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Tanssitaan ja
lauletaan taas!
Tätä kirjoitettaessa on kulunut 19 kuukautta
siitä, kun siihen asti tuntematon virus pani
päättäjät sulkemaan Suomen. Samana iltana,
maaliskuun 13. päivänä, M.A. Numminen
vietti 80-vuotisjuhliaan. Kohtasimme hänet
samana iltapäivänä sattumalta ravintolassa,
jossa ruokailimme jazzhistorioitsija Ashley Kahnin seurassa. Kahn oli Suomessa
luentokäynnillä, ja samalla sovimme hänen
saksofonisti John Coltranen elämää käsittelevän A Love Supreme -kirjan julkaisemisesta.
Kohtaaminen jäi mieleen, kun kansainvälinen vieras vaikuttui ihmisestä, joka oli
henkilökohtaisesti todistanut Coltranen
soittoa Suomessa vuonna 1961.
Tällaisia kohtaamisia ei tunnetusta syystä nähty ja koettu yli puoleentoista
vuoteen. Noin vuosi sitten Finlandiatietokirja- palkinnon voitti sota-aikaista
tanssikieltoa käsitellyt hieno tietokirja, jonka
kuvaamille asioille löytyi tuore vertauskohta:
koronatanssikielto. Varsin kiistatonta tutkimusnäyttöä oli siitä, että laulaminen ja tanssiminen moninkertaistivat tartuntariskin, ja siksi
ne kiellettiin. Kieltopäätös oli ymmärrettävä,
ehkä oikeakin, mutta samalla lensi lapsen
mukana aika monta litraa pesuvettä. Vasta
nyt, kun pahin alkaa olla ohi, on useimmilla
käynyt mielessä, mikä henkinen merkitys
on kulttuurin harrastamisella elämänsisällön
tuojana ja henkisen hyvinvoinnin vahvistajana. Puhumattakaan siitä, että esittävän taiteen
saralla epäoikeudenmukaisten rajoitusten
vaikutus
ammatin harjoittamisen edellytyksiin oli jokseenkin tuhoisa.

Jos jotain myönteistä korona-ajan vaikutuksista kulttuurielämään voi sanoa, niin sen,
että kirjojen lukeminen hienokseltaan elpyi.
Ehkä oli aikaa pysähtyä ”hitaiden” asioiden
äärelle, kun jonottaminen liikenteessä ja
”turhat” palaverit jäivät vähemmälle. Moni
oppi uusia tapaamiskäytäntöjä, joista osa
varmasti tulee jäämään pysyväksi osaksi
ihmisten välistä kommunikaatiota.
Omassa organisaatiossamme korona-aika toi
sellaisen muutoksen, että avasimme vihdoin
oman, myös tapahtumapaikkana ja pienenä
kirjakauppanakin toimivan monitoimitilan,
Kulttuurikulman, Helsingin Kruununhaassa
Vironkatu 12:ssa. On mukava tavata
asiakkaita, kirjailijoita, suomentajia ja muita
yhteistyökumppaneita viihtyisissä tiloissa
keskellä kaupunkia. Yhtä ilahduttavaa on
päästä taas tapaamaan kirja-ammattilaisia
ja muita kirjojen ystäviä kirjakauppoihin,
kirjastoihin ja tapahtumiin eri puolille Suomea.
Hyvä kirja ilahduttaa aina, kuten myös
soitto, laulu ja tanssi – kaikki se, mitä tehdään
ja josta nautitaan vilpittömästi niin yksin kuin
yhdessä. Tähän uskoen tarjoamme Sinulle
myös ensi keväänä kosolti hyvää luettavaa,
kuunneltavaakin!
Vesa Tompuri, kustantaja
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ROMAANIT JA NOVELLIT

SARI VUORISTO

Etäisyys linnuntietä
Orpopoika Farid kasvattaa lintuja katolla sodan raunioittamassa Libanonissa. Hänen tätinsä Rima tekee tiliä kipeän
menneisyyden kanssa samalla, kun yrittää tarjota pojalle
paremman tulevaisuuden. Suomessa saman sodan jälkiä katsoo televisiosta kymmenvuotias
Milla, jonka isä toimii alueella rauhanturvaajana ja jää Etelä-Libanonin armeijan panttivangiksi. Toisistaan tietämättömien Millan ja Faridin kohtalot risteävät: he elävät kahta ja
kuitenkin samaa todellisuutta, joiden välillä on yksi linnun lentämä.
Sari Vuoriston romaani Etäisyys linnuntietä on hänen pitkään valmistelemansa romaanitrilogian ensimmäinen osa. Tositapahtuman inspiroima kirjoitustyö alkoi kirjailijan Syyrian
matkalla ennen maassa riehunutta sisällissotaa.
Kirjailijauransa Vuoristo aloitti vuonna 1996 voitettuaan Martti Joenpolvi -novellikilpailun.
Hänen nyt julkaistavaa uutuutta edeltävään tuotantoonsa sisältyy neljä novellikokoelmaa,
nuortenromaani sekä kolme romaania.

