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Sotakirjallisuus
Sotia käydään nykyään huomattavasti vähemmän kuin puoli vuosisataa sitten. Ajat
ovat rauhoittuneet. Ehkä juuri siksi tämänhetkiset konfliktit pistävät niin pahasti silmään –
ne näyttäytyvät epäajanmukaisina käytöshäiriöinä.
”Me emme tiedä, mistä ne johtuivat, ja meillä on vain hämärä käsitys, että niissä tapettiin
suuri määrä ihmisiä. Enemmistöt murhasivat vähemmistöjä milloin eivät sotineet keskenään.
Mutta sitten ne yhtäkkiä loppuivat. Se huolestuttaa minua”, perustelee naispoliisi kiinnostustaan sotiin M. G. Soikkelin tulevaisuuteen sijoittuvassa rikosromaanissa Läpinäkyvä kuolema.
Sotakirjojen suosio on kenties tämän takia niin vankkaa.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi seitsemänkymmentä vuotta Kannaksen suurtaisteluista ja
sata vuotta ensimmäisen maailmansodan alkamisesta. Alkaa olla kiire kirjata ylös viimeiset silminnäkijäkertomukset, kuten tekee Jaana Laamanen teoksessaan Unohdetut sotilaat – Vaiettuja rintamakokemuksia. Myös Bair Irincheevin Kannaksen suurtaistelut kesällä 1944 venäläisin
silmin perustuu silminnäkijäkuvauksiin ja laajoihin arkistomateriaaleihin.
Sotakirjojen suosio kasvaa siitäkin syystä, että sotaa käsitellään niissä entistä monipuolisemmin ja uusista näkökulmista. Arkistoja avautuu ja kadonneita kirjeitä löydetään. Henrik
Talan Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat – Ranskan apu Suomelle 1939−1940 osoittaa käsityksen Suomen yksinäisestä taistelusta myytiksi. Katrin Himmlerin ja Michael Wildtin Himmlerin kadonneet kirjeet – Heinrich ja Marga Himmlerin kirjeenvaihto 1927−1945 perustuu hiljattain löytyneisiin Heinrich Himmlerin kirjeisiin sekä Koblenzin arkistossa säilyneisiin Marga
Himmlerin kirjeisiin.
Sotaa tarkastellaan sotakirjoissa yhä useammin yksittäisten ihmiskohtaloiden, rivimiesten,
kotirintaman, vähemmistöjen ja naisten näkökulmasta. Painopiste on siirtynyt varsinaisesta
sotanäyttämön strategisista linjauksista sodan syihin ja seurauksiin. Ehkä vielä enemmän inhimillisiin seurauksiin. Sota on poikkeama, kriisi, katkos, murtumapiste, mutta mitä tapahtuu sen jälkeen.
Tuhotut tiet, sillat ja rakennukset saadaan ehkä nopeasti palautettua entiseen kuosiinsa,
toisin on henkisten vaurioiden laita. Kaunokirjallisuudella on tässä erityinen etu puolellaan:
se kykenee näyttämään, miten yksittäinen ihminen kokee ajan katkoksen, mitä merkitsee yksi
mullistava hetki, mitä vuosikausia kestänyt piina. Heli-Maija Laaksosen esikoisromaani Viestikyyhkyupseeri kertoo viestinnän haavoittuvuudesta paitsi sodan myös rauhan aikana, jolloin
mikään ei ole enää samoin kuin ennen ja mielessä viriää epäilys turhasta uhrista. Pierre Lemaîtren Goncourt-palkittu romaani Näkemiin taivaassa kuvaa, miten Ranskassa selviydyttiin
ensimmäisen maailmansodan jälkeen uudessa ajassa, joka ei välitä annetusta uhrista vaan lähinnä rahasta. Sotahulluudesta kertovana teoksena se on tietysti täysin universaali.
Valaisevia lukuhetkiä toivottaen,
Maria Säntti
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HE LI - M A I JA HE I K K I NE N

Viestikyyhkyupseeri

Suomen puolustusvoimien kyyhkysten kasvattaja, hoitaja ja
kouluttaja Frans Jokimies saa syyskuussa 1944 käskyn, jota ei
voi noudattaa ja joka ajaa hänet ja hänen vaimonsa, Anjan, riskialttiille pakomatkalle. He päätyvät Tanskaan, josta Suomen
puolustusvoimien viestikyyhkyset on alun perin saatu, Otto
Stein -nimiseltä, tanskanjuutalaiselta kyyhkyskasvattajalta.
Frans kantaa sydämessään raskasta salaisuutta, jonka haluaisi jakaa ja sovittaa. Sodan jälkeen hän toivoo pääsevänsä takaisin Suomeen, mutta hänet torjutaan tylysti.
Pianistin urasta luopunut Anja tahtoo syliinsä lapsen. Hänet ja Fransin sitoo toisiinsa yhdessä koetut menetykset ja koti-ikävä. Kaipaavatko he sotaa edeltänyttä aikaa, hyväksyntää,
arvostusta vai yhteyttä jumalaansa?
Viestikyyhkyupseeri on intensiivinen ja tunteisiin vetoava esikoisromaani sodasta, uhrautumisesta ja anteeksiannosta
sekä elinikäisestä kumppanuudesta, joka kantaa yli kolhujen
seitsemän vuosikymmenen ajan.

FM Heli-Maija Heikkinen työskentelee historian lehtorina Vihdissä ja asuu ja kirjoittaa Lopen Hunsalassa. Hän on opiskellut
luovaa kirjoittamista Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Esikoisromaaninsa aiheen hän löysi tutkiessaan sota-arkistoja sotakoirien historiaa käsittelevää tutkimustaan varten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-034-1
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 200 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy 8/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-069-3
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M. G. S O I K K E L I

Läpinäkyvä kuolema
Tulevaisuuteen sijoittuva scifi-dekkari maailmasta, jossa kukaan ei pääse piiloon.
Dammerburgin kaupunki on toteuttanut avoimen yhteiskunnan unelman. Kaupunkia
valvovat tuhannet kamerat, joista tiedot tallentuvat julkiseen Arkistoon. Kuka hyvänsä voi tietää kaiken kenestä tahansa. Siksi poliisityöhön tarvitaan enää yksi komisario, etsivä ja sihteeri.
Unelma muuttuu painajaiseksi, kun tapahtuu jotain, minkä ei pitänyt olla mahdollista.
Kaupungissa tehdään murha, jonka tekijästä ei ole jäänyt jälkeäkään. Murhan yhteydessä katoaa seitsenvuotias lapsi, arvokkain omaisuus, mitä hedelmällisyytensä lähes menettäneessä
maailmassa on jäljellä.
Komisario Richter, etsivä Jordan ja sihteeri Carmen joutuvat selvittämään rikosta, jollaista he eivät ole osanneet kuvitella. Heidän on ratkaistava suljetun huoneen mysteeri läpinäkyvässä yhteiskunnassa.
Markku ”G” Soikkeli on 50-vuotias tamperelainen kirjailija ja kirjallisuudentutkija. Hänen
esikoisteoksensa oli esseekokoelma Hyvästä on helppo pitää (2007). Esseiden ja tutkimuskirjallisuuden lisäksi oikkeli on julkaissut antasiaa ja tieteisƤktiota sekä toiminut kriitikkona ja tv-toimittajana. Läpinäkyvä kuolema on hänen ensimmäinen dekkarinsa.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-024-2
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu, suojapaperi
n. 300 s. • Ovh 28,90
Ilmestyy 8/2014
Sähkökirja
ISBN/EAN 978-952-312-070-9

MARK K U H AT T ULA

Kaukopartion kujanjuoksu
Kun jatkosota alkaa kesäkuussa 1941, Karjalan Armeija etenee vauhdikkaasti Laatokan pohjoispuolella. Kersantti Kaartimon viisihenkinen kaukopartio painuu käskyn saatuaan rohkeasti kauas vihollisen selustaan tiedustelemaan ja tuhoamaan.
Kaukopartio tekee sen, mitä on käsketty tehdä. Paluumatkasta muodostuu kuitenkin kujanjuoksu kuolemaa vastaan. Mikä eteen, kun voimat uhkaavat loppua ja takaa-ajajat hengittävät jo niskaan.
Teos aloittaa Hattulan uuden, kaukopartiotoimintaa kuvaavan kirjasarjan. Aiemmin häneltä on ilmestynyt sotaromaanitrilogia Eturintaman iskujoukko (2011), Eturintaman iskujoukko iskee takaisin (2012) sekä Eturintaman iskujoukon torjuntavoitto (2013).
Markku Hattula on Riihimäellä asuva kirjailija, joka julkaissut useita romaaneja ja novellikokoelmia. Hän on kirjoittanut myös kesäteatterinäytelmiä ja toiminut pitkään luovan kirjoittamisen ohjaajana.

•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-039-6 • Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu • n. 250 s.
Ovh 27,90 • Ilmestyy 9/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-071-6
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PIERR E L E M A ÎT RE

Näkemiin taivaassa

Ranskan arvostetuimmalla kirjallisuuspalkinnolla, Prix Goncourtilla vuonna 2013 palkittu teos on unohtumaton kuvaus
sodan raakuudesta, ihmisluonnosta, toveruudesta ja perhesiteiden voimasta.
Ranskalaiset sotilaat Albert Maillard ja Edouard Péricoult
ovat käyneet yhdessä läpi ensimmäisen maailmansodan helvetin. Aivan sodan loppuvaiheessa Albert näkee, miten luutnantti Henri d’Aulnay-Pradelle surmaa omia miehiä. Albert joutuu
siksi lähes elävältä haudatuksi, mutta Edouard pelastaa hänet.
Samalla kranaatinsirpale murskaa puolet Edouardin kasvoista.
Tapahtuma liittää kolme erilaista kohtaloa toisiinsa.
Albert on vaatimaton pankin juoksupoika, Edouard taas
vauraan porvarissuvun taiteellisesti lahjakas poika, joka pahasti vammautuneena haluaa kadota maailmalta ja perheeltään.
Aivan toisenlaista elämää elää epärehellinen ja kova upseeri
Henri d’Aulnay-Pradelle. Hän tekee mitä vain saadakseen täyden taloudellisen hyödyn sodanjälkeisestä tilanteesta.
Teos piirtää tarkan kuvan ranskalaisesta luokkayhteiskunnasta ja sodanjälkeisestä todellisuudesta. Kansakunta kiirehtää
eteenpäin, jälleenrakennus tarjoaa äkkirikastumisen ja välistävedon mahdollisuuksia. Turhaan käydyn sodan aiheuttama
katkeruus antaa tilaa myös kostolle.
Dekkarimaisen jännittävä historiallinen romaani, jonka rikas juonikuvio ja taidokas kerronta pitävät otteessaan viimeisille sivuille saakka.

