkauttaa
Suomelle 1944 sanellun välirauhansopimuksen perusteella. Mikä teki seurasta niin vaarallisen, ettei sen toimintaa voitu sallia sodasta rauhaan siirtyvässä maassa?
AKS:n ideologia nousi 1800-luvulla heränneestä suomalaiskansallisesta hengestä. Sen
toiminta perustui suomensukuisten kansojen yhteisen heimohengen vaalimiseen, ja se ylläpiti ajatusta suomensukuisten asuttaman Itä-Karjalan läheisistä yhteyksistä Suomeen.
AKS otti maanpuolustushengen kasvattamisen keskeiseksi toimintamuodokseen. Se oli
aloitteentekijänä, kun Karjalan kannasta linnoitettiin talvisodan alla kesällä 1939.
Seuran vaikutus ei päättynyt sen lakkauttamiseen. AKS oli kouluttanut valtaosan silloisesta ylioppilasnuorisosta ihanteittensa mukaan. Sen kasvatit olivat merkittävissä asemissa
sodanjälkeisinä vuosikymmeninä. Teoksessa ansioituneet historiantutkijat valottavat seuran
olemusta ja toimintaa sellaisista näkökulmista, joista sitä ei aiemmin juuri ole tarkasteltu.
Mikko Uola on valtiotieteiden tohtori ja poliitti-

l

sen historian dosentti, joka on toiminut journalisti-

l

na ja historiantutkijana. Hän on kirjoittanut kymme-

l

niä teoksia Suomen itsenäisyydenajan historiasta.

l

ISBN /EAN 978-952-492-532-7

Luokka 92
Kansi Teija Lammi / Topi Vikstedt 148 x 210 mm
sidottu, kuvaliite n. 300 s. Ovh 32,90
Ilmestyy syyskuussa 2011
l

l

l

l
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Antero Raevuori

Hyvästi, Viipuri
Karjalan pääkaupungin
kohtalonvuodet 1939, 1941 ja 1944

Kahdesti

m e n e t e t t y ko t i

Ainutlaatuinen teos Viipurin ja viipurilaisten kohtalon vuosista.
Kun Neuvostoliiton pommikoneet ilmestyivät Viipurin
taivaalle syksyllä 1939, saivat kaupungin asukkaat käskyn lähteä kodeistaan. Lähtö oli kiireinen, eikä mukaan ehditty pakata kuin välttämättömin, jos sitäkään.
Jatkosodassa menetetyt alueet vallattiin takaisin, ja evakot palasivat kotiseudulleen 1941. Tuhon jälkien keskelläkin
ilo Viipurin takaisin saamisesta oli suuri. Kunnostustöiden
keskellä ja uutta alkua rakentaessa ei tiedetty, miten lyhyeksi kotiinpaluun onni jäisi. Kun rauhanehdoissa raja palautettiin vuoden 1940 linjalle, viipurilaiset menettivät kaupunkinsa uudelleen.
Antero Raevuori on koonnut mukaansatempaavaksi kirjaksi niin kovia kärsineiden viipurilaisten kuin myös Viipuria
puolustaneiden sotilaiden kokemuksia. Historian suuret linjat saavat inhimilliset kasvot yksittäisten ihmisten koskettavista kohtaloista.

FK Antero Raevuori on tunnet-

l

tu toimittaja ja palkittu tietokirjailija.

l

Hän on julkaissut lukuisia tietoteoksia

l

urheilu-, lähi- ja sotahistoriasta.

l

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-539-6

Luokka 92
Kansi Susanna Appel
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 250 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy lokakuussa 2011
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Matti Hämäläinen

Hanssin-Jukka Douglas DC-2 – Marskin hovikoneen tarina

S u om e n

i l m avo i m i e n

e n s i mm ä i n e n k u l j e t u s ko n e

Hanssin-Jukka on erityinen kone, sillä se toimi marsalkka Mannerheimin hovikoneena hänen tehdessään
tarkastusmatkoja eri joukko-osastoihin sotavuosina.
Douglas DC-2 on erityinen siinäkin mielessä, että
niitä valmistettiin vain 156 kappaletta, toisin kuin ”isoveljeään” DC-3:a, joita lensi maailmalla yli 10 000 kappaletta. Tätä nykyä DC-2-koneita on maailmassa enää
kymmenkunta.
Yksikään toinen lentokone Suomen Ilmavoimien
historiassa ei ole suorittanut niin monenlaisia tehtäviä
niin pitkään, kuin Douglas DC-2 kuljetuskone, lempinimeltään Hanssin-Jukka. Tämä “Härmän Häijy” ehti
vuosien 1935–1955 välisenä aikana toimia matkustaja-, kuljetus-, valokuvaus-, ja laskuvarjohyppykoneena.
Lennettiinpä sillä talvisodassa yksi pommituslentokin.
Kenties kunniakkaimman tehtävänsä Jukka hoiti
syksyllä 1941, kun se lensi huoltolentoja Itä-Karjalaan
vieden ammuksia ja polttoainetta Laguksen panssarivaunuille ja tuoden paluumatkalla vaikeasti haavoittuneita sotasairaalaan. Monen henki pelastui nopean
hoidon ansiosta. Koko ajan lennoilla oli vaarana ilmatorjunta ja vihollishävittäjät.
Hanssin-Jukka päätyi sotien jälkeen Hämeenlinnaan, jossa se toimi kahviona pari vuosikymmentä.
Monien vaiheiden jälkeen tämä maineikas lentokone ”pelastettiin” Tikkakoskelle, jossa se entisöidään kesän
1944 väreihin. Koneen on määrä valmistua syksyllä 2011.

