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Minerva löytyy myös Facebookista.

Kestävää kirjallisuutta
Työhuoneeni sohvapöydällä on pysyvästi yksi kirja. Se on nelivärinen, suuri-

formaattinen ja poikkeuksellisen hienosti kuvitettu teos. Siinä on painetut esilehdet ja folioitua Miradur-kantta peittävä suojapaperi. Kirjan painovuosi on 1991. Ulkoasu on kestänyt hyvin aikaa, samoin sisältö. Kyseessä on Jussi Jäppisen teos Jyväskylän julkisivukuvat,
joka esittelee parhaimmillaan yli 100 vuotta vanhojen julkisivupiirustusten avulla Jyväskylän rakennettua ympäristöä ja kaupunkikuvan muutosta.
Tyylikäs teos! Esittelen sitä mielelläni vieraille, jotka ensimmäistä kertaa poikkeavat työhuoneeseeni. Kyse on nimittäin kirjasta, josta laskemme Minerva Kustannus Oy:n yrityshistorian alkaneen. Kustantamon nimi, kotipaikka ja omistajatkin ovat ennättäneet
vuosien mittaan vaihtua, mutta tämä kirja on edelleen meille tärkeä symboli: olemme yrityksenä aloittaneet kolmannen vuosikymmenemme.
Kevään 2012 kustannusohjelman tavoitteena on ollut sekä pysyä ajassa kiinni että luoda jotain kestävää, kustantamon ensimmäisen kirjan tapaan. Mukana on kansainvälistä ja
kotimaista kaunokirjallisuutta, lastenkirjoja ja klassikoita unohtamatta. Historia, elämäntaito, henkilökuvat ja sotakirjat ovat vahvasti edustettuina, samoin lahjakirjat. Erityisesti
olemme panostaneet harrastekirjoihin, yhdessä puuhailuun ja käsillä tekemiseen; uskomme, että kevät kutsuu tekemään itse.
Entä se kirja, jonka seuraavan kahdenkymmenen vuoden kuluttua voisi nostaa esille
oman aikansa merkkipaaluna? Voisiko se olla Iiro Viinasen ja Esko Seppäsen keskustelukirja Vasen oikea, oikea vasen? Onko se kevään 2012 kuuma ajankohtaiskirja vai tar
joaisiko se jotain pysyvämpääkin? Aika näyttää.

Hyviä hetkiä Minervan kirjojen parissa!
Juhani Korolainen
toimitusjohtaja
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Kaunokirjallisuus

Raili Mikkanen

Laulu punaisesta huoneesta

K e r t om u s

kielletystä

r a kk a u d e s t a
Eletään vuotta 1916, ensimmäisen maailmansodan ja Pietarin turvaksi suunniteltujen suurten linnoitustöiden aikaa.
Suomalaisten kauhuksi venäläiset tuovat elokuussa maahan
yli 3 000 kiinalaista, joiden outo ulkonäkö ja vieraat tavat
antavat aihetta monenlaisille huhuille. Osa heistä on Kiinassa tunnettuja ja pelättyjä ammattirikollisia, hunghuuseja, jotka syyllistyvät pian Suomessakin vakaviin rikoksiin.
Ryhmän tulkki Yao joutuu kääntämään mm. kolmoismurhan kuulusteluja.
Yao tapaa sattumalta Annikan, pari vuotta aiemmin koulunsa päättäneen nuoren naisen. Annika ja Yao ystävystyvät
ja tutustuakseen toistensa kulttuureihin alkavat kertoa toisilleen omassa maassaan suuren suosion saavuttaneen romaanin juonta. Kirjat ovat Punaisen huoneen uni ja Laulu tulipunaisesta kukasta.
Annikan ja Yaon ystävyys syvenee kiihkeäksi rakkaudeksi
ja myös Annika joutuu kohtaamaan ympäristön halveksuntaa. Kun kiinalaiset karkotetaan maasta, joutuvat Annika ja
Yao heittämään toisilleen hyvästit. He ovat kuitenkin vannoneet yhteisen elämän jatkuvan.

VTM Raili Mikkanen on palkittu kirjailija ja
toimittaja, joka on kirjoittanut yli 50 teosta. Hän

9 789524 925143

on aiemmin julkaissut mm. historialliset romaanit Unelmien varjot sekä Meren ja ikävän kierto
laiset.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-514-3
luokka 84.2
Kansi Päivi Veijalainen
135 x 210 mm
sidottu
n. 230 s.
Ovh 27,90
Ilmestyy helmikuussa 2012
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-617-1

Kaunokirjallisuus

Jan-Henrik Merihonka

Operaatio Napoleon
Waterloosta Washingtoniin

Ve i j a r i rom a a n i N a p o l e o n i n
t u n t e m a t t om i s t a v a i h e i s t a
Waterloon tappion myötä Napoleonin ranskalainen imperiumi romahtaa ja entinen puolen Euroopan hallitsija viedään vankeuteen St. Helenan saarelle. Vaan kuljetetaanko
Afrikan rannikolle sittenkin aivan väärä mies?
Maineikas ratsuväenupseeri Alain Rocheblanc päättää
palvelustovereidensa kanssa viedä keisarinsa Amerikkaan tavalla, joka uhmaa itsensä Napoleonin sekä Ison-Britannian
prinssihallitsijan, tulevan kuninkaan Yrjö IV:n tahtoa.
Brittiviranomaiset aikovat hakea Napoleonin takaisin
Atlantin takaa hinnalla millä hyvänsä. Alkaa pitkä ajojahti ja entisen keisarin kohtalo on lopulta yhden ainoan miehen, uskomattoman neuvokkaan nuoren upseerin, Thomas
Sarbanes’n käsissä.

Jan-Henrik Merihonka on tamperelainen tekninen kirjoittaja, joka on kirjoittanut mm.

9 789524 925983

työnantajansa historiikin Tuusula-Seuran XII Aikakirjaan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-598-3
luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
sidottu
n. 400 s.
Ovh 27,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-620-1
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Kaunokirjallisuus

L. M. Montgomery

Hedelmätarhan Kilmeny
L. M. M o n t g om e ry n

a i e mm i n

s u om e n t a m a t o n rom a a n i

24-vuotias Eric Marshall toimii opettajan sijaisena Lindsayn
kylässä Prinssi Edwardin saarella. Eräällä kävelymatkallaan
hän löytää hylätyn hedelmätarhan, jossa hänen yllätyksekseen nuori tummatukkainen nainen soittaa viululla ylimaallisen kaunista musiikkia. Ericin havaitessaan tuntematon tyttö pakenee säikähtäneenä ja sanaakaan sanomatta.
Eric saa selville, että tytön nimi on Kilmeny Gordon ja
että tämä viettää eristettyä elämää sukulaistalossaan. Hän
ryhtyy tarmokkaasti selvittämään Kilmenyn syntyperän salaisuutta aavistamatta eteensä kasautuvia ongelmia, joista vähäisin ei ole Kilmenyn kyvyttömyys puhua. Ericille valkenee,
että ratkaisun avain on menneisyydessä, joka näyttää heittävän synkän varjon heidän tielleen.
L. M. Montgomery julkaisi romaanin Kilmeny of the
Orchard vuonna 1910, kaksi vuotta menestyksekkään esikoisteoksensa Annan nuoruusvuodet jälkeen. Ihmissuhteiden
kiemurat, huumori ja rakkaus luontoon leimaavat Montgomeryn muun tuotannon tapaan myös kiehtovan Kilmenyn
romanttista tarinaa.

Kanadalaisen L. M. Montgomeryn (1874–1942) tarinoita rakastetaan kaikkialla maailmassa. Anna- ja Runotyttö-sarjoista on muodostu-

9 789524 925860

nut klassikoita, jotka jatkavat elämäänsä useille kielille käännettyinä
kirjoina sekä elokuva- tv- ja teatterisovituksina.
Taidehistorian lehtori, lastenkirjallisuuden dosentti ja tietokirjailija
Sisko Ylimartimo on aikaisemmin kääntänyt suomeksi Montgomeryn teokset Marigoldin lumottu maailma, Vanhan kartanon Pat, Pat
vanhan kartanon valtiatar, Sara, tarinatyttö sekä Sara ja kultainen tie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-586-0
luokka 84.2
Suomennos Sisko Ylimartimo
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
sidottu
n. 220 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy tammikuussa 2012

Kaunokirjallisuus

Pet er Ja mes

Kuolema peittää jäljet
K a i kk i e n

a i ko j e n

katoamistemppu
Juonenkuljetuksen mestari Peter James on jälleen kirjoittanut kirjan, jota on vaikea laskea käsistään.
Epäonnistunut brightonilainen liikemies Ronnie Wilson
on New Yorkissa matkalla liikeneuvotteluun, jonka hän toivoo pelastavan bisneksensä. Häntä odotetaan WTC-tornin
87. kerroksessa. Paha vain, että päivä sattuu olemaan syyskuun yhdestoista 2001.
Ronnie on muutaman korttelin päässä World Trade
Centeristä, kun helvetti pääsee irti. Kaaoksen keskellä Ronnie päättää kääntää tilanteen edukseen ja lavastaa kuolemansa. Jos Ronnie Wilsonia ei enää ole, valtavat velat voi muuttaa saataviksi.
Kuusi vuotta myöhemmin brightonilaisesta sadevesi
viemäristä löytyy pitkälle maatunut naisen ruumis. Samaan
aikaan toisaalla kaupungissa nuori nainen pakoilee henkensä edestä julmaa jäljittäjäänsä. Kun vielä Australiastakin löytyy murhattu nainen, jolla näyttää olevan yhteys samaan tapahtumavyyhteen, on rikostarkastaja Roy Gracella käsissään
sotkuinen arvoitus, jonka palasia on kerättävä kokoon ympäri maailman.
Kuolema peittää jäljet on Peter Jamesin huippusuositun
Roy Grace -sarjan neljäs osa.

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuottaja
ja yksi Ison-Britannian suosituimmista dekkaris-

9 789524 925709

teista. Hänen Roy Grace -kirjasarjastaan on tekeillä tv-sarja, ja teokset ovat olleet jatkuvasti Britan
nian bestseller-listojen kärjessä. Hänen teoksiaan
on käännetty jo yli 30 kielelle.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-570-9
luokka 84.2
Suomennos Leena Mäntylä
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
sidottu
n. 500 s.
Ovh 27,90
Ilmestyy huhtikuussa 2012
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Kaunokirjallisuus

Jukka Niskanen

Pimeän reuna
A mm a t t i t a p p a j a

odottaa tilaisuuttaan

Potkut saanut rikostutkija Jake Klein eristäytyy suomalaiselle järviseudulle. Pienellä saarella majaileva Klein ei halua kuulla vaimostaan eikä työnantajastaan, tulevaisuudestaan
tai menneisyydestään. Hänen varustuksiinsa ei kuulu sen paremmin asetta, retkikirvestä kuin linkkuveistäkään. Niitä hän kuitenkin kaipaa, kun huomaa jonkun olevan hänen
perässään pahoin aikein.
Pimeällä saarella alkaa epätasainen mittelö aseettoman miehen ja hyvin varustautuneen
ammattitappajan kesken. Kun Jake Klein herää hytisevänä myttynä rantakalliolta, on hänen mielessään vain yksi kysymys: mitä hänellä on sellaista, että tappaja lähetetään hänen
peräänsä?
Vastaus alkaa selvitä, kun Jake löytää ystävänsä makaamassa koomassa sairaalassa. Pääosaan nousevat ystävän kuljettamat huippusalaiset ohjusjärjestelmien komponentit.
Jake Klein jäljittää ystävänsä kiduttajat yhden kerrallaan. Lopulta jäljet johtavat rikollis
organisaation majapaikkaan Barcelonaan. Jake tietää vainoojansa odottavan lähettyvillä
oikeaa hetkeä. Eikä hän aio paeta enää.
Jukka Niskanen on palkittu kirjoittaja, jonka romaani
Yölisko oli Helsingin Sanomien esikoiskirjakilpailun finaalis-

9 789524 925693

sa vuonna 2000. Rikostutkija Jake Kleinista kertovassa sarjassa on aiemmin ilmestynyt neljä osaa: Pahan kädenjälki,
Sapelikissa , Vihan kääntöpiiri ja Käärmeen kehto. Kirjoittamisen ohella Jukka Niskanen toimii muotoilun opettajana.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-569-3
luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
sidottu • n. 300 s. • Ovh 27,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-621-8

T i e t ok i r j a t
1971
1970
1969

50 vuotta
Pekka Tu

omikoski

1968
1967
1966
1965
1964
1963

Pekka Tuomikoski

50 vuotta sitten
Vuosi 1962

K i e h t ova a

lähihistoriaa nostalgisesti

kuvitettuna

sitten

1962
1961
1960

Toivesarja jatkaa nostalgiamatkaa puolen vuosisadan taakse. Runsaasti kuvitettu kirja kertoo vuoden 1962 uutistapahtumat iskevästi taustoitettuna meiltä ja
maailmalta.
TM, FM Pekka Tuomikoski on liminkalainen tietokirjailija ja toimittaja. Hän on erikoistunut historian

9 789524 925723

ja kansanperinteen popularisointiin sekä suuren yleisön tietokirjoihin. Hän on aiemmin julkaissut mm. sarjan 50 vuotta sitten viisi edellistä osaa, vuodet 1957–
1961.