Pierre Lemaître (s. 1956) on Ranskan suosituimpia dekkarikirjailijoita, jonka rikosromaaneja on myyty yli 20 maahan. Vuonna 2013 hän sai The International Dagger -palkinnon vuoden parhaasta rikosromaanista Alex. Palkinnon myöntää Crime Writers’ Association, ja sen ovat saaneet aiemmin mm.
Stig Larsson, Jø Nesbo, Håkan Nesser ja Fred Vargas. Näkemiin taivaassa
(Au revoir la-haut) on Lemaîtren ensimmäinen historiallinen romaani. Se on
myynyt jo yli 600 000 kpl ja sen julkaisuoikeudet on ostettu tähän mennessä yli 20 maahan. Romaani oli lisäksi Prix Renaudot, Prix Fémina ja Prix In-

© Richard Dumas

térrallié -palkintoehdokkaana ja sai Prix du Roman France Télévisions -palkinnon.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-028-0
Luokka 84.2
Suomennos Sirkka Aulanko
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 500 s.
Ovh 32,90
Ilmestyy 10/2014
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KATH A R I NA H AGE NA

Yö ei unohda

Muisti, uni, unohdus, katoaminen… Katharina Hagenan teos
on monikerroksinen kudelma ihmisten kovin hauraasta yhteydestä itseensä, toisiinsa ja jopa elämään.
Kolmikymppinen Ellen tekee tutkimusta unen kulttuurihistoriasta. Ironista kyllä, hän kärsii itse vaikeista unihäiriöistä. Ellenin äiti makaa koomassa sairaalassa jo todellisuudesta irtautuneena.
Ellenin isä, kuoronjohtaja Joachim harjoituttaa kuorolla
laulua, jonka avulla hän haluaa Orfeuksen lailla pelastaa vaimonsa manalasta ja saada tämän takaisin elävien kirjoihin.
Joachimin johtaman kuoron jäsenet ovat kytköksissä toisiinsa useammalla tavalla kuin itse ymmärtävätkään. Ellenin
kanssa kuorossa laulavan Marthen Lutz-poika on kadonnut
vuosia sitten. Katoamisella näyttää olevan jokin yhteys Elleniin.
Kirja vie lukijan keskelle nerokasta tapahtumasarjaa tavalla, joka edustaa modernin eurooppalaisen kirjallisuuden parhaita perinteitä.
Katharina Hagenan edellinen romaani Omenansiementen maku oli Saksan myydyin kaunokirja ilmestymisvuonaan
2008. Myös hänen uusin romaaninsa Yö ei unohda (Vom Schlafen und Verschwinden) on ollut arvostelu- ja myyntimenestys
heti ilmestyttyään.

Katharina Hagena (s. 1967) on Hampurissa asuva kirjailija. Hänen ensimmäinen romaaninsa, vuonna 2008 ilmestynyt Der Geschmak von Apfelkernen oli
välitön myyntimenestys ja sen oikeudet myytiin 25 maahan. Suomeksi se il-

© Henrik Spohler

mestyi vuonna 2009 nimellä Omenansiementen maku.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-035-8
Luokka 82.4
Suomennos Helen Moster
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 300 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 9/2014
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PE TE R JA M E S

Kuoleman kello käy

Syrjäisessä brightonilaisessa kartanossa tapahtuu törkeä ryöstö,
jonka seurauksena rikoksen pahoinpidelty uhri, 98-vuotias Aileen McWhirter kuolee, ja miljoonien arvosta antiikkia ja taidetta katoaa tietymättömiin.
Ryöstetyn omaisuuden joukossa on yksi mittaamattoman
arvokas esine, jonka vuoksi Aileenin perhe on valmis ottamaan
lain omiin käsiinsä ja tekemään mitä hyvänsä sen saamiseksi takaisin.
Kadonneen perhekalleuden takana on tarina, joka ulottuu
aina vuoteen 1922 ja New Yorkin mafiasotiin.
Laittoman antiikkibisneksen sokkeloissa rikosylikomisario
Roy Grace käy taistoa hupenevaa aikaa vastaan seuratessaan
tappajan verisiä jälkiä. Tappajan, jota ajaa yhden miehen pohjaton ahneus ja toisen silmitön raivo.
Kuoleman kello käy on rikosylikomisario Roy Gracesta kertovan kirjasarjan yhdeksäs osa.
Peter James tulee Suomeen promootiovierailulle viikolla 39,
kun kirja julkaistaan.

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi Ison-Britannian suosituimmista dekkaristeista. Hänen teoksensa ovat olleet jatkuvasti Britannian bestseller-listojen kärjessä, ja niitä on käännetty jo
36 kielelle. Hänen huippusuositun Roy Grace -sarjansa kirjoja on myyty yli 14 miljoonaa kappaletta. Roy Grace -sarjan ensimmäisestä osasta Dead Simple (Kuoleman kanssa ei kujeilla, Minerva 2010) on tekeillä
elokuva, joka on tulossa teattereihin alkuvuodesta 2015.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-014-3
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 550 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy 9/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-073-0
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LAR S P E T T E R S SON

Koutokeino, kylmä kosto

Ruotsin dekkariakatemian esikoiskirjapalkinnon voittaja.
Tukholmassa koko ikänsä asunut apulaissyyttäjä Anna
Magnusson on saamelaisäidin ja ruotsalaisisän tytär. Nyt hän
on kuitenkin matkalla sukunsa maille Koutokeinoon, Norjan
Finnmarkiin.
Annan isoäiti on anonut häntä tulemaan raiskauksesta syytetyn serkkunsa Nils Mattisin avuksi. Isoäiti on epätoivoinen,
sillä perhe ei tule toimeen ilman Nilsiä.
Luettuaan poliisiraportin Anna on vakuuttunut Nils Mattisin syyllisyydestä. Tilanne on vaikea, sillä lojaalisuus sukua
kohtaan on jyrkässä ristiriidassa Annan ammattietiikan kanssa. Myös muut kyläläisten väliset konfliktit aiheuttavat päänvaivaa. Kenen puolella hänen tulisi seistä?
Tulevista viikoista muodostuu henkiinjäämistaistelu oudossa ympäristössä. Kuka on vastuussa Koutokeinossa sattuvista kuolemantapauksista? Ja kuka haluaa raivata Annan pois
tieltä?
Jännityksentäyteinen trilleri vie lukijan syvälle saamelaisyhteisön omalakiseen maailmaan. Tarina sijoittuu Suomen ja Norjan rajan tuntumaan, tradition ja nyky-yhteiskunnan leikkauspisteeseen. Se on kiehtova tarina alkuperäiskansan
keskuudessa vallitsevista normeista ja moraalikäsityksistä sekä
siitä, miten Finmarkin lakia luetaan.

Lars Pettersson on ruotsalainen elokuva-alan freelancer. Hän on
tuottanut elokuvia, tv-sarjoja, dokumentteja ja reportaaseja. Hän
on työskennellyt myös opettajana ja tuottajana Ruotsin televisiossa.
Pettersson viettää talvet Norjan Koutokeinossa. Koutokeino, kylmä kosto on hänen esikoisteoksensa, joka on myyty Suomen lisäksi
Ranskaan, Saksaan, Italiaan, Norjaan ja Viroon. Pettersson valmiste-

© Sebastian Waldenby

lee parhaillaan toista romaaniaan Slaktmånad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-022-8
Luokka 84.2
Suomennos Salla Korpela
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 350 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 8/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-072-3
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LI A ND E R SSO N - SU SA NNA KO SK I

Punavihreä, sinivalkoinen
Keskustelukirjeitä

Miten rakentaa menestyvä ja tasapuolinen Suomi? Miten ratkaista kysymys sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta?
Miten löytää ahneuden ja kohtuullisuuden raja? Mitä ajatella
maahanmuutosta? Entä asevelvollisuudesta ja NATOsta?
Raikkaan punavihreitä ja sinivalkoisia keskustelukirjeitä suomalaisesta hyvinvoinnista, yhteiskunnan tilasta, tulevaisuudesta sekä väistämättä edessä olevien haasteiden ratkomisesta.
Kirjoittajina tulevaisuudentekijöiden kiinnostavin vastinpari, tahtonaiset maailmojen laidoilta, Vasemmistoliiton Li
Andersson ja Kokoomuksen Susanna Koski. Molemmat ovat
herättäneet rohkeilla kannanotoillaan ja ennakkoluulottomilla
avauksillaan huomiota sekä oman puolueensa sisällä että laajemmin julkisuudessa.
Vaikka nuoret aktiivit katselevat yhteiskuntaa ja sen rakenteita poliittisen kartan vastakkaisilta puolilta, mielipiteet siitä,
mitkä ovat keskeisimmät haasteet tulevaisuuden Suomen rakentamisessa, käyvät pitkälti yksiin. Sen sijaan näkemykset siitä, miten haasteisiin tulisi vastata, ovat jo lähtökohdiltaan erilaisia.
Vastakkain on kaksi määrätietoista naista, jotka eivät arkaile sanoa mielipidettään siitä, mitkä ovat Suomen, EU:n ja koko maailman hyvinvoinnin ja menestyksen eväät.

Li Andersson on Vasemmistonuorten puheenjohtaja ja Turun kaupunginvaltuutettu. Hän on myös varakansanedustaja VarsinaisSuomen vaalipiirissä. Andersson on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Hän on toiminut mm. opiskelijajärjestön
pääsihteerinä ja harjoittelijana kansainvälisessä ihmisoikeusjärjestössä. Poliittisessa toiminnassaan Andersson on keskittynyt

© Uzi Varon

talous- työmarkkina- ja sosiaalipoliittisiin kysymyksiin. Hän on yksi kolmesta Äärioikeisto Suomessa -tietokirjan kirjoittajista.
Susanna Koski on Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja ja
vaasalainen kaupunginvaltuutettu. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri. Aikaisemmin Koski on työskennellyt metalliteollisuuden palveluksessa sekä erilaisissa myynti- ja markkinointitehtävissä mm. pankki- ja rahoitusalalla. Koski on tullut
tunnetuksi suorasanaisena uuden sukupolven kokoomusvaikuttajana, joka toimii yksilön puolesta kontrolliyhteiskunnan voimistumista vastaan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-052-5
Luokka 32.01
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 10/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-068-6

Tietokirjat
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E SKO SE PPÄ NE N

Suomen rikkaat
Kuka kukin on

Ennen laulettiin 20 perheestä. Tänään perheitä on 100, mutta
yhtä lailla valta kulkee narussa, jossa se ei pääse suuren rahan
voimaa puremaan. Keitä ovat Suomen omistajat ja ketkä heistä ovat julkisuudessa tuntemattomia salarikkaita?
Kansanedustajana ja europarlamentin jäsenenä lähes neljännesvuosisadan toiminut Esko Seppänen on tässä kirjassa
palannut juurilleen. Yleisradion toimittajana hän sai työstään
kaksi tiedonjulkistamispalkintoa. Hän toi julkisuuteen suomalaisyhtiöiden salaiset omistustiedot ja poimi käsityönä julkisista veroluetteloista esiin Suomen rikkaat.
Tässä kirjassa hän kirjoittaa monen vuosikymmenen kokemuksen ja ajan tuottaman uuden lähdeaineiston perusteella, miten raha ja valta ovat Suomessa olleet uusjaossa ja ettei
Suomessa koskaan ole ollut niin rikkaita ihmisiä kuin tänään.
Myös yritysten omaisuus on ollut isojaossa. Omistajat ovat
ottaneet yrityksiin verottomasti kerätyn omaisuuden omakseen aliverotetuilla osingoilla ja myyntivoitoilla.
Seppänen löytää monia Suomen rikkaita, jotka toimivat
epäisänmaallisesti viedessään suomalaisella työllä tehdyt yritysten voitot ulkomaisiin veroparatiiseihin pakoon suomalaisen yhteiskunnan jäsenmaksua: kansallisia veroja. Näillä verojäniksillä on nimet. Kirjassa kerrotaan, keitä he ovat.
Kukaan muu suomalainen ei olisi pystynyt kirjoittamaan
näistä asioista tällaista kirjaa.