Ovh 32,90 € / Sivumäärä: 290
Romaani / ISBN 9789523810556
Ilmestymisaika: Helmikuu 2022
Ilmestyy myös e- ja äänikirjana (ks. s. 16)
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2
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KAMEL DAOUD

Tapaus Meursault
Algerialaisen kirjailija Kamel Daoudin palkitun ja
ylistetyn romaanin lähtökohtana on Albert Camusin
Sivullinen. Camusin klassikossa päähenkilö Meursault
surmaa sattumanvaraisesti tuntemattomaksi jäävän arabin. Daoudin teoksessa arabilla
on nimi: Moussa. Teoksen kertojana toimii hänen nuorempi veljensä Haroun.
Kamel Daoudin romaanissa päähenkilö surmaa ranskalaisen hetkeä Algerian itsenäistymisen jälkeen ja joutuu tilille teostaan. Vähän aiemmin sama teko olisi tuonut hänelle sankarin
aseman.
Daoud käy Tapaus Meursault -romaanissaan kriittistä debattia klassikon kanssa ja tekee
samalla kunniaa Camusin sanataiteelle ja sen herättämille ajatuksille. Leena Rantasen
suomennos puolestaan tekee kunniaa Daoudin romaanille.

Ovh 31,50 € / Sivumäärä: 160
Romaani / ISBN 9789523810709
Ilmestymisaika: Tammikuu 2022
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2
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MAARIT VERRONEN

Orionin vyö

Mipi Ii tarttuu pyyteettömästi kaikkiin vaarallisiin töihin, joihin toiset eivät kykene. Hän on yksi
altruista ja ylpeä siitä. Joskus tehtävät ylittävät
kestokyvyn, ja silloin Mipi Ii irrottautuu tilanteesta ja ajattelee jotakin kaunista. Jos sellaista
ei lähistöllä ole, Mipi kuvittelee kiipeävänsä
katsomaan Orionin vyötä. Vähitellen Mipi
huomaa tehtäviensä muuttuvan. Hänestä
tuntuu, etteivät ne enää hyödytä ketään;
altruna olo tuntuu turhalta. Koko järjestelmä
tuntuu olevan hajoamassa.
Maarit Verronen pohtii uusimmassa romaanissaan isoja globaaleja kysymyksiä allegorisen tarinan kautta. Hän kysyy, mitkä ovat tavallisen ihmisen mahdollisuudet tehdä edes pieniä
rakentavia tekoja maailmassa, jossa oman edun
tavoittelu uhkaava jyrätä kaiken inhimillisen ja
kauniin.
Ovh 31,80 € / Sivumäärä: 200
Romaani / ISBN 9789523810792
Ilmestymisaika: Maaliskuu 2022
Ilmestyy myös e- ja äänikirjana (ks. s. 16)
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2
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RIIKKA ULANTO

Neitsytlento

Kaisu-niminen nuori nainen viettää joutilasta
aikaa loistohotellissa – kuten hän uskoo. Hän
tapaa ihailemiaan kuuluisuuksia, rocktähtiä ja
originellin ranskalaissäveltäjän Erik Satien.
Tässä ei ole hänestä mitään outoa, vaikka säveltäjä on elänyt aivan eri aikana kuin muut
hotellin asukkaat ja Kaisu itse.
Surrealistinen, hauraan ihmismielen syvyyksiin sukeltava Neitsytlento on palkitun
runoilijan, Torniossa ja Oulussa pitkään asuneen, sittemmin tamperelaistuneen Riikka
Ulannon ensimmäinen romaani. Kirjailija
kysyy teoksellaan oman todellisuuden oikeutusta, oli tämä todellisuus millaisessa ristiriidassa tahansa suhteessa yhteiskunnan
määrittelemään normaalitodellisuuteen.
Ovh 29,80 € / Sivumäärä: 160
Romaani / ISBN 9789523810730
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2022
Ilmestyy myös äänikirjana (ks. s. 16)
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2

A. H. TAMMSAARE

HANNU MÄKELÄ

Viron
kansalliskirjailijan
esikoisromaani
vuodelta 1922 sijoittuu pohjoisvirolaiselle maaseudulle. Teos kuvaa koskettavasti ja terävästi
vasta itsenäistyneen maan yhteiskunnallisia
ristiriitoja. Samalla se on Katku-nimisen
maalaistalon perineen, miestaposta vankilassa istuneen Villun ja Korpiojan tilan ainoan
tyttären Annan traaginen rakkaustarina.
Teoksen loppuratkaisu on ajankohtaansa
nähden rohkean epäsovinnainen ja herätti
romaanin ilmestyessä suuren kohun kotimaassaan.

