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Kirjan siivin vuodesta toiseen
Keväällä 2020 pieni virus muutti maailman. Suomessakin ihmiset siirtyivät laajasti etätöihin, koululaiset etäkouluun, harrastusryhmät ja kilpaurheilu loppuivat,
kirjastot ja taidelaitokset menivät kiinni ja elämä käpertyi monella kotiin. Myös
yritykset erityisesti palvelualalla joutuivat yllättävän tilanteen eteen, niin myös
kirja-alalla. Monessa maassa kirjakaupat suljettiin kokonaan kuukausiksi ja kirjojen ilmestymisaikoja lykättiin. Maaliskuussa näytti siltä, että kaiken muun koronan tuoman ikävän lisäksi myös lukijoille olisi tulossa ankea vuosi.
Nyt elämme edelleen koronan aikaa, toinen aalto on riesanamme. Mutta mitä
tekevät suomalaiset – tilastojen valossa maailman mittapuussa erittäin paljon lukeva kansa – tässä tilanteessa? Tarttuvat kirjaan tai kuuntelevat sitä! Harva asia on
ilahduttanut tänä vuonna niin paljon kuin se into, jolla suomalaiset ryntäsivät kirjastoihin niiden auettua uudelleen kahden kuukauden jälkeen. Erään tutkimuksen mukaan kirjastojen kiinniolo herätti vastaajissa monenlaisia tunteita. Vaikka sulkeminen hyväksyttiin, se harmitti. Haikeus, ikävä ja suru mainittiin usein.
Moni vastaaja kertoi kirjastojen sulkemisen aiheuttaneen jopa epätoivoa, tuskaa
ja masennusta. Kaikki se hyvä, mikä kirjaan ja lukemisen liittyy, huomattiin rajoittuneen liikkumisen myötä.
Korona-aika on lisännyt tottumusten muuttuessa runsaasti ääni- ja sähkökirjo
jen hankkimista, ja myös painettu kirja on vähän yllättäenkin pitänyt erittäin
hyvin pintansa koronan kurimuksessa. Kirjakaupat ovat olleet kekseliäitä, kirjai
lijatilaisuuksia on striimattu ja kirjoja kuljetettu kotiin. Joka neljäs suomalainen
on lukenut tänä vuonna aiempaa enemmän.
Messuilla kustantajat ja lukijat eivät nyt hetkeen ole tavanneet. Turun Kirjamessujen 30-vuotinen perinne rikkoutui tapahtuman jäädessä kokonaan väliin ja
Helsingin Kirjamessuja saattoi seurata verkossa. Mutta toivottavasti ensi vuonna
voimme taas tavata kirjojen äärellä, siihen asti voimme onneksi keskustella kirjoista aktiivisesti erilaisia sähköisiä kanavia hyödyntäen.
Minervan kevään uutuuksissa on tarjolla kirjoja moneen makuun. Lukemiselle
löytyy aikaa poikkeusajan jälkeenkin. Pandemiat unohtuvat vaikkapa viihdyttävän mysteerin Täydelliset vieraat tai ihmisen ja villieläimen poikkeuksellisesta
suhteesta kertovan luontokirjan Mies ja ahma parissa. Jos taas lukija haluaa pohtia vakavammin tulevaisuutta, tarjoamme siihenkin eväitä Mikko Heikan ja Vesa
Kanniaisen keskustelukirjekirjalla Maailma koronan jälkeen. Ja tiedätkö mitä ovat
tuftaus ja bujoilu? Kotoiluhenkeen niistä kertovat kirjamme sopivat mainiosti.
Lukuiloa ja inspiraatiota!
Outi Karemaa
Toimitusjohtaja

ESIPUHE 3

Helena Steen

PAIKKA HYVÄSSÄ PERHEESSÄ
Piian osa ei 1930-luvun Englannissa ollut helppo –
varsinkaan suomalaistytölle
Anni on lapsellinen ja hemmoteltu varakkaan karjalaisperheen tytär, joka lähetetään 1933 ulkomaille piikomaan lähisuvun mielestä sopimattoman käytöksen takia.
Laivalla matkalla Englantiin Anni tapaa Martin, suomalaisen liikemiehen, johon hän rakastuu. He joutuvat laivamatkan jälkeen erilleen, ja Anni aloittaa kovan työn isäntä
perheessä Devonissa. Isäntäperheen herran ja rouvan
avioliitto rakoilee, ja herra alkaa pian kiinnostua Annista.
Vauhdikas Anni ystävystyy naapuriperheen palvelijan
kanssa ja törmää luokkayhteiskunnan rajoihin ja kulttuuri
eroihin. Kouluja käyneen nuoren suomalaisnaisen ei ole
helppoa alistua vanhakantaiseen palvelijan rooliin, etenkään kun maailma ympärillä muuttuu kovaa vauhtia.
Vanha Downton Abbeysta tuttu Englanti luokkajakoineen, herrasväkineen ja palvelijoineen on yhä voimissaan,
mutta muutoksen tuuli puhaltaa – niin palvelijoiden keit
tiöissä kuin herrasväen salongeissa.

• Helena Steenin esikoisromaani avaa elävästi lukijan eteen 1930-luvun
Englannin tapoineen ja vaatteineen, autoineen ja aatteineen.

Helena Steen on Englannissa asuva suomalainen filosofian
maisteri ja perheenäiti. Hän on alun perin kotoisin Lahdesta,
mutta suvun juuret ulottuvat Kannaksen Karjalaan. Steen remontoi 1930-luvun taloa Devonissa perheensä kanssa, rakastaa kirjoja ja vanhoja esineitä ja nauttii aikamatkailusta menneisyyteen sekä retkistä Devonin upeaan luontoon. Paikka
hyvässä perheessä on hänen esikoisromaaninsa.
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ISBN 9789523751491
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
352 s.
Ilmestyy 2/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752511

S. N. Pires

RUMMUNVARTIJA
Pedon sydän -trilogian jännittävä finaali
Pedon sydän -trilogian kolmas osa Rummunvartija vie
päätökseen nuoren, sankaruutta tavoittelevan Tommon ja
Pikku-Tihin kiehtovan tarinan.
Mahtavaa noitarumpua merentakaisten mailta hakemaan lähtenyt Tommo joutui Yökulkijan lopussa Kuikka-
noidan myrkyttämäksi. Aivan viime hetkellä Pikku-Tihi
onnistui pelastamaan Tommon ja rummun sekä t yttärensä
Surutytön Kuikan kynsistä.
Tästä alkaa kolmikon jännittävä, monia yllättäviä käänteitä ja vaaroja sisältävä pakomatka, jonka kuluessa rummun arvoitus vähitellen paljastuu.
Moni havittelee rumpua ja sen voimaa itselleen. Jos se
joutuu vääriin käsiin, koko maailma ajautuu pahan valtaan.
Onko Tommo tuomittu vartioimaan rumpua ikuisiksi
ajoiksi?
Ja kuka onkaan rummun oikea haltija, jolla on valta ja
kyky tuhota se lopullisesti?

Trilogian aiemmista osista sanottua:
”S. N. Pireksen esikoisromaani Karhunkiertäjä on
saamelaisiin myytteihin perustuvaa fantasiaa. Se on
piristävää vaihtoehtoa eurooppalaiselle pseudokeskiajalle – – loppupuolen järisyttävät tapahtumat jäävät mieleen pitkäksi aikaa. Pires on lupaava kirjoittaja, joka on löytänyt oman tyylin. Tästä on hyvä
jatkaa.” – Tähtivaeltaja
”Pidin erityisesti kirjan kauniista, verkkaisesta kielestä, joka kuvaili upeaa luontoa, eläimiä ja noitia
uskottavasti. – – Tommon näyt ja kokemukset luovat pahaenteistä odotuksen tunnetta, jota vahvistaa Lokan rummutuksen pauhu. Lopulta tapahtuu
kamalia, ja tarina saa aivan uuden suunnan seuraavaa osaa ajatellen.” – Kirjahullun päiväkirja -blogi

S. N. Pires (s. 1974) syntyi Eskilstunassa Ruotsissa ja asuu nykyään perheineen Jyväskylässä. Hän on opiskellut kognitiotieteitä ja psykologiaa ja on koulutukseltaan sosionomi. Kirjoittaminen on ollut aina Pireksen intohimo, samoin historia,
mytologia ja kuvataiteet. Pedon sydän -trilogiassa ovat aiemmin ilmestyneet romaanit Karhunkiertäjä ja Yökulkija.

ISBN 9789523752078
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
387 s.
Ilmestyy 1/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752528
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Emma Rous

TÄYDELLISET VIERAAT
Uusi tiheäjuoninen mysteeri menestysromaanin Au
pair kirjoittajalta.

© Ed Rous

Mestarillisen juonenkuljetuksen keskiössä on s alaisuuksia
kätkevä vanha kartano, valheiden verkkoon kiedottu orpo
tyttö ja nuori nainen, joka joutuu keskelle pahaenteistä
peliä.
Orpotyttö Beth Soames on 14-vuotias, kun hänet tuodaan Averellin perheen hoiviin. Uusi koti, Raven Hall, on
komea kartano Itä-Englannin syrjäseuduilla, ja uusi perhe
toivottaa hänet lämpimästi tervetulleeksi.
Beth ystävystyy nopeasti perheen saman ikäisen tyttären Ninan kanssa, ja vähitellen hän alkaa tuntea todella olevansa osa Averellin perhettä. Kunnes häntä pyydetään osallistumaan pieneen harmittomaan roolileikkiin…
Kolmekymmentä vuotta myöhemmin rahaton näytteli
jätär Sadie Langton saa erikoislaatuisen työtarjouksen.
Hänen tulee esittää juhlavierasta syrjäisessä kartanossa järjestettävässä tilaisuudessa.
Sadielle toimitetaan matkalaukullinen vaatteita ja tarkat
ohjeet. Oudosta keikasta on luvassa muhkea palkkio, joten
Sadie arvelee, ettei hänellä ole mitään menetettävää.
Juhlan alkaessa Sadiesta tuntuu, että koko tyylikkäässä
vierasjoukossa on jotain hämärää. Illan mittaan käy hyytävän ilmeiseksi, että heidät koolle kutsunut näkymätön
isäntä pelaa synkkää peliä, jossa he kaikki ovat vain pelinappuloita.

Emma Rous vietti lapsuutensa Englannissa, Indonesiassa,
Kuwaitissa, Portugalissa ja Fidžillä. Hän opiskeli eläinlääketiedettä Cambridgen yliopistossa ja työskenteli pieneläinlääkärinä 18 vuotta ennen ryhtymistään täysipäiväiseksi kirjailijaksi vuonna 2016. Emma Rous asuu miehensä ja kolmen
poikansa kanssa Cambridgeshiressä, Englannissa. Häneltä on
aiemmin ilmestynyt kansainvälinen menestysromaani Au pair.
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ISBN 9789523752085
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 300 s.
Ilmestyy 1/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752535

Peter James

PAHAN OMA
Kaikki vainajat eivät suosiolla siirry tuonpuoleiseen
Nuori Fabian kuolee auto-onnettomuudessa. Hän ei kuitenkaan ole vielä valmis lähtemään. Jotain on jäänyt kesken.
Fabianin äiti Alex on lohduton. Yksinäisessä talossa
kaikki muistuttaa hänen ainoasta lapsestaan. Yhä useammin tuntuu siltä, että Fabian on läsnä.
Alex kääntyy tuskassaan meedion puoleen. Tämä kuitenkin keskeyttää istunnon pelästyneenä, muttei suostu
kertomaan, mikä sai hänet kauhun valtaan.
Fabianin läsnäolo alkaa saada yhä kauhistuttavampia ilmenemismuotoja. Epätoivoinen Alex alkaa tutkia menneisyyttä ja joutuu huomaamaan, ettei tuntenut poikaansa
niin hyvin kuin luuli.
Sitä mukaa kun menneisyyden salaisuudet avautuvat,
kasvaa myös Fabianin hengen valta. Alex ymmärtää, että
pelastaakseen itsensä hänen on vapauduttava siitä hinnalla millä hyvänsä.

