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Kiiltokuvista Game of Thronesiin

Maailma on muuttunut kautta historian tarinoiden voimalla. Hyvää tarinankertojaa on kuunnel-
tu, kertomuksista on opittu ja ne ovat herättäneet erilaisia tunteita. Tarinallisuus on tuotu nykyään 
myös yritysmaailmaan, mutta parhaimmillaan se on yhä kirjallisuudessa. Hyvää kirjallisuutta tarvi-
taan epävakaassa maailmassa: kertomaan mistä olemme tulleet ja mihin olemme menossa, kuvaa-
maan mitä maailmassa tapahtuu, lisäämään tietoa ja ymmärrystä sekä rentouttamaan. Moni nauttii 
syksystä harrastaen, tekemällä käsitöitä ja lukemalla. Erityisen suosittuja ovat dekkarit, historia, hen-
kilökuvat ja maailman ymmärtämisessä auttavat aiheet. Näitä kaikkia Minervan syksyssä on tarjol-
la runsaasti.

Ajankohtaiseen brainy books -trendiin osuu Homo Sapiens – luotu liikkumaan, jossa on paljon 
kiinnostavia evoluutiobiologiaan ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Vahvan historia- ja kulttuuri-
syksymme antia ovat mm. Juha Järvelän kirja Mika Waltarin Helsinki, tunnettujen historioitsijoi-
den sarjaa jatkava Helsinki 1939, Pirkko Vekkelin kaunis teos Muistojeni kiiltokuvat sekä teokset 
Mannerheim-ristin ritareista, jatkosodan diplomatiasta venäläisin silmin ja asepuvuista. Toisen ih-
misen elämään voi päästä kiehtovasti kurkistamaan lukemalla henkilökuvat vaikkapa pikaluisteli-
ja Mika Poutalasta, joka hävisi olympiamitalin kahdesti muutamalla sadasosasekunnilla, tai laulaja 
Tommi Läntisestä, jonka elokuista 60-vuotispäivää teos juhlistaa.

Fiktion puolella Minervan tarinasyksy painottuu historialliseen romaaniin ja jännityskirjalli-
suuteen. Vahva dekkarikokonaisuus tarjoaa uutena tuttavuutena Ruotsista tuoreen, palkitun Carin 
Gerhardsenin teoksen Musta jää sekä lajin vakiintuneelta huipulta odotetut Harlan Cobenin ja Peter 
Jamesin uutuudet. Peiton alle voi kääriytyä myös klassikkokummitustarinoiden, Kultaokran tai 
Finnskogenin kiehtovaan maailmaan upoten.

Lukuharrastus ja hyvä lukutaito ovat todistetusti hyödyllisiä hyvinvoinnin ja elämässä menesty-
misen kannalta. Erityisesti iltasatujen merkitys on korvaamaton. Lastenkirjoissamme on kutkuttavia 
uutuuksia, joista kaikkein odotetuin on uusi Tonttu Toljanteri. Digilaitteisiin jumiutuneelle nuorel-
le voisi puolestaan olla hyvä veto lyödä käteen Game of Thrones – koko historia, toivekirja vannoutu-
neille faneille, jotka haluavat tietää sarjasta aivan kaiken – uusinta kautta myöten. Ehkä moni isäkin 
löytäisi kirjan mielellään isänpäiväpaketistaan.

Uutena Minervan toimitusjohtajana minulla on mukava tilaisuus esitellä monipuolinen syys-
ohjelmamme. Maailma muuttuu tarinoiden voimin!

Outi Karemaa
Toimitusjohtaja



4 KAUNOKIRJALLISUUS

ISBN 9789523128750
Luokka 84.2 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 270 s.
Ilmestyy 8/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129207

"Ingrid-rouvan tiimalasissa hiekka valuu, vuosi on lyhyt aika. Ensimmäinen pappilaan saapunut hurmuri 
sekoittaa niin rakkaudennälkäisen lesken kuin tämän kokemattomien tyttärienkin päät. Luvassa on romanttisia 
kohtauksia, mustasukkaisuutta ja pettymyksiä. Romaanin historialliset kulissit ovat taiten rakennettuja." 
– HS

"Misko kuvaa 1700-luvun elämää välähdyksenomai-
sesti mutta oivallisesti. – – Uskottava yhteiskunnalli-
nen tausta on ahkeran pohjatyön tulosta. – – Vahvim-
millaan Anna Misko on henkilöhahmokuvauksissa." 
– Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 104

Anna Misko
KULTAOKRA

Historiallisen romaanitrilogian odotettu toinen osa 

Kultaokra jatkaa trilogian ensimmäisen osan, Armovuoden, 
tapaan naisen aseman kuvausta 1700-luvun sääty-yhteis-
kunnassa. 

Romaanissa seurataan kahden sukupolven erilaisia rat-
kaisuja yhteiskunnassa, jossa tyttöjä ei oteta kouluihin ja 
nainen joutuu elämään aviomiehen tai suvun käskyvallassa.

Pappilan tytär Maria irrottautuu tästä ahtaasta naisen 
roolista ja pääsee apulaiseksi muotokuvamaalarin ateljee-
hen. Hän edistyy muotokuvien maalaamisessa ja oppii tai-
teilijan työn.

Oppi-isänsä mukana Maria pääsee ruhtinas Dargomys-
kin kartanoon Viipuriin ja kohtaa yllättäen myös ristirii-
taisia tunteita herättävän miehen menneisyydestä – sala-
neuvos Sergein, valepapin, joka pani Karhinpään pappilan 
elämän sekaisin leskirouvan armovuonna.

Marian äiti, Karhinpään kappalaisen leski Ingrid puoles-
taan sinnittelee taloudellisista syistä järjestetyssä avioliitos-
sa miehen kanssa, jota hädin tuskin sietää. Hän paheksuu 
jälkikasvunsa radikaaleja valintoja, mutta päätyy itsekin 
rikkomaan normeja mitä odottamattomimmalla tavalla.

Romaanin vakuuttava ajankuva on Anna Miskon tun-
nollisen pohjatyön tulosta. Kultaokra on nautittavaa luetta-
vaa, sen kieli on kaunista ja rikasta. 

Anna Misko on antropologi ja viestinnän am-
mattilainen. Hän on aiemmin kirjoittanut lap-
sille suomalaiseen perinteeseen ja mytologiaan 
pohjautuvia kirjoja sekä historialliset romaanit 
Mantsin poika sekä Armovuosi.



KAUNOKIRJALLISUUS  5

Britt Karin Larsen (s. 1945) on norjalainen kir-
jailija, joka on julkaissut toistakymmentä romaania, 
lastenkirjaa ja runoteoksia ja saanut useita kirjalli-
suuspalkintoja. 

ISBN 9789523128767
Luokka 84.2 
Suomennos Jänis Louhivuori
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 270 s.
Ilmestyy 8/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129214
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Britt Karin Larsen
FINNSKOGEN
TAIVAANKARHUN METSÄ

Vaikuttava jatko-osa menestysromaanille  
Finnskogen – Elämän kehto.

Britt Karin Larsenin vangitseva historiallinen romaanisarja 
kertoo Norjan ja Ruotsin rajametsien etnisestä vähemmis-
töstä, metsäsuomalaisista.

Elämä Suomalaismetsissä 1800-luvulla on kovaa, leipä 
tiukassa ja koettelemukset määrättömiä. Mustamäen torp-
pa on palanut. Verityöstä etsitty Mustamäen Taneli antau-
tuu virkavallalle ja joutuu Kristianiaan istumaan tuomio-
taan. Linan on selvittävä yksin lasten kanssa. Torpparit 
kamppailevat tulevaisuudestaan olosuhteissa, jotka har-
voin ovat heidän puolellaan.

Britt Karin Larsen kuvaa kaikkea tätä vangitsevasti, he-
rättäen henkilöhahmot ja historiallisen ajanjakson eloon 
lähes maagisella tavalla.

”Vangitseva jatko-osa – – Britt Karin Larsen on jälleen kirjoittanut kauniin ja viisaan romaanin 
Suomalaismetsistä – – Sen lukeminen liikuttaa, sillä hänen luomansa hahmot eivät jää historian-
kirjojen stereotyypeiksi, vaan heräävät eloon kielessään, unelmissaan ja halussaan selviytyä. Britt 
Karin Larsen hallitsee psykologisen ihmiskuvauksen mestarillisesti. Tätä haluamme lisää!” – NRK

”Hienostunut romaanisarja – – Kerronta on suoraviivaista, mutta myös viisasta, sympaattista ja 
täynnä empatiaa. Se herättää kunnioitusta Suomalaismetsien kulttuuria ja siellä eläneiden pienti-
lallisten sukupolvia kohtaan.” – Vårt Land

”Vaikuttavaa jatkoa viime vuonna ilmestyneelle romaanille Finnskogen, elämän kehto. Tämä luki-
ja on edelleen vaikuttunut – – Larsen käsittelee epäröimättä armottomia ja tunnepitoisia teemoja 
vajoamatta kertaakaan imelän sentimentaalisuuden suohon.” – Aftenposten

 Seitsenosainen Finnskogen-sarja on myynyt Norjassa 
yhteensä yli 100 000 kpl, ja kolmen ensimmäisen osan 
yhteisnide lisäksi yli 15 000 kpl. Sarja on saanut varauk-
settoman ylistävät kritiikit, ja sen oikeudet on myyty 
Tanskaan ja Ruotsiin. Nordisk Film ja SF Studiot tutkivat 
parhaillaan mahdollisuutta filmata Finnskogen tv-sarjaksi.
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Toimittaneet Lisa Morton ja  
Leslie S. Klinger
KLASSIKKOKIRJAILIJOIDEN 
PARHAAT KUMMITUSTARINAT

Loistava kokoelma vanhoja kummitustarinoita sellaisilta 
mestareilta kuin Charles Dickens, Edgar Allan Poe, Mark 
Twain ja Edith Wharton. Tarinoiden kokoajina ja esitteli-
jöinä ovat tunnustetut kirjallisuuden tutkijat Lisa Morton 
ja Leslie S. Klinger.

Kummitusjutut ovat klassikkoviihdettä. Niiden kulta- 
aika osuu 1800-luvulle, jolloin spiritismi ja meediot nousi-
vat julkisuuteen ja henkimaailma alkoi yhä enemmän kieh-
toa ihmisten mielikuvitusta.

Monet kauhugenren hienoimmista tarinoista on nyt 
koottu tähän antologiaan, joka osoittaa, että maailmankir-
jallisuuden suuret nimet hallitsivat myös hiuksia nostatta-
vat kummitustarinat.

Mortonin ja Klingerin asiantuntevat esittelyt avaavat 
lukijalle tarinoiden historiallisen taustan ja kartoittavat 
kummitusten roolia englantilaisessa ja amerikkalaisessa 
kirjallisuudessa viktoriaaniselta ajalta aina 1900-luvun al-
kupuolelle.

ISBN/EAN 9789523129009
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu, suojapaperi
n. 280 s.
Ilmestyy 10/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129221

Lisa Morton on amerikkalainen käsikirjoittaja ja kirjailija, jolle on kuu-
si kertaa myönnetty Horror Writers Associationin Bram Stoker Award 
-palkinto. Hän on kirjoittanut neljä romaania ja satoja novelleja sekä 
useita kauhugenreä käsitteleviä tietoteoksia ja antologioita. Morto-
nin viimeaikaisista töistä erityistä kiitosta on saanut tietokirja Ghosts –  
A Haunted History.

Leslie S. Klinger on amerikkalainen mysteeri- ja kauhukirjallisuu-
den historian johtava asiantuntija, joka on julkaissut useita tietokirjoja 
ja luennoi säännöllisesti sellaisista aiheista kuin Sherlock Holmes, Dra-
cula, Lovecraft ja Frankenstein. Klingerin palkittuihin teoksiin kuulu-
vat mm. The New Annotated Sherlock Holmes, In the Company of Sherlock 
Holmes sekä New Annotated Frankenstein. Klinger on myös toiminut tek-
nisenä neuvonantajana elokuvatuotannoissa, mm. Warner Bros. -yhtiön 
Sherlock Holmes -elokuvissa.
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Peter James
KUOLEMA VAANII VERKOSSA

Rakastunut mies odottaa Lontoon lentokentällä maltta-
mattomana elämänsä naisen saapumista. Valtameren toi-
sella puolella eläköitynyt newyorkilaispoliisi odottaa flori-
dalaisessa baarissa ensitapaamistaan naisen kanssa, joka on 
epäilemättä hänen sielunkumppaninsa.