•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-572-3
luokka 91.81
Kansi Niko Manikas
170 x 210 mm
sidottu • n. 180 s. • Ovh 28,90 €
Ilmestyy tammikuussa 2012

Tietokirjat
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Iiro Viinanen & Esko Se ppänen

Vasen oikea, oikea vasen
Keskustelukirjeitä

Po l i t i i k a n

ve t e ra a n i t

a at t e i d e n p u rk u t yö m a a l l a
Poliittisen kartan vastakkaisilla laidoilla elämäntyönsä tehneet Iiro Viinanen ja Esko Seppänen käyvät kiivaaseen keskusteluun aatteista, arvoista ja siitä, miten maa makaa.
Suomen kohtalonkysymykset hahmottuvat hyvin erilaisina, kun asialla on kaksi periaatteen miestä, jotka eivät arkaile sanoa mielipidettään sen enempää historian käännekohdista kuin suomalaisesta nykymenostakaan. Terävät
mielipiteet poliittisesta lähihistoriasta, ay-liikkeestä, Natosta
tai EU:sta kalahtelevat vastakkain niin, että kipinät lentävät.
Yhteinen sävel löytyy joskus yllättävistä paikoista. Molemmat tuomitsevat ahneuden ja nykypäivän kapitalismin
kohtuuttomuuden, molemmat puhuvat luonnonsuojelun ja
vihreiden arvojen puolesta, molemmat sallisivat eutanasian.
Miehiä yhdistää myös sama kohtalo: molemmat ovat sairastuneet Parkinsonin tautiin. Kokemustensa koulimina sekä
Viinanen että Seppänen ovat ennen kaikkea inhimillisyyden
ja ihmisarvon puolustajia.

Iiro Viinanen (s. 1944) on entinen kokoomuspoliitikko ja yrityselämän vaikuttaja. Viinanen toimi valtiovarainministerinä 1990-luvun alun laman ajan. Vuonna 1996 hän siirtyi vakuutusyhtiö Pohjo-

9 789524 925884

lan pääjohtajaksi. Sairastuttuaan hän jäi eläkkeelle vuonna 2001.
Esko Seppänen (s. 1946) toimi SKDL:n ja Vasemmistoliiton kansanedustajana vuosina 1987–
1996. Euroopan parlamenttiin Seppänen valittiin 1996, ja hän työskenteli siellä Vasemmistoliiton
edustajana vuoteen 2009 saakka.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-492-588-4
luokka 32.01
Kansi Suvi Sievilä
135 x 210 mm
sidottu
n. 300 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy tammikuussa 2012
Sähkökirja
ISBN/EAN 978-952-492-616-4
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Tietokirjat

Sanna Mämmi

Elämänvoimaa
7 askelta hyvään elämään

L öy d ä

r e n n om p i j a i l o i s e m p i m i n ä s i

Hyviä ohjeita rentoutumiseen, ajatuksia, näkökulmia ja harjoituksia, joita jokainen voi
helposti soveltaa omaan elämäänsä. Tunnettu mediapersoona ja elämäntaitokouluttaja
Sanna Mämmi antaa vinkkejä erilaisista liikuntamuodoista ja harjoituksista, jotka auttavat rentoutumaan ja poistamaan stressiä.
Kirja innostaa päästämään irti kiireestä ja löytämään kosketuksen omaan kehoon ja
läsnäoloon. Elämänilo löytyy pienistä asioista ja arkeen mahtuu paljon hyviä hetkiä, kunhan vain oppii seisahtumaan niiden äärelle. Kirja ohjaa myös terveellisiin ruokailutottumuksiin, jotka auttavat pitämään mielen virkeänä. Mukana on helppoja ruokaohjeita
aamiaisesta iltapalaan ja jälkiruokiin.

Life Coach Sanna Mämmi on juontanut suosittuja radio-ohjelmia eri kanavilla yli 10 vuotta. Nykyisin hän toimii myös omassa

9 789524 925990

valmennusyrityksessään. Sanna vetää myös mm. Hyvän olon per
jantai -ohjelmaa Groove FM:llä ja kirjoittaa blogia Evita-lehdelle.
Päivi Ristell on kiitetty nouseva valokuvaaja, jonka ensimmäinen yksityisnäyttely oli Naantalissa kesällä 2011.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-492-599-0
luokka 17.3
Kansi Teija Lammi
Valokuvat Päivi Ristell
160 x 205 mm • sidottu, nelivärinen
n. 160 s. • Ovh 26,90 €
Ilmestyy maaliskuussa 2012

Pirkko Ar stila

Naisen silmin
Iloa,

o iva l l u k s i a j a u u s i a n ä kö k u l m i a

Toimittaja, kirjailija Pirkko Arstila käsittelee kirjassaan elämän koko kirjoa. Aikuisen naisen
elämää kokenut, positiivinen suhtautuminen avaa uusia näkökulmia.
Missä piilee silityksen tuoma onnen tila? Entä jos miehen elämään astuu toinen nainen?
Miten arjen keskellä voi löytää onnen kuin perhosen lennon? Miten nousta surun syvänteestä?
”Emon tuska ei koskaan katoa”, Pirkko Arstila kirjoittaa menetettyään poikansa ja työstäen suruaan. Hän luottaa elämän kantavaan voimaan myös vakavan sairauden kohdatessaan.
Pirkko Arstilan terävät huomiot riemastuttavat ja yllättävät. Hänen tekstinsä ovat elämän
tuoksuisia pieniä tarinoita.
Pirkko Arstila oli ensimmäinen MTV:n Kymmenen uutisten
naisuutisankkuri. uutisista hän siirtyi Huomenta Suomi -ohjelman

9 789524 925921

juontajaksi. Arstila siirtyi eläkkeelle 2002 ja toimii nykyään freelancerina kirjoittaen kolumneja mm. ET-lehteen, Satakunnan Kansaan ja Uudenkaupungin Sanomiin.

•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-492-592-1 • luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 200 mm • sidottu • n. 200 s. • Ovh 27,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012
Sähkökirja ISBN / EAN 978-952-492-622-5

Tietokirjat
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Linda Blair
linda Blair

Esikoinen, keskimmäinen vai kuopus?
Miten syntymäjärjestys ohjaa elämää

K a n s a i nv ä l i n e n

m e n e s t y s t e o s n y t s u om e k s i

Kirja kertoo, miten asemasi perheen ikäjärjestyksessä vaikuttaa luonteeseesi ja jopa puolison
tai ammatin valintaasi. Se, olitko esikoinen, keskimmäinen, kuopus vai ainoa lapsi, on Blairin mukaan yksi tärkeä palanen siinä palapelissä, josta rakentui juuri tämä yksilöllinen, ainutlaatuinen Sinä.
Kirja syventää itsetuntemusta ja antaa välineitä sisarustesi ja muiden lähelläsi olevien ihmisten ymmärtämiseen. Se valaisee myös ihmissuhteidesi dynamiikkaa ja antaa välineitä ratkaista
suhteissa toistuvia ongelmatilanteita.
Blairin teos nousi heti ilmestyttyään otsikoihin Yhdysvalloissa, ja se on käännetty useille
kielille.

Esikoinen,
keskimmäinen
vai kuopus?

Miten

syntyMäjärjestys ohjaa eläMää

Minerva

Linda Blair on amerikkalainen psykologi ja psykoterapeutti. Hän on julkaissut useita alan tutki-

9 789524 925730

muksia sekä suuren yleisön tietokirjoja.

•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-573-0 • luokka 17.3
Suomennos Maikki Soro • Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • sidottu • n. 250 s. • Ovh 29,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012

Matti Hakanen

Onnistumisen taito
7 väylää parempaan golfiin ja bisnekseen

P a ra n n a

peliäsi bisneksen opeilla

–

j a p ä i nv a s t o i n
Sekä golfissa että bisneksessä menestymisen esteet ovat usein yllättävän samankaltaisia. Myös
onnistumisen avaimet ovat molemmissa pitkälti yhteisiä. Golf ja liike-elämä vaativat tilannetajua ja jatkuvaa kehittymistä. Ja ennen kaikkea: molemmat ovat ajattelevan ihmisen pelejä.
Matti Hakanen osoittaa, että sekä golfiin että bisnekseen on löydettävissä menetelmiä, joiden avulla löytyy onnistumisen ilo.
Kirjan golf-asiantuntijana on toiminut PGA pro Hannu Kuussaari. Hänellä on runsaasti kokemusta niin pelaajana kuin valmentajanakin. Kuussaari on entinen maajoukkuepelaaja ja
toiminut PGA prona vuodesta 1984.
DI, KTM, YTL Matti Hakanen
on toiminut yritysten asiantuntija- ja

9 789524 925914

konsultointitehtävissä yli 30 vuotta.
Hän on julkaissut useita yritystoiminnan strategioita ja verkostoitumista
käsitteleviä teoksia.