”Koukuttava kauhutarina kuolemattomuuden etsinnästä … en muista milloin olisin lukenut romaanin,
josta nautin yhtä paljon.” – Sunday Telegraph
”Britannian vastine Stephen Kingille ja Michael
Crichtonille” – Sunday Express

• Jo yli 30 miljoonaa myytyä kirjaa.

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi
Ison-Britannian suosituimmista dekkaristeista, jonka kirjoja
on myyty jo yli 30 miljoonaa kappaletta. Peter Jamesin teokset ovat olleet jatkuvasti Britannian bestsellerlistojen kärjessä, ja niitä on käännetty jo 37 kielelle. Peter Jamesille on
myönnetty lukuisia palkintoja, mm. Best Crime Writer of the
Year, Prix Polar International, Prix Cœur Noir ja People’s
Bestseller Dagger for Crime Novel of the Year.

ISBN 9789523752092
Luokka 84.2
Suomennos Marja Helanen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 340 s.
Ilmestyy 5/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752542
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Tim Weaver

POISPYYHKÄISTY
”Joillekin lukijoille kelpaa vain salapoliisiromaani,
jossa on todellinen arvoitus, monisyinen juoni, harhauttavia vihjeitä ja epäluotettavia henkilöhahmoja.
Weaver kirjoittaa juuri näille lukijoille.”
– The New York Times Book Review
Miljoonille lontoolaisille se on aivan tavallinen joulukuun
aamu. Sam Wrenille se on aamu, jona hän nousee metroon
– eikä koskaan poistu sieltä.
Ei silminnäkijöitä. Ei jälkeäkään valvontakameroissa.
Kuusi kuukautta myöhemmin hän on edelleen kateissa.
Epätoivoisesti vastauksia kaipaava Julia Wren palkkaa
David Rakerin etsimään miestään, joka vaikuttaa haihtuneen kuin savuna ilmaan.
Raker osaa löytää kadonneet. Hän tietää, miten he ajattelevat. Hän tietää, että kaikilla on jotain salattavaa. Tässä
tapauksessa salaisuudet ulottuvat syvemmälle kuin kukaan
on osannut kuvitella.
Raker alkaa epäillä, että poliisitkin valehtelevat. Ja kaiken
aikaa joku tarkkailee häntä. Joku, joka tietää mitä metrossa
tapahtui tuona aamuna ja on valmis tekemään mitä tahansa
pitääkseen Samin salaisuudet omana tietonaan.
Tim Weaverin kadonneita henkilöitä etsivästä David
R akerista kertova trillerisarja on noussut B
 ritanniassa todelliseksi bestselleriksi. Poispyyhkäisty on kolmas s arjassa
suomeksi ilmestyvä teos.

• David Raker -sarjaa on myyty yli miljoona kappaletta, ja sen
eri osia on käännetty 13 kielelle.
• Sarjan eri osat ovat saaneet useita palkintoja ja palkinto
ehdokkuuksia, ja kirjailija itse on ollut ehdolla mm. arvostetun
kansainvälisen Crime Writers’ Association Dagger -palkinnon saajaksi.

© Bill Waters

ISBN 9789523752108
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 530 s.
Ilmestyy 5/2020
Sähkökirja ISBN 9789523752559
Tim Weaver on englantilainen kirjailija, joka työskenteli aiemmin
toimittajana. Kirjoitustyönsä ohella Weaver tuottaa ja juontaa suosittua Missing-podcastia, jossa asiantuntijat keskustelevat katoamistapauksista ja niiden tutkinnasta. Weaverin David Raker -sarjasta ovat aikaisemmin ilmestyneet suomeksi romaanit Uhri ja Kadonneet jäljet.
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Anna Ekberg & Thomas Rydahl

MERENNEIDON KUOLEMA
Trilleri vie H. C. Andersenin mukana 1830-luvun
Kööpenhaminan synkälle puolelle.
”Katso, se näyttää ihan merenneidolta!” Väkijoukosta kuuluvat pienen pojan sanat saavat nuoren Mollyn astumaan
lähemmäs. Häntä kohtaa kamala näky. Kanaalin törkyisestä vedestä nostettu prostituoitu on hänen sisarensa.
Brutaalisti murhattua naista kauhistelevassa väkijoukossa Molly huomaa tutun nuoren miehen, runoilijaksi kutsutun Hans Christian Andersenin. Molly on useasti nähnyt
tämän vierailevan sisarensa luona. Myös iltana jona sisar
katosi.
Todistajalausunnon perusteella Andersenista tulee murhan pääepäilty. Hänen on nopeasti otettava kohtalonsa
omiin käsiinsä ja löydettävä oikea murhaaja välttääkseen
pyövelin kirveen.
Köyhyyden, tautien, kaaoksen ja poliittisten juonittelujen riivaamassa Kööpenhaminassa tämän murhan syy
osoittautuu erityisen makaaberiksi.
Kun murhaajan henkilöllisyys lopulta selviää, Andersenia kielletään rangaistuksen uhalla paljastamasta mieltä
kuohuttavasta tapauksesta mitään.
Kirjailija päättää kuitenkin kertoa tarinan omalla tavallaan. Hän kastaa kynänsä mustepulloon ja raapustaa otsikon Pieni merenneito, ja loppu on historiaa.

”Nopeakäänteinen juoni kuljettaa lukijaa pitkin yksinvaltaisen monarkin hallitsemaa meluisaa, sotkuista ja surkeaa Kööpenhaminaa.” – Jyllands-Posten

© Ninna Flor

© Bjarke Johansen

”Kirjan juoni on kaikin tavoin fantastinen. Tästä voi
hyvinkin veikata Vuoden paras rikosromaani -palkinnon voittajakandidaattia.” – Litteratursiden.dk

• Kirjan käännösoikeudet on myyty
jo 12 maahan.

Anna Ekberg on pseudonyymi, jonka takana
on kaksi tanskalaista bestseller-dekkaristia
Anders Rønnow Klarlund ja Jacob Weinreich.
Ekbergiltä on aikaisemmin julkaistu dekkarit Salattu nainen, Uskottu nainen ja Kadotettu nainen.
Thomas Rydahl on Kööpenhaminassa asuva
kirjailija. Häneltä on aiemmin ilmestynyt dek
karitrilogia Erakko, Paossa ja Myrskyn silmään.
Trilogian aloitusosa sai mm. Tanskan parhaan
rikosromaanin palkinnon sekä Lasiavain-palkinnon vuoden parhaasta pohjoismaisesta
dekkarista.

ISBN 9789523752115
Luokka 84.2
Suomennos Katarina Luoma
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 500 s.
Ilmestyy 3/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752566
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Gustaf Skördeman

GEIGER

Sara Nowak -sarjan avaus
On vuosi 2019. Agneta Broman on juuri hyvästellyt kylässä olleet lapsenlapset, kun lankapuhelin soi. Kuulokkeesta
kuuluu vain yksi sana: Geiger.
Tätä soittoa Agneta on pelännyt vuosikymmeniä. Hän
tietää, mitä se merkitsee.
Agneta hakee vanhan aseensa, kiinnittää äänenvaimentimen ja ampuu aviomiehensä. Ja katoaa.
Bromman hienostoalueella tapahtuneen murhan tutkinta ei kuulu Tukholman poliisissa työskentelevälle Sara
Nowakille. Hänen tietojaan kuitenkin tarvitaan, sillä hän
on tuntenut Bromanin perheen läheisesti lapsuudestaan
saakka.
Kaikkien ohjesääntöjen vastaisesti Sara ryhtyy selvittämään tapausta.
Haastavan tutkimustyön edetessä hän joutuu kyseenalaistamaan kaiken, mitä luuli tietäneensä Bromanin perheestä, kasvuympäristöstään ja itsestään.
Tragedian taustalta paljastuu karmea suunnitelma, joka
on odottanut toteuttamistaan hyvin kauan.

”Hyppää kyytiin ja valmistaudu huimaan kiihdytykseen tässä henkeäsalpaavassa vakoilutrillerissä. Kirja niille, jotka ovat pitkään kaivanneet kunnon vakoilutarinaa!” – Liv, Caroline Rutter


”Geigerin juoni on nerokas. Sellainen, mitä ei olisi voinut odottaa. Kerta toisensa jälkeen lukija
hämmästyy tarinan käänteistä ja yllätyksistä. Kuten
huomaatte, fanitan kirjaa sydämestäni ja todella toivon kirjailijalta jatkoa.” – Krimiormen.dk


© Benjamin Thuresson

• Kirjan oikeudet on myyty 19 maahan.
• Skördeman on käsikirjoittanut mm. Varustamoja Murha Sandhamnissa -sarjoja.

Gustaf Skördeman (s. 1965) on tukholmalainen käsikirjoittaja, ohjaaja ja tuottaja. Geiger on hänen esikois
romaaninsa. Se on herättänyt myös Hollywood-tuottajien kiinnostuksen. Skördeman kirjoittaa parhaillaan
toista romaania Sara Nowak -sarjaansa.
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ISBN 9789523752122
Luokka 84.2
Suomennos Katarina Luoma
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 380 s.
Ilmestyy 3/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752573

BB Easton

SEX / LIFE
Neljä miestäni
Mitä tapahtuu, kun aviomies ryhtyy ottamaan mittaa
vaimon ex-poikaystävistä?
Tuolilta pudottavan hauska ja suorasukainen kuvaus naisen seksuaalisuudesta. Mitään ei jää pimentoon, kun BB
Easton kertoo entisistä poikaystävistään – ja siitä mikä vaikutus heillä oli Eastonin avioelämään.
Yritettyään turhaan piristää avioliittonsa väljähtynyttä
seksielämää BB kääntyy päiväkirjansa puoleen. Sinne hän
kirjoittaa muistojaan entisistä poikaystävistään. Noista tatuoiduista, testosteronia tihkuvista pahoista pojista, joiden
kanssa pinkkitukkainen punkkarityttö vietti nuoruutensa.
Jos sellaista intohimoa ei pääsisi enää kokemaan, siitä
voisi ainakin kirjoittaa. Kenenkään ei tarvitsisi tietää…
Vaan kuinkas käykään? Aviomies Ken löytää salaisen
päiväkirjan. Ja päättää panna paremmaksi.
Eastonia odottaa elämänsä yllätys.

”BB Eastonin muistelukset on uskomattoman hieno
yhdistelmä Carrie Bradshaw’ta ja Fleabagin sisäisiä
monologeja – kuin yöllisiä keskusteluja hilpeän sydänystävän kanssa. Hän on paljastava, vilpitön, haavoittuva ja samaistuttava.”
– Leah Hultenschmidt, kustannusjohtaja

• Kirjan oikeudet on myyty jo 20 maahan.
• Kirjan pohjalta tehty draamakomediasarja tulee Netflixiin kesällä 2021.

