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Naisten elämää
Viime syksynä käytiin kiivasta keskustelua siitä, miksi naisista julkaistaan niin
vähän elämäkertoja. 56 elämäkerrasta vain kuusi käsitteli naisten elämää. Näistä
Minerva taisi julkaista neljä – Sylvi Salosesta kuningatar Elisabetiin.
Elämäkerta ei ole kuitenkaan ainoa tapa tuoda esille naisten ja miesten elämänkokemuksia. Tietokirjat ja kaunokirjallisuus tekevät sen yhtä hyvin. Tahdon nostaa Minervan monipuolisesta syksyn 2018 tuotannosta muutaman kirjan, joissa
huomioidaan MYÖS naiset
Sydänkirurgi Nikki Stampin teos Tunteva sydän osoittaa, millä tavalla tunteet
vaikuttavat sydämen toimintaan niin naisilla kuin miehillä, mutta myös miten naisen sydän on erilainen kuin miehen.
Riitta Lieteen kirjassa Kaija Pesosen talvisota päästään näkemään, millaisia olivat 16-vuotiaan tytön sotakokemukset Petsamossa.
Entä kenen kokemuksesta puhutaan Aino-Mari Tuurin ajankohtaisessa kirjassa Lapset vai työ – Uskallanko perustaa perheen? tai Keijo Tahkokallion teoksessa
Uskalla olla lapsellesi aikuinen. Perheen perustaminen ja lasten kasvatus ovat kummankin vanhemman elämää. Tilastot vain puhuvat muuta.
Norjalaisen Britt Karin Larsenin 1800-luvun puoliväliin sijoittuva romaani
Finnskogen, elämän kehto muistuttaa historiallisesta taustasta epäoikeuden
mukaiselle tilanteelle. Huonoimman osan saa se, jolla ei ole yhtään valtaa – köyhä
nainen. Ja jos nainen alkaa havitella valtaa, hän saa herkästi otsaansa huonon naisen leiman, kuten Leena Kurjen kirjassa Vaimoja ja rakastajattaria – Naiset v allan
kulisseissa kerrotaan.
Naisen kosto on joka tapauksessa Pierre Lemaitren odotetun uuden historiallisen romaanin kantava teema. Tulen varjot jatkaa Goncourt-palkitun Näkemiin
taivaassa -romaanin tarinaa.
Lukuiloa toivottaen,
Maria Säntti
Kustannuspäällikkö

ESIPUHE 3

S. N. Pires

KARHUNKIERTÄJÄ
Pedon sydän -trilogian ensimmäinen osa tempaa lukijan mukaansa tuhansien vuosien taakse noitien ja
haltijoiden maahan.
Karhunkiertäjä, kertoo syrjitystä nuoresta Tommosta, jonka Tollen suvun lovinoita Lokka löysi aikoinaan vauvana
suden vierestä. Tollelaiset vieroksuvat omapäistä Tommoa
kutsuen tätä susipojaksi ja Hukaksi.
Tapahtumat sijoittuvat tuhansien vuosien taakse, muinaiseen noitien ja haltioiden maahan, jossa Auringonkansa ja heidän metsästys- ja laidunmailleen työntyvät vieraskansat kamppailevat elintilasta ja vallasta.
Lokka on luonut noitarummun ja aikoo käydä sen kanssa sotaan viholliskansoja vastaan. Noitarummulla on kuitenkin oma tahto ja voima. Rummun mahti kasvaa kasvamistaan, ja sen pauhu tunturissa repii rikki rauhaa kansojen
välillä ja järkyttää luonnon tasapainoa.
Tommo haluaa keinolla millä hyvänsä saada arvostusta
ja kunnioitusta yhteisössään ja keksii, että karhun surmaaja on kiistaton sankari. Hän ei kuuntele lovinoita Lokan varoituksia vaan lähtee yksin karhunkaatoon.
Ikiaikainen jännittävä tarina hyväksytyksi tulon kaipuusta ja kostosta, väkevä kerronta ja rikas kieli tekevät
S. N. Pireksen esikoisromaanista vaikuttavan lukunautinnon.

S. N. Pires (s. 1974) syntyi Eskilstunassa Ruotsissa ja
asuu nykyään perheineen Jyväskylässä. Hän on opiskellut kognitiotieteitä ja psykologiaa ja on koulutukseltaan sosionomi. Seitsemäntoista vuotiaana hän rakastui portugalilaiseen mieheen ja on siksi asunut neljässä
eri maassa ja työskennellyt hyvin erilaisissa ammateissa. Kirjoittaminen on ollut aina Pireksen intohimo, samoin historia, mytologia ja kuvataiteet. Karhunkiertäjä
on hänen esikoisteoksensa.
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ISBN 9789523126954
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
266 s.
Ilmestyy 8/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127302

Tapani Heinonen

JA SATAKIELI LAULOI
FELLMANIN PELLOLLA
Kahdessa aikatasossa kulkeva vahva romaani Suomen
sisällissodasta.
On marraskuinen ilta 1897 Längelmäellä. Mäkitupalaisen tytär Selma Törölä on kartanon isännälle raskaana ja
värjöttelee verannan edessä anomassa tältä armoa. Hän ei
kuitenkaan voi jäädä enää taloon ja joutuu lähtemään matkalle, josta ei ole paluuta.
Selma ei vielä aavista, miten hän asettuu pari vuosikymmentä myöhemmin, keväällä 1918, köyhien ja poljettujen
rinnalle taistelemaan ihmisarvostaan ja oikeuksistaan.
Alkutalvesta 2015 kirjailija Heikki Puharila on menettämässä otetta sisällissodasta kertovasta romaanistaan. Punainen lanka tarinaan löytyy, kun omat sukujuuret johdattavat kirjailijan Länkipohjan taisteluun, missä talolliset,
torpparit ja palkolliset nousevat toisaan vastaan.
Sukujuuret törmäävät menneisyyden rintamalla, mutta haastavat pohtimaan vihan ja vallan olemusta, ihmisten
motiiveja. Kuinka he päätyivät sotaan, miten sota muutti
heidän kohtaloaan? Ja oikeuttaako lopulta mikään aate, uskonto tai edes isänmaa tappamaan?
Heinosen edellisestä romaanista, Kuka heilutti pesäpuuta, sanottua:
”Muodoltaan sujuvasti luettava, tyyliltään rehevän realistinen teos onkin
lopulta hyvin terapeuttinen ja sukupolvia yhdistävä, eri sukupolvien välille ymmärrystä soljuvalla kerronnallaan kasvattava teos.” – Aamulehti
”Heinonen on löytänyt oman persoonallisen äänensä. Hän kirjoittaa
karusta maasta, mutta ei jätä ketään kylmäksi.” – Psykologi-lehti

Tapani Heinonen (s.1955) on Jyväskylässä asuva
kirjailija ja psykologian maisteri. Suomalaisen kirjallisuuden kentässä hän edustaa realistista proosaa, jonka vahvuutena pidetään tarkkaa ihmiskuvausta. Heinosen aiemmat teokset Omaiset, Reunalla sekä Kuka
heilutti pesäpuuta ovat saaneet niin kriitikoilta kuin lukijoilta hyvän vastaanoton.

ISBN 9789523126947
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 300 s.
Ilmestyy 6/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127319

KAUNOKIRJALLISUUS 5

Mikko Haaja

LÄPI TULIHELVETIN
Laadukas ja todenmukainen sotaromaani, jota
lukiessa tuntuu kuin olisi itsekin taisteluissa mukana.
Jatkosodan ensimmäisenä sotakesänä 1941 keskisuomalaisista taistelijoista koostuva JR48 hyökkää Kannaksella kohti Laatokkaa Neuvostoliiton rajajoukkojen tehdessä kiivasta vastarintaa.
Talvisodan kokenut vänrikki Ilves johtaa esimerkillään
jääkärijoukkuetta, jota käytetään surutta iskevänä kiilana
eturintaman pahimmissa paikoissa. Niin talvisodan veteraanit kuin kokemattomat nuorukaisetkin joutuvat antamaan kaikkensa kiivaissa hyökkäyksissä.
Viikko toisensa jälkeen jääkärijoukkue iskee, syöksyy ja
ryömii kärjessä, vaikka joukko hupenee ja monen matka
katkeaa kesken.
Vänrikki Ilveksellä on täysi työ pitää harventuva joukkueensa fyysisesti iskukykyisenä ja henkisesti tasapainoisena, kun yhä ylivoimaisemmilta tuntuvat taistelutehtävät
syövät miestä, hermot kiristyvät ja eettiset kysymykset jakavat joukkuetta.
Osan esimiehistä osoittautuessa epäpäteviksi tai piittaamattomiksi ovat nuoren reservinupseerin oma jaksaminen
ja itseluottamus vaakalaudalla. Saako hän johdettua miehensä läpi tulihelvetin?

ISBN 9789523126930
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 300 s.
Ilmestyy 8/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127326
Mikko Haaja (s. 1990) on Kajaanissa
asuva ammattisotilas, joka edustaa uutta sotakirjailijasukupolvea. L äpi tulihelvetin on Haajan esikoisteos.
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Peter James

KUOLEMA SANELEE EHDOT
Vanhempien pahimmasta painajaisesta tulee Roy Gracen
uran vaikein tapaus.
Brightonin Amex-stadion on ääriään myöten täynnä.
Alkamassa on kaikkien aikojen jalkapallo-ottelu. Stadionin
turvallisuuspäällikön mieliala olisi paljon juhlavampi ilman vähän ennen ottelua tullutta pommiuhkausta. Uhkaajan mukaan suuri määrä ihmisiä kuolee, jollei hänelle makseta hänen vaatimaansa summaa.
Hetki sen jälkeen, kun Kipp Brown ja hänen teini-ikäinen poikansa Mungo saapuvat stadionille, Mungo katoaa.
Vähän sen jälkeen Kipp saa tekstiviestillä lunnasvaatimuksen ja varoituksen olla kääntymättä poliisin puoleen, jos
vanhemmat haluavat nähdä vielä poikansa elossa.
Ovatko tapaukset yhteydessä toisiinsa, vai onko lunnasvaatimuksissa kyse vain painajaismaisesta yhteensattumasta?
Alkaa suurimittainen huippusalainen ihmisjahti, kun
poliisivoimat etsivät kuumeisesti poikaa ja tämän kidnappaajia. Pian rikosylikomisario Roy Grace kuitenkin huomaa, ettei kaikki ole sitä miltä näyttää…
Kuolema sanelee ehdot on rikosylikomisario Ray Gracesta kertovan kirjasarjan neljästoista osa.

• Peter Jamesin teokset ovat olleet jatkuvasti Britannian bestseller-listojen kärjessä, ja niitä on käännetty jo 37 kielelle.
• Hänen huippusuositun Roy Grace -sarjansa kirjoja on myyty yli
19 miljoonaa kappaletta, Suomessakin yli 100 000.

Peter James on englantilainen kirjailija, käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi maailman suosituimmista dekkaristeista. Peter Jamesille on myönnetty useita kirjallisuuspalkintoja, mm. Best Crime Writer of the year, Prix Polar
International, Prix Cœur Noir, Sounds of Crime Award for
best novel, Sainsbury Popular Fiction book of the Year sekä
People’s Bestseller Dagger for Crime Novel of the Year.