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-492-591-4
Kirjastoluokka 79.34 (golf), 69.1 (yritystoiminta)
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 125 x 210 mm • Sidosasu sidottu • Sivumäärä n. 250 s.
Ovh 28,90 • Ilmestyy maaliskuussa 2012
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-623-2
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Tietokirjat

Pauli Juuti

Saako työssä viihtyä?
Tositarinoita työelämästä

Miten

s y n t y vät p o s i t i iv i s e t

t y ö e l ä m ä kok e m u k s e t ?
Kuvitteellinen opintopiiri saa tehtäväkseen pohtia omaa suhdettaan työelämään. Jokaiselle annetaan
luettavaksi Juha Siltalan kirja Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Opintopiiriläiset tarkastelevat mm.
työmotivaatiota, asenteita, organisaatiokulttuuria ja johtamista.
Mukaansatempaava kirja kuvaa opintopiirin työskentelyä ja jäsenten omia kokemuksia työelämästä.
Tositarinat avautuvat elämänmakuisina tilanteina ja episodeina. Kirja etenee kuin romaani, jonka käänteisiin lukija voi helposti samaistua. Se perustuu kuitenkin aineistoon, jota on kerätty ”Kestävään tuottavuuteen liittyvät tarinat” -tutkimukseen. Kaikki kirjassa esitetyt organisaatiotarinat ja kokemukset
ovat todellisia. Sen sijaan kirjassa esitetyt hahmot ja tarinan juoni ovat mielikuvituksen tuotetta. Kirja
tarjoaa mielenkiintoisen lukuelämyksen sekä hyviä välineitä työelämän kehittämiseen.
Pauli Juuti on Johtamistaidon Opisto ry:n
tutkimusjohtaja ja Lappeenrannan teknillisen yli-

9 789524 926089

opiston johtamisen ja organisaatioiden professori. Lisäksi hän on Tampereen yliopiston henkilöstöasioiden ja johtamisen dosentti. Juuti on
kirjoittanut yli 40 johtamiseen ja työelämään liittyvää kirjaa ja tutkimusta.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-608-9
luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • sidottu
n. 240 s. • Ovh 29,90
Ilmestyy helmikuussa 2012
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-619-5

Toimittanut A ntti Alanen

Elokuva ja psyyke 3
Tarinan lumous
Miten Andrei Tarkovski sukeltaa lapsuutensa muistoihin? Miten vampyyreistä on tullut teinineitojen
unelmarakastajia? Mitä Harry Potter kertoisi psykoanalyytikon sohvalla?
Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen ja Helsingin psykoterapiaseuran symposiumien pohjalta
koottu kolmas Elokuva ja psyyke -kirja paneutuu tarinoiden lumovoimaan.
Esiteltävät elokuvat, artikkelit ja kirjoittajat: Peili, Riitta Tähkä; Harry Potter sohvalla, Maria Häkkinen; Tunnit, Susanna Välimäki; Kaunotar ja hirviö, Christel Airas; Nosferatu, Mikael Enckell; Nykypäivän vampyyrit, Outi Hakola; Nuori kapinallinen, Jukka Tervo; Neljä kirjettä tuntemattomalta
naiselta, Antti Alanen; Ensimmäisen elokuvan taika, Peter von Bagh.
Kirjan toimittaja Antti Alanen on Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ohjelmistosuunnittelija. Peter von Bagh on Taideteollisen korkeakoulun elokuvahistori-

9 789524 926140

an professori sekä elokuvahistorioitsija ja -ohjaaja. Jukka Tervo on musiikkiterapeutti ja toimittaja. Susanna Välimäki on musiikkitieteen dosentti, Outi Hakola on
elokuvatutkija. Riitta Tähkä, Maria Häkkinen, Christel Airas ja Mikael Enckell ovat
psykoanalyytikkoja ja koulutusanalyytikkoja.

•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-614-0
luokka 77.4
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • sidottu
n. 240 s. • Ovh 28,90 €
Ilmestyy maaliskuussa 2012

Tietokirjat

Bernard Jakoby

Tie tuolle puolen
Miltä kuoleminen tuntuu

Kirja,

j ok a h ä l v e n t ä ä

k u o l e m a n p e l ko a
Positiivinen ja lohdullinen selvitys kuoleman prosessista ja
kuolevien tuntemuksista. Kirja sisältää lukuisten ihmisten
kokemuksia tilanteissa, joissa heidät on jo todettu kliinisesti kuolleiksi, mutta joista he ovat kuitenkin vironneet, ”heränneet uudelleen henkiin”. He kertovat olleensa tietoisia tapahtumista ja tunteneensa useimmiten suurta rauhaa eikä
lainkaan kipua. Monilla on myös kokemuksia erilaisista aistihavainnoista ja kuolleiden omaisten kohtaamisesta.
Jakoby kuvaa kuolemanrajakokemusta hengelliseksi ja
puhdistavaksi kokemukseksi, joka vaikuttaa syvästi ihmiseen
ja hänen persoonallisuuteensa.
Rajakokemusten lisäksi teos käsittelee surutyön vaiheita
ja kuoleman kokemusta universaalina, uskonnollisena ja historiallisena ilmiönä. Kirja kertoo myös kuoleman tutkimuksesta ja tutkimusten perusteella laaditusta saattohoitomallista, jossa sekä kuoleva että omaiset otetaan huomioon ja heitä
tuetaan koko prosessin ajan. Jakoby korostaa, kuinka tärkeää
on suoda jokaiselle mahdollisuus arvokkaaseen kuolemaan ja
vapaus päättää, milloin ei enää halua elämää jatkettavan keinotekoisesti.

Bernard Jakoby on saksalainen kuolemantutkimuksen dosentti ja kirjallisuustieteen maisteri. Jakoby on tutkinut kuolemaa ja kuolemanrajakokemuksia n. 30

9 789524 925778

vuoden ajan ja julkaissut useita aihetta käsitteleviä kirjoja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-577-8
Luokka 17.3
Suomennos Antti Alanen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012
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Tietokirjat

Katri Korolainen-Vi rka järv i & Lauri Leinonen

(Lähes) Täydellinen polttarikirja
K a ivat t u k ä s i k i r j a

kaikille

kaasoille ja bestmaneille
Mainio opas-, ideointi- ja muistikirja kaikille polttareita järjestäville ja niihin osallistuville.
Kirjaan voi myös tallentaa niin suunnittelun kuin itse juhlankin vaiheet ja hauskat tarinat.
Valmiin kirjan voi antaa muistoksi hääparille.
Kirja seuraa polttareiden järjestämistä kronologisesti. Mukana on toteutusideoita, inforuutuja ja vapaata tilaa omille suunnitelmille ja muistiinpanoille. Kun kirjan kääntää ympäri, se
toimii myös häissä esillä pidettävänä muisto- ja lahjakirjana. Siinä on polttareihin osallistuneiden ystäväkirjasivut sekä sivuja polttarimuistoja varten.
Hyvät ideat ja huolellinen suunnittelu ovat onnistuneiden polttareiden avain. Siinä tämä
kirja on oiva apu.
Katri Korolainen-Virkajärvi (s. 1984) on
opiskelijavaikuttaja, historioitsija ja polttarifanaatik-

9 789524 925877

ko. Hän on aiemmin julkaissut useita lahjakirjoja ja ollut
mukana toimittamassa erilaisia opiskelijalehtiä.
Lauri Leinonen (s. 1983) on kokenut polttarikävijä,
graafikko ja kuvittaja. Hän on taittanut useita tieteellisiä- ja opiskelijalehtiä sekä ollut mukana niiden toimittamisessa.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-587-7
Luokka 30.12
Kansi Lauri Leinonen
170 x 210 mm
Sidottu, mv-kuvitus
160 s.
Ovh 25,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012

Minna Saarelma

Kissojen nimipäiväkirja
Mikä

kissalle nimeksi?

Kissojen nimipäiväkirja sisältää Helsingin yliopiston almanakkatoimiston ensimmäisen virallisen kissojen nimipäiväkalenterin, joka julkaistaan vuonna 2012.
Kalenterin ohella kirja antaa perustietoa suomalaisten kissojen nimistä ja nimenantoperusteista. Tekstiä värittävät kissanomistajien tarinat lemmikkiensä nimeämisestä.
Oiva lahjakirja kaikkiin kissanristiäisiin.
FT Minna Saarelma on nimistöntutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa.

9 789524 926027

Hän on laatinut kissojen virallisen nimipäiväkalenterin. Aiemmin hän on julkaissut mm.
teokset Koirien nimipäiväkirja sekä Nimi lap
selle.

•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-602-7
Luokka 67.452
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 190 mm
Sidottu • n. 120 s. • Ovh 25,90
Ilmestyy helmikuussa 2012
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Owen Rob ert s – Hannu Jännes

Lintujen äänet luonnossa
Tunnista 96 lajia
Kirja ja sen mukana tuleva CD opettavat tunnistamaan 96 lintulajia. Kustakin lajista on valokuva, jota tekstiosuus täydentää. Kirjassa on samalla tietoa lajin esiintymisalueista, ravintotottumuksista ja pesimätavoista, sekä siitä, onko laji muutto- tai paikkalintu.
Lintujen äänien opettelu alkaa siitä, että oppii ensin tuntemaan tutuimmat ja yleisimmät lajit, joita kuulee kaikkialla. Kun ne ovat tulleet tutuiksi, voi alkaa erottaa joukosta myös harvemmin kuultuja lintuja.
Ääninäytteet löytyvät kirjan perusteella helposti – ja päinvastoin: lintulajin numero kirjassa on aina sama kuin ääninäytteessä. Ääninäytteet voi ladata omalle MP3:lle ja ottaa mukaan
luonto- ja linturetkille.

Hannu Jännes on maineikkaan englantilaisen Birdquest-yhtiön ”senior leader”. Hän
on äänittänyt lintujen ääniä vuodesta 1990 lähtien ympäri maailmaa, erityisesti Pohjois-

9 789524 926072

maissa ja Aasiassa. Hän on julkaissut useita äänikokoelmia, mm. Linnunlaulun Suomi.
Owen Roberts on tunnettu englantilainen ornitologi.
Suomentaja Pekka Nikander on BirdLife Suomi ry:n omistaman Lintuvaruste Oy:n
toimitusjohtaja ja tunnettu lintumies. Hän on suomentanut useita lintukirjoja.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-607-2
Luokka 56.8
Suomennos Pekka Nikander
Kansi Peter Gwyer
150 x 210 mm
Sidottu, sisältää ääninäyte CD:n
64 s. • Ovh 19,90
Ilmestyy helmikuussa 2012

Michael Lohman

Pieni siilikirja
Ti e s i t k ö

t ä m ä n s i i l i y s t ävä s t ä s i ?

Siilit kesyyntyvät melko helposti ja niiden puuhia on hauska tarkkailla. Sen, jolla on ilo saada piikikkäitä alivuokralaisia pihapiiriinsä, on hyvä tietää miten niiden kanssa tulee toimia.
Tästä käytännöllisestä oppaasta saa tietoa siilien vastuulliseen käsittelyyn. Kirjassa on paljon
hyödyllistä tietoa siilien elämästä: elinympäristöt, anatomia, käyttäytyminen, ravinto, viholliset, talvehtiminen ja siilien suojelu. Kirja antaa myös ohjeita siiliystävällisen pihan suunnitteluun. Opas sisältää myös siilinhoidon perusteet, ohjeet orpojen siilien kasvattamiseen ja sairaiden eläinten hoitamiseen.

Dr. Michael Lohman (s. 1933) on saksalainen biologi, joka on
tehnyt tutkimustyötä sekä kotimaassaan että Yhdysvalloissa. Loh-

9 789524 925761

man on kirjoittanut useita luonto-oppaita. Hän toimii aktiivisesti
luonnonsuojelutyössä ja on innokas ornitologi.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-576-1
Luokka 56.8
Suomennos Marita Vihervuori
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
155 x 210 mm • Sidottu, nelivärinen
96 s. • Ovh 23,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012
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Tietokirjat

Mauri Lei vo

Kuikka

MAURI L E I VO

Alkulintu

KUIKKA alkulintu

Vakka & Kansi

L u o n t ok u v a n

Pohjoisen taigavyöhykkeen uljaasta alkulinnusta, kuikasta, on
nyt ensimmäistä kertaa Suomessa tehty oma upea kirjansa.
Taidokkaat, toiminnalliset lähikuvat esittävät tapahtumia,
joita harva on päässyt näkemään. Graafisen pelkistetyt, lyyrisen kauniit kuvat kuikasta omassa järvimaisemassaan esittelevät
upeasti yhden linnustomme hienoimmista ja kiehtovimmista
edustajista. Vangitsevat kuvat ovat täynnä tunteita, mielikuvia,
estetiikkaa ja mystiikkaa.
Leivon rikas teksti kuvailee elävästi, millainen lintu kätkeytyy mustavalkean höyhenpeitteen alle. Mitkä ominaisuudet tekevät kuikasta vertaansa vailla olevan mestarikalastajan, missä
kuikat talvehtivat ja mitä tiedetään niiden muuttomatkoista.
Leivo kertoo myös mitä tapahtui eräälle kuikkapariskunnalle
sen saavuttua jälleen kerran jatkamaan sukua pienelle eteläsuomalaiselle metsäjärvelle. Autenttiset, maastossa kirjoitetut päiväkirjat tuovat kuikkaperheen ilot ja surut aivan lukijan ulottuville.