Esko Seppänen (s. 1946) toimi Helsingin vaalipiirin SKDL:n ja Vasemmistoliiton kansanedustajana vuosina 1987–1996. Euroopan parlamenttiin Seppänen valittiin 1996, ja hän työskenteli siellä Vasemmistoliiton edustajana vuoteen 2009 saakka. Hän on aiemmin julkaissut
runsaasti tietokirjallisuutta sekä Iiro Viinasen kanssa keskustelukirjan
Vasen oikea, oikea vasen.
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PEK K A H Ä M Ä L Ä I N E N –
JU K K A - P E K K A V UORI N E N

Potkut
Haaksirikko vai uusi mahdollisuus

Mitä voi tehdä, kun elämäntilanne äkillisesti muuttuu työpaikan menettämisen myötä? Miten käsitellä vihaa, katkeruutta
ja muita potkujen herättämiä tunteita? Entä mistä voisi löytää
voimia uuteen nousuun? Miten perheen ja läheisten suhtautuminen voi auttaa tai pahentaa tilannetta? Teos antaa hyödyllisiä ohjeita, miten välttyä masennukselta ja lamaannukselta.
Kirjassa tunnetut ihmiset kertovat omia kokemuksiaan
potkujen saamisesta, potkujen antamisesta, yrittämisestä, pelosta ja uudesta noususta ja onnistumisesta.
Potkujen saamisen lisäksi myös potkujen antaminen voi
olla rankkaa. Onko potkujen antajan oltava vain tunteeton
robotti, vai saako hän myös itse olla tunteva ihminen? Mitä ajattelee Suomen kuuluisin julkisuuspotkujen antaja Hjallis Harkimo, ja miten suurteollisuuden pitkänlinjan menestyjä
Martin Saarikangas löysi tiukoissa tilanteissa mielen tasapainon?
Pekka Hämäläinen ja Jukka-Pekka Vuorinen osoittavat, että rankka elämäntilanne voi olla myös ovi johonkin paljon entistä parempaan.
Kirja perustuu useiden julkisuuden henkilöiden haastatteluihin sekä tekijöiden omakohtaisiin kokemuksiin. Yhdessä haastateltaviensa kanssa Pekka Hämäläinen ja Jukka-Pekka
Vuorinen etsivät uusia näkökulmia potkujen jälkeiseen elämään ja teitä uuteen nousuun.

Pekka Hämäläinen on työyhteisöjen vuorovaikutuskouluttaja, perheterapeutti ja kirjailija, jonka kirjoja on myyty kymmeniä tuhansia kappaleita. Hän on kirjoittanut mm. kirjat
Rennosti vastuullinen työssä ja elämässä, Elämä on epäreilua
– Hyväksy ja anna anteeksi, Sinulla on vain yksi elämä, Hyvä
parisuhde, Isä ja minä sekä Elämisen vimma ja syvä ilo.
Jukka-Pekka Vuorinen on Hyvinkäällä asuva sertiƤoitu mentori ja coach sekä mentaalivalmentaja, joka on pitkään toiminut urheilujohtajana mm. jääkiekon SM-liigan ja Suomen
Jääkiekkoliiton toimitusjohtajana.
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HEIK K I S A A R I

Kotiryssät
Suomalaista suhdetoimintaa neuvostoaikaan
Mitä ja keitä olivat kotiryssät? Ohjailivatko he Suomen sisäpolitiikkaa? Heikki Saaren teos
asettaa kauan vaietun ilmiön historiallisiin ja poliittisiin kehyksiinsä.
Kun valvontakomissio jätti Suomen, ryhdyttiin jälleenrakentamaan maata. Syntyi kertomus sodanjälkeisestä Suomesta, joka yritti kylmän sodan oloissa selviytyä idän ja lännen välissä. Kotiryssät ovat yksi osa sitä tarinaa.
Neuvostoliiton edustajat alkoivat luoda henkilökohtaisia yhteyksiä suomalaisiin poliitikkoihin ja talouselämän vaikuttajiin. Kekkosella ja suojelupoliisin päälliköllä Seppo Tiitiselläkin oli oma kotiryssänsä, legendaarinen Viktor Vladimirov.
Kirja perustuu suomalaisten poliitikkojen ja talousvaikuttajien haastatteluihin sekä muuhun lähdeaineistoon.
Heikki Saari on helsinkiläinen vapaa toimittaja ja tietokirjailija. Hän on pitkän linjan journalisti, joka on työskennellyt sekä sanoma- että aikakauslehdistön palveluksessa. Politiikan
toimittajana hän on toiminut vuosina 1996–2013. Nykyisin hän on vapaa toimittaja ja kirjailija. Saari on kirjoittanut useita kirjoja mm. iltapäivälehtien historiasta ja mediajahdeista sekä henkilökuvat Eero Heinäluomasta ja Jacob Södermanista.
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RI C H A RD SA K WA

Tapaus Hodorkovski
Toisinajattelijana Putinin Venäjällä
Jukos-öljy-yhtiön pääomistajan ja johtajan Mihail Hodorkovskin pidätys lokakuussa 2003
oli keskeinen käännekohta nyky-Venäjän historiassa. Maan rikkaimmasta ja vaikutusvaltaisimmasta oligarkista tuli Putinin vanki.
Hodorkovskia syytettiin veronkierrosta ja talousrikoksista, mutta Venäjä-kriitikoiden
mielestä Hodorkovski joutui vankeuteen, koska oli taloudesta ja politiikasta eri mieltä Putinin kanssa. Hodorkovski tuki avoimesti oppositiopolitiikkaa ja halusi presidentiksi.
Tässä kirjassa Richard Sakwa tutkii Jukosin nousua ja tuhoa sekä Putinin valtion suhdetta suuryrityksiin. Samalla se taustoittaa laajemminkin Putinin valtapolitiikkaa.
Teos tarjoaa todellisen näköalapaikan kaikille, jotka haluavat ymmärtää, mitä Putin pohjimmaltaan tavoittelee ja mihin hän valtakuntansa haluaa viedä.
Richard Sakwa (s. 1953) on Venäjän ja Euroopan
poliittisen historian professori Kentin yliopistossa
Englannissa. Hän on kirjoittanut lukuisia kirjoja ja
artikkeleita Venäjän ja Itä-Euroopan kommunismista sekä niiden jälkikommunistisista vaiheista.

•
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M A R K U S HOTA K A I NE N

Onko siellä ketään
Avaruuden älyä etsimässä

Olemmeko yksin? Tätä kysymystä ihmiskunta on pohtinut aina siitä lähtien, kun Maan ymmärrettiin olevan vain yksi Aurinkoa kiertävistä planeetoista.
Markus Hotakainen kertoo kirjassaan, miten Maan ulkopuolista älyä ja sen mahdollisia asuinsijoja on yritetty etsiä ja
millaisia etsintöjä on parhaillaan käynnissä.
Kirja pohtii myös sitä, mitä vieraan älyn löytyminen merkitsisi ihmiskunnalle. Onko Stephen Hawking oikeassa sanoessaan, ettei meidän pitäisi yrittää saada yhteyttä avaruuden
muukalaisiin, koska meille kävisi mahdollisen kohtaamisen
seurauksena huonosti?
Aurinkokuntamme ulkopuolisten tunnettujen planeettojen määrä kasvaa kaiken aikaa. Saattaa olla vain ajan kysymys,
että löydämme myös ensimmäiset merkit elämästä muualla
maailmankaikkeudessa.
Entä mahdolliset muut elämänmuodot – etsivätkö nekin
kosmisia naapureitaan? Onko meidät jo löydetty?

Markus Hotakainen on tietokirjailija ja tiedetoimittaja, joka on kirjoittanut tähtitieteestä ja avaruustutkimuksesta yli 30 vuoden ajan. Hän
on julkaissut 18 kirjaa, joista kaksi kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi hän on suomentanut yli 40 kirjaa, joista useimmat käsittelevät tähtitiedettä. Espoon Nuuksiossa pimeän tähtitaivaan alla asuva Hotakainen harrastaa astronomian lisäksi gastronomiaa, valokuvausta ja

© Tilda Sederholm

sotahistoriaa.
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SI NI K K A PI I PPO

Mielen ruokaa
Ravinnon vaikutus muistiin,
jaksamiseen ja henkiseen tasapainoon

Tämä kirja kertoo, miten ruoka ja sen eri ainesosat vaikuttavat mieleemme. Se selvittää, miten aivot, hermosto ja muisti
toimivat ja millaisia ruoka-aineita ja lisäravinteita tarvitsemme
ylläpitääksemme ja parantaaksemme muistiamme ja kognitiivisia kykyjämme.
Kasvit ja ravinto vaikuttavat terveyteemme kokonaisvaltaisesti. Oikealla ravinnolla voi myös helpottaa stressiä, ahdistusta, masennusta, uupumusta ja unettomuutta. Teos esittelee
suuren määrän mieleen positiivisesti vaikuttavia marjoja, yrttejä, mausteita ja monia muita ruoka-aineita.
Kirja on korvaamaton käytännön opas kaikille, jotka haluavat parantaa elämänlaatuaan ja henkistä jaksamistaan.

FT Sinikka Piippo on Helsingin yliopiston kasvitieteen
professori. Hän on kirjoittanut noin 260 tieteellistä ja
populaaria artikkelia ja julkaisua. Aikaisempaa tuotantoa ovat mm. Suomalaiset marjat, Elinvoimaa mausteista sekä Puhdasta ravintoa.
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H E I DI H ANNA

Voiko stressi tappaa?
Näin katkaiset kierteen
Viisi askelta työuupumuksesta tehokkaaseen stressinhallintaan.
Krooninen stressi ja kasvavat vaatimukset ovat luoneet nykyajan ihmiselle aivan uudenlaisen addiktion: neurokemiallisen riippuvuuden jatkuvasti koholla oleviin stressihormonitasoihin. Kun stressihormonit ovat pysyvästi koholla, aiheutuu vakavia fyysisiä ja psyykkisiä
vahinkoja. Pahimmillaan krooninen stressi on tappava tauti.
Teos antaa käytännönläheiset ja toimivat ohjeet siihen, miten stressin saa hallintaan. Se
selvittää kroonisen stressin mekanismit ja vaikutukset ja opettaa yksinkertaisia tekniikoita,
joilla voi ratkaisevasti vähentää fyysisiä ja psyykkisiä stressireaktioita.

PhD Heidi Hanna on terveyteen ja hyvinvointiin erikoistuneen konsulttiyhtiö Synergyn perustaja ja toimitusjohtaja. Hänen yrityksille luomansa koulutusohjelma perustuu tuottavuuden ja suorituskyvyn parantamiseen työterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin panostamalla.

E LI NA RE E NKO LA
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Nainen ja häpeä
Mistä kumpuaa se häpeä, joka aiheuttaa tuskaa ja vaatii olemaan toisenlainen, jotta tuntisimme kelpaavamme?
Elina Reenkola kartoittaa kirjassaan häpeän eri ulottuvuuksia, syitä ja ilmenemismuotoja sekä kertoo, miten edetä itsensä hyväksymisen tiellä.
Lievänä häpeä on suojeleva voima, edellytys kulttuurin muodostumiselle ja toisten huomioimiselle. Vahva häpeä kuitenkin lamaannuttaa ja tuottaa ihmiselle kärsimystä.
Häpeä herää sisäisenä ristiriitana minän ja ihanteiden välillä. Ihminen kokee, ettei ole
hyväksytty ja rakastettu sellaisenaan. Pelko avuttomuuden, vajavaisuuden ja likaisuuden paljastumisesta rajoittaa ja ahdistaa.
Häpeän voittamiseksi on tärkeä tutustua omiin vastenmielisiksi koettuihin puoliin ja ottaa tämä ”sisäinen sammakko” omakseen. Kun oppii hyväksymään itsensä armollisesti myös
heikkona ja vajavaisena, ei tarvitse piiloutua ja kätkeä minuuttaan.
Elina Reenkola on psykoanalyytikko, joka on aiemmin julkaissut teokset
Naisen verhottu sisin (1997), Intohimoinen nainen (2004), Nainen ja viha
(2008) sekä Äidin valta ja voima (2012). Hän on myös koulutusanalyytikko,
joka opettaa psykoanalyysia ja psykoanalyyttista psykoterapiaa ja antaa
niihin työnohjausta Suomen Psykoanalyyttisessä yhdistyksessä ja Helsingin
Psykoterapiayhdistyksessä. Hän on Kansainvälisen psykoanalyyttisen yhdistyksen IPA:n jäsen ja on ollut IPA/COWAP:in (Committee of Women and
Psychoanalysis ) Euroopan puheenjohtajana neljä viimeistä vuotta.
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K I K K A SE PPÄ

Löydä oma tyylisi
Jokanaisen pukeutumisopas

Odotettu pukeutumisopas näyttää havainnollisesti, kuinka jokaisesta voi kehittyä loistava pukeutuja ja rohkea tyylitaituri.
Kukapa nainen ei olisi joskus aamukiireessä penkonut tupaten täyttä vaatekaappia, josta ei tunnu löytyvän mitään päälle pantavaa. Tai tuskaillut ostamaansa kallista vaatekappaletta,
joka on jäänyt lähes käyttämättömäksi, koska se ei sitten lopultakaan tuntunut omalta.
Pukeutumisen työkalupakki opastaa kuinka omaan vartalotyyppiin ja luontaisiin pukeutumisväreihinsä tutustumalla
löytyy juuri se oma, itselle sopivin pukeutumistyyli.
Kokoamalla vaatteet asukokonaisuuksiksi luodaan hyvän
pukeutumisen perusta. Oikealla värien käytöllä ja persoonallisilla asusteilla signeerataan pukeutuminen oman näköiseksi.
Kikka Sepän neuvoilla on vaatekaapissa aina kaikkiin tilanteisiin sopivia rentoja tai asiallisia asuja.
Selkeä ja käytännöllinen opaskirja, jonka avulla jokainen
vartaloltaan ja persoonaltaan omanlaisensa nainen löytää tyylinsä. Valokuvaaja Asta Karellin upeat kuvat havainnollistavat pukeutumisneuvoja ja tuovat juhlan tuntua arkeen. Kirjan malleina esiintyvät Kikka Sepän monivuotiset, uskolliset
asiakkaat.