Kotkalainen Matti Hämäläinen on julkaissut

l

useita teoksia sota-ajan pommikoneista ja niiden len-

l

täjistä, mm. Kolmen sodan pommittajat, Pommituslen-

l

tolaivue 46 sekä BlenheimBL-200 – Onnekas pitkänokka.

l

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-529-7
Luokka 39.6
Kansi Jarkko Nikkanen
250 x 220 mm
Sidottu, kuvitettu
n. 150 s.
Ovh 32,90
Ilmestyy lokakuussa 2011
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Martha Schad

S ok e a a
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Naiset, jotka rakastivat Hitleriä

r a kk au t ta

Hitlerin karisma teki suuren vaikutuksen moniin naisiin jo kauan ennen hänen nousuaan
natsipuolueen johtoon.
Kirja osoittaa, miten juuri naiset loivat hyvän lähtökohdan Hitlerin uralle. Monet ovet
olisivat olleet Hitlerille suljettuja, jolleivät vaikutusvaltaiset naiset olisi avanneet tietä oikeisiin seurapiireihin. Müncheniläisen kirjankustantajan vaimo Elsa Bruckmann ja berliiniläisen pianonvalmistajan puoliso Helene Bechstein loivat Hitlerille tärkeitä suhteita talouselämän ja armeijan johtohenkilöihin. Hitleriä palvoivat ja ”suuren aatteen” puolesta puhuivat
myös mm. Elisabeth Förster-Nietzsche, arkkitehti Gerdy Troost, Mussolinin tytär Edda Ciano, taiteilija Mathilde Ludendorff sekä pianisti Elly Ney.
Laajaan, ennen julkaisemattomaan arkistomateriaaliin sekä haastatteluihin pohjaava teos paljastaa myös sen, miten Hitler valtaan päästyään hylkäsi hänelle uskolliset naiset yksi
kerrallaan. Vielä pettymysten ja torjunnan jälkeenkin nämä olivat kuitenkin aina tarvittaessa valmiita käyttämään suhteitaan ja vaikutusvaltaansa Hitlerin hyväksi.
Martha Schad syntyi Münchenissä 1939. Hän opiskeli historiaa ja taidehistoriaa Augsburgin yliopistossa.
Schad on kirjoittanut useita historiallisia naishahmoja
käsitteleviä kirjoja, mm. Stalins Tochter, Frauen gegen
Hitler sekä Kaiserin Elisabeth und ihre Töchter.

Luokka 94.13
Suomennos Elina Anttila, Jenni Kuvaja,
Irina Maaskant ja Lotta Tuohimaa
Kansi Susanna Appel 135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite n. 250 s.
Ovh 29,90 Ilmestyy syyskuussa 2011
l

ISBN /EAN 978-952-492-533-4

l

l

l

l

l

l

l

l

Barbara U. Cherish

Isäni, Auschwitzin komendantti
Perintönä

häpeä

Amerikassa toisen maailmansodan jälkeen asuvalla Barbara-tytöllä on salaisuus, jota ei saa paljastaa kenellekään. Lipaston laatikossa on piilossa valokuva SS-univormuun pukeutuneesta
miehestä, jonka koppalakissa on pääkallomerkki. Mies on Arthur Liebehenschel, Barbaran isä.
Liebehenschelillä oli yksi kammottavimmista kuviteltavissa olevista tehtävistä. Hän oli
Auschwitzin komendantti. Sotarikollinen, joka tuomittiin hirtettäväksi 1948.
Barbara Cherish halusi viimein selvittää, millainen oli isä, jota hän ei koskaan ehtinyt oppia tuntemaan. Ei ole helppoa yrittää ymmärtää miestä, joka aiheutti työkseen mittaamatonta
kärsimystä. Etenkään kun tämä vielä jätti vaimonsa Gertrudin rakastuttuaan toiseen naiseen.
Gertrudin mielenterveys järkkyi, ja Barbara sisaruksineen joutui huostaan otetuksi. Barbaran
amerikkalainen adoptioperhe varoitti tyttöä koskaan kertomasta kenellekään oikeasta isästään.
Vuosikymmenten vaikenemisen jälkeen Barbara päätti etsiä totuuden isästään. Ei puolustellakseen tämän tekoja tai vapauttaakseen tämän vastuusta vaan ymmärtääkseen miksi
isän elämä oli sellainen kuin oli.
Barbara U. Cherish syntyi

l

Brandenburgissa 1943. Hänet

l

adoptoitiin Amerikkaan 1956.

l

ISBN /EAN 978-952-492-508-2 Luokka 99.1
Suomennos Anna Maija Luomi 135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite n. 350 s. Ovh 29,9 Ilmestyy lokakuussa 2011
l

l

l

l

l
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Sinikka Svärd – Sinikka Hautamäki

Kun suru on suurin Lohdutuksen sanoja

Sanoja

e l ä m ä n va i k e i mp i i n h e t k i i n

Surun ja menetyksen kohdatessa lohduttavat sanat ovat äärettömän arvokkaita.
Kun murhe on suurin, sopivia sanoja ei ole aina helppo löytää.
Sinikka Svärdin uusi kirja kurkottaa kohti surevaa tarjoten tukea ja lohdutusta. Pimeimmän tuskan hetket voi ymmärtää vain toinen saman kokenut. Teoksen
runot ovat kanssakulkijan sanoja, ne välittävät syvän myötäelämisen tunteet. Sinikka Hautamäen herkkä kuvitus tukee hienovaraisesti tekstin tunnelmaa.
Vaikka lähdit läheltäni et mennyt mihinkään.
Vaikka loittonit luotani jäit silti minuun,
muistoina, elettyinä tuokioina, päivinä ja vuosina,
jotka sain kanssasi jakaa.

Sinikka Svärd on julkaissut mm. teokset Ruusu

l

sinulle, Lumen valossa, Iloa, onnea, uskallusta.

l

Sinikka Hautamäki valmistui Suomen Taide-

l

akatemiasta 1971. Hän on julkaissut yhdessä Sinikka

l

Svärdin kanssa teokset Kerron sinulle rakkaudesta,

l

Kerron sinulle ystävyydestä ja Kerron sinulle unelmista.