Mauri Leivo on sipoolainen valokuvaaja, biologi, kirjailija ja luontomatkaaja. Hän on aiemmin julkaissut mm. kirjat Nuuksio – Miljoonan ihmisen

9 789525 912234

erämaa, Lintujärvi (joka valittiin vuoden 2006 luontokirjaksi), Kevätmuut
to sekä Savanni hengittää.

juhlaa

•
•
•
•
•
•
•
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ISBN/EAN 978-952-591-223-4
Luokka 56.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
270 x 245 mm
Sidottu, 4-värinen
176 s.
Ovh 41,90 €
Ilmestyy maaliskuussa 2012
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Laura Jackso n

Freddie Mercury
Elämäkerta

Originellin

taiteilijan

Freddie

Mercury
E lä m ä kEr t a

k i e h t ova e l ä m ä n t a r i n a
Tämä bestseller-elämäkerta kertoo, miten Sansibarin saarella
syntyneestä Farrokh Bulsarasta tuli koko maailman tuntema
Freddie Mercury ja minkälainen mies tähtikultin takana todella oli.
Queen-yhtyeen riikinkukkomainen nokkamies osasi ylitsevuotavat show-elkeet, ja hänen värikäs persoonansa säteili juuri sitä karismaa, josta rock-legendat syntyvät. Freddie Mercuryn
yksityinen puoli oli kuitenkin monella tavalla vastakkainen hänen julkisuudessa luomalleen imagolle. Anteliaan, ystävällisen
ja herkän kirjallisuuden ja taiteiden harrastajan tunsi vain pieni lähipiiri.
Kirja kattaa Freddie Mercuryn koko uran aina hänen traagiseen kuolemaansa saakka. Queen-yhtyeen jäsenten ja Freddie
Mercuryn lähimpien ystävien ainutlaatuiset haastattelut piirtävät lukijalle moniulotteisen kuvan yhdestä kaikkien aikojen
suosituimmista rock-ikoneista.
Freddie Mercurysta on tekeillä suuren mittaluokan elokuva,
joka tuo tähden vuonna 2012 uudelleen parrasvaloihin.

Laura Jackson on tunnettu tähtien elämänkertojen kirjoittaja. Hän on julkaissut mm. seuraavat kirjat: Paul Simon: The definiti

9 789524 925716

ve biography, Bono: The biography, Queen: The definitive biography,
Ewan Mc Gregor: A force to be reckoned with sekä Jon Bon Jovi.

Laura Jackson
m ine r v a

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-571-6
Luokka 78.99
Suomennos Juuso Arvassalo
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, 16-siv. kuvaliite
n. 250 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012
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Muistelmat Henkilökuvat

Theo Fleu ry

Kovaa peliä
NHL:n huippukiekkoilijan raju elämä

Pä i h d e h u u ru i h i n
k a d o n n u t j ä ä k i e kko u r a
Harvinaisen avoimessa elämäkerrassaan Fleury kertoo urheiluuransa lisäksi alkoholismistaan, huumeiden käytöstään, sek
suaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutumisestaan ja itsemurha-aikeistaan. ”Tämä on ollut uskomaton matka. Kovin moni
ei palaa sieltä, missä minä olen käynyt.”
Kun Calgary Flames varasi 19-vuotiaan Fleuryn NHL:ään
vuonna 1987, alkoi ura, joka näytti johtavan tähtiin. Fleury
voitti Stanley Cupin vuonna 1989, ja lähtiessään Calgarystä
1999 hän piti hallussaan lukuisia joukkue- ja NHL-ennätyksiä.
Vuoden 2002 olympialaisissa Fleury oli kultajoukkueen avainpelaaja. Kuitenkin jo saman vuoden lokakuussa hänet asetettiin
pelikieltoon päihdeongelmien vuoksi.
Fleuryn holtittoman käytöksen aiheuttamat ongelmat kasautuivat kasautumistaan, kunnes hän NHL:stä pois potkittuna, miljoonat viinaan ja huumeisiin hukanneena löysi itsensä istumassa talonsa kellarissa pistoolin piippu suussaan. Itsemurhaa
hautonut mies päätti kuitenkin löytää toisen tien ulos ongelmistaan.
”Kirja on yksi rajuimmista ja rehellisimmistä urheilijaelämäkerroista maailmanhistoriassa.”
    – Vesa Rantanen, Veikkaaja
”Theo Fleuryn tarina oli vakuuttava, liikuttava, hauska, surullinen ja ennen kaikkea urheilijaelämäkerraksi hyvin rehellinen.
Lue tämä!”
    – Tuomas Kyrö
Kanadalainen Theo Fleury (s.1968) on entinen ammattijääkiekkoilija. Hänet muistetaan yhte-
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nä NHL:n loistavimmista laitahyökkääjistä. Syksyllä
1994 hän piipahti NHL:n työsulun aikana Suomessa
pelaamassa kymmenen ottelua Tampereen Tapparassa.

•
•
•
•
•
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ISBN /EAN 978-952-492-600-3
Luokka 79.37
Suomennos Katja Kangasniemi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 360 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012
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Ameneh Bahra mi

Silmä silmästä
”Kosijani heitti happoa kasvoilleni.
Nyt hänen kohtalonsa on minun käsissäni.”
Kun kaunis iranitar Ameneh Bahrami kerta toisensa jälkeen torjuu innokkaan ihailijansa kosinnan,
tämä heittää kostoksi rikkihappoa hänen kasvoilleen. Ameneh menettää näkönsä ja on tuomittu elämään loppuelämänsä kasvot julmasti tuhottuna.
Nuori nainen päättää aloittaa taistelun paitsi terveytensä, myös oikeuksiensa puolesta. A
 lkaa uskomaton oikeusprosessi. Uhrin ensisijainen vaatimus on verikosto. Ja islamilaisen oikeusistuimen antama
tuomio onkin yksiselitteinen: silmä silmästä. Ameneh saa sokaista päällekarkaajansa hapolla.
Amenehin ensimmäinen ajatus on, että hän haluaa panna tuomion täytäntöön mahdollisimman
pian. Vai voisiko hän sittenkin antaa anteeksi?
Iranilainen Ameneh Bahrami syntyi Teheranissa 1978. Hän
oli 24-vuotias, kun opiskelijatoveri tuhosi hänen kasvonsa ha-

9 789524 925815

polla. Amenehille on sittemmin tehty 17 kirurgista operaatiota,
mutta hän on edelleen pahasti epämuodostunut.

•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-581-5 • Luokka 99.1
Suomennos Anne Mäkelä • Kansi Moritz Röder
135 x 210 mm • Sidottu • n. 250 s.
Ovh 29,90 • Ilmestyy huhtikuussa 2012

Roger Man ve ll – Heinrich Fraenkel

Sotakirjat

Goebbels

ja historia

Kolmannen valtakunnan propagandaministeri

Natseista

va a ra l l i s i n

Ilman Goebbelsin ilmiömäisiä propaganda- ja organisaatiotaitoja Hitler ei ehkä koskaan olisi
päässyt diktaattorin asemaan. Goebbels ymmärsi intuitiivisesti, minkälaisin keinoin ”kansanvalistus” olisi toteutettava, jotta se tehokkaimmin rakentaisi ja tukisi Hitlerin valtaa. Modernin totalitarismin monimutkaisen propagandakoneiston luojana Goebbelsia voidaan perustellusti pitää yhtenä vuosisatansa pahimpana ja kohtalokkaimpana hahmona.
Autenttisiin haastatteluihin perustuva kirja kertoo Goebbelsin uran koko kaaren. Se kuvaa propagandaministeriä valtansa huipulla, puhetaidon mestaria ja armotonta vallankäyttäjää. Teos kertoo myös tarinan dramaattisen lopun, Hitlerin uskollisimman kätyrin Berliinin
bunkkerissa suorittamassa viimeistä propagandatehtäväänsä: itsensä, vaimonsa ja kuuden lapsensa murhaa.
Roger Manvell (1909–1987) oli Britannian elokuva-akatemian ensimmäinen johtaja. Toisen maailmansodan aikana hän teki propagandafilmejä Britannian hallituk-

9 789524 925846

selle. Vuodesta 1975 hän opetti Bostonin yliopistossa elokuvan historiaa. Hänet nimitettiin professoriksi 1982.
Heinrich Fraenkel (1897–1986) oli amerikkalainen kirjailija ja elokuvakäsikirjoittaja.
Yhdessä Manvell ja Fraenkel ovat kirjoittaneet useita natsi-Saksan keskeisten hahmojen elämäkertoja.

•
•
•
•
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ISBN /EAN 978-952-492-584-6 • Luokka 99.1
Suomennos Juhani Nieminen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu, 16-siv. kuvaliite
n. 350 s. • Ovh 31,90
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Sotakirjat ja h1storia

Atso Haapanen

Viholliset keskellämme
Desantit Suomessa 1939–1944

Va koo j i n a

j a m a a n p e t t u re i n a

t u om i t t u j e n ko h t a l o t

S u om e s s a

Suomeen lähetettyjen desanttien ja täällä sodan aikana vakoojiksi värvättyjen henkilöiden kohtalot ovat nyt ensimmäistä kertaa kattavasti yksissä kansissa. Kenttäoikeuksien pöytäkirjoihin
ja muuhun autenttiseen arkistomateriaaliin perustuva suurtyö
kattaa kaikki asiakirjoista löytyvät Suomen kenttäoikeuksissa vakoojina tai maanpettureina kuolemaan tai elinkautiseen kuritushuonerangaistukseen tuomitut.
Toisen maailmansodan aikaan Suomeen vakoilua tai sabotaasia varten lähetetyistä laskuvarjomiehistä suurin osa jäi nopeasti
kiinni. Muutamat antautuivat itse heti maahan tullessaan. Toiset
suorittivat tehtävän loppuun ja kiinni jäätyään surmasivat itsensä. Tämä johtui siitä, että venäläiset pelottelivat desantteja kaamealla kohtalolla, mikäli he jäisivät suomalaisten vangeiksi. Vakoilijoiksi värvättiin mieluusti suomalaisiakin, mm. 1930-luvulla
Neuvostoliittoon muuttaneita sekä rajapitäjien asukkaita.
Mikäli kiinnijäänyt desantti oli ulkomaalainen, hän sai tuomion vakoilusta. Vakoilijoiksi värvätyistä Suomen kansalaisista
siviilit tuomittiin maanpetoksesta ja sotilaat sotapetoksesta. Yleisimmät tuomiot olivat kuolemantuomio ja elinkautinen kuritushuonerangaistus.

Atso Haapanen on porvoolainen tietokirjailija,
jonka tuotanto on keskittynyt ilmailu- ja sotahistoriaan
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sekä eräkirjallisuuteen.