Molemmat miehet tulevat huomaamaan, että heiltä on 
huijattu koko omaisuus. Ja ettei kumpaakaan naista ole ole-
massakaan.

Münchenissä varakas eronnut rouva syöksyy kerrosta-
lon ikkunasta epäilyttävissä olosuhteissa. Samalla viikolla 
rikosylikomisario Roy Grace kutsutaan Brightonissa tutki-
maan naisen itsemurhaa, joka ei selvästikään ole sitä, miltä 
ensikatsomalta näyttää.

Tutkimusten ollessa kiivaimmillaan Roy Gracen pu-
heille tulee mies, joka kertoo, että hänen identiteettiään on 
käytetty nettihuijauksissa. Uhreiksi on joutunut ainakin 
yksitoista naista. Yksi näistä on soittanut miehelle sanoen: 
”Sinä et tunne minua, mutta minä luulin tuntevani sinut.” 
Nyt nainen on kuollut.

Roy Grace ymmärtää pian, että näkyvissä on vain jää-
vuoren huippu. Näkymättömissä on kokonainen internet-
huijausten imperiumi: julman nerokkaiden petosten to-
teuttaja, joka murhaa jokaisen, joka yrittää paljastaa hänet. 

Kuolema vaanii verkossa on rikosylikomisario Roy 
Gracesta kertovan kirjasarjan neljästoista osa.

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi ai-
kamme suosituimmista dekkaristeista, jonka kirjoja on myy-
ty jo yli 30 miljoonaa kappaletta. Peter Jamesin teokset ovat 
olleet jatkuvasti Britannian bestsellerlistojen kärjessä, ja nii-
tä on käännetty 37 kielelle. 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 Nov-
el of the Year.

ISBN/EAN 9789523128774
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu, suojapaperi
n. 450 s.
Ilmestyy 9/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129238

”Peter James osoittaa, mitä tarinankerronta voi täydellisimmillään 
olla, ja pitää monipolvisen juonen langat mestarillisesti käsissään.” 
– Crime Review
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Carin Gerhardsen
MUSTA JÄÄ

Arvaamattomien käänteiden trilleri, jossa mikään ei 
ole sitä miltä näyttää

Kaksi rakastavaista ajaa syrjäistä tietä etsien piilopaikkaa 
salaiselle lemmenhetkelleen. Nuori nainen on pulassa ja 
saa kyydin tuntemattomalta henkilöltä. Kiireinen mies ajaa 
liian lujaa lumisella tiellä.

He kaikki ovat ohittaneet saman jyrkänteen. Mutta yksi 
heistä on syössyt jonkun toisen tieltä. Ja yksi on jättänyt tä-
män kuolemaan.

Näin kohtalo kietoo toisistaan tietämättömien ihmisten 
elämän yhteen ja heittää heidät yhä kiihtyvään väkivallan 
kierteeseen. Mitä tuona iltapäivänä neljä vuotta sitten oi-
keastaan tapahtui? Ja mitä tapahtuu nyt? 

Vain yksi henkilö tietää riittävästi kertoakseen koko ta-
rinan. Syyllisyys ja viha toimivat suloisen koston polttoai-
neina.

Carin Gerhardsen on ruotsalainen matemaatikko, jo-
ka julkaisi ensimmäisen romaaninsa vuonna 1992. Hänel-
tä on aiemmin ilmestynyt kahdeksanosainen Hammar-
by-dekkarisarja, joka on käännetty 25 kielelle ja myynyt yli 
3 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. 

ISBN 9789523128927
Luokka 84.2 
Suomennos Maija Ylönen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 400 s.
Ilmestyy 9/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129245

• Myynyt Ruotsissa kovakantisena jo yli 50 000 kpl

• Ruotsin dekkariakatemian palkintoehdokas vuoden 2018 
parhaaksi ruotsalaiseksi rikosromaaniksi

• Parhaimman jännitysäänikirjan palkinto Ruotsissa 2018

• Julkaisuoikeudet myyty kahdeksaan maahan

"Epätavallinen tarina täynnä yllätyksiä – – Yksi vuo-
den parhaiten rakennetuista juonikuvioista täynnä 
mieleenpainuvia henkilöhahmoja."  
– Ruotsin dekkariakatemian perustelut

"Erilainen ja koukuttava. Monta seurattavaa johto-
lankaa ja useita mieleenpainuvia henkilöhahmoja."  – Aftonbladet

"Ehdottomasti yksi vuoden parhaiten rakennettuja dekkarijuonia. Kirja on täynnä yllätyksiä ja lukijaa 
huiputetaan vähän väliä. Mikään kirjassa ei ole ennalta-arvattavaa." – Svenska deckarbiblioteket
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Harlan Coben
VERENPERINTÖ

Simon Greene istuu penkillä Central Parkissa ja katsoo 
sydän särkyen, miten soitto- ja laulutaidoton katusoittaja 
yrittää kerätä ohikulkijoilta rahaa. 

Soittaja on hänen tyttärensä Paige, joka on ollut kateissa 
kuusi kuukautta. Paige on koukussa huumeisiin ja väkival-
taiseen poikaystäväänsä eikä halua tulla löydetyksi. Kun Si-
mon yrittää lähestyä tytärtään ja pyytää tätä tulemaan ko-
tiin, Paige juoksee karkuun.

Simon päättää hinnalla millä hyvänsä irrottaa tyttären-
sä roistomaisen poikaystävän Aaronin otteesta. Kun Aaron 
sitten löytyy murhattuna, tulee sekä Simonista että Paiges-
ta epäiltyjä.

Tämä on vasta alkusoittoa tapahtumille, jotka nopeas-
ti riistäytyvät käsistä. Simonin on sukellettava syvälle huu-
meiden, salaisuuksien, kadonneiden ihmisten ja murhien 
maailmaan pelastaakseen tyttärensä.

Coben on jälleen kerran punonut nerokkaan juonen, 
jonka jokainen käänne on edellistä yllättävämpi.

”Coben ei petä koskaan, mutta tämä kirja on jotain 
aivan erityistä.” – Lee Child

”Yllätyksiä täynnä oleva trilleri – – Kirjan kiihtyvä 
vauhti ja suorastaan röyhkeän monipolvinen juoni pi-
tävät lukijan jännityksessä.” – Publishers Weekly

”Täydellisen nerokas, tiukka trilleri, joka vaatii tulla 
luetuksi yhdellä istumalla.” – Library Journal 

”Taattua Cobenia älykkäine juonineen ja tarkkasil-
mäisesti kuvattuine henkilöhahmoineen.” – Booklist

ISBN 9789523129030
Luokka 84.2
Suomennos Saana Rusi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu, suojapaperi
n. 400 s.
Ilmestyy 9/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129252

Amerikkalainen Harlan Coben on yksi maailman menestyneimmistä 
trilleristeistä. Hänen kirjojaan on käännetty 43 kielelle, ja niitä on myyty 
yli 75 miljoonaa kappaletta. Hänen viisi viimeistä romaaniaan ovat kaikki 
olleet New York Timesin bestseller-listan ykkösiä. Cobenilta on viimek-
si julkaistu suomeksi Lupaa ja vaikene (2014), Saalistaja (2015), Petät vain 
kerran (2017) ja Älä päästä irti (2018).

• Harlan Cobenin kirjoja on käännetty 43 kielelle, ja nii-
tä on myyty maailmanlaajuisesti jo yli 75 miljoonaa 
kappaletta.



10 TIETOKIRJAT

Raisa Cacciatore & Erja Korteniemi-Poikela
SISU, TAHTO, ITSETUNTO
Portaat itkupotkuraivareista 
aggression hallintaan

Kannustavalla kasvatuksella suuttumus hallintaan

Voiko vanhempi olla hyväksyvä ja arvostava, kun lapsi kil-
juu tahtoaan? Miten olla kannustava kasvattaja, kun nuori 
uhmaa ylimielisenä? Muuttamalla käsitystä vastuullisesta 
kasvatuksesta, muuttuu koko perheen ilmapiiri kannusta-
vaksi ja myönteiseksi.

Kirja tarjoaa uusia, lasta arvostavia aggressiokasvatuk-
sen keinoja, jotka tukevat ja vahvistavat lapsen ja nuoren it-
setuntoa ja elämänhallintaa. 

Kirja esittelee 18 aggression porrasta, joita jokainen lap-
si ja nuori kulkee matkalla vahvaan aikuisuuteen. Niitä täy-
dentävät oivaltavat interaktiiviset tehtävät.

Lapset ja nuoret opettelevat tunteiden hallintaa, ja suut-
tumus on yksi tunteista. Se on tarpeellinen tunne turvatai-
doissa ja itsearvostuksessa. Kannustava vanhempi tietää, 
että alussa lapsi ilmaisee itseään alkeellisesti.

Lapsen ja nuoren itsetunto rakentuu siitä, miten ympä-
ristö suhtautuu hänen yrityksiinsä saada oma ääni kuulu-
viin myös silloin, kun on sanottava: Ei, tämä ei käy. 

Suuttumuksen hallinta on taitolaji! Vastauksista, joita 
lapsi tai nuori vanhemmilta saa, kasvaa hänen itsearvos-
tuksensa. Hän oppii oikeudenmukaisuutta ja neuvottelu-
taitoja sekä omien rajojen ja itsemääräämisen puolesta pu-
humista.

Raisa Cacciatore on lastenpsyki-
atri, nuorisolääkäri, asiantuntijalää-
käri, ammattilaisten ja vanhempien 
kouluttaja, oppi- ja tietokirjailija ja 
sertifioitu EMDR-terapeutti. Hän 
on tehnyt lukuisia tietokirjoja, mm. 
Pelastakaa pojat. 

Erja Korteniemi-Poikela on 
kit tiläläinen kätilö, terveydenhoi-
taja, seksuaalineuvoja ja tietokirjai-
lija. Hän on työskennellyt pitkään 
aikuisten, lasten ja nuorten sek-
suaaliterveyden parissa. Hän on 
kirjoittanut yhdessä Raisa Caccia-
toren kanssa useita tietokirjoja.

Cacciatorelta ja Korteniemi-Poike-
lalta on aiemmin ilmestynyt mm. 
teos Rakkaus, ilo rohkeus – seksuaa-
lisuuden portaat. 

ISBN 9789523128279
Luokka 17.3 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 260 s.
Ilmestyy 8/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128576
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Angela Ahola
TAITO TEHDÄ HYVÄ VAIKUTUS

Käytännönläheinen opas itsetuntemukseen sekä 
hyvän ensivaikutelman antamiseen

Mitä ihmiset ajattelevat sinut tavatessaan? Mitä haluaisit 
heidän ajattelevan? Hyvän vaikutuksen tekeminen on tai-
to, joka on opeteltavissa.

Tämä opas auttaa ymmärtämään, millaisen kuvan annat 
itsestäsi muille ja kuinka muut sinut näkevät.

Ensivaikutelma syntyy sekunneissa. Mitkä ovat ne asiat, 
joiden perusteella muodostamme mielikuvan toisistam-
me?

Kirja paneutuu tärkeisiin yksityiskohtiin esimerkiksi ul-
konäössä, käyttäytymisessä, elekielessä ja äänen käytössä. 
Se neuvoo myös, kuinka saada tarvittavaa itseluottamus-
ta ennen tärkeää tapaamista tai mitä profiilisi sosiaalisessa 
mediassa viestii rekrytoijalle tai potentiaaliselle yhteistyö-
kumppanille.

Kanssakäyminen alkaa aina ensivaikutelmasta. Siitä 
riippuu, haluavatko muut olla tekemisissä kanssasi, palka-
ta sinut, ostaa sinulta tai olla johdettavanasi.