ISBN 9789523126992
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 450 s.
Ilmestyy 10/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127333

KAUNOKIRJALLISUUS 7

Harlan Coben

ÄLÄ PÄÄSTÄ IRTI
Vahva trilleri salaisuuksista, jotka voivat tuhota ihmissuhteita, perheitä ja jopa kokonaisen kaupungin.
New Jerseyn poliisissa työskentelevä etsivä Nap Dumas
järkyttyy todetessaan, että murhapaikalta löytyneet sormenjälkien kuuluvat hänen entiselle rakastetulleen Maura
Wellsille.

Maura katosi jäljettömiin viisitoista vuotta aiemmin. Samana yönä, kun Nap Dumasin kaksoisveli Leo
ja tämän tyttöystävä Diana Styles kuolivat junan alle.
Ovatko tuon yön tapahtumat yhteydessä salaiseen
armeijan tukikohtaan, jonka tutkimiseksi Leo ja tämän luokkatoverit perustivat Salaliittoklubiksi nimeämänsä ryhmän?
Nap Dumasin ryhtyessä etsimään muita Salaliitto
klubiin aikoinaan kuuluneita jäseniä, käy selväksi, että
joku yrittää eliminoida heitä yksi kerrallaan.
Viisitoista vuotta Nap on etsinyt syytä Mauran katoamiselle ja veljensä kuolemalle. Ja nyt näyttää siltä,
että hän on vihdoin pääsemässä vastausten jäljille.
Totuus on pahempi, kuin hän on osannut edes kuvitella.

• Harlan Cobenin kirjoja on käännetty yli 40 kielelle, ja niitä on myyty yli
70 miljoonaa kappaletta.
• Hänen viisi viimeistä romaaniaan ovat kaikki olleet New York Timesin
bestseller-listan ykkösiä.

ISBN 9789523127142
Luokka 84.2
Suomennos Saana Rusi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 400 s.
Ilmestyy 8/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127340
Amerikkalainen Harlan Coben on yksi maailman
menestyneimmistä trilleristeistä. Cobenilta on viimeksi julkaistu suomeksi Petät vain kerran (2017), Saalistaja (2015) ja Lupaa ja vaikene (2014).
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Pierre Lemaitre

TULEN VARJOT
Tulen varjoja on odotettu pitkään Goncourt-palkinnon jälkeen, ja se on todellinen onnistuminen. Erityistä on, miten viihdyttävä se on ja miten hyvin taustatutkimus on tehty. – – Romaanin kudelma on varsin
tiheä, eikä se todellakaan ikävystytä hetkeäkään.
– France Inter
Tulen varjot: Mestariteos ★★★★ – La Presse

© Richard Dumas

Itsenäinen jatko-osa Pierre Lemaitren maailmanmenestysromaanille Näkemiin taivaassa.
Eletään vuotta 1927. Pariisin kerma tasavallan presidenttiä myöten on kerääntynyt pankkiiri Marcel Péricourtin hautajaisiin.
Pankkiirin tytär Madeleine perii isänsä suunnattoman
omaisuuden. Aikana, jolloin naisilla ei ole oikeutta edes allekirjoittaa shekkejä, on pankki-imperiumin johtaminen
Madeleinelle ylivoimainen tehtävä.
Madeleinella on myös vihamiehiä, jotka kateuden, vihan tai mustasukkaisuuden ajamina ovat valmiit syöksemään Madeleinen ja hänen poikansa Paulin perikatoon.
Samalla kun talouskriisi uhkaa koko Eurooppaa ja tulevan maailmanpalon ensimmäisiä liekkejä viritellään jo Saksassa, Madeleine joutuu käymään omaa taisteluaan vihollisiaan vastaan.
Historiallisen ajankuvan värikkyys, monisäikeiset henkilöhahmot ja näkökulmatekniikan mestarillisuus tekevät
Tulen varjojen lukemisesta jännittävän ja nautinnollisen elämyksen.

• Lemaitren edellinen historiallinen romaani Näkemiin taivaassa
sai ilmestymisvuonnaan Ranskan arvostetuimman kirjallisuuden alan tunnustuksen, Goncourt-palkinnon, ja se on myynyt yli
1 140 000 kappaletta. Romaani sai lisäksi Prix du Roman France
Télévisions -palkinnon.
• Romaanin pohjalta tehty elokuva sai Suomessa ensi-iltansa
6.4.2018

Pierre Lemaitre (s. 1956) on yksi Ranskan suosituimpia kirjailijoita, jonka romaaneja on myyty yli 20
maahan. Lemaitrelta on aiemmin julkaistu suomeksi
myös rikosromaanit Alex, Camille, Irène, Rosie ja Silmukka. Hän on saanut peräti kolme kertaa International
Dagger -palkinnon sekä vuonna 2017 Suomen dekkariseuran ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirjan.

ISBN 9789523127159
Luokka 84.2
Suomennos Susanna Hirvikorpi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 530 s.
Ilmestyy 10/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127357

KAUNOKIRJALLISUUS 9

Britt Karin Larsen

FINNSKOGEN, ELÄMÄN KEHTO
Finnskogen, elämän kehto on vangitseva historiallinen romaani Norjan ja Ruotsin rajametsien etnisestä vähemmistöstä, metsäsuomalaisista, ja heidän elämästään Suomalaismetsissä 1800-luvun puolivälissä.
Liina asuu ihmisiltä piilossa metsässä vastasyntyneen
tyttölapsensa kanssa. Kun talvi on tulossa, Liina vaeltaa
lapsi selässään Norjan puolelle etsimään ruokaa ja mahdollisia sukulaisia.
Matkalla vastaan osuu Mustamäen Taneli, villimies, karhunkaataja ja hevostrokari, jolla huhutaan olevan miestappo tunnollaan. Liina ja Taneli kiintyvät vähitellen toisiinsa.
Muut kyläläiset ylenkatsovat suomalaisia ja huhut kertovat, että metsäkansa on pakanoita, jotka kylpevät yhdessä
alasti niissä taloissa, joita he kutsuvat saunoiksi.
Jotta tämä villi kansa saataisiin kuriin ja Herran nuhteeseen, asetetaan Suomalaismetsiin nuori norjalainen pappi. Nuhdesaarnoja pitävällä hengenpaimenella on kuitenkin omat heikkoutensa: viina ja kestikievarin kaunis Liisa.
Metsäsuomalaisten eloonjäämiskamppailu, omaleimaiset elämäntavat, taikausko, noituus ja ennen kaikkea siteet
luontoon on tuotu esiin elävin kuvin, mutta kunnioituksella ja lämmöllä. Teos on Finnskogen-sarjan aloitusosa.

© Anita Krok

• Seitsenosainen Finnskogen-sarja on myynyt Norjassa yhteensä yli 100 000 kpl. Romaanisarja on saanut varauksettoman
ylistävät kritiikit, ja sen oikeudet on myyty Tanskaan ja Ruotsiin.
• Nordisk Film tutkii parhaillaan mahdollisuutta filmata Finnskogen tv-sarjaksi.
• Sarja herättää eloon lähes unohdetun kappaleen suomalaisten
historiaa. Samalla se valaisee oivasti suomalaista identiteettiä.

Finnskogen, elämän kehto on kaunis ja julma, yhtä aikaa tyyni ja hyvin dramaattinen. Viimeinen
kohtaus on todellinen cliffhanger ja ennakoi sarjan seuraavien osien kertomusta karhunkaatajista, rakkaudennälkäisistä naisista ja eksyneistä
pappismiehistä – t oivottavasti!
					– NRK
ISBN 9789523126961
Luokka 84.2
Suomennos Katarina Luoma
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
230 s.
Ilmestyy 9/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127364

Britt Karin Larsen (s. 1945) on norjalainen kirjailija, joka on julkaissut toistakymmentä romaania, lastenkirjaa ja
runoteoksia ja saanut useita kirjallisuuspalkintoja.
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Aino-Mari Tuuri

LAPSET VAI TYÖ

Uskallanko perustaa perheen?
Rohkaiseva kirja perhesuunnittelusta yhä epävarmemmaksi käyvän työelämän maailmassa.
Milloin yrittää lasta, entä toista tai useampaa? Pitääkö olla vakituinen työ tai projekti juuri ohitse tai ainakin tietoa
työllistymisestä? Entä sitten, kun elämä ei etene haaveillusti?
Suomessa saadaan vähemmän lapsia kuin toivotaan.
Lapsia syntyy ennätyksellisen vähän ja muita Pohjoismaita vähemmän. Yksi syistä on työelämän epävarmuus ja ennustamattomuus – niin kutsuttu pirstaleinen uusi työelämä.
Määräaikaiset työsuhteet ovat erityisesti nuorten naisten rasite. Samat naiset tietävät olevansa, lääkärin sanoin,
”parhaassa lisääntymisiässä”.
Mutta voiko perhettä suunnitella? Kirja antaa uuden
työelämän maailmassa työskentelevien ihmisten kertoa,
miksi he saivat lapsia silloin kun saivat ja miten siitä selvisi.
Millainen elämäntilanne heillä oli kun alkoi haaveilu, yrittäminen tai ihana vauva-arki? Vai alkoiko se ikinä?
Kirja tarjoaa vertaiskertomuksia ja työkaluja jokaiselle,
jota perhesuunnittelu tavalla tai toisella koskettaa.

Aino-Mari Tuuri on valtiotieteiden
maisteri ja sisältöstrategi. Hän on valmistunut toimittajaksi Sanoman toimittajakoulusta ja on median lisäksi
työskennellyt liikkuvan kuvan parissa.
Hänellä on kolme lasta.

ISBN 9789523127036
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ilmestyy 10/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127371

TIETOKIRJAT 11

Keijo Tahkokallio

USKALLA OLLA
LAPSELLESI AIKUINEN

Kuinka kasvatat lapsistasi onnellisia
ja tasapainoisia
Vahvaa tukea vanhemmuuteen
Suomessa vanhemmille on tarjottu jo pitkään yleiseksi ohjenuoraksi ns. neuvottelevaa kasvatusta. Tämän seurauksena mm. koulujen oppilaat eivät osaa enää noudattaa suoria
ohjeita eivätkä ymmärrä, missä heidän oman päätöksentekonsa rajat kulkevat.
Psykologi Keijo Tahkokallio osoittaa kirjassaan, että lapsi tarvitsee vanhemmikseen aikuisia, jotka kykenevät päättämään lapsen asioista.
Vanhempien ongelmana on usein, että he eivät uskalla
kohdata päätöksistä seuraavia lasten myrskyisiä tunnetiloja
– ja antavat periksi. Se ei kuitenkaan ole lapselle parhaaksi.
Lapselle voidaan toki antaa päätösvaltaa, mutta vain sen
verran kuin hänellä on siihen ikänsä puolesta edellytyksiä.
Liian varhainen vastuu viivästyttää lapsen itsenäistymistä
ja heikentää hänen mahdollisuuksiaan menestyä myöhemmin elämässä.
Varhaislapsuus on itsesäätelyn kehittymisen herkkyyskautta. Jos itsesäätely ei sinä aikana kehity, vaan lapsi saa toteuttaa välittömästi kaikki mielihalunsa, itsesäätely voi jäädä 2–3-vuotiaan tasolle.
Näkemyksiään Tahkokallio perustelee muun muassa
uusimmilla aivotutkimuksilla, jotka ovat muuttaneet käsityksiä lasten ja nuorten kehityspsykologiasta.
Kirjassa on runsaasti esimerkkejä ja anekdootteja elävästä elämästä.