•
•
•
•
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ISBN /EAN 978-952-492-585-3
Luokka 92
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, 8-siv. kuvaliite
n. 500 s.
Ovh 33,90
Ilmestyy huhtikuussa 2012
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-624-9
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Mari Mörö – Minna Immonen

Sydämestä sinulle
Ju h l a n ,

ilon ja onnen hetkiin

Kaunis lahjakirja ystävälle, rakkaalle, läheiselle. Oiva valinta kaikkiin kevään juhliin ja merkkipäiviin.
Onnittele, muista tai ilahduta tärkeää ihmistä Mari Mörön herkin runoin ja Minna Immosen hurmaavin kukka-aiheisin akvarellein.
Kirja on kuin onnittelukimppu, joka ei kuihdu. Sen lämpimät sanat välittävät tunteesi ja
ilahduttavat lahjan saajaa yhä uudelleen.

Mari Mörö on palkittu kirjailija, joka on julkaissut useita romaaneja, novellikokoelmia ja lastenkirjoja. Hän on myös toiminut

9 789524 926270

pitkään luovan kirjoittamisen opettajana ja sanataideohjaajana.
Minna Immonen on oululainen akvarellisti ja korttitaiteilija.
Hän on kuvittanut mm. teokset Lumen valossa (2006), Iloa, on
nea, uskallusta (2007), Elämä kaikissa väreissä (2007), Sinulle –
Rohkeuden, toivon ja ilon sanoja (2008) sekä Sydän sanoja tulvil
laan (2010).

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-492-627-0
Luokka 82
Kansi Minna Immonen
130 x 245 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 60 s.
Ovh 22,90
Ilmestyy helmikuussa 2012

Anna Zagoras-Uotinen

Lasten kanssa Helsingissä
100 parasta menovinkkiä pääkaupunkiseudulla

Lapsiperheen

matkaopas

p i kk u v ä e n s u o s i kk i ko h t e i s i i n
Lasten kanssa Helsingissä on mainio apu, kun mietit, mitä kivaa koko perhe voisi tehdä yhdessä. Pääkaupunkiseudulta löytyy suuri määrä mielenkiintoisia kohteita, joihin suunnata
0–12-vuotiaiden lasten kanssa.
Kirja listaa 100 kivaa ajanviettotapaa lapsiperheille. Löydät oppaasta niin maksullisia kuin
maksuttomia kohteita, ulkoilmatouhua ja sisätiloissa tapahtuvaa toimintaa, lapsille kohdistettuja museoita ja näyttelyitä, luontokohteita, puistoja ja paikkoja, joissa on mahdollista nähdä eläimiä. Mukana on myös ideoita lastenkutsuille sekä harrastevinkkejä.
KTM Anna Zagoras-Uotinen on helsinkiläinen kahden lapsen kotiäiti, jonka harrastaa

9 789524 925938

mm. valokuvausta.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-593-8
Luokka 40.71
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
160 x 205 mm
Sid. pehmeäkantinen, nelivärinen
n. 160 s.
Ovh 24,90
Ilmestyy huhtikuussa 2011
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Pauli Jokinen

Helsinki kävellen
Walking in Helsinki
Прогулки по Хельсинки
12 reittiä historiaa ja nähtävyyksiä
12 routes of history and sightseeings

12

м а р ш ру т о в : и с т о р и я и

д о с т о п р и м е ч ат е л ь н о с т и

Прогулки

по

Ko l m i k i e l i n e n

Хельсинки
Helsinkiin

opas

t u t u s t u va l l e

Helsinki kävellen -kirja esittelee 12 kävelyreittiä suomen-, englannin- ja venäjänkielellä.
Kirja esittelee kaupungin tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat nähtävyydet, hienoa arkkitehtuuria ja näyttävää julkista taidetta. Reitit kulkevat meren rannalla, puistoissa ja vilkkaassa kivikaupungissa.
Reittien yhteydessä on esitelty myös Helsingin ravintola- ja kahvilaelämän klassikoita, joihin retkeilijät voivat hetkeksi pysähtyä. Ne ovat nähtävyyksiä sinänsä, onhan niillä kaikilla
oma historiansa ja tarinansa kerrottavanaan.
Pauli Jokinen on Helsingin historiaan, kulttuuriin ja julkiseen taiteeseen perehtynyt toimittaja ja

9 789524 926010

tietokirjailija. Hän on aiemmin julkaissut kirjat Sun
nuntaikävelyllä Helsingissä (2010) ja Kulttuurikävelyl
lä Helsingissä (2011).

•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-601-0
Luokka 42.33
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
125 x 210 mm
Sid. pehmeäkantinen, kuvitettu, nelivärinen
n. 150 s. • Ovh 26,90 €
Ilmestyy helmikuussa 2012

Saarijärvi kuvina
Kappale

kauneinta

S u om e a

Saarijärvi on erityinen kaupunki, jonka maine ja tunnettuus ovat suuremmat kuin sen koko antaisi ymmärtää. Saarijärven Kameraseuran kuvista koottu kirja kertoo, miltä kaupunki näyttää tänään.
Teos on läpileikkaus elämän kirjosta Saarijärvellä eri vuodenaikoina; elämän sykettä ja
koskematonta luontoa, vireää teollisuutta ja monipuolisia palveluita, kulttuuria ja harrastuksia. 2000-luvun Saarijärvi esittäytyy kuvin ja sanoin.
Kirjan tekstit on kirjoittanut vahva saarijärveläinen vaikuttaja, Sampo-lehden pitkäaikainen päätoimittaja Maire Hyvönen.

9 789525 912180

•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-591-218-0 • Luokka 42.45
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy • 220 x 250 mm
Sidottu, nelivärinen • 160 s. • Ovh 39,00
Ilmestyy tammikuussa 2012
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Nunna Kristoduli

Hiljaisuuden kosketus
Sielun

ra v i n t o a k i i r e i s e l l e k u l k i j a l l e

Nunna Kristoduli osoittaa teoksessaan, millainen voima on hiljaisuudessa ja hiljentymisessä
ja miten vuosisatojen kristillinen traditio voi hoitaa aikamme kiireistä ihmistä syvästi ja koskettavasti. Hän puhuu kuuliaisuudesta, rakkaudesta ja kärsimyksestä, mutta myös siitä suuresta ilosta, joka hengelliseen elämään kuuluu.
Mm. Filokalian, ortodoksisen hengellisyyden peruskirjaston, suomentajana ja toimittajana
nunna Kristoduli tuntee syvällisesti ortodoksisen tradition ja sen suuret opettajat. Menneiden
sukupolvien pyhien lisäksi hän esittelee oman aikamme pyhiä ihmisiä ja ihmeitä. Nunna Kristodulista on tullut kirkkokuntien rajat ylittävä hengellinen äiti ja yksi aikamme merkittävimmistä uskonnollisista kirjoittajista.

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

9 789524 925891

on aiemmin julkaissut mm. kirjat Rukouksen valaisema tie, Sielun lääke, Ru
kouksen virta ja Sydämen kaipuu sekä yhdessä Suvi-Anne Siimeksen kanssa
kirjeenvaihtokirjan Taivas alkaa maasta.

•
•
•
•
•

ISBN / EAN 978-952-492-589-1
Luokka 20
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
130 x 210 mm • Sidottu • n. 200 s. • Ovh 28,90
Ilmestyy helmikuussa 2012

Risto Kormilainen

Valoa ja varjelusta A rk i p ä i v ä n

kok e m u k s e s t a n o u s e v a a h e n g e l l i s y y t t ä

Risto Kormilaisen elämänmakuinen teos osoittaa, miten olemassaolomme suuret kysymykset tulevat vastaan aivan arkisissa hetkissä. Kirjan ihmisläheiset tarinat kumpuavat jokapäiväisestä elämästä, mutta ne avaavat näköalan aina vähän kauemmas, sinne missä ihminen on
perusasioiden äärellä.
Usko Jumalaan on kuin yksiöinen jää: se on olemassa, mutta ei vielä oikein kanna. Jumalan olemassaolon pohtiminen kertoo ihmisen kaipauksesta ja ikävästä. Tämä kaipuu on samalla kertaa sekä häkellyttävää että luonnollista. Ikään kuin meidät olisi tarkoitettu hakeutumaan
uskon ja epäuskon rajalle.
Elämänpoluilla kyselevän ja epävarman etsijän ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin. Usko on
luottamista siihen, että kaiken epävarmuuden keskellä on turvallista kulkea eteenpäin.
Kirja on isotekstinen ja sopii erinomaisesti lahjakirjaksi.
Risto Kormilainen on Suomussalmen kirkkoherra ja Kajaanin rovastikunnan lääninrovasti. Kormilainen

9 789524 925907

on julkaissut yli 30 teosta, joiden joukossa on runoutta,
proosaa, hartautta ja meditaatiokirjallisuutta.

•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-590-7 • Luokka 24.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
220 x 220 mm • Sidottu, nelivärikuvitus
n. 60 s. • Ovh 16,90
Ilmestyy helmikuussa 2011
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Kirsi Tuom inen – Olavi N iemi

Maanpeitekasvit
Luo vehreä pihapiiri

Helppohoitoiset

pihan

kaunistajat
Maanpeitekasvien avulla on mahdollista luoda viihtyisä ja
vehreä pihapiiri sinnekin, missä kasvuolosuhteet eivät ole
parhaat mahdolliset.
Maanpeitekasvit soveltuvat kaikenlaisiin pihoihin. Niitä voi käyttää myös hankalissa paikoissa, kuten salaojitetuilla
seinänvieruksilla, kosteilla tai kuivilla ojanreunuksilla, kivikkoisessa ja kallioisessa maastossa.
Maanpeitekasveja voi hyödyntää luovasti monin tavoin:
nurmikon tilalla, puiden alustoilla, rinteissä, autotallin, maakellarin tai vajan viherkattoina, ohjamaan tai estämään kulkemista, kasvuston yhdistäjänä luomaan puutarhasta eheä
kokonaisuus. Matalakasvuisina maanpeitekasvit ovat oiva
valinta myös risteyksissä ja muilla alueilla, joilla näkyvyys ei
saa estyä.
Kirja tarjoaa uusia ideoita kokeneille viherpeukaloille ja
selkeitä käytännön ohjeita noviiseille.

Hortonomi Kirsi Tuominen on puutarhaopettaja ja kokenut puutarhaneuvoja. Aiemmin ilmes-

9 789524 926041

tyneet teokset Kaikki kompostoinnista ja Tuoksuva
puutarha ja parveke.
Olavi Niemi on vihtiläinen puutarhaharrastaja
ja valokuvaaja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-604-1
Luokka 67.3
Kansi Päivi Veijalainen
Kuvat Olavi Niemi
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 160 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy helmikuussa 2012
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Helga Gropper

To t e u t a

25

Pihasuunnittelun ABC

pihaunelmasi

Tästä kirjasta saat paitsi virikkeitä ja ideoita, myös selkeät ja käytännönläheiset ohjeet onnistuneeseen pihasuunnitteluun ja valmiin pihan hoitoon.
Perspektiiviin piirretyt kuvat auttavat hahmottamaan kokonaisuutta. Suunnitelmissa näkyvät kaikki yksittäiselementit, tarkka tilanjako ja istutukset. Jokaisesta suunnitelmasta on tiivistelmä rakennusyksityiskohdista ja hoitotarpeesta.
Kirja kartoittaa kaikki pihan perustamiseen liittyvät olennaiset seikat kasviehdotuksineen
ja rakennelmineen ja antaa lukuisia valmiita suunnitelmaehdotuksia pienille pihoille.
Pienimmästäkin pihasta saa aikaan todellisen helmen, kunhan suunnittelun perusperiaatteet ovat hallinnassa. Tämän kirjan ohjeita seuraamalla uuden pihan suunnittelu tai vanhan
uusiminen onnistuu myös harrastelijapuutarhurilta.