l

Luokka 82
Kansi Päivi Veijalainen
190 x 190 mm Sidottu, nelivärinen
n. 60 s. Ovh 22,90
Ilmestyy elokuussa 2011
l

l

Paratiisi

Mari Mörö – Pe tri Volanen

Anna

ISBN /EAN 978-952-492-547-1

l a h j a k s i pa l a pa r at i i s i a

Jokainen tarvitsee paratiisinsa, todellisen tai kuvitellun pakopaikan maailman hälystä. Joskus se on vain illuusio täydellisestä rauhasta, hetkittäin löytyvä mielen keidas.
Valokuvaaja Petri Volanen löysi paratiisinsa suolta, jota hän on kuvannut vuodesta
2004. Henkeäsalpaavan hienoihin kuviinsa hän on vanginnut suoluonnon taianomaisen kauneuden. Niistä välittyy luonnon mieltä hivelevä hiljaisuus, rauha ja tasapaino.
Mari Mörö on jäljittelemättömään tapaansa pukenut ohikiitävät onnen ja oivalluksen hetket sanoiksi. Paratiisi on mielentila, sisäinen kokemus harmoniasta
ja täydellisestä läsnäolosta. Hurmaava teos sopii erinomaisesti lahjaksi.
On monenlaista lujuutta.
On puun lujuus: ajallaan se kasvaa mittaansa.
On maan lujuus: se antaa kasvun vuoksi kaikkensa.
Ja on ajatusten lujuus: löytää kaikesta tarkoitus.
Mari Mörö on palkittu kirjailija, joka on julkaissut useita romaaneja, novellikokoelmia ja las-

l

l

tenkirjoja. Petri Volanen on vuonna 1976

l

syntynyt forssalainen valokuvaaja, jonka mielui-

l

simmat kuvauskohteet löytyvät luonnosta.

l

ISBN /EAN 978-952-492-563-1
Luokka 85.22
Kansi Leena Kilpi 200 x 200 mm
Sidottu, nelivärinen 76 s.
Ovh 19,90 Ilmestyy lokakuussa 2011
l

l

l
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Pauli Jokinen – Marja Väänänen

Kulttuurikävelyllä Helsingissä
Taidetta, arkkitehtuuria, historiaa

Toisenlainen

m at k a opa s

pä ä k au p u n g i n ta i d e ta r j o n ta a n
Helsinki tarjoaa paljon taide-elämyksiä myös niille, jotka eivät
koskaan astu jalallaankaan taidemuseoihin. Arkiympäristöstä
löytyy aarteita, jos tietää mitä etsiä.
Kirja esittelee 4 kävelykierrosta, joiden varrelle mahtuu
vanhaa ja uutta arkkitehtuuria, julkisivujen koristetaidetta,
julkisissa tiloissa olevia upeita taideteoksia, teollista muotoilua, merkittävää sisustussuunnittelua, ympäristötaidetta ja
maisemasuunnittelua.
Mainio tietoteos sille, joka haluaa tutustua kaupunkiin
pintaa syvemmältä ja etsiä mielenkiintoisia retkikohteita.
Tavallisesta päiväkävelystä tulee erityinen, kun sen kulkee
Kulttuurikävelyllä-kirjan opastamana.

Pauli Jokinen on tv-toimittaja, joka harrastaa

l

Helsingin paikallishistoriaa. Hän on aiemmin julkais-

l

sut kirjan Sunnuntaikävelyllä Helsingissä – 52 reittiä

l

historiaa ja nähtävyyksiä. Marja Väänänen on

l

helsinkiläinen lehtikuvaaja. Hän on kuvannut Helsin-

l

kiä mm. Metro- ja Vartti-lehtiin.

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-546-4

Luokka 42.33
Kansi Päivi Veijalainen
Koko 190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 160 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy syyskuussa 2011
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Hengelliset kirjat

John Vikström

Katselen sinun taivastasi
Näkemisen

j a n ä h dy k s i t u l e m i s e n i h m e i tä
Maailma ympärillämme on täynnä Jumalan ihmeitä. Ne
ovat ulottuvillamme, jos meillä on halu ja kyky ne nähdä.
Ihmiselle on itselleenkin tärkeää tulla nähdyksi.
Kirjan lohdullinen sanoma on, että meistä jokainen
vaeltaa Jumalan katseen alla.
Emeritus-arkkipiispan viisaat ja lämminhenkiset
tekstit kytkeytyvät tiiviisti Raamattuun ja kirkon perinteeseen sortumatta silti perinteiseen saarnanuottiin. Kirja on isotekstinen ja sopii erinomaisesti lahjakirjaksi.
”Kun minä katselen taivasta,
sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä,
jotka olet asettanut paikoilleen
– mikä on ihminen!” (Psalmi 8:4.)
Sinä, Jumala, loit minut kuvaksesi. Raamatun mukaan
sinä katsoit kaikkea luomaasi ja näit, että se oli hyvää. Sinä katselit sitä ja iloitsit siitä kuin äti, joka ottaa vastasyntyneen lapsen syliinsä ja katselee tätä kiitollisuuden ja sisäisen rakkauden silmin. Samalla tavoin minä olen sinun
silmissäsi arvokas ja rakastettu.

John Vikström oli Suomen evankelis-luterilaisen kir-

l

kon arkkipiispa vuosina 1982–1998. Hän on edelleen ar-

l

vostettu kirkollinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kes-

l

kustelija. Hän on aiemmin julkaissut runsaasti teoksia

l

kirkon ja teologian piiristä sekä yhdessä Jörn Donnerin

l

kanssa kirjan Elämme, siis kuolemme: Keskustelukirjeitä.

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-543-3

Luokka 24.1
Kansi Leena Kilpi
220 x 220 mm
Sidottu, nelivärikuvitus
n. 48 s.
Ovh 16,90
Ilmestyy syyskuussa 2011
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Melissa Morgan-Oakes

Varpaista varteen
Neulo 2 sukkaa kerralla

S u kk a pa r i

syntyy

n ä ppä r ä s t i p yö r ö p u i ko i l l a
Melissa Morgan-Oakes mullisti sukankudonnan kehittämällä tekniikan, jolla kaksi sukkaa syntyy yhtä aikaa – taatusti samanlaisina.
Tämä kirja opettaa vallankumouksellisen 2 kerralla -tekniikan, jossa neulominen aloitetaan sukkien kärjestä ja edetään
varsiin. Tekniikan edut ovat kiistämättömät:
– Lanka ei enää koskaan lopu kesken, kun toinen sukka on
vasta puolivälissä. Neulottaessa sukat yhtä aikaa, varsista voi
tehdä juuri niin pitkät, kuin lankaa riittää.
– Aina juuri oikeankokoiset sukat. Kun neulominen alkaa
sukkien kärjestä, niitä voi helposti sovittaa työn edistyessä.
– Sukat valmistuvat yhtä aikaa.
Kirjassa on ohjeet 15 erilaiseen sukkamalliin. Kun tekniikan oppii, sitä voi myös helposti soveltaa haluamallaan tavalla.