Keijo Tahkokallio on espoolainen
psykologi, joka on perehtynyt kasvatukseen, vanhemmuuteen ja elämänhallintaan. Hän on kirjoittanut useita kirjoja,
joista lasten kasvattamista käsittelevät:
Myönteinen ajattelu lasten kasvatuksessa,
Kotipesän lämpöä etsimässä ja Mitä tehdä levottomille lapsille.
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ISBN 9789523127203
Luokka 14.61; 38.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 260 s.
Ilmestyy 9/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127388

Nikki Stamp

TUNTEVA SYDÄN

Uusin tieto sydämesi toiminnasta ja
terveydestä
Sydänkirurgi Nikki Stampin kirja osoittaa, miten vastaansanomaton tunteiden ja fysiologian yhteys on. Elämänkokemukset, ihmissuhteet ja tunteet uurtavat jälkensä myös
sydämeen.
Teos tarjoaa uusimman tutkimustiedon kaikesta siitä,
mikä sydämeemme vaikuttaa. Nykytutkimusten tulokset
ovat paikoin hämmästyttäviä.
Miten miehen ja naisen sydän eroavat toisistaan? Voiko
sydän kirjaimellisesti särkyä, kun ihminen järkyttyy sydänjuuriaan myöten? Miten tunnetilat ylipäätään vaikuttavat
sydämen toimintaan? Voiko rakkaus parantaa sydämen?
Mikä on suoliston bakteerien merkitys sydämen toiminnalle? Tämä kirja antaa vastauksen kaikkiin näihin ja lukemattomiin muihin kysymyksiin.
Erityistä huomiota kirjassa saa naisen sydän. Miksi tiedämme enemmän miesten sydänkohtauksista, kun ne naisilla kuitenkin ovat kohtalokkaampia?
Helppolukuinen kirja selvittää kansantajuisesti, miten
sydän toimii, ja antaa uutta tutkittua tietoa sydänterveydestä huolehtimiseen.
Erinomaista tietopakettia elävöittävät mielenkiintoiset
ja jännittävät tapauskertomukset.

Nikki Stamp on australialainen sydän- ja keuhkokirurgi, joka on erikoistunut naisten sydänterveyden
edistämiseen. Hän kirjoittaa säännöllisesti The Huffington Post -lehteen sekä avustaa monia muita lehtiä.
Hänet on valittu yhdeksi kansainvälisen naisten verkoston, Mamamian, esikuvalliseksi ihailua ansaitsevaksi
naiseksi, Mamamia’s Inspirational Women You Can Look
Up To.

ISBN 9789523127227
Luokka 17.3; 59.3
Suomennos Jänis Louhivuori
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ilmestyy 9/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127395
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Robert I. Sutton

TYÖPAIKAN KUSIPÄÄT
Selviytyjän opas

Huippuyliopiston psykologian professori neuvoo:
Näin pärjäät ilkeiden ihmisten kanssa töissä. – HS

Kuva: Craig Morey

Välttämätön opas jokaiselle, joka on joutunut elämässään
tekemisiin epämiellyttävän ja huonosti käyttäytyvän tyypin – sanalla sanoen kusipään – kanssa. Tämä kirja tarjoaa
tehokkaita keinoja heistä selviytymiseen.
Professori Sutton on vuosien ajan tutkinut tunteiden ilmaisua erilaisissa organisaatioissa. Valitettavan usein työyhteisöistä löytyy ihmisiä, jotka kohtelevat toisia täysin
ala-arvoisesti. Työtovereille jää usein ahdistunut, uupunut,
loukattu tai epätoivoinen olo.
Suttonilla on toimiva selviytymisstrategia jokaista kusipäätyyppiä varten. Ohjeet ovat yksinkertaisia ja joskus yllättäviäkin, ja niiden avulla on mahdollista taistella kaikkia
elämän ankeuttajia vastaan.
Kirja opastaa lukijaa myös katsomaan kriittisesti omaa
käytöstään, jotta oma sisäinen ilkiö ei pääse tilanteen ohjaksiin.
Suttonin testatuilla ohjeilla jokainen voi kehittää itselleen sekä oikean asenteen että toimintasuunnitelman, joiden avulla on helpompi pitää pää kylmänä ja estää yhdenkään kusipään yritys pilata päiväsi.

ISBN 9789523127166
Luokka 17.3
Suomennos Juuso Arvassalo
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
N. 220 s.
Ilmestyy 10/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127401
Robert Sutton on kalifornialainen Stanfordin
yliopiston professori. Hän on julkaissut useita johtamistaidon oppaita, mm. kansainväliset
bestsellerteokset The No Asshole Rule ja Good
Boss, Bad Boss.
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Jenna Mäkelä

KUN PELIHIMO OTTAA VALLAN
Peliriippuvuus ja siitä selviäminen

”Rukoilin kuolemaani, joka veisi minut pois pelihelvetistä, joka aiheutti minulle kaksi itsemurhayritystä,
rikosrekisterin, koko elämän kestävän velkavankeuden ja kymmenen vuoden jatkuvan pelon, ahdistuksen
ja itseinhon.”
Kun pelihimo ottaa vallan on kirja rahapeliriippuvuudesta raadollisimmillaan. Se kertoo rehellisesti ja kiertelemättä, kuinka vaikea toiminnallinen riippuvuus on kyseessä ja
kuinka se koskettaa pelurin lisäksi koko hänen lähipiiriään.
Kirja osoittaa myös, miten kaikesta huolimatta peliriippuvuudesta voi parantua.
Peliriippuvuus koskettaa tällä hetkellä 900 000 suomalaista – sekä peliriippuvaisia itseään että heidän läheisiään.
Kirja antaa äänen myös peliriippuvaisen läheisille.
Peliriippuvaisia on kaiken ikäisiä ja kaikissa sosiaaliluokissa. He pelaavat kaikkea, mitä on tarjolla: nettikasinoa,
lottoa, pitkävetoa, monivetoa ja voittajavetoa, markettien
pelikoneita.
Jenna Mäkelä on pyydetty puhumaan peliriippuvuudesta SuomiAreenaan heinäkuussa 2018. Häntä on kysytty
myös aihetta käsittelevään Maarit Tastulan Kosketuksissa-
tv-ohjelmaan.
”Peliriippuvuus on kaikessa kataluudessaan äärimmäisen vaikea toiminnallinen riippuvuus. Mutta jos etsit
muutosta, toivoa ja vertaistukea ja haluat elää elämää,
jossa pelit eivät sumenna tunteitasi ja elämänhaluasi,
tämä kirja on sinulle. Olet sitten peliriippuvainen tai
riippuvaisen läheinen, toivon että löydät kirjasta uskoa
ja toivoa tulevaan. Kukaan meistä ei valitse riippuvuutta, mutta me itse päätämme, koska päästämme irti.”

Jenna Mäkelä on Sosped-säätiön Pelirajat on
-vertaistukiohjaaja ja entinen rahapeliriippuvainen. Aiemmin Iskelmäradion juontajana työskennellyt Mäkelä toimii nykyisin Porin Mielenterveysyhdistys ry:n projektikoordinaattorina.
Mäkelä on myös vapaa kirjoittaja, jonka paranemisprosessista syntyi 13 000 lukijan blogi
Veikkaus – iloa elämään.

ISBN 9789523127173
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x210 mm
Sidottu
n. 220 s.
Ilmestyy 9/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127418
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Katja Tikka, Elina Maaniitty & Iisa Aaltonen

PUNAISTEN LYHTYJEN HELSINKI

Prostituutio pääkaupungin historiassa
Matka pääkaupunkimme menneisyyden vaietuille
kujille, hämäriin porttikäytäviin, bordelleihin ja sala
kapakoihin.

© Onni Aaltonen

Kirja käy läpi prostituution historiaa Helsingissä eri aikakausina. Runsaat aikalaiskuvaukset ja tapausesimerkit kertovat ihmisistä paheksutun ja monimuotoisen ilmiön takana.
1700-luvun puolivälissä Viaporin linnoitustyömaa toi
kaupunkiin runsaasti uusia asukkaita, ja suuri sotilasväestö kasvatti markkinoita prostituutiolle.
1800-luvun loppua kohden ilmiö eli eräänlaista kokoistuskauttaan. Helsinkiin muutti aina Tukholmasta saakka säätyläismiehiä palvelevia yläluokkaisia prostituoituja.
Myös moni Helsinkiin saapunut, tavallisista maalaisoloista
tullut nuori nainen ajautui elättämään itsensä seksin myynnillä.
1900-luvulla sota-ajat lisäsivät prostituution tarjontaa,
mutta vuosituhannen loppua kohti ilmiö alkoi jo kadota
katukuvasta, kunnes Neuvostoliiton hajoaminen toi Helsingin kaduille prostituutioon uuden aallon.

Katja Tikka on Helsingin yliopistosta valmistunut historioitsija. Tällä
hetkellä hän valmistelee väitöskirjaa oikeushistorian oppiaineessa ja on
julkaissut tietokirjoja sekä artikkeleita Helsingin historiaan liittyen.
Iisa Aaltonen on Helsingin historiaan keskittynyt historioitsija. Hän on
työskennellyt museomaailmassa ja kuvatoimittanut historiateoksia. Aaltonen opiskelee tällä hetkellä kulttuuripolitiikkaa.
Elina Maaniitty on historioitsija, joka on perehtynyt lääketieteen, tautien ja kuolleisuuden historiaan. Hän kirjoittaa paraikaa väitöskirjaansa
1700-luvun tautiepidemioista ja lääketieteestä.
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ISBN 9789523127043
Luokka 42.33
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm
Sidottu, läpikuvitettu
n. 250 s.
Ilmestyy 9/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127425

Leena Kurki

VAIMOJA JA RAKASTAJATTARIA
Vaikuttajanaisia vallan kulisseissa

Kirja poikkeuksellisista vaikuttajanaisista, jotka ovat osoittaneet
todeksi sanonnan ”kaiken takana on nainen”.
Kirjan naiset antiikista kurtisaaneihin ja 1900-luvun diktaattorien naisiin ovat sekä kiehtovia että pelottavia hahmoja. Heitä
on vihattu ja rakastettu.
Monet naisista ovat nousseet ”vietellen valtaan” ja päätyneet
vahvoiksi vallankäyttäjiksi miestensä rinnalle.
Teos kuvaa erityisesti ominaisuuksia, joilla naiset ovat hallinneet miehiään. Ne ovat usein jääneet huomaamatta miehiltä, jotka eivät ole ymmärtäneet naistensa vallanhalua ja kostonhimoa.

Dosentti Leena Kurki on julkaissut useita tietoteoksia. Hän on työskennellyt eri puolilla maailmaa, mm.
Kolumbiassa, Argentiinassa, Intiassa, Irlannissa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Hänen suurelle yleisölle suunnattuja teoksiaan ovat mm. Miehestä mittaa (keskustelukirja yhdessä Antti Eskolan kanssa), Innostava vanhuus,
Machiavellista samuraihin – Kohti innostavaa johtajuutta,
Yhteisö väreissä – Uskontojen prisma.

ISBN 9789523127272
Luokka 32.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 450 s.
Ilmestyy 10/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127432

Seppo Sipilä, Raine Haikarainen,
Hannu-Matti Wahl (toim.)