Kikka Seppä on helsinkiläinen pukeutumisvalmentaja ja Dress You Up -yrityksen perustaja, joka pitää suosittuja pukeutumiskursseja ja luennoi eri alojen
yrityksissä työ- ja tilannepukeutumisesta. Hän on toiminut vaate- ja kenkäalalla viisitoista vuotta esimiestehtävissä ja on koulutukseltaan pukeutumisneuvoja. Helsingin Mestarikilta on myöntänyt hänelle Pukeutumisneuvojamestarin arvon.
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JO N NA P U L K K IN E N

Kossu

Koskenkorvan ja suomalaisen vodkan historia

Altian valmistama Koskenkorva tuli maamme markkinoille vuonna 1953. Alle kymmenessä
vuodessa siitä tuli suomalaisten ykkösviina. Se syrjäytti jopa tuolloisen kestosuosikin, Jaloviinan. Kansanomaisesti Kossuksi nimitetty juoma on siitä pitäen säilyttänyt asemansa Suomen suosituimpana väkevänä alkoholijuomana.
Kossu – Koskenkorvan ja suomalaisen vodkan historia on perinpohjainen kirja kirkkaan alkoholin valmistuksesta maassamme. Se esittelee Altian tuotteiden lisäksi myös muita suomalaisia viinatehtaita ja viinoja.
Suomalaiset vodkat ovat myös ulkomailla arvostettuja ja palkittuja juomia. Esimerkiksi
Finlandia Classic Vodka nimettiin maailman parhaimmaksi vodkajuomaksi Ultimate Spirits
Challenge -kilpailussa New Yorkissa vuonna 2011.
Koskenkorvalla on vahva imago ja siihen liittyy paljon tapoja ja perinteitä, joista kirja
ansiokkaasti kertoo.
FM Jonna Pulkkinen on oululainen toimittaja ja vapaa kirjoittaja. Pulkkinen on
opiskellut pääaineenaan historiaa. Hän on aiemmin julkaissut teoksen Jallu –
Jaloviinan ja paloviinan historia (2013).
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MART IN J. D O UGH E RT Y

Itsepuolustuksen taito
Kuinka selvitä uhkaavista tilanteista
Käytännön opas uhkaavista tilanteista selviytymiseen ja aseettomaan itsepuolustukseen.
Selkein piirroskuvin ja ytimekkäin ohjein varustettu Itsepuolustuksen taito opettaa tekniikat, joiden avulla kuka tahansa pystyy toimimaan oikein uhka- ja väkivaltatilanteissa.
Teos neuvoo, miten torjua päällekävijä ja miten puolustautua aseetonta tai aseistettua
hyökkääjää vastaan. Se opastaa myös sanallisen itsepuolustuksen taidossa ja kertoo, kuinka
välttyä uhkaavilta tilanteilta tai kuinka estää niitä muuttumasta väkivaltaisiksi.
Parasta itsepuolustusta on välttää uhkaavia tilanteita. Itsepuolustustaitojen hallinta antaa
ulospäin näkyvää itsevarmuutta, joka jo sinällään on omiaan torjumaan väkivaltaisia hyökkäyksiä. Fyysistä itsepuolustusta tarvitaankin vain ääritilanteissa.
Martin J. Dougherty on Britannian Itsepuolustusliiton asiantuntijajäsen,
jolla on musta vyö kahdessa jujutsu-lajissa. Hän on kirjoittanut useita kirjoja eri kamppailulajeista ja itsepuolustuksesta.
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PETE R C OWI E

Francis Ford Coppola

Elävä ja syväluotaava henkilökuva miehestä, joka on jättänyt
lähtemättömän jälkensä elokuvan historiaan niin ohjaajana,
tuottajana kuin mentorinakin.
Jo 35-vuotiaana Francis Coppola nousi elokuvaohjaajien
eturiviin suurtyöllään Kummisetä, jota pidetään yhtenä parhaista koskaan tehdyistä elokuvista. Vietnamin sodasta kertova
Ilmestyskirja. Nyt. vahvisti lopullisesti Coppolan aseman sukupolvensa visionäärisimpänä ja karismaattisimpana ohjaajana.
Uransa varrella hän on saanut kaikki alan arvostetuimmat palkinnot, mm. viisi henkilökohtaista Oscar-palkintoa.
Coppolan itsensä haastatteluihin perustuvassa elämäkertateoksessa Peter Cowie kuvaa asiantuntevasti tämän koko
elokuvauran aina nykypäivään saakka. Kirja vie lukijan ansiokkaasti myös kameroiden ja kulissien taakse, keskelle henkilökohtaisen elämän myrskyjä, luomisen tuskaa ja taloudellisia katastrofeja.
Vertaansa vailla olevana henkilöohjaajana tunnettu Coppola on viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana ollut tärkeä vaikuttaja lukuisten tunnettujen näyttelijöiden uralla. Monet heistä ovat yltäneet parhaisiin saavutuksiinsa juuri hänen
elokuvissaan. Elämäkertaa varten haastatellut ystävät ja kollegat valottavat osaltaan legendaarisen elokuvantekijän persoonaa ja työtapoja.

Peter Cowie on englantilainen, elokuviin erikoistunut historioitsija. Hän on kirjoittanut
yli 30 elokuva-aiheista kirjaa, mm. teokset The Cinema of Orson Welles, Swedish Cinema,
Norwegian Cinema, The GodfatherǢ The Oƥcial otion Picture Archives sekä elämäkertateokset Ingmar Bergmanista ja Akira Kurosawasta.
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A LE X FE RG U SO N

Alex Ferguson
Omaelämäkerta
Omaelämäkerrassaan Alex Ferguson kertoo tarinansa siitä, miten skotlantilaisen laivanrakennustelakan liepeillä varttuneesta pojasta tuli yksi jalkapallohistorian tunnetuimmista valmentajista.
Brittijalkapalloilun suurin valmentajapersoona, Sir Alex, siirtyi eläkkeelle vuonna 2013
johdettuaan Manchester Unitedia 27 vuotta. Ferguson voitti enemmän mestaruuksia kuin
yksikään valmentaja Englannin jalkapallohistoriassa – 38 pokaalia, viimeisenä Valioliigan
mestaruuden keväällä 2013.
Fergusonin managerikaudella Manchester United muuttui tavallisesta jalkapalloseurasta suureksi liikeyritykseksi. Sir Alex ei arastellut seurata aikaansa ja tehdä tarvittaessa suuriakin muutoksia. Hänen visionsa, energiansa ja taitonsa tekivät hänestä managerin, joka johti
joukkuettaan menestyksekkäästi niin pelikentällä kuin sen ulkopuolellakin.
Alex Ferguson esiintyy Nordic Business Forumissa Helsingissä 9.–10.10.2014.
•
•
•
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MAURO B ETI NG & I VA N M O R É

Neymar

Matkalla huipulle

Brasilialaisen jalkapalloilija Neymarin tarina, jonka hän itse kertoo vuoropuheluna isänsä
kanssa. Kumpikin kuvaa nuoren jalkapallolupauksen elämää ja matkaa Brasiliasta Barcelonan tähtihyökkääjäksi omasta näkökulmastaan.
22-vuotias Neymar da Silva Santos Júnior on yksi tämän hetken kuumimmista ja seuratuimmista jalkapalloilijoista maailmassa. The Guardian valitsi joulukuussa 2013 Neymarin
maailman kuudenneksi parhaimmaksi pelaajaksi.
Neymarin kyvyt huomattiin jo juniorivuosina, ja hän debytoi brasilialaisen Santosin
edustusjoukkueessa 17-vuotiaana. Pian Neymarin perässä olivat myös eurooppalaisseurat,
mutta hän kieltäytyi mm. Real Madridin ja Chelsean tarjouksista. Keväällä 2013 hän siirtyi
Santosista FC Barcelonan riveihin huikeasta 90 miljoonan euron siirtosummasta.
Kirjaan sisältyy ennen julkaisematonta tietoa Barcelona-siirron taustoista sekä Neymarin
tulevaisuuden suunnitelmista.

Mauro Beting on brasilialainen urheilutoimittaja ja -kirjailija, joka kirjoittaa lehtiin ja toimii jalkapallo-otteluiden kommentaattorina televisiossa. Hän on kirjoittanut 13 jalkapalloaiheista kirjaa.
Ivan Moré on Brasilian television urheilutoimittaja, joka raportoi kaikista merkittävistä kansallisista ja kansainvälisistä urheilukilpailuista.

•
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K A RI N ST U R M

Michael Schumacher Elämäkerta
Kautta aikojen menestyneimmän Formula 1 -ajajan elämäkerta on ennennäkemättömän
tarkkanäköinen kuvaus paitsi hänen loisteliaasta urastaan myös miehestä myytin takana.
Schumacherilla on enemmän maailmanmestaruuksia, peräkkäisiä mestaruuksia, GPvoittoja, paalupaikkoja, kilpailun nopeimpia kierroksia ja palkintopallisijoituksia kuin kenelläkään muulla F1 -ajajalla. Vuonna 1991 alkanut huikea Formula 1 -ura päättyi lopullisesti vasta 2012.
Kilparadoilla täydellisesti kaikkea kontrolloivana ajorobottina tunnettu mies on kotioloissaan rakastava ja omistautunut perheenisä, joka on määrätietoisesti pitänyt työnsä ja vapaa-aikansa tarkoin erillään ja varjellut yksityisyyttään julkisuudelta.
Karin Sturm on tuntenut Michael Schumacherin tämän uran alusta asti. Kirjaansa varten hän on haastatellut lukuisia Schumacherin lähipiiriin kuuluvia henkilöitä. Tuloksena on
sekä ainutlaatuisen asiantunteva että intiimi henkilökuva maailman kuuluisimmasta autourheilijasta.
Karin Sturm on ollut vuodesta 1982 lähtien akkreditoitu moottoriurheilutoimittaja. Hän kiertää raportoimassa kaikki Formula 1 -maailmanmestaruussarjan osakilpailut ympäri maailman. Vuonna 2009 hänet palkittiin
työstään Bavarian Sport Award -palkinnolla. Sturm on kirjoittanut useita
Formula 1 -aiheisia teoksia.