Melissa Morgan-Oakes on yhdysval-

l

talainen neulesuunnittelija ja innovatiivisis-

l

ta menetelmistään tunnettu käsityönopet-

l

taja. Hän on julkaissut useita käsityökirjoja.

l

l

l

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-542-6

Luokka 65
Suomennos Heli Suhonen ja Tuulia Salmela
Kansi Mary Winkelman Velgos
180 x 230 mm
Nidottu, nelivärinen
128 s.
Ovh 27,90
Ilmestyy syyskuussa 2011
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Harrastekirjat

Villiä virkkausta

Edie Eckman

Palavirkkauksen uudet kuviot
K o u k u t tav i a

k ä s i t yö i d e o i ta

Virkatuista paloista kootut peitot ja koristetyynyt ovat käsityöklassikoita, jotka ovat
tehneet uuden tulemisen. Isoäitien hurmaavat palavirkkuutyöt ovat taas huippumuodikkaita. Mutta virkattujen palojen ei suinkaan tarvitse olla vain neliöitä.
Villiä virkkausta -kirja opettaa aivan uuden tavan ajatella palavirkkauksen mahdollisuuksia. Ympyrät, kolmiot, monikulmiot, tähdet ja monet muut kuviot tarjoavat
rajattomia soveltamismahdollisuuksia.
Leikittele erilaisilla langoilla, väreillä ja muodoilla. Kokoa palasista trendikkäitä
vaatekappaleita, hurmaavia laukkuja tai taidokkaita kodintekstiilejä. Kirjan 144 mallia tarjoavat käsityöharrastajalle pohjattoman inspiraation lähteen.
Kaikkien aikojen hauskin, luovin ja koukuttavin virkkauskirja.

Edie Eckman on yhdysvaltalainen käsityönopet-

l

taja ja tunnettu neule- ja virkkuumallien suunnitteli-

l

ja. Hän on julkaissut useita käsityökirjoja.

l

l

Ann-Mari Nilsson

ISBN /EAN 978-952-492-526-6 Luokka 65
Suomennos Tuulia Salmela ja Heli Suhonen
Kansi Alethea Morrison 120 x 180 mm Nidottu
128 s. Ovh 27,90 Ilmestyy syyskuussa 2011
l

l

l

l

l

Neulo pipot, käsineet, sukat
A j at t om at

m a l l i t ta lv e n n e u l e i s i i n

Käytännöllinen ja ajaton neulekirja, jonka 53 mallista jokainen löytää juuri ne mieluisimmat sukat, pipot, käsineet, ranteenlämmittimet ja säärystimet.
Selkeät, kuvitetut neuleohjeet on lajiteltu vaikeusasteen mukaan helpoista perusohjeista vaativampiin kuvio- ja kirjoneuleisiin. Kaikista malleista esitellään myös useampia väriehdotuksia.
Kirja opastaa tekemään erilaiset neulepinnat, kuvioinnit, kavennukset, peukalot
ja kantapäät, niin että niitä voi helposti yhdistellä ja soveltaa myös omiin, uniikkeihin neuletöihin.
Kirjassa on myös tekstiilitaiteilija Kerstin Paradis Gustafssonin selvitys villan fantastisista käyttöominaisuuksista sekä villavaatteiden oikeasta hoidosta.

Ann-Mari Nilsson on ruotsalainen tekstiilisuunnitte-

l

lija, jolla on pitkä kokemus teollisena muotoilijana. Hän on

l

suunnitellut tekstiilejä mm. Ikealle ja Marc O’Polo -tuote-

l

merkille. Hän on aiemmin julkaissut kaksi käsityökirjaa.

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-550-1 Luokka 65
Kansi Eva Kvarnström
Suomennos Heli Roiha 180 x 180 mm
Nidottu, nelivärinen n. 100 s.
Ovh 26,90 Ilmestyy syyskuussa 2011
l

l

l

l
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Heidi Boyd

Kieputtamalla kaunista

Kiehtovat korut kotikonstein
34

m u o d i k a s ta m a l l i a u p e i s i i n m e ta l l i l a n k a ko r u i h i n

Metallilanka on mainio materiaali näyttävien korujen valmistamiseen. Koruvaijeria ja eripaksuisia metallilankoja pujottelemalla, taivuttelemalla ja kieputtamalla voit luoda taatusti yksilöllisiä korva-, ranne- ja kaulakoruja sekä upeita sormuksia helmistä, luonnonkivistä tai lähes mistä tahansa muusta materiaalista.
Kirja opettaa niin perinteiset työstötekniikat kuin aivan uudenlaiset tavat käyttää metallilankaa. Kirjassa esitellään myös työvälineet ja erilaiset korumateriaalit.
Perustaitojen lisäksi kirja antaa yksityiskohtaiset, selkeästi kuvitetut ohjeet 34 erilaisen
korumallin valmistukseen. Materiaaleja vaihtamalla voit kirjan ohjeiden avulla luoda loppumattoman määrän erilaisia koruja itsellesi ja lahjoiksi.
Inspiroiva ja palkitseva perusteos jokaiselle käden taitoja ja kauneutta arvostavalle.