MALMI – HELSINGIN LENTOASEMA
Pääkaupungin portti maailmalle

Malmin historiallinen lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain
lentokenttä ja Suomen tärkein ilmailun koulutus- ja harrastuskeskus.
Lentoasema on juuri valittu Euroopan seitsemän uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen joukkoon. Se on yksi maailman ensimmäisistä ja parhaiten säilyneistä siviililentokentistä.
15.5.2018 tulee kuluneeksi 80 vuotta Malmin lentoaseman vihkiäisistä.
Juuri nyt Malmin lentoasema on uhattuna asuntorakentamisen suunnitelmien takia. Tämä runsaasti kuvitettu teos koostaa
lentoaseman arvokkaan historian ja perustelut sen säilyttämiselle ainutlaatuisena, toimivana ilmailumonumenttina.
Kirja koostuu asiantuntija-artikkeleista, joiden tekijöinä ovat tunnetut ilmailun historioitsijat ja asiantuntijat Seppo Sipilä, Raine Haikarainen, Hannu-Matti
Wahl, Tero Auranen, Carl-Fredrik Geust, Ari Katajamäki, Matti Korjula, Jaakko Kuusisto, Jyrki Laukkanen,
Kavo Laurila, Kai R. Lehtonen, Kai Mellén, Jaana Moberg, M
 ikko Paiho ja Raimo Seppänen.

ISBN 9789523127296
Luokka 69.64
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
220 x 220 mm
Sidottu, läpikuvitettu
n. 330 s.
Ilmestyy 5/2018
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Jake Bernstein

RAHAELIITIN SALAINEN MAAILMA
Miten miljoonaomaisuudet luodaan ja
piilotetaan

Kahteen kertaan Pulitzer-palkittu taloustoimittaja Jake Bernstein seuraa suuren rahan liikkeitä sinne,
mihin verottajalla tai rikostutkijoilla ei ole pääsyä.
Maailman rahamarkkinoiden pinnan alla on olemassa kokonainen salainen maailma, jossa liikkuu miljardeja dollareita pimeää rahaa. Panama-papereihin perehtynyt Bernstein valottaa, mistä rahat ovat peräisin, miten ne liikkuvat
ja kuka korjaa potin.
Huumekauppa, veronkierto, lahjonta ja muu laiton bisnes tarvitsee toimiakseen verkoston, joka kätkee sitä harjoittavien identiteetin. Apuun tulevat pankkiirit, lakimiehet ja tilintarkastajat, jotka ovat korvausta vastaan valmiita
sulkemaan silmänsä laittomuuksilta.
Bernstein selvittää, miten tämä rahan varjomaailma on
syntynyt, miten peiteyhtiöt toimivat, miten ylikansalliset
yritykset kiertävät veroja ja miten rikollispomot, korruptoituneet poliitikot ja yritykset pesevät rahansa.
Kirja kertoo myös, miten panamalaisen lakifirman Mossack Fonsecan toimet paljastuivat ja mitkä ovat paljastumisen seuraukset Panama-papereista löytyneille yrityksille,
pankeille, yksityishenkilöille ja hallituksille.
Bernsteinin kuvaamat salaiset verkostot vaikuttavat meihin kaikkiin. Niihin piilotettu pimeä raha ei koskaan päädy
infrastruktuureihin, koulujen rakentamiseen, sairaaloiden
tai poliisilaitosten ylläpitoon. Kirja avaa silmät katsomaan
kriittisesti myös raha- ja oikeuslaitoksia, joihin olemme
tottuneet luottamaan.

Jake Bernstein on kahteen kertaan Pulizer-palkittu
amerikkalainen taloustoimittaja, joka kirjoittaa mm.
Washington Post ja The Guardian -sanomalehtiin. Hän
toimi tutkijana ryhmässä, jonka Kansainvälinen tutkivien toimittajien järjestö ICIJ asetti selvittämään Panama-papereita.
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ISBN 9789523127210
Luokka 36.1
Suomennos Petri Ukskoski
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 300 s.
Ilmestyy 9/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127449

Luciano Wernicke

JALKAPALLON MM-KISOJEN
MERKILLINEN HISTORIA

© Lucas Perez Alonso

Peliä kentällä ja kabineteissa 1930–2014
Ainutlaatuinen tietopaketti Jalkapallon MM-kisojen erikoisista
tapahtumista ja varsinkin kulissien takana tapahtuneesta historiasta.
Kirjan tarinat valottavat elävästi ja joskus tragikoomisestikin
maailman suosituimman urheilulajin inhimillistä puolta. Kirjassa
on anekdootteja otteluiden tuoksinasta, mutta yhtä lailla esiin pääsevät tapahtumat katsomoissa, valonarat neuvottelut kabineteissa
ja usein varsin erikoiset tapahtumat joukkueiden majapaikoissa.
Kirja kertoo myös, millaisessa maailmanpoliittisessa ilmastossa turnaukset on kulloinkin pelattu ja kuinka poliitikot ovat
pyrkineet käyttämään jalkapalloa hyväkseen
oman maineensa pönkittämiseen.

Luciano Wernicke (s. 1969) on argentiinalainen jalka
palloon erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija. Hänen
jalkapalloaiheisia kirjojaan on julkaistu yli 20 maassa.

ISBN 9789523126923
Luokka 79.31
Suomennos Petri Ukskoski
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 270 s.
Ilmestyy 6/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127456

Leonard Jägerskiöld Nilsson
Suomalaiset seurat: Petri Lahti

JALKAPALLON SEURAVAAKUNAT

Joukkueiden viralliset tunnukset ja niiden
historia
Jalkapallojoukkueen identiteetin tärkein ilmentymä on sen logo.
Seuratunnuksessa kiteytyvät kannattajien yhteenkuuluvaisuuden tunne sekä rakkaus omaa joukkuetta ja kotipaikkaa kohtaan.
Tämä perinne siirtyy usein sukupolvelta toiselle.
Tunnuksissa käytetyt symbolit, kuten Real Madridin kuninkaallinen kruunu, Barcelonan Katalonian lippu tai Liverpoolin
tunnusta reunustavat liekit, viestivät kukin omaa tarinaansa.
Kirja käy läpi tunnettujen seurojen logojen kaikki kehitysvaiheet.
Leonard Jägerskiöld Nilsson on ruotsalainen urheilutoimittaja, joka tällä hetkellä toimittaa jalkapallo-ohjelmia Discovery Network Sweden -kanavalla.
Nilsson tuli ruotsalaisille jalkapallofaneille tutuksi toimiessaan aiemmin Viasat Fotboll -kanavan selostajana.
Vantaalainen Petri Lahti on Ilta-Sanomien urheilutoimituksen esimies. Hänen erityisalaansa on jalkapallo, ja
hän on ollut toimittajana lajin tärkeimmissä arvokisoissa vuoden 1998 MM-kilpailuista lähtien. Vuonna 2002
hänet valittiin Vuoden jalkapallotoimittajaksi.

ISBN 9789523126916
Luokka 79.31
Suomennos Tuomas Renvall
Kansi Filip Rensfelt
210 x 260 mm
Sidottu, nelivärinen
220 s.
Ilmestyy 6/2018
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Ingrid Seward

ELIZABETH JA PHILIP

Kuninkaallisen avioliiton tarina
Arvostettu elämäkerturi Seward on kirjoittanut useita
teoksia Britannian kuningashuoneen jäsenistä ja tavannut
kuningattaren ja tämän puolison lukuisia kertoja. Hänellä
on tieto ja taito viedä lukija suljettujen ovien ja huolellisesti varjellun julkisuuskuvan taakse.
Nuoren Elizabethin rakastuminen komeaan laivastoupseeriin ei alun pitäenkään ollut ongelmatonta. Avioliittoa
vastusti niin kuninkaallinen perhe kuin Britannian hallituskin. Britannian kansalle romanssi ja häät toivat kuitenkin
tervetullutta sadun hohdetta keskelle sodanjälkeistä lamakautta.
Kirja kuvaa haasteita, joita prinssi Philip on kohdannut joutuessaan sopeutumaan vaikeaan rooliinsa hallitsijan puolisona.
Vuosien varrella on puhuttu avio-ongelmista, uskottomuudesta ja lasten kasvatukseen liittyvistä erimielisyyksistä. Kaikki perhettä kohdanneet vaikeudet – skandaalit,
avioerot ja kuolemantapaukset – on täytynyt kestää julkisuuden herkeämättömässä valokeilassa.
Ingrid Seward kertoo uudessa kirjassaan kuningatar Elisabet II:n ja prinssi Philipin 70-vuotisen avioliiton koko
tarinan.

© Joe Little

• Prinssi Harry ja Meghan Markle vihitään Windsorin linnan Pyhän
Yrjön kappelissa lauantaina 19. toukokuuta 2018. Kuninkaallinen
perhe on jälleen suuren kiinnostuksen kohteena Suomessakin.
• Myös television hittisarja The Crown on nostanut mielenkiinnon
Englannin kuninkaallista perhettä kohtaan aivan uusin mittoihin.

Ingrid Seward on Majesty Magazine
-lehden päätoimittaja ja yksi Britannian
arvostetuimmista
kuningashuoneen
elämäkertureista. Häneltä on ilmestynyt yli 20 kirjaa ja hän esiintyy jatkuvasti asiantuntijavieraana kuninkaallisia käsittelevissä tv- ja radio-ohjelmissa.
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ISBN 9789523126909
Luokka 99.1
Suomennos Jade Haapasalo
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Kannen kuva CAMERA PRESS/
Snowdon/MVphotos
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi, nelivärinen
kuvaliite 16 s.
n. 320 s.
Ilmestyy 6/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127463

J. K. Tamminen

RIKOLLINEN ELÄMÄNI

Omaelämäkerta lain väärältä puolelta
“Kirjassa ei ole mukana vasikan kertomaa. En arvosta vasikoita, vaan ’yhdet puheet’ on mottoni. Yhtään
asiakasta en paljasta. Monessa olin mukana tekijänä. Vielä useammassa neuvonantajana. Loppupeleissä tunsin itseni paskakuskiksi. Silloin oli aika laskea
rahat ja lopettaa…”

Kuva: Albert Truuvaat

J. K. Tammisen omaelämänkerta on huima matka elämän harmaan alueen hämäriin syövereihin. Matkaoppaana mies, joka aikoinaan oli monilahjakas neuvonantaja rikosten maailmassa, kanssamatkaajina niin kovia kokeneet
ikuiset epäonnistujat kuin niin kutsuttu ’’parempi väkikin’’.
Tammisen asiakkaina ja bisneskumppaneina olivat niin
Neuvosto-Venäjän mafia kuin suomalaisen liike-elämän
huiputkin.
Tammisen tie yrittäjästä ammattirikolliseksi oli ravisuttava kokemus. Elämä jatkui työtä tehden ja samalla opiskellen lakimieheksi ja teologiksi, mutta rikosten maailma ei
rinnalta kadonnut. Konnat ja keinottelijat tarvitsivat huippuammattilaista, jolla ryhti oli suora ja kädenjälki peloton.
Tamminen kuvaa kirjassaan rikosten maailmaa ja sen
lainalaisuuksia, hyväosaisten kyltymätöntä ahneutta ja vähävaraisten oikeudenmukaisuutta. Usko hyvään vahvistuu,
mutta matka on välillä raskas.
Kirja on suorapuheisuudessaan ainutlaatuinen raportti
hämäräbisneksien kulisseista.