Kirjailija-akateemikko Hannu Mäkelä tarkastelee uusimmassa teoksessaan maailmanmenoa
milloin hymyillen tai jopa satiirisen naurun
lävitse, milloin taas vakavammin sävyin.
Mennytkin on teksteissä läsnä omien lapsuusja nuoruusmuistojen kautta. Moni ystävä on jo
poissa, mutta välillä hekin palaavat mieleen.
Silti vahvimmin kirjan teksteissä näyttäytyy
ihmisten elämä nykyajan Suomessa kaikessa
monimuotoisuudessaan.

Korpiojan isäntä

Kieleltään ja teemoiltaan Korpiojan isäntä on
yhtä puhutteleva ja ajankohtainen kuin ilmestymisaikanaan. Edellinen Juhani Salokanteleen
Tammsaare-suomennos Rakastin saksalaista
oli vuonna 2020 Agricola-romaanisuomennoskilpailun kolmen finalistin joukossa.
Ovh 31,20 € / Sivumäärä: 180
Romaani / Suom. Juhani Salokannel
ISBN 9789523810686 / Ilmestymisaika:
Huhtikuu 2022 / Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2

Viiden minuutin juttuja

Viiden minuutin jutuissa teinirakastutaan ujosti
ja petytään, jahdataan lepakkoa, ohitetaan Baddingin kioski, sivalletaan hallitusta, haikaillaan
aitoa televisiodraamaa. Yhtä lailla koetaan
myös arkisen ihmisen onnea ja haikeutta tai samaistutaan vanhan koiran kesään.
Ovh 32,50 € / Sivumäärä: 140
Novellikokoelma / ISBN 9789523810761
Ilmestymisaika: Tammikuu 2022
Ilmestyy myös e- ja äänikirjana (ks. s. 16)
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2
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RUNOUS JA DRAAMA

JYRKI PELLINEN

MAULĀNĀ JALĀLUDDIN RUMI

Jyrki Pellinen (s. 1940) julkaisi ensimmäisen
runokokoelmansa vuonna 1962. Sen jälkeen
hän on jatkanut herkeämättä omaleimaista,
taiteellisia kompromisseja kaihtavaa taidettaan.
Tuloksena on ollut yli sata kaunokirjallista
teosta – sekä lyriikkaa että proosaa.

Persialainen, nykyisen Afganistanin alueella

Alamaa

Uusimmassa runokokoelmassaan Alamaa
Jyrki Pellinen sukeltaa keskipohjalaisen maaseudun tunnelmiin ja siellä asuvien ihmisten
tuntoihin. Välillä runokirjan minähahmo muuttaa vanhaan espoolaiseen taloon ja ikävöi Pohjanmaalle. Teos osoittaa, että helsinkiläisenä
runoilijana uransa luonut ja Helsingissä yhä
asuva Pellinen on kotonaan ja samanaikaisesti
vieraisilla kaikkialla, missä on elämää:
Pietarissa, New Yorkissa, Pariisissa ja uusimman kirjansa maisemissa Kalajoella.
Ovh 26,50 € / Sivumäärä: 190
Runokokoelma / ISBN 9789523810723
Ilmestymisaika: Tammikuu 2022
Nidottu, pehmeäkantinen / Kl 82.2
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Humalan ja lemmen lauluja
– Rumin nelisäkeet

syntynyt Rumi, koko nimeltään Maulānā Jalāluddin Muhammad Rumi (1207-1273), kuuluu maailmankirjallisuuden kestäviin klassikoihin. Hänen runouttaan on käännetty kaikille
maailman suurille kielille ja myös suomeksi.

Aiemmin suomentamaton Humalan ja lemmen
lauluja sisältää valikoiman Rumin nelisäkeitä
ja myös katsauksen persialaiseen kulttuuriin tämän myös teologina, lainoppineena ja mystikkona tunnetun runoilijan tekstien kautta.
Teoksen suoraan persiasta suomentanut filosofian tohtori Joonas Maristo (s. 1983) hallitsee
persian lisäksi arabian. Aikaisemmin häneltä
on julkaistu teos Persia – matkasanakirja ja
kulttuuriopas (Art House 2017).
Ovh 27,90 € / Sivumäärä: 200
Runo- ja tietokirja / ISBN 9789523810600
Ilmestymisaika: Maaliskuu 2022
Sidottu, kovakantinen / Kl 82.2

KATARIINA VUORINEN

Myöhempien kesien jumalat

Los dioses de los veranos ulteriores

WILLIAM SHAKESPEARE

Hamlet. Maailman paras
näytelmä?