Vuokko Hurme

Yhdysvaltalainen Heidi Boyd on julkaissut 11

l

korudesign kirjaa. Hän kirjoittaa myös useisiin

l

amerikkalaisiin käsityölehtiin ja opettaa lasten ja

l

aikuisten käsityökerhoissa.

l

ISBN /EAN 978-952-492-525-9 Luokka 65
Suomennos Heli Roiha Kansi Minna Ollikainen
120 x 180 mm Nidottu, nelivärinen 128 s.
Ovh 26,90 € Ilmestyy heinäkuussa 2011
l

l

l

l

l

Tehdään taidetta! 100 vinkkiä lapsiperheen luoviin hetkiin
K a i kk i e n

a i ko j e n h au s k i n ta i d e k a s vat u s opa s

Taidekasvatus ei ole monimutkaista. Pienellä vaivalla saat aikaan valtavasti! Tämä vanhemmille suunnattu opaskirja sopii myös niille isille, äideille, kummeille ja mummoille, jotka eivät innostu askarteluoppaista tai kuvittelevat, etteivät osaa piirtää tai laulaa.
Kirjan mutkattomat ideat voi toteuttaa yksinkertaisesti kodin esineitä ja asioita
hyödyntäen. Kirjassa on suuri valikoima helppoja ja hauskoja taidekasvatusvinkkejä.
Mukana on aivan uusia sekä jo klassikoksi muodostuneita ideoita eri taiteen aloilta kuten sanataide; sadutuksen perusteet ja esinesatu, kuvataide; taidetta pyykkinarulle, luova liikunta ja sirkus; temppurata ja lakanakeinu, käsityö ja rakentelu; tuulihyrrä ja
taikataikina, musiikki; taputusleikki ja muovipullot soittimimiksi, draama; käsinukke
perheenjäseneksi ja improvisointeja lastenjuhlissa. Selkeät piirrokset auttavat ideoiden
toteuttamista. Kaikki hauskat, luovat ja helpot taidekasvatusjekut samassa paketissa.
Lasten kanssa tärkeintä ei ole lopputulos vaan yhdessä tekeminen!
KM Vuokko Hurme on äiti, vauvojen värikylpy-

l

ohjaaja, lasten ja nuorten sanataideohjaaja sekä va-

l

paa toimittaja, joka on erikoistunut kasvatus- ja per-

l

heaiheisiin.

l

ISBN /EAN 978-952-492-530-3 Luokka 79.8
Kansi Sanna Pelliccioni
210 x 180 mm
Sidottu 96 s. Ovh 24,90
Ilmestyy syyskuussa 2011
l

l

l

l
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Harrastekirjat

Emi Kazuko

Helppo japanilainen keittiö
Tee

Makumatkoja Japanin rikkaaseen ruokakulttuuriin

i h a n at j a pa n i l a i s e t at e r i at ko t i k e i t t i ö s s ä s i
Japanilainen ruoka on paljon muutakin kuin sushia. Maailmalla suureen suosioon noussut japanilainen keittiö on tunnettu paitsi hienostuneista mauistaan ja estetiikastaan, myös
terveellisyydestään.
Selkeä ja helppokäyttöinen keittokirja, jonka avulla japanilaisen ruoan valmistus onnistuu kotonakin.
Yli 70 autenttista, herkullista reseptiä selkeine värikuvineen. 12 menu-suunnitelmaa, jotka auttavat rakentamaan
hienoja ateriakokonaisuuksia, teetpä sitten yksinkertaisen lounaan kahdelle tai vaikkapa kahdeksan hengen juhlaillallisen.
Kirja kertoo myös japanilaisista raaka-aineista ja niiden
käsittelystä sekä opastaa oikeiden työvälineiden valinnassa.

Emi Kazuko on tunnettu japanilainen ruokatoimittaja, joka on kirjoittanut useita keittokirjo-

l

l

ja. Hänen teoksensa Japanese Food and Cooking

l

sai vuonna 2001 arvostetun Gourmand World

l

Cookbook Award -palkinnon. Emi Kazuko myös

l

opettaa japanilaista ruoanlaittoa ja hän on esiin-

l

tynyt useissa BBC:n ruoka-ohjelmissa.

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-478-8
Luokka 68.2
Suomennos Leena Mäntylä
Kansi Luana Gobbo
200 x 200 mm
Nidottu, nelivärikuvitus
216 s.
Ovh 27,90
Ilmestyy elokuussa 2011

harrastekirjat

Pia Hall

Kausiruokaa kasviksista
T u o r e t ta ,

31

40 ruokaideaa kotimaisista aineksista
p u h d a s ta , l ä h e ltä

Ei tarvitse olla kasvissyöjä tietääkseen, että vihannekset ja juurekset maistuvat parhailta
juuri silloin, kun niiden sesonki on. Vaikka nykyisin jotakuinkin kaikkea on saatavissa vuoden ympäri, ei mikään voita niitä makuelämyksiä, joita kunkin kauden tuoreet
tuotteet tarjoavat; kevään ensimmäiset parsat, vastanostetut uudet perunat, auringon
kypsyttämät puutarhamansikat…
Kausiruokaa kasviksista antaa 40 uutta helppoa ja herkullista vegaaniruokareseptiä,
jotka on jaoteltu vuodenaikojen mukaan.
Sesonkiruokaa suosivat niin gourmet-kokit kuin tiedostavat kuluttajatkin. Tuore
lähiruoka on puhdasta, ravintorikasta ja ekologista.
Kirja kertoo, mitkä kotimaiset raaka-aineet ovat parhaimmillaan mihinkin vuodenaikaan. Se opastaa myös parhaiden vihannesten ja juuresten valinnassa sekä säilytyksessä. Ennen kaikkea kirja opastaa, miten valmistat vastustamatonta vegaaniruokaa, joka
hivelee myös vannoutuneen lihansyöjän makuhermoja.
Pia Hall on ruotsalainen vegaa-

l

ni ja freelance-journalisti, joka kir-

l

joittaa mm. Chili ja Gourmet -lehtiin.

l

Virpi Kurjenlento & Sami Repo

ISBN /EAN 978-952-492-527-3 Luokka 68.2
Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Helena Åkesson Liedberg 170 x 215 mm Sidottu, nelivärinen
124 s. Ovh 27,90 Ilmestyy syyskuussa 2011
l