ISBN 9789523752139
Luokka 84.2
Suomennos Jänis Louhivuori
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 380 s.
Ilmestyy 5/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752580
BB Easton on amerikkalainen kirjailija, joka on julkaissut seitsemän romaania. Ennen kirjalliselle uralle ryhtymistään hän toimi koulupsykologina. Easton asuu Atlantassa kovia kokeneen aviomiehensä ja kahden lapsensa
kanssa.
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Katja Vaulio

HIDASTA MATKAA

Vastuullinen matkailija maailmalla

© Riiko Kaurola

Matkailu ja ympäristönsuojelu eivät sulje toisiaan pois.
Tervetuloa mukaan hitaalle matkalle!
Tarinat innostavat matkustamaan, mutta ne voivat saada myös
kiinnostumaan vastuullisesta matkailusta. Katja Vaulion kirja
avaa matkailua uudesta näkökulmasta: kirjassa on tietoa ja tarinoita, muistoja ja kohtaamisia, tunnetta ja ennakkoluulojakin.
Kirja nostaa mukaansatempaavasti ja värikkäitä matkailukokemuksia hyödyntäen esiin turismin iloja ja ongelmia. Matkailua ei tarvitse lopettaa, mutta sen on muututtava, jotta maapallo
ja ihmiset voisivat hyvin myös tulevaisuudessa.
Vaulio esittelee matkakertomuksilla 12 maata Kreikasta
Vanuatulle, kertoo niihin liittyviä vastuullisuusvinkkejä ja antaa
meille kaikille runsaasti eväitä matkailuun,
joka tekee maailmasta paremman paikan.
Katja Vaulio on Kangasalla asuva y mpäristöalan ja vastuullisen matkailun asiantuntija, kirjoittaja, matkablog
gari sekä opas, joka on kehittänyt H
 idasta matkaa™
-konseptin. Vaulio on asunut myös Kreikassa, Venäjällä
ja Tšekissä sekä tehnyt paljon pitkiä, hitaita matkoja
pitkin Eurooppaa, Intiaa, Aasiaa ja Uutta-Seelantia.

ISBN 9789523752146
Luokka 40.7
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 300 s.
Ilmestyy 2/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752603

Martti Hahtola

METSÄJÄNIS VAI RUSAKKO?

100 kysymystä Suomen luonnosta
Kuinka vanhoiksi linnut elävät?
Voiko pihalla viihtyviä siilejä syöttää?
Mikä on Suomen myrkyllisin kasvi?
Minkälainen tauti on jänisrutto?
Teos on todellinen Suomen luonnon pikkujättiläinen, joka vastaa yleisimpiin tavallista ihmistä askarruttaviin luontoa koskeviin kysymyksiin.
Kysymykset on jaettu aihealueiden mukaan: linnut, nisäkkäät, kasvit, sienet ja jäkälät sekä hyönteiset. Lisäksi käsitellään
tauteja, jotka tarttuvat eläinten välityksellä ihmisiin.
Martti Hahtola on toiminut Mikkelissä biologian ja
maantiedon lehtorina, jonka laaja luontotietämys on
ollut hyvässä käytössä useissa luontojärjestöissä ja ympäristönsuojelun toimielimissä. Hahtola on kirjoittanut
satoja luonto- ja eräaiheisia artikkeleita. Hän on aiemmin julkaissut kirjat Erämies sekä Erämiehen luonto ja
ollut mukana useissa biologian ja maantiedon oppikirjatyöryhmissä.
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ISBN 9789523752160
Luokka 56.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
120 x 200 mm
Nidottu, liepeellinen, nelivärikuvitus
n. 200 s.
Ilmestyy 3/2021

Antti Leinonen

MIES JA AHMA
Eräänä päivänä Antti Leinosen pihaan ilmestyi a hma.
Siitä alkoi ainutlaatuinen ystävyys.
Vuonna 1997 kuvaukset veivät luontokuvaaja Leinosen
alueelle, jossa eräs tietty ahmanaaras tapasi kesäisin kasvattaa pentujaan. Vuosia jatkuneet vierailut alueella ja syöttien vieminen tekivät ahmanaaraasta yhä luottavaisemman
ja tarjosivat hienon tilaisuuden tutustua ahmojen elämään.
Jotkin pennuista tulivat erityisen tutuiksi. Ne hyväksyivät Leinosen kotimetsänsä luonnolliseksi asukkaaksi. Hän ei kuitenkaan villeimmissä kuvitelmissaankaan
osannut arvata, mitä neljätoista vuotta myöhemmin tulisi
tapahtumaan.
Vuoden 2019 maaliskuussa yksinäinen ahmauros tuli
kuikuilemaan Leinosen pihalle. Tavallisesti niin arka otus
ei säikkynyt ihmistä, vaan otti auliisti vastaan sille tarjotut
makupalat. Ja siinä oli jotain hyvin tuttua.
Tuttavallinen ahma osoittautui yhdeksi niistä pennuista,
joita Leinonen oli kuvannut vuosia aiemmin. Sekin ilmeisesti tunnisti vanhan kaverin ja luotti tähän niin paljon, että
alkoi oleilla säännöllisesti pihapiirissä.
Leinonen avaa upeissa kuvissaan ja tekstissään ainutlaatuisen näkymän ahman tuntemattomaan mutta hämmästyttävän moni-ilmeiseen elämään. Ja siihen erityiseen luottamukseen ja tasavertaiseen suhteeseen, joka ani harvoin
voi syntyä ihmisen ja villieläimen välille.

Antti Leinonen voitti Vuoden luontokirja -palkinnon vuonna 2012 teoksellaan
Ahman kintereillä. Hän on voittanut ahmakuvillaan myös Vuoden luontokuva
-palkinnon. Lisäksi hän on päässyt National Geographic -lehteen yhtenä
harvoista suomalaiskuvaajista.

ISBN 9789523752221
Luokka 56.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
250 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 180 s.
Ilmestyy 3/2021
Antti Leinonen (s. 1951) on kuhmolainen luontokuvaaja ja -kirjailija, joka on kulkenut ahman kintereillä jo kolme vuosikymmentä.

TIETOKIRJAT 13

Aura Koivisto

MERILINTUJA JA LINTUIHMISIÄ

© Risto Sauso

Luontokirjailija Aura Koiviston elämyksellisiä ja informatiivisia
tarinoita Jäämerelle suuntautuneista linturetkistä.
Lintuharrastajalle Jäämeren karusta ja kivisestä rannikosta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että siellä elää suomalaiselle
eksoottisia lajeja, kuten lunni, suula ja pikkukajava.
Aura Koivisto tarinoi siitä, miten merilinnut ovat sopeutuneet elämään ulapoilla ja pesimään suurissa yhdyskunnissa, miten ne selviytyvät ja mitä vaikeuksia niille on aiheutunut ilmaston nopeasta muutoksesta. Tästä kiehtovasta linturyhmästä on
saatu paljon uutta jännittävää tietoa. Mukana on myös tarinoita
entisajan tutkijoiden ja harrastajien linturetkistä.

Aura Koivisto on kuhmolainen kirjailija ja pitkän
linjan lintuharrastaja. Vuosikymmenten myötä retket
ovat suuntautuneet milloin meren rannalle, milloin
vanhoihin metsiin. Koivisto on julkaissut p arikymmentä
kirjaa, viimeksi Lapsen oma pandakirja sekä Kadonneet
eläimet.

ISBN 9789523752184
Luokka 58.12
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 200 mm
Sidottu, kuvaliite
Kirjan kuvat: Risto Sauso
n. 220 s.
Ilmestyy 2/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752627

Lauri Arvola, Timo Huttula
& Matti Leppäranta

SUOMALAINEN JÄRVIKIRJA
Suomalainen järvikirja on kattava tietoteos maamme järvien synnystä, historiasta ja vesistöjemme nykypäivän tilan
teesta. Joet ja järvet ovat kokeneet monia muutoksia vuosi
tuhansien kuluessa. Maan kohoaminen on muuttanut
vesistöjen virtaussuuntia ja järvialtaita, ja ilmaston vaihtelut
sekä ihmisten toiminta ovat vaikuttaneet vesiemme ekologiaan.
Kirja vastaa moniin kysymyksiin, jotka askarruttavat vesistöjen
äärellä eläviä ihmisiä. Näitä ovat muiden muassa vesistöjemme
lämpötilan ja korkeuden vaihtelut, veden virtaukset, leväkukinnat, ravintoverkostot ja kalasto. Samalla kun kirja antaa uusinta tietoa järvistä, sen tavoite on tukea työtä vesistöjemme hyvän
ekologisen tilan turvaamiseksi.
Lauri Arvola on Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen emeritusprofessori sekä Lammin biologisen aseman pitkäaikainen johtaja. Hän on tutkinut järvien ekologiaa sekä valuma-alueiden ja ilmaston vaikutuksia vesistöihin.
Timo Huttula on professori h.c., entinen Suomen ympäristökeskuksen Vesikeskuksen tutkimuspäällikkö sekä Helsingin ja Turun yliopiston hydrosfäärin fysiikan dosentti. Hänen erikoisalansa on fysikaalinen limnologia.
Matti Leppäranta on Helsingin yliopiston emeritusprofessori (geofysiikka).
Hän on työskennellyt myös Merentutkimuslaitoksella. Hänen erikoisalanaan on
kylmän ilmastovyöhykkeen luonnonvedet ja jäät.
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ISBN 9789523752177
Luokka 56.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm
Sidottu, läpikuvitettu, nelivärinen
n. 260 s.
Ilmestyy 3/2021

Mikko Heikka & Vesa Kanniainen

MAAILMA KORONAN JÄLKEEN
Keskustelukirjeitä

Herättävää keskustelua maailman tilasta ja koronan
jälkeisestä ajasta
Taloustieteilijä ja piispa pohtivat ihmiskunnan tulevaisuutta perinteisiä ajatusmalleja ravistelevassa kirjeenvaihdossa.
Koronaviruksen aiheuttama pandemia muutti nopeasti
elämän ja arjen kaikkialla maailmassa. Palaako maailma entiselleen, vai jäävätkö muutokset pysyviksi?
Korona-aika on valaissut jo nyt niitä lukuisia tuhoisia kehityspiirteitä, joihin ihmiskunnan olisi aikoja sitten pitänyt
puuttua korjaavin toimenpitein. Markkinatalouden ongel
mat ovat käyneet ilmeisiksi, kun ihmisen ahneus on johtanut luonnon tuhoutumiseen. Luonto on ollut tähän asti talouden raaka-aineiden varasto ja kaatopaikka, mutta tämä
tie on johtanut umpikujaan.
Myös globalisaatio on joutunut kriisiin. Ja sitä juuri tarvittaisiin, kun yritetään ratkoa mm. ilmastokriisiä ja muita
koko maailmaa koskevia ongelmia.
Kirjeenvaihto rakentaa polkuja tulevaisuuteen havaittujen uhkien ja mahdollisuuksien pohjalta. Yhtäältä pohditaan, miten vahvistettaisiin olemassa olevaa hyvän kierrettä. Toisaalta arvioidaan, mitä aivan uutta ja poikkeuksellista
voidaan löytää matkalla koronan jälkeiseen aikaan.

Mikko Heikka on emerituspiispa, joka toimi Espoon hiippa
kunnan ensimmäisenä piispana 2004–2012. H
 eikka on toiminut kirjallisuuskriitikkona ja esseistinä mm. H
elsingin
Sanomissa, Uudessa Suomessa ja Suomen Kuvalehdessä.

Aiemmin hän on julkaissut mm. e sseekokoelman Paratiisi ajattelee meissä, Kapitalismi, kristinuskon musta joutsen ja Vapaina ja
tasavertaisina. Ihmisoikeudet uskontojen näkökulmasta.

Vesa Kanniainen on Helsingin yliopiston kansantaloustieteen emeritusprofessori. Hän on toiminut myös vierailevana tutkijana Lontoon LSE:ssä (London School of Economics)
ja vierailevana apulaisprofessorina Brownin yliopistossa sekä
Washingtonin valtionyliopistossa. Kanniainen on ollut toimittamassa seitsemää oikeustaloustieteen kirjaa yhdessä professori Kalle Määtän kanssa.