Kirja antaa käytännöllisiä vinkkejä, kuinka itse voit 
muokata sitä kuvaa, jonka itsestäsi annat.

Helppolukuinen ja palkitseva kirja perustuu vankkoi-
hin neuropsykologisiin ja sosiaalipsykologisiin tutkimuk-
siin sekä helposti lähestyttäviin käytännön esimerkkeihin. 

Angela Ahola on ruotsinsuomalainen 
psykologian tohtori, tutkija, kirjailija ja 
suosittu inspiraatioluennoitsija.

ISBN 9789523128781
Luokka 17.3  
Suomennos Timo Korppi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 260 s.
Ilmestyy 8/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129276

• Angela Ahola kouluttaa säännöllisesti myös Suomessa 
ja on valmis tekemään esim. kirjakauppavierailuja.
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Irina Holma
TAKAISIN ELÄMÄÄN
Uusin tieto masennuksesta ja siitä 
toipumisesta

Tässä kirjassa lääketieteen tohtori ja psykiatrian erikoislää-
käri Irina Holma esittelee kattavasti masennuksen eri muo-
dot ja alalajit sekä nykyisin käytössä olevat uusimmat hoi-
tomuodot. 

Holma työskentelee Helsingin yliopistollisen keskus-
sairaalan neurologian klinikan huippuyksikössä, jossa yk-
sikön itse tuottaman tutkimustiedon lisäksi käytettävissä 
ovat alan kansainväliset löydöt. 

Tutkimuksen ja teknologian avulla on onnistuttu löytä-
mään uusia työvälineitä masennuksen ymmärtämiseen ja 
hoitoon. Nykyisin esimerkiksi oireiden monimuotoisuut-
ta ja myös hoidon vaikutusta pystytään todentamaan aivo-
kuvantamisen avulla. 

Masennus on Suomessa yleisin mielenterveyden häi-
riö. Noin 20 % väestöstä sairastuu siihen jossain elämänsä 
vaiheessa. Naisilla masennusta esiintyy lähes kaksi kertaa 
useammin kuin miehillä. Masennuksesta voi kuitenkin toi-
pua, jos sen oireet tunnistetaan ja hoito aloitetaan ajoissa.

Tuoreen tutkimuksen tuloksia konkretisoivat tässä kir-
jassa kliinisestä hoitotyöstä ja elävästä elämästä poimitut 
tapauskertomukset.

Kirja pyrkii vastaamaan kansantajuisesti keskeisimpiin 
masennusta koskeviin kysymyksiin: Mistä masennuksen 
tunnistaa? Mistä masennus johtuu? Millaisia fysiologisia, 
psykologisia ja sosiaalisia muutoksia masennus aiheuttaa? 
Miten masennuksesta voi selvitä? Mitä hoitomuotoja on 
tarjolla? Mitä masentunut itse voi tehdä?

Irina Holma on lääketieteen tohtori ja 
psykiatrian erikoislääkäri, joka työskente-
lee sekä Helsingin yliopistollisen keskus-
sairaalan neurologian klinikalla että lää-
kärikeskus Aavassa. Hänen väitöskirjansa 
koski masennusta ja siitä toipumista.

ISBN 9789523129085
Luokka 17.3 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 148 x 210 mm
Sidottu
n. 240 s.
Ilmestyy 9/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523129283
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Vybarr Cregan-Reid
HOMO SAPIENS  
– LUOTU LIIKKUMAAN
Miten muuttamamme maailma 
muuttaa meitä

Homo Sapiens – Luotu liikkumaan on ajankohtainen ja mo-
nipuolinen tietokirja ihmisen kehityksen ja ympäristön 
suhteesta.

Kirja kuvaa kansantajuisesti, miten ihmisen keho on ke-
hittynyt miljoonien vuosien aikana, mutta elinympäristö 
muuttunut radikaalisti vain viimeisten parin sadan vuoden 
aikana. 

Vybarr Cregan-Reid osoittaa kirjassaan, että vaikka elä-
mä on monella tapaa helpompaa kuin ankarissa olosuhteis-
sa eläneillä esi-isillämme, todellisuudessa ympäristö, jossa 
elämme, sairastuttaa meidät. 

Biologisesti ihminen on yhä metsästäjä-keräilijä, joka on 
suunniteltu liikkumaan ja joka ei tiedä tuolista mitään. 

Ympäristön ja kehon välisestä ristiriidasta seuraa mo-
nenlaisia vaivoja ja sairauksia: mm. selkävaivoja, sydän- ja 
verisuonitauteja, kakkostyypin diabetesta, syöpää, ham-
masongelmia, monenlaisia psyykkisiä ongelmia, kuten jat-
kuvaa stressiä, unettomuutta ja masennusta.

Kehityksen kelloa ei voi kiertää taaksepäin. Vai voiko? 
Vybarr Cregan-Reidin mukaan voimme tehdä paljonkin. 
Meidän täytyy vain opetella elintapoja, jotka vastaavat pa-
remmin omaa historiallista kehitystämme. 

”Kiinnostava kokonaisuus. Paljon teemoja, joista ih-
miset ovat nyt erityisen kiinnostuneita. Evoluutiobio-
logia ja keho, liikkuminen ja hyvinvointi, mikrobit ja 
suolisto. Iskee ajankohtaiseen brainy books -trendiin.” 
– Jukka Ruukki, HS, tiedeosaston esimies ja 
Tiede-lehden päätoimittaja.

Vybarr Cregan-Reid on kirjailija ja Ken-
tin yliopiston tutkija. Hän on aiemmin jul-
kaissut mm. Footnote: How Running Makes Us 
Human. Hän on kirjoittanut moniin julkai-
suihin lukuisia artikkeleita ympäristön vai-
kutuksesta terveyteen, mm. The Guardian, 
The Independent, The Mail, The Washington 
Post.

ISBN 9789523129191
Luokka 56.41
Suomennos Petri Ukskoski
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 380 s.
Ilmestyy 10/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129320
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Eero Ojanen
SUOMEN KANSAN TAIAT JA 
LOITSUT

Suomen kansan taiat ja loitsut esittelee entisajan suomalais-
ten elämänhallinnan keinoja. Ennen uskottiin vakaasti sa-
nan voimaan ja siihen, että ihminen pystyy sanojen ja ri-
tuaalien avulla vaikuttamaan kohtaloonsa. 

Taiat ja loitsut kuuluivat kaikkiin elämän tärkeisiin kään-
nekohtiin: raskauteen, syntymään, kumppanin löytämi-
seen ja kuolemaan. Myös toimeentuloa, satoa sekä metsäs-
tys- ja kalaonnea turvattiin erilaisin loitsuin. Kirja esittelee 
laajasti suomalaisessa kansanperinteessä käytettyjä loitsuja 
ja taikoja ja osoittaa, että jotkut niistä ovat säilyneet elävinä 
meidän päiviimme saakka.

Kim Jones
222 KEINOA SAADA UNEN 
PÄÄSTÄ KIINNI

Kim Jonesin kirja on oiva apu ajoittaisista tai säännöllisistä 
nukahtamis- ja univaikeuksista kärsiville. Se tarjoaa peräti 
222 tieteellisesti testattua menetelmää, jotka auttavat saa-
maan unen päästä kiinni ja nukkumaan hyvin.

Mm. mieliala, lämpötila, ruokavalio, hengitystekniikka, 
ulkoilu ja tietoinen ajatusten ohjailu ovat unettomuuteen 
ja unen laatuun vaikuttavia seikkoja, joihin kirja antaa sel-
keitä ja helposti noudatettavia ohjeita. Joskus unen houkut-
teluun käytettävät konstit voivat olla hyvin yksinkertaisia. 

Kirjan ohjeista ja vinkeistä jokainen löytää juuri itsel-
leen sopivimman keinon karkottaa unettomuus.

Eero Ojanen on Parolassa asuva filosofi ja kir-
jailija, joka on kirjoittanut lukuisia teoksia, artik-
keleita ja muita tekstejä. Viime aikoina hän on 
paneutunut vahvasti suomalaiseen kansanperin-
teeseen, josta ovat kummunneet mm. teokset 
Suuri suomalainen kummituskirja, Suomalaiset ta-
ruolennot, Suomen myyttiset linnut ja Suomen myyt-
tiset eläimet.

ISBN 9789523128934
Luokka 49.26
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 260 s.
Ilmestyy 9/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129306

Kim Jones on terveyteen ja hyvinvointiin eri-
koistunut freelance-toimittaja, joka kirjoittaa 
useisiin lehtiin, mm. Daily Mirror, the Sunday Ex-
press Magazine, Woman’s Weekly ja Woman and 
Home. Kim Jones asuu Cardiffissa, Walesissa.

ISBN 9789523128897
Luokka 59.33 
Suomennos Eva Katajamäki
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 200 mm
Sidottu
n. 220 s.
ilmestyy 9/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129290
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Erkki Pulliainen & Lassi Rautiainen
SUOMALAINEN SUSI

Erkki ”Susi” Pulliaisen teos esittelee yhden kiehtovimmista 
petoeläimistämme. Suomalaisesta sudesta ja sen elintavois-
ta kertova kirja on kuvitettu tunnetun luontokuvaajan, Las-
si Rautiaisen, ainutlaatuisin kuvin. 

Sudet ovat herättäneet kautta aikojen sekä kunnioitusta 
että pelkoa. Niitä on pidetty usein myös lainsuojattomina. 
Susikannat Suomessa ovat kuitenkin hyvin pieniä eikä su-
si tiettävästi ole käynyt ihmisen kimppuun sitten 1800-lu-
vun lopun. Susi väistää ihmistä aina kun se sille on mahdol-
lista, ja luonnossa suden pääseekin näkemään vain hyvällä 
onnella.

Sudet ovat sosiaalisia eläimiä, jotka elävät 7–15 yksilön 
perhekuntina. Ne muodostuvat alfaparista ja sen eri ikäisis-
tä pennuista. Kirja kuvaa elävästi susilaumojen elämää Suo-
messa. 

Erkki Pulliainen pureutuu suden ja ihmisen ristiriitai-
seen suhteeseen mm. pohtimalla, miten ihminen omil-
la toimillaan vaikuttaa suden käyttäytymiseen. Tappamal-
la joko alfanaaraan tai uroksen ihminen särkee lauman 
hierarkian. Sekaisin olevan perhekunnan jäsenet saattavat 
käyttäytyä tavoilla, jotka eivät ole niille ominaisia. Moni 
häirikkösudeksi luokiteltu yksilö voikin olla häirityn tai ha-
jotetun lauman jäsen.

Erkki ”Susi” Pulliainen, FT, MMT h.c., valtiopäiväneuvos, 
tunnetaan luonnon ja sen monimuotoisuuden puolesta puhu-
vana tutkijana, poliitikkona ja kirjailijana. Hän väitteli tohtorik-
si suomalaisesta susitutkimuksesta marraskuussa 1965. Hän on 
kirjoittanut susista tieteellisiä julkaisija, kirjoja ja artikkeleita se-
kä luennoinut ympäri maata. Viime vuosina Pulliainen on pitä-
nyt Erkin areena -blogia (Kaleva). 

Lassi Rautiainen on suomalainen luontovalokuvaaja ja -kir-
jailija sekä matkailuyrittäjä. Luontokuvauksessa hänen erikoi-
salaansa ovat suurpedot, etenkin karhut ja sudet. Hän on sekä 
kirjoittanut kirjoja yksin että ollut mukana kymmenissä yhteis-
projekteissa. 

ISBN 9789523129122
Luokka 58.11, 50.11
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
200 x 220 mm 
Sidottu, nelivärinen
180 s.
Ilmestyy 9/2019

EU:n vuonna 1995 antamasta suojelupäätöksestä huo-
limatta susi on edelleen uhanalainen laji myös Suomessa. 
Erkki Pulliainen osoittaa, että Suomessa riittää tilaa niin ih-
misille kuin saloseutujen susille ja muillekin petoeläimille.
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J. K. Tamminen
TOTUUS TAPAUS AARNIOSTA

Kesken Suomen rikoshistorian kalleinta oikeusjuttua J. K. 
Tamminen sai tilaisuuden vierailla useaan otteeseen Jari 
Aarnion luona Vantaan vankilassa. Tämä kirja pohjautuu 
noissa tapaamisissa käytyihin keskusteluihin sekä Tammi-
sen laajoihin taustaselvityksiin rikosten ja rikollisten maa-
ilmassa.