l

l

l

l

l

Suomalaista voimaruokaa
K a r pa l o s ta

k a l a k e i t t oo n ,

k u u s e n k e r k ä s tä ko i v u n m a h l a a n

Tästä kirjasta saat runsaasti tietoa suomalaisten raaka-aineiden terveysvaikutuksista sekä vuodenkierron parhaat ruokaohjeet. Kirja sisältää yli 50
reseptiä, jotka ovat todellisia suomalaisen ruokakulttuurin helmiä. Sesonkitaulukosta näet milloin mikäkin raaka-aine on parhaimmillaan.
Suomalainen voimaruoka on lähiruokaa. Sitä ei ole tuotu matkojen
päästä ja varastoitu pitkiä aikoja. Voimaruoassa ovat tallella luonnon omat
aromit, vitamiinit ja kivennäisaineet juuri sellaisessa muodossa, kun ne ovat
luonnossa siihen kehittyneet. Lähes jokaisella marjalla, sienellä ja kasviksella
on monia sellaisia erityisominaisuuksia, joiden avulla voidaan myös ehkäistä sairauksia. Voimaruoka maistuu ja näyttää hyvältä. Se on osa sen voimaa.
Kirja tutustuttaa myös suomalaisten marjaviinien saloihin Valamon
luostarin munkkien johdolla. Kirjan hieno kuvitus viestii supisuomalaisia
tunnelmia kansainvälisiä vaikutteita unohtamatta.
Kotitalousopettaja Virpi Kurjenlento on toimi-

l

nut ruokatoimittajana yli 20 vuoden ajan. Palkittu valo-

l

kuvaaja Sami Repo on kuvittanut lukuisia keittokirjoja.

l

ISBN /EAN 978-952-492-540-2

Luokka 68.2 Kansi Leena Kilpi
210 x 220 mm Sidottu, nelivärinen 120 s.
Ovh 28,90 Ilmestyy lokakuussa 2011
l

l

l

l

l
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Brian & Nick Wolfe

Luo

Hauskat ja hurjat kasvomaalaukset 50 upeaa mallia

unohtu mato n pa rt y look !

Näillä

oh j e i l l a a lo i t t e l i jaki n on nistuu
Hauskat kasvomaalaukset ovat lastenkutsujen kestohitti.
Myös aikuisten roolipeleissä ja naamiaisjuhlissa taidokkaat
kasvomaalaukset säväyttävät. Tämä kirja opettaa, miten todelliset kasvotaideteokset syntyvät.
Kirja sisältää 50 mallia ja selkeät, vaihe vaiheelta etenevät
ohjeet niiden toteuttamiseksi.
Kirjan alkuosa esittelee suosituimmat lastenjuhlien kasvomaalaukset; prinsessat, perhoset, ritarit, koiranpennut ja
muut suloiset ja iloiset aiheet. Jälkimmäisestä osasta löytyvät
hurjat halloween-hahmot vampyyreistä zombeihin.
Teos opastaa askel askelelta miten saat kasvojen inhimilliset piirteet katoamaan, luot todentuntuisen vaikutelman
ikääntymisestä tai toteutat muut huimat illuusiot.
Kirja täynnä iloa ja inspiraatiota niin maskeerauksen
konkareille kuin aloittelijoillekin.

Brian ja Nick Wolfe ovat tehneet kasvomaalauksia

l

ammatikseen 12 vuotta. Sarjakuvista, fantasiasta, elokuvista

l

ja anatomian oppikirjoista inspiraationsa saavien taiteilijoiden

l

työkenttää ovat olleet niin maailmankuulut huvipuistot, fes-

l

tivaalit kuin messutapahtumatkin. Nykyään heidän kädenjäl-

l

keään voi ihailla kirjoissa, lehdissä, televisiossa ja elokuvissa.

l

Veljekset myös opettavat kasvomaalausta ja maskeerausta.

l

l

ISBN/EAN 978-952-492-517-4
Luokka 79.8
Kansi Jennifer Hoffman
Suomennos Juuso Arvassalo
210 x 275 mm
Nidottu, nelivärikuvitus
128 s. Ovh 24,90 €
Ilmestyy syyskuussa 2011
l
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Lasten ja nuorten kirjat

S e i kk a i l l e n
Sanna Pe lliccioni

Onni-poika ja hirveä hirviö

p e l ko vo i t e ta a n

”Jippii! Tänään mennään seikkailuretkelle pimeällä!” Isi kertoo, että seikkailuretkellä voidaan nähdä tai kuulla ainakin siilejä, pöllöjä, lepakoita ja yöperhosia. ”Voidaanko nähdä kummituksia tai hirvityksiä?” Onni kysyy. Onni haluaisi
nähdä ainakin yhden hirvityksen.
Seuraavana päivänä Onni, pikkuveli Olavi ja naapurin Viljo leikkivät kummitusleikkejä. Onni sammuttaa valotkin. Pikkuveli alkaa itkeä. Viljo sanoo, että sängyn alla on hirviö. Onkohan leikki liian jännä?
Pelkääminen on joskus hurjan jännää, mutta joskus se voi myös olla ihan kamalaa. Pienen ihmisen mielessä möröt, hirviöt ja kummitukset saattavat tuntua
hyvinkin todellisilta. Tätä kirjaa lapsen kanssa lukiessa on helppo jutella erilaisista peloista ja siitä, miten ne voitetaan.
Aiemmin sarjassa ovat ilmestyneet: Onni-pojan puuhakas päivä, Onni-pojan
mahtava matka, Onni-pojan kierrätyskirja, Onni-pojasta tulee isoveli, Onni-poika
menee päiväkotiin. 2–6-vuotiaille
Sanna Pelliccioni

l

on helsinkiläinen biologi,

l

graafikko ja kuvittaja.

l

l

Maarit Malmberg – Jouni Koponen

ISBN /EAN 978-952-492-523-5

Luokka L85.2
Kansi Sanna Pelliccioni 215 x 160 mm
Sidottu, nelivärinen
34 s.
Ovh 15,90 Ilmestyy elokuussa 2011
l

l

l

l

Aapeli ja evakkomatka

E va kkop e r h e e n

m at k a ko h t i t u n t e m at o n ta

Aapeli palaa hyvillä mielin koulusta kotiin. Nahistelu sisarusten kanssa alkaa kuitenkin heti, ja kun äitikin vielä toruu, Aapeli päättää suutuksissaan karata naapuriin sotaveteraani Reinon luo. Reino tarjoaa kajalanpiirakoita ja kuuntelee karkulaisen huolia.
Karjalasta kotoisin oleva Reino kertoo Aapelille perheensä evakkomatkasta
talvi- ja jatkosodan aikana. Aapeli saa kuulla, millainen oli Reinon perheen evakkotaival ja mitä Senja-siskolle ja perheen Tassu-koiralle tapahtui. Matkalla Senja
tutustuu kodittomaan poikaan, Pikku-Harakkaan, joka saa uuden kodin samasta
evakkokodista kuin Reinon perhe.
Aapeli ja evakkomatka on lämminhenkinen kirja evakkoudesta, joka muutti
vuosikymmeniä sitten tuhansien suomalaisten elämän. Kirja auttaa myös ymmärtämään tämän päivän maahanmuuttajia.
Aiemmin sarjassa on ilmestynyt Aapeli ja sotaveteraani Reino.
Maarit Malmberg on parkanolai-

l

nen luokanopettaja. Jouni Koponen

l

on hämeenlinnalainen kuvittaja ja sarja-

l

kuvapiirtäjä.