J. K. Tamminen on Virossa asuva pitkän linjan rikollinen, rikostoimittaja ja lakimies. Uriensa eri vaiheissa
hän on kouluttautunut mm. rikostutkijaksi, tiedottajaksi, teologiksi ja lakimieheksi. Toisaalta hän on entinen ammattirikollinen, joka osasi lopettaa oikeaan
aikaan. Vuodet rikosten maailmassa olivat kokemus,
jossa arvomaailma hioutui opintojen ja rikosten vuorotellessa. Tamminen on aiemmin julkaissut kirjat Pasilan mies, Kilpimies, Konkursseja ja muita konnuuksia – Talousrikollisen muistelmat ja Megaliiga.

ISBN 9789523127005
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ilmestyy 10/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127470
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Antti Wennström

SEBASTIAN AHO

Kärpistä NHL-tähdeksi

Kuva: Pekka Rautiainen

Kertomus nuoresta suomalaisesta toisen polven kiekkoilijasta,
joka edustaa uudenlaista älykästä kiekollisen pelin pelaajatyyppiä.
Kiekkoperheestä tuleva lahjakkuus iski itsensä suomalaisen
kiekkomaailman tietoisuuteen ratkaisemalla 17-vuotiaana Liigan mestaruuden Kärpille keväällä 2015. Koko kansan julkkikseksi Aho nousi Nuorten vuoden 2016 maailmanmestaruusjoukkueessa.
Runsaasti haastatteluja sisältävä kirja käy läpi Ahon huikean tähänastisen jääkiekkouran vaiheet juniorivuosista kahteen
NHL-kauteen Carolina Hurricanesissa.

Antti Wennström (s. 1977) on suomalainen urheilutoimittaja, joka toimi Suomen suurimman jääkiekkoon
erikoistuneen verkkolehden Jatkoaika.comin päätoimittajana vuosina 2012–17. Hänen esikoiskirjansa Patrik Laine – NHL:n uusi suomalaistähti julkaistiin vuonna
2017. Nykyisin hän toimii myös avustajana Hämeen Sanomissa, Iltalehdessä, Ilta-Sanomissa ja Jääkiekkolehdessä.

ISBN 9789523127241
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
220 x 220 mm
Sidottu, kuvitettu, nelivärinen
n. 160 s.
Ilmestyy 9/2018

Tomi Lindblom

JOEL HALLIKAINEN
Laulajan tie
Muistelmat
Kuurankukasta Finlandiaan, punkbändi Korroosiosta Tuttu juttu
-ohjelman juontajaksi ja koko kansan tv-suosikiksi. Mutta millainen mies on Joel Hallikainen, ihminen näiden takana? Siihen etsii vastauksia tämä rehellinen ja avoin muistelmateos.
Telakkatyöläisestä tuli Telvis-tähti, luokan häiriköstä vuoden
kaupunkilainen ja isättömästä pojasta viiden lapsen isä. 300 biisiä, 24 albumia, 500 000 myytyä äänitettä, eikä hajuakaan nuoteista. ”Nollasta taivaisiin ja hengissä alas”, kiteyttää Hallikainen
itse kirjan sanoman.
Alkoholi oli viedä miehen ja avioliitto natisi liitoksissaan,
mutta raittius vei voiton. Pitkän tien kulkenut laulaja kertoo tarinansa, ja tämä roadstory on tosi!
Tomi Lindblom on viestinnän strategioista väitellyt
valtiotieteiden tohtori ja pitkän linjan media-alan ammattilainen. Hänellä on myös mittava kokemus artisti- ja konserttimaailmasta. Lindblom on kirjoittanut
aiemmin teokset: Hei, anna nimmari – Eki-Sedän stoori
(2006), Antti Einiö – Rokkia ikä kaikki (2014), Ekku Pelto
mäki – Valoissa ja varjossa (2016), Kymmenen legendan
Esakallio (2017) sekä vuonna 2013 ilmestyneen Pankakosken kartonkitehtaiden 100-vuotishistoriikin.
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ISBN 9789523127289
Luokka 78.993
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 250 s.
Ilmestyy 10/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127487

Peter Ames Carlin

PAUL SIMON

Kuva: Elizabeth Aimes

Elämäkerta

Ensimmäinen kattava elämäkerta legendaarisesta laulajasta ja
lauluntekijästä. Paul Simon on tehnyt musiikkihistoriaa, johon
harva yltää.
1960-luvulla folkrockduo Simon & Garfunkel nousi kertaheitolla popmusiikin ykköskaartiin The Sound of Silence -kappaleellaan. Paul Simon kirjoitti suurimman osan duon ikivihreistä klassikoista.
1970-luvun alussa Paul Simon aloitti menestyksekkään soolouran luoden pitkän sarjan hittejä, jotka niin ikään soivat edelleen ympäri maailman. Mutta tarinaan mahtuu paljon muutakin
kuin musiikkia ja menestystä. Vaiherikas elämä pitää sisällään
myös masennusta ja huumeita, avioliittoja ja eroja, huippuhetkiä
ja aallonpohjia. Sekä suuren määrän värikkäitä ystäviä, kollegoita ja kanssakulkijoita.
Peter Ames Carlin on amerikkalainen journalisti,
musiikkikriitikko ja kirjailija. Hän kirjoittaa useisiin lehtiin, mm. People Magazine, The New York Times Magazine
ja The Los Angeles Times Magazine. Carlin on aiemmin
kirjoittanut Paul McCartneyn ja Bruce Springsteenin
elämäkertateokset.

ISBN 9789523127197
Luokka 78.993
Suomennos Jere Saarainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 450 s.
Ilmestyy 9/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127494

STEVE LUKATHER
Omaelämäkerta

”Haluan aloittaa sanomalla, että tämä EI sitten ole lastenkirja. Lapset eivät saa tätä lukea! En anna edes omien lapsieni vilkaistakaan kirjaa ennen kuin he ovat kolmekymppisiä.”
Roisi ja paikoin sokeeraavan rehellinen omaelämäkerta avaa ovet
70- ja 80-lukujen musiikkimaailmaan, esiintymisareenoiden takahuoneisiin ja Los Angelesin hittitehtaisiin. Maailmaan, joka
on värikäs, jännittävä ja usein hirveä.
Kitaristilegenda Steve Lukather tunnetaan parhaiten yli 40
miljoonaa levyä myyneestä Toto-yhtyeestä. Lukather on ollut
myös tuottelias säveltäjä ja yksi aikansa ahkerimmista studiomuusikoista. Hänen soittoaan voi kuulla yli 1 500 levyllä, mm.
Michael Jacksonin Thriller-albumilla.
Lähes kaikkien aikamme musiikkilegendojen kanssa soittanut Lukather paljastaa, mitä studioissa ja muusikkopiireissä todella tapahtui.
Kirja sisältää runsaasti ennen julkaisematonta kuvamateriaalia.
Lukather konsertoi usein Suomessa joko Toton tai Los Lobotomes -yhtyeensä kanssa.

ISBN 9789523127234
Luokka 78.993
Suomennos Jere Saarainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 300 s.
Ilmestyy 10/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127500
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Stuart Smith

SS-KOMMANDO
OTTO SKORZENY

Euroopan vaarallisin mies
Ensimmäinen objektiivinen selonteko legendaarisen
SS-kommandon Otto Skorzenyn elämästä ja urasta.
Skorzenyn julkikuva ja maine on tähän asti perustunut lähinnä hänen omiin, varsin väritettyihin muistelmiinsa.
SS-Obersturmbannführer Otto Skorzeny tunnetiin urheana sotilaana, jonka uhkarohkeat operaatiot toisen maailmansodan aikana tekivät hänestä Hitlerin suosikin. Yksi
hänen kuuluisimmista saavutuksistaan oli Italian hallituksen vangituttaman Benito Mussolinin vapauttaminen vuorenhuipulla olleesta hotellista ja tämän kuljettaminen turvaan saksalaisten luokse syyskuussa 1943.
Skorzenyn ansiot olivat merkittäviä, mutta hän oli myös
kuuluisuutta janoava egoisti, joka mielellään otti toisten
saavutukset omiin nimiinsä. Hän oli neuvokas ja urhea sotilas, mutta myös paatunut natsi, joka sodan jälkeen suunnitteli Länsi-Saksan demokraattisen hallituksen kaatamista.
Sodan jälkeen Skorzeny asettui Espanjaan ja toimi mm.
Saksasta paenneiden natsien verkoston keskeisenä johtohahmona. Samalla hän myi tietoja eri maiden tiedustelupalveluille – myös kaikista yhteistyökumppaneista
epätodennäköisimmälle, Israelin Mossadille. Lukuisien liiketoimiensa avulla Skorzenysta tuli miljonääri.
Kirja perustuu laajaan tutkimukseen, jonka aineistona ovat olleet mm. Britannian tiedustelupalvelun, CIA:n,
Neuvostoliiton sisäministeriön, SS:n arkistojen ja Nürnbergin oikeudenkäyntien dokumentit sekä Liittoutuneiden kuulustelupöytäkirjat.

ISBN 9789523127012
Luokka 99.1
Suomennos Päivi Paju
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 400 s.
Ilmestyy 10/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127517
Stuart Smith (s. 1953) on englantilainen journalisti. Hän opiskeli historiaa Wadham Collegessa Oxfordissa ja suoritti kansainvälisen politiikan
Master of Arts -tutkinnon Sussexin yliopistossa.
Stuart Smith on työskennellyt Marketing Week
-talouslehdessä mm. päätoimittajana.
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Masaji Ishikawa

PAKO HELVETISTÄ

Kohtalona Pohjois-Korea
Shokeeraava kertomus Pohjois-Koreasta, tositarina elämästä,
josta oli päästävä pakoon – tai kuoltava.
Masaji Ishikawa muutti 13-vuotiaana perheensä mukana Japanista Pohjois-Koreaan. Monien muiden tavoin köyhä perhe
uskoi propagandaan, jonka mukaan Pohjois-Korea on maanpäällinen paratiisi, jossa kaikille riittää työtä, vaurautta ja ruokaa.
Todellisuus osoittautui täysin toiseksi. Perhe sai pian huomata
olevansa yhteiskunnan alinta kastia, ihmisiä, joilla ei ole oikeuksia.
Yksi kerrallaan Ishikawan perheenjäsenet menehtyivät uupumukseen, nälkään ja toivottomuuteen. Lopulta hänelle ei jäänyt
muuta vaihtoehtoa, kuin paeta maasta henkensä kaupalla.
Kirja kuvaa riipaisevasti brutaalia totalitarismia ja tyranniaa,
jonka alla pohjoiskorealaiset elävät. Hallinnon ylenkatse ja päivittäinen julmuus köyhiä kansalaisia kohtaan ylittää mielikuvituksen rajat.
Masaji Ishikawa syntyi vuonna1947 Kawasakissa, Japanissa. Hän muutti vanhempiensa ja kolmen sisarensa kanssa Pohjois-Koreaan vuonna 1960 ja eli siellä 36
vuotta, kunnes onnistui pakenemaan. Ishikawa asuu tätä nykyä Japanissa.