Jari Aarnion lisäksi J. K. Tamminen on haastatellut mm. 
Raine ”tynnyrimies” Sievälää ja Mari ”Malmin nainen” Ro-
manoa sekä lukuisia muita ns. ”tapaus Aarnioon” keskeises-
ti liittyviä henkilöitä.

Vuonna 2007 useat rikolliset Suomessa ja Virossa esit-
tivät väitteitä, joiden mukaan Helsingin huumepoliisi ei 
noudata kaikessa toiminnassaan lain kirjainta. 

Ensimmäinen väite oli, että Helsingin huumepoliisi te-
kee itse laittomia valeostoja. Toisen väitteen mukaan Hel-
singin huumepoliisin suhde ”tiedonantajiin” ja ”vasikoihin” 
oli liian joustavaa. Sanottiin, että Helsingin huumepoliisi 
salli joidenkin rikollisten toimia huumemarkkinoilla, mi-
käli he vastavuoroisesti antoivat Helsingin huumepoliisille 
tietoja kentältä. Kolmas väite oli, että Helsingin huumepo-
liisi oli itse mukana huumekaupassa ja tyhjensi laittomas-
ti nk. metsäkätköjä, eli rahojen ja huumeiden maakätköjä.

Tässä kirjassa kurkistetaan kulissien taakse. Mukana on 
paljon sellaista aineistoa, jota ei missään muualla ole kos-
kaan julkaistu. J. K. Tamminen haluaa selvittää, mitä oi-
keasti tapahtui.  

J. K. Tamminen on lakimies, rikostutki-
ja ja teologi, joka kirjoittaa johtamistietei-
den väitöskirjaa kauppakorkeakoulussa. 
Toisaalta hän on entinen ammattirikol-
linen, joka osasi lopettaa oikeaan aikaan. 
Vuodet rikosten maailmassa olivat koke-
mus, jossa arvomaailma hioutui opintojen 
ja rikosten vuorotellessa. Tamminen on 
aiemmin julkaissut trilogian Pasilan mies, 
Kilpimies ja Megaliiga sekä omaelämäker-
ralliset teokset Konkursseja ja muita kon-
nuuksia – Talousrikollisen muistelmat ja Ri-
kollinen elämäni.

ISBN 9789523129054
Luokka 30.16 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu
n. 260 s.
Ilmestyy 9/2019 
Sähkökirja ISBN 9789523129344
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Juha Järvelä
MIKA WALTARIN HELSINKI

Mika Waltari oli syntyperäinen helsinkiläinen, joka eli kau-
pungissa lähes koko elämänsä, läpi kolmen sodan ja kau-
pungin muutoksen. Hän kuvasi uransa alusta lähtien kau-
punkia teoksissaan, joihin on tallentunut tarkasti todellista 
ja fiktiivistä elämää Helsingissä. 

Tämä kirja näyttää Helsingin Waltarin silmin ja vie hä-
nen kuvaamilleen paikoille. Osa niistä on yhä helppo löy-
tää, osa kuuluu kaupungin menneisyyteen. Monia Waltarin 
elämään tai teoksiin liittyneitä paikkoja – asuinrakennuk-
sia, ravintoloita, sairaaloita, elokuvateattereita – ei ole enää 
olemassa, mutta kirja vie lukijansa sinne, missä ne ovat ol-
leet, ja kertoo, miten muutos on tapahtunut.

Kirja koostuu Waltarin elämään ja teoksiin liittyvien 
paikkojen kuvauksista, jotka on järjestetty niin, että lukija 
voi teosta seuraten kulkea Waltarin Helsingissä.

Runsaasti kuvitetussa kirjassa on myös eri alueiden kar-
tat, joiden avulla kirjassa kuvaillut paikat on helppo löytää.

Juha Järvelä on jyväskyläläinen historian tutkija ja kirjastoammattilai-
nen. Hän on väitellyt 2013 Mika Waltarin nuoruudentuotannosta ja jul-
kaissut kaksi Waltaria koskevaa tietokirjaa: Waltari ja sukupuolten maa-
ilmat (2013) ja Komisario Palmun jäljillä (yhdessä Marjo Vallitun kanssa, 
2014).

ISBN 9789523129092
Luokka 42.33
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 235 mm
Sidottu, läpikuvitettu
n. 220 s.
Ilmestyy 10/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129351
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Timo Vihavainen
NEUVOSTOLIITON VARJOSSA 
KASVANUT KANSA
Miten Venäjä-suhde on meitä 
muovannut

Suomalaisten ylisukupolvinen kokemus 1900-luvun alus-
ta aina sen viimeiselle vuosikymmenelle saakka oli elämä 
Neuvosto-Venäjän varjossa. Sen mukaisesti nähtiin his-
toria, koettiin nykyisyys ja odotettiin tulevaisuutta. Vuo-
sikymmenestä toiseen suomalaisten suuret tunteet – uho 
ja alistuminen, pelko ja huojennus, toivo ja toivottomuus 
suuntautuivat itään.

Suomalainen kokemus itänaapurin pitkästä varjosta ei 
rajoittunut vain ulkopolitiikkaan tai valtiollisiin instituu-
tioihin, vaan siitä tuli osa suomalaisten itseymmärrystä 
kansallisen elämän kaikilla tasoilla. 

Neuvostoliitto vaikutti kansakuntaamme niin merkit-
tävällä tavalla, että sen häviäminen synnytti meillä suuren 
henkisen tyhjiön. Mielenkiintoinen kysymys on, mitä sen 
hävittyä on tullut tilalle.

Selvää on, että Jeltsinin, Medvedevin ja ennen kaikkea 
Putinin Venäjä on muokannut uudelleen meidän käsityk-
sissämme itänaapurista, omasta itsestämme, historiastam-
me ja asemastamme tässä maailmassa. 

Professori Timo Vihavaisen veitsenterävä analyysi Suo-
men lähihistoriasta auttaa hahmottamaan olennaiset kehi-
tyslinjat. Samalla se paljastaa itsestäänselvyyksinä pidetty-
jen suomalaisilmiöiden taustalla olevat kansalliset traumat, 
turhaumat sekä väärät uskomukset.

FT Timo Vihavainen on toiminut Venä-
jän tutkimuksen professorina Helsingin 
yliopistossa ja mm. Suomen Pietarin ins-
tituutin johtajana. Hän on julkaissut run-
saasti Venäjän ja Suomen historiaan liit-
tyviä tutkimuksia, yleisesityksiä ja esseitä 
suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Yksi hä-
nen kiitetyimpiä julkaisujaan on teos Rys-
säviha – Venäjän-pelon historia. 

ISBN 9789523129061
Luokka 92 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 280 s.
Ilmestyy 10/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129313
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Hans Häckel
PIENI SUURI PILVIKIRJA
Sääilmiöiden lukemisen taito

Pilvet ovat sään sanansaattajia. Tämä helppokäyttöinen 
opas kertoo, miten pilvet muodostuvat ja miten niitä lue-
taan.

Yli 200 kuvan ja graafisen esityksen avulla teos esittelee 
erilaiset pilvimuodostelmat ja niiden merkitykset.

Kirja antaa paljon tietoa pilvien koostumuksesta ja syn-
typrosessista sekä säätilan vaihteluista. Pilvien lisäksi opas 
kertoo sateenkaarista, halorenkaista, sivuauringoista ja 
monista muista taivaalla havaittavista sääilmiöistä.

Pieni suuri pilvikirja on jokaisen säästä kiinnostuneen 
toivelahja.

Kim Renfro
GAME OF THRONES
Koko historia

Kattava teos maailman suosituimmasta fantasiasarjasta. 
Sisältää kaikki tuotantokaudet – myös viimeisen

Kim Renfro on amerikkalaisen Insider.Inc -verkkomedian kulttuuri-
toimittaja, joka on kirjoittanut lehteen viikoittaista artikkelia Game of 
Thronesista. Hän on haastatellut jotakuinkin jokaista sarjan kuvausryh-
män jäsentä. Renfro toimii myös vuosittaisen Con of Thrones -tapahtu-
man juontajana. 

Hans Häckel (s. 1942) johti Saksan ilmatieteen laitoksen maatalous-
meteorologian tutkimuskeskusta. Hän on myös toiminut useita vuo-
sia maatalousmeteorologian ja ilmastotieteen opettajana ja kirjoittanut 
useita alan julkaisuja.

ISBN 9789523129139
Luokka 77.49 
Suomennos Jänis Louhivuori 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 350 s.
Ilmestyy 9/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129337

ISBN 9789523128798
Luokka 55.5
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
113 x 190 mm
Nidottu, nelivärinen
192 s.
Ilmestyy 6/2019

Toivekirja vannoutuneille Game of Thrones -faneille, jotka 
haluavat tietää sarjasta aivan kaiken. 

George R. R. Martinin fantasiakirjasarjaan perustu-
va tv-sarja alkoi vuonna 2011, ja siitä tuli nopeasti maail-
manlaajuinen ilmiö. Kim Renfro vie lukijan sarjan kulis sien 
taakse ja tuotantoryhmän sisäpiiriin.

Sarjan käsikirjoittajat, ohjaajat, näyttelijät, puvustajat ja 
muut tuotantoryhmän jäsenet kertovat, miten kokonainen 
fantasiamaailma luotiin, ja jakavat tarinoitaan tuotannon 
varrella tapahtuneista käänteistä.

Jättiteos kuvaa kaikkien kahdeksan tuotantokauden juo-
nenkulut. Renfro nostaa esiin myös jännittäviä yksityis-
kohtia ja johtolankoja, jotka ovat saattaneet innokkaaltakin 
fanilta jäädä huomaamatta.

Sarjan kahdeksas ja viimeinen kausi esitetään keväällä 
2019.
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Ji Seong-ho 
PAKO, JONKA PITI OLLA 
MAHDOTON
Kainalosauvojen varassa vapauteen 
Pohjois-Koreasta

Tositarina uskomattomasta matkasta, Pohjois- 
Korean epäinhimillisistä olosuhteista sekä ennen 
kaikkea sinnikkyydestä ja toivosta

Ji Seong-ho onnistui pakenemaan Pohjois-Koreasta taval-
la, joka rohkeudessaan ja sinnikkyydessään hakee vertais-
taan. Vaikeasti invalidisoitunut ja nälkiintynyt nuorukai-
nen vaelsi Kiinan ja Kaakkois-Aasian halki vapauteen.

Ji Seong-ho kasvoi Pohjois-Koreassa 1990-luvun pa-
himman nälänhädän aikaan. Hän näki, miten koulutoverei-
den pulpetit jäivät tyhjiksi, kun nämä yksi toisensa jälkeen 
kuolivat nälkään.

Hengenpitimikseen 14-vuotias Ji vaihtoi junista varas-
tamaansa hiiltä ruokaan mustassa pörssissä. Kunnes hän 
eräällä pihistysretkellä menetti nälästä tajuntansa ja jäi ju-
nan telomaksi. Ji menetti vasemman kätensä ja jalkansa. 
Elämisen edellytykset Pohjois-Koreassa muuttuivat hei-
koista olemattomiksi.

Vuonna 2006 Ji lähti epätoivoiselta vaikuttaneelle 
pakomatkalle. Hän nilkutti isänsä tekemien kainalosauvo-
jen varassa lähes 10 000 kilometrin matkan Etelä-Koreaan.

Ji Seong-ho on pohjoiskorealainen loik- 
kari, joka nykyisin harjoittaa yliopisto- 
opintoja Etelä-Koreassa ja johtaa ihmis-
oikeusjärjestöä, joka auttaa Pohjois- 
Koreasta paenneita maanmiehiään uuden 
elämän alkuun.

ISBN 9789523129108
Luokka 99.1
Suomennos Eve Risto
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 280 s.
Ilmestyy 10/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129368
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Patricia Gucci
GUCCI
Muoti-imperiumin vaiettu salaisuus

Vangitseva perhedraama ja ainutlaatuinen kurkistus 
maailmankuulun muotitalon kulissien taa 

Patricia Guccin teos on yhtä aikaa sekä valaiseva katsaus 
Guccin muoti-imperiumin syntyyn ja satumaisiin menes-
tyksen vuosiin että omakohtaisuudessaan koskettava ker-
tomus tarkoin vartioidusta perhesalaisuudesta.

Aldo Gucci loi isänsä perustamasta pienestä paikalli-
sesta käsityöläisyrityksestä Hollywoodin tähtien ja kunin-
kaallisten tunnetuksi tekemän globaalin brändin. Huiman 
menestyksen päivinä vauhtisokeus vei kuitenkin miehen 
mennessään, ja lopulta hänet tuomittiin vankeuteen vero-
lakien kiertämisestä. 

Hän joutui syrjään perheyrityksen johdosta ja sai seura-
ta, miten seuraava sukupolvi petti hänet ja pakotti koko su-
vun myymään yhdessä rakennetun muotitalon kansainvä-
liselle sijoitusyhtiölle.

Dramaattisen yrityshistorian ohessa Aldo Guccin tytär 
Patricia kertoo myös isänsä tarkoin varjellun rakkaustari-
nan, jonka paljastuminen olisi 1960-luvulla johtanut muo-
ti-imperiumin johtajan varmaan tuhoon.

Patricia Gucci syntyi Aldo Guccin ja hänen sihteerinsä 
Brunan salaisen rakkauden hedelmänä 1960-luvun alussa, 
jolloin perheellisen miehen syyllistyminen aviottoman lap-
sen hankintaan oli Italiassa rikos. Aldo ei kutenkaan voinut 
mitään tunteilleen Brunaa kohtaan, ja välttääkseen skan-
daalin hän lähetti raskaana olleen Brunan synnyttämään 
Lontooseen. Myöhemmin Aldo järjesti Brunan ja Patrician 
lähelleen Roomaan, missä hän yritti piilotella heitä Italian 
viranomisilta, medialta ja omalta perheeltään.

Patricia Guccin sydämeenkäyvä kertomus vanhemmis-
taan ja omasta salatusta elämästään perustuu hänen omiin 
muistoihinsa ja kokemuksiinsa, hänen äitinsä Brunan haas-
tatteluihin sekä Aldo Guccin ylitsepursuavan runsaisiin 
kirjeisiin rakastetulleen. ISBN 9789523129443

Luokka 99.1
Suomennos Sirpa Saari
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 360 s.
Ilmestyy 10/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129269

Patricia Gucci kävi koulunsa Englannissa, Italiassa ja Sveitsissä sekä 
opiskeli Yhdysvalloissa. Vuonna 1982 hän sai kutsun Guccin sukuyrityk-
sen hallitukseen, missä tehtävässä hän jatkoi vuoteen 1987 saakka, jol-
loin yritys myytiin Invetscorpille. Hänen isänsä Aldo Guccin kuoleman 
jälkeen Patriciasta tuli tämän ainoa perillinen, joka on keskittynyt luo-
maan omaa uraa erilaisten kirjallisten projektien parissa.
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Petri Lahti
MIKA POUTALA
Muutaman sadasosan tähden

Henkilökuva pikaluistelija Mika Poutalasta, joka hävisi 
olympiamitalin kahdesti muutamalla sadasosasekunnilla.

Ensimmäinen yrityksistä, Vancouverin olympialaisissa 
vuonna 2010, oli suistaa Poutalan elämän raiteiltaan. Kiso-
jen jälkeen hän mietti joka päivä yli vuoden ajan, miksi hor-
jahti ratkaisevalla hetkellä sisäkaarteessa, kun kirkkain mi-
tali oli enää muutamien rajujen luistimen potkujen päässä. 

Vaikka unelma olympiamitalista jäi kirvelevällä tavalla 
toteutumatta, epäonnistuminen yksittäisellä hetkellä antoi 
kypsyttelyn jälkeen uutta suuntaa Poutalan urheilijan ural-
le ja koko elämään. 

Nyt, nelinkertaisena olympiakävijänä ja EM-mitalistina 
hänet on valittu olympiakomitean urheiluvaliokunnan pu-
heenjohtajaksi. Poutala toimii myös asiantuntijana Yleis-
radion urheilulähetyksissä. Lisäksi Poutala vetää yhdessä 
Ilkka Palomäen kanssa huippu-urheiluun keskittyvää pod-
cast-ohjelmaa OlympiaCast.

Jäällä tapahtuneiden voittojen ja tappioiden lisäksi Pou-
tala ammentaa tarinoihinsa elämästään yksinhuoltajan lap-
sena, levottomista kouluvuosistaan, seikkailuistaan maail-
malla sekä uskostaan. 

Mika Poutalan kirja on tarina yrityksestä, erehdyksestä, 
etsimisestä, kasvusta ja kehittymisestä – sekä viestin viemi-
sestä eteenpäin.

Vantaalainen Petri Lahti on palkittu ur-
heilujournalisti ja Ilta-Sanomien urheilutoi-
mituksen esimies. Hän on toiminut alalla 
1980-luvun loppupuolelta lähtien monissa 
eri tehtävissä. Lahti toimitti vuonna 2018 
ilmestyneen tietokirjan Leonard Jägerskiöld 
Nilsson: Jalkapallon seuravaakunat – Jouk-
kueiden viralliset tunnukset ja niiden historia 
Suomen osuuden.  

ISBN 9789523128910
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
172 x 225 mm
Sidottu, läpikuvitettu
n. 260 s.
Ilmestyy 10/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129375
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Joe Nick Patoski & Bill Crawford
STEVIE RAY VAUGHAN
Ristitulessa
Elämäkerta

Kattava elämäkerta yhdestä kaikkien aikojen merkittävimmistä kitaristeista.

Kirja kartoittaa Stevie Ray Vaughanin elämän ja ainutlaatuisen musiikkiuran vaiheet. 
Kirja on myös kiehtova matka Texas bluesin ytimeen. 

Vaughan esiintyi ilta toisensa jälkeen ympäri maailmaa. Hänen ylivertainen tek-
niikkansa yhdistettynä blues-rockiin meni suoraan miljoonien kuulijoiden sydämiin.

Kuumeinen elämäntyyli vaati veronsa. Huumeet, alkoholi ja irtosuhteet olivat tu-
hota miehen. Vaughanin tuuperruttua 1987 Lontoossa kesken keikan hän lopulta 
aloitti katkaisuhoidon.

Raitistunut Stevie Ray palasi lavoille entistä vahvempana, mutta kohtalo puuttui 
peliin. Elokuussa 1990 Stevie Rayta kuljettanut helikopteri törmäsi laskettelurintee-
seen Wisconsinissa, ja kaikki koneessa olleet kuolivat. 

Timo Riihentupa
ALEXANDER BARKOV
Tapparan kasvatista NHL-kapteeniksi

Kirja käy läpi Aleksander Barkovin koko uran Tapparan junio-
riajoista NHL:n supertähdeksi ja oman joukkueensa Florida 
Pantherisin kapteeniksi.

Vaatimattomalla mutta äärimmäisen taitavalla tamperelaisella 
on kaikki kyvyt dominoida maailman kovimmassa jääkiekkolii-
gassa NHL:ssä koko 2020-luku. 

Tapparan juniorimyllyn läpikäynyt keskushyökkääjä debytoi 
SM-liigassa 16-vuotiaana, ja kolme päivää tulikasteensa jälkeen 
hänestä tuli liigan historian nuorin maalintekijä. 

Alle kaksi vuotta tästä Barkovin nimi painettiin isoilla kirjai-
milla myös NHL:n ennätyskirjaan, kun hänestä tuli maailman 
kovimman ammattilaisliigan nuorin maalintekijä. Barkov on ol-
lut yksi NHL:n kevätkauden tehokkaimmista pelaajista. 

Joe Nick Patoski on teksasilainen toimittaja ja kirjailija. Patoski kirjoittaa 
useisiin lehtiin, mm. Texas Observer, National Geographic, People magazine, The 
Los Angeles Times, The New York Times ja TimeOut New York. Hän on kirjoittanut 
lukuisia kirjoja Teksasista ja teksasilaisista, mm. Willie Nelsonin elämäkerran.

Bill Crawford on pop-kulttuuriin erikoistunut toimittaja ja kirjailija. Hän asuu 
Austinissa, Teksasissa.

Timo Riihentupa (s. 1990) on urheilutoimittaja, joka on seurannut jääkiek-
koa koko elämänsä ajan. Riihentupa on työskennellyt Satakunnan Kansassa vuo-
sina 2012–16. Nykyisin Riihentupa toimii avustajana Urheilulehdessä, Ilta-Sano-
missa, Aamulehdessä ja Satakunnan Kansassa. 

ISBN 9789523129146
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
220 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 180 s.
Netto 17,50 sis. alv
Ilmestyy 9/2019

ISBN 9789523128514
Luokka 78.993
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Suomennos Jere Saarainen
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 350 s.
Ilmestyy 8/2019
Sähkökirja ISBN 9789523128569
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Helsinkiläinen Susanna Ruuhilahti toimi vuosia mm. 
pop-artisti Robinin viestintäkoordinaattorina. Hän on kir-
joittanut artikkeleita musiikin kuntouttavasta vaikutukses-
ta sekä mm. teokset Koukuttavat suhteet, Mutta kuka kirjoitti 
sanat? sekä yhdessä Katriina Bildjuschkinin kanssa teoksen 
Puhutaan seksuaalisuudesta. Ruuhilahti on myös seksuaali-
terveyden asiantuntija ja logoterapeutti. 

Jeff Apter
BON SCOTT JA AC/DC 
1973–1980

Fanit ja kriitikot ovat yhtä mieltä siitä, että vuodet 1973–1980, 
kun Bon Scott oli yhtyeen riveissä, olivat AC/DC:n kulta-aikaa.

Harvinaisin otoksin kuvitettu kirja dokumentoi koko tuon 
hurjan aikakauden, alkaen Sydneyn lähiöissä heitetyistä ensim-
mäisistä keikoista aina Bon Scottin traagiseen kuolemaan vain 
33-vuotiaana. 

Noina vuosina yhtye levytti kuusi studioalbumia, keräsi maa-
ilmanlaajuisen uskollisen fanijoukon, teki kiertueen toisensa jäl-
keen ja aiheutti melkoisen määrän kaaosta ja pahennusta.

Susanna Ruuhilahti
TOMMI LÄNTINEN
Ääretön ikävä – Ura ja elämä

Tommi Läntinen kertoo kirjassa urastaan, musiikistaan ja elä-
mästään rocktähtenä, isänä, poikana ja ystävänä. Elämään on 
mahtunut monia ikimuistoisia hetkiä, koskettavia kohtaamisia 
sekä asioita ja päätöksiä, jotka jälkikäteen ovat kaduttaneet. 

Tommin lisäksi ääneen pääsevät läheiset, bändikaverit, fanit, 
musiikkimaailman gurut ja Tommin neljänkymmenen taiteilija-
vuoden aikana syntyneet laulut. 

Kirja tarjoaa ensipainoksessa lukijalle mahdollisuuden kuul-
la QR-koodin kautta aiemmin julkaisemattoman kappaleen 
Ääretön ikävä, joka syntyi kirjaa kirjoittaessa. Tämän kirjan luet-
tuaan tietää, kuka on Tommi Läntinen.

Kirja julkaistaan 22. elokuuta 2019 Tommi Läntisen 60-vuo-
tispäivänä.

Jeff Apter on australialainen kirjailija, joka on julkaissut yli 20 kirjaa. Hän on 
kirjoittanut elämäkertateokset mm. sellaisista musiikkimaailman tähdistä kuin 
Keith Urban, Johnny O’Keefe, Jeff Buckley, The Bee Gees ja Angus Young. Aiem-
min Apter työskenteli neljä vuotta Rolling Stone Australia -lehden toimittajana.

ISBN 9789523128811
Luokka 78.993
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 260 s.
Ilmestyy 22.8.2019
Sähkökirja ISBN 9789523129382

ISBN/EAN 9789523128606
Luokka 78.993 
Suomennos Päivi Paju
Kansi Mark Case
Koko 220 x 220 mm
Sidottu, nelivärikuvitettu
256 s.
Ilmestyy 9/2019
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Laura Kolbe, Samu Nyström & Henrik Tala
HELSINKI 1939
Pääkaupunki ja suuri käänne

Vuoden 1939 alkaessa Suomen nuori kansakunta oli vii-
mein päässyt vaurastumisen ja kehityksen tielle. Erityises-
ti tämä näkyi maan pääkaupungissa, jonne oli 1930-luvul-
la kohonnut liuta uusia maamerkkejä kuten Eduskuntatalo, 
Postitalo, Naistenklinikka, Lasipalatsi, hotelli Torni – sekä 
vuoden 1940 olympialaisia varten rakennetut Messuhalli ja 
Olympiastadion.

Juhlapuheissa korostettiin olympiahankkeen merkitys-
tä – vuonna 1939 tehtävillä valmisteluilla varmistettaisiin, 
että Suomi voisi näyttävästi astua kansainvälisen huomion 
keskipisteeseen.

Mitä pidemmälle vuosi 1939 eteni, sitä enemmän elä-
mää alkoivat kuitenkin varjostaa koko Euroopan taivaan 
synkentäneet pilvet. Olympialaisten sijaan edessä olivat lo-
pulta talvisodan kuukaudet.

Professori Laura Kolbe tarkastelee vuoden 1939 Helsin-
kiä hallinnon ja kunnallispolitiikan näkökulmasta. 

Dosentti Samu Nyström kirjoittaa kaupunkielämän ar-
jesta ja juhlasta seuraten, miten sota lopulta vyöryi vastus-
tamattomasti helsinkiläisten elämään. 

Filosofian tohtori Henrik Tala käy läpi kansainvälisen poliittisen murroksen vaiheita päähenkilönään pääministeri A. K. 
Cajander, joka pyrki luovimaan Suomea odotettavissa olevan suursodan varjosta kohti rauhan väyliä ja samaan aikaan varus-
tamaan maata siltä varalta, että sotaan kuitenkin jouduttaisiin.

Tekstien rinnalla oman tarinansa kertoo läpi kirjan kulkeva kuvitus, historialliset valokuvat vuoden 1939 Helsingistä. 
Teos jatkaa Helsinki-kirjasarjaa, jossa on aikaisemmin julkaistu Helsinki 1918 – Pääkaupunki ja sota (2008) sekä Helsinki 

1945 – Pääkaupunki ja rauha (2015).

ISBN 9789523128880
Luokka 92.7
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 220 x 220 mm
Sidottu, läpikuvitettu
n. 160 s.
Ilmestyy 10/2019

FT Laura Kolbe on Helsingin yliopiston Euroopan historian professori. Hänen kirjallinen tuo-
tantonsa on laaja ja käsittää sekä historiatieteen tutkimuskirjallisuutta että suuren yleisön kirjoja.

FT Samu Nyström on Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti. Hän 
on myös tietokirjailija, jonka tuotantoon kuuluu mm. useita Helsingin historiaa käsitteleviä kirjoja.

FT Henrik Tala on taloushistoriaan ja yrityshistoriaan erikoistunut tutkija ja tietokirjailija. Hän 
on aiemmin julkaissut mm. teoksen Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat (2014).
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Bair Irincheev on pietarilais-helsinkiläinen sota-
historian tutkija, kirjailija ja Kannaksen sotamuseon 
johtaja. Irincheev on aiemmin julkaissut mm. teok-
set Talvisota venäläisin silmin ja Kannaksen suurtaistelut 
kesällä 1944 venäläisin silmin sekä yhdessä Sergei La-
renkovin kanssa teoksen Sodan pitkät varjot – taistelu-
jen jäljet ennen ja nyt.

Heikki Lehtonen
SODASSA KUOLLEET  
MANNERHEIM-RISTIN RITARIT

Heikki Lehtonen on koonnut teokseensa kaikkien vuosina 
1941–1945 sodassa kuolleiden Mannerheim-ristin ritarien elä-
mänkaaren, sotatien ja kuolinolosuhteet.

Nyt ilmestyvässä uudessa teoksessa sodassa edesmenneiden 
ritareiden teot ja viimeiset vaiheet tulevat ensimmäistä kertaa 
yksien kansien väliin.

Teos perustuu laajoihin arkisto-, kirjallisuus- ja haastattelu-
lähteisiin, ja se sisältää myös tiivistetyn historian kunniamerkeis-
tä ja niiden myöntämisestä.

Bair Irincheev
JATKOSODAN DIPLOMATIA 
VENÄLÄISIN SILMIN 

Kirja valaisee Neuvostoliiton, länsiliittolaisten ja Ruotsin roolia 
jatkosodan diplomatiassa 1941–1944. Ainutlaatuista kirjassa on 
erityisesti venäläinen näkökulma Suomen kohtalonkysymyksiin. 
Kirjassa tuodaan uusia näkökulmia mm. Ison-Britannian sodan-
julistukseen Suomelle 6.12.1941, Yhdysvaltojen diplomatiape-
liin, ”kolmen suuren” keskusteluun Suomen kohtalosta Tehera-
nin konferenssissa 1943, vaikeisiin neuvotteluihin Moskovassa 
maaliskuussa 1944 ja välirauhan solmimiseen Moskovassa syys-
kuussa 1944.

Kirja perustuu venäläisiin arkistolähteisiin, joista monet tule-
vat nyt julkisuuteen ensimmäistä kertaa.

Heikki Lehtonen on Mannerheim-ristin ritarien 
säätiön hallintoneuvoston jäsen. Hän on pitkään tut-
kinut ritareiden saavutuksia ja kohtaloita niin sodassa 
kuin rauhankin aikana. Lehtonen on mm. tehnyt kun-
niakäynnin jokaisen 190 edesmenneen ritarin hau-
dalle ja toimittanut käyntien pohjalta kirjan Manner-
heim-ristin ritareiden hautamuistomerkit. Kunnianosoitus 
veteraanisukupolville. 

ISBN 9789523129016
Luokka 92.73
Suomennos Mirko Harjula
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu
n. 250 s.
Ilmestyy 10/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129399

ISBN 9789523128903
Luokka 99.23
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy 
160 x 222 mm
Sidottu
n. 300 s.
Ilmestyy 9/2019
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Heinrich Fraenkel & Roger Manvell
HEINRICH HIMMLER
SS:n ja Gestapon päällikkö 

Heinrich Himmler oli yksi natsi-Saksan vaikutusvaltaisimmista 
ja pelätyimmistä miehistä.

Kattava elämäkertateos perustuu amerikkalaisiin ja saksalai-
siin arkistolähteisiin sekä Himmlerin perheenjäsenten ja hänen 
alaisinaan palvelleiden haastatteluihin. Ensikäden tietoa ovat an-
taneet mm. Himmlerin lapset Gudrun ja Gebhard.

Kirja avaa ainutlaatuisen näkymän pahamaineisen natsijohta-
jan yksityiselämään, toimintaan ja vakaumukseen. 

Suomenkielisen laitoksen esipuheen on kirjoittanut dosentti 
André Swanström. Esipuheessa selvitetään mm. Himmlerin yh-
teydet Suomeen.

”Paras olemassa oleva elämäkertateos Himmleristä.”  
– New York Review of Books

Jukka Kyösti
TYKISTÖKOMENTAJA EVERSTI 
BROR KRAEMER

Eversti Bror Kraemer on tykistötiedustelun kehittäjä ja tu-
lisuunnitelmatekniikan uranuurtaja Suomessa. Kraemer 
kehitti tykistön käyttöä erityisesti valokuvatiedustelun ja 
tarkan maalintamisen keinoin. Korpiselkä, Tuulos, Syväri 
ja Nietjärvi ovat nimiä, jotka toivat kunniaa Kraemerin joh-
tamalle kenttätykistölle.

Kirja pohjautuu aineistoon, joka sisältää merkittävän 
määrän sodanajan operaatioihin ja tykistötiedusteluun liit-

tyviä alkuperäisiä asiakirjoja sekä mit-
tavan ennen julkaisemattomien so-
danaikaisten valokuvien kokoelman.

Roger Manvell ja Heinrich Fraenkel ovat tunnustettuja historioitsijoita, jot-
ka ovat tehneet yhteistyötä usean Saksan kolmatta valtakuntaa käsittelevän tut-
kimusprojektin parissa. Parhaiten heidät tunnetaan yhdessä kirjoittamistaan nat-
sijohtajien elämäkerroista. Heidän aiemmin suomennettuja teoksiaan ovat mm. 
Operaatio Valkyyria ja Goebbels – Kolmannen valtakunnan propagandaministeri.

Dosentti André Swanström on kirkkohistorioitsija, joka on tutkinut mm. 
toisen maailmansodan sotapropagandaa ja antisemitismiä. Nämä aiheet ovat 
johdattaneet hänet suomalaisten SS-miesten jäljille. Hänen tutkimuksensa ovat 
herättäneet laajaa huomiota Suomessa ja kansainvälisestikin.

Parkanolainen Jukka Kyösti (s.1967) on 
aiemmin kirjoittanut yhdessä Synnöve Fro-
min kanssa teoksen Suomalaisena SS-miehenä 
itärintamalla. 

ISBN 9789523128828
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy 
170 x 245 mm
Sidottu, läpikuvitettu
n. 260 s.
Ilmestyy 8/2019

ISBN/EAN 9789523129153
Luokka 99.1 
Suomennos Pertti Jokinen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 250 s.
Ilmestyy 9/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129405
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Jonathan North
TOISEN MAAILMANSODAN 
ASEPUVUT

Kattava ja asiantunteva hakuteos esittelee Britannian, Yh-
dysvaltain, Saksan, Neuvostoliiton, Japanin sekä muiden 
liittoutuneiden ja akselivaltojen armeijoissa käytetyt soti-
laspuvut ja varusteet.

Teos sisältää 600 valokuvaa ja tarkkaa piirrosta eri mai-
den univormuista, varusteista, aseistuksesta, arvomerkeis-
tä ja tunnuksista.

Sotaa käytiin eri puolilla maailmaa hyvin erilaisissa olo-
suhteissa ja siksi tarvittiin myös monenlaisia varusteita. 

Toisen maailmansodan syttyessä vuonna 1939 sotilai-
den univormut ja varusteet olivat vielä varsin samanlaisia 
kuin ensimmäisen maailmansodan aikaan. Sodan jatkues-
sa asepukuihin tehtiin paljon muutoksia, jotta ne vastaisi-
vat paremmin kulloisiakin olosuhteita.

Ainutlaatuisen kattava hakuteos esittelee niin Nor-
mandiassa taistelleiden Britannian jalkaväkijoukkojen ja 
Burmassa sotineiden japanilaisten univormut kuin suo-
malaisten sotilaiden talvivarusteet tai kiinalaisten naispar-
tisaanien puvutkin.

Jonathan North on englantilainen historioitsija, joka on julkaissut lu-
kuisia tietoteoksia Ranskan vallankumouksesta ja Napoleonin ajasta se-
kä eri maiden asepuvuista ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa.

ISBN 9789523129160
Luokka 90.35 
Suomennos Tapio Kakko
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
210 x 290 mm
Sidottu, nelivärinen
256 s.
Ilmestyy 10/2019
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Tapio Luoma
SIUNAUKSEN SALAISUUS 

Arkkipiispan viisaita ja rohkaisevia sanoja  
kauniina lahjakirjana

Siunauksessaan Jumala antaa meille pelkkää hyvää silloinkin, 
kun asiat eivät mene omien suunnitelmiemme ja toiveidemme 
mukaan. Siunauksen salaisuus piilee Jumalan rakkaudessa ja läs-
näolossa.  

Tapio Luomalla on taito tuoda kristillinen perinne lähelle tätä 
aikaa ja tehdä Raamattu eläväksi arjessa, jota elämme. Isoteksti-
nen kirja sopii myös niille, jotka eivät jaksa lukea paljon.

Johan Egerkrans 
KUOLEMATTOMAT HIRVIÖT

Ruotsalainen mestarikuvittaja Johan Egerkrans vie lukijan maa-
giselle matkalle yliluonnolliseen. Kaikkialla maailmassa kerro-
taan tarinoita vampyyreista, zombeista, ihmissusista ja muista 
elävistä kuolleista, jotka nousevat haudoistaan ja herättävät kau-
hua ihmisten keskuudessa. 

Tämä teos esittelee neljäkymmentä kuoleman sääntöjä uh-
maavaa hirviötä vertahyytävässä vaikuttavuudessaan. Kirjan ri-
kas kuvitus ja kiehtovat tekstit herättävät vanhat legendat eloon 
ennennäkemättömällä tavalla.

Tapio Luoma on Suomen evankelisluterilaisen kir-
kon arkkipiispa. Hän on oppiarvoltaan teologian toh-
tori ja väitellyt teologian ja luonnontieteiden suhtees-
ta. Teologisen kirjallisuuden lisäksi hän on julkaissut 
mm. hartauskirjat Iloa ja siunausta sinulle, Siunausta ja 
varjelusta elämääsi ja Siunauksen siivin.

Johan Egerkrans on tukholmalainen kuvittaja, joka 
työskentelee kirjojen, elokuvien ja pelien parissa. Hän-
tä kiehtovat erityisesti taruolennot, fantasiahahmot ja 
muinaiset eläimet. Suomeksi Egerkransilta ovat aiem-
min ilmestyneet kirjat Pohjoismaiset taruolennot, Pohjois-
maiset jumalolennot, Kaikkien aikojen dinosaurukset sekä 
Lentoliskot ja merihirviöt.

ISBN 9789523128835
Luokka 85.22
Suomennos Timo Korppi
Kansi Johan Egerkrans 
230 x 280 mm
Sidottu, nelivärinen 
126 s. 
Ilmestyy 8/2019

ISBN/EAN 9789523128842
Luokka 24.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
220 x 220 mm 
Sidottu, nelivärinen
60 s.
Ilmestyy 5/2019
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Sarita Kotkavalkama
VILUKISSAN SUKKA-AARRE
Pinta- ja kirjoneuleiden näyttävät 
yhdistelmät

Uusia taidokkaita sukkamalleja toiseen 
painokseen ehtineen Vilukissan villasukat 
-kirjan tekijältä

Vilukissan sukkamallit ovat nyt vielä entistäkin houkutte-
levampia. Tällä kertaa mukana on malleja, joissa kirjoneu-
leeseen on yhdistelty taidokkaasti erilaisia pinta- ja palmik-
koneuleita. 

Värikkäät kirjoneulekuviot yhdessä vaihtelevan neule-
pinnan kanssa antavat sukille aivan uuden ilmeen.

Kirjan ohjein syntyvät esim. kaksivärisin palmikoin ko-
ristellut sukat tai uudella tekniikalla tasoneuleena toteutet-
tavat palmikkosukat. 

Muutamassa mallissa kuviot on tehty kokonaan kerros-
rivinousuna, joka on näyttävyydestään huolimatta kirjo-
neuletta osaamattomalle aloittelijallekin helppo tekniikka. 

Kirja sisältää ohjeet 14 erilaiseen sukkamalliin, ja sukat 
on neulottu kokoon 38/39. Kirjasta löytyy myös sukkien 
kokotaulukko, jonka avulla löytyy jokaiselle sopiva terän 
pituus.

Sarita Kotkavalkama on Helsingissä 
asuva neulekirjailija ja freelancer-toimitta-
ja. Aiemmin häneltä ovat ilmestyneet neu-
lekirjat Neuleita tumpeloille, Vilukissan villa- 
sukat sekä Vilukissan kirjosetti. Saritan neule-
ohjeita on julkaistu myös Kauneimmat Kä-
sityöt -lehdessä, jossa Sarita pitää Vilukissan 
villit kuviot -nimistä palstaa. Neulekirjojen 
ja toimittajanhommien lisäksi Sarita tekee 
yhteistyötä D-oom Productsin kanssa, jos-
sa on myynnissä hänen suunnittelemiaan 
ja valmistamiaan roolipelituotteita. Lisäksi 
hän tekee neule- ja ompelutöitä tilauksesta.

ISBN/EAN 9789523129023
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
144 s.
Ilmestyy 9/2019
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Kerstin Balke
VILLASUKKIEN UUDET TRENDIT

25 uutta värikästä sukkamallia sekä pienille että suurille ja-
loille. 

Koko perheelle on helppo neuloa istuvat sukat kokojen 
20/21–46/47 ohjeilla.

Kaikissa tämän kirjan sukkaohjeissa on 4 silmukan mal-
likerta, joten kuviot on helppo soveltaa erikokoisiin suk-
kiin. Yhdessä luvussa esitellään useita sukkamalleja pie-
nille jaloille. Kirjailija antaa lisäksi vinkkejä, miten neuloa 
oikeankokoiset sukat kullekin koolle. 

Neulonnan avuksi on kirjassa selitetty perustekniikat ja 
annettu QR-koodilinkit internetin saksankielisiin opetus-
videoihin.

Kathrin Haufler
IHANAT HYVÄNOLON PEITOT

Kokoelma upeita neulepeittoja moneen käyttöön. Tässä 
kirjassa on ohjeet useille taitotasoille sopivista erikokoisis-
ta peitoista.

Kukin löytää kirjasta omaan sisustustyyliinsä tai halua-
maansa käyttötarkoitukseen sopivat lempimallinsa. Oh-
jeet on jaettu eri lukuihin tyylin mukaan: kaupunkiasunto, 
omakotitalo, mökki ja rantahuvila.

Peittoja täydentävät niihin sopivat muut neuletyöt kuten 
lattia- ja sohvatyynyt, niskatyynyt ja rahit.

Mukana on paljon neulemalleja, jotka eivät vaadi suur-
ta osaamista ja soveltuvat hyvin rennoksi neuleprojektiksi. 
Lopputulos on kuitenkin ainutlaatuinen mestariteos!

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. 

Kathrin Haufler on tunnettu saksalai-
nen neulemallien suunnittelija ja neule-
kirjojen tekijä.

ISBN 9789523128859
Luokka 65
Suomennos Sanni Hyytiä
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 240 mm
Nidottu, nelivärinen
112 s.
Ilmestyy 5/2019

ISBN 9789523128866
Luokka 65
Suomennos Sanni Hyytiä
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 170 x 230 mm 
Nidottu, nelivärinen
192 s.
Ilmestyy 7/2019
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Eine Kinnula
KOUKULTANI
Virkkaa kaunista ja  
käytännöllistä kotiin

Taitava virkkausmallien kehittäjä ja käsityökurssien vetä-
jä Eine Kinnula on koonnut kauneimmat kodin sisustami-
seen ja arjen askareisiin liittyvät virkkausmallinsa kansien 
väliin.

Arkikäyttöön kirjassa on ohjeita mm. patalappuihin, 
pannunalusiin, käsipyyhkeisiin ja pannujen pintaa suojaa-
viin pannunvälisiin.

Kirjassa on myös ohjeet käteviin monitoimipusseihin, 
joissa esimerkiksi hedelmät ja vihannekset kulkevat kau-
pasta kotiin muovipusseja ekologisemmin. 

Kodin sisustusta täydentävät torkkupeitot, sisustustyy-
nyt, ruukunsuojat ja pöytäliinat.

Hauskoja ja käytännöllisiä virkkausideoita ovat vetokoi-
ra ja vilukissa, jotka toimivat ovistoppareina ja vedon estä-
jinä ovensuussa.

Löytyypä kirjasta hauskoja ohjeita polkupyörän ”puke-
miseenkin”.

Eine Kinnula on joroislainen 
KouKultani-brändin luoja. Hän 
suunnittelee virkkaustöitä ja pi-
tää suosittuja virkkauskursseja.

ISBN 9789523129177
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 230 mm
Nidottu, nelivärinen
n. 160 s.
Ilmestyy 10/2019
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Pirkko Vekkeli
MUISTOJENI KIILTOKUVAT

Tässä kirjassa palataan kiiltokuvien historiaan – ja muistoi-
hin, joita ne herättävät. 

Kiiltokuvat kuuluvat ennen kaikkea sodanjälkeisten 
suurten ikäluokkien tyttöjen, heidän tyttäriensä ja vielä tyt-
tärientyttäriensäkin lapsuuteen. 

Kiiltokuvat, niiden keräily, vaihdanta ja ystäväkirjoihin 
liimailu on monen sukupolven yhteinen muisto, osa kollek-
tiivista nostalgiaa, joka ihastuttaa edelleen.

Kiiltokuvien historia yltää 1800-luvulle, kun kuvia opit-
tiin monistamaan ja käsittelemään lakan ja korkopuristus-
tekniikan avulla. Painetut kiiltokuvat saavuttivat pian suu-
ren suosion. 

Suomessakin kiiltokuvia liimattiin ystävien kesken kier-
täviin muistovihkoihin jo varhain, mutta koko kansan lap-
suusmuistoihin ne kiertyivät ennen kaikkea sodanjälkeisis-
tä vuosista alkaen.

Kukkakorit, enkelit, lapset, eläimet, luonto… kiiltoku-
vien aihemaailma oli loputon. Ehtymätön on myös muisto-
jen virta, joka tänäkin päivänä pulppuaa kiiltokuvia kerän-
neiden tyttöjen tarinoista.

Omista lapsuuden kiiltokuvistaan kertovat mm. Sinikka 
Sokka, Marjatta Tapiola, Jaana Saarinen. 

ISBN 9789523129115
Luokka 79.86
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 120 s.
Ilmestyy 10/2019

Pirkko Vekkeli on toimittaja ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut usei-
ta henkilökuva- ja elämäkertateoksia, mm. Marja Suna, suomalainen muo-
toilija, Liisa Lipsanen – bisneslady, Raili Hulkkonen, kauneuden suurlähettiläs 
ja Kristiina Halkola - jos rakastat. Yhdessä Ismo Loivamaan kanssa hän on 
julkaissut teokset Unohtumaton Ansa Ikonen, Lumoava Eeva-Kaarina Vola-
nen, Åke ja minä sekä Sylvi Salonen – Viimeinen diiva.
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Raili Mikkanen & Laura Haapamäki
SUOMEN LASTEN AARRELAIVAT

Jännittävä lasten tietokirja kutsuu sukeltamaan seikkailuun.
Merten pohjassa lepää vanhojen laivojen hylkyjä, joista jo-

kaisella on oma tarinansa. Suomen vesistä niitä voi löytää poik-
keuksellisen paljon, sillä vähäsuolaisessa viileässä vedessä hylyt 
säilyvät satoja vuosia.

Vanhat laivat ovat arvokkaita löytöjä, sillä niistä ja niiden esi-
neistöstä saadaan paljon tietoa entisajan elämästä. Ja onpa syvyyk-
sien kätköistä mahdollista löytää ihan oikeita aarrelaivojakin.

Kiehtovin tarinoin ja mielikuvitusta ruokkivin kuvin kirja vie 
entisaikojen merenkulun jännittävään maailmaan.

Ikäsuositus 4–10 v.

Juhani Töytäri
KOKO PERHEEN TIETOVISA
1001 kysymystä ja vastausta
1001 tietokilpailukysymystä hauskaksi ajankuluksi, illanvieton 
ohjelmanumeroksi tai perheen yhteisiin hetkiin.

Kysymykset on koottu kymmenen kysymyksen sarjoiksi. Vas-
taukset löytyvät kysymyssivun kääntöpuolelta, ja siellä on myös 
valmiina neljälle kilpailijalle taulukko pisteiden laskua varten.

Visailukirja on viihdettä parhaimmillaan. Tietäminen, arvaa-
minen, oivaltaminen ja uusien asioiden oppiminen on palkitse-
vaa. Monipuolisen visailukirjan kysymykset on laadittu niin, että 
oikea vastaus on usein pääteltävissä tai arvattavissa. 

Raili Mikkanen on palkittu kirjailija ja toimittaja. 
Hän on julkaissut lukuisia romaaneja ja lastenkirjo-
ja. Suomen lasten aarrelaivat on jatkoa sarjalle, jossa 
aiemmin ovat ilmestyneet Suomen lasten linnakirja, 
Mennään sirkukseen ja Suomen lasten majakkakir-
ja. Mikkanen on saanut Finlandia Junior -palkinnon, 
Suomen Tietokirjailijat ry:n Tietopöllö-palkinnon 
sekä arvostetun Anni Swan -palkinnon. 

Laura Haapamäki on rovaniemeläinen kuvitta-
ja ja graafinen suunnittelija. Hän on kuvittanut mm. 
Päivi Alasalmen ja Sari Peltoniemen kirjoja.

Positiivarit Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Juhani Töytäri on 37 vuoden 
ajan toiminut positiivisen elämänasenteen sanansaattajana luennoiden yrityk-
sissä, yhteisöissä ja avoimissa yleisötilaisuuksissa sadoille tuhansille kuulijoille ja 
kustantanut lukuisia aiheeseen liittyviä menestysteoksia. Visailukysymysten laa-
dinta on viimeisten kymmenen vuoden kuluessa muodostunut Juhanille rak-
kaaksi harrastukseksi ja nyt siis myös kirjaksi.

ISBN 9789523128804
Luokka 79.814
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
145 x 190 mm
Sidottu
n. 220 s.
Ilmestyy 6/2019

ISBN 9789523129184
Luokka L85 
Kansi Laura Haapamäki
210 x 230 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 96 s.
Ilmestyy 9/2019
Sähkökirja
ISBN 9789523129429

©
 T

ap
io

 L
ev

äa
ho



LASTEN JA NUORTEN KIRJAT  35

Annukka Kiuru & Sirkku Linnea
TONTTU TOLJANTERI JA 
JOULUPUKIN UUDET VAATTEET

Vihdoin uusi Tonttu Toljanteri -kirja!

Kaksi aiempaa kirjaa myyneet yhteensä 15 000 kpl.

Moni tuntee hyväsydämisen ja kommelluksille alttiin 
Tonttu Toljanterin, mutta harva tietää, kuinka hän nuore-
na tonttuna tutustui joulupukkiin. 

Kaikki alkaa päivästä, jolloin Toljanteri törmää kauppias 
Ruplanderiin. Tämä on matkalla Korvatunturille myy-
mään joulupukille niin ihmeellisen hienoa vaatekertaa, et-
tei sitä edes näe, jollei ole kyllin viisas.

Toljanteri ei ole, ja mitä enemmän hän asiaa pohtii, sen 
vakuuttuneemmaksi hän tulee tehtävästään. Hänen on es-
tettävä kaupat. Joulupukin on lähdettävä aaton ajelulleen 
asussa, jonka tyhmäkin näkee, muuten olisi monen joulu-
mieli koetuksella.

Toljanteri ryntää kauppiaan perään vikkelillä kintuil-
laan, jotka tapaavat olla useamman askeleen edellä ajatusta 
ja harkintaa. Mutkikas matka sisältää jännittäviä käänteitä 
ja yllättäviä kohtaamisia. Sen päässä odottaa aivan erityi-
nen joulu, jonka pulmat Toljanteri todellakin tulee ratkais-
seeksi.

4−10-vuotiaille.

ISBN 9789523129047
Luokka L84.2 
Kansi Sirkku Linnea ja  
Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 230 mm 
Sidottu, nelivärinen piirroskuvitus
104 s.
Ilmestyy 10/2019
Sähkökirja ISBN 9789523129412

Annukka Kiuru on Vantaalla asuva dramaturgi, joka on kirjoittanut lapsille teatteriin ja televi-
sioon liki kahdenkymmen vuoden ajan. Hän on Tonttu Toljanterin alkuperäinen luoja ja tv-sarjan 
käsikirjoittaja. 

Jyväskyläläinen kuvittaja Sirkku Linnea on valmistunut graafiseksi suunnittelijaksi Lahden muo-
toiluinstituutista. Hän on tehnyt kuvituksia useisiin kirjoihin, mm. Suomalaiset taruolennot, Suomen 
myyttiset eläimet, Lapsen oma pandakirja ja Suomen lasten majakkakirja. 

Tonttu Toljanteri ja joulupukin uudet vaatteet on kirjailija Annukka Kiurun ja kuvittaja Sirkku Linnean 
viides yhteinen kirja. Aiemmin Minerva on julkaissut heidän teoksensa Tonttu Toljanteri ja joulupukin 
salainen tehtävä, Tonttu Toljanteri ja outo jouluvieras, Moksun paja sekä Moksu ja Avaruus-Osmo.



Pokkarit

Mikko Haaja 
LÄPI TULIHELVETIN
ISBN 9789523128958
Luokka T84.2
Ilmestyy 6/2019

Masaji Ishikawa
PAKO HELVETISTÄ - KOHTALONA 
POHJOIS-KOREA
ISBN 9789523128996
Luokka T99.1
Ilmestyy 9/2019

Peter James
KUOLEMA SANELEE 
EHDOT
ISBN 9789523128941
Luokka T86.14
Ilmestyy 10/2019

Keijo Tahkokallio
USKALLA OLLA 
LAPSELLESI AIKUINEN
ISBN 9789523128972
Luokka T14.61
Ilmestyy 8/2019

Robert Sutton 
TYÖPAIKAN KUSIPÄÄT - 
SELVIYTYJÄN OPAS
ISBN 9789523128989
Luokka T17.3
Ilmestyy 9/2019

Britt Karin Larsen
FINNSKOGEN, 
ELÄMÄN KEHTO
ISBN 9789523128965
Luokka T84.2
Ilmestyy 10/2019

36 POKKARIT

Linda Palm & Jessica Lindholm
ALLI SIIVOAA
Alli on pieni iloinen ja utelias tyttö, jonka touhuja seurataan uudessa 
1–5-vuotiaille suunnatussa lastenkirjasarjassa. Tässä kirjassa Alli aut-
taa äitiä siivouksessa, ja pieniä kommelluksiahan siitä seuraa.

Ruotsissa sarja on yksi suosituimmista aivan pienille lapsille suun-
natuista kirjasarjoista. Se on käytössä myös esiopetuksessa.

Alli-kirjojen lauseet ovat yksinkertaisia ja tapahtumat, tunteet ja 
esineet pienille lapsille helposti tunnistettavia. Kuvien väritys on 
suunniteltu nostamaan esiin tärkeät asiat – Allin ja sen, mitä hän tekee.

Aivan pienetkin lapset voivat ”lukea” kirjaa osoittelemalla kuvia ja 
kertomalla, mitä tarinassa tapahtuu.

Linda Palm on ruotsalainen 
esikoulun opettaja, joka on kir-
joittanut useita lasten kuva- ja 
oppikirjoja. Hän on myös suo-
sittu luennoitsija. 

Jessica Holm on ruotsalai-
nen kuvittaja. Lukuisten lasten-
kirjojen lisäksi hän on tehnyt 
kuvituksia oppimateriaaleihin, 
lehtiin ja postikortteihin.

ISBN 9789523129078
Luokka L85.2 
Suomennos Birgit Huttunen
Kansi Jessica Lindholm
200 x 200 mm
Sidottu, nelivärinen, 40 s.
Ilmestyy 9/2019
Sähkökirja
ISBN 9789523129436
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Äänikirjoina saatavissa

Anna Ekberg
USKOTTU NAINEN
ISBN 9789523128637 

Anna Ekberg
SALATTU NAINEN
ISBN 9789523126749

Sonia Paloahde
AAVISTUS
ISBN 9789523128743

Pierre Lemaitre
ALEX
ISBN 9789523127135

Pierre Lemaitre
PETOKSEN HINTA
ISBN 9789523128675

Pierre Lemaitre
TULEN VARJOT
ISBN 9789523127753

Pierre Lemaitre
VERIHÄÄT
ISBN 9789523126770

Pierre Lemaitre
SILMUKKA
ISBN 9789523125742

Emma Rous
AU PAIR
ISBN 9789523128682

Peter James
KIISTATON TODISTE
ISBN 9789523128668

Peter James
KUOLEMA SANELEE EHDOT
ISBN 9789523127739

Peter James
TÄYDELLISYYDEN HINTA
ISBN 9789523126763

Peter James
KUOLEMA KULKEE 
KULISSEISSA
ISBN 9789523120884

Peter James
KUOLEMA EI RAKASTA KETÄÄN
ISBN 9789523125735

Peter James
KUOLEMAAN ASTI SINUN
ISBN 9789523125759

Harlan Coben
ÄLÄ PÄÄSTÄ IRTI
ISBN 9789523127746

 

Aino-Mari Tuuri
LAPSET VAI TYÖ  
– Uskallanko perustaa perheen
ISBN 9789523127760

Keijo Tahkokallio
USKALLA OLLA  
LAPSELLESI AIKUINEN
– Kuinka kasvatat lapsistasi
onnellisia ja tasapainoisia
ISBN 9789523127777

Tomi Lindblom
JOEL HALLIKAINEN  
– Elämäni tarina
ISBN 9789523127814

Irene Naakka
HULLU KUIN ÄIDIKSI TULLUT  
– Äitiyden pilvilinnat ja todellisuus
ISBN 9789523126787

J. K. Tamminen
PASILAN MIES
ISBN 9789523124998

J. K. Tamminen
KILPIMIES
ISBN 9789523125667

Tommy Hellsten
PYSÄHDY – OLET JO PERILLÄ :
12 oivalluksen polku
ISBN 9789523125766
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9789523127852

9789523126961

9789523127937

9789523126169

9789523127210

9789523128293

9789523127876

9789523125865

9789523128125

9789523127944

9789523128040

9789523124394

9789523127883

9789523127166

9789523125711

9789523128262

9789523128057

9789523128002

9789523127869

9789523125957

9789523128286

9789523125995

9789523127791

9789523126916

9789523127890

9789523127036

9789523127999

9789523127968

9789523128064

9789523126909

9789523127821

9789523126954

9789523127906

9789523127227

9789523127173

9789523128088

9789523127845

9789523127159

9789523127920

9789523125858

9789523127272

9789523128026

9789523127838

9789523127142

9789523127913

9789523125988

9789523127043

9789523128071
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9789523126299

9789523124448

9789523126879

9789524924740

9789523127067

9789523128163

9789523127197

9789523125049

9789523128149

9789523126084

9789523127029

9789523128521

9789523127234

9789523124875

9789523128156

9789523126091

9789523127180

9789523127289

9789523126305

9789523126862

9789523126060

9789523126978

9789523128187

9789523127050

9789523125872

9789523128132

9789523126312

9789523126190

9789523127005

9789523128095

9789523126893

9789523128538

9789523125216

9789523126824

9789523126022

9789523128118

9789523127975

9789524924559

9789523126985

9789523128170

9789523128019

9789523128101

9789523127265

9789523126176

9789523127012

9789523128613
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Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:

Samu Nyström
OODI SIVISTYKSELLE
Helsingin työväenopisto 100 vuotta
Helsingin työväenopiston 100-vuotisjuhlakirja 

Johanna Aminoff-Winberg (toim.)
RITARIHUONE JA SUOMEN AATELISSUVUT
Ritarihuoneen 150-vuotisjuhlakirja

Reijo Ikävalko
ILTATUULEN VIESTI
Aikamiehet 50 vuotta 1964–2014
Aikamiehet-lauluyhtyeen juhlakirja

Minerva Kustannus toimittaa tilauskirjoja yritysten ja 
yhteisöjen erilaisiin tarpeisiin mm.:

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

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

K
ir

ja
pa

in
o 

K
ar

i K
y 2

01
9

TILAUSKIRJOJA

Vuosien ammattitaidoilla ja 
kilpailukykyisin hinnoin!