Helga Gropper on perennapuutarhuri, jolla
on ollut oma yritys jo vuosia. Opiskeltuaan maise-

9 789524 925747

ma-arkkitehdiksi hän työskenteli useita vuosia eri
maisema-arkkitehtien kanssa ja perenna-asiantuntijana Peinen puutarhassa Münchenissä. Nykyään Helga Gropper on freelance-pihasuunnittelija ja kirjailija.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-574-7
Luokka 67.3
Suomennos Sirpa Parviainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
178 x 220 mm • Sidottu, nelivärinen
n. 100 s. • Ovh 25,90
Ilmestyy tammikuussa 2012

Ulr ika Grönlund, Pete r Ca rlsso n, Gunnar N ydrén, Helena Åkesson Liedb erg

Olohuone puutarhassa
Ke s ä ke i t a a t

t a iva s a l l a

Kirja tutustuttaa kuuteentoista puutarhaan, joissa olohuone on siirretty ulos. Se tarjoaa käyttökelpoisia ratkaisuja, jotka tekevät sekä arjen että vapaa-ajanvieton taivasalla viihtyisäksi.
Kirjan ideoiden pohjalta puutarhasta voi suunnitella paikan leppoisaa yhdessäoloa varten.
Keitaan, johon hakeudutaan syömään, ottamaan aurinkoa, lukemaan tai lepäämään. Olipa kyseessä pieni atriumpiha, parvekkeellinen kerrostaloasunto tai suuri omakotitalotontti, kirjasta
löytyy inspiroivia ja helposti sovellettavia ehdotuksia.

Ulrika Grönlund työskentelee freelance- kirjoittajana puutarha- ja sisustusalalla.
Hänen aiemmin kirjoittamiaan teoksia on käännetty useille kielille.

9 789524 925686

Peter Carlsson on freelance-valokuvaaja erityiskohteinaan puutarha, sisustus ja
ruoka.
Helena Åkesson on palkittu graafikko ja kuvittaja.
Gunnar Nydrén on valokuvaaja, joka on erikoistunut puutarha- ja ruokakuvauksiin.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-568-6
Luokka 67.3
Suomennos Vuokko Metsälä
Kansi Helena Åkesson Liedberg
200 x 245 mm • Sidottu, nelivärinen
n. 100 s. • Ovh 27,90
Ilmestyy helmikuussa 2012

26

Harrastekirjat

Ing er Palmstierna

Kesäkukat
Väriloistoa puutarhaan

K u kk i e n

h e h k u k ru u n a a ke s ä i s e n p i h a n

Tämä kirja opastaa rakentamaan loistokkaan kesäkukkapihan ja sisältää aimo annoksen lajitietoutta, jotta jokainen pääsisi nauttimaan kukkivasta kesästä.
Uusien kesäkukkalajien määrä puutarhamyymälöissä kasvaa kasvamistaan. Miten valita sadoista tarjolla olevista siemenpusseista ja taimista juuri ne, jotka parhaiten sopivat omalle pihalle tai parvekkeelle? Kirja opastaa lajien valinnassa ja antaa hyviä istutus- ja hoito-ohjeita. Se
kertoo myös seikkaperäisesti eri värien yhdistelystä ja kasvien korkeuserojen hyödyntämisestä
kauneimman mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi..
Kirjassa on yli 270 upeaa värikuvaa.

Inger Palmstierna on ruotsalainen hortono-

•
•
•
•
•
•

mi, puutarhatoimittaja ja tietokirjailija. Hän kirjoit-

9 789524 926058

taa säännöllisesti alan artikkeleita useisiin lehtiin ja
on julkaissut useita puutarhakirjoja.

ISBN /EAN 978-952-492-605-8 • Luokka 67.3
Suomennos Sirpa Parviainen
Kansi Ingegärd Bóden
190 x 220 mm • Sidottu, nelivärinen
190 s. • Ovh 29,90
Ilmestyy helmikuussa 2012

La rs-Er ik Sam uelsson – Ulf Sch enkmanis

Opi leikkaamaan puita ja pensaita
P u u t a r h a h a r ra s t a j a n

perusteos

Jokainen pihan omistaja tietää, miten tärkeä osa puutarhanhoitoa on puiden ja pensaiden
oikeaoppinen leikkaaminen. Ilman sitä kasvillisuus villiintyy ja piha muuttuu hoitamattoman näköiseksi. Tämä opas kertoo mille kasveille, milloin ja miten leikkaaminen tehdään.
Säännöllistä leikkaamista vaativia kasveja ovat hedelmä- ja koristepuut, marja- ja koristepensaat, ruusut sekä köynnöskasvit. Kirja antaa selkeät kuvitetut ohjeet kunkin lajin oikea
oppiseen leikkaamiseen.
Kirja opastaa oikeiden työvälineiden valinnassa ja kertoo milloin ja miksi mikin laji tulee leikata. Teos sisältää myös varttamisohjeita sekä ohjeita vahingoittuneiden kasvien hoitamiseksi.
Puutarhakonsultti Lars-Erik Samuelsson (1921–2010) ja kirjailija

9 789524 925839

sekä tv- ja radiotoimittaja Ulf Schenkmanis (1934–2004) tekivät 25
vuoden ajan yhdessä Trädgårdsdags-nimistä ohjelmaa Ruotsin radiossa.
He ovat kirjoittaneet yhdessä myös useita puutarhakirjoja.

•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-583-9
Kirjastoluokka 67.3
Suomennos Pirjo Aho
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm • Sidottu, piirroskuvitus
80 s. • Ovh 24,90 • Ilmestyy helmikuussa 2012

harrastekirjat

Juha Veli Jokinen

Pihvikirja
Stefan Richterin parhaat reseptit

To p

chef

- kokk i

elää unelmaansa
Kirja esittelee n. 40 Stefan Richterin parasta reseptiä. Pääosassa
ovat pihvi- ja muut liharuoat, mutta mukana on myös mielenkiintoisia alkupaloja sekä kala- ja jälkiruokia. Reseptien lomassa
Stefan Richer paljastaa erikoisniksejään.
Suomalaissyntyinen Stefan Richter on tullut maailmalla tunnetuksi mm. menestyksestään USA:n Top Chef -kisassa sekä
suosituista ravintoloistaan Kaliforniassa. Los Angelesissa Richterin asiakkaina on tunnettuja filmi-ja tv-tähtiä, mm. Conan
O’Brian, Pink ja James Bondina tunnettu Pierce Brosnan. ”Ravintolani sijaitsee Olympic Bulevardilla, jossa vilisee tähtiä. Monista heistä on tullut vakiasiakkaitani ja kavereita.”
Suomen ensimmäiset Stefan’s Steakhouse -ravintolat avattiin
Tampereella ja Turussa vuonna 2011. Suosittuihin ravintoloihin
on viikkojen varausjonot.

Juha Veli Jokinen on Aamulehden toimittaja.
Aiemmin hän on työskennellyt toimittajana Urhei-

9 789524 926096

luruudussa sekä Poliisi-tv:ssä. Julkaissut aiemmin
teokset Raiteilta, Matti Nykäsen lentäviä lauseita
kirjoissa Elämä on laiffii ja Missä me ollaan, ja oonko
mäkin siellä sekä haastattelukirjan Homo! Lesbo! –
Tositarinoita 2000-luvun Suomesta.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-609-6
Luokka 68.2
Kansi Päivi Veijalainen
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärikuvitus
n. 150 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy tammikuussa 2012
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Christine Bailey

Raakaravinto

Tie terveyteen, vireyteen ja painonhallintaan

Pudota

p a i n o a s i j a v o i hy v i n

Täydellinen opas raakaravinnosta ja sen terveysvaikutuksista kiinnostuneelle. Kirja esittelee kolme käänteentekevää dieettiohjelmaa: viikonlopun mittainen raakaravintokuuri, viikon dieetti sekä jatkuva raakaravintoruokavalio. Näihin kaikkiin saat myös täydelliset ruokaohjeet.
Yli 100 selkeää reseptiä herkullisiin ja vaihteleviin aterioihin, joiden pääpaino on terveellisyyden lisäksi nopeudessa ja valmistuksen helppoudessa.
Raakaravinto on kypsentämätöntä, ”elävää” ruokaa, jossa kaikki tärkeät vitamiinit, hivenaineet ja entsyymit ovat tallella. Lisäämällä raakaravinnon osuutta ruokavaliossasi saat nopeasti
kokea sen lukuisat hyvää tekevät vaikutukset: paino putoaa, ruoansulatus ja vastustuskyky paranevat, ihon ja hiusten kunto kohenee, elinvoima ja energia lisääntyvät, turvotus laskee, allergiat helpottavat, unen laatu paranee, mieliala kohenee, sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen
ja muiden kroonisten sairauksien riski pienenee.
Christine Bailey on englantilainen ravitsemusterapeutti ja kokki. Hän
opettaa ruoanlaittoa ja ravitsemusta, konsultoi elintarvikealan yrityksiä ja kir-

9 789524 925808

joittaa terveellisestä ravinnosta useisiin julkaisuihin. Hän on kirjoittanut lukuisia alan tietokirjoja.

•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-580-8 • Luokka 68.2
Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
200 x 200 mm • Nidottu • 160 s. • Ovh 27,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012

Hanna h Miles

Leivo gluteenitonta
Herkkuja koko perheelle

K e l i a a k i ko n

l e ivo n n a i s i a , j o t k a m a i s t u vat k a i k i l l e

Leivontataituri Hannah Miles on kehittänyt joukon mainioita gluteenittomia reseptejä, joiden avulla keliaakikkokin saa nauttia tuoreesta leivästä, herkullisista piiraista sekä suussa sulavista kakuista ja pikkuleivistä.
Yli 60 reseptin joukosta löytyvät kaikkien suosikkileivonnaiset; browniet, muffinit, skonssit, rinkelit, kahvikakut, leivät, pizzat ja ihanat leivotut jälkiruoat.
Kirja opastaa myös gluteenittomien raaka-aineiden valinnassa ja käytössä sekä muissa gluteenittoman keittiön käytännön ongelmissa. Näillä ohjeilla jokainen onnistuu.

Vuonna 2007 Britannian Master Chef -kilpailun voittanut Hannah Miles
kirjoittaa ruokajuttuja useisiin englantilaisiin lehtiin. Hän on julkaissut neljä

9 789524 925785

keittokirjaa.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-578-5
Luokka 68.24
Suomennos Outi Vartiainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
230 x 235 mm • Nidottu, nelivärinen
144 s. • Ovh 27,90
Ilmestyy toukokuussa 2012

harrastekirjat

Tuulia Salm ela

Kehrääjän käsikirja
Vi l l o i s t a

ja kuiduista langoiksi

–

n ä i n s e k äy

Kehrääminen on uudelleen suosioon noussut harrastus. Kattavaa ja ajanmukaista suomenkielistä opasta ei kuitenkaan ole julkaistu yli 50 vuoteen.
Tämä kauan kaivattu kehruuopas sopii niin aloittelijalle kuin edistyneellekin. Kirja sisältää paitsi perustekniikat, myös paljon syventävää tietoa niille, jotka jo kehräävät. Niinpä opas ei
vanhene taitojen karttuessa, vaan siihen voi aina palata lisätietoja kaivatessaan.
Runsaasti kuvitettu käsikirja sisältää mm. seuraavat osiot: kehruun perusteet, rukit, erilaisten kuitujen ominaisuudet ja käyttö, yleisimmät lammasrodut ja niiden villa, tarkoituksenmukainen lanka, värien käyttö kehruussa. Kirja tarjoaa myös perusneuleohjeita käsinkehrätylle langalle.
Tuulia Salmela värjää lankaa ja villaa sekä
suunnittelee neuleohjeita Louhittaren Luolassa.