Kuva:
Garbis Sarafian

Viidennessä runokokoelmassaan Katariina
Vuorinen (s. 1976) kutoo yhteen ihmisen,
luonnonvoimat ja kaiken yllä valvovan taivaan
Andien ikiaikaisissa maisemissa. Pitkät, eeppiset runot vertautuvat vääjäämättömyydessään
kaukana siintävään horisonttiin, jota kohti peloton matkaaja kulkee – tai Tyynenmeren hitaisiin, loputtomiin aaltoihin, jotka luovat levollisen rytmin aistien todellisuutta ylistävään
vaellukseen.
Voimallisten näkyjen, rytmin ja mielen liikkeiden tarkentamisen taiturina tunnettu Katariina
Vuorinen debytoi runoilijana jo 15-vuotiaana.
Esikoisteoksesta Edith suuteli minua unessa
(2001) alkaen hänen teoksensa ovat saaneet
kiittävän vastaanoton. Vuorisen runoja on
käännetty 14 kielelle.
Espanjan kieli on Vuoriselle erityisen merkityksellinen, mitä ilmentää tämän Myöhempien
kesien jumalat -kokoelman julkaiseminen samoissa kansissa kaksikielisenä: suomeksi ja espanjaksi. Suomennos on Zoila Forssin käsialaa.
Ovh 28,50 € / Sivumäärä: 160
Runokokoelma (suomeksi ja espanjaksi)
ISBN 9789523810860 / Ilmestymisaika:
Toukokuu 2022, julkaistaan myös äänikirjana
Sidottu, kovakantinen / Kl 82.2

Loputtomille erilaisille tulkinnoille ja käännöksille avoin Hamlet on monien mielestä ”näytelmien näytelmä”, jopa synonyymi
teatteritaiteelle. Professori-näytelmäkirjailija
Lauri Sipari tutustui tähän Shakespearen
pääteoksena pidettyyn näytelmään jo 1960-luvulla sekä suomentajana että ohjaajana.
Uutta suomennostaan hän on hionut pitkään ja
liittänyt mukaan perusteellisen esseen
kokemuksistaan ja näkemyksistään Hamletista
sekä sen ohjaamisesta ja välittämisestä suomen
kielelle.
Ollako vai ei olla, siinä pulma:
Jalompaa onko hengen kärsiä
Kaikk’ inhan onnen iskut sekä nuolet
Vai käydä miekkaan tuskain merta vastaan,
Lopettain kaikki? – Kuolla, – nukkua,
Ei muuta
Ovh 31,80 € / Sivumäärä: 200
Näytelmä + laaja essee
Suom. Lauri Sipari / ISBN 9789523810617
Ilmestymisaika: Tammikuu 2022
Sidottu, kovakantinen / Kl 83.2
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TIETO, HARRASTEET

OUTI PAPAMARCOS

MIKA KARTTUNEN

Mikä
sai
amerikkalaiset
nostamaan
presidentikseen Donald Trumpin? Mikä ja
ketkä ovat Trumpin nousun takana? Entä
mikä voisi lopettaa Yhdysvalloissa nyt
raivoavan arvojen sisällissodan?

Kaikkialle maailmaan levinneen ikivanhan
lautapelin alkuperämaa on lähteestä riippuen
joko Persia tai Intia. Suomessakin tätä ”vihreän
sametin jalkapalloa” on pelattu satoja vuosia, ja
viime vuosina suosio on entisestään kasvanut
kaikissa ikä- ja yhteiskuntaluokissa.