ISBN 9789523127258
Luokka 99.1
Suomennos Niko Jääskeläinen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sid.
n. 220 s.
Ilmestyy 9/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127524

Riitta Liede

KAIJA PESOSEN TALVISOTA
16-vuotiaan tytön päiväkirjat
Petsamon etulinjalta

Kirja perustuu Petsamon etulinjoilla olleen 16-vuotiaan tytön
päiväkirjoihin, jotka kuvaavat joukkosidontapaikan toimintaa ja
osasto Pennasen sotatoimia maan pohjoisimmassa kolkassa.
Kaija Pesonen työskenteli talvisodan ajan Pennasen pataljoonan joukkosidontapaikalla alaikäisenä, mutta esimieslääkärin
valtuuttamana.
Kirja on omaääninen aikalaistodistus historiallisesti merkittävältä ajanjaksolta, sellaisena kuin Kaija Pesonen sen sillä hetkellä
näki ja koki, vailla jälkiviisautta tai tietoa tulevasta. Ainutkertaisuutta lisää se, että kertoja on nuori tyttö.
Kaija Pesosen päiväkirjan tekstejä on taustoitettu otteilla virallisista sotapäiväkirjoista,
taustatiedoilla ja oheisjutuilla sekä runsaalla
kuvituksella.
Riitta Liede on turkulainen toimittaja, tiedottaja, kuvataiteilija ja Suomen tietokirjailijoiden jäsen. Hän on
aiemmin julkaissut teokset Suomen Parkinsonliitto ry:n
historia, Lihastautiliitto ry:n historia sekä Haloo 976; kertomuksia kivenhakkaajien talosta.

ISBN 9789523126985
Luokka 99.139
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm
Sidottu, läpikuvitettu
270 s.
Ilmestyy 9/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127531
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Viacheslav Nikitin

SUOMEN ARMEIJAN
VENÄLÄINEN PERINTÖ

Tsaarin upseerit ja itänaapurin
kalusto Suomen puolustusvoimissa
1918–1948
Ainutlaatuinen tietoteos Suomen armeijassa palvelleista
entisistä Venäjän armeijan upseereista sekä tapahtumista,
jotka johtivat Suomen asevarastojen täydentymiseen venäläisellä ja neuvostoliittolaisella aseistuksella.
Kirjan ensimmäinen osa esittelee Suomen armeijan palveluksessa olevien entisten Venäjän upseerien elämänvaiheita. Nämä pienoiselämäkerrat kertovat yllättävän keskeisillä paikoilla vaikuttaneiden upseerien tiestä tehtäviinsä.
Toinen osa on omistettu Suomen armeijan venäläiselle aseistukselle. Teos esittelee yksityiskohtaisesti, mitä suomalaisten käsiin päätyi ja millä tavalla se tapahtui.
Kirja sisältää myös runsaasti tilastoja, jotka kuvaavat
ampuma-aseiden tuotantoa Suomessa, puna-armeijalta
saatua sotasaalista, Suomen armeijan menettämän aseistuksen määrää lajeittain, tykistön sotasaalista ja menetyksiä jne.
Esimerkiksi Mosin-kiväärin vaiheista Suomen armeijassa kerrotaan kiintoisasti. Suojeluskunnan käytännönläheiset asianharrastajat osoittautuivat kiväärin kehittämisessä
paljon osaavammiksi kuin armeijan virkamiehet.
Kirjan aikajänne ulottuu sisällissodasta aina talvi- ja jatkosodan motteihin. Vauhdikkaisiin rintamakuvauksiin on
liitetty runsaasti fakta-aineistoa, ja ne on havainnollistettu
kartoin ja valokuvin.

ISBN 9789523127067
Luokka 92
Suomennos Mirko Harjula
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, läpikuvitettu
n. 350 s.
Ilmestyy 10/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127548
Viacheslav Nikitin on venäläinen teknisten tieteiden kandidaatti ja sotahistorioitsija, joka on asunut
Suomessa ja julkaissut kuusi Suomen–Neuvostoliiton
sotia käsittelevää kirjaa. Hän järjestää myös sotahistoriaan liittyviä matkoja Karjalankannakselle ja Viipurinlahden saarille.

26 SOTAKIRJAT JA HISTORIA

Thierry Lentz

HITLERIN KOTKANPESÄ JA
BERGHOF 1922–1944
Historiallinen tutkimusmatka legendaariseen paikkaan,
josta käsin ohjailtiin maailman kohtaloa. Kirja kertoo seikkaperäisesti, millainen oli Hitlerin ja hänen lähipiirinsä ”lomaparatiisi” ja millaista elämää siellä vietettiin.
Hitlerin noustessa valtaan Baijerin Obersalzbergiin rakennettiin vuonna 1933 yksi Adolf Hitlerin residensseistä,
loistelias Berghof.
Aiemmin niin rauhallisen alueen idylli oli pian mennyttä, sillä vuosina 1935–1937 Obersalzbergin asukkaat joutuivat lähtemään Kolmannen valtakunnan muiden johtajien lomanviettopaikkojen tieltä. Siitä lähtien alueella
saivat liikkua vain tärkeimmät natsijohtajat seurueineen.
Mm. Bormannilla, Himmlerillä, Göringillä, Göbbelsillä ja
Speerillä oli alueella omat huvilansa.
Vuonna 1939 kansallissosialistinen puolue rakennutti Hitlerille 50-vuotislahjaksi vielä Kehlsteinhaus-nimisen
loma-asunnon, joka tunnetaan myös nimellä Kotkanpesä.
Vuoren huipulle rakennettua huvilaa varten jyrkkään vuorenseinämään louhittiin seitsemän kilometriä pitkä tie.
Vuoristoon louhittiin myös kilometrimäärin pakotunneleita ja pomminkestävien bunkkerien verkosto. Maan
alaisessa labyrintissa oli kaikkea, mitä tarvittiin pitkäaikaistakin oleskelua varten.
Korkean paikan kammosta kärsinyt Hitler kävi lopulta loisteliaassa Kotkanpesässään vain harvoin. Berghofissa
hän sen sijaan vietti aikaa niin usein kuin se vain oli mahdollista.
Huhtikuussa 1945 liittoutuneet pommittivat Obersalzbergia raivoisasti. Suurin osa rakennuksista tuhoutui.
Ainoa tuholta säästynyt oli Hitlerin Kotkanpesä.

ISBN 9789523126978
Luokka 94.13
Suomennos Pertti Jokinen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 300 s.
Ilmestyy 9/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127555
Thierry Lentz (s. 1959) on ranskalainen historioitsija, kirjailija ja luennoitsija. Lentz on julkaissut kymmeniä kirjoja ja artikkeleita. Hänen edellinen kirjansa Joseph Bonaparte (2016)
sai Chateaubriand palkinnon vuoden parhaana
ranskalaisena historiateoksena.

SOTAKIRJAT JA HISTORIA 27

Robert Kirchubel

ITÄRINTAMAN
OPERAATIOKARTASTO 1941–1945
Toisen maailmansodan itärintama on maailmanhistorian
suurin rintama niin maantieteellisen ja ajallisen pituuden
kuin armeijoiden miesvahvuuden ja menetettyjen ihmishenkienkin osalta.
Tämä laaja kartasto visualisoi kaikki sotatoimet, joita Berliinistä aina Moskovan edustalle, Stalingradiin ja
Itä-Preussiin ulottuneella rintamalla käytiin. Mukana on
myös Suomen lähialueen taistelut ja mm. suomalaisten
käymät taistelut Karjalankannaksella.
Tarkat ja yksityiskohtaiset sotakartat havainnollistavat
erinomaisesti sotatoimien käsittämättömän laajuuden ja
antavat elävän kuvan taisteluiden kulusta.
Itärintama oli toisen maailmansodan tärkein näyttämö.
Sinne sijoitettiin Wehrmachtin suurin miesvahvuus, ja siellä puna-armeija lopulta kukisti Saksan asevoimat.
Vuonna 1941 alkaneesta operaatio Barbarossasta aina
Berliinin murtumiseen vuonna 1945 saksalaiset ja neuvostosotilaat taistelivat Valkovenäjän metsissä ja soilla, Ukrainan tasangoilla ja Kaukasuksen vuorilla.
Teoksen 128 karttaa ja niihin liittyvät tekstit kuvaavat
tarkasti niin taistelut ja joukkojen liikkeet, hyökkäykset ja
perääntymiset, mutta myös molempien osapuolten suunnitelmat ja arviointivirheet.

ISBN 9789523127029
Luokka 90.35
Suomennos Tapio Kakko
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
197 x 257 mm
Sidottu
272 s.
Ilmestyy 9/2018
Robert Kirchubel on amerikkalainen everstiluutnantti, joka on julkaissut useita toista maailmansotaa käsitteleviä sotahistoriallisia artikkeleita ja kirjoja, mm. kolmiosaisen teossarjan
operaatio Barbarossasta.
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David Porter

PUNA-ARMEIJAN
PANSSARIVAUNUT

Yksiköt ja operaatiot 1939–45
Upeasti kuvitettu opas Neuvostoliiton asevoimien toisessa
maailmansodassa käyttämistä panssarivaunuista, panssarivaunuyksiköistä ja niiden operaatioista.
Kirjassa esiteltyjä puna-armeijan vaunuja käytettiin
myös Suomen-rintamalla talvi- ja jatkosodassa. Kirjassa on
aiheesta omat Suomi-lukunsa.
Panssariyksikköjen ja -yhtymien tyypilliset kokoonpanot ja organisaatio komppaniatasolta armeijakuntatasolle
on esitetty havainnollisin piirroskuvin.
Kirja etenee aikajärjestyksessä, vuodet 1939–1945 sota
toimi kerrallaan. Siinä kuvataan kattavasti Neuvostoliiton
panssariaselajin käyttö kaikissa tärkeissä taisteluissa, muun
muassa Saksan hyökkäyksessä Neuvostoliittoon vuonna
1941, Moskovan puolustustaisteluissa, Stalingradin vastahyökkäyksessä, Harkovan ja Kurskin taisteluissa, operaatio
Bagrationissa sekä akselivaltojen lopulliseen tuhoon johtaneissa taisteluissa Berliinissä, Wienissä ja Budapestissa
vuonna 1945.
Mukaan on otettu myös useita liittoutuneiden
Lend-Lease-ohjelman turvin toimittamia panssarivaunuja,
kuten brittiläinen Churchill ja yhdysvaltalainen Sherman.
Kirjassa on 250 väripiirrosta ja runsaasti valokuvia.

David Porter työskenteli 29 vuotta
Britannian puolustusministeriössä, kunnes siirtyi vuonna 2006 toteuttamaan
erilaisia sotahistoriallisia tutkimusprojekteja. Porter kirjoittaa artikkeleita
useisiin lehtiin, mm. BBC History Magazine, The British Army Review ja The Royal
Engineers Journal.

ISBN 9789523127180
Luokka 39.1
Suomennos Tapio Kakko
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 240 mm
Sidottu, nelivärinen
192 s.
Ilmestyy 10/2018
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Sarita Kotkavalkama

VILUKISSAN KIRJOSETTI

Pipot, huivit ja lapaset isoilla puikoilla
Jatkoa suositulle Vilukissan villasukat -kirjalle. Uuden kirjan neule
kuviot ja värit vastaavat edellisen kirjan neulemalleja, joten pipot, huivit, lapaset ja myös sukat sopivat kaikki yhteen.
Kirjan ohjeilla syntyvät täydellisesti yhteensopivat talviasusteet, samalla kirjoneuleella toteutetut lapaset, pipo ja kaulahuivi tai kauluri.
Kirja sisältää ohjeet 14 erilaiseen settiin.
Kaikki ohjeet on kirjoitettu paksuhkoille langoille ja toteutetaan paksuilla puikoilla. Näin asusteet valmistuvat nopeasti ja
ovat todella lämpimiä.