ISBN 9789523752191
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
370 s.
Ilmestyy 1/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752634

TIETOKIRJAT 15

J. K. Tamminen

PERINTÄMIES EI SOITA KAHDESTI
1990-luvun lama Suomessa
1990-luvun laman uhrit kertovat

© Albert Truuvaat

Itsekin lamavuosina konkurssin ja rajun velkaantumisen
kokenut J. K. Tamminen pöyhii kirjassaan lamakauden
tapahtumia eturintamasta sekä sen seurauksia tuleville
sukupolville.
1990-luvulla ankara velanperintä oli käytäntö ja sanomalehdet repivät otsikoita konkursseista, talousrikoksista
ja pankkien huonoista johtajista. Lainojen takaajat huomasivat olevansa syvissä veloissa. Moni perhe, suku ja ystävyys särkyi vastuiden toteutuessa.
Suorasukaisesta tyylistään tunnettu Tamminen kertoo värikkäästi siitä, miten esimerkiksi harmaan talouden
nousu, yritysten saattohoitajat, pakkohuutokaupat, pikavipit, leipäjonot, roskapankit, nälkä ja vaikuttivat ihmisten elämään ja kuinka jotkut ajautuivat laman seurauksena rikollisuuden poluille ja itsemurhiin.
Kirjaan on haastateltu mm. yrittäjiä, joiden elämäntyö
meni palasiksi laman jaloissa, kahden asunnon loukkuun
jääneitä, lamasta kärsineitä tavallisia ihmisiä, talouden
asiantuntijoita, talousrikoksista tuomittua pankinjohtajaa sekä sosiaalityöntekijöitä ja velallisten parissa työskennelleitä, joiden tehtäväksi haaksirikkoisista huolehtiminen jäi.
Kirja tarkastelee myös valtion toimintatapoja laman
aikana ja niitä ratkaisuja, joita noina vuosina tehtiin.
Ratkaisuja, joiden vaikutukset ovat yhä läsnä. Tällä lamalla on ollut pitkät ja rujot jäljet.

J. K.Tamminen on kirjailija, lakimies, rikostutkija ja teologi.
Toisaalta hän on entinen ammattirikollinen, joka osasi lopettaa oikeaan aikaan. Tammisen rikosromaanitrilogia Pasilan
mies, Kilpimies ja Megaliiga on saanut aiheensa tositapahtumista. Tamminen on julkaissut myös omiin kokemuksiinsa
perustuvat teokset Konkursseja ja muita konnuuksia – Talousrikollisen muistelmat ja Rikollinen elämäni sekä kirjat Totuus
tapaus Aarniosta sekä Malmin nainen – Mari Romanon tarina.
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ISBN 9789523752207
Luokka 36.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 200 s.
Ilmestyy 4/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752641

Kai Myrberg

POHJOIS-KOREASSA VAIN
PORSAAT OVAT ONNELLISIA
Pohjoiskorealainen eläinlääkäri vitsaili sikalassa vieraillessaan ja sanoi: ”Pohjois-Koreassa vain porsaat
ovat onnellisia.” Miehestä raportoitiin viranomaisille.
Hänet ammuttiin ja perhe vietiin työleirille.
Tärkeä kirja Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon
2020 saajalta

© Eveliina Laurila

Kai Myrbergin teos Pohjois-Koreasta on ainutlaatuinen
yhdistelmä matkakertomusta ja absurdin valtion vaiheiden
kuvausta. Kirja ei kerro vain matkalaisen eriskummallisista kokemuksista, vaan antaa myös tiiviin annoksen tietoa
maan historiasta ja kehityksestä, sekä siitä, miten tämä outo valtio toimii.
Turisti matkaa Pohjois-Koreassa tarkasti 
vartioituna
eri kohteisiin ollen mukana eräänlaisessa roolipelissä.
Myrberg näkee maatilan, jossa ei ole eläimiä, valtatiet ilman autoja ja kirjaston, jossa ei ole kirjoja. Kaikki ei ole sitä, miltä sen halutaan näyttävän.
Teos etsii vastauksia siihen, miten Pohjois-Korea on kehittynyt maailman suljetuimmaksi valtioksi ja miten Kim Il
Sungin aikoinaan luoma järjestelmä on selvinnyt pystyssä
tähän päivään asti.
Kirja kuvaa myös tavallisen kansalaisen arkea jatkuvan,
kaikenkattavan kontrollin alla. Valtava määrä ihmisiä on
surmattu vuosikymmenten saatossa ja moni kärsii nälästä,
arkielämän terrorisoimisesta tai vankileirituomiosta ilman
oikeudenkäyntiä.
Yhteiskunta on kuitenkin muuttumassa, kun rahan valta
kasvaa ja ulkomailta tuleva tieto muokkaa ihmisten ajatusmaailmaa. Mikä on kansan kohtalo, jos maa hajoaa omaan
mahdottomuuteensa?

FT Kai Myrberg on kirjoittanut runsaasti tietokirjoja, viimeksi yhdessä Matti Leppärannan kanssa suurelle yleisölle suunnatun tietokirjan Itämeri ja ihminen, joka sai Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 2020. Helsinkiläinen
kirjailija on ollut kiinnostunut Pohjois-Koreasta jo yli 20
vuotta ja sekä tutustunut laajasti siihen liittyvään kirjallisuuteen että vieraillut maassa.

ISBN 9789523752214
Luokka 48.18
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, nelivärinen kuvaliite
n. 300 s.
Ilmestyy 2/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752658

TIETOKIRJAT 17

Rudy Pevenage & John van Ierland

RUDY PEVENAGE

Totuus ammattipyöräilystä
ja dopingista
”En enää pelkää reaktioita tai kommentteja. En halua vahingoittaa ketään, vaan kertoa totuuden siitä
mitä urallani kävin läpi ja näin.” – Rudy Pevenage
Salaisia sopimuksia, valheita, veridopingia ja outoja menetelmiä. Näin syntyvät kilpapyöräilyn suuret skandaalit.
Trillerimäisen jännittävä elämäkerta avaa näkymän ammattipyöräilyn kulissien taakse.
1990-luvulta lähtien kilpapyöräilyn ja etenkin Tour de
Francen maine on kokenut kovia kolauksia. Keltaisen paidan loisto on himmennyt skandaalista toiseen. Rudy Peve
nage paljastaa, kuinka järjestäytynyttä doping oli Tour de
Francessa, kuka oli mukana ja miten surullisenkuuluisat
dopingtapaukset saattoivat pysyä piilossa vuosia.
Pevenage toimi pitkään Ranskan ympäriajon voittajan,
Jan Ullrichin joukkueen, Team Telecomin tallipäällikkönä.
Ullrich sai vuonna 2012 kaksivuotisen kilpailukiellon dopingin takia. Elämäkerrassaan Pevenage puhuu avoimesti
dopingmenetelmistä, suosikkivoittajasopimuksista ja muista kilpapyöräilyn vaietuista salaisuuksista 1990- ja 2000luvuilla. Hän kertoo yhteistyöstään dopinglääkäri Eufemiano Fuentesin kanssa, veripusseista, joita tuotiin kuljettajille maitopakkauksissa, ja siitä, miten hän sai insuliiniruiskut katoamaan vain sekunteja ennen ratsiaa.
Pevenage selostaa seikkaperäisesti myös oman kilpapyöräilyuransa vaiheet, voitot ja tappiot.

Rudy Pevenage on belgialainen ammattipyöräilijä, joka
kilpauransa jälkeen siirtyi valmentajaksi ja tallipäälliköksi.
John van Ierland on hollantilainen ammattikorkeakoulun opettaja ja kirjailija, joka on julkaissut useita kirjoja pyöräilystä.
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ISBN 9789523752238
Luokka 99.1
Suomennos Tuomas Renvall
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 260 s.
Ilmestyy 5/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752665

Carolyn Woods

PAHOLAINEN VUOTEESSANI
Dekkareiden lukeminen saa meidät helposti ajattelemaan, ettei mikään luettu enää järkytä meitä. Tämä
tyrmäävä kirja osoittaa, että niin ei ole.
Romanssihuijaus on petoksista julmin.
Unohtumaton ja kauhistuttava true crime -tarina rakkaudesta ja valtavasta petoksesta. Kertojana on nainen, jonka
elämän viettelevä huijari tuhosi.
Carolyn Woods menetti sydämensä hurmaavalle miehelle. Nopeaan tahtiin hän menetti myös omaisuutensa,
kotinsa, elämänsä hallinnan ja lopulta mielenterveytensä.
Eikä hän ole ainoa.
Carolyn kertoo avoimesti, miten rikkaana p ankkiirina
esiintynyt Mark Conway sai hänet pauloihinsa ja miten
unelmasuhde eteni pisteeseen, jossa totuus paljastui ja
Carolynin maailma romahti.
Mark Conway oli todellisuudessa Mark Acklom, ”The
British Dirty John”, yksi Britannian etsityimmistä rikollisista ja sarjahuijareista, jonka tilillä oli lukemattomia suuria
petoksia. Conway aloitti rikollisen uransa jo 16-vuotiaana
ja tekeytyi myöhemmin useilla eri salanimillä niin kansainväliseksi liikemieheksi kuin agentiksi. Myös hänen vaimonsa käytti useita salanimiä. Poliisi ja tiedustelupalvelu olivat
jahdanneet heitä jo pitkään. Kuuden vuoden taistelun jälkeen Carolynin onnistui saada Acklom oikeuden eteen ja
tuomituksi.
Kirjan shokeeraavat yksityiskohdat paljastavat paitsi
huijarin manipulointitavat, myös sen, miten helposti kuka
tahansa voisi pudota psykopaatin loukkuun.

ISBN 9789523752290
Luokka 30.16
Suomennos Sirpa Saari
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 320 s.
Ilmestyy 4/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752672

Carolyn Woods elää nykyisin Englannin maaseudulla.
Paholainen vuoteessani on hänen ensimmäinen kirjansa.
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Katja Bargum & Heikki Helanterä

SUURI SUOMALAINEN
MUURAHAISKIRJA
Nyt saatavana pehmeäkantisena.
Ilmestynyt huhtikuussa 2020.

Suuri suomalainen muurahaiskirja sukeltaa syvälle muurahaisten jännittävään maailmaan. Se esittelee yleisimmät suomalaiset muurahaiset. Muurahaistutkijat Katja Bargum ja Heikki
Helanterä tutustuttavat lukijan pesän uumeniin ja sen monimutkaisiin sosiaalisiin verkostoihin.

ISBN 9789523751347
Luokka 56.8
Kansi Jussi S. Karjalainen
200 x 220 mm
Nidottu, nelivärinen
n. 260 s.

Pekka Hämäläinen

MYÖTÄTUNTOINEN VALMENNUS
Kirja vie myötätuntoisen ja kannustavan valmentamisen ytimeen. Asiantuntijoina suomalaiset huippuvalmentajat Henrik
Dettman, Jukka Jalonen, Mika Lehkosuo, Marianne Miettinen,
Anu Oksanen, Antti Pennanen ja Erkka Westerlund.
Myötätuntoisessa valmennuksessa valmentaja ja valmennettava työskentelevät kunnioittavassa ja välittävässä vuorovaikutuksessa. Ongelmien ratkaisuja etsitään yhdessä, ja valmennettavien koko potentiaali pyritään saamaan käyttöön.
Kirjassa on myös jo edesmenneen valmentajalegenda Aki
Hintsan ajatuksia siitä, miten henkistä ja fyysistä suorituskykyä sekä elämänlaatua kohennetaan kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti.
Myötätuntoisen valmennuksen metodit sopivat mihin tahansa urheilulajiin harrastajatasolta ammattiurheiluun. Ne soveltuvat hyvin myös työelämään, vanhemmille ja mihin tahansa kasvatustyöhön.