9 789524 925969

Kehruu ja neulominen oli ensin harrastus, nykyään
elämäntapa ja työ. Tuulia värjää ja suunnittelee nykyaikaisia neuleita kaikenikäisille ja tasoisille neulojille.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-596-9
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
180 x 225 mm
Sidottu
n. 220 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012

Onerva Lääperi

Kirjo mummolan malliin
50 perinnemallia kodin kaunistukseksi

Ta i d okk a a t

k i r j a i l u t yö t t u l evat t a a s !

Kirja on todellinen aarrearkku perinteisten kädentaitojen ystävälle. Se luo innostavan kat
sauksen kirjonnan historiaan ja antaa ohjeet upeisiin vintage-malleihin, joita voi soveltaa lähes loputtomasti niin vaatteissa kuin sisustuksessakin. Kirja opastaa myös vanhojen kirjontatöiden uusiokäytössä.
Saat ohjeet moneen jo lähes unohdettuun perinnemalliin. Runsaasti kuvitetusta kirjasta
löydät upeita yksityiskohtia ja inspiroivia ideoita. Mallikuvien ja -piirrosten lisäksi teos opastaa erilaisten pistojen ja tekniikoiden käytössä. Mukana on myös yleisiä kirjontaa ja töiden käsittelyä koskevia ohjeita.
Tietokirjailija Onerva Lääperi on kirjoittanut
historiikkeja, jännitystä, proosaa ja lyriikkaa. Lää-

9 789524 925945

peri toimii aktiivisesti Kalevalaisten naisten ja Marttojen paikallisyhdistyksissä. Innostus käsitöihin on
syttynyt jo pikkutyttönä.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-594-5
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
160 s.
Ovh 27,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012
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Harrastekirjat

Nicola Gouldsmith – Jacqueline Mann

Löydä perinteiset kädentaidot
Luo, tuunaa, kierrätä

Te k e m i s e n

iloa ja

ihania ideoita
Tämä kirja tarjoaa kaiken mitä tarvitset oppiaksesi perinteisiä
kädentaitoja ja luodaksesi kauniita käsitöitä. Käytetyt mate
riaalit ovat luonnonläheisiä, edullisia ja helposti saatavilla.
Kirja antaa ohjeita ompeluun, tilkkutöihin, kutomiseen, värjäämiseen, saippuan ja kynttilöiden tekoon sekä kierrätysmateriaalien työstämiseen.
Kauniisti kuvitettu, tunnelmantäyteinen kirja esittelee isovanhempiemme aikakauden kotoisia kädentaitoja. Moderni
kierrätysajattelu ja hitaan elämän kaipuu tekevät näistä tekniikoista hämmästyttävän ajankohtaisia.
Teos sisältää 35 vaihe vaiheelta esitettyä ohjetta, joita voit
soveltaa loppumattomiin.
Innostava kirja, johon haluaa palata yhä uudelleen.

Verhoilija Nicola Gouldsmith ja huonekalujen

9 789524 925952

entisöijä Jacqueline Mann ovat englantilaisia sisustusalan ammattilaisia. He järjestävät yhdessä kursseja käsityöharrastajille ja pitävät Halfpenny Home -käsityöliikettä Suffolkissa, Englannissa. Kansainväliseen
maineeseen noussut liike palvelee alan harrastajia ympäri maailman.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-595-2
Luokka 65
Kansi Louise Leffer
Suomennos Kristel Nyberg
195 x 242 mm
Sidottu, nelivärinen
192 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012

harrastekirjat
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Cookie A.

Sukkia. Rakkaudella.
Uusia

ihania malleja

s u kk i e n k u n i n g a t t a r e l t a
Tässä ainutlaatuisessa neulekirjassa Cookie A. vie sukat
jälleen aivan uusille urille. Erilaisia kuviointeja lähestytään niiden rakenteen avulla. Tuloksena on kokoelma
jäljittelemättömän hienoja ja inspiroivia malleja.
Kirja sisältää yhdeksäntoista ohjetta yksinkertaisen
tyylikkäistä hämmästyttävän monimutkaisiin. Ohjeet
on jaoteltu pieniin osasiin, jolloin vaikealtakin vaikuttava malli on lopulta helppo neuloa. Ohjeiden yhteydessä on myös kaavioita ja rakennekuvia helpottamassa neulomista.
Ensimmäisen osan pystykuvioissa Cookie tutkii vierekkäisiä pystykuvioita ja niiden suhteita. Toinen osa
käsittelee mosaiikkineuleita, joissa erilaiset kuviot yhdistyvät geometrisesti hämmästyttäviksi pinnoiksi. Kolmannen osion vinokuvioisissa sukissa neulepintaa koristavat ympyrät, risteyskohdat ja vaeltavat kuviot.
Vallankumouksellinen ja visuaalisesti herkullinen
kirja, joka nostaa sukanneulonnan aivan uusiin ulottuvuuksiin.

Cookie A. on californialainen käsityön opettaja ja suunnittelija, jonka malleja on ollut mm. Vogue Knitting ja Knitty -lehdissä.

9 789524 925976

Hänen oma neulemallistonsa, Cookie A Knitwear Designs, julkaistiin 2007. Suomeksi Cookie A:n kirjoista on aiemmin ilmestynyt
Suloisimmat sukat (Minerva 2010).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-597-6
Kirjastoluokka 65
Suomennos Tuulia Salmela ja Heli Suhonen
Kansi Vanessa Yap-Einbud
215 x 235 mm
Nidottu
176 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy huhtikuussa 2012
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Harrastekirjat

Ilona Pietiläinen

Koti lehvistön varjossa
Rintamamiestalon uusi elämä

R e mo n t o i

j a s i s u s t a va n h a a k u n n i o i t t a e n

Inspiroiva kirja rintamamiestalon remontoimisesta kutsuvaksi kodiksi. Teos opastaa värien
käyttöön, materiaalien valintaan ja sisustamisen saloihin.
Ilona Pietiläisen uusi sisustuskirja tarjoaa luonnonläheistä sisustamista kaikille aisteille.
Kiehtovasti kuvitettu, vuodenaikojen mukaan etenevä kirja kertoo rintamamiestalon remontoinnin ja sisustuksen ohessa tunnelmallisista tuokioista kynttilän loisteessa, aamun ensi säteistä pannukahvin kera ja ainutlaatuisista hetkistä läheisten ja ystävien parissa.
Kirja näyttää miten remontti etenee pala palalta ja johdattaa lukijan viimein valmiiseen kotiin. Lähde ideoita pursuavalle matkalle valloittavaan tunnelmaan.

Ilona Pietiläinen pitää Äänekoskella sisustustavarataloa ja nettipuotia.
Sisustuksen lisäksi hän harrastaa huonekalujen entisöintiä, maalausta, puu-

9 789525 912227

tarhanhoitoa ja vanhoja tavaroita. Pietiläinen on aiemmin julkaissut sisustusaiheiset kirjat Elämää valkoisessa puutalossa sekä Villa Charme.

•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-591-222-7 • Luokka 68.4
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
250 x 340 mm • Sidottu, nelivärinen
144 s. • Ovh 36,90 €
Ilmestyy tammikuussa 2012

Antero Rautio

Rantaraiteilla
Helsingin ja Espoon merelliset pyöräilyreitit

I h a s t u t t avat

m e re n ra n t a re i t i t

Rantaraiteilla esittelee 17 pyöräilyyn sopivaa rantareittiä. Reiteistä 14 kulkee Helsingissä ja 3
Espoon rannoilla. Reitit ovat pituudeltaan 5–20 km mittaisia.
Pyöräretkellä kuljetaan milloin rakennetussa kaupunkimaisemassa, milloin luonnonkauniilla paikoilla, kalliorannoilla, ulapoiden äärellä, vehreissä lehdoissa.
Antero Rautio opastaa, mihin matkan varrella kannattaa pysähtyä ihailemaan maisemia,
katselemaan muistomerkkejä ja muita nähtävyyksiä. Kirjassa on myös vinkkejä kahviloista, jotka sattuvat reittien varrelle.

Antero Rautio on työskennellyt aiemmin Yleisradion tv-kuvaajana. Hän on kirjoittanut ja kuvannut

9 789524 926034

useita retkeilyopaskirjoja mm. Löytöretki muistomer
keille – Pääkaupunkiseudun julkiset teokset.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-603-4
Kirjastoluokka 79.19
Kansi Päivi Veijalainen
180 x 210 mm
Sid. pehmeäkantinen, nelivärikuvitus
n. 150 s. • Ovh 26,90 €
Ilmestyy helmikuussa 2012

harrastekirjat
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Matti Rämö

Polkupyörällä Jäämerelle
Tupasvillaa, poroja ja tuntemattomia sotilaita

Rämön

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

Matti Rämö polkaisee neljännessä matkakirjassaan kotipihaltaan kohti pohjoista. Kuuden viikon ja
4500 kilometrin matka vie metsien ja soiden poikki tuuliselle tundralle Jäämeren viileään kesään.
Pikkuteitä kierrellen reitti kulkee itärajan pintaan ja Raja-Joosepilta Murmanskiin. Petsamon kautta tie vie Varangin niemelle Norjaan. Paluu etelään alkaa Tenojokea seuraillen ja suuntautuu Käsivarren Lapista Jällivaaraan Ruotsiin. Lautta Uumajasta tuo Pohjanlahden yli takaisin Suomeen.
Leppävirralla Rämö majailee Euroopan suurimmalla hippileirillä, Raatteen tiellä hajoaa poljin. Venäjän erämaasuot hehkuvat valkoista tupasvillaa mutta kaivosvyöhykkeellä odottaa eloton maasto. Porot jolkottelevat matkamiehen seurana. Reissusta tulee myös tutkimusmatka Suomen ja naapurimaiden lähihistoriaan.

Matti Rämö on YLEn teksti-tv:n toimittaja. Hänen aiemmista matkoistaan ovat ilmesty-

9 789524 925822

neet kirjat Rengasrikkoja Saharassa (2009), Pol
kupyörällä Intiassa (2010) sekä Polkupyörällä
Thaimaasta Vietnamiin (2011).