l

ISBN /EAN 978-952-492-440-5 Luokka L85
Kansi Joku Kuka? 200 x 200 mm
Sidottu, nelivärinen n. 48 s.
Ovh 16,90 Ilmestyy lokakuussa 2011
l

l

l

l
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Raisa Cacciatore & Helena Häkkinen

Iloiset koiraveijarit Dina ja Polo Ystävyys on ykkönen
Hurja

j a h e l ly t tävä ta r i n a y s täv y y d e n vo i m a s ta

Dina ja Polo ovat ihka eläviä, aurinkoisia, ruokaa ja ihmisiä rakastavia labradorinnoutajia. Kuten arvata saattaa, touhukkaille ja uteliaille koirille sattuu ja tapahtuu
kaiken aikaa – niin tosielämässä kuin kirjassakin. Nokkeluutta ei näistä hauskoista
kavereista totisesti puutu.
Eräänä päivänä Dina ja Polo tapaavat Begin, jaloistaan nopean monirotuisen
koiran. Laihalla ja epävarmalla Begillä on mukanaan omituinen aarre, Mössy. Muuta ystävää sillä ei sitten olekaan. Begi, synkkien metsien kasvatti, on tullut Suomeen
köyhästä Viipurista. Koirat ystävystyvät ja ehtivät kokea yhdessä monta seikkailua,
ennen kuin Begille löydetään lämmin, rakastava koti. Muun muassa Kallion jengi ja
salakuljettaja Jantunen aiheuttavat koirille huikean jännittäviä ja kiperiä tilanteita.
Kirjassa elämän tärkeät perusarvot punoutuvat kiehtoviksi tarinoiksi, joista voi
myös keskustella syvemmin lapsen kanssa. Loppuosan asiatekstiä voi käyttää työkirjana. Kirja sopii 4‑12-vuotiaille lapsille, ja se soveltuu mainiosti niin kotona, päiväkodeissa kuin kouluissakin luettavaksi.
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Raisa Cacciatore on tie-

l

tokirjailija ja kouluttaja, joka työskentelee Väestöliitossa. Aikai-

l

sempaa tuotantoa mm. Pelastakaa pojat (yhdessä Samuli Koiso-

l

Kanttilan kanssa, 2008). Ekonomi, MBA Helena Häkkinen

l

on tietokirjailija js konsultti, joka on kirjoittanut mm. teoksen

l

Uljas uusi johtaminen (yhdessä Marjatta Jaben kanssa, 2010).

l

Osmo Penna on Ad, kuvittaja ja graafinen suunnittelija. Hän

l

ISBN /EAN 978-952-492-528-0

Luokka L85
Kansi ja kuvitus Osmo Penna
170 x 200 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 80 s. Ovh 21,90
Ilmestyy syyskuussa 2011
l

on tehnyt kuvituksia moniin kirjoihin ja muihin julkaisuihin.

Heikki Salo –
Virpi Talvitie

Sulo Omenamies

Kuka

m a a l a a om e n at p u n a i s i k s i ?

Heikki Salon iloinen lastenlaulu pienestä puutarhatyöntekijästä on muuttunut hauskaksi kuvakirjaksi.
Tunnetut ja palkitut tekijät, Heikki Salo ja Virpi Talvitie loihtivat suositusta laulusta kokonaisen kiehtovan sadun. Humoristinen ja lämminhenkinen kuvakirja kertoo omenoita huolella hoitavasta ja tarkasti vartioivasta pikku äijästä, joka asuu linnunpöntössä – ehkä juuri sinun pihapuussasi.
Kirja sisältää Sulo Omenamiehen nuotit. Sulo Omenamies on toinen osa kirjasarjasta Laulu
laajenee, jossa vanhoja tunnettuja lastenlauluja kirjoitetaan kertomuksiksi.

Heikki Salo on muusikko ja lauluntekijä. Hän on tullut tunnetuksi Miljoonasade-yh-

l

tyeen keulakuvana. Heikki Salo on kirjoittanut myös näytelmiä, tv- ja radio-ohjelmia, leh-

l

tipakinoita ja kirjoja. Virpi Talvitie on kuvittaja ja graafikko. Vuonna 2006 hän sai
Finlandia Junior -palkinnon kirjasta Keinulauta yhdessä kirjailija Timo Parvelan kanssa.

l

l

ISBN /EAN 978-952-591-220-3

Luokka L85.2
Kansi Virpi Talvitie 225 x 250 mm
Sidottu 40 s. Ovh 15,90 €
Ilmestyy Lokakuussa 2011
l

l

l

l

Lasten ja nuorten kirjat
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Tuula Karjalainen

Kuin silloin ennen
K i e h t ova

Lasten elämää Rudolf Koivun kuvittamana

k u r k i s t u s i s ova n h e mp i e n l a p s u u t e e n
Rudolf Koivu on satukuvittaja vailla vertaa. Hänen
kiehtovat kuvansa ovat olleet vahvasti läsnä useiden
sukupolvien lapsuudessa. Niiden läpi on katsottu niin
aapiskirjojen arkipäivää kuin satujen huikeaa kauneutta ja kauheutta.
Tähän kirjaan on koottu Suomen lasten tarina kuvien kertomana: lapset leikeissä, koulunpenkillä, kotipiirissä ja sen askareissa. Kirjan avulla voi pohtia,
millainen maailma oli isovanhempiemme ja isoisovanhempien ollessa pieniä; mitä syötiin, miten pukeuduttiin, mitä leikittiin, mihin uskottiin ja miten lapsia kasvatettiin.
Tämä koko perheen ja eri sukupolvien yhdessä luettavaksi ja katseltavaksi tarkoitettu kirja on kuin ankkuri sukupolvien välillä. Kirjan sukupuuhun voi tallentaa
tietoja alkaen esivanhemmista tähän päivään. Lapsen
on hauska tietää oma paikkansa sukupolvien ketjussa ja
ymmärtää mistä nykyisyys on syntynyt. Kirjaan liittyy
laaja Postimuseon näyttely eri puolilla Suomea.