•
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A L ST RACHA N & WAY NE G R E TZK Y

99 Wayne Gretzkyn tarina
Al Strachan kirjoitti kiekkolegendan elämäntarinan yhteistyössä Wayne Gretzkyn kanssa.
Gretzky ja Strachan ovat olleet hyviä ystäviä jo 25 vuoden ajan, mikä välittyy kirjan ainutlaatuisen henkilökohtaisesta sävystä.
Kirja vie lukijan monien tarinoiden ääreen, niin kaukaloon kuin sen ulkopuolellekin. Se
kertoo avoimesti uran eri vaiheista – sekä suurista saavutuksista että pettymyksistä.
Päättäessään 21 kautta kestäneen pelaajauransa keväällä 1999 Gretzky piti hallussaan peräti neljääkymmentä runkosarjan ennätystä ja viittätoista pudotuspeliennätystä. Häntä pidetäänkin yleisesti kaikkien aikojen parhaana jääkiekkoilijana.
Gretzkyn nauttimasta arvostuksesta kertoo paljon se, että hänen legendaarinen pelinumeronsa 99 jäädytettiin koko liigassa, mitä ei ole tehty koskaan aikaisemmin.
Vuonna 1980 Gretzkyn ketjun oikeaksi laituriksi tuli Jari Kurri. Heistä puhutaan edelleen kaikkien aikojen kovimpana kaksikkona.

Al Strachan on kandalainen pitkän linjan jääkiekkotoimittaja. Hän on
esiintynyt säännöllisesti mm. tv-ohjelmassa Hockey Night in Canada.

•
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K E N SH A R P

Y h t ei st yö ssä

PAU L STA NLE Y & G E NE SI M MONS

KISS Legendan synty 1972–1975
Rock-maailman ikonin värikäs syntytarina KISS-yhtyeen perustajajäsenten itsensä kertomana.
Kaikkien aikojen ensimmäinen kirja bändin varhaisvuosista kulminoituu vuonna 1975
ilmestyneen Alive! -albumin maailmanmenestykseen ja legendaariseen ”Rock and Roll All
Nite” -singleen, joka vielä lähes neljä vuosikymmentä myöhemmin pysyttelee vankasti radioasemien soittolistoilla.
Paulin ja Genen kertomaa tarinaa täydentävät lukuisat haastattelut, joissa bändin jäsenet
sekä managerit, tuottajat, roudarit, lavateknikot ja monet muut yhtyeen lähipiiriin kuuluvat
henkilöt jakavat muistojaan ja anekdootteja KISSin alkuvuosilta. Ääneen pääsevät myös lukuisat KISSin kanssa samoja esiintymislavoja kiertäneet supertähdet.
Runsaasti kuvitettu teos sisältää paljon harvinaista ja ennen julkaisematonta kuvamateriaalia.
Ken Sharp on Los Angelesissa asuva rockmusiikkiin erikoistunut kirjai-

•
•
•
•
•

lija. Hän on aiemmin julkaissut mm. kirjat Starting Overǣ The aking of
John Lennon & Yoko Ono’s Double Fantasy, Elvis: Vegas ’69 ja KISS: Behind the ask.
Rockin pitelemättömät showmiehet Paul Stanley ja Gene Simmons perustivat 70-luvun alkupuolella yhtyeen, josta oli tuleva todellinen hard

ISBN/EAN 978-952-312-017-4 • Luokka 78.993
Suomennos Anna Korolainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy • 135 x 210 mm
Sidottu, kuvitettu • n. 450 s. • Ovh 31,90
Ilmestyy 10/2014

rockin superryhmä. KISS on tähän mennessä myynyt yli 80 miljoonaa levyä ja soittanut yli kaksituhatta konserttia ympäri maailman.

RE X B ROW N & M A R K E G LI NTO N

Pantera 101-prosenttinen totuus
Rex Brownin muistelmat ovat autenttisin mahdollinen selonteko elämästä yhdessä maailman suurimmista rockyhtyeistä.
1990-luvun alun rock-näyttämöllä Pantera oli aivan oma lukunsa. Se ei koskaan yrittänyt miellyttää suurta yleisöä, vaan teki asiat omalla tavallaan, ilman kompromisseja. Kuitenkin bändistä tuli supersuosittu niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin maailmassa. Vaikka Panteran musiikki ei juuri radiokanaville kelvannutkaan, yhtyeen albumit (mm. Cowboys From
Hell, 1990 ja Vulgar Display of Power, 1992) ovat myyneet miljoonia kappaleita.
Panteran ura on uskomaton ja epätodennäköinen menestystarina, jonka varrelle mahtui paljon draamaa.
Panteran tarina päättyi vuonna 2003. Tänä keväänä bändiltä julkaistaankin Far Beyond
Driven 20th Anniversary Edition. Toiveet bändin paluusta sammuivat lopullisesti, kun kitaristi Dimebag Darrell ammuttiin uuden bändinsä Damageplanin keikalla 2004.
Rex Brown (s. 1964) on yhdysvaltalainen muusikko, joka tunnetaan
parhaiten metalliyhtye Panteran basistina. Hän vaikutti pitkään
myös Down-nimisessä yhtyeessä.

•
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N E I L DA NI E LS

ZZ Top -käsikirja Beer Drinkers & Hell Raisers
Neil Daniels on koonnut tuhdin tietopaketin kaikesta siitä, mitä ZZ Top -fanin tulee tietää
– Bändin historiikki aloitusvuodesta 1969 tähän päivään
– kaikki studiolevytykset sekä tärkeät kiertueet ja keikat
– ZZ Topin musiikilliset vaikutteet ja ne, joiden musiikkiin ZZ Top on vaikuttanut
– palkinnot ja tunnustukset
– kokoelma hauskaa ja mielenkiintoista triviaa bändin uran varrelta
Kirja on hatunnosto Billy Gibbonsin, Dusty Hillin ja Frank Beardin komealle uralle ja musiikille.
Omintakeinen texasilaistrio on tehnyt vakuuttavaa jälkeä musiikkimaailmassa jo 45
vuotta: 15 studioalbumia, 50 miljoonaa myytyä levyä ja lukematon määrä musiikkialan palkintoja. Eikä vauhti ole pysähtynyt. Bändi kiertää edelleen konserttilavoja samalla kokoonpanolla kuin aloittaessaan. ZZ Top esiintyy Oulussa 13.6. ja Helsingissä 14.6.2014
Neil Daniels on rock- ja heavy metal -musiikkiin erikoistunut englantilainen freelancejournalisti ja kirjailija. Hän on aiemmin julkaissut mm. Robert Plantista, Judas Priestista ja
Iron Maiden -yhtyeestä kertovat kirjat.

•
•
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R EIJ O IK ÄVA L KO

Iltatuulen viesti Aikamiehet 50 vuotta 1964–2014
Aikamiehet-lauluyhtyeen juhlakirja kertoo kuoron värikkäät vaiheet ensimmäisten viidenkymmenen vuoden varrelta.
Aikamiehet on mieskuorona viihdelaulun uranuurtaja Suomessa. Se on säilyttänyt alkuperäisen tyylinsä läpi vuosikymmenten ja saanut vuodesta toiseen uskollisen kuulijakunnan.
Aikamiehet on suomalaiselle yleisölle tuttu erityisesti Iltatuulen viesti -laulusta mutta
myös mm. 90-luvun loppupuolella Dannyn kanssa yhdessä lauletusta kappaleesta Tämä taivas, tämä maa. Molemmat kappaleet toivat yhtyeelle kultalevyn.
Vuoden 1968 alusta startanneessa Lista-ohjelmassa Iltatuulen viesti pysytteli huikeat 90
viikkoa. Kun se sitten 5.10.1969 lopulta putosi listalta, oli uutinen niin suuri, että se julistettiin jopa stadionin valotaululla kesken HJK:n jalkapallo-ottelun.
VTM Reijo Ikävalko on Espoossa asuva toimittaja ja kirjailija.
Hän on työskennellyt toimittajana useissa aikakauslehdissä,
mm. Nykypostin päätoimittajana. Ikävalko on aiemmin julkaissut 16 teosta, mm. Juicen äeti Eini Kuikka, Laila Kinnunen
– Valoa ikkunassa, Topi Sorsakoski – Kulkukoira, Täyttä elämää, Junnu – Kotkan poikii ilman siipii.

•
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JO HA N E G E R K R A NS

Pohjoismaiset taruolennot

Upea teos pohjoismaisista taruolennoista. Kirjan rikas
kuvitus ja kiehtovat tekstit vievät lukijan maagiselle matkalle yliluonnolliseen maailmaan.
Pohjoisen pimeissä metsissä, syvissä järvissä ja korkeilla rinteillä piilottelee suuri joukko salaperäisiä olentoja. Emme näe niitä, mutta ne muistuttavat itsestään
monin tavoin. Kun joku katoaa metsään, kun tuuli kantaa korviisi oudon äänen tai kun maito happanee yön aikana, silloin ovat työssä yliluonnolliset voimat.
Jättiläiset, peikot, haltijat, näkit ja monet muut taruolennot ovat luonnon henkilöitymiä. Ilkikurisia, houkuttelevia ja vaarallisia. Entisaikaan ne olivat luonteva
osa ihmisten arkea, muistutus luonnon kunnioittamisen
välttämättömyydestä.
Egerkransin kaunis kirja on asiantunteva syväsukellus Pohjolan rikkaaseen kansanuskomusperinteeseen.

Johan Egerkrans on tukholmalainen freelance-kuvittaja, joka työskentelee kirjojen, elokuvien ja pelien parissa. Ruotsalaisessa lastenkirjamaailmassa hän on
tunnettu lukuisista kuvituksistaan. Aivan erityisesti häntä kiehtovat taruolennot ja fantasiahahmot.

•
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JAA NA L A A M A NE N

Unohdetut sotilaat

JJaana
aana Laamanen
Laamane
en

Vaiettuja rintamakokemuksia

Veteraanien rivit harvenevat ja paljon muistoja ja tietoa katoaa
heidän mukanaan. Erityisesti Suomen armeijan rivisotilaiden
kokemukset sodasta ovat jääneet historiankirjoituksessa liian
vähälle huomiolle.
Tässä kirjassa kuusi rintamamiestä kertoo sotakokemuksistaan. Panssarintorjuntamies Aarne Aaltonen, radisti Pentti
Hölttä, lääkintäaliupseeri Eino Järvenpää, ratsuri Toivo Keskinen, lääkintämies Erkki Salomaa ja ilmasuojelukomppanian
lähetti Pertti Siira kokivat sodassa paljon, paljon muutakin
kuin taisteluita. Esimerkiksi sen, miten komppanian päällikkö
ammuttaa omavaltaisesti seitsemän antautunutta venäläisvankia. Miehet järjestivät tälle monella tapaa töykeälle komppanianpäällikölle siirron toiseen yksikköön.
Sota-aikakin oli miehille myös tavallista elämää. Sotavuosina kotirintamalla kehotettiin muistamaan ”tuntemattomia sotilaita” kirjeillä, korteilla ja paketeilla. Posti lähetettiin usein
nimellä, mutta sitä osoitettiin myös ”tuntemattomalle sotilaalle.” Eino Järvenpää kiinnostui yhdestä ”tuntemattomasta” kirjeestä, otti selville sen kirjoittajan ja halusi tavata hänet. Nuoret kiinnostuivat toisistaan ja menivät lopulta naimisiin.
Kirjassa käytettyä muistitietoaineistoa on mahdollisuuksien mukaan todennettu arkisto- ja asiantuntijalähteistä.
Kirjassa on runsaasti ennen julkaisemattomia kotialbumija arkistokuvia.

unohdetut
sotilaat
Vaiettuja rintamakokemuksia

FT Jaana Laamanen on mikkeliläinen muistitiedosta kiinnostunut tutkija. Tämän
maitolaiturimaisteriksikin kutsutun kansatieteilijän aiempi muistitietopohjainen
kirja, Paremmat vuodet ovat edessäpäin – Helmin ja Kirstin lottamuistoja, julkaistiin
2010. Laamasen väitöskirja, aitolaiturilla, on vuodelta 2001.