•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-582-2 • Luokka 40.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite • n. 350 s.
Ovh 27,90 € • Ilmestyy helmikuussa 2012
Sähkökirja ISBN / EAN 978-952-492-618-8

Markku Siukonen ja Vesa Tikander

Urheilun vuosikirja 2012
K oko

urheiluvuosi

2011

yksissä kansissa

Urheilun vuosikirja 2012 esittelee Suomen ja kansainvälisen urheilun huippuhetket sanoin, kuvin,
tuloksin ja tilastoin 1.1.2011–1.1.2012 päivästä päivään.
Mukana ovat mm. alppihiihdon, freestylen, lumilautailun ja pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut sekä pika- ja taitoluistelun päätapahtumat, jääkiekon ja salibandyn MM-turnaukset, naisten jalkapallon MM-kisat, yleisurheilun ja voimistelun MM-kilpailut, suunnistuksen MM-rastit, golfin, keilailun ja tennikset arvoturnaukset sekä formula- ja rallikausi 2011.
Kirjasta löytyvät maailman ja Suomen parhaat urheilijat 2011 sekä tulokset, taulukot ja tilastot yli
80 urheilumuodosta.
Urheilun vuosikirja on ilmestynyt jo vuodesta 1979 lähtien, nyt vuorossa teossarjan osa 33.
Markku Siukonen on tunnettu urheilukirjailija. Hän on julkaissut yli 70 urheilukirjaa, mm. Olym

9 789524 925754

piakisat 100 vuotta ja Suuri suomalainen keihäskirja,
Kaikki urheilusta, 90 Itsenäisen Suomen Urheilusan
karia sekä vuosittain ilmestyvä Urheilun vuosikirja.
Vesa Tikander on Suomen urheilumuseon urheilukirjaston erikoistutkija.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-575-4 • ISSN 0358-9536
Luokka 79.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
120 x 200 mm
Sidottu, kuvitettu, osin nelivärinen
n. 350 s. • Ovh 34,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012
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Lasten ja nuorten kirjat

Laila Nevakivi – Titta Kuisma

Lapsen oma lintukirja
H u r m a ava

l a s t e n l u o n t ok i r j a s a r j a j a t k u u

Upeasti kuvitetussa tietokirjassa seurataan sadun muodossa sinitiaisen elämää syntymästä
vuosi eteenpäin. Tarinoiden lomassa tarjotaan tarkkaa tietoa lintujen käyttäytymisestä ja
elämästä, kuten linnunlaulusta, pesinnästä, muninnasta, lentämisestä, syysmuutosta ja talviruokinnasta. Kirja esittelee runsaat 100 Suomen luonnossa pesivää lintulajia.
Tarinaa kuljettaa pikkuinen sinitiaisen poika, Eetu, joka syntyy keskellä tuulista toukokuun päivää. Pesästä lähdön jälkeen utelias Eetu seikkailee kesäisessä lehtimetsässä, jännittävässä kosteikossa ja talvisessa pihapiirissä. Retkillään Eetu kohtaa lintukavereita, mutta myös
hurjia saalistajia – ja lopulta Eviliina-tintin.
Titta Kuisma on vapaa kirjoittaja ja luontokasvattaja. Hän kirjoittaa säännöllisesti Sieppo-lehteen. Hän on jul-

9 789524 926065

kaissut aiemmin teokset Satu puusta, joka muutti maalle ja
Puuvanhus ja pikkukoivu.
Laila Nevakivi on akvarellitaiteilija, joka on kuvittanut monia lastenkirjoja. Nevakivi on aikaisemmin julkaissut yhdessä Suvi Vehmasen kanssa kirjat Miksi leppäkertul
la on pilkut, Lapsen oma luontokirja, Lapsen oma vesikirja ja

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-606-5
Luokka L56.8
Kansi Laila Nevakivi
210 x 210 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 100 s.
Ovh 21,90
Ilmestyy maaliskuussa 2012

Lapsen oma petokirja.

Ritva Ruuska-Tuominen – Anni Rii pinen

Kielet kippuralle
Lasten loruaapinen

R i e m a s t u t t ava a

k i r j a i n - j a s a n a l e i kk i ä
Kielet kippuralle -loruaapinen tarjoaa lapselle iloisia luku- ja oppimiselämyksiä sanoilla leikitellen.
Kirjaimet ja sanat ovat mukavia leikkikaluja. Niitä voi kieputella ja riimitellä, pistää päällekkäin ja peräkkäin tai vaikka sikin sokin. Ja mitä isommaksi sanavarasto kasvaa, sitä hauskempaa leikki on.
Aakkoset tulevat tutuiksi kuin varkain, kun kukin kirjain saa vuorollaan olla lorun pääroolissa. Riemastuttava kuvitus on runsaudensarvi, josta lapsi löytää aina uutta innostavaa opittavaa ja ihmeteltävää.
Ritva Ruuska-Tuominen työskentelee koulunkäyntiavustajana erityiskoulussa. Aiemmin Ruuska-Tuominen toi-

9 789524 925792

mi mainos- ja tv-graafikkona.
Anni Riipinen on mainosgraafikko, taidegraafikko ja 3dvisulisoinnin medianomi. Hän on työskennellyt graafikkona
MTV3:ssa, Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomessa. Tällä
hetkellä hän toimii tv-uutisten graafisissa tehtävissä.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-579-2
Luokka L84
Kansi Anni Riipinen
200 x 200 mm
Sidottu, nelivärinen
40 s.
Ovh 16,90
Ilmestyy tammikuussa 2012
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9 789524 926133

9 789524 926102

Pokkarit

Max Manne r

72 h

• ISBN /EAN 978-952-492-610-2 • Luokka T84.2
• Kansi Jarkko Nikkanen • 110 x 176 mm • Nidottu
• 436 s. • Ovh 10,00 €
• Ilmestyy tammikuussa 2012

Ka ri A ava s t o – P i a Kau l i o – S i rpa Sy rjälä

Elina Reenkola

Aggressio voimavaraksi

Nainen ja viha

• ISBN /EAN 978-952-492-613-3 • Luokka T17.3
• Kansi Satu Kontinen • 110 x 176 mm • Nidottu • n. 215 s.
• Ovh 10,00 € • Ilmestyy maaliskuussa 2012

Ma ry Be r g

Jännittääkö? Mary Berg – Päiväkirja 1939–1944

9 789524 926119

Kasvun vuodet Varsovan ghetossa
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-615-7 • Luokka T99
Suomennos Virva Pitsinki • Kansi Henry Steadman • 110 x 176 mm
Nidottu • 314 s. • Ovh 10,00 €
Ilmestyy huhtikuussa 2012

9 789524 926157

Pelko hallintaan

• ISBN /EAN 978-952-492-611-9 • Luokka T17.3
• Kansi Jari Koski
• 110 x 176 mm • Nidottu • 208 s. • Ovh 10,00 €
• Ilmestyy helmikuussa 2012
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Pokkarit

Äänikirjat
Merja Toppi

Rakkaatta ruapimassa
Naisen

t u n t o j a h e rs y vä l l ä s avo n mu r t e e l l a

Merja Topin runoissa ei luovita abstrakteissa ulottuvuuksissa, vaan elävässä elämässä. Rakkauden etsiminen, rakastuminen, iholla olo, itsellinen elämä, ikääntymisen vaikutukset niin
itseen kuin lähipiiriin – kaikki tämä ja vielä enemmän pilke silmäkulmassa ja sydämessä.
Merja Topin äidinkieli, savon murre, on hersyvää ja elämänläheistä. Oivaltava kirjoittaja
näkee elämän juuri niin terävästi, että huumori ei koskaan ole kaukana. Ei siis ihme, että hänen
lausuntatilaisuutensa ovat niin suosittuja.
Kirjan mukana on runoilijan itsensä lausuma äänikirja, joka sisältää koosteen aiemmin julkaistuista runokirjoista ja ennen julkaisemattomista runoista.
Ota ja maesta!
Merja Toppi on Ylä-Savossa, Kiuruvedellä syntynyt viittomakielen tulkki. Hän on ai-

9 789525 912210

emmin kirjoittanut mm. pakinoita sekä runokirjat Voe tätä rakkauven miäree! – Lemmestä
savolaesella vimmalla (2010) ja Aekusen naesen
iholla (2011).

Tu l e v a t

•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-591-221-0 • Luokka 82.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
140 x 180 mm
Nidottu, 4-värinen, pakattu kovakantiseen
koteloon, joka sisältää äänikirjan
• 72 s. • Ovh 24,90 € • Ilmestyy tammikuussa 2012

s ä h kö k i r j at

Max Manner Revanssi
ISBN/EAN 9789524926256

Pauli Juuti Saako työssä viihtyä – Tositarinoita työelämästä
ISBN/EAN 9789524926195

Max Manner Demi Sec – komisario Anna Mäen tutkimuksia
ISBN/EAN 9789524926263

Jan-Henrik Merihonka
Operaatio Napoleon – Waterloosta Washingtoniin
ISBN/EAN 9789524926201

Max Manner 72 h
ISBN/EAN 9789524925662
Iiro Viinanen ja Esko Seppänen
Vasen oikea, oikea vasen – Keskustelukirjeitä
ISBN/EAN 9789524926164
Raili Mikkanen Laulu punaisesta huoneesta
ISBN/EAN 9789524926171
Matti Rämö
Polkupyörällä Jäämerelle –
Tupasvillaa, poroja ja tuntemattomia sotilaita
9 ISBN/EAN 789524926188

Jukka Niskanen Pimeän reuna
ISBN/EAN 9789524926218
Pirkko Arstila Naisen silmin
ISBN/EAN 9789524926225
Matti Hakanen
Onnistumisen taito – 7 väylää parempaan golfiin ja bisnekseen
ISBN/EAN 9789524926232
Atso Haapanen
Viholliset keskellämme – Desantit Suomessa 1939–1944
ISBN/EAN 9789524926249

sähkökirjat

S a at av i l l a

o l evat
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S ä h kö k i r j at

Eeva Vuorenpää
Kotkansilmä : kartanoromaani
ISBN/EAN 9789524924290
Eeva Vuorenpää
Kotkansilmän perintö : kartanoromaani
ISBN/EAN 9789524924306
Eeva Vuorenpää
Kotkansilmän uusi loisto : kartanoromaani
ISBN/EAN 9789524924313
Max Manner
K18 (dekkari)
ISBN/EAN 9789524924320
Janne Viljamaa
Mitä minä teen tämän lapsen kanssa? :
haastavan lapsen kasvatus
ISBN/EAN 9789524924337

Kaarlo Törmi
Sivellin, sielu ja maisema –
Romaani Suomen taiteen kultakaudelta
ISBN/EAN 9789524924948

Max Manner
13. huone
ISBN/EAN 9789524925518

Niskanen, Jukka
Käärmeen kehto
ISBN/EAN 9789524924962

Ilkka Koivisto
Eläinten kielellä –
Tulkintoja luonnonystävän iloksi
ISBN/EAN 9789524925525

Tapani Bagge
Oravanpyörä (Minidekkari)
ISBN/EAN 9789525912128

Hannaleena Viima
Naisen vaisto
ISBN/EAN 9789524925532

Mari Mörö
Aasin kosto (Minidekkari)
ISBN/EAN 9789525912142

Eeva Vuorenpää
Arvet – Romaani sotavuodesta 1941
ISBN/EAN 9789524925549

Markku Ropponen
Neljäs enkeli (Minidekkari)
ISBN/EAN 9789525912166

Markku Hattula
Eturintaman iskujoukko – Romaani
talvisodan ratkaisun hetkistä
ISBN/EAN 9789524925556

Rauli Mäkelä
Reuma ja niveltulehdukset
9 ISBN/EAN 789524924344

Kari Häkämies
Kuuma puhelu (Minidekkari)
ISBN/EAN 9789525912135

Jukka Niskanen
Sapelikissa
ISBN/EAN 9789524924351

Harri Nykänen
Pelimies (Minidekkari)
ISBN/EAN 9789525912159

Emily Herbert
Michael Jackson :
popin kuningas 1958–2009
ISBN/EAN 9789524924368

Jarkko Sipilä
Veri luottoa lisää (Minidekkari)
ISBN/EAN 9789525912173

Esko Valtaoja & Juha Pihkala
Tiedän uskovani, uskon tietäväni
ISBN/EAN 9789524924375

Bror Bäckström & Jorma K. Meller
Parturin tuolista –
Tarinoita lööppijulkisuuden takaa
ISBN/EAN 9789524925044

Ilkka Koivisto
Elämänmittainen luontoretki : mitä eläimet
ja luonto ovat minulle opettaneet
ISBN/EAN 9789524924382

Sirpa Polo
Narsisti esimiehenä – Miten vapauduin
työpaikkahelvetistä
ISBN/EAN 9789524925037

Heli Roiha
Fatbardhe Hetemaj : matkalaukullinen
aurinkoa : pakomatka pohjoiseen
ISBN/EAN 9789524924399

Dave Thompson
Ozzy Osbourne – Omin sanoin
ISBN/EAN 9789524925068

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
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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
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