Pekka Hämäläinen on lohjalainen 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.
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ISBN 9789523752054
Luokka 79.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 280 s.
Ilmestyy 3/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752597

Panu Rajala

KARANTEENI

Hajamietteitä koronaviikoilta
Päiväkirja historialliselta ajanjaksolta 2020. Karanteenin rauhassa
maaseudun sydämessä viihtyvä kirjailija tutkailee itseään, ympäristöään, maataan ja lähimpiään. Onko poikkeustila meille annettu mahdollisuus, jotta näkisimme itsemme ja maailman uusina?

Ilmestynyt syyskuussa 2020.

IISBN 9789523751231
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x210 mm
Sidottu
250 s.

FT Panu Rajala on suomalainen kirjailija ja tutkija.
Hänen laaja kirjallinen tuotantonsa käsittää mm. useita elämäkertoja tunnetuista suomalaisista kulttuuripersoonista, viimeisimpänä J. L. Runebergista keväällä
2020 ilmestynyt teos Kansallisrunoilija.

Jussi Niinistö

PAAVO SUSITAIVAL

Kolme sotaa, kaksi kapinaa, neljä linnareissua
Paavo Susitaival ehti liki vuosisadan mittaisen elämänkaarensa (1896–1993) aikana olla poikkeuksellisen monessa mukana.
Hän oli todellinen Suomen nykyhistorian viimeinen mohikaani: viimeinen elossa ollut aktivisti, jääkärivärväri, vapaussodan komppanianpäällikkö, suojeluskuntapiirin piiripäällikkö,
Mäntsälän kapinan johtohahmo, IKL:n kansanedustaja, talvi
sodan rintama- ja jatkosodan rykmentinkomentaja. Lisäksi
Susitaival oli tuottelias kirjailija, joka tunnettiin myös kekkosvastaisena toisinajattelijana.
Parhaiten mies muistetaan IKL:n kansanedustajana, joka
talvisodan sytyttyä lähti rintamalle ja johti Ryhmä Suden legendaariseen voittoon Suomussalmella. Jatkosodan hyökkäysvaiheessa Susitaival komensi Jalkaväkirykmentti 29:ä Petroskoin
valtaukseen asti.
Ansiokas elämäkerta kertoo aatteen miehestä, joka asetti isänmaan edun kaikkien sääntöjen yläpuolelle.

Jussi Niinistö on filosofian tohtori, joka on erikoistunut sota- ja henkilöhistoriaan. Hän toimi puolustusministerinä 2015–2019. Hän on kirjoittanut lukuisia historiateoksia.

ISBN 9789523752252
Luokka 99.139
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm
Sidottu, mv-läpikuvitettu
n. 240 s.
Ilmestyy 1/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752696
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Simon Elo & Juha-Pekka Tikka

SIMON ELO

Poliittiset mustelmani
Mistä on kyse Jussi Halla-ahon puolueen kohutussa
etnonationalismissa?
Ketkä kansanedustajat itkivät ja tekivät diilejä valitessaan puoliaan perussuomalaisten hajotessa?
Kuka edustaja kirjaimellisesti repi toiselta housut
päältä?
Mitä puolueveivausta pääministeri Juha Sipilä ehdotti?
Miksi Timo Soinia ei haastettu jo 2015?
Yllättävä ja hurja kuvaus Suomen politiikan ytimestä
2010-luvulla
Simon Elo koki Suomen 2010-luvun politiikan sen ytimissä, millaista oli päätyä kansanedustajana hallituspuolueen
ryhmänjohtajaksi jo 31-vuotiaana.
Perussuomalaisten puheenjohtajavaali vuonna 2017 sekoitti poliittisen pakan totaalisesti. Heti Jussi Halla-ahon
puheenjohtajaksi valinnan jälkeen perussuomalaiset h ajosi
kahteen leiriin. Syntyi uusi puolue, Sininen tulevaisuus.
Tässä teoksessa Simon Elo käy myrskyisten tapahtumien
taustat läpi tunteikkaasti ja värikkäästi. Lähimenneisyyden
kulissien takaisia tapahtumia valaistaan poikkeuksellisen
avoimella ja hauskalla tavalla, mutta vakavalta pohjalta.
Lukija saa elää mukana perussuomalaisten hajaannuksen
todelliset syyt, kansanedustajien toilailut ja Eduskuntatalon salat.
Entä kuinka kova on ollut politiikan teon henkilökohtainen hinta?

VTK Simon Elo, 34, aloitti poliittiset tehtävänsä johtamalla perussuomalaisia nuoria vuosina 2011–2015, minkä jälkeen hänet valittiin
kansanedustajaksi. Perussuomalaisten hajoamisen jälkeen Elo johti hallituspuolue sinisten eduskuntaryhmää vuosina 2017–2019. Helmikuusta 2020 lähtien Elo on edustanut kokoomusta Espoon kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksessa.” Simon Elo on kahden pojan isä.
Juha-Pekka Tikka on pitkäaikainen toimittaja, joka työskentelee
Verkkouutisten uutistuottajana ja politiikan toimittajana. Aiemmin hän
työskenteli 
Ilta-Sanomissa. Hänen kirjalliseen tuotantoonsa kuuluu
presidentinvaaleista 2012 ja Sauli Niinistön kampanjasta kertonut 130
päivää -teos.
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ISBN 9789523752245
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 400 s.
Ilmestyy 2/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752689

Tuomo Polvinen
toimittanut Hannu Immonen

HIRMUISTEN VUOSIEN
VALTIOMIES
J. K. Paasikivi 1870–1956

J. K. Paasikiven syntymästä 150 vuotta 27.11.2020
– vaikeiden aikojen suurmiehen yleistajuinen elämäkerta
Professori Tuomo Polvinen julkaisi vuosina 1989–2003
viisi osaa käsittäneen presidentti J. K. Paasikiven elämänkertasarjan. Paasikiven syntymän 150-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi Hannu Immonen on toimittanut Polvisen sarjasta suurelle yleisölle teoksen Hirmuisten vuosien valtiomies.
Teoksessa kuvataan kattavasti Paasikiven nousu politiikan huipulle: pankinjohtajasta suomalaisen puolueen johtoryhmään, kansanedustajaksi, pääministeriksi ja presidentiksi.
Nousevaa poliittista uraa ja perhe-elämää oli vaikea sovittaa yhteen. Varjon siihen loi ensimmäisen puolison pitkäaikainen sairaus, joka päättyi hänen kuolemaansa. Uusi
puoliso Alli tuli tunnetuksi presidenttiaikana ”maan äitinä”.
Teoksen painopisteenä kuvataan Paasikiven poliittisen
uran huipentumaa jälleenrakennuskauden pääministerinä ja presidenttinä. Sen keskiössä ovat ”hirmuiset vuodet”
1944–1948, jolloin Paasikivi pyrki säilyttämään Suomen
länsimaisena demokratiana voimakkaasta vasemmistovyörytyksestä huolimatta.
Paasikiven poliittisen uran päätepisteenä oli Porkkalan
palautus Suomelle 1955.
Teos on tehty yhteistyössä Paasikivi-seuran kanssa.

Tuomo Polvinen on tunnettu historiantutkija, joka on työskennellyt
mm. valtionarkistonhoitajana, yleisen historian professorina ja akatemiaprofessorina. Hän on tutkinut Suomen historian keskeisiä kysymyksiä
kuten ns. sortokautta, Suomen itsenäistymistä ja Suomea toisessa maail
mansodassa. Hän on kirjoittanut runsaasti myös laajalle yleisölle tarkoitettuja kirjoja. Hän on saanut sekä Suomen kulttuurirahaston että Alfred
Kordelinin säätiön tunnustuspalkinnot ja kolmesti Valtion tiedonjulkistamispalkinnon.

ISBN 9789523752870
Luokka 99.1
Kansi Petteri Kivekäs
155 x 230 mm
Sidottu, mv-kuvaliite
n. 280 s.
Ilmestyy 27.11.2020
Sähkökirja ISBN 9789523752894
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V-P. Hänninen

EDU KETTUNEN
Kirja julkaistaan Edun 60-vuotispäivänä 12.4.2021.
Intiimi elämäkertateos Edu Kettusesta, jonka ura on mittava ja
ainutlaatuinen suomalaisen pop-musiikin historiassa.
Edu Kettunen aloitti uransa suosikkibändi Broadcastin kitaristina ja lyömäsoittajana, kunnes lähti soolouralle. Lentäjän
poika ja lukuisat muut Edu Kettusen menestyskappaleet ovat
hitsautuneet suomalaisten mieliin lähtemättömästi. Mutta millainen on mies, joka onnistuu lyriikallaan koskettamaan kerta
toisensa jälkeen?
Edun elämänvaiheisiin kuuluu vahvoja irtiottoja ja kaiken totutun taakse jättämistä. 1990-luvun alussa Edu ja hänen vaimonsa ryhtyivät monivuotiseen veneen rakennusprojektiin tarkoituksenaan muuttaa pysyvästi maailmalle. Perhe pakkautui itse
rakennettuun purjeveneeseen, vakaana aikomuksena olla palaamatta. Reissu kesti lopulta neljä vuotta.
Vuonna 2006 Edu Kettuselle myönnettiin Juha Vainion tunnustuspalkinto.

V-P. Hänninen on tv- ja elokuvakäsikirjoittaja ja
kirjailija. Hän on käsikirjoittanut mm. elokuvat Pieni
pyhiinvaellus ja Riisuttu mies sekä tv-sarjat K
 otikatu ja
Kylmäverisesti sinun. Lisäksi häneltä on ilmestynyt kolme romaania.

ISBN 9789523752276
Luokka 78.993
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 280 s.
Ilmestyy 12.4.2021
Sähkökirja ISBN 9789523752726

Steven Van Zandt

LITTLE STEVEN
Omaelämäkerta

Ikoninen kitaristi Steve Van Zandt kertoo ensi kertaa oman
tarinansa. Luvassa on vauhdikas matka monilahjakkaan taiteilijan värikkäisiin elämänvaiheisiin.
Rock-maailman tietoisuuteen Little Steven lävähti kertaheitolla liityttyään vuonna 1975 Bruce Springsteenin E Street
Bandiin. Pitkän musiikkiuran varrelle on mahtunut h uikeita
menestyksiä niin kitaristina kuin tuottajanakin. 
Lopullisesti
maailmanmaineeseen Van Zandt nousi yllättäen näyttelijänä.
Siitä pitivät huolen keskeiset roolit television Suomessakin suosituissa tv-sarjoissa Sopranos ja Lilyhammer.
Artistin tuntemattomampi puoli on hänen poliittinen aktivisminsa. Hänen toiminnallaan oli suuri vaikutus Nelson Mandelan
vapauttamiseen johtaneessa prosessissa.
Todellisella rock-otteella Van Zandt kirjaa muistelmissaan
elämänsä ylä- ja alamäet, varaslähdöt ja villit unelmat.
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ISBN 9789523752283
Luokka 78.993
Suomennos Jere Saarainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 360 s.
Ilmestyy 5/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752733

Jukka I. Mattila

LOTTAPUKUJEN HISTORIA
Lotta Svärd -järjestö viettää 100-vuotisjuhlaa 2021
Teos esittelee kattavasti Lotta Svärd -järjestössä käytössä olleet pukineet ja asut vuodesta 1918 aina järjestön lakkauttamiseen asti 1944. Kirjan viimeisessä luvussa kerrotaan myös lottapukujen käytöstä sodan jälkeisinä vuosina
maanpuolustukseen liittyvissä tilaisuuksissa.
Lottapuku oli järjestöasu, joka sitoi käyttäjänsä osaksi
suurempaa kokonaisuutta. Puku oli myös palvelusasu, jonka piti sopia erilaisiin käyttö- ja sääolosuhteisiin.
Kirja esittelee myös lottapuvussa käytetyt merkit ja tunnukset sekä käy läpi merkkien taustoja ja kontekstia kertomalla laajasti Lotta Svärd -järjestön toiminnasta ja koulutuksen laajuudesta.
Teos nostaa esiin puvut ja symboliikan osana Suomen
naisten maanpuolustusliikettä.
Samalla kirja kertoo Lotta Svärdistä järjestönä ja esittelee sen yhteiskunnallista merkitystä.
Tutkimus perustuu alkuperäislähteisiin, Kansallisarkistoon tallennettuihin Lotta Svärdin ja Suojeluskuntien arkistoihin.
Kirjassa on yli 300 valokuvaa.