Sarita Kotkavalkama on Helsingissä asuva neulekirjailija ja freelancer-toimittaja. Aiemmin häneltä ovat ilmestyneet neulekirjat Neuleita tumpeloille (2016) sekä
Vilukissan villasukat (2017). Saritan neuleohjeita on julkaistu myös Kauneimmat Käsityöt -lehdissä, johon ohjeita on luvassa jatkossakin. Neulekirjojen ja toimittajanhommien lisäksi Sarita tekee yhteistyötä D-oom
Productsin kanssa, jossa on myynnissä hänen suunnittelemiaan ja valmistamiaan roolipelituotteita. Lisäksi
hän tekee neule- ja ompelutöitä tilauksesta.

ISBN/EAN 9789523126893
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
144 s.
Ilmestyy 8/2018

Kerstin Balke

VILLASUKKIEN UUDET KUVIOT
26 uutta ohjetta värikkäiden kirjoneulesukkien neulomiseen.
Kirjassa esitellään monipuolisesti erilaisia neulemalleja, värivaihtoehtoja ja tärkeitä perusohjeita.
Kuviot ovat pieniä, joten sukat on helppo neuloa aina koosta
36 kokoon 45 asti. Isommatkin koot onnistuvat varmasti.
Moniväristen sukkien mallit on suunniteltu siten, että kussakin vaiheessa on käytössä pääsääntöisesti vain kaksi lankaa kerrallaan ja lankajuoksut ovat enintään kolmen silmukan mittaisia.
Näin neuleen nurjalle puolelle ei synny moninkertaisia langanjuoksuja ja sukista tulee sirot ja istuvat.

Kerstin Balke on saksalainen neulesuunnittelija, joka
tunnetaan myös nimimerkillä Stine & Stitch. Blogissaan
www.stineundstitch.blogspot.de ja Instagram-tilillään
@stine_und_stitch hän esittelee uusimpia luomuksiaan ja antaa neulomisvinkkejä.
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ISBN 9789523126886
Luokka 65
Suomennos Maiju Sallanmaa
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 170 x 230 mm
Nidottu, nelivärinen
194 s.
Ilmestyy 6/2018

Veronika Toivonen

PAPERIPAJUTYÖT

Käyttöesineitä sanomalehtipaperista
Paperipajun punonta on uudenlainen tapa valmistaa kauniita
ja käytännöllisiä esineitä perinteisellä pajunpunontatekniikalla.
Vaikka materiaalina on paperi, töistä tulee vahvoja ja ne kestävät
hyvin kulutusta.
Paperipajuista voi valmistaa monenlaista: koreja, laatikoita,
huonekaluja, hyllyjä, koristeita, leluja.
Töissä voi käyttää vanhoja sanomalehtiä, mutta kaikki muutkin paperilaadut kelpaavat. Työskentelyyn tarvitaan vain muutamia välineitä, jotka löytyvät useimmiten kotoa: paperia, sakset,
pillien pyörityspuikko, liimaa sekä pillien värjäämiseen maalia ja
lakkaa.
Kirjan johdannossa opetellaan ensin paperipillien teko. Sen
jälkeen eri esineiden punominen käydään läpi tarkasti vaihe vaiheelta ja kuva kuvalta.

Veronika Toivonen on paperipajutöiden harrastaja.
Hän on lähtöisin Pietarista ja on koulutukseltaan lääkäri. Nykyisin hän asuu miehensä kanssa Pöytyällä.

ISBN 9789523127265
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 190 x 220 mm
Nidottu, nelivärinen
120 s.
Ilmestyy 9/2018

Charlotte Rion

NEULOJAN KÄSIKIRJA
300 pintaneulemallia

Ainutlaatuisen helppokäyttöinen haku- ja ohjeteos sisältää ohjeet yli 300 pintaneulemalliin, joita on helppo hyödyntää kaikenlaisissa neuletöissä.
Perinteisten oikeisiin ja nurjiin silmukoihin perustuvien mallien lisäksi kirjassa on muun muassa palmikkoneuleita ja pitsejä.
Mallit on ryhmitelty silmukkatyypin mukaan, ja niihin annetaan sekä kirjalliset ohjeet että kaaviot.
Kaikista malleista on myös selkeät valokuvat, joiden avulla
malleja on helppo vertailla keskenään.
Johdanto-osassa käydään havainnollisesti läpi neulonnan perusteet silmukoiden luomisesta pudonneiden silmukoiden poimimiseen ja mallitilkkujen neulomiseen.

Charlotte Rion on ranskalaisen Marie Claire -lehden
toimittaja, joka on julkaissut lukuisia neulekirjoja.

ISBN 9789523127050
Luokka 65
Suomennos Mirkka Santala
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 170 x 230 mm
Nidottu, nelivärinen
256 s.
Ilmestyy 9/2018

HARRASTEKIRJAT 31

Joanna Farrow
Johdanto: Sinikka Piippo

MAHTAVA MATCHA

Japanilainen superfood
Ainutlaatuisten ravitsevien, puhdistavien ja virkistävien ominaisuuksiensa ansiosta matchasta on tullut terveystietoisten suursuosikki. Kirja selvittää mitä matcha on, mitkä ovat sen terveysvaikutukset ja miten sitä käytetään.
Matcha on teejauhe, jota voidaan käyttää myös ruoanlaitossa. Se soveltuu niin pää- kuin jälkiruokiin, smoothieihin, keittoihin, kastikkeisiin, marinadeihin leivontaan… Kirjan yli 50 reseptiä opastavat miten monin tavoin matchaa voi käyttää – ja tehdä
herkullisesta ruoasta myös superruokaa.
Sinikka Piippo on kirjoittanut kirjaan johdannon matchasta ja
sen hämmästyttävistä terveysvaikutuksista.
Joanna Farrow on englantilainen ruokatoimittaja, jonka erikoisalaa ovat terveysvaikutteiset ruoat. Brightonissa asuva Farrow avustaa vakituisesti useita
ruokalehtiä, ja häneltä on ilmestynyt lukuisia keittokirjoja.
Kasvitieteilijä, professori Sinikka Piippo on kirjoittanut yli 300 tieteellistä ja populaaria artikkelia ja julkaisua. Suurelle yleisölle suunnattua tuotantoa
ovat mm. Suomalaiset marjat, Mielen ruokaa, Elinvoimaa mausteista, Puhdasta ravintoa ja Villivihannekset.

ISBN 9789523126879
Luokka 59.34
Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 190 mm
Sidottu, nelivärinen
128 s.
Ilmestyy 8/2018

Petter Bergström

KODIN UUSI MEHUKIRJA

Orvokkimehusta mustaseljajuomaan ja
karviaismehusta puolukkaglögiin

© Ulrika Ekblom

Kodin uusi mehukirja tuo kotitekoisten mehujen valmistuksen
nykyaikaan.
Tuttujen marjamehujen lisäksi kirja sisältää paljon juomareseptejä aivan uudenlaisiin aineksiin ja makuyhdistelmiin. Yhdistämällä uusia aineksia vanhoihin suosikkeihin, kuten vaikkapa mustaviinimarjaan, syntyy mahtavia juomia arkeen ja juhlaan.
Kirja kertoo myös, miten mm. erilaisia yrttejä ja kukkia voidaan käyttää mehujen valmistuksessa.
80 juomareseptin lisäksi kirjassa on mainioita ohjeita siitä, miten mehujen valmistuksessa tähteeksi jäävästä marja- tai hedelmäsoseesta syntyy maukkaita hilloja tai jälkiruokakastikkeita.

Petter Bergström on ruotsalainen maisema-arkki
tehti, jonka erityisalaa ovat syötävät kasvit. Hän alkoi
kokeilla mehujen ja hillojen valmistusta eri aineksilla
huomattuaan, miten paljon hyviä aineksia menee hukkaan vain sen takia, ettei niitä osata käyttää. Omassa hyötypuutarhassaan hän kasvattaa niin tuttuja kuin
harvinaisempiakin syötäviä kasveja.
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ISBN 9789523126862
Luokka 68.27
Suomennos Katarina Luoma
Kansi Kristin Lidström
170 x 240 mm
Sidottu, nelivärinen
160 s.
Ilmestyy 6/2018

Aura Koivisto ja Sirkku Linnea

LAPSEN OMA PANDAKIRJA

Pyry ja Lumi saavat uuden kodin
Suomeen saapuneet pandat Hua Bao ja Jin Bao Bao, suomalaisilta nimiltään Pyry ja Lumi, ovat herättäneet kovasti ihastusta. Samalla ne ovat entisestään nostaneet yleisön
kiinnostusta tähän valloittavaan ja leikkisään eläinlajiin.
Aura Koivisto on kirjoittanut Pyryn ja Lumen tarinan
kiehtovaksi lasten tietokirjaksi.
Kirja kuvaa pandojen elämää Kiinassa, niiden jännittävää matkaa Suomeen ja kotiutumista uuteen pandataloon
Ähtäriin. Samalla kirja antaa paljon tietoa pandoista ja niiden elintavoista.
Korkeasaaressa lapsuutensa viettänyt Aura Koivisto tunnetaan erityisesti valloittavista eläinaiheisista kirjoistaan.
Hurmaavan kirjan kruunaa Sirkku Linnean hieno kuvitus.
4–8-vuotiaille.

Aura Koivisto (s. 1964) on suomalainen kirjailija. Hän vietti lapsuutensa Korkeasaaressa isänsä Ilkka Koiviston toimiessa eläintarhan johtajana. Eläimet ja niiden tavat tulivat tutuiksi, ja Aura
Koivisto ryhtyi jo varhain kirjoittamaan hauskoja eläintarinoita. Hänen ensimmäinen kirjansa
Kurttunaamainen Leo ilmestyi Auran ollessa vasta
kymmenvuotias. Lapsen oma pandakirja on Aura
Koiviston yhdeksästoista teos. Hän asuu nykyään
miehensä kanssa Kuhmossa.

Jyväskyläläinen kuvittaja Sirkku Linnea on
valmistunut graafiseksi suunnittelijaksi Lahden
muotoiluinstituutista. Hän on tehnyt kuvituksia mm. lastenkirjoihin, biologian oppimateriaaleihin, Pikku Kakkosen lastenohjelmiin ja Paletin
postikortteihin. Suurta kiitosta Linnea on saanut mm. kuvituksistaan Suomalaiset taruolennot
ja Tonttu Toljanteri -kirjoissa.

ISBN 9789523126824
Luokka L56.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, nelivärinen
60 s.
Ilmestyy 6/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127562
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Annukka Kiuru ja Sirkku Linnea

MOKSUN PAJA

Televisiosta tuttu suosikkisarja Moksun paja ilmestyy nyt myös
ihastuttavana kirjana.
Moksu on jänöjussi. Se on aitoa puuvillaa, ja sen sisällä on olkia.
Eräällä kesälomareissulla Moksu unohdetaan Hupsulan huvipuiston kahvilakojun pöydälle. Onnekseen se löytää uuden majapaikan puiston takaisesta metsästä sekä tutustuu virkattuihin
hiiriveljeksiin Hekaan ja Tahmoon. Yhdessä ne perustavat pajan,
jossa korjaavat monta Hupsulaan kadonnutta ja itsensä loukannutta lelua sekä saattelevat ne takaisin kotimatkalleen.
Annukka Kiurun hauskaa ja sydämellistä tarinaa siivittää Sirkku Linnean eloisa ja värikylläinen kuvitus.
2–7-vuotiaille.
Annukka Kiuru on jyväskyläläinen dramaturgi, joka
on kirjoittanut lapsille teatteriin ja televisioon kahdenkymmen vuoden ajan.
Kuvittaja Sirkku Linnea on kuvittanut muun muassa
Pikku Kakkosen lastenohjelmia, Paletin postikortteja ja
biologian oppimateriaaleja.
Yhdessä he ovat tehneet suurta suosiota saavuttaneet kirjat Tonttu Toljanteri ja joulupukin salainen tehtävä (2016) ja Tonttu Toljanteri ja outo jouluvieras (2017.)