Minerva
Mi
Min
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HEN R IK TA L A

Talvisodan ranskalaiset
ratkaisijat
Ranskan apu Suomelle 1939–1940

Suomi ei taistellut talvisodassa yksin, vaikka niin toistuvasti
väitetään. Tosiasiassa Suomen selviytymisen ratkaisi ulkomailta, erityisesti Ranskasta ja Britanniasta saatu poliittinen tuki.
Henrik Tala osoittaa vastaansanomattomasti käsityksen Suomen yksinäisestä taistelusta myytiksi.
Tärkeimpään pelastajan roolin kohosi Ranska ja sen pääministeri Édouard Daladier. Ranskalla oli talvisodan aikana
vakava aikomus pelastaa Suomi Neuvostoliiton miehitykseltä.
Ranska lähetti Suomelle aseita, taistelukoneita ja sotamateriaaleja, ja oli vähällä ehtiä toimittaa Suomeen aseellisia joukkoosastojakin ennen kuin rauha solmittiin. Suomen tekemä rauha johti Ranskassa peräti hallituksen eroon, sillä pääministerin
katsottiin epäonnistuneen Suomen auttamisessa.
Ranskan hallitus tuli kuitenkin auttaneeksi Suomea ratkaisevasti: sen poliittiset ja sotilaalliset avuntarjoukset ja -lupaukset saivat Stalinin tarjoamaan rauhaa Suomelle tilanteessa, jossa Suomen armeija oli luhistumisen partaalla ja maan
miehittäminen Neuvostoliiton ulottuvilla. Tästä Stalinin rauhanpäätöksestä ja sen taustoista Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat esittää ensimmäisenä suomenkielisenä kirjana perusteellisen kuvauksen.

FT Henrik Tala on helsinkiläinen historiantutkija, joka on erikoistunut
Suomen ja Ranskan 1900-luvun historiaan. Lisäksi hän on ollut kirjoittamassa lääkärihelikopteri Medi-Helin historiaa. Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat pohjautuu Talan väitöskirjaan Suomea pelastamassa. Ranskan pääministeri Édouard Daladier ja Ranskan apu Suomelle
1939–1940.

•
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BA I R I R I NC HE E V

Kannaksen suurtaistelut
kesällä 1944 venäläisin silmin

Suomenkielinen kirjallisuus kesän 1944 ratkaisutaisteluista on
runsasta, mutta venäläinen näkökulma puuttuu usein kokonaan. Tämä silminnäkijäkuvauksiin ja laajoihin arkistomateriaaleihin perustuva historiateos kuvaa sitä, miten sota nähtiin ja
koettiin rintamalinjan toisella puolella.
Kirja kertoo suurhyökkäyksestä Karjalankannakselle puna-armeijan rivimiehen näkökulmasta, puna-armeijan tavoitteista ja tappioista sekä siitä, millaisina vastustajina suomalaisia pidettiin.
Kirjan lähteinä ovat aineistot Venäjän Puolustusministeriön keskusarkistosta, Venäjän keskuskuva-arkistosta, Venäjän
tykistömuseosta, Venäjän merivoimien keskusarkistosta sekä
kirjailijan vuosina 2000–2014 Pietarissa tekemistä veteraanihaastatteluista.
Ennen kesäkuuta Neuvostoliitolla oli Kannaksella vain
kolme divisioonaa. Touko–kesäkuun aikana 1944 keskitettiin Leningradin alueelle 24 divisioonaa, 2 tykistödivisioonaa,
6 panssariprikaatia, 8. Panssarirykmenttiä, 8 rynnäkkötykkirykmenttiä, 146 patteristoa ja noin 1 500 lentokonetta. Neuvostojoukkojen kokonaisvahvuus ennen hyökkäyksen alkua
oli noin 270 000 miestä, 450 panssarivaunua, 170 rynnäkkötykkiä ja noin 1 600 kenttätykkiä sekä yli 100 rannikkotykkiä.
Murtoalueella oli keskimäärin 200 tykkiä rintamakilometrillä.
Suomalaisia oli Kannaksella hyökkäyksen alkaessa 100 panssarivaunua, 25 rynnäkkötykkiä ja 289 kenttätykkiä. Koko Suomen ilmavoimilla oli rintamakäytössä kaikkiaan 209 lentokonetta, joista etulinjan taistelukoneita oli noin 50. Määrävahvuuksien mukaan
suomalaissotilaita oli Kannaksella 75 000, mutta kun heistä noin 5 % oli maanviljelyslomilla, suomalaisten todellinen vahvuus Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alkaessa 9.6.1944 oli noin 70 000 miestä.

Bair Irincheev on helsinkiläinen sotahistorian tutkija, kirjailija ja Kannaksen sotamuseon johtaja. Irincheev on aiemmin julkaissut mm. teoksen Talvisota venäläisin silmin sekä yhdessä Pjotr Repnikovin kanssa teoksen Kaukopartio-operaatio Petrovski
Jam: Legendaarinen sissi-isku vai sotarikos?
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MART IN J. D O UGH E RT Y

Nykyajan tehokkaimmat aseet
Nopeus • panssarointi • kaliiperi
• tulivoima

Taidokkaasti kuvitettu tietoteos vertailee havainnollisesti eri
asejärjestelmiä ja niiden ominaisuuksia, kuten nopeutta, panssarointia, kaliiperia, tulivoimaa ja kantamaa. Vertailussa on yli
300 erilaista asetta tai asejärjestelmää 1990-luvulta tähän päivään.
Teos on jaettu viiteen päälukuun:
– Ilmavoimat
– Panssaroidut taisteluajoneuvot
– Tykit, pommit ja ohjukset
– Merivoimat
– Miehistön aseistus.
Selkeät kaavakuvat havainnollistavat eri aseiden ja asejärjestelmien ominaisuuksia ja selvittävät samantyyppisten aseiden välisiä eroja ja tehokkuutta.
Kirja vertailee myös samoilla sotanäyttämöillä, mm. Persianlahdella, Irakissa, Afganistanissa ja Lähi-idässä käytettyjä
aseita.
Ainutlaatuinen hakuteos jokaiselle aseistuksesta kiinnostuneelle.

Martin J. Dougherty on aseteknologiaan erikoistunut kirjailija. Hän on julkaissut
teokset Small Arms Visual Encyclopedia, Tanks of World War II sekä Essential Weapons
IdentiƤcation Guide: Small Arms: 194͝–Present.
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K AT RI N H I M M LE R – M I C HA E L WI LD T

Himmlerin kadonneet kirjeet
Heinrich ja Marga Himmlerin kirjeenvaihto 1927–1945
Himmlerin aiemmin julkaisematon kirjeenvaihto vaimonsa Margan kanssa piirtää intiimin
muotokuvan SS:n ja Gestapon pelätystä päälliköstä.
Heinrich Himmlerin vaimolleen kirjoittamien kirjeiden luultiin pitkään kadonneen yhdessä muiden SS-valtakunnanjohtajalle kuuluneiden dokumenttien kanssa. Kuusikymmentä
vuotta Himmlerin itsemurhan jälkeen kirjeet kuitenkin löytyivät israelilaisen keräilijän hallusta. Koblenzin arkistoissa säilyneiden Margan kirjeiden kanssa ne muodostavat ainutlaatuisen dokumentin holokaustin arkkitehdin yksityiselämästä.
Himmlerin kirjeet vaimolleen ovat joskus jopa etäisen muodollisia, mutta ne osoittavat,
miten hän yrittää ylläpitää normaalia perhe-elämän kulissia samalla kun hän päivittäin valvoo ja ohjailee kansanmurhaa.
Himmlerin henkilökohtainen kirjeenvaihto vahvistaa vastaansanomattomasti myös sen,
että hän oli ”lopullisen ratkaisun” pääarkkitehti ja paljon lähempänä Hitleriä, kuin monet
historioitsijat ovat tähän asti otaksuneet.
Kirjailija ja politiikan tutkija Katrin Himmler (s. 1967) on Heinrich Himmlerin nuorimman

•
•
•
•
•
•

veljen Ernst Himmlerin pojantytär. Hän on aiemmin kirjoittanut isosedästään ja tämän
veljistä kertovan teoksen Les Frères Himmler – Histoire d’une famille allemande.
Historian professori Michael Wildt opettaa Berliinin Humboldt-yliopistossa. Wildt on
kansainvälisesti tunnustettu natsi-Saksan historian asiantuntija, joka on kirjoittanut aiheesta useita tutkimuksia ja artikkeleita.

ISBN/EAN 978-952-312-042-6
Luokka 94.13; 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Suomennos Maikki Soro
148 x 210 mm • Sidottu • n. 350 s.
Ovh 32,90 • Ilmestyy 10/2014

SA MU N YSTRÖ M

Oodi sivistykselle
Helsingin työväenopisto 100 vuotta
Helsingin työväenopisto on jo sadan vuoden ajan tarjonnut kaupunkilaisille mahdollisuuksia paitsi itsensä kehittämiseen, myös tietoja ja taitoja muuttuvan maailman ymmärtämiseen
ja kaupunkiyhteisössä elämiseen.
Oodi sivistykselle on positiivinen kertomus helsinkiläisistä, jotka ovat halunneet käyttää
vapaa-aikansa itseään kehittäen ja toteuttaen. Se on samalla laaja katsaus suomalaiseen vapaaseen sivistystyöhön ja aikuiskoulutukseen sekä Helsingin historiaan.
Muutamasta vuosittaisesta kurssista ja parista tuhannesta opiskelijasta alkunsa saanut
työväenopisto kasvoi sadan vuoden aikana yhdeksi Euroopan suurimmaksi aikuiskasvatusinstituutiksi. Kirja kertoo siitä, miksi Suomen pääkaupunki on vapaata sivistystyötä järjestänyt ja minkälaista opiston toiminta on eri aikoina ollut.

FT Samu Nyström on helsinkiläinen historiantutkija, joka on kirjoittanut lukuisia tietokirjoja, mm. Helsinki 1918 – Pääkaupunki ja sota sekä Helsinki 1914–1918 – Toivon, pelon
ja sekasorron vuodet.