KTT Jukka I. Mattila on helsinkiläinen tutkija, tieto
kirjailija ja sotilaspukujen asiantuntija. Hän on julkaissut
aikaisemmin teokset Virolaiset vieraan vallan väessä, Mannerheimin valkoisen armeijan sotilaspuvut, Vapaus
sodan
muistomitalit sekä Jarkko Kempin kanssa yhdessä kirjat
Jääkärit 1918 sekä tietoteokset Suomen Vapaussota 1918
ja Viron Vapaussota 1981–1920. Mattila kirjoitti yhdessä
FT Jussi Niinistön kanssa teoksen Pohjan Pojat – suomalaisen vapaaehtoisrykmentin vaiheet Viron vapaussodassa.

ISBN 9789523752306
Luokka 92.7
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm
Sidottu, mv-läpikuvitettu
n. 260 s.
Ilmestyy 2/2021
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Jean-Jacques Felstein

AUSCHWITZIN NAISORKESTERI
Vuonna 1943 Auschwitziin lähetetty Elsa selvisi kuolemanleiristä soittotaitonsa turvin. Viulistina hänellä oli mahdollisuus liittyä leirin naisorkesteriin, jota johti Gustav Mahlerin veljentytär Alma Rosé.
Tämä on salaisuus, jonka Jean-Jacques Felstein löytää
vasta kauan Elsa-äitinsä kuoleman jälkeen. Etäiseksi jäänyt
äiti kuoli ennenaikaisesti paljastamatta pojalleen koskaan
mitään menneisyydestään.
Felstein alkaa tutkia äitinsä taustoja ja onnistuu löytämään orkesterin eloonjääneitä jäseniä Saksasta, Belgiasta,
Puolasta, Israelista ja Yhdysvalloista. Hélènen, V
 ioletten,
Anitan ja muiden muusikoiden muistot auttavat häntä viimein ymmärtämään äitiään, joka 20-vuotiaana kävi läpi
helvetin ja kantoi sen jälkiä läpi elämänsä.
Orkesterin jäsenet kertovat Felsteinille leirin käsittämättömästä todellisuudesta: koesoitoista, joista hengissä
selviytyminen riippui, loppumattomista harjoituksista, orkesterin tahdissa pakkotyöhön marssitettavista ihmisraunioista, sunnuntaikonserteista ja Mengelen vaatimista musiikkikappaleista, joita hän halusi kuunnella ”valintojensa”
välillä.
Kirja kertoo vaikuttavasti sanoinkuvaamattoman järkyttävistä kärsimyksistä ja niiden vaikutuksesta seuraaviin sukupolviin, mutta myös selviämisestä ja musiikin voimasta.

ISBN 9789523752313
Luokka 90.35
Suomennos Susanna Hirvikorpi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
224 s.
Ilmestyy 4/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752740

Jean-Jacques Felstein on ranskalainen kielitieteiden ja viestinnän
maisteri, joka toimii lastensuojelusektorilla erityisopettajana.
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Jukka-Pekka Pietiäinen

ULKOMINISTERIN
KUJANJUOKSU

Rudolf Holsti ja skandaali Genevessä
Ensimmäistä kertaa julkaistava sensaatiomainen silminnäkijäkuvaus Kansainliiton puheenjohtajan päivällisistä syksyllä 1938
Valtakunnankansleri Adolf Hitler piti Berliinissä 26.9.1938
ennennäkemättömän aggressiivisen puheen. Siitä tuotiin
englanninkielinen lyhennelmä Genevessä Kansainliiton
yleiskokouksen puheenjohtajan Eamonn de Valeran päivällisille. Suomen ulkoministeri Rudolf Holsti käänsi sen
ranskaksi pöytäseurueelleen laskien leikkiä ja irvaillen
Hitlerin kustannuksella.
Viisi viikkoa myöhemmin saksalaiset ilmoittivat, että ei
ole mitään mahdollisuuksia hyviin suhteisiin Suomen ja
Saksan välillä niin kauan kuin Rudolf Holsti on Suomen
ulkoministeri. Keskeinen väite oli, että Holsti olisi nimittänyt Hitleriä hulluksi koiraksi, joka pitäisi ampua. Saksalaiset olivat saaneet tilaisuuden nöyryyttää saksalaisvastaista
Holstia, joka oli muutenkin eroamassa ulkoministerin tehtävästä. Ero tapahtui 16.11.1938.
Rudolf Holsti oli maailmansotien välisenä aikana Suomen kansainvälisesti tunnetuin poliitikko ja diplomaatti. Talvisodan puhjettua Holsti piti joulukuussa 1940 Kansainliitossa maailmanlaajuisen huomion saaneen puheen,
jonka seurauksena Neuvostoliitto erotettiin maailmanjärjestöstä.
Kotimaassa Holsti oli kiistelty poliitikko. Hän toimi ulkoministerinä ja lähettiläänä kansainvälisen politiikan polttopisteessä Genevessä. Demokratian vahva puolestapuhuja
ei salannut mielipiteitään diktatuureista ja diktaattoreista.
Osansa saivat Hitlerin lisäksi myös Mussolini, Göring ja
Stalin.

© Annukka Kallio

ISBN 9789523752337
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, mv-läpikuvitettu
n. 300 s.
Ilmestyy 3/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752764
Jukka-Pekka Pietiäinen on Helsingin yliopiston Suomen historian dosentti. Hän on julkaissut 15 kirjaa Suomen historian eri aloilta, hänen väitöskirjansa käsitteli Rudolf Holstia. Helsinkiläinen Pietiäinen on toiminut
myös tietokirjakriitikkona, tietokirjakustantajana ja viimeksi Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtajana.
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Seppo Aalto, Juha-Matti Granqvist
& Sofia Gustafsson

FÄSTNINGSTADEN

Helsingfors och Viaborg 1721–1808
Teos on ruotsinnos syksyllä 2020 ilmestyneestä teoksesta Linnoituskaupunki – Helsinki ja Viapori 1721–1808. Kirja kertoo
Helsingin tarinan pikkukaupungista Ruotsin puolustuksen tärkeäksi osaksi.
ISBN 9789523752351
Luokka 92.8
Ruotsinnos: Sofia Gustafsson
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
210 x 260 mm
Sidottu kluuttikansiin, suojapaperit,
runsas nelivärikuvitus
640 s.
Ilmestyy 5/2021

Aki Huovinen

TIEDÄTKÖ, ÄLYÄTKÖ, ARVAATKO?
Kaikkien aikojen tietovisa

Mikä on kiinankarviainen?
Missä syödään khinkaleja?
Mikä kaupunki on Pohjoisen Venetsia?
Suomen parhaisiin visailujen laatijoihin kuuluva Aki Huovinen
on koonnut tietokilpailujen ystäville kysymyspatteriston, josta
riittää viihdettä moniin visailurupeamiin.
Tiedätkö, älyätkö, arvaatko sisältää 1 000 kysymystä ja vastausta yleistiedon eri kolkilta. Kymmenen kysymyksen sarjoihin jaetut kysymykset vaihtelevat helpoista haastaviin. Yleistiedon lisäksi mukana on teemavisoja eri aiheista.
Perinteisten tietokilpailukysymysten lisäksi kirjassa on hauskoja, yllättäviä ja pääteltävissä olevia kysymyksiä.
Mainio tuliainen esimerkiksi illanviettoihin ja kesämökille.

Aki Huovinen on oululainen tietokilpailujen laatija,
joka on tehnyt pubivisoja vuodesta 2004 saakka ja laatinut useina vuosina kysymyksiä tietokilpailujen SMkilpailuun sekä lukuisiin muihin suomalaisiin ja kansainvälisiin kilpaharrastajien tietokilpailuihin. Ammatiltaan
hän on kirjastonhoitaja.
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ISBN 9789523752375
Luokka 79.814
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Nidottu
n. 280 s.
Netto 16,50 sis. alv
Ilmestyy 5/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752900

Sinikka Piippo & Pertti Salo

100 TEEYRTTIÄ LUONNOSTA
JA PUUTARHASTA
Suomen teeyrtit ovat erinomaisia terveyden lähteitä helposti ulottuvillamme. Niillä voi helpottaa esimerkiksi ihon,
suoliston, hengitysteiden ja vaihdevuosien vaivoja sekä
rauhoittaa tai virkistää mieltä.
Kirjassa esitellään sata Suomessa kasvavaa ja kasvatettavaa kasvia, joista voi valmistaa yrttiteetä. Mukana on luonnonvaraisia ruohokasveja ja pensaita, mausteyrttejä, puita
ja puutarhan koristekasveja.
Jokaisesta kasvista on kuva, lyhyt esittely ja anekdootti,
käyttö teenä ja kasvin hyötyvaikutukset. Kirjassa myös
neuvotaan, kuinka kasveja kerätään ja valmistetaan teeksi,
mikä on kullekin lajille otollinen keruuaika ja mitä tulee
varoa.
Kasveista käytetään useimmiten lehtiä mutta myös kukkia, juuria ja marjoja. Niiden vaikutukset terveyteen ovat
erilaisia, samoin niiden maku ja käyttömahdollisuudet. Ne
sopivat sekä yksinään käytettäviksi että yhdistelmävalmisteiksi, niin kuumiksi kuin kylmiksi teejuomiksi.

© Karfoto

Biologi ja kasvitieteilijä Sinikka Piippo on kirjoittanut suurelle yleisölle suunnattua tuotantoa, mm. Suomalaiset marjat, Mielen ruokaa, Elinvoimaa mausteista,
Puhdasta ravintoa, Elinvoimaa puista, Villivihannekset, Suomen sammalet (yhdessä
Timo Koposen kanssa) sekä Rakkauden rohdot.

ISBN 9789523752368
Luokka 59.34
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
Valokuvat Pertti Salo
170 x 240 mm
Sidottu, läpikuvitettu, nelivärinen
n. 280 s.
Ilmestyy 5/2021

Pertti Salo on biologi ja tietokirjailija, jonka aikaisempaa tuotantoa ovat mm.
Koko perheen sienikirja, Pihan perinnekasvit ja Metsiemme ruokasienet.
Yhdessä Salo ja Piippo ovat aiemmin julkaisseet teoksen Terveyttä sienistä.
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Eine Kinnula

KOUKULTANI

Virkattuja sukkia ja käsineitä
Virkkausmestari Eine Kinnulan toinen KouKultani-kirja sisältää suunnittelijan sukka- ja käsinemalleja.
Kirjassa virkataan mm. pitsi- ja kirjovirkkaussukkia ja
löytyypä ohjeista myös sukkamalli, joka on tehty neuletta ja virkkausta yhdistellen. Eine on myös tulkannut kuuluisien Anelmaisten neulesukkien ja -säärystimien ohjeet
neuleesta virkkuuksi.
Käsiä lämmittämään virkataan esimerkiksi lapaset intialaisella kiilapeukalolla, ranteita lämmittävät kämmekkäät ja pikkuiset tumput vastasyntyneelle.
Malleja löytyy arkeen ja juhlaan, aikuisille ja aivan vauvoille.
Ohjeiden sukat ja käsineet on tehty ohuista ja keskipaksuista langoista.
Ohjeiden ja mallikaavioiden lisäksi kirja sisältää paljon
hyödyllisiä vinkkejä virkkaajille.