ISBN 9789523126831
Luokka L85.22
Kansi ja kuvitus Sirkku Linnea
Koko 170 x 230 mm
Sidottu, nelivärinen
56 s.
Ilmestyy 7/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127579

Johan Egerkrans

KAIKKIEN AIKOJEN
DINOSAURUKSET
Ruotsalaisen mestarikuvittaja Johan Egerkransin helppolukuinen ja kiehtova tietokirja vie vastustamattoman värikkäälle matkalle kauas menneisyyteen.
Kirja esittelee 25 dinosaurusta, myös monta hiljattain löydettyä ja vähemmän tunnettua lajia. Mielikuvitusta ruokkivaa kuvitusta täydentää jännittävä teksti, joka perustuu viimeisimpään
tutkimustietoon.
Egerkransilla on taito kirjoittaa faktatekstiä niin, että se kuulostaa sadulta. Jokainen luku on kuin pieni kertomus. Kaikkien
aikojen dinosaurukset onkin mitä mainioin kirja luettavaksi ääneen perheen pienimmille.
Ikäsuositus 3–9 v.

Johan Egerkrans on tukholmalainen kuvittaja, joka
työskentelee kirjojen, elokuvien ja pelien parissa. Aivan erityisesti häntä kiehtovat taruolennot ja fantasiahahmot. Suomeksi Egerkransilta ovat aiemmin ilmestyneet kirjat Pohjoismaiset taruolennot ja Pohjoismaiset
jumalolennot.
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ISBN 9789523126848
Luokka L85.22
Suomennos Katarina Luoma
Kansi Johan Egerkrans
225 x 280 mm
Sidottu, nelivärinen
64 s.
Ilmestyy 8/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127586

Sanna Pelliccioni

ONNI-POJAN TALVISEIKKAILU

Kuva: Loviisa Kangas

Rakastetun kirjasarjan kolmastoista osa kertoo talven riemuista.
Onnin perhe matkaa junalla pohjoiseen, koska Onnin äitiin
on iskenyt Lapinhulluus.
Perillä odottaa mökki nietosten keskellä ja lapset rakentavat
suurimman lumilinnan ikinä.
Kun ohi suhahtaa tyttö suksillaan, herää Onnin mielenkiinto
hiihtoon.... ja naapurin poroihin, ja no joo, myös tyttöön nimeltä
Neeta. Onni on löytänyt kaverin Saamenmaasta.
2–6-vuotiaille.

Sanna Pelliccioni (s. 1976) on monipuolinen
kuvittaja, lastenkirjailija ja graafinen suunnittelija. Suositun Onni-poika-kuvakirjasarjansa lisäksi Pelliccioni tekee yhteistyötä useiden kirjailijoiden kanssa, suunnittelee lastennäyttelyitä,
tekee seinämaalauksia, kuosisuunnittelua sekä
kuvitettuja paperitarvikkeita ja keittiötuotteita.

ISBN 9789523126855
Luokka L85.2
Kansi ja kuvitus Sanna Pelliccioni
Koko 215 x 160 mm
Sidottu, nelivärinen
40 s.
Ilmestyy 9/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127593

Raili Mikkanen ja Harri Tarkka

INTO-TONTTU PELASTAA JOULUN

Kuva: Tapio Leväaho

Jännittävä ja hauska joulukertomus perheen pienimmille, jotka
odottavat joulua kärsimättömästi.
Jouluaattona tontuille tapahtuu monenlaista kommellusta, ja
Joulupukilla on Intolle erikoistehtävä:
– Sinä saat muodostaa pelastuspartion pulaan joutuneita tonttuja varten.
Ja kaikenlaista sitä pääseekin sitten tapahtumaan. Into-tonttu
saa onnekseen käyttöönsä Viiman, joka on niin nopea, ettei sen
vauhtiin pysty yksikään toinen poro, ellei sitten Joulupukin oma
Tuulispää.
Harri Tarkan eloisa kuvitus siivittää Inton ja Viiman seikkailuihin.
Ikäsuositus 3–9 vuotta
Raili Mikkanen on helsinkiläinen kirjailija ja toimittaja,
joka on kirjoittanut yli 60 teosta. Vuonna 2011 Suomen
Tietokirjailijat ry palkitsi hänet Tietopöllö-
palkinnolla
korkeatasoisesta lasten- ja nuortentietokirjatuotannosta. Vuonna 2012 Mikkanen sai arvostetun Anni Swan
-palkinnon.
Harri Tarkka on pitkän linjan kuvittaja ja kuvittanut monipuolisesti erilaisia kirjoja. Hän on erikoistunut kuvituksissaan varsinkin vauhdikkaan liikkeen tavoittamiseen.

ISBN 9789523126817
Luokka L84.2
Kansi ja kuvitus Harri Tarkka
Koko 210 x 250 mm
Sidottu, nelivärinen
40 s.
Ilmestyy 10/2018
Sähkökirja ISBN 9789523127609
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Äänikirjat
Saatavilla olevat
James, Peter
Kuolema kulkee kulisseissa
ISBN 9789523120884

Tamminen, J. K.
Pasilan mies
ISBN 9789523124998

Tamminen, J. K.
Kilpimies
ISBN 9789523125667

James, Peter
Kuolema ei rakasta ketään
ISBN 9789523125735

Lemaitre, Pierre
Silmukka
ISBN 9789523125742

James, Peter
Kuolemaan asti sinun
ISBN 9789523125759

Hellsten, Tommy
Pysähdy - olet jo perillä : 12
oivalluksen polku

Naakka, Irene
Hullu kuin äidiksi tullut - Äitiyden
pilvilinnat ja todellisuus
ISBN 9789523126787

James, Peter
Täydellisyyden hinta
ISBN 9789523126763

Pelliccioni, Sanna
Onni-poika ja hirveä hirviö
ISBN 9789523127616

Pelliccioni, Sanna
Onni-poika menee mummolaan
ISBN 9789523127623

Pelliccioni, Sanna
Onni-poika menee päiväkotiin
ISBN 9789523127630

Pelliccioni, Sanna
Onni-poika saa uuden ystävän
ISBN 9789523127647

Pelliccioni, Sanna
Onni-poika tahtoo kaiken

ISBN 9789523125766

ISBN 9789523127654

Ekberg, Anna
Salattu nainen

Pelliccioni, Sanna
Onni-poika tykkää pelata

ISBN 9789523126749

ISBN 9789523127661

Pelliccioni, Sanna
Onni-pojan kierrätyskirja
ISBN 9789523127678

Pelliccioni, Sanna
Onni-pojan mahtava matka
ISBN 9789523127685

Pelliccioni, Sanna
Onni-pojan puuhakas päivä
ISBN 9789523127692

Pelliccioni, Sanna
Onni-pojan seikkailut
ISBN 9789523127708

Pelliccioni, Sanna
Onni-pojasta tulee isoveli
ISBN 9789523127715

Pelliccioni, Sanna
Onni-poika saa eläinystävän
ISBN 9789523127722

Kaarnakari, Ville
Varjo
ISBN 9789523126756

Lemaitre, Pierre
Verihäät
ISBN 9789523126770

Syksyn uutuudet
James, Peter

Kuolema sanelee ehdot

Lemaitre, Pierre
Tulen varjot

ISBN 9789523127739

ISBN 9789523127753

Coben, Harlan
Älä päästä irti

Tuuri, Aino-Mari
Lapset vai työ - Uskallanko
perustaa perheen

ISBN 9789523127746

ISBN 9789523127760
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Tahkokallio, Keijo
Uskalla olla lapsellesi aikuinen
– Kuinka kasvatat lapsistasi
onnellisia ja tasapainoisia
ISBN 9789523127777

Pokkarit

Antonio Caprarica

ELISABET II
– KUNINGATAR JA NAINEN
Luokka T99.1
Ilmestyy 6/2018
ISBN 9789523127081

Bair Irincheev

KANNAKSEN SUURTAISTELUT
KESÄLLÄ 1944 VENÄLÄISIN
SILMIN
Luokka T92.73
Ilmestyy 7/2018
ISBN 9789523127074

Peter James

Mervi Koski

Luokka T84.2
Ilmestyy 9/2018
ISBN 9789523127104

Luokka T86.14
Ilmestyy 9/2018
ISBN 9789523127111

KUOLEMA EI RAKASTA
KETÄÄN

MAAILMAN MERKILLISIMMÄT
KUMMITUSTARINAT

Gerald Posner

JOSEF MENGELE
– ELÄMÄ JA TEOT
Luokka T99.1
Ilmestyy 8/2018
ISBN 9789523127098

Pierre Lemaitre

ROSIE

Luokka T84.2
Ilmestyy 10/2018
ISBN 9789523127128
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9789523125902

9789523125933

9789523125957

9789523125919

9789523125988

9789523125711

9789523125926

9789523124899

9789523125254

9789523125865

9789523125964 9789523125858 9789523126169

9789523125148

9789523125025

9789523126039

9789523126046

9789523122543

9789523124394

9789523124554 9789523126053
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9789523124905

9789523125995

9789523125292

9789523124301

9789523125018

9789523126725

9789523125940

9789523124165

9789523126138

9789523125230

9789523124226

9789523125889

9789523125001

9789523126008

9789523125971

9789523125063

9789523125117

9789523124134

9789523123526

9789523125087

9789523123489

9789523125100

9789523123632

9789523125070

9789523125650

9789523125278

9789523125247

9789523125179

9789523124127

9789523124875

9789523125223

9789523122536

9789523123519

9789523124578

9789523123557

9789523125193

9789523123496

9789523125131

9789523125209

9789523124448

9789523123502

9789523126060

9789523124561

9789523124974

789523124868

9789523126015

9789523126305

9789523125728

9789523126152

9789523126077

9789523124950

9789523126183

9789523126022

9789523125780

9789523126121

9789523126084

9789523125056

9789523125872

9789523126091

9789523125216

9789523126206

9789523126299

9789523125896

9789523126145

9789523126312

9789523124363

9789523126190

9789523124455

9789523125049

9789523124103

9789523124158

9789523123465

9789523126114
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TILAUSKIRJOJA

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Minerva Kustannus tomittaa tilaus-kirjoja yritysten ja
yhteisöjen erilaisiin tarpeisiin mm.:

• juhlakirjat
• vuosikirjat
• historiikit
• lahjakirjat
• yritysasiakaskirjat
• projektikirjat

Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:

Samu Nyström
OODI SIVISTYKSELLE

Helsingin työväenopisto 100 vuotta

Helsingin työväenopiston 100-vuotisjuhlakirja

Johanna Aminoff-Winberg (toim.)
RITARIHUONE JA SUOMEN AATELISSUVUT

Vuosien ammattitaidoilla ja
kilpailukykyisin hinnoin!

Eerikinkatu 27, 2. krs, 00180 Helsinki
www.minervakustannus.fi

Reijo Ikävalko
ILTATUULEN VIESTI

Aikamiehet 50 vuotta 1964–2014

Aikamiehet-lauluyhtyeen juhlakirja

Kirjapaino Kari Ky 2018

Ritarihuoneen 150-vuotisjuhlakirja