•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-047-1
Luokka 38.62
Kansi Teemu Junkkaala
210 x 240 • Sidottu, nelivärinen
320 s. • Ovh 34,90 • Ilmestyy 9/2014
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SI MONA M E R C HA NT- D E ST & FA I NA G O B E R STE I N

Saumatonta neulontaa Uudet tekniikat käyttöön
Käytännönläheinen hakuteos opastaa käyttämään uusia käänteentekeviä, saumattomia neuletekniikoita yhdistettyinä erilaisiin neulepintoihin, kuten pitsi, -palmikko- ja kirjoneuleisiin. Kirja antaa esimerkiksi erittäin tarkat ohjeet, miten kavennuksia tai lisäyksiä voi ”kätkeä” pitsi- tai palmikkoneuleeseen.
Kirjan ohjeilla mikä tahansa erillisinä kappaleina neulottu työ on muutettavissa suljetuksi neuleeksi. Ei enää paksuja, kömpelöitä saumoja ja hankalasti yhdisteltäviä kappaleita, vaan
hyvin istuvia ja kauniisti laskeutuvia neuleita!
Uusien tekniikkaohjeiden lisäksi kirja tarjoaa hienostuneen valikoiman tyylikkäitä ja
ajattomia neuleohjeita kaiken ikäisille. Neuleet voi soveltaa juuri käyttäjälleen sopiviksi – eikä niissä ole ommeltavia saumoja.
Simona Merchant-Dest on amerikkalainen neulesuunnittelija, jonka neuleohjeita on julkaistu
useissa kirjoissa sekä suosituissa neulelehdissä kuten Vogue Knitting, Interweave Knits ja Knitter’s
againe.
Faina Goberstein on päätoiminen matematiikan professori Chicossa, Kaliforniassa. Lisäksi hän on
45 vuotta kestäneellä neulesuunnittelijan urallaan julkaissut ohjeita useissa lehdissä ja kirjoissa.
Hän suunnittelee neuleohjeita myös monille käsityölankoja valmistaville yrityksille.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-031-0
Luokka 65
Suomennos Kristel Nyberg
Kansi Pamela Norman
216 x 260 mm
Nidottu, nelivärinen
160 s. • Ovh 28,90
Ilmestyy 10/2014

GA I L CA LL A HA N

Värjää itse langat ja kuidut
Ensimmäinen suomenkielinen kirja synteettisten värien käytöstä lankojen ja kuitujen värjäyksessä. Näin perusteellista, teoreettisesti, teknisesti ja visuaalisesti laajaa teosta ei synteettisistä väreistä ole aiemmin tehty.
Toisin kuin usein oletetaan, synteettisten värien käyttö on helpompaa ja luontoystävällisempää kuin kasvivärjäys, jossa käsitellään paljon myrkyllisiä kemikaaleja ja raskasmetalleja.
Lisäksi osaa tekniikoista, jotka soveltuvat synteettisille väreille, on mahdoton toteuttaa kasviväreillä.
Gail Callahanin selkeillä ohjeilla syntyy niin yksivärisiä kuin itseraidoittuvia ja kirjavia
lankoja. Ohjeet on suunniteltu kotikeittiössä toteutettaviksi. Värjäysopas sisältää myös laajan väriteoriaosuuden.
Gail Callahan opettaa värjäystä kotiseudullaan läntisessä Massachusettsissa ja myy uniikkeja käsityölankoja The Kangaroo Dyet -yrityksensä kautta.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-023-5
Luokka 65
Suomennos Tuulia Salmela
Kansi Mary Winkelman Velgos
172 x 225 mm
Nidottu, nelivärinen
168 s. • Ovh 28,90
Ilmestyy 8/2014
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SA RA H H ATTO N

Neulo monikäyttöiset huivit ja shaalit
22 upeaa mallia erikoistekniikoineen
Kirjassa opastetaan neulomaan uusin erikoistekniikoin upeita huiveja, shaaleja ja hartianlämmittimiä kaikkiin tilanteisiin. Mukana mm. pitsejä, pintakuvioita ja helmin koristeltuja neuleita.
Kirja sisältää yksityiskohtaiset ohjeet 22 ainutlaatuiseen malliin ja niissä käytettyihin erikoistekniikoihin, joita ovat muun muassa helmikoristeiden neulominen mukaan, puolikierteiset neuleet, kiinnineulotut reunukset ja lyhennetyt kerrokset.
Erityistä kirjan malleissa on, että ne voi pukea ylle monella eri tavalla.
Shaalit ja huivit ovat monikäyttöisyydessään täydellisiä asusteita. Ne sopivat niin arkeen
kuin juhlaan, ja niiden avulla mistä tahansa asusta tulee tyylikäs ja persoonallinen.
Sarah Hatton on suorittanut muotialan tutkinnon Leedsin yliopistossa ja työskennellyt suunnittelijana neulealan yrityksissä, mm. Rowanilla. Hänen suunnittelemiaan neulemalleja on julkaistu useissa käsityölehdissä ja lankavalmistajien esitteissä. Häneltä on aiemmin ilmestynyt mm. kirja Fresh Young Knits.

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-026-6
Luokka 65
Suomennos Tuulia Salmela
Kansi Darren Brandt
200 x 254 mm • Nidottu, nelivärinen
136 s. • Ovh 28,90 • Ilmestyy 9/2014

ST E PH A N I E VA N D E R LI ND E N

Säpinää sukkiin
Ainutlaatuiset kolmiulotteiset kuviot
Op-taiteen inspiroimassa mallistossa optiset kuviot tekevät sukista todellisia katseenvangitsijoita.
Kirja tutustuttaa erilaisiin tapoihin luoda optisia illuusioita kirjoneuleella, kohokuvioilla, illuusioneuleella ja joustinneuleella.
Yksityiskohtaisten mallipiirrosten ja värikuvien lisäksi jokaisesta neulepinnasta on kirjassa mustavalkoiset kuvat, joiden avulla lukijan on helppo hahmottaa, miltä illuusiot näyttävät.
Kirja sisältää ohjeita sekä naisten että miesten sukkiin. Ainutlaatuinen neuleopas niin
teemaltaan kuin malleiltaankin.
Stephanie van der Linden on freiburgilainen neulesuunnittelija. Hänen mallejaan on ilmestynyt Twist Collective ja Anna Craft -lehdissä. Useiden saksankielisten neulekirjojen lisäksi häneltä on ilmestynyt englanniksi kirja Around the World
in Knitted Socks.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-033-4
Luokka 65
Suomennos Sari Polvinen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
216 x 260 mm • Nidottu, nelivärinen
160 s. • Ovh 28,90
Ilmestyy 10/2014

32

Harrastekirjat

HELI H A R J U N PÄ Ä – ULLA -MA I JA RÖN K Ä

Suomalainen joogakirja
Kaikkia joogan harrastajia ja joogan opiskelijoita palveleva opaskirja, jossa joogan perusteet
ja harjoitukset avataan suomalaisin termein ja suomalaisesta näkökulmasta.
Joogan perinteet Suomessa ulottuvat 1960-luvulle, jolloin jooga rantautui Suomeen ja
Suomen joogaliitto perustettiin. Hiljaisuutta, luonnonläheisyyttä ja aitoutta arvostava suomalainen elämäntapa tarjosi otollisen kasvupohjan joogaharrastukselle.
Kirja tarjoaa käytännönläheiset ja selkeästi kuvatut joogaharjoitukset. Siinä opastetaan
myös, kuinka joogaa voi harrastaa eri ikäkausina: lapsuudessa, nuoruudessa, työikäisenä ja
vanhuudessa.
Joogaharjoitukset vaihtelevat myös eri vuodenaikojen ja päivärytmin mukaan. Aamun
voi aloittaa virkistävällä joogalla, iltajoogaan taas sopii rauhallinen ja rentouttava harjoitus.
Kirjassa on useita lyhyitä ja helppoja itsehoitoon sopivia joogaharjoituksia, kuten hengitys-, keskittymis- ja meditaatioharjoituksia.
Kirkkonummelainen jooganopettaja Ulla-Maija Rönkä kuuluu Suomen Joogaliitto ry:n jooganopettajakouluttajiin.
Hän on harjoittanut joogaa lähes viiden vuosikymmenen
ajan, joista viimeiset 20 vuotta toiminut päätoimisena jooganopettajana.

•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-312-038-9
Luokka 59.33
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm • Sidottu, nelivärinen
n. 160 s. • Ovh 27,90 • Ilmestyy 9/2014
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ISBN/EAN 978-952-312-046-4
Luokka 68.2
Suomennos Jutta Jarvansalo
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
205 x 265 mm • Sidottu, nelivärinen
n. 200 s. • Ovh 32,90 • Ilmestyy 8/2014

TM Heli Harjunpää on espoolainen sairaalapastori, joka on
harrastanut joogaa yli kaksikymmentä vuotta.

HELE NA N E R A A L

Hirvi keittiössä Suuri riistaruokakirja
Helena Neraalin keittokirja muuttaa käsitykset riistaruoasta. Näillä resepteillä valmistettuna
se on vaihtelevaa, monipuolista ja ennen kaikkea erittäin herkullista.
Kirjan ohjeilla hirvestä, peurasta, metsäkauriista ja porosta syntyvät niin arkiateriat kuin
juhlapöydän antimetkin. Teos opastaa asiantuntevasti myös riistalihan oikeassa käsittelyssä
ja kertoo eri ruhonosien käytöstä ruoanvalmistuksessa.
Kirjan punaisena lankana on lähiruoka ja hyvä maku. Riistan seuraksi valmistuu kielen
vieviä lisukkeita muistakin metsän aarteista, kuten marjoista ja sienistä. Perinteisiä vihanneksia ja hyviä kastikkeita unohtamatta.
Välttämätön teos jokaisen metsästäjän ja riistaruokien ystävän keittiökirjastoon.

Norjalainen Helena Neraal on valmistunut ekonomiksi Oslon kauppakorkeakoulusta ja toiminut aiemmin sähköisen viestinnän parissa. Nykyään hän emännöi suosittua Vita Älgen -majataloa Ruotsin Värmlannissa. Hänen edellinen kirjansa Tapas på
norsk kuuluu jo moderneihin ruokakirjaklassikoihin, ja siitä on otettu useita painoksia norjaksi, ruotsiksi ja englanniksi.
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DI A NA RO D G E R S

Paleoruokaa aamusta iltaan
Paleoruokavalio on noussut maailmalla suureen suosioon, koska se on erittäin tehokas tapa
hallita painoa, lisätä energiaa ja parantaa suorituskykyä. Paleoruoka perustuu ajatukseen, että ihmiselle sopii geneettisesti parhaiten ravinto, jota syötiin ennen maanviljelyksen syntyä.
Odotettu keittokirja esittelee paleoruokavalion perusteet ja antaa erinomaiset ohjeet, joiden avulla ruokavaliota voi noudattaa päivän joka aterialla.
Erityisesti aamiaiset ja lounaat ovat erityisruokavaliota noudattaville hankalia. Kahviloista tai lounasravintoloista löytyy harvoin sopivia vaihtoehtoja. Paras tapa onkin valmistaa ruokansa itse ja kuljettaa eväät mukanaan töihin. Tämä ei kuitenkaan saa olla vaikeaa tai
aikaa vievää.
Kirjassa on yli 100 herkullista, nopeasti valmistettavaa reseptiä, joiden avulla paleoruokavalion noudattaminen on helppoa kiireisimpinäkin päivinä.
Diana Rodgers on ruokakirjailija ja ravitsemusterapeutti. Hän asuu maatilalla Massachusettsissa Yhdysvalloissa ja harjoittaa perheineen maanviljelyä ja kotieläinten kasvatusta kestävän kehityksen periaattein.

•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-057-0 • Luokka 68.2
Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
220 x 230 • Nidottu, nelivärinen • 192 s.
Ovh 28,90 • Ilmestyy 8/2014

T I I A KOSK I M I E S

Suomalainen smoothiekirja
Terveelliset herkut kotimaisista raaka-aineista
Smoothie on mainio aloitus päivälle, täysipainoinen välipala tai vaikka herkullinen jälkiruoka. Kun sen pääraaka-aineina ovat ravinnerikkaat suomalaiset marjat sekä muut puhtaat kotimaiset ainekset, on se myös todellinen terveyspommi.
Suomalainen smoothiekirja sisältää 40 herkullista ja helppotekoista reseptiä aamiais-,
lounas-, välipala- ja jälkiruokasmoothieihin. Kirja sisältää myös paljon tietoa käytettyjen
raaka-aineiden ravintoarvoista ja terveysvaikutuksista.
Smoothie voi olla myös kokonainen ateria, joka syntyy vähällä vaivalla ja tarjoaa päivän
vitamiinit, hivenaineet, kuidut ja proteiinit samassa paketissa. Kaikki itselle tärkeät ravintoaineet on helppo räätälöidä mukaan. Herkullinen ja helposti nautittava smoothie on myös
oiva tapa saada lapset ja vanhukset syömään riittävästi vitaaliaineita.
Jokaisen terveellistä ruokavaliota noudattavan toivekirja.