Ja sitten tuli Trump

Suomesta parikymppisenä Yhdysvaltoihin
muuttanut Outi Papamarcos valottaa omakohtaisin havainnoin, miten demokratian
nimiin vannonut suurvalta muuttui 40 vuoden
aikana vähitellen Jenkkilästä Trumppilaksi.
Kirjoittaja tulkitsee amerikkalaisten poliittisia valintoja kulttuurituntemuksensa pohjalta,
ja pohdintojaan hän taustoittaa Euroopan ja
Amerikan historian synkillä tapahtumilla,
filosofian klassikoiden ajatuksilla, näkemyksillä poliittisista dystopioista ja muumien elämänviisauksilla.
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Ovh 29,70 € / Sivumäärä: 240
Tietokirja / ISBN 9789523810822
Ilmestymisaika: Tammikuu 2022
Julkaistaan myös e-kirjana (ks. s. 16)
Sidottu, kovakantinen / Kl 32.01

Shakki, matti!
– Joka kodin shakkiopas

Shakin seitsenkertainen Suomen mestari Mika
Karttunen on opettanut vuodesta 2011 lähtien
erityisesti kouluikäisiä lapsia. Teoksessa Shakki, matti! – Joka kodin shakkiopas hän opastaa
kaikenikäiset pelistä kiinnostuneet tämän
jalon pelin saloihin opettamalla siirrot ja säännöt sekä muut perusteet. Karttunen perehdyttää
palaajat myös yleisempiin avauksiin, tärkeimpiin loppupeleihin, hyökkäykseen, puolustukseen sekä kaikkein olennaisimpiin taktisiin ja
strategisiin ideoihin.
Ovh 34,50 € / Sivumäärä: 448
Harrastekirja / ISBN 9789523810648
Ilmestymisaika: Tammikuu 2022
Julkaistaan myös e-kirjana (ks. s. 16)
Sidottu, piirroskuvitettu / Kl 79.81

MUSIIKKI

JAAKKO KEMPPAINEN

100 peli-ideaa

TEEMU SALMINEN

Kirjeitä New Yorkista

– trumpetisti Simo Salmisen tarina

Tietokonepelialan kokenut ammattilainen,
alallaan Suomen ensimmäinen läänintaiteilija
Jaakko Kemppainen opettaa uutuuskirjassaan
havainnollisesti, miten jokainen alasta kiinnostunut voi ideoida omia pelejään ja kehittää ne
toimiviksi ja kiinnostaviksi. Hän myös kertoo
omiin kokemuksiinsa nojautuen, miten tunnistaa kehityskelpoisen peli-idean – unohtamatta
sitä tosiasiaa, että osa ideoista väistämättä jää
ideoijan kokemuksesta riippumatta puolitiehen.

Kukaan suomalainen jazzmuusikko ei ole
päässyt niin pitkälle yhtä nuorena kuin New
Yorkiin 22-vuotiaana Thad Jones/Mel Lewis
Orchestran trumpetistiksi rekrytoitu Simo
Salminen. Hän soitti myös Buddy Richin, Mel
Lewisin, Machiton, Tito Puenten ja Eddie
Palmierin orkestereissa. Nopea nousu huipulle
vaati kuitenkin veronsa, ja ikäpolvensa
lahjakkaimpiin kuuluneen jazztaiteilijan ura
huipulla kesti vain kymmenkunta vuotta.

100 peli-ideaa sopii oppikirjaksi ja myös itsenäiseen oppimiseen kaikille pelialasta ja pelien
suunnittelusta kiinnostuneille.

Simo Salmisen vanhempi veli Teemu
Salminen, itsekin yksi suomalaisen big band jazzin uranuurtajista, kertoo Simon tarinan
myötäelävästi ja rehellisesti. Kirja kuvaa
veljesten yhteistä lapsuutta, etsiytymistä
musiikin pariin ja heidän myöhempiä
urapolkujaan jazzin parissa. Ennen kaikkea
Kirjeitä New Yorkista on kuitenkin koskettava
tarina Simo Salmisen, suomalaisen
huipputrumpetistin elämästä ja sen
päättymisestä.

Jaakko Kemppaisen edellinen teos on vuonna
2018 ilmestynyt Pelisuunnittelijan peruskirja.
Ovh 29,70 € / Sivumäärä: 200
Harrastekirja / ISBN 9789523810662
Ilmestymisaika: Maaliskuu 2022
Ilmestyy myös e-kirjana (ks. s. 16)
Sidottu, kovakantinen / Kl 71.81

Ovh 32,50 € / Sivumäärä: 212
Elämäkerta / ISBN 9789523810716
Ilmestymisaika: Helmikuu 2022
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Sidottu, kovakantinen, valokuvitettu / Kl 78.993

ASHLEY KAHN, SUOM. PETRI SILAS

A Love Supreme

– John Coltranen testamentti
Tribuutti-cd: Mikko Innanen, Raoul Björkenheim,
Juhani Aaltonen, Teemu Mustonen
Musiikkijournalisti ja -kirjailija Ashley Kahn yhdistää A Love Supreme -kirjassaan tasapainoisella tavalla John Coltranen (1926-1967) elämäkerralliset tapahtumat teoksen musiikilliseen analyysiin ja sen syntyhetkien kulttuurihistorialliseen kuvaