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Hyvä syy juhlia!

Vuonna 2016 Minerva Kustannus Oy juhlii 25-vuotista taivaltaan 
omaan tyyliinsä eli lukuisien kirjojen parissa ja kovan työn merkeissä. Noihin vuosiin 
mahtuu paljon: tuhatkunta eri titteliä satojen eri kirjailijoiden kirjoittamana, yhteen-
sä useita miljoonia lukukokemuksia suomalaisten nautittavaksi. Minerva Kustannus on 
vuosien aikana omalla tinkimättömällä linjallaan saavuttanut vankan aseman suomalai-
sessa kustannuskentässä ja lukijoiden parissa. 

Kuluneen neljännesvuosisadan aikana sekä yritys että ympäröivä yhteiskunta ovat 
muuttuneet. Sähköiset mediat ovat mullistaneet ihmisten ajankäytön, ja monet paino-
tuotteet ovat joutuneet väistymään uuden tekniikan tieltä. Yksi on kuitenkin säilynyt: 
hyvä kirja.

Yhdestä kirjan suurimpana heikkoutena pidetystä ominaisuudesta on tullut sen suu-
rin vahvuus. Kirja on pysyvä, vakaa ja luotettava. Koska sisällön alkuperä on aina jäljitet-
tävissä ja päivittäminen vaikeaa, joutuu sisältöä harkitsemaan, ja siitä tulee painavampaa 
kuin uusissa medioissa oleva teksti. Kirjan arvo mediana on uuden tekniikan ja sen tuo-
mien vaihtoehtojen mukana vahvistunut. Kirja kestää aikaa. Lukeminen on edelleen joil-
lekin elämän perusedellytys.

On hienoa olla osa tätä murrosta ja saada kokea aitiopaikalta suurten muutosten aika.  
Kirja tulee varmasti selviämään myös seuraavasta 25 vuodesta. Säilyykö se sellaisena kuin 
me sen tänään tunnemme, se nähdään aikanaan. Miltä luulet Minervan 50-vuotisjuhla-
katalogin vuonna 2041 näyttävän?

Juhlavuosi on hyvä aika kiittää kaikkia yhteiseen matkaan osallistuneita:  asiakkaita, 
yhteistyökumppaneita ja työntekijöitä. Kiitos parhaat kollegani Minervassa, onnea 
25-vuo tiselle kustantamolle ja menestystä seuraavalle 25-vuotiskaudelle. 

Juha Manninen
Minervan hallituksen puheenjohtaja

P.S . Juhlavuoden teemaan palaamme vielä myöhemmin vuoden aikana.
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MARJUT HELMINEN

Appelsiinilehto

Suomalainen erityissairaanhoitaja Sini matkustaa Palestiinaan 
koulutustehtäviin. Työmatka saa yllättävän käänteen, kun Ga-
zassa puhkeaa jälleen kriisi. Suomessa Sinin liikkeitä seuraa 
jännittyneenä hänen pitkäaikainen ystävänsä, Palestiinan pa-
kolainen Fuad. 

Appelsiinilehdossa risteävät Sinin ja Fuadin vaiheet ja va-
linnat Suomessa ja Palestiinassa mutta myös Beirutissa vuon-
na 1982. Toisiaan vielä silloin tuntematta molemmat kokivat 
Libanonin sodan.

Sini on Gazassa voimiensa äärirajoilla, ja menneisyyden 
 aaveet vainoavat häntä entistä pahemmin. Kun kipulääkkeet 
loppuvat, hän yrittää lievittää potilaittensa tuskaa ikiaikaisin 
keinoin, millä on arvaamattomat seuraukset. 

Vai onko kaikki vain epätoivoisten ihmisten toivetta, että 
tapahtuisi jokin ihme, joka lopettaisi väkivallan kierteen? 

Lopulta toteutuu myös Fuadin pitkäaikainen haave mat-
kustaa ensi kerran maahan, josta hän pakeni vauvaikäisenä äi-
tinsä sylissä. Hän myös joutuu kohtaamaan menneisyyden 
aaveensa, sukunsa historian ja oman nykyisyytensä kaksinker-
taisena pakolaisena Suomessa. 

Marjut Helmisen esikoisromaani vie konfliktialueelle, joka 
jättää harvat kylmiksi. Jännittävä ja näkökulmaltaan tuore ker-
tomus sukeltaa arkeen sodan oloissa, pakolaisuuden tuntoihin, 
haluun auttaa ja autetun tuntoihin. Se kertoo ihmisten kyvystä 
selviytyä, antaa anteeksi − ja joskus jopa parantua.

”Portaikossa Fuad ajatteli, miten hullua ryhtyä etsimään joitakin vanhoja puita. Mutta hän ymmärsi isää. Hän oli luvannut, eikä isällä ol-
lut enää paljoakaan, mitä odottaa. Ja olihan appelsiinilehto Fuadin perintö. Olisiko hänen kuulunut uhrata koko elämänsä pahaisen viljel-
män takaisin saamiseksi?”

• ISBN/EAN 978-952-312-251-2
• Luokka 84.2
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• sidottu, suojapaperi
• n. 270 s.
• Ovh 29,90
• Ilmestyy 1/2016
• Sähkökirja  ISBN/EAN 978-952-312-300-7

Marjut Helminen (s. 1948) on Helsingissä asuva toimittaja. Hän on erikoistunut 

ihmisoikeuksiin, kehitysyhteistyöhön ja sosiaalipolitiikkaan. Helminen on seurannut 

elämää Palestiinassa lähempää ja kauempaa vuosikausien ajan. Toimittajan työ on 

vienyt hänet moniin sellaisiin paikkoihin, jotka ovat turistien ulottumattomissa ja 

monesti myös median uutisoinnin katveissa. Hän on kertonut tapaamistaan ihmisis-

tä muun muassa radioäänidokumenteissaan.
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J. K. TAMMINEN

Pasilan mies

Todenmukaisuudessaan pysäyttävä rikosromaani avaa karun 
näköalan poliisin erikoisyksikön toimintaan. Sen armottomal-
la pelikentällä valtaa pitää epärehellisten viranomaisten tah-
mainen verkosto, jossa häikäilemättä käytetään hyväksi ihmi-
siä, suhteita ja tilaisuuksia. 

Kentän toisella laidalla ovat ammattirikolliset, yksin ja ryh-
minä. Heillä on käytössä sama keinovalikoima suoraviivaisella 
väkivallalla täydennettynä. 

Romaani perustuu Helsingin huumepoliisin entisen päälli-
kön tapaukseen. Pasilan mies -kirjan tausta-aineistoa on alettu 
kerätä  alkuvuodesta 2008, jolloin kirjoittaja alkoi tutkia van-
geilta ja huumekauppiailta saatua vinkkiä rikosten maailman 
sekoittuneesta poliisijengistä. 

Pasilan miehen keskushahmo on huumepoliisin päällikkö, 
joka käyttää valtaa ja mahdollisuuksia hyväkseen. Kiinni jää-
tyään hänen roolinsa on olla hymyilevä kilpimies – pysäyttä-
jä, joka takaa, että rikollinen toiminta jatkuu samaan aikaan, 
kun kaikki keskittyvät kilpimiehen kohtaloon. Loppusuoralla 
on turvallisempaa olla kilpimies kuin vasikka.

Vuodet rikosten ja rikollisten parissa ovat tehneet alamaail-
man salaisuudet kirjoittajalle tutuiksi. Tammisen vahvat ja to-
verilliset suhteet kovanluokan rikollisten kanssa ovat avanneet 
poikkeuksellisen rankan tiedonlähteen, jossa luottamus ansai-
taan teoilla, ei puheilla.

Pasilan mies on J. K. Tammisen esikoisromaani.
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• ISBN/EAN 978-952-312-277-2
• Luokka 84.2
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm   • sidottu, suojapaperi
• n. 320 s.   • Ovh 29,90   • Ilmestyy 4/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-301-4

J. K. Tamminen on Viron ja Latvian rajaseudulla asuva 

pitkän linjan rikostoimittaja. Ennen rikostoimittajaksi ryhty-

mistään kirjoittaja oli ammattirikollinen Suomessa ja Itä-Eu-

roopassa. Uriensa eri vaiheissa hän on kouluttautunut mm. 

rikostutkijaksi, lakimieheksi ja teologiksi. Nyt hän kirjoittaa 

väitöskirjaa johtamistieteistä. J. K. Tamminen toimii rikos-

asiantuntijana myös tapaus Aarniota käsittelevässä eloku-

vassa. Zone2 Picturesin tuottama ja Pekka Lehdon ohjaama 

elokuva tulee ensi-iltaan syksyllä 2016. Elokuvassa rikolliset 

kertovat tapahtumista, jotka johtivat Aarnion pidätykseen.
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ANNA KAROLINA LARSSON

Sinulle ei jää ketään

Kuusivuotias tyttö murhataan kotonaan. Tekijäksi osoittautuu 
tytön äiti.

Poliisi tulee tutkimuksissaan siihen tulokseen, että ainoa 
selitys äidin teolle on se, että hän on ollut kannibaalihuumeek-
sikin kutsutun MDPV-aineen vaikutuksen alainen.

Kun Tukholmassa tulee ilmi yhä uusia vastaavia tapauksia, 
on poliisin tärkein tehtävä löytää hengenvaarallisen MDPV-
huumeen levittäjä, mafiapomo Milorad Kraljevic.

Nuori rikospoliisi Amanda Paller soluttautuu vapaaehtoi-
sesti Kraljevicia lähellä oleviin piireihin löytääkseen todisteet 
tämän huumekaupoista. Ilmitulon vaara on kuitenkin suuri. 
Etenkin kun Amandan entinen poikaystävä, rikollisen taustan 
omaava Adnan Nasimi, ilmestyy takaisin Tukholmaan.

Adnan on monta vuotta pakoillut oikeutta ulkomailla eikä 
tiedä olevansa Amandan kaksosten isä. Nyt hän haluaa tehdä 
vanhat tilit selviksi ja puhdistaa nimensä.

Sinulle ei jää ketään on itsenäinen jatko-osa Anna Karo-
linan kiitetylle esikoisdekkarille Paviaanivarkaus. Vauhdikas 
mutta todentuntuinen kerronta on saanut kriitikot nimeä-
mään Anna Karolina Larssonin Liza Marklundin ja Jens Lapi-
duksen manttelinperijäksi.  

• ISBN/EAN 978-952-312-250-5
• Luokka 84.2
• Suomennos Jänis Louhivuori
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm 
• Sidottu, suojapaperi
• n. 370 s.
• Ovh 31,90
• Ilmestyy 2/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-302-1

Anna Karolina Larsson on työskennellyt poliisina vuodesta 

2001, ensin Tukholmassa ja sitten Malmössä. Kirjoittamista hän ryhtyi 

opiskelemaan Lundin yliopistossa, koska halusi saattaa poliisityössä 

kerääntyneet kokemukset dekkarisarjaksi. Sarjassa on aiemmin ilmes-

tynyt kirja Paviaanivarkaus (Minerva 2014), jonka julkaisuoikeudet on 

myyty Saksaan, Ranskaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin.
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OLLE LÖNNAEUS

Pe l i v e l K a 

Jonny Lilja on huumepoliisi. Ja peliaddikti. Yhdistelmä on 
mahdollisimman huono.

Liian korkeilla panoksilla pelaamansa pokeri-illan jälkeen 
Jonny saa todeta olevansa jättimäisen summan velkaa jugosla-
vialaiselle mafiapomolle Ratko Jokovicille. Pelivelkaa hän ly-
hentää vuotamalla Jokovicille poliisin salaisia tietoja.

Parin viinipullollisen turruttamana Jonny päättää tehdä lo-
pun kaikesta. Itsemurha-aikeet raukeavat, kun Jonny ranta-
metsikössä hirttoköyttä puun oksaan sovitellessaan huomaa 
kauempana puun juurella tytön, jonka ranteet on viilletty au-
ki. Kuollut tyttö muistuttaa pelottavasti Jonnyn adoptiotytär-
tä Mariaa. Lisäksi Jonny tajuaa nähneensä tytön kohtalokkaa-
na pokeri-iltanaan Jokovicin seurassa.

Poliisi kirjaa tuntemattoman tytön kuoleman itsemurhak-
si, mutta Ystadin poliisissa toimiva Eva Ström haluaa tutkia si-
tä tarkemmin. Myös Jonny paneutuu tapaukseen, koska Skå-
nen rannoilla on kuollut muitakin nuoria naisia epäilyttävissä 
olosuhteissa. Eva ja Jonny toteavat jälkien johtavan Malmön 
alamaailmaan.

Uuden Jonny Lilja & Eva Ström -rikosromaanisarjan aloit-
tava Pelivelka oli viiden parhaimman rikosromaanin joukos-
sa ehdokkaana Ruotsin dekkariakatemian palkinnon saajaksi 
vuonna 2014.

• ISBN /EAN 978-952-312-248-2
• Luokka 84.2
• Suomennos Salla Korpela
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, suojapaperi
• n. 350 s. 
• Ovh 31,90
• Ilmestyy 2/2016
• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-312-303-8

Olle Lönnaeus (s. 1957) työskentelee toimittajana Sydsvenska 

Dagbladet -sanomalehdessä. Hänelle on myönnetty lukuisia journa-

listipalkintoja syväluotaavista poliittisista ja yhteiskunnallisista re-

portaaseista. Lönnaeus on aiemmin julkaissut kolme kiitettyä ro-

maania ja hänen kirjojaan on käännetty jo yhdeksälle kielelle. Olle 

Lönnaeus nousi Menneisyyden hinta -dekkarillaan (Minerva 2013) 

Ruotsin dekkarikirjailijoiden kärkikaartiin. Se sai mm. Ruotsin dek-

kariakatemian esikoiskirjapalkinnon, ja se ampaisi heti ilmestytty-

ään myynti- ja arvostelumenestykseksi. 

©
 T

ho
m

as
 L

öf
qv

is
t



8 K a u n o k i r j a l l i s u u s

PIERRE LEMAITRE

Camille 

Vuoden 2015 International Dagger -palkinnon voittaja! 
Kansainvälinen Crime Writers’ Association palkitsi Pierre 

Lemaitren jo toistamiseen vuoden parhaasta rikosromaanista. 
Edellinen International Dagger -palkinto tuli Lemaitren mes-
tarillisesta dekkarista Alex. 

Camille kuuluu samaan rikosromaanisarjaan kuin Alex, 
jossa särmikäs ja tunteellinen ylikomisario Camille Verhoeven 
selvitti arvoituksellista sieppaustapausta.

Anne Forestier osuu keskelle aseellista ryöstöä Champs-
Elysées’n koruliikkeessä. Hänet ruhjotaan lähes hengiltä, mut-
ta se on vasta alkua hänen koettelemuksilleen.

Sairaalasängyssä viruva Anne on hengenvaarassa, sillä hä-
nen pahoinpitelijänsä on edelleen vapaalla jalalla. 

Annen ainoa turva on ylikomisario Camille Verhoeven, jo-
ka on valmis luopumaan kaikista periaatteistaan suojellakseen 
naista, johon hän on rakastunut.

Tilanne on niin tulenarka, ettei Camille voi paljastaa tut-
kimukseen liittyviä yksityiskohtia edes lähimmälle työtoveril-
leen. Kaikkia mahdollisia säännöksiä rikkoen hän käy yksin 
kamppailuun pirullista vihollistaan vastaan.

Vaan kuka on tuo nainen, jonka vuoksi Camille on valmis 
uhraamaan koko poliisiuransa?
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• ISBN /EAN 978-952-312-270-3
• Luokka 84.2
• Suomennos Sirkka Aulanko
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, suojapaperi
• n. 350 s. 
• Ovh 31,90
• Ilmestyy 3/2016
• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-312-304-5

Pierre Lemaitre (s. 1956) on Ranskan suosituin ja arvoste-

tuin dekkarikirjailija, jonka rikosromaaneja on myyty yli 30 maahan. 

 Aiemmin Lemaitrelta on ilmestynyt suomeksi Goncourt-palkittu 

historiallinen romaani Näkemiin taivaassa, jota on myyty yksistään 

Ranskassa miljoona kappaletta, sekä The International Dagger -pal-

kinnolla vuoden 2013 parhaana rikosromaanina palkittu Alex.
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PETER JAMES

Rikoksen merkit

Kokoelma lyhyitä jännityskertomuksia Britannian ykkösdek-
karistilta.

Juonenpunonnan mestari Peter James todella tietää, miten 
jännitys rakennetaan. Lukija palkitaan kerta toisensa jälkeen 
odottamattomilla käänteillä. 30 tarinaa. 30 yllätystä.

Niin ihmisten pimeä puoli, oudot yhteensattumat ja yli-
luonnolliset ilmiöt kuin musta huumorikin pääsevät valloil-
leen tiivistunnelmaisissa jännityspaloissa. Katastrofaalisel-
le lomalle suuntaava pariskunta, omintakeista kostoa hautova 
nainen, lukua 13 kammoava ravintolakriitikko, taidetta sala-
kuljettava kreivitär ja moni muu henkilö saa kokea, miten ar-
vaamatonta elämä on.

Kirja sisältää myös Peter Jamesin maailmankuulun poliisi-
hahmon, Roy Gracen, ihka ensimmäisen tapauksen, jossa tä-
mä ratkaisee suuren vakuutuspetoksen, sekä pari muuta, en-
nen julkaisematonta Roy Grace -tarinaa. 

• ISBN/EAN 978-952-312-249-9
• Luokka 84.2
• Suomennos Maikki Soro
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, suojapaperi
• n. 350 s. 
• Ovh 29,90
• Ilmestyy 3/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-305-2

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi Ison-Britan-

nian suosituimmista dekkaristeista. Hänen teoksensa ovat olleet jatku-

vasti Britannian bestseller-listojen kärjessä, ja niitä on käännetty jo 36 

kielelle. Hänen suositun Roy Grace -sarjansa kirjoja on myyty yli 16 mil-

joonaa kappaletta.
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EERO OJANEN

Suuri suomalainen  
kummituskirja

KOt i M a i s e t K au h u ta r i nat 
K au t ta a i KO j e n

Ihmisiä ovat aina kiinnostaneet tarinat toisesta todellisuudesta, 
näkymättömästä maailmasta, jonka asukkaat joskus vierailevat 
keskuudessamme. Yliluonnolliset ilmiöt ja kummitukset elä-
vät edelleen vahvasti suomalaisessa kertomusperinteessä. Kir-
jailija Eero Ojanen on koonnut hyytävimmistä suomalaisista 
kummitustarinoista kiehtovan kirjan.

Tavallisesti tarinoiden keskushahmona on kuollut ihmi-
nen, joka jostain syystä ja jossain muodossa on jäänyt elä vien 
keskelle. Kummitus voi olla joku hyvin tiedossa oleva henki-
lö, kuten talon entinen asukas tai muuten tiettyyn paikkaan 
sidoksissa oleva persoona. Usein kummitus liittyy jollain ta-
valla selvittämättömiin asioihin, rikokseen tai muuten äkki-
näiseen kuolemaan. 

Mellastelevat, räyhäävät ja pelottavat kummitukset ovat 
oma lajinsa, mutta monesti kummittelu loppuu siihen, kun 
sen taustalla oleva selvittämätön asia on saatu jollain tavalla 
kuntoon. 

Kummituksia on tavattu aina ja kaikkina aikoina, mutta 
vakavat kriisiajat, kuten sodat, ovat niille erityisen otollista ai-
kaa. 

• ISBN/EAN 978-952-312-281-9
• Luokka 84.2
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• Koko 135 x 210 mm
• Sidosasu sidottu
• Sivumäärä n. 250 s.
• Ovh 27,90
• Ilmestyy 3/2014
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-306-9

Eero Ojanen on filosofi, kolumnisti ja kirjailija, joka on julkaissut useita 

kirjoja, artikkeleita ja teossarjoja. Viimeksi häneltä on julkaistu teos Suo-

men myyttiset linnut.
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MIA HALONEN 

Sinkkunaisia
li i a n f i K s u Pa r i s u h t e e s e e n?

Suomessa on hämmästyttävän paljon upeita yksin eläviä naisia. Useat heistä ovat korkeasti koulu-
tettuja, kansainvälisiä, hyvin pärjääviä kaupunkilaisia. Näitä naisia syytetään herkästi liian nirsoiksi, 
mutta ehkä sinkkuuden syitä voi etsiä myös tarjonnasta.

Tähän kirjaan Suomen tunnetuin deittivalmentaja, Love Coach Mia Halonen on koonnut vuo-
sien aikana keräämiään totuuksia ja tarinoita vapaiden naisten elämästä.

Maailma on viime vuosikymmeninä muuttunut, naisten asemasta ja mahdollisuuksista puhu-
mattakaan. Tämä on väistämättä vaikuttanut myös kumppanin etsintään – ja valintaan.

Mia avaa aikuisten sinkkunaisten ajatuksia, asenteita ja käytöstä sekä antaa käytännönläheisiä 
neuvoja ja toimintaohjeita niille, jotka ovat kyllästyneet elämään yksin. Tämän päivän sinkkunai-
nen on vapaa tekemään uudenlaisia valintoja!

RAIJA HENTMAN

Etelä-Suomen retkeilyopas 2
lu O n tO KO h t e i ta Pä ä K au P u n K i s e u d u lta i tä ä n

Etelä-Suomen retkeilyoppaan ensimmäisessä osassa esiteltiin länsipuolen 148 kohdetta kolmeen 
lohkoon jaettuina. Tässä toisessa osassa itäpuolen kohteita on 95 ja niissä esitellään yhteensä 106 
reittiä kahtena eri lohkona. Maanmittauslaitoksen karttoihin tehdyt tarkat reittimerkinnät takaa-
vat, että kohteet löytyvät.

Kirjassa esitellään retkeilyreittejä, joilla voi samoilla päiväkausia, luontopolkuja, joilla viiväh-
tää tunnin tai pidempään, historiaan johdattavia muinaispolkuja ja reittejä, joista ilahtuvat erityi-
sesti lapset. 

Kohdeselostusten lisäksi kirja antaa tiivistettyä tietoa valituista kasveista, eläimistä, geologisista 
kohteista, historiallisista paikoista ym. 

• ISBN /EAN 978-952-312-289-5
• Luokka 17.3
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm   • Sidottu   
• n. 220 s. 
• Ovh 28,90   • Ilmestyy 3/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 
 978-952-312-307-6

Toimittaja ja juontaja Mia Halonen on Suomen tunne-

tuin Love Coach ® ja on auttanut satoja sinkkuja löytämään 

hyvän parisuhteen. Hän on tullut tunnetuksi mm. Maajus-

sille morsian -tv-sarjan ensimmäisenä juontajana sekä Radio 

Suomen ja Radio Aallon toimittaja sekä juontajana. Hän on 

kirjoittanut useisiin lehtiin ja pitänyt Cosmopolitanissa omaa 

Love Coach -palstaa.

• ISBN /EAN 978-952-312-259-8
• Luokka 79.4 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Nidottu, nelivärinen, liepeellinen
• n. 200 s. 
• Ovh 32,90
• Ilmestyy 3/2016

Raija Hentman on neljäkymmentä vuotta luonnossa 

liikkunut vaellus opas, retkeilytoimittaja ja -kirjailija. Hän on 

ollut oppaana yli sadalla vaelluksella ja lukemattomilla pa-

tikkaretkillä, pitänyt lukuisia retkeilykursseja ja -luentoja 

työväenopistoille, retkeily-yhdistyksille ja muille yhteisöil-

le. Hän on aiemmin kirjoittanut muun muassa teokset Etelä-

Suomen retkeilyopas (2014), Pääkaupunkiseudun retkeilyo-

pas (2010) sekä Herkutellen luonnossa (2005).
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ULLA KARLSTRÖM & CECILIA LUNDIN (TOIM.)

Vastapoimittua 
Ota ta lt e e n M a r jat, h e d e l M ät, s i e n e t ja 
 v i h a n n e K s e t

Täydellinen tietoteos jokaiselle, joka haluaa saada metsän ja puutarhan sadon talteen par-
haalla mahdollisella tavalla.

Kirja sisältää perusteellisesti testatut ja selkeästi esitetyt ohjeet erilaisiin säilöntämenetel-
miin ilmakuivauksesta aina maitohappokäymiseen ja etikkasäilöntään. Teos kertoo myös, 
mitkä säilöntämenetelmät sopivat parhaiten millekin lajille ja kuinka kauan eri menetelmil-
lä valmistetut ruokasäilykkeet säilyvät.

Kirja tarjoaa myös parhaat reseptit hilloihin, marmeladeihin, mehuihin, hyytelöihin, likööreihin ja moniin muihin marja- ja he-
delmäherkkuihin.

SINIKKA PIIPPO

Villivihannekset
te rv e y t tä P i h O i lta, n i i t y i ltä ja M e t s i s tä

Syötäväksi, mausteeksi tai rohdoksi kelpaavia kasveja tunnetaan Suomesta jopa satoja lajeja. 
Tässä kirjassa esitellään niistä tärkeimmät.

Villivihannekset ovat oiva ravinnonlisä. Villivihannesten terveellisyys johtuu niiden lu-
kuisista aineosista, joita ne sisältävät viljeltyjä kasveja enemmän. Monilla luonnonyrteillä on 
myös rohtovaikutuksia, mikä on aina otettava huomioon niitä käytettäessä. 

Luonnonkasvien hyötykäyttöä jo 1980-luvulta lähtien opettanut Sinikka Piippo kertoo 
kirjassaan, mitä villivihannesten sisältämistä aineosista tiedetään ja mitkä niiden tehovaiku-
tukset terveyteemme ovat. 

Tutkimustulosten ja aineosien ohella kirja sisältää tiedot kasvien keruusta, säilönnästä, 
käyttö- ja valmistustavoista ja lääkkeellisistä vaikutuksista. 

• ISBN/EAN 978-952-312-278-9
• Luokka 59.34 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 170 x 240 mm   • Sidottu, nelivärinen
• n. 280 s.   • Ovh 32,90
• Ilmestyy 1/2016

FT Sinikka Piippo on Helsingin yliopiston kasvitieteen professori. 

Hän on kirjoittanut noin 260 tieteellistä ja populaaria artikkelia ja julkai-

sua. Aikaisempaa tuotantoa ovat mm. Suomalaiset marjat, Elinvoimaa 

mausteista, Puhdasta ravintoa sekä Mielen ruokaa.

• ISBN/EAN 978-952-312-197-3
• Luokka 68.21
• Suomennos Jutta Jarvansalo
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 195 x 225 mm   • Sidottu, nelivärinen
• 232 s.   • Ovh 32,90   • Ilmestyy 1/2016

Ulla Karlström ja Cecilia Lundin ovat ruotsalaisia ruokatoimittajia, jotka 

työskentelevät kiinteässä yhteistyössä Ruotsin johtavan ruoka-alan lehden Alt om mat 

-julkaisun kanssa. He ovat molemmat julkaisseet useita ruokakirjoja. 
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JONNA PULKKINEN 

Lonkero 
su O M a l a i s t e n l O n g d r i n K -j u O M i e n h i s tO r i a

Long drinkit ovat suomalaisen alkoholikulttuurin erikoisuus, täysin suomalainen keksintö.
Vuonna 1952 Helsingin olympialaisissa esiteltyjen, täysin uudenlaisten juomien, Bran-

dy- ja Gin -long drinkkien, piti palvella ainoastaan kisojen ajan. Juoma kehitettiin, jotta 
ravintolassa lukuisten kisavieraiden palvelu kävisi nopeammin. Lonkerosta tuli kuitenkin 
pysyvästi yksi suomalaisten lempijuomista. Vuonna 2014 Original Long Drink oli Alkon 
suosituin alkoholijuoma.

Kirja kertoo tämän kansainvälisestikin uniikin juoman tarinan luoden samalla katsauk-
sen maan panimoteollisuuteen. Panimoteollisuuden vapautumisen jälkeen uusia suomalaisia 
long drinkejä onkin tullut markkinoille nopeaan tahtiin.

JASON VALE

Superjuice Me!    28 Pä i vä n M e h u d i e e t t i

Englantilaisen Jason Valen mehudieetit ovat nousseet maailmanlaajuiseksi ilmiöksi.
Superjuice Me on mehuguruna tunnetuksi tulleen Valen tähän mennessä tehokkain ter-

veyskuuri. Sen tarkoituksena on puhdistaa elimistö kuukaudessa ja päästä eroon fyysisistä 
vaivoista. 

Elimistön puhdistaminen haitallisista aineista auttaa esim. diabeteksesta, korkeasta ve-
renpaineesta, nivelvaivoista, allergioista, iho-ongelmista tai ruoansulatusvaivoista kärsiviä. 
Mehukuuri on suuri apu myös painonpudotuksessa.

28 päivän jälkeen vointi on terveempi, kevyempi ja energisempi kuin koskaan. Kirja oh-
jaa terveellisempään ruokavalioon myös kuurin jälkeen, mikä osaltaan ylläpitää saavutettu-
ja tuloksia.

• ISBN/EAN 978-952-312-266-6
• Luokka 68.27   • Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 172 x 240 mm   • Sidottu, nelivärikuvitus
• n. 220 s.   • Ovh 32,90
• Ilmestyy 3/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-309-0

FM Jonna Pulkkinen on oululainen toimittaja ja vapaa kirjoittaja. Pulkki-

nen on opiskellut pääaineenaan historiaa. Hän on aiemmin julkaissut teokset 

Jallu – Jaloviinan ja paloviinan historia (2013), Kossu – Koskenkorvan ja suoma-

laisen vodkan historia (2014) sekä Kieltolaki – Kielletyn viinan historia Suomes-

sa (2015).

• ISBN/EAN 978-952-312-295-6   
• Luokka 68.27
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• Suomennos Anna-Maija Luomi
• 165 x 215 mm   
• Sidottu, mv-kuvitus
• n. 280 s.   • Ovh 29,90
• Ilmestyy 2/2016

Jason Vale on englantilainen kirjailija, luennoitsija ja elämäntapavalmentaja. Viherme-

huguruna tunnettu Vale julkaisi ensimmäisen kirjansa Juice Master vuonna 2001, ja hän on 

sen jälkeen ollut kysytty luennoitsija ympäri maailmaa. Hänen kirjojaan on myyty yli kolme 

miljoonaa kappaletta, ja niitä on käännetty lukuisille kielille.
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ALEXANDRA PAPADAKIS

Pieni suuri hattukirja 
Pä ä h i n e e t K au t ta a i KO j e n

Kiehtova kuvahistoriikki päähineistä ja niiden kehitysvaiheista 1300-luvulta tähän päivään.
Pieni suuri hattukirja on herkullinen visuaalinen aikamatka päähineiden maailmaan. Se 

kertoo, miten eri aikakausien muodit ja kauneuskäsitykset ovat muokanneet tuota vaatekappa-
leista muuntautumiskykyisintä.

Kirja osoittaa oivasti myös päähineiden roolin identiteetin symbolina. Monet hatut ovat 
piirtyneet mieliimme erottamattomana osana kantajansa persoonaa, olipa kyseessä Englannin 
kuningattaren korkealierinen hattu, Charlie Chaplinin knalli, John Waynen stetson,  Jacqueline 
Kennedyn pillerihattu tai vaikkapa Sherlock Holmesin ikoninen päähine.

Pieni suuri hattukirja on tärkeä opus jokaisen muodista ja pukeutumisesta kiinnostuneen 
kirjastoon.  

KIMMO KILJUNEN

Eläkeläisten taitettu itsetunto
se n i O r i K a n s a l a i s e na n y K y-su O M e s s a 

Kirjan uusittu ja täysin ajankohtaistettu toinen laitos arvioi uutta hallitusohjelmaa, jossa on 12 
kohdan leikkauslista ikäihmisten kiusaksi. Sen vastapainona kirjassa on 12 kohdan uudistuslis-
ta, jolla parantaa eläkeläisten elinoloja ilman merkittäviä määrärahalisäyksiä. 

Eläkerahastot paisuvat vuosi vuodelta yhä uskomattomampiin mittasuhteisiin. Eläkevaran-
topotti kasvaa 39 900 euroa joka tunti.

Kirjassa on tuore laskelma taitetun indeksin korvaamisesta palkkatasoindeksillä. Indeksiuu-
distus voidaan toteuttaa koskematta eläkerahastojen pääomaan tai korottamatta eläkemaksuja.

Kirjan johtopäätös on ilmeinen. Suomessa on varaa oikaista sekä taitettu indeksi että eläke-
läisten taitettu itsetunto, jos niin haluamme 

• ISBN/EAN 978-952-312-282-6
• Luokka 90.21
• Suomennos Nelli Iivanainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 120 x 215 mm 
• Sidottu, nelivärinen
• 192 s.   • Ovh 22,90   • Ilmestyy 1/2016

Alexandra Papadakis on englantilaisen Papadakis-kustanta-

mon kustannusjohtaja. Papadakis on perheyritys, joka kustantaa laa-

dukkaita tietoteoksia mm. arkkitehtuurin, taiteen, muodin ja designin 

aloilta.

• ISBN/EAN 978-952-312-247-5
• Luokka 17.3 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm   • Nidottu
• 371 s.   • Ovh 29,90   • Ilmestyy 10/2015
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-308-3

VTT Kimmo Kiljunen (s. 1951) on suomalainen poliitikko ja tietokirjailija. Hän toimi kan-

sanedustajana vuodesta 1995 vuoteen 2011. Kiljunen on Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen 

ja entinen puheenjohtaja. Hän on vuosien varrella kirjoittanut paljon ikäihmisten asemas-

ta Suomessa, ja kansanedustajana ollessaan hän teki useita vanhusten tilanteeseen liitty-

neitä lakialoitteita.
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BARRY TURNER

Karl Dönitz ja  
Kolmannen valtakunnan 
viimeiset päivät

Hitlerin kuoleman jälkeen Karl Dönitzin kohtaloksi tuli toi-
mia natsi-Saksan viimeisenä johtajana, jolloin hänen nimeen-
sä liitettiin julkisuudessa kaikki se, mitä natsihallinnossa eni-
ten vihattiin.  

Toisen maailmansodan sotilasjohtajien joukossa Dönitz on 
yksi kiistanalaisimmista hahmoista. Hän ei koskaan liittynyt 
kansallis-sosialistiseen puolueeseen, mutta saavutti suurami-
raalin arvon ja Saksan koko laivastoaselajin ylipäällikkyyden. 

Hitlerille loppuun asti uskollisen Karl Dönitzin osalli-
suutta kolmannen valtakunnan totaaliseen sodankäyntiin ei 
käy kieltäminen. Historioitsija Barry Turner tuo kuitenkin ta-
pahtumiin laajemman perspektiivin tarkastelemalla Dönitzin 
osuutta toisen maailmansodan kokonaisuudessa.

Nürnbergin oikeudenkäynnissä Dönitziä ei muiden nat-
sijohtajien tapaan syytetty rikoksista ihmiskuntaa vastaan, ja 
hänen saamansa 10 vuoden sotarikosvankeustuomio oli liit-
toutuneiden monien laivastoasiantuntijoiden mielestä kiistan-
alainen.

Natsi-Saksan viimeisenä johtajana eli valtakunnanpresi-
denttinä Dönitz etsi kuumeisesti tietä kunnialliseen rauhaan. 
Hänen tavoitteenaan oli solmia erillisrauha länsiliittoutuneiden kanssa ja pelastaa maansa puna-armeijan miehitykseltä. Sotakoneis-
tojen kurinalainen pysäyttäminen ja diplomaattiset tunnustelut maailmansodan loppuratkaisun kaaoksen keskellä olivat äärimmäi-
sen vaikeita tehtäviä. Kolmannen valtakunnan viimeiset päivät olivat varsinaista hermopeliä, jossa johtajien kylmäpäisyys punnittiin. 

Dönitz onnistui kuitenkin luotsaamaan maansa järjestäytyneesti rauhaan. Samalla hän organisoi Baltiassa mittavan operaation, 
jossa evakuoitiin pari miljoonaa saksalaissotilasta ja siviilipakolaista. Hänen johtamansa hallitus hyväksyi Saksan ehdottoman antau-
tumisen liittoutuneille toukokuussa 1945. 

Teos on paitsi valaiseva henkilökuva natsi-Saksan viimeisestä johtajasta, myös elävä sisäpiirin kuvaus toisen maailmansodan vähän 
tunnetuista loppuselvittelyistä. 

• ISBN/EAN 978-952-312-286-4
• Luokka 99.1
• Suomennos Jere Saarainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 150 x 240 mm
• Sidottu
• n. 320 s.
• Ovh 32,90
• Ilmestyy 4/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-316-8

Barry Turner on tunnettu englantilainen historioitsija, joka on kirjoittanut 

useita teoksia, mm. Countdown to Victory, Suez 1956, Outpost of Occupation se-

kä Beacon for Change.
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FARIDA ABBAS JA ANDREA C. HOFFMANN

Olin Isisin vanki 
nu O r e n j e s i d i t y tö n K au h u j e n K u u K au d e t 

Pohjois-irakilainen Farida Abbas oli seitsentoistavuotias, kun Isis-terroristit hyökkäsivät hänen 
kyläänsä elokuussa 2014. Kylän miehet ja pojat tapettiin. Tytöt ja nuoret naiset otettiin van-
geiksi. 

Kuukausien ajan Farida eli maanpäällisessä helvetissä. Häntä kaupattiin orjamarkkinoilla, 
luovutettiin mieheltä toiselle, hakattiin ja raiskattiin.

Farida nousi rohkeasti vangitsijoitaan vastaan. Lopulta hän johti kuusi muuta tyttöä kans-
saan autiomaan halki pakomatkalle, joka epäonnistuessaan olisi maksanut heidän henkensä. 

Raiskatuksi tulemista pidetään jesidiyhteisössä niin häpeällisenä, että se johtaa jopa yhteisön 
ulkopuolelle sulkemiseen. Farida ei kuitenkaan suostu kantamaan häpeää kohtalostaan. Hän ha-
lusi kertoa tarinansa, jotta Isisin toiminta tulisi maailman silmien eteen juuri sellaisena kuin se 
on. Tämä on ensimmäinen todistajankertomus Isisistä sen sisältä käsin. 

NIGEL GOODALL

Benedict Cumberbatch    he n K i l ö K u va 

Odotettu henkilökuva yhdestä aikamme suosituimmista ja mielenkiintoisimmista näyttelijäper-
soonallisuuksista.

Cumberbatchin rakettimainen nousu maailmanmaineeseen alkoi televisiosarjasta Uusi Sher-
lock, jossa Cumberbatch näytteli nimiroolin. Hänet muistetaan myös hienosta roolisuorituksesta 
yläluokkaisena Christopher Tietjensinä BBC:n tuottamassa minisarjassa Juhlien jälkeen.

Myös elokuvamaailmassa Cumberbatchin nousu näyttelijöiden ykköskaartiin on ollut ilmiö-
mäinen. Hänet on nähty useissa menestyselokuvissa, kuten Star Trek Into Darkness, 12 Years a 
Slave ja Viides valta. Vuonna 2014 hän sai parhaan miespääosan Oscar-ehdokkuuden roolistaan 
elokuvassa The Imitation Game.

Kirjassaan Nigel Goodall kartoittaa viihdyttävästi Benedict Cumberbatchin uran vaiheita, 
yksityiselämää ja näyttelijän omia ajatuksia työstään ja menestyksestään. 

• ISBN/EAN 978-952-312-293-2
• Luokka 99.1
• Suomennos Juho Nurmi
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm   • Sidottu   • n. 300 s.
• Ovh 29,90   • Ilmestyy 4/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-317-5

Andrea C. Hoffman on politiikan toimittaja ja Lähi-idän asiantuntija Focus-

uutisaikakauslehdessä. Hän on raportoinut alueelta yli 15 vuoden ajan. Hoffman 

on aiemmin kirjoittanut ensimmäisen afganistanilaisen naispilotin muistelmat 

Reach for the stars, sister!

• ISBN/EAN 978-952-312-258-1   
• Luokka 99.1
• Suomennos Jere Saarainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm   • Sidottu, 16 s. kuvaliite   
• n. 270 s.   • Ovh 31,90   • Ilmestyy 1/2016

Nigel Goodall on yksi Britannian tunnetuimmista elä-

mäkertojen kirjoittajista. Hän on julkaissut yli 20 henkilöku-

vaa ja elämäkertaa mm. sellaisista tähdistä kuin Winona Ry-

der, Johnny Depp, David Tennant ja Kylie Minogue.
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FLAKE

Kosketinrunkkari
ni i n K u i n s e n s at u n M u i s ta M a a n

Saksalaisyhtye Rammsteinin kosketinsoittajan Christian ”Flake” Lorenzin kirja on hilpeintä 
mutta myös älykkäintä tekstiä, mitä rokkimaailmasta on aikoihin julkaistu. Vuonna 1994 Ber-
liinissä perustettu Rammstein on noussut maailmanmaineeseen mahtipontisella, saksankielisel-
lä metallimusiikilla. Suomessakin bändin neljä viimeisintä albumia ovat nousseet myyntilisto-
jen ykkösiksi. 

Ensimmäinen yhtyeen jäsenen kirjoittama omakohtainen muistelmateos on otettu kiittäen 
vastaan niin fanien kuin kirjallisuuskriitikoiden parissa. Mm. Der Spiegel ja Frankfurter Allgemei-
ne ovat estoitta suitsuttaneet kirjan ansioita, ja kirja ylsi Der Spiegelin Top 10 bestseller -listalle.

Ja herkullista luettavaa se onkin. Flaken teksti on polveilevaa, humoristista ja sarkastista. Il-
man maailmantähden elkeitä Flake kuvaa itseironisesti omaa persoonaansa ja elämäänsä sekä 
Rammsteinin yli 20 vuotta kestänyttä taivalta maailman areenoilla.

DEREK SANDERSON JA KEVIN SHEA

Kaikki pelissä
nhl-h yö K K ä ä jä n KOva e l ä M ä

Derek Sandersonin omaelämäkerta on monien mielestä yksi parhaista ikinä julkaistuista jääkiek-
kokirjoista.

Boston Bruins hallitsi 1970-luvulla NHL-jääkiekkoa voittaen kaksi Stanley Cupia. Sander-
son oli tuolloin yksi joukkueen avainpelaajista.

Huippuvuosinaan Sanderson omisti yökerhon, ajoi Rolls Roycella ja hänellä oli jopa oma 
talk-show. Mutta kaiken menestyksen ja ulkoisen loiston takana hän vajosi yhä syvemmälle päih-
teiden kurimukseen ja menetti lopulta koko omaisuutensa ja terveytensä. Yhdessä vaiheessa hän 
joutui jopa nukkumaan New Yorkin siltojen alla.

Kirjassaan Sanderson kertoo kaunistelematta raisuista NHL-vuosistaan, mutta myös paluus-
taan elävien kirjoihin. Kirjan esipuheen on kirjoittanut Bobby Orr.

• ISBN/EAN 978-952-312-292-5   • Luokka 78.993
• Suomennos Miika Kupiainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm   • Sidottu, nelivärinen   
• n. 420 s.
• Ovh 32,90   • Ilmestyy 3/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-314-4

Christian ”Flake” Lorenz (s. 1966) on 

saksalaisen industrial metal -yhtye Rammsteinin 

kosketinsoittaja.

• ISBN /EAN 978-952-312-296-3
• Luokka 99.1
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• Suomennos Jere Saarainen 
• 135 x 210 mm   • Sidottu, kuvaliite
• n. 400 s.   • Ovh 32,90   • Ilmestyy 4/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-318-2

Derek Sanderson syntyi Niagaran putouksilla Ontariossa. Hän pelasi NHL-urallaan 

mm. Boston Bruinsissa ja New York Rangerisissa. Nykyisin hän asuu Bostonissa ja toimii 

ammattilaisurheilijoiden sijoitusneuvojana. 

Kevin Shea on Hockey Hall of Fame -julkaisun toimittaja. Hän on julkaissut 12 jääkiekko-

aiheista kirjaa. Vuonna 2012 hänet palkittiin kirjoitustyöstään Brian McFarlane -palkinnolla.
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BOBBY ORR

Minun tarinani

Kanadalaisen NHL-legendan omaelämäkerta, joka on yhtä ainutlaatuinen kuin miehen ura.
Bobby Orria (s. 1948) pidetään yleisesti kaikkein aikojen parhaana puolustajana. Hän 

voitti 1966–1978 kestäneellä ammattilaisurallaan kaikki NHL:n tärkeimmät palkinnot 
 useaan kertaan, mm. Stanley Cupin.

Bobby Orrin saavutukset tunnetaan, mutta miehestä itsestään ja hänen ajatuksistaan tie-
detään varsin vähän. Orr kuvaa omaelämäkerrassaan, millaista oli nousta pikkukaupungin 
pojasta jääkiekon supertähdeksi. 

Bobby Orrin ura ei ollut pelkkää voittokulkua. Yksi pahimmista takaiskuista oli, kun 
 Orrin luottoagentti petti hänet ja jätti jälkeensä taloudellisen katastrofin. 

STEVEN GERRAD & DONALD MCRAE

Steven Gerrard 
li v e r P O O l-i KO n i

OM a e l ä M ä K e rta

Steven Gerrardin kaltaisia pelaajia ei synny usein. Liverpoolin jalkapallojoukkueen ja Englan-
nin maajoukkueen entisen kapteenin uskollinen fanijoukko on valtava.

27 vuotta keskeytyksettä Liverpoolissa pelannut tähti kertoo rehellisesti ja avoimesti pait-
si pitkästä urastaan myös elämästään pelikenttien ulkopuolella. 

Gerrard kertoo suorasukaiseen tapaansa vuosien varrella tapaamistaan pelaajista, valmen-
tajista ja managereista ja paljastaa myös tapahtumia jalkapallomaailman kulissien takaa.

Liverpoolin juhlituimman kasvatin kirjallinen testamentti on keskeinen pala eurooppa-
laista jalkapallohistoriaa.

• ISBN /EAN 978-952-312-297-0   • Luokka 99.1
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm   • Sidottu, kuvaliite   • n. 320 s.
• Ovh 31,90   • Ilmestyy 3/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-313-7

• ISBN/EAN 978-952-312-287-1
• Luokka 99.1
• Suomennos Petri Ukskoski
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm   • Sidottu   • n. 400 s.
• Ovh 32,90   • Ilmestyy 4/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-315-1

Steven Gerrard on jalkapalloseura Liverpoolin legendaarinen kapteeni, joka 

on pelannut seuran väreissä yli 700 ottelua. Maaotteluita hänellä on takanaan 114. 

Donald McRae on urheilutoimittaja ja kirjailija, joka on julkaissut yli 10 urhei-

luaiheista kirjaa.
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JUKKA KYÖSTI – SYNNÖVE FROM

Suomalaisena SS-miehenä  
itärintamalla
he r K KO KO s O n e n a s e v e l j i n e e n 
Wi K i n g-d i v i s i O O na s s a

Kolmen SS-divisioona Wikingin riveissä taistelleen suomalai-
sen autenttisiin päiväkirjoihin perustuva teos suomalaisten SS-
vapaaehtoisten vaiheista kansallissosialistisessa Saksassa ja itä-
rintamalla.

Nuorten kuopiolaismiesten Herkko Kososen, Osmo Kaup-
pisen ja joensuulaisen Tapio Gröndahlin päiväkirjamerkinnät 
sekä suurelta osin ennen julkaisemattomat valokuvat piirtävät 
autenttista kuvaa suomalaisten SS-vapaaehtoisten sotilaskou-
lutuksesta Saksassa sekä osallistumisesta operaatio Barbaros-
saan Saksan itärintamalla Ukrainassa. Kun sovittu palvelusaika 
oli päättynyt, miehet palasivat takaisin Suomeen Karjalankan-
naksen raskaisiin torjuntataisteluihin.

Ainutlaatuiset dokumenttiaineistot sekä historiallinen 
taustoitus valottavat nuorten isänmaallisten miesten ajatuk-
sia, odotuksia ja toiveita heidän lähtiessään Saksan asevoimiin 
vuosina 1941. 

Teoksen päähenkilö on kuopiolainen Herkko Kosonen, 
jonka ajatuksissa siinteli upseerinura. Haaveet toteutuivatkin 
Waffen-SS:n riveissä, missä Kosonen eteni aina Tölzin upseeri-
kouluun saakka ja valmistui SS-upseeriksi. 

Jatkosodan loppupuolella Herkko Kosonen palasi Suomeen. Hän kaatui Vuosalmella 13.7.1944 Neuvostoliiton suurhyökkäyksen 
aikana. Osmo Kauppinen kaatui Ukrainassa 22.7.1941 ja Tapio Gröndahl Talin Portinhoikassa 27.6.1944.

• ISBN/EAN 978-952-312-269-7
• Luokka 99.139
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 172 x 250 mm 
• Sidottu, kuvitettu
• n. 240 s.
• Ovh 32,90
• Ilmestyy 1/2016
• Sähkökirja 
 ISBN/EAN 978-952-312-310-6

Jukka Kyösti (s. 1967) on pitkän linjan sotahistorian har-

rastaja. 

Synnöve From (s. 1940) on aiemmin julkaissut teok-

sen Missä on From – Kenttäpostia Marskin sotilaspalvelijalta 

1938–1943.
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BAIR IRINCHEEV & SERGEI LARENKOV

Sodan pitkät varjot 
ta i s t e l u j e n jä l j e t e n n e n ja n y t

Upeasti rakennettu, nykyisyyttä ja historiaa ainut-
laatuisella tavalla yhdistävä valokuviin perustuva 
tietoteos tarjoaa elävän aikamatkan Suomen sota-
historiaan. 

Kirjassa on kronologisessa järjestyksessä 80 ”en-
nen ja nyt” -kuvakollaasia, joissa sama kohde esit-
täytyy limittäin sekä talvi- ja jatkosodan vuosina 
että nykypäivänä. Kuva-aineiston kerääminen, tun-
nistaminen, kuvaaminen ja yhdistäminen on ol-
lut valtava projekti, joka on kestänyt yhteensä viisi 
vuotta ja vienyt tekijöitä aina Tolvajärven erämaa-
maisemista Punavuoren kulmille Helsingissä. 

Keskeisessä asemassa ovat Karjalankannaksen ja 
Laatokan Karjalan taistelupaikat: Summa, Tolvajär-
vi, Kollaa jne. Lisäksi kirjassa esitellään kaupunkien 
pommitustuhoja ja taistelujen jälkiä mm. Helsin-
gissä, Sortavalassa ja Viipurissa.

Kuhunkin kuvaan liittyy lyhyt sotahistorialli-
nen kat saus suomeksi ja venäjäksi. Katsaukset pe-
rustuvat jo julkaistujen  teosten lisäksi uusiin suo-
malaisiin ja venäläisiin arkistolähteisiin.

• ISBN/EAN 978-952-312-290-1
• Luokka 92.73
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 220 x 220 mm   • Sidottu, kuvitettu
• n. 160 s.   • Ovh 31,90
• Ilmestyy 2/2016

Sergei Larenkov on pietarilainen valokuvaaja, joka on julkistanut kaksi toiseen maailmansotaan liittyvää valo-

kuvakirjaa. Hänen valokuvataidettaan on ollut esillä Venäjällä, Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Kiinassa. Siviiliammatil-

taan hän on luotsimies, joka tekee töitä Pietarin satamassa. 

Bair Irincheev on sotahistorioitsija, joka on tutkinut Suomen ja Venäjän sotahistoriaa yli 15 vuotta. Hän on jul-

kaissut yli 20 kirjaa suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Vuonna 2003 hän avasi Karjalankannaksen sotamuseon Viipu-

rissa ja toimii sen johtajana.
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MIRIAM GEBHART

Ja sitten tulivat sotilaat
saKsalaisnaisten KOhtalO tOisen MaailMansOdan vOittajien Käsissä

Sotilaat, jotka vapauttivat Saksan natsivallasta, toivat muka-
naan uutta kärsimystä lukemattomille naisille.

Arviolta miljoona naista ja tyttöä – sekä suuri määrä mie-
hiä – joutui toisen maailmansodan jälkeen seksuaalisen väki-
vallan uhriksi kaikkialla Saksassa.

Vastoin yleistä käsitystä raiskaajia eivät suinkaan olleet vain 
neuvostosotilaat, vaan myös suuri joukko amerikkalaisia, eng-
lantilaisia ja ranskalaisia sotilaita katsoi oikeudekseen käyttää 
hyväkseen voitetun kansan naisia.

Laajaan tutkimustyöhön perustuva teos käsittelee toisen 
maailmansodan viimeisten päivien ja Saksan miehityksen päät-
tymisen välistä ajanjaksoa vuosina 1945–1955. Histo rioitsija 
Miriam Gebhart on kerännyt kirjaansa varten aineistoa mm. 
poliisin, kirkon ja sairaaloiden arkistoista sekä uhrien henki-
lökohtaisista päiväkirjoista. Tuloksena on järkyttävä kuvaus 
sodanjälkeisen vuosikymmenen aikana laajasti harjoitetusta 
seksuaalisesta väkivallasta sekä siitä välinpitämättömästä koh-
telusta, jota raiskauksen uhrit saivat myöhemmin osakseen 
niin lääkäreiltä, sosiaalityöntekijöiltä kuin oikeusistuimiltakin.

Gebhartin kirja nostaa päivänvaloon epämiellyttävän to-
tuuden liittoutuneiden sotilaiden käytöksestä sodanjälkeises-
sä Saksassa. Se on myös merkittävä puheenvuoro keskustelussa 
nykypäivän konflikteissakin aseena käytettävästä seksuaalises-
ta väkivallasta. 

• ISBN/EAN 978-952-312-262-8
• Luokka 99.139
• Suomennos Maikki Soro
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, kuvitettu
• n. 380 s.
• Ovh 32,90
• Ilmestyy 4/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-319-9

Miriam Gebhart on historioitsija ja toimittaja. Hän opettaa historiaa 

Konstanzin yliopistossa Etelä-Saksassa. Gebhardt on aiemmin julkaissut 

kaksi Saksan sodanjälkeiseen historian liittyvää tietoteosta.
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CHRIS MCNAB

Natsi-Saksan salaiset suunnitelmat
uu s i M a a i l M a n jä r j e s t ys

Miltä maailma näyttäisi tänään, jos Saksa olisi voittanut toi-
sen maailmansodan?

Vuosien 1933 ja 1945 välillä Hitler kehitteli visiota  uudesta 
maailmanjärjestyksestä. Lebensraum, elintilan valtaaminen oli 
vasta alkua. Kun sota olisi ohi, olisi aika uudistaa koko maail-
manjärjestys.

Saksa ja Japani jakaisivat Venäjän ja Aasian keskenään. Ber-
liini rakennettaisiin uudelleen loisteliaaseen uusklassiseen tyy-
liin ja siitä tehtäisiin maailman pääkaupunki, Germania. 

Kolmannen valtakunnan hallitsemassa maailmassa vallitsi-
si tiukka rotuerottelu. Alemmat rodut karkotettaisiin tai alis-
tettaisiin ylempien käyttöön ilmaiseksi työvoimaksi. Euroopan 
puoleisella Venäjällä saksalaissotilaat johtaisivat orjatyövoimal-
la toimivia maatiloja. 

Eri taidemuotojen tehtävänä ei olisi palvella omia taiteel-
lisia tavoitteitaan vaan ajaa natsi-ideologian päämääriä. Pe-
rinteisen uskonharjoituksen tilalle olisi tarjolla natsien oma, 
varhaisiin myytteihin ja Pohjolan pakanallisiin traditioihin 
pohjautuva ritualismi. Natsi-tunnusten liittäminen tähän Sak-
san messiaanista roolia korostavaan maailmankuvaan loisi ko-
konaan uuden uskonnollisen tradition.

Luku luvulta teos valottaa Hitlerin suuren suunnitelman 
eri osa-alueita: saksalaisen imperiumin luomista, hallintoa, so-
dankäyntiä, infrastruktuuria, arkkitehtuuria, rotuoppia, kult-
tuuria ja aseteknologiaa.

Kirjan runsas kuvitus sekä selkeät taulukot ja kartat tekevät 
siitä korvaamattoman hakuteoksen jokaiselle historiasta kiin-
nostuneelle lukijalle.

• ISBN/EAN 978-952-312-252-9
• Luokka 90.35
• Suomennos Jere Saarainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 205 x 260 mm
• Sidottu, kuvitettu
• n. 224 s.
• Ovh 33,90
• Ilmestyy 2/2016

Chris McNab on sotahistoriaan erikoistunut kirjailija ja toimittaja. Hän on 

julkaissut kymmeniä sotahistoriallisia teoksia ja ollut mukana kirjoittamas-

sa useita modernia sodankäyntiä ja sen kehitystä käsitteleviä teoksia, mm. 

Campaigns of World War II, World War II Data Book: The Third Reich 1933–

1945 sekä World War II Data Book: Hitler’s Masterplan 1933–1945.
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CHRIS MCNAB

Maailman tehokkaimmat sotilaskäsiaseet

Kattava katsaus 52 tärkeimmästä sotilaskäsiaseesta aina vuo-
desta 1878 nykypäivään asti. Kirjassa on yli 150 valokuvaa ja 
selkeät läpileikkauspiirrokset aseista. 

Kirja sisältää kaikki tärkeimmät ensimmäisen ja toisen 
maailmasodan sekä kylmän sodan aikaiset asetyypit aina nyky-
aikaisiin erikoisjoukkojen aseisiin saakka. 

Kirja alkaa vuoden 1878 Gatling-konekiväärillä, joka toi-
mi edeltäjänä kaikille niille itselataaville konekivääreille, jotka 
hallitsivat 1900-luvun käsiaseita. 

Toisen maailmansodan aikaisista aseista kirjassa on esitel-
ty mm. tšekkoslovakialainen Bren-pikakivääri, amerikkalainen 
raskas M2 Browning -konekivääri sekä saksalaiset MP-40-ko-
nepistooli ja uskomattomalla tulinopeudella ampuva MG-42 
kevyt konekivääri.

Pian toisen maailmansodan jälkeen venäläinen Mihail 
Kalašnikov suunnitteli AK-47-rynnäkkökiväärin, jonka raken-
netta on kopioitu laajalti. Tätä varmatoimista asetta ja sen eri 
versioita on valmistettu enemmän kuin mitään muuta rynnäk-
kökivääriä. Vastaava malli on ollut käytössä myös Suomen ar-
meijassa. 

Amerikkalaiset kehittivät kevyen M60-konekiväärin saksa-
laisen FG-42-automaattikiväärin pohjalta, ja Vietnamin sodan 
alkuvaiheessa 1965 amerikkalaiset ottivat käyttöön M16-ryn-
näkkökiväärin, josta tuli eri muunnoksineen eniten valmistet-
tu tämän kaliiperin amerikkalaisase. 

Kirja esittelee myös viimeisimpiä erikoisjoukkojen aseita, 
kuten M110-tarkka-ampujakiväärin sekä FN SCAR -rynnäk-
kökiväärin.

• ISBN/EAN 978-952-312-280-2
• Luokka 90.3
• Suomennos Arto Pulkki
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 210 x 280 mm
• Sidottu, nelivärikuvitus
• 224 s.
• Ovh 34,90
• Ilmestyy 2/2016

Chris McNab on sotahistoriaan erikoistunut kirjailija ja toimittaja. Hän on 

julkaissut kymmeniä sotahistoriallisia teoksia ja ollut mukana kirjoittamas-

sa useita modernia sodankäyntiä ja sen kehitystä käsitteleviä teoksia, mm. 

Campaigns of World War II, World War II Data Book: The Third Reich 1933–

1945 sekä World War II Data Book: Hitler’s Masterplan 1933–1945.
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ANNA-MARI KASKINEN & ARI LAITINEN

Myötätuulta matkallesi

Myötätuulta matkallesi on kaunis merihenkinen lahjakirja. Se on hyvän matkan toi-
votus ylioppilaalle, rippikoululaiselle, kaikille erilaisia merkkipäiviä viettävälle, tai 
vaikkapa itselle iloksi ja rohkaisuksi. Kaikille, jotka purjehdimme läpi elämän suur-
ten merenselkien.

Oiva valinta kaikkiin kevään juhliin ja merkkipäiviin, kun haluat kiittää, muistaa 
tai onnitella tärkeää ihmistä.

PAULI JOKINEN & MARJA VÄÄNÄNEN

Kaunis HELSINKI
with Love
с любовью

Kolmikielinen teos esittelee hurmaavan ja mystisen pohjoiseurooppalaisen metropo-
lin ja sen asukkaat kuvin ja kiehtovin tarinoin.

Tekijät esittelevät vanhaa ja modernia arkkitehtuuria sekä Helsingin upeita kirk-
koja. Kirjassa kierrellään myös ravintoloita ja kahviloita, toreja ja kauppahalleja sekä 
hautausmaita ja puistoja. Taidetta ja designia, patsaita ja museoita unohtamatta. Hel-
singin upealle luonnolle ja saaristolle on kirjassa oma lukunsa.

• ISBN/EAN 978-952-312-284-0
• Luokka 82.2
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 250 x 215 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 60 s.   • Ovh 22,90   • Ilmestyy 3/2015

Anna-Mari Kaskinen on palkittu kirjailija, runoilija ja sanoittaja, 

ja hänen tuotannostaan löytyy yli 70 kirjaa. Lukuisten runolahjakirjo-

jen lisäksi hän on kirjoittanut mm. varhaisnuorten romaaneja, näytel-

mä- ja musikaalikäsikirjoituksia. Kaskinen tunnetaan myös laululyyrik-

kona. Kaskinen toimii Lastenmaa-lehden päätoimittajana.

Ari Laitinen on Ruotsissa asuva suomalainen kuvataiteilija ja tai-

deopettaja, joka johtaa taidekursseja eri maissa. Laitisen akvarelleja 

on useiden museoiden ja yksityisten keräilijöiden taidekokoelmissa, 

ja niitä on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla

• ISBN/EAN 978-952-312-298-7
• Luokka 42.33
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy 
• 250 x 215 mm 
• Sidottu, nelivärinen
• n. 140 s.   • Ovh 34,90
• Ilmestyy 4/2016

Pauli Jokinen on Helsingin historiaan, kulttuuriin ja julkiseen taitee-

seen perehtynyt toimittaja ja tietokirjailija. Hän on aiemmin julkaissut 

kirjat Sunnuntaikävelyllä Helsingissä, Kulttuurikävelyllä Helsingissä sekä 

Muistolaattabongarin opas.

Marja Väänänen on helsinkiläinen lehtikuvaaja. Hän on kuvannut 

Helsinkiä kaupunkia esitteleviin kirjoihin sekä mm. Metro- ja Vartti-leh-

tiin.
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h a r r a s t e K i r jat

SIMONA MERCHANT-DEST & FAINA GOBERSTEIN

Neulo nostetuin silmukoin
Kl a s s i s e n t e K n i i K a n u u s i  i l M e 

Perusteellinen katsaus yksinkertaiseen mutta samalla monipuoliseen neuletekniikkaan, jol-
la voi toteuttaa niin kauniita kirjoneuleita kuin upeita neulepintojakin – yllättävän vähäl-
lä vaivalla.

Kirja sisältää ohjeet neljäänkymmeneen erilaiseen nostetuin silmukoin neulottavaan 
neulepintaan, joista moni on käännettävä. Tekniikalla syntyy näyttäviä monivärisiä neuleita, 
jotka ovat paljon perinteistä kirjoneuletta yksinkertaisempia toteuttaa.

Kirja tarjoaa myös useita uusia neuleohjeita, jotka esittelevät nostettujen silmukoiden 
monipuolisia mahdollisuuksia.

ANNA-MARI KASKINEN 

Siunauksen suojaan

Anna-Mari Kaskinen on oman sukupolvensa merkittävin virsi- ja laulurunoilija, ja hänen 
laulujansa on laulettu jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan niin rippikouluissa kuin seura-
kunnan diakoniatyössäkin. 

Teoksessa on Anna-Mari Kaskisen ennen julkaisemattomia tekstejä mutta mukana on 
myös joitakin hänen rakastetuimpia laulujaan. Kirjan läpikulkevana teemana on siunaus, jo-
ka kantaa meitä niin elämän hyvinä kuin huonoinakin hetkinä. 

Kirja on isotekstinen ja sopii erinomaisesti lahjakirjaksi. Kirjan kauniit kuvat on otta-
nut Pekka Kaskinen.

• ISBN /EAN 978-952-312-285-7
• Luokka 24.1
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 200 x 200 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 50 s.
• Ovh 19,90
• Ilmestyy 3/2015

Anna-Mari Kaskinen on palkittu kirjailija, runoilija ja sanoittaja, ja hänen tuotannostaan 

löytyy yli 70 kirjaa. Lukuisten runolahjakirjojen lisäksi hän on kirjoittanut mm. varhaisnuorten ro-

maaneja, näytelmä- ja musikaalikäsikirjoituksia. Kaskinen tunnetaan myös laululyyrikkona. Kas-

kinen toimii Lastenmaa-lehden päätoimittajana.

Pekka Kaskinen ja Roihuvuoren seurakunnan kirkkoherra ja Anna-Mari Kaskisen puoliso. 

• ISBN/EAN 978-952-312-253-6
• Luokka 65
• Suomennos Kristel Nyberg
• Kansi Pamela Norman
• 210 x 276 mm
• Nidottu, nelivärinen
• 176 s.   • Ovh 29,90   • Ilmestyy 2/2016

Simona Merchant-Dest on työskennellyt suunnittelijana ja projektikoordinaatto-

rina Mission Falls Yarnsilla ja häneltä on julkaistu neuleohjeita lukuisissa johtavissa käsi-

työlehdissä sekä useissa kirjoissa. Hän on toinen kirjan Saumatonta neulontaa (Minerva 

2014) kirjoittajista.

Faina Goberstein on tuottoisa neulesuunnittelija, kirjailija ja opettaja. Hänen neu-

leohjeitaan on julkaistu lukuisissa käsityölehdissä ja monissa kirjoissa. Hän on Saumaton-

ta neulontaa -kirjan (Minerva 2014) toinen tekijä.
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SIIRI REIMANN & AIME EDASI

Haapsalun shaalit
Pi t s i n a at e l i a

Tämä pitsineulojan unelmakirja on kuin aikamatka pitsineu-
lonnan vanhoihin perinteisiin ja Viron rikkaaseen käsityöhis-
toriaan. Sen ohjeilla syntyvät herkät, toinen toistaan kauniim-
mat shaalit ja huivit.

Haapsalu on maailman kuulu taidokkaista pitsineuleshaa-
leistaan ja -huiveistaan, joita kaupungin käsityöläiset ovat luo-
neet lahjoiksi kuuluisille henkilöille. Tästä kirjasta löytyvät 
mm. Greta Garbon ja kuningatar Silvian mukaan nimetyt 
mallit. Monet upeat pitsimallit, kuten Kielo, Lehti ja Perho-
nen, ovat puolestaan saaneet innoituksensa paikallisesta luon-
nosta. 

Kirja opastaa askel askelelta perinteisen Haapsalun shaalin 
valmistuksen ja sisältää ruutupiirroksin ja valokuvin varustetut 
ohjeet yli 110 pitsineulemalliin. 

Kirjassa on myös kuvitettu katsaus Haapsalun yli satavuo-
tiseen huivinneulonnan historiaan. 

• ISBN/EAN 978-952-312-299-4
• Luokka 65
• Suomennos Sanna Immanen
• Kansi Mariann Einmaa
• 210 x 296 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 183 s.
• Ovh 31,90
• Ilmestyy 4/2016

Käsityönopettaja Siiri Reimann on asunut koko ikänsä Haapsalussa. Etenkin neulomi-

nen ja pitsineuleet ovat lähellä hänen sydäntään lapsesta saakka. Ensimmäisen haapsalulai-

sen huivinsa hän teki jo kouluiässä. 

Aime Edasi päätti opiskella Haapsalun huivin neulomisen muutettuaan paikkakunnalle. 

Hieno haapsalulainen huiviperinne vei hänet mennessään ja nykyisin hän on yksi Haapsalun 

käsityöseuran aktiiveista.
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LINDA PETERSON

Paracord 
KO ru ja ja M u u ta K i va a l a s K u va r j O n yö r i s tä

Linda Petersen näyttää, miten paracord-laskuvarjonyöriä punomalla saa aikaan näyttäviä ko-
ruja ja monia hyödyllisiä arjen esineitä. Kirja opettaa perustekniikat, ja vaiheittain etenevien 
valokuvien myötä käydään läpi kaikki tarvittavat koristeelliset solmut.

Paracord-nyörien värivalikoima on laaja ja ulottuu jopa metallinhohteisiin saakka, jo-
ten ne sopivat mainiosti solmimiseen ja punomiseen ja lopputulos on sekä kestävä että upea. 

Kirjan ohjeet koostuvat koruista, kuten kaulanauhoista, rannerenkaista ja korvakoruis-
ta, sekä asusteista, joihin kuuluvat mm. vyö, kännykkäsuojus, avainketju ja kellonranneke. 

ULLA VESTOLA 

Askartele ja nikkaroi laudasta
Kau n i s ta KOt i i n P i h a a n ja Pa rv e K K e e l l e

Hienoja ja kekseliäitä käyttöesineitä, tarvikkeita ja kalusteita nyt niin trendikkäästä mate-
riaalista – laudasta. 

Muotoilija Ulla Vestola näyttää, miten tehdä edullisesta laudasta kauniin yksinkertaisia 
hyllyjä, puulaatikoita, kylttejä, tikkaita, penkkejä ja muita kalusteita ja esineitä kodin sisä- ja 
ulkotiloihin. Lautatöiden juju on hyvissä ideoissa.

Kirjassa esiteltyjen esineiden tekeminen on helppoa, sillä työvaiheet ovat yksinkertaisia 
eikä mitään erikoistyökaluja tarvita. Työkaluiksi riittävät useimmiten saha, pora ja ruuvin-
väännin. Materiaaliksi käy myös kierrätyslauta ja remonteista jääneet hukkapalat.

• ISBN/EAN 978-952-312-264-2
• Luokka 65
• Suomennos Eva Katajamäki
• Kansi Mark Latter
• 208 x 276 mm   • Nidottu, nelivärinen
• 128 s.   • Ovh 25,90   • Ilmestyy 4/2016

Linda Peterson on niittänyt mainetta taidekäsitöiden suunnittelijana ja toteut-

tajana jo yli 20 vuotta. Hänen luomuksiaan on nähty lukuisissa lehdissä ja mainoskam-

panjoissa. Petersonin aikaisempia teoksia ovat Upcycled Jewelry, Creative Ideas to Or-

ganize Your Home, Beading in No Time, How to Make Polymer Clay Beads sekä Art + Life 

Combined. Linda Peterson asuu Missourissa Yhdysvalloissa.

• ISBN /EAN 978-952-312-261-1
• Luokka 65
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 220 mm
• Nidottu, nelivärinen
• n. 150 s.
• Ovh 27,90
• Ilmestyy 3/2016

Muotoilija Ulla Vestola luo moderneja koristeita ja hyötyesineitä kodin sisä- ja ulkotiloihin. 

Hänen ideoitaan on esitelty useissa suomalaisissa ja ulkomaisissa lehdissä. Häneltä on aiemmin il-

mestynyt askartelukirja Tikkuja ristiin (Minerva 2013)
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SUZY TAYLOR

Rakkauden värit 
vä r i tä e l ä M ä s i  tä r K e ät s a nat

Suzy Taylorin upea ja erilainen värityskirja sisältää 70 väritettävää kirjainkuvaa, joista voi 
muodostaa haluamansa sanat ja lauseet.

Väritä hienot kirjaimet ja rakenna niistä kauniit sanat huoneentauluksi, tervehdykseksi 
tai vaikkapa, juhlatilan koristeeksi. Kiinnittämällä väritetyt kirjaimet nauhoihin, saat ripus-
tettua valitsemasi sanat haluamaasi paikkaan. Kauniilla kirjainkorteilla saat rakennettua sei-
nällesi vaikka voimauttavan lempiaforismisi.

BELLA LINDE & LENA GRANEFELT

Omasta maasta
OM ava r a i s e n KOt i P u u ta r h u r i n K ä s i K i r ja

Jo keskikokoinen puutarha on riittävä tuottamaan vuoden vihannekset nelihenkiselle per-
heelle. Pienellä kasvipalstalla tai parvekeistutuksillakin voi ottaa jo pitkän askeleen kohti 
omavaraisuutta.

Omasta maasta antaa kaikki tarvittavat perustiedot hyvästä kasvualustasta, istutuksesta, 
lannoituksesta, kasvimaan hoidosta, sadonkorjuusta ja vihannesten säilytyksestä. Opas neu-
voo myös, miten lasketaan viljelyalan tuotto, miten torjutaan rikkakasveja, kasvitauteja ja tu-
holaisia myrkyttömästi tai miten rakennetaan toimiva komposti.

Kirjan sisältämä omavaraisen viljelijän vuosikalenteri auttaa ajoittamaan eri vuodenai-
koina tarvittavat toimenpiteet oikein.

• ISBN/EAN 978-952-312-283-3
• Luokka 79.8   • 200 x 200 mm   • Nidottu
• 140 s.   • Ovh 15,90   • Ilmestyy 1/2016

Suzy Taylor on graafikko, joka on tullut tunne-

tuksi erityisesti taidokkaalla leikkuutekniikalla to-

teutetusta paperitaiteestaan. 

• ISBN/EAN 978-952-312-254-3
• Luokka 67.3
• Suomennos Kirsi Tanner
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 165 x 210 mm
• Sidottu, nelivärinen
• n. 256 s. 
• Ovh 31,90
• Ilmestyy 2/2016

Bella Linde on toimittaja, jonka erityisalueita ovat viljely, puutarhanhoito ja koti-

talous. Omasta maasta on hänen toinen puutarhakirjansa.

Lena Granefelt on valokuvaaja, joka on ollut toteuttamassa useita puutarha-

kirjoja.
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PAULA RITANEN-NÄRHI

Nykyaikainen kaupunkipuutarha 

Nykyaikainen kaupunkipuutarha on kuin kodikas vih-
reä olohuone ulkona. Sen lattiana ovat kivet, maanpei-
tekasvit tai nurmikko, seininä pensaat ja rakenteet ja 
kattona pergolat, paviljongit ja pikkupuut. Kaupunki-
piha on paikka, jossa viihdytään, rentoudutaan ja puu-
hastellaan vaikkapa yrttejä kasvatellen.

Puutarhan voi perustaa myös pikkurahalla, kun 
käyttää hyväksi kierrätysmateriaaleja. Luonnonkasvit, 
pikkueläimet ja monimuotoisuuden tukeminen ovat 
omaperäisen pihan voimavara.

Kirjassa on paljon hyödyllistä tietoa pihan perusta-
misesta, kasvivalinnoista ja rakenteista. Kirjan neuvoil-
la ja nikseillä vasta-alkajakin onnistuu.

Oman lukunsa ovat saaneet myös kukkien ja vi-
hannesten kasvattaminen erilaisissa astioissa. Kaupun-
kipuutarhassa voi kasvattaa vaikkapa perunaa kasseissa 
ja puiden oksilla amppeleissa. Pihan hoitaminen ei ole 
työlästä, kun tekee oikeita valintoja.

Kirja inspiroi rakentamaan pienellekin pihalle 
unelmien puutarhan. Kirjan kuvituksena ovat olleet 
tekijän oman kaupunkipuutarhan huolella valitut nä-
kymät ja kaupunkisato.

• ISBN/EAN 978-952-312-268-0
• Luokka 67.3
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 200 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen
• n. 180 s.
• Ovh 29,90
• Ilmestyy 3/2016

Paula Ritanen-Närhi on puutarhatoimittaja ja hortonomi. Hän kirjoittaa 

ahkerasti aikakaus- ja puutarhalehtiin ja on julkaissut aiemmin mm. teokset Pau-

lan puutarha – paratiisi takapihalla, Suomalainen puutarha, Paratiisi takapihalla ja 

Kotipuutarhurin vuosi. Pienessä kaupunkipuutarhassaan hän kasvattaa kukkia ja 

vihanneksia suloisesti sekaisin. 
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SHAWNA CORONADO

Viherseinät
uu t ta i l M e t tä P u u ta r h a a n 

Kaunis viherseinä on puutarhaa elävöittävä ja rikastava ele-
mentti, joka on helppo luoda pieneenkin tilaan. Tämä kirja 
tarjoaa runsaasti ideoita erityyppisten viherseinien suunnitte-
luun ja yksityiskohtaiset ohjeet niiden toteuttamiseen. 

Viherseinä on pystysuuntainen rakennelma, johon kiinni-
tetyissä ruukuissa tai laatikoissa viherkasvit ja kukat kasvavat 
muodostaen viehättävän kokonaisuuden.

Viherseinä on paitsi koristeellinen, myös hyödyllinen. Eri-
laisin rakentein ja kasvivalinnoin viherseinästä saa suojaavan 
varjon, siinä voi kasvaa runsas yrttitarha tai se voi olla oman 
pihan aromaterapeuttinen nurkkaus. Kukkivat seinät hou-
kuttelevat hyödyllisiä pölyttäjähyönteisiä. Viherseinä voi olla 
myös vihannestarha. 

Uusimpia puutarhatrendejä edustavat erilaiset sammal- ja 
kaktusseinät.

Kirja kertoo vaihe vaiheelta kaiken, mitä viherseinän ra-
kentajan tulee tietää. Oikeat materiaalit ja tarvikkeet, raken-
teiden valmistus, kasvien valinta, istutus, hoito ja kastelu käy-
dään läpi yksityiskohtaisesti.

Kirja esittelee 20 erilaista viherseinää sekä antaa ohjeet nii-
den toteuttamiseen ja paljon hyödyllisiä vinkkejä puutarhu-
rin avuksi.

Kirjan upeat kuvat osoittavat, miten rehevillä viherseinillä 
pienikin piha muuttuu satumaiseksi puutarhakeitaaksi.

• ISBN/EAN 978-952-312-294-9
• Luokka 67.3
• Suomennos Kirsi Tuominen, Teemu-Pekka Tuominen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 210 x 275 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 160 s.
• Ovh 31,90
• Ilmestyy 3/2016

Shawna Coronado on kirjailija, ympäristö- sekä terveysaihei-

siin erikoistunut toimittaja, luennoitsija, kolumnisti sekä ammatti-

valokuvaaja, joka puhuu kaikkialla vihreän elämäntavan puolesta. 

Kansainvälinen viestintäyritys Cision valitsi Coronadon vuoden 2014 

parhaaksi puutarhabloggariksi.
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TIIA KOSKIMIES

Parhaat piirakat
50 s u O l a i s ta ja M a K e a a h e r K K ua  
KOt i K e i t t i ö s tä

Parhaat piirakat -kirjasta löytyy tarjottavaa arkeen ja juhlaan. Mukana on niin perinteisiä 
retro-piirakoita karjalanpiirakoista kaali- ja lihapiirakkaan kuin uusia tuttavuuksia flamm-
kuchenista ranskalaiseen galette-piirakkaan.  

Ja mitäpä olisi piirakkakirja ilman iki-ihanaa mustikkapiirakkaa, suussa sulavaa musta-
herukka-suklaapiirakkaa tai vaikkapa tuorejuusto-appelsiinipiirasta, joka viimeistään vie kie-
let mennessään? Myös gluteenitonta ja maidotonta dieettiä noudattaville on kehitelty omat 
ohjeensa.

HANNE KINNUNEN

Parsaa omasta pihasta

Tuore parsa on yksi kevään suosituimmista sesonkiherkuista. Tuoretta kotimaista parsaa on 
kuitenkin vaikea saada, vaikka Suomessa on täysin mahdollista kasvattaa ihanaa ja terveellis-
tä parsaa. Se menestyy koko maassa Lappia myöten.

Parsan kasvattaminen on helppoa, kunhan tietää, mitä tekee ja milloin. Kirjassa neuvo-
taan, miten aloittaa kasvatus, mitä kaikkea tarvitaan, kuinka edetään ja miten vältetään su-
denkuopat. Kun kaiken tekee alusta asti oikein, parsa tuottaa satoa vuosia, jopa parikym-
mentä vuotta. Tilaakaan ei tarvita paljon, pienenkin rivitalon pihaan saa jo oivan parsamaan. 

Kirjassa esitellään myös ruokaohjeita, joista varmasti jokainen löytää uutta inspiraatio-
ta keittiöönsä.

• ISBN /EAN 978-952-312-291-8
• Luokka 67.3
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 220 mm   • Sidottu, nelivärinen
• n. 150 s.   • Ovh 28,90   
• Ilmestyy 3/2016

Hanne Kinnunen on liperiläinen puutarhuri, joka rakastui parsaan kymmenen vuot-

ta sitten. Hän viljelee parsaa, opettaa vihannesten viljelyä sekä neuvoo ihmisiä parsan 

kasvatuksen saloihin. Hanne Kinnunen pitää yhdessä miehensä kanssa Puromäen puu-

tarhaa vanhalla sukutilallaan.

• ISBN/EAN 978-952-312-265-9
• Luokka 68.2
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 140 s.
• Ovh 28,90
• Ilmestyy 2/2016

Tiia Koskimies on helsinkiläinen vapaa toimittaja, joka on toiminut mm. tv-käsikirjoittajana ja 

ohjaajana MTV3:n ruokaohjelmasarjassa Bon Appétit. Nykyään hän toimittaa, tuottaa, kuvaa ja kir-

joittaa keittokirjoja sekä kirjoittaa Umami.fi-ruokablogia. Häneltä on aiemmin ilmestynyt mm. usei-

ta suositun Bon appétit -sarjan kirjoja, Makumatka saaristoon, Pohjoisen herkut, Syystunnelmia ja 

joulun odotusta, Venekokin käsikirja, Suomalainen smoothiekirja sekä Suomalainen puurokirja.
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TATU LEHTOVAARA

Grillimestarin kasvisherkut 

Grilliherkuillaan tunnetuksi tullut keittiömestari Tatu Lehto-
vaara osoittaa uudessa kirjassaan, ettei grillaaminen ole vain 
lihansyöjien huvia. Grillissä syntyy mahtavia herkkuja myös 
kasviksista.

Kirjassa esitellään monipuolisesti erilaisia tapoja grillata 
kasviksia, joista loihditaan maittavia kasvisruokia. Kaikki ruo-
kalajit on helposti muutettavissa myös vegaaniseen ruokava-
lioon sopiviksi. Kirjassa esitellään myös villivihannesten gril-
laamista ja käyttöä. 

Kasvisten makukirjo on valtaisa, ja makuyhdistelmiä sekä 
valmistustapoja on lukemattomia. Samasta kasviksesta saa hy-
vin erimakuisia vivahteita houkuteltua esiin muuttamalla val-
mistustapaa ja mausteita. Intialainen ja malesialainen keittiö 
ovat oivallinen osoitus siitä, että kasvikset ”kestävät” voimak-
kaita mausteita ja kypsennystapoja.

Kirjassa grillataan niin alku-, pää- kuin lisäkeruokiakin, 
yhteensä yli 50. 

Olipa näkökulma terveellisyydessä, ekologisuudessa tai 
maittavuudessa; grilli kuumenemaan, kasvikset tirisemään, 
tuoreet yrtit ja mausteet tuoksumaan, ystävät ja läheiset pöy-
dän ääreen – siitä on hyvä grillauspäivä tehty.

• ISBN/EAN 978-952-312-260-4
• Luokka 68.2
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• Valokuvat Jukka Heiskanen
• 190 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen
• n. 160 s.
• Ovh 28,90
• Ilmestyy 1/2016

Tatu Lehtovaara on keittiömestari, jolla on pitkä kokemus hotelli-, ra-

vintola- ja opetusalalta. Nykyisin Lehtovaara toimii ruokatuotannon lehto-

rina Stadin ammattiopistossa Helsingissä. Hän on julkaissut useita tieto- ja 

oppikirjoja ja ruokakirjoja, mm. Kylmät kalaherkut, Savustuskirja, Riistakokki, 

Kesän grilliherkut, Sienet ja sieniherkut (yhdessä Mauri Korhosen kanssa) ja 

Ravintolakokin käsikirja (yhdessä Jari Hämäläisen kanssa), Kasvikset kemistin 

keittiössä (yhdessä Anu Hopian kanssa) sekä kirjoittanut ruoka-aiheisia juttu-

ja mm. Taloussanomiin.
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FOLKE DAMMANN & NADINE KUHLENKAMP

Heinäsirkka keittiössä
hyö n t e i s K e i t tO K i r ja

Hyönteisten käyttö ruoka-aineena herättää yhä kasvavaa kiinnostusta Suomessakin. Kokei-
leville kulinaristeille ja liharuokaa karttaville, ympäristötietoisille kuluttajille hyönteisistä on 
muodostumassa suorastaan trendiruokaa.

Hyönteiset ovat vähärasvaisia, ja niissä on runsaasti proteiinia sekä ihmiselle tarpeellisia 
aminohappoja. Ne sisältävät myös muita arvokkaita ravintoaineita, kuten mineraaleja ja vi-
tamiineja. Ja, kyllä vain – ne myös maistuvat hyvältä.

Kirja opastaa hyönteisten käyttöön keittiössä ja tarjoaa runsaasti herkullisia reseptejä ko-
keilunhaluiselle kotikokille. Friteerattuja kotisirkkoja, paahdettuja jauhomatoja villivihan-
nespedillä, tagliatellea sirkkapeston kera, hienoja buffalotoukkapraliineja ja paljon muuta.

Kirja opastaa myös, kuinka esikäsitellä itse kerättyjä ruokahyönteisiä ja toukkia.

MICHELLE KEOGH 

Terveellistä ja hyvää kotikuivurista
Ka i K K e a h e d e l M ä nau h O i s ta j u u r e s s i P s e i h i n 

Nykyaikaisessa keittiössä kuivuri on väline, jolla voi valmistaa monenlaista terveellistä ruo-
kaa. Välipalojen valmistaminen kuivurilla on myös paljon edullisempaa kuin niiden ostami-
nen kaupasta.

Tämän kirjan avulla opit kuivaamaan erilaisia ruoka-aineita. Kussakin luvussa keskity-
tään erilaisiin ruokiin: hedelmien ja vihannesten kuivaamisesta siirrytään edelleen hedelmä-
nauhoihin, kuivalihan tekoon, pähkinöiden ja siementen kuivaukseen, raakaruokien ja jälki-
ruokien valmistukseen ja hännänhuippuna vielä lemmikkieläinten kuivattuihin herkkuihin.

Kirja antaa kaikki tarvittavat tiedot erilaisten ruoka-aineiden käsittelyyn ja kuivatun ruoan oikeaan säilytykseen. Se tarjoaa myös 
100 innovatiivista reseptiä kuivurissa valmistettaviin herkkuihin. 

• ISBN/EAN 978-952-312-246-8
• Luokka 68.2
• Suomennos Anna Maija Luomi
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 200 x 220 mm   • Sidottu, nelivärinen
• 192 s.   • Ovh 27,90   • Ilmestyy 2/2016

Michelle Keogh on australialainen kirjailija, kokki ja ruokastylisti. Yli 20 vuoden 

ajan hän on toiminut kokkina sekä johtanut keittiöitä ja ravintoloita. Michelle Keogh 

on kirjoittanut useita keittokirjoja. Hän myös kehittelee reseptejä ja toimii ruokastylis-

tinä lukuisten yritysten, mainosalan ja viikkolehtien palveluksessa.

• ISBN/EAN 978-952-312-256-7
• Luokka 68.2
• Suomennos Juho Nurmi
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 250 mm   • Sidottu, nelivärinen
• 128 s.   • Ovh 27,90   • Ilmestyy 2/2016

Folke Dammann on saksalainen gastronomiaan ja ravintoon erikoistunut viestin-

täsuunnittelija ja hyönteisekspertti. Vuonna 2013 hän perusti Schleswig-Holsteinissa 

toimivan Snack Insects -nettikaupan, joka myy pakastekuivattuja syötäviä hyönteisiä.   

Nadine Kuhlenkamp on Hampurissa asuva valokuvaaja ja art-director. 
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HÅKAN JOHANSSON

Kunnon leipää 

Kansainvälisen Bakery Masters 2014 -kilpailun voittaja Håkan Johansson jakaa kirjassaan 
parhaat leipäreseptinsä ja antaa kotileipureille loistavia vinkkejä, joiden avulla jokainen on-
nistuu.

Kirjan ohjeilla syntyvät niin aromikkaat hapanleivät kuin suussa sulavan pehmeät veh-
näleivät tai rapeat näkkileivätkin. Mukana ovat myös sellaiset vanhat klassikot kuten siirap-
pilimppu ja tumma ruisleipä.

Miten syntyy leipää ilman, että taikinaa tarvitsee vaivata? Mitä ainesosia resepteissä voi 
korvata toisilla, jotta leivästä tulisi vieläkin terveellisempää? Minkälaisten leipätaikinoiden 
tulee antaa kohota yli yön? Kaikkiin näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyvät vastauk-
set tästä erinomaisesta leivontaoppaasta.

JENNIE GILLANDER

Veneruokaa
Ma K u nau t i n tO ja KO KO K e s ä K s i

Neliviikkoisella purjehduslomallaan Jennie Gillander päätti hylätä perinteisen retkimuonan 
ja valmistaa sen sijaan todella hyviä aterioita. Tässä kirjassa hän osoittaa, ettei se ole edes vai-
keaa.

Kirjan ohjeilla pienessä venekeittiössä syntyy vaihtelevaa ja maistuvaa ruokaa joka päi-
vä: grilliherkkuja ja ruokaisia salaatteja luodoilla ilta-auringossa nautittaviksi illallisiksi, läm-
mittäviä keittoja ja pataruokia koleisiin purjehduspäiviin, ruokia, joita on helppo syödä aal-
lokon keinutuksessa ja aterioita, jotka on helppo ottaa mukaan maihin tehtäville retkille.

Herkullisen reissuruoan laittaminen ei vaadi huippuvarusteltua keittiötä. Jennie kehit-
teli kaikki kirjan reseptit varusteinaan vain pieni jääkaappi, kahden polttimon kaasuliesi se-
kä grilli. 

• ISBN/EAN 978-952-312-263-5
• Luokka 68.24
• Suomennos Anna Maija Luomi
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 260 mm   • Sidottu, nelivärinen
• 190 s.   • Ovh 27,90   • Ilmestyy 2/2016

Håkan Johansson on Ruotsin tunnetuimpia leipureita. Hän johtaa kuuluisaa Ta-

verna Brillon leipomoliikettä Tukholmassa. Vuonna 2014 Johansson voitti maailman-

mestaruuden kansainvälisessä Bakery Masters -leivontakilpailussa.

• ISBN/EAN 978-952-312-267-3
• Luokka 68.2
• Suomennos Anna Maija Luomi
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 145 x 210 mm   • Sidottu, nelivärinen
• 156 s.   • Ovh 27,90   • Ilmestyy 2/2016

Jennie Gillander on ruotsalainen graafinen suunnittelija ja 

purjehtija.
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JESSICA ALMENÄS & LOVISA SANDSTRÖM

Jokanaisen juoksukirja

Täydellinen opas- ja inspiraatiokirja naisille, jotka haluavat aloittaa juoksemisen tai viedä 
juoksuharjoituksensa uudelle tasolle.

Jessica Almenäs ja Lovisa Sandström tarjoavat juuri sinulle sopivan harjoitusohjelman, 
tähtäsitpä sitten muutaman kilometrin lenkkeilyyn tai maratoniin, olitpa raskaana tai hiljat-
tain synnyttänyt, halusitpa oppia juoksemaan paremmin tai pudottaa painoasi juoksemalla. 

Kirja sisältää paljon lihaskuntoharjoituksia, jotka vahvistavat juoksuaskelta, kiinteyttävät 
vartaloa ja takamusta sekä antavat uutta potkua juoksuharjoitteluun. Saat myös parhaat ravit-
semusvinkit sekä ohjeet tavallisimpien juoksuvammojen ehkäisyyn ja hoitoon.

Naisen fysiologian ja elämäntilanteet huomioonottava teos on täydellinen treeniopas jo-
kaiselle naiselle iästä tai kunnosta riippumatta.

MATTI RÄMÖ

Polkupyörällä Himalajalla 

Matti Rämö kertoo kahdeksannessa matkakirjassaan polkupyörämatkasta Delhistä La-
dakhiin, Intian pikku-Tiibetiin. Seitsemän viikon ja 2 400 kilometrin vaellus kulkee mon-
suunitasangon tukahduttavasta kuumuudesta korkealle Himalajan vuoristosoliin. 5 300 
metrissä sataa elokuussa räntää.

Matka vie ensin Gangesin varteen keskelle miljoonan hindun pyhiinvaellusta. Hetkit-
täin liikenne muuttuu infernaaliseksi selviytymistaisteluksi. Punjabissa kostea kuumuus pa-
kottaa ajamaan yöaikaan Intian arvaamattomilla maanteillä.

Nousu Himalajalle kulkee lähellä Pakistanin rajaa, jossa sotilassaattueet muistuttavat 
kauhun tasapainosta. Sade rysäyttelee rinteestä kiviä tielle ja Kashmirissa maanvyörymä hi-
dastaa menoa. 

Ladakhissa matka jatkuu rujolle Leh–Manali-maantielle, joka kulkee yli 4 000 metrin 
korkeudessa. Happea on kovin vähän, ja kolmasti Rämön pitää lasketella pimeässä solasta 
alas. Himalajan herkkä kauneus kannustaa kuitenkin eteenpäin vaikealla reitillä.

• ISBN/EAN 978-952-312-255-0
• Luokka 79.6
• Suomennos Eleonoora Rinnekangas
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 225 mm   • Sidottu, nelivärinen
• 192 s.   • Ovh 29,90   • Ilmestyy 1/2016

Jessica Almenäs on ruotsalainen tv-juontaja ja maratoonari.

Lovisa Sandström on tunnettu tv-persoona ja personal trainer. Hän kirjoittaa 

Ruotsin suosituinta urheilu- ja harjoitusblogia www.lofsan.se.

• ISBN/EAN 978-952-312-279-6
• Luokka 40.8 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm   
• Sidottu, kuvaliite
• n. 300 s.   
• Ovh 29,90
• Ilmestyy 2/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-312-0

Matti Rämö on YLE:n teksti-tv:n toimittaja. Hänen aiemmista matkoistaan ovat ilmestyneet 

kirjat Rengasrikkoja Saharassa (2009), Polkupyörällä Intiassa (2010), Polkupyörällä Thaimaasta 

Vietnamiin (2011), Polkupyörällä Jäämerelle (2012), Polkupyörällä Islannissa (2013), Polkupyörällä 

Andalusian vuorilta Afrikkaan (2014) sekä Polkupyörällä Ukrainan halki Istanbuliin (2015).
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Maria Buchert & Kari Kiianmaa 
& Tellervo Uljas
Revitty sydän
Voiko uskottomuudesta toipua
ISBN/EAN 9789524923835
Luokka T17.3
ovh 11,00
Ilmestyy 1/2016

ISMO LOIVAMAA (TOIM.), RUDOLF KOIVU (KUVAT)

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie
su O M e n l a s t e n e n K e l i ru n Ot

Kirjaan on koottu rakkaita enkelirunoja ja rukouksia. Sukupolvesta toiseen yhteistä omaisuut-
ta ovat mm. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, Suojelusenkeli tai Pitkä matka maailmaan, Las-
si Lassi pieni. 

Tuoreimmissa runoissa kerrotaan mm. hyvistä kavereista, unienkeleistä ja maailman lapsia 
suojelevista enkeleistä. Modernin runon maailmassa on lämmintä, myötätuntoista huumoria.
Runoilijat ovat tuttuja ja rakkaita Immi Hellénistä Kaarina Helakisaan ja Topeliuksesta Juk-
ka Itkoseen.

Kirjan kuvituksena on käytetty Rudolf Koivun kauniita, nostalgisia maalauksia.

• ISBN/EAN 978-952-312-288-8   • Luokka L84.2 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 190 mm   • Sidottu, nelivärinen   
• 64 s.   • Ovh 21,90   • Ilmestyy 1/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-311-3

Ismo Loivamaa on toimittaja ja kriitikko, joka on julkaissut lukuisia lasten- ja 

nuortenkirjallisuutta käsitteleviä teoksia ja antologioita, esim. Soita, soita sini-

kello ja Sitten leikitellään kuusen alla sekä kirjoja mm. iskelmämusiikista. Yhdes-

sä Pirkko Vekkelin kanssa hän on kirjoittanut teokset Unohtumaton Ansa Ikonen 

(2009) ja Lumoava Eeva-Kaarina Volanen (2013) sekä Åke ja minä (2015).

Lars Pettersson
Verijäljet lumessa
ISBN/EAN 9789523122765
Luokka T84
ovh 11,00
Ilmestyy 4/2016

Minerva
PokkaritT 14.8

Kansi Satu Paakkala
www.minervakustannus.fi

Karin Sturm
Michael Schumacher
Elämäkerta
ISBN/EAN 9789523122710
Luokka T99.1
ovh 11,00
Ilmestyy 1/2016

Gretzky, Wayne; Strachan, Al
Wayne Gretzkyn tarina
ISBN/EAN 9789523122727
Luokka T99.1
ovh 11,00
Ilmestyy 1/2016

Jimmy Burns
Maradona
Maaiman paras jalkapalloilija?
ISBN/EAN 9789523122734
Luokka T99.1
ovh 11,00
Ilmestyy 2/2016

Alex Ferguson
Omaelämäkerta
ISBN/EAN 9789523122741
Luokka T99.1
ovh 11,00
Ilmestyy 2/2016

Harlan Coben
Lupaa ja vaikene
ISBN/EAN 9789523122758
Luokka T84
ovh 11,00
Ilmestyy 3/2016
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Lemaitre, Pierre: Alex 
ISBN/EAN 9789523122222

Ferguson, Alex: Alex Ferguson omaelämäkerta
ISBN/EAN 9789523121874

Ismail, Atik: Ammattina jalkapallo – Suomalaisfutaajat 
maailmalla 1952–2014 ISBN/EAN 9789523121492

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

Hellsten, Tommy: Ihmisenpyörä
ISBN/EAN 9789524927604

Hedström, Ingrid: Ihmiskoe
ISBN/EAN 9789523122239

Uimonen, Risto: Juha Sipilä – Keskustajohtajan henkilökuva
ISBN/EAN 9789523121485

Ojanen, Markku: Kaikki on hyvin juuri nyt – 100 paradoksia 
onnesta ISBN/EAN 9789523122260

Hattula, Markku: Kaukopartion kostoisku
ISBN/EAN 9789523122208

Mikkonen, Minna: Kivenkerääjät
ISBN/EAN 9789523121584

Hellsten, Tommy: Kolmas mahdollisuus 
ISBN/EAN 9789524927611

Pettersson, Lars: Koutokeino, kylmä kosto
ISBN/EAN 9789523120723

James, Peter: Kuolema ei käy kauppaa
ISBN/EAN 9789524928328

James, Peter: Kuolema katsoo kohti
ISBN/EAN 9789524928298

James, Peter: Kuolema kulkee kannoilla
ISBN/EAN 9789524928335

James, Peter: Kuolema kulkee kulisseissa
ISBN/EAN 9789524928854

James, Peter: Kuolema leikkii tulella
ISBN/EAN 9789523121416

James, Peter: Kuolema merkitsee omansa
ISBN/EAN 9789523122215

James, Peter: Kuolema peittää jäljet
ISBN/EAN 9789524928311

James, Peter: Kuoleman kanssa ei kujeilla
ISBN/EAN 9789524928281

James, Peter: Kuoleman kello käy
ISBN/EAN 9789523120730

James, Peter: Kuoleman koura on kylmä
ISBN/EAN 9789524928342

Suarez, Luis: Luis Suarez – Minun tarinani
ISBN/EAN 9789523122420

Sturm, Karin: Michael Schumacher – Elämäkerta
ISBN/EAN 9789523120662

Vihavainen, Timo; Konstig, Joonas, Hamilo, Marko: Mitä 
mieltä Suomessa saa olla – Suvaitsevaisto vs. arvokonservatiivit
ISBN/EAN 9789523121478

Hietala, Pekka: Nuoret taistelulentäjät – Ensikertalaiset 
jatkosodan ratkaisutaisteluissa 1944
ISBN/EAN 9789523122321

Rajala, Panu: Nuoruuden neljäs näytös
ISBN/EAN 9789523122277

Pelliccioni, Sanna: Onni-poika menee mummolaan
ISBN/EAN 9789523120846

Hellsten, Tommy: Pysähdy – olet jo perillä: 12 oivalluksen polku
ISBN/EAN 9789524927628

Pettersson, Lars: Verijäljet lumessa
ISBN/EAN 9789523122246
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22 upeaa neule
mallia, pitsejä, 
pintakuvioita, 
puolikierteisiä ja 
helmin koristeltu
ja neuleita. Kirja 
sisältää yksityis
kohtaiset ohjeet 
erikoistekniikoihin 
sekä neuvoo, mi
ten kirjan huivit ja 
shaalit voi pukea 
ylleen.

Suosittu neulesuunnittelija Sarah Hatton on 

luonut 22 upeaa mallia, joissa leikitellään malli-

neuleilla ja Rowanin kauniilla langoilla. Lopputulos 

on kaunis mallisto erilaisia huiveja ja shaaleja. 

Mallit on suunniteltu pidettäväksi monin eri tavoin, 

ja kirja sisältääkin ohjeet, miten nämä huivit ja 

shaalit voi pukea ylleen. Kirja sisältää myös askel 

askeleelta etenevät ohjeet neulemalleissa käy-

tetyistä erikoistekniikoista aina helmikoristeluista 

pitsin neulomiseen. Siksi kaikkien ohjeiden neulo-

minen sujuu helposti.

Neulontailoa!

Sarah Hatton oppi neulomaan viisivuotiaana ja on 

rakastanut tekstiilejä siitä asti. Hän on suorittanut 

tekstiiliopintojen tutkinnon Leedsin yliopistossa, 

ja ensimmäisessä työssään hän toimi neulesuun-

nittelijana, jolloin hän hioi suunnittelijan ja ohjeen 

kirjoittajan taitonsa huippuunsa.

Sarah Hatton on työskennellyt useiden englan-

tilaisten lankatalojen kanssa, mutta yhteistyö 

 Rowanin kanssa on ollut laajinta. Hänen mallejaan 

on nähty niin Rowanin lehdissä kuin esitteissä 

sekä Fresh Young Knits -kirjassa. Sarahilla on 

myös Rowanin langoista oma ohjemallistonsa, 

joka on suunniteltu erityisesti aloittelijoille.

Kansi Darren Brant

Suomenkielinen tekstitaitto Taittopalvelu Yliveto Oy

Neulo
 monikäyttöiset

huivit ja 
shaalit

22 upeaa  
mallia
erikois- 
tekniikoineen

Sarah Hatton

MINERVA
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www.minervakustannus.fi

ISBN 978-952-312-026-6

28,90

17,90

21,90 15,90



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 toMittaa tilaus-
Kirjoja yritysten ja yhteisöjen

erilaisiin tarpeisiin MM.:

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

Vuosien ammattitaidoilla ja kilpailukykyisin hinnoin!

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

Minerva

Iltatuulen viesti
Aikamiehet 50 vuotta 1964–2014

Reijo Ikävalko

Ritarihuone
ja

Suomen Aatelissuvut
Minerva

Minerva