FT Tuula Karjalainen on taidehistorioitsija, jo-

l

ka on kirjoittanut useita kirjoja, mm. Ikuinen sunnuntai

l

- Martta Wendelinin kuvien maailma (1993) ja Kantaku-

l

vat, yhteinen muistimme (2009). Hän on ollut mm. Hel-

l

singin kaupungin taidemuseon johtajana 1993–2001 ja

l

Nykytaiteen museo Kiasman johtajana 2001–2006.

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-522-8

Luokka L85
Kansi Leena Kilpi
195 x 200 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 72 s.
Ovh 21,90
Ilmestyy lokakuussa 2011
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Pokkarit

Raisa Cacciatore –
Samuli Koiso-Kanttila

Pelastakaa pojat
ISBN /EAN 978-952-492-500-6 Luokka T38
Kansi Jarkko Nikkanen 110 x 176 mm Nidottu
342 s. Ovh 10,00 Ilmestyy toukokuussa 2011
l

l

l

l

l

l

l

l

E va Ru s z

Vaarallinen rakkaus

Parisuhteessa narsistin kanssa

Tommy Hellsten

Pysähdy – olet jo perillä
12 oivalluksen polku
l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-501-3

l

l

l

l

l

l

l

Luokka T17.3
Kansi Pekka Vartiainen 110 x 176 mm Nidottu
n. 200 s. Ovh 10,00 Ilmestyy kesäkuussa 2011
l

l

l

l

l

Peter Ja mes

Kuoleman kanssa ei kujeilla
l

Luokka T14.8
Kansi Jari Koski 110 x 176 mm Nidottu
n 190 s. Ovh 10,00 Ilmestyy elokuussa 2011
l

ISBN /EAN 978-952-492-499-3

l

l

l

ISBN /EAN 978-952-492-502-0

Luokka T84.2
Suomennos Leena Mäntylä Kansi Jarkko Nikkanen
110 x 176 mm Nidottu 420 s. Ovh 10,00
Ilmestyy syyskuussa 2011
l

l

l

l

l

sähkökirjat

S a atav i l l a

o l e vat

Eeva Vuorenpää
Kotkansilmä : kartanoromaani
ISBN/EAN 978-952-492-429-0
Eeva Vuorenpää
Kotkansilmän perintö :
kartanoromaani
ISBN/EAN 978-952-492-430-6

S ä h kö k i r jat
Kaarlo Törmi		
Sivellin, sielu ja maisema Romaani Suomen taiteen
kultakaudelta
ISBN/EAN 9789524924948
Niskanen, Jukka
Käärmeen kehto
ISBN/EAN 9789524924962

Eeva Vuorenpää
Kotkansilmän uusi loisto :
kartanoromaani
ISBN/EAN 978-952-492-431-3

Tapani Bagge		
Oravanpyörä (Minidekkari)
ISBN/EAN 9789525912128

Max Manner
K18 (dekkari)
ISBN/EAN 978-952-492-432-0

Mari Mörö 		
Aasin kosto (Minidekkari)
ISBN/EAN 9789525912142

Janne Viljamaa
Mitä minä teen
tämän lapsen kanssa? :
haastavan lapsen kasvatus
ISBN/EAN 978-952-492-433-7

Markku Ropponen
Neljäs enkeli (Minidekkari)
ISBN/EAN 9789525912166

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

Kari Häkämies
Kuuma puhelu (Minidekkari)
ISBN/EAN 9789525912135
		
Harri Nykänen
Pelimies (Minidekkari)
ISBN/EAN 9789525912159
Jarkko Sipilä 		
Veri luottoa lisää (Minidekkari)
ISBN/EAN 9789525912173
Bror Bäckström
& Jorma K. Meller
Parturin tuolista Tarinoita lööppijulkisuuden takaa
ISBN/EAN 9789524925044
Sirpa Polo 		
Narsisti esimiehenä Miten vapauduin
työpaikkahelvetistä
ISBN/EAN 9789524925037
Dave Thompson
Ozzy Osbourne
- Omin sanoin
ISBN/EAN 9789524925068
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T u l e vat S ä h kö k i r jat
Max Manner		
13. huone
ISBN/EAN 9789524925518
Ilkka Koivisto		
Eläinten kielellä Tulkintoja luonnonystävän iloksi
ISBN/EAN 9789524925525
Hannaleena Viima
Naisen vaisto
ISBN/EAN 9789524925532
Eeva Vuorenpää
Arvet - Romaani sotavuodesta 1941
ISBN/EAN 9789524925549
Markku Hattula
Eturintaman iskujoukko Romaani talvisodan ratkaisun hetkistä
ISBN/EAN 9789524925556
Annele Saikkala
Perheen perustuslaki Toimivan perheen yhteiset pelisäännöt
ISBN/EAN 9789524925570
Matti Kauppinen
Puro - Historiallinen romaani
isonvihan ajalta
ISBN/EAN 9789524925587
Kristiina Selin 		
Paavo Arhinmäki ja
Vasemmiston punainen lanka
ISBN/EAN 9789524925051
Markku Salo
Narsisti parisuhteessa, työpaikalla,
naapurustossa, oikeussalissa
ISBN/EAN 9789524925594
Pirkko Vekkeli 		
Kristiina Halkola - Jos rakastat
ISBN/EAN 9789524925600
Tatu Hirvonen
Varo, varo, varo! –
Irti ylisuojelevasta kasvatuksesta
ISBN/EAN 9789524925617
Juhana Korhonen& Mikko Uotila
Voittaja! Miten menestyn vedonlyönnissä
ISBN/EAN 9789524925624
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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

Saarijärven Offset, Saarijärvi 2011

Tilauskirjoja