ISBN 9789523752382
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 230 mm
Nidottu, nelivärinen
n. 160 s.
Ilmestyy 1/2021
Eine Kinnula on joroislainen KouKultani-brändin
luoja. Hän suunnittelee virkkaustöitä ja pitää suosittuja
virkkauskursseja. Häneltä on aiemmin ilmestynyt k irja
KouKultani – Virkkaa käytännöllistä ja kaunista kotiin.

30 HARRASTEKIRJAT

Emma Ollila

BUJOILIJAN INSPIRAATIOKIRJA
Sisältää ohjevideoita, jotka löytyvät QR-koodin takaa.
Bujo eli bullet journal on vihko, johon kirjataan elämän tärkeät tapahtumat, haaveet ja suunnitelmat. Kalenteri, päiväkirja ja muistivihko yksissä kansissa.
Emma Ollila johdattaa bujoilun saloihin ja neuvoo, millä keinoilla syntyy kaunis, omaa silmää hivelevä ja itselle
hyödyllinen bujo. Selkeät ohjevideot löytyvät QR-koodin
takaa.
Runsaasti kuvitettu kirja on täynnä hienoja ideoita, joilla bujoilija voi elävöittää ja koristella oman ainutlaatuisen
muistikirjansa todelliseksi taideteokseksi. Kirja opastaa
muun muassa tarvittavien tarvikkeiden valinnassa, käsin
kirjoittamisessa, kalligrafiassa ja teemaideoinnissa.
Emma opastaa myös bujon kuvaamisessa houkuttelevasti somea varten.
Bujoilu on kuin mielen KonMaria. Ja mikä parasta, bujo
on aina persoonallisesti tekijänsä näköinen.

”Seuraa tapahtuneita asioita, järjestä tämänhetkinen
elämäsi ja valmistaudu tulevaan.”
– Ryder Carroll, Bullet journal -metodin kehittäjä

Emma Ollila on 17-vuotias espoolainen lukiolainen.
Hänen harrastuksiinsa kuuluu mm. pianonsoitto, voimistelu, lettikampausten suunnittelu ja toteutus sekä
bujoilu. Emma on myös aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Instagramissa hänen postauksensa ovat keränneet
tuhansia seuraajia. Emmalta on aiemmin ilmestynyt kirja Emman lumoavat letit (2018).

ISBN 9789523752399
Luokka 65.5
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm
Nidottu, nelivärinen
144 s.
Ilmestyy 1/2021
Netto 16,50 sis. alv
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Johanna Lumila

LUMOAVAA TUFTAUSTA
Opi uusi tekniikka Suomen tuftaajamestarin ohjeilla.
Tuftaus on käsityötekniikka, jossa tuftausneulalla ja langal
la luodaan pohjakankaaseen mielenkiintoisia pintoja. Tuftauksessa pääsee nopeasti alkuun ja saa hyvin nopeasti
myös valmista aikaan.
Tuftaajamestari Johanna Lumila opettaa kirjassaan tuftaustekniikan perusteet, neuvoo välineiden ja lankojen valinnassa ja antaa tarkat ohjeet ja kaavat pariin kymmeneen
toinen toistaan houkuttelevampaan tuftaustyöhön.
Kirjan ohjeilla syntyy sisustustyynyjä, mattoja, seinätauluja ja -tekstiilejä, istuinalustoja, pehmoleluja, laukkuja,
asusteita ja koruja.
Tässä tekniikassa voi käyttää mitä erilaisimpia lankoja ja
hyödyntää kaappien kätköissä olevat ylijääneet lankavarastot upeiksi tuotteiksi.
Kirja opastaa myös kaavojen tekoon, joten tekniikan
opittuaan voi jokainen luoda tuftaten juuri sellaisia kuvakudoksia kuin haluaa.

”Tuftaus on kuin maalaisi langalla. Tuftattujen töiden ja esineiden pinnat muistuttavat joko ryijyjen
nukkaa tai kirjailtujen kankaiden pistoja riippuen
siitä kummalta puolelta työtä tarkastelee. Juuri tästä
syystä tuftaus tekniikkana on niin kiehtovaa ja inspiroivaa.” – Johanna Lumila

Johanna Lumila on oululainen tekstiiliartesaani ja
käsityökoulun opettaja, joka suunnittelee ja valmistaa
käyttö- ja sisustusesineitä sekä perinteisillä että uusilla kädentaitotekniikoilla. Hänen töitään on julkaistu aikakauslehdissä ja lisäksi valtakunnallisen Taito-järjestön
julkaisuissa. Lumila on edistänyt tuftauksen tunnettuutta valtakunnallisesti Taitojärjestön kautta sekä kouluttanut järjestön neuvojia ja ohjaajia tuftausvälineiden ja
materiaalien käytössä. Hänen tuftaustöitään myydään
Taito Shop -verkkokaupoissa.
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ISBN 9789523752405
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 230 mm
Nidottu, nelivärinen
n. 160 s.
Ilmestyy 3/2021

Matti Rämö

PYÖRÄILLEN SUOMESSA
Ohjeita pitkille retkille sekä matkakertomus
Saimaalta Sallaan
Suomi on retkipyöräilijän paratiisi. Kaunista luontoa ja innostavia paikkoja riittää, tieverkosto on tiheä ja telttailu
helppoa.
Kokenut retkipyöräilijä Matti Rämö antaa ohjeita pyöräretken suunnitteluun ja valmisteluun. Minne mennä, mitä ottaa mukaan, miten huomioida sää, mitä syödä, missä
yöpyä, pitääkö pyörää osata korjata.
Vinkkien jälkeen Rämö kertoo kahden viikon pyöräilymatkastaan Itä-Lappiin. Saimaan yli pääsee lautalla. Kiutaköngäs kohisee. Perillä Tuntsajoella mieli lepää.
Matkakirjailijan mukaan tarttuu tarinoita tien päältä, ja
toimittajan uteliaisuudella Matti Rämö penkoo asioiden
ja ilmiöiden taustoja ja historiaa. Suomen suvi innostaa
eteenpäin yön ihmeellisessä valossa. Pyörämatka on suurta tunnetta.

Matti Rämö on helsinkiläinen Yle Teksti-TV:n toimittaja. Aiemmista matkoista ovat ilmestyneet kirjat
Rengasrikkoja Saharassa, Polkupyörällä Intiassa, Polkupyörällä Thaimaasta Vietnamiin, Polkupyörällä Jäämerelle, Polkupyörällä Islannissa, Polkupyörällä Andalusian vuorilta Afrikkaan, Polkupyörällä Ukrainan halki Istanbuliin,
Polkupyörällä Himalajalle sekä Polkupyörällä napapiirille.
Polkupyörällä Himalajalle sekä Polkupyörällä Thaimaasta Vietnamiin löytyvät myös dokumenttielokuvina Yle
Areenasta.

ISBN 9789523752849
Luokka 40.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 300 s.
Ilmestyy 5/2020
Sähkökirja ISBN 9789523752863
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Elina Rouhiainen & Kaisa Ranta

VALKEANTUOJA
Nelimaan tarinat

Uuden lasten fantasiakirjasarjan jännittävä aloitus
Nelimaassa sijaitsee neljä herttuakuntaa, joiden kansat ovat hyvin erilaisia. Nelimaan rauhasta pitää huolen kansojen välinen
sopimus, ja kaikki elävät omilla kunnaillaan omien tapojensa
mukaan – aina tähän asti.
Sarjan aloitusosa Valkeantuoja on kiehtova ja omaperäisesti kuvitettu fantasiatarina Nelimaan lapsista, jotka joutuvat yhdistämään voimansa, jotta herttuakunnat eivät nousisi toisiaan vastaan.
Vaahkalinnan Valkeantuoja on varastettu. Ilman sitä herttuakunta uhkaa jäädä pimeyteen. Joku on rikkonut Nelimaan kansojen sopimusta ja nyt valtakunnan rauha on uhattuna. Saako
Vaahkalinna enää koskaan valoa? Ja mitä tekemistä Huojuvalla
tornilla ja rosvojoukolla on asian kanssa?
Ikäsuositus 7–12-v.
Elina Rouhiainen tunnetaan suomalaista mytologiaa hyödyntävistä ja nuorille
suunnatuista fantasiakirjasarjoista Susiraja ja Väki. Jälkimmäisen avausosa Muistojenlukija toi hänelle Topelius- ja Kuvastaja-palkinnot.
Kaisa Ranta on graafikko-animaattori ja kuvittaja. Valkeantuoja on hänen ensimmäinen kirjakuvituksensa. Molemmat asuvat pääkaupunkiseudulla.

ISBN 9789523751507
Luokka L84.2
Kansi Kaisa Ranta ja
Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 230 mm
Sidottu, nelivärikuvitus
136 s.
Ilmestyy 1/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752788

Anne Hakulinen & Laila Nevakivi

LAPSEN OMA PERHOSKIRJA
Kauniisti kuvitettu lasten tietokirja kuljettaa lukijan sadun keinoin keskelle perhosten ihmeellistä maailmaa. Ihan pikkuruisiksi kutistuneet Nelli, Niilo ja mummi pääsevät perhosten itsensä
opastamina tutustumaan näiden upeiden hyönteisten jännittävään elämään. Keväästä syksyyn kestävän seikkailun aikana selviää, miten nokkospuskan pienistä munista kehittyy aikuisia
perhosia. Lisäksi kerrotaan esimerkiksi perhosten aisteista, talvenvietosta, keskinäisestä viestittelystä, saalistajien hämäämisestä, tuhansien kilometrien vaellusmatkoista sekä siitä, miksi perhoset ovat paitsi kauniita, myös hurjan tärkeitä hyönteisiä.
Lapsen oma perhoskirja esittelee havainnollisesti yli 70 Suomessa elävää perhoslajia.

Anne Hakulinen on espoolainen biologi ja vapaa toimittaja. Häneltä on aiemmin ilmestynyt teos Lapsen oma ötökkäkirja.
Laila Nevakivi on helsinkiläinen palkittu kuvittaja, joka tunnetaan luonto- ja
satukuvistaan. Hän on kuvittanut mm. useita Lapsen oma -luontokirjasarjan
teoksia.
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ISBN 9789523752412
Luokka L56.8
Kansi Laila Nevakivi
210 x 210 mm
Sidottu, nelivärinen
80 s.
Ilmestyy 3/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752795

Raili Mikkanen & Sirkku Linnea

SUOMEN LASTEN SAARISEIKKAILU
Suomen lasten saariseikkailu on sekä kiinnostava lasten tietokirja että jännittävien tarinoiden aarrearkku. Kirjassa tehdään retki kymmeneen saareen, joissa varmasti kannattaa käydä ja joihin
pääsee ilman omaa venettäkin.
Jokaisen saaren yhteydessä kerrotaan siihen liittyvä kiehtova
tarina. Kirja tarjoaa myös paljon mielenkiintoista tietoa Suomen
saarista ja niiden synnystä.
Seikkailujen kohteina ovat Kotkan Varissaari, Pellinki, Seili,
Rosala, Jurmo, Korppoo, Kökar, Raippaluoto, Tankar ja Hailuoto.
Ikäsuositus 4–9 vuotta
Raili Mikkanen on helsinkiläinen kirjailija ja toimittaja, joka on kirjoittanut yli
60 teosta. Aino Kallaksesta kertovasta kirjastaan hän sai Finlandia Junior -palkinnon 2002. Hän on saanut myös Suomen Tietokirjailijat ry:n Tietopöllö-palkinnon ja arvostetun Anni Swan -palkinnon sekä Suomen Kirjailijaliiton Tirlittan-palkinnon.
Sirkku Linnea on korpilahtelainen kuvittaja. Hän on tehnyt kuvituksia useisiin
lastenkirjoihin, mm. Tonttu Toljanteri -kirjoihin. Sirkku Linnea on myös koonnut ja
kuvittanut Olipa kerran… Rakastetuimmat satuklassikot -kirjan.
Raili Mikkanen ja Sirkku Linnea ovat aiemmin tehneet yhdessä teoksen Suomen lasten majakkakirja.

ISBN 9789523752429
Luokka L85
Kansi Sirkku Linnea ja
Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 210 x 230 mm
Sidottu, nelivärinen
80 s.
Ilmestyy 4/2020
Sähkökirja ISBN 9789523752801

Anne Hakulinen & Anne Muhonen

ELÄINTEN ENNÄTYSKIRJA

Vahvimmat, nopeimmat, vaarallisimmat…
Hauska lasten tietokirja selvittää eläinmaailman ennätyksiä
usealla eri tavalla. Jos eläimet järjestäisivät olympialaiset, juoksu
kilpailun voittaisi gepardi ja korkeushyppymestaruus menisi
pullokuonodelfiinille. Uimakisojen ylivoimainen voittaja olisi
purjekala. Ja tuttu rusakko paljastuisi monitaituriksi, paitsi juoksijaksi ja pituushyppääjäksi myös melko hyväksi uimariksi.
Eläinten ennätyskirjassa käydään monta jännittävää kisaa,
joissa eri eläinten ominaisuudet vertautuvat havainnollisesti toisiinsa. Kirja osoittaa myös, miten ihminen pärjäisi eri lajeissa
eläinten kanssa.
Eläimistä löytyy ennätysten haltijoita muissakin kuin urheilulajeissa: koko, ikä, pisin kieli, vaarallisuus ja erityistaidot.
Ikäsuositus 4–9-v.
Anne Hakulinen on espoolainen biologi ja vapaa toimittaja. Häneltä on aiemmin ilmestynyt luontotietoteos Lapsen oma ötökkäkirja.
Anne Muhonen on vantaalainen kuvittaja, jolta on julkaistu 16 sarjakuva-albumia. Muhonen on tehnyt myös lastenkirja- ja oppimateriaalikuvituksia. Viimeksi hän on kuvittanut muun muassa Esko Ojasen kirjan Kalevalan taruolennot.

ISBN 9789523752436
Luokka L56.8
Kansi Anne Muhonen
ja Taittopalvelu Yliveto Oy
210 x 230 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 80 s.
Ilmestyy 1/2021
Sähkökirja ISBN 9789523752818
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Pokkarit

Tim Weaver

Peter James

Erin Carlson

Luokka T84.2
Ilmestyy 1/2021
9789523752443

Luokka T84.2
Ilmestyy 2/2021
9789523752450

Valkokankaan kuningatar

KADONNEET JÄLJET

Mikko Haaja

TULIMYRSKY
TALI-IHANTALASSA
Luokka T84.2
Ilmestyy 3/2021
9789523752474

Tim Weaver

UHRI

Luokka T84.2
Ilmestyy 5/2021
9789523752504
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TOTUUDEN KIROUS

Marie-Helene Baylac

AGATHA CHRISTIE

Arvoituksellinen elämä
Luokka T99.1
Ilmestyy 4/2021
9789523752481

MERYL STREEP
Luokka T99.1
Ilmestyy 3/2021
9789523752467

Lisa Morton & Leslie S. Klinger

KLASSIKKOKIRJAILIJOIDEN PARHAAT
KUMMITUSTARINAT
Luokka T84.2
Ilmestyy 4/2021
9789523752498

Saatavilla olevat äänikirjat
Lemaitre, Pierre

Alex

Tuuri, Aino-Mari

Lahti, Petri

9789523127760

9789523129504

Tahkokallio, Keijo

Tamminen, J. K.

Lapset vai työ - Uskallanko
perustaa perheen

9789523127135

Peter James

Kuolema kulkee kulisseissa
9789523120884

Tamminen, J. K.

Pasilan mies
9789523124998

Uskalla olla lapsellesi
aikuinen – Kuinka kasvatat
lapsistasi onnellisia ja
tasapainoisia

James, Peter

Kuolema ei rakasta ketään
9789523125735

Silmukka

9789523125742

Kealey, Imogen

Sankaritar

9789523751552

Hendrix, Leon

9789523751637

Coben, Harlan

Peters, Maria

9789523127814

9789523129566

9789523751569

Ekberg, Anna

Weaver, Tim

Gerhardsen, Carin

9789523128637

9789523750029

9789523751521

Paloahde, Sonia

Ruuhilahti, Susanna

Tamminen, J. K.

Uskottu nainen

Lemaitre, Pierre

9789523751361

9789523129559

Joel Hallikainen - Elämäni
tarina

9789523125667

9789523129542

Jäämeri

Veljeni Jimi Hendrix Legendan tarina 1942-1970

Lindblom, Tomi

Kilpimies

Totuus tapaus Aarniosta

Tiuraniemi, Siina

Kolmas mahdollisuus

9789523127777

J. K. Tamminen

Mika Poutala - Muutaman
sadasosan tähden

Hellsten, Tommy

Verenperintö

Uhri

Tommi Läntinen Ääretön
ikävä - Ura ja elämä

Kapellimestari

Piparkakkutalo

Malmin nainen Mari Romanon tarina

James, Peter

Aavistus - Psykologinen
trilleri

Kuolemaan asti sinun

9789523128743

9789523750074

9789523751606

9789523125759

Rous, Emma

Ekberg, Anna

Seong-ho, Ji

Pysähdy - olet jo perillä :
12 oivalluksen polku

9789523128682

9789523750456

Lemaitre, Pierre

Tim Weaver

9789523125766

Petoksen hinta

Au pair

Hellsten, Tommy

Ekberg, Anna

9789523128675

Salattu nainen

James, Peter

9789523126749

Hullu kuin äidiksi tullut
- Äitiyden pilvilinnat ja
todellisuus

Kadonneet jäljet
9789523750524

Posner, Patricia

9789523128668

Auschwitzin apteekkari
Victor Capesius, Mengelen
proviisori

Carlan, Audrey

9789523750890

Kiistaton todiste

Naakka, Irene

Kadotettu nainen

Halu

Viljamaa, Janne

Pako, jonka piti
olla mahdoton –
Kainalosauvojen varassa
vapauteen PohjoisKoreasta
9789523751613

James, Peter

Kuolema käy oikeutta
9789523751514

Valtaoja, Esko; Pihkala, Juha

Elämän merkityksen jäljillä
- Keskustelukirjeitä

9789523126787

9789523128699

James, Peter

Erikson, Thomas

Narsistin lapsena Pitkä tie
itsenäisyyteen

Pelonkylväjät

9789523750937

Kaarnakari, Ville

9789523126763

9789523128651

Kaarnakari, Ville

Lemaitre, Pierre

Operaatio Polar - Salaisen
sodan salaiset partiot

9789523126756

Erikson, Thomas

9789523126770

9789523128644

9789523751064

Coben, Harlan

Ruuhilahti, Susanna

James, Peter

9789523127746

9789523128705

9789523750463

James, Peter

Gerhardsen, Carin

Patterson, Jorge Zepeda

9789523127739

9789523129528

9789523129603

Lemaitre, Pierre

James, Peter

Eriksson, Anssi; Tolkki, Timo

9789523127753

9789523129498

Täydellisyyden hinta

Mielivalta

Verihäät

Koukuttavat suhteet

Älä päästä irti

Kuolema sanelee ehdot

Tulen varjot

Musta jää

Kuolema vaanii verkossa

Totuuden kirous

Kuolema kelloa vastaan

Timo Tolkki - Hymni
elämälle - Stratovariuskitaristin tarina

9789523751576

Varjo

Lemaitre, Pierre

Tuhon lapset
9789523751545

James, Peter; Bartlett, Graham

Metsään murhatut
9789523751590

Hamilton, Maurice

Niki Lauda Formulalegendan
elämäkerta
9789523751620

9789523751385

Osa kevään 2021 kirjoista julkaistaan myös äänikirjoina.
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9789523125933

9789523750562

9789523750579

9789523750586

9789523750609

9789523750661 9789523750944

9789523129191

9789523129771

9789523129122

9789523750807

9789523128934

9789523129634

9789523127920

9789523750692

9789523750852

9789523128897

9789523129917

9789523128286

9789523751231
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9789523750548

9789523750616

9789523750876

9789523750869

9789523128798

9789523129108

9789523129733

9789523129719

9789523750593

9789523750555

9789523751071

9789523750647

9789523128781

9789523750678

9789523129764

9789523750654

9789523129788 9789523129610

9789523751026

9789523750708

9789523129818

9789523750715

9789523129795

9789523129870

9789523129580

9789523129627

9789523751057

9789523129443

9789523128910

9789523750036

9789523127180

9789523750906

9789523750845

9789523750739

9789523750685

9789523751033

9789523129153 9789523750722

9789523750623

9789523128859

9789523128156

9789523129825

9789523129160

9789523128835

9789523129177

9789523750760

9789523129887

9789523128880

9789523127050

9789523128132 9789523129641

9789523750784

9789523127197

9789523129863

9789523128606

9789523750531

9789523128101

9789523750746

9789523129184

9789523128811

9789523129856

9789523129894

9789523750913 9789523751088

9789523750449

9789523750753

9789523129924

9789523750777

9789523126176

9789523129900

9789523128118

9789523127975

9789523129931

9789523125827
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TILAUSKIRJOJA

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Minerva Kustannus tekee avaimet käteen -periaatteella räätälöidysti ja asiakasta kuunnellen erilaisia tilauskirjoja ja -julkaisuja yritysten, kuntien ja yhteisöjen tarpeisiin. Hoidamme kaikki
kustantamisen palvelut tarvittaessa kirjoittajan hankinnasta alkaen ja päätyen valmiiseen toiveiden mukaiseen kirjaan ja siitä
tiedottamiseen. Käytössämme myös myynti- ja jakelukanavat.
Vahvuuksiamme ovat pitkä ja monipuolinen kustantajakokemus sekä laaja kirjoittaja- ja historiantutkijaverkosto.

Tilauskirja voi olla esimerkiksi

• juhlakirja
• historiateos ja historiikki
• lahjakirja
• opas
• käsikirja

Esimerkkejä tuoreimmista tilaus- ja yrityskirjoistamme:

Seppo Aalto, Sofia Gustafsson &
Juha-Matti Granqvist

Martti Häikiö

LINNOITUSKAUPUNKI.

Forskning, undervisning och media 1945–2010.
Helsingfors stads historia efter 1945

Helsinki ja Viapori 1721-1808

KUNSKAPENS METROPOL

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

Kirjapaino Kari Ky 2020

Vuosien
ammattitaidoilla
ja kilpailukykyisin
hinnoin!