Tiia Koskimies on helsinkiläinen vapaa toimittaja, joka on toiminut
mm. tv-käsikirjoittajana ja ohjaajana MTV3:n ruokaohjelmasarjassa
Bon Appétit. Nykyään hän toimittaa, tuottaa, kuvaa ja kirjoittaa keittokirjoja sekä kirjoittaa Umami.Ƥ-ruokablogia. Häneltä on aiemmin ilmestynyt mm. useita suositun Bon appétit -sarjan kirjoja, akumatka
saaristoon, Pohjoisen herkut, Syystunnelmia ja joulun odotusta, Venekokin käsikirja.

•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-312-044-0 • Luokka 68.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm • Sidottu, nelivärinen
n. 140 s. • Ovh 28,90
Ilmestyy 9/2014
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SA N NA PE LLI C C I O NI

Onni-poika menee mummolaan
Onni pakkaa. Reppuun laitetaan ainakin pyjama, hammasharja, kirja, värikynät
ja kolme unilelua. Onni menee ensimmäistä kertaa yksin mummolaan yökylään.
Se on kivaa ja jännää!
Mummo ja Onni leipovat, pappa ja Onni käyvät pyöräretkellä ja illalla soitetaan kotiin. Uni ei meinaa sittenkään tulla muualla kuin omassa sängyssä, mutta
onneksi pappa on hyvä kertomaan iltasatuja.
Onni-poika menee mummolaan on Sanna Pelliccioni suositun Onni-poika-kirjasarjan yhdeksäs osa.
Aiemmin sarjassa ovat ilmestyneet: Onni-pojan puuhakas päivä, Onni-pojan mahtava matka, Onni-pojan kierrätyskirja, Onni-pojasta tulee isoveli, Onni-poika menee päiväkotiin, Onni-poika ja hirveä hirviö, Onni-poika saa uuden ystävän sekä Onni-poika tahtoo kaiken.
2–6-vuotiaille.
Sanna Pelliccioni on helsinkiläinen biologi,
graaƤkko ja kuvittaja.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-029-7
Luokka L85.2
Kansi Sanna Pelliccioni
215 x 160 mm
Sidottu, nelivärinen
40 s. • Ovh 15,90
Ilmestyy 8/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-084-6

•
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ISBN/EAN 978-952-312-037-2
Luokka L84.2
Kannen kuva Rudolf Koivu
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 190 mm • Sidottu, nelivärinen
64 s. • Ovh 21,90 • Ilmestyy 8/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-085-3

IS M O L O I VA M A A (T OI M.)

Unen sinistä maata päin
Suomen lasten tuutulaulut ja iltarunot
Unen sinistä maata päin sisältää nostalgisen valikoiman tuutulauluja ja hyvän yön
runoja.
Yhdessä lapsen kanssa hiljennytään illan tullen ja odotellaan nukkumatin tuloa.
Runot ja laulut johdattelevat illan tunnelmaan ja herättävät muistoja kaikenikäisissä lukijoissa.
Sukupolvesta toiseen yhteistä omaisuutta ovat mm. Tuuti lasta nukkumaan,
Aa-aa, lapseni ja laulu Nukkumatista. Runoilijat ovat tuttuja ja rakkaita Immi Hellenistä Kirsi Kunnakseen ja Martti Haaviosta Hannele Huoviin. Kokoelma ammentaa
suomalaisen lastenrunouden pitkästä perinteestä, meille kaikille tutusta aarteistosta.
Tunnelmallisen kirjan kuvituksena on käytetty Rudolf Koivun satukuvia.
Ismo Loivamaa on helsinkiläinen toimittaja ja kriitikko, joka on julkaissut lasten- ja
nuortenkirjallisuutta käsitteleviä teoksia ja antologioita, esim. Kas kuusen latvassa
(2012) ja Jos sul lysti on (2013) sekä kirjoja iskelmämusiikista. Yhdessä Pirkko Vekkelin kanssa hän on kirjoittanut teokset Unohtumaton Ansa Ikonen (2009) ja Lumoava Eeva-Kaarina Volanen (2013).

Pokkarit

B R A D T O LI N SK I

Jimmy Page
Yksinoikeudella
•

ISBN/EAN 9789523120617
• Luokka T78.993
• ovh 11,00
• Ilmestyy 6/2014

BA IR I R I N C H E E V

Talvisota
venäläisin
silmin
•

ISBN/EAN 9789523120624
• Luokka T92.73
• ovh 11,00
• Ilmestyy 8/2014

P I R K KO V E KK E LI –
I S M O L O I VA MA A

Lumoava EevaKaarina Volanen
•

ISBN/EAN 9789523120648
• Luokka T99.1
• ovh 11,00
• Ilmestyy 9/2014
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Kuolema ei käy
kauppaa
•
•
•
•

ISBN/EAN 9789523120556
Luokka T84.2
ovh 11,00
Ilmestyy 7/2014

PI R K KO V E K K ELI –
I SM O LO I VA M AA

Unohtumaton
Ansa Ikonen
•
•
•
•

ISBN/EAN 9789523120631
Luokka T99.1
ovh 11,00
Ilmestyy 9/2014

LU CA CA I O LI

Ronaldo –
Elämäntarina
•
•
•
•

ISBN/EAN 9789523120655
Luokka T99.1
ovh 11,00
Ilmestyy 9/2014
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SÄhkökirjat

Tulevat sähkökirjat
Jimmy Burns: Maradona – Maailman paras jalkapalloilija?
ISBN/EAN 9789523120679
Sanna Pelliccioni: Onni-poika menee mummolaan
ISBN/EAN 9789523120846
Jaana Laamanen: Unohdetut sotilaat – Vaiettuja rintamakokemuksia ISBN/EAN 9789523120815

Bair Irincheev: Kannaksen suurtaistelut kesällä 1944 venäläisin
silmin
ISBN/EAN 9789523120839
Jonna Pulkkinen: Kossu – Koskenkorvan ja suomalaisen vodkan
historia
ISBN/EAN 9789523120860

Markku Hattula: Kaukopartion kujanjuoksu
ISBN/EAN 9789523120716

Heikki Saari: Kotiryssät – Suomalaista suhdetoimintaa
neuvostoaikaan
ISBN/EAN 9789523120761

Lars Pettersson: Kautokeino, kylmä kosto
ISBN/EAN 9789523120723

Kikka Seppä: Löydä oma tyylisi – Jokanaisen pukeutumisopas
ISBN/EAN 9789523120808

Peter James: Kuoleman kello käy
ISBN/EAN 9789523120730

Karin Sturm: Michael Schumacher – Elämäkerta
ISBN/EAN 9789523120662

M. G. Soikkeli: Läpinäkyvä kuolema
ISBN/EAN 9789523120709

Sinikka Piippo: Mielen ruokaa – Ravinnon vaikutus muistiin,
jaksamiseen ja henkiseen tasapainoon
ISBN/EAN 9789523120785

Elina Reenkola: Nainen ja häpeä
ISBN/EAN 9789523120792
Esko Seppänen: Suomen rikkaat – Kuka kukin on
ISBN/EAN 9789523120747
Henrik Tala: Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat – Ranskan apu
Suomelle 1939–1940
ISBN/EAN 9789523120822
Ismo Loivamaa (toim.): Unen sinistä maata päin – Suomen
lasten tuutulaulut ja iltarunot
ISBN/EAN 9789523120853
Heli-Maija Heikkinen: Viestikyyhkyupseeri
ISBN/EAN 9789523120693

Markus Hotakainen: Onko siellä ketään? – Avaruuden älyä
etsimässä
ISBN/EAN 9789523120778
Pekka Hämäläinen; Jukka-Pekka Vuorinen: Potkut –
Haaksirikko vai uusi mahdollisuus
ISBN/EAN 9789523120754
Li Anderssoni; Susanna Koski: Punavihreä, sinivalkoinen –
Keskustelukirjeitä
ISBN/EAN 9789523120686
Richard Sakwa: Tapaus Hodorkovski – Toisinajattelijana Putinin
Venäjällä
ISBN/EAN 9789523120877
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Saatavilla myös mm.
Peter James: Kuoleman kanssa ei kujeilla
ISBN/EAN 9789524928281
Peter James: Kuolema katsoo kohti
ISBN/EAN 9789524928298
Peter James: Kuolema ei riitä
ISBN/EAN 9789524928304
Peter James: Kuolema peittää jäljet
ISBN/EAN 9789524928311
Peter James: Kuolema ei käy kauppaa
ISBN/EAN 9789524928328
Peter James: Kuolema kulkee kannoilla
ISBN/EAN 9789524928335
Peter James: Kuoleman koura on kylmä
ISBN/EAN 9789524928342
Tommy Hellsten: Oivalluksen kynnyksellä
ISBN/EAN 9789524927505
Tommy Hellsten: Ihmisenpyörä
ISBN/EAN 9789524927604
Tommy Hellsten: Kolmas mahdollisuus
ISBN/EAN 9789524927611
Tommy Hellsten: Pysähdy – olet jo perillä: 12 oivalluksen polku
ISBN/EAN 9789524927628
M. Markov (toim. Pekka Tuomikoski): Finljandija –
Puna-armeijan Suomi-opas 1939
ISBN/EAN 9789524928120

Iiro Viinanen ja Esko Seppänen: Vasen oikea, oikea vasen –
Keskustelukirjeitä
ISBN/EAN 9789524926164
Esko Valtaoja ja Juha Pihkala: Tiedän uskovani, uskon tietäväni
ISBN/EAN 9789524924375
Markku Hattula: Eturintaman iskujoukko
ISBN/EAN 9789524925556
Markku Hattula: Eturintaman iskujoukko iskee takaisin
ISBN/EAN 9789524926775
Markku Hattula: Eturintaman iskujoukon torjuntavoitto
ISBN/EAN 9789524928175
Johanna Viitanen: Hiekkaan kadonneet jäljet
ISBN/EAN 9789524928113
Siina Tiuraniemi: Kukkia Birgitalle
ISBN/EAN 9789524928137
Jonna Pulkkinen: Jallu – Jaloviinan ja paloviinan historia
ISBN/EAN 9789524928106
Ilkka Mattila: Egotrippi – Aina matkalla jonnekin
ISBN/EAN 9789524928144
Antero Raevuori: Hyvästi, Viipuri – Karjalan pääkaupungin
kohtalonvuodet 1939, 1941 ja 1944
ISBN/EAN 9789524926126
Bair Irincheev ja Pjotr Repnikov: Kaukopartio-operaatio
Petrovski Jam – Legendaarinen sissi-isku vai sotarikos?
ISBN/EAN 9789524928205
Bair Irincheev: Talvisota venäläisin silmin
ISBN/EAN 9789524926812
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Minerva

Aiemmin ilmestyneitä

SUURI

KITARAKIRJA
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MELISSA MORGAN-OAKES

U US I A MA L L E JA
Minerva

Ulla Vestola
Martti Leppä

TIKKUJA
RISTIIN
kaunista
kotiin
luonnon
materiaaleilla
Minerva
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Ajattelen sinua
Sinikka Svärd . Julia Prusi
MINERVA
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Tilauskirjoja

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE
M INERVA K USTANNUS

Tapiolan kuoro
50 vuotta

TOMITTAA TILAUS -

KIRJOJA YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN
ERILAISIIN TARPEISIIN MM .:

...laulut, matkat, ystävät...

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

Minerva

Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:
Anu Jaantila ja Eva Forssén (toim.)
Tapiolan kuoro 50 vuotta
Laulut, matkat, ystävät
Syksyllä 2013 50 vuotta täyttävän Tapiolan kuoron juhlakirja.
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Minerv
Minerva
inerv
nervaa

Samu Nyström
Oodi sivistykselle
Helsingin työväenopisto 100 vuotta
Helsingin työväenopiston 100-vuotisjuhlakirja

Minerva

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

Saarijärven Offset Oy 2014

Johanna Aminoff-Winberg (toim.)
Ritarihuone ja Suomen aatelissuvut
Ritarihuoneen 150-vuotisjuhlakirja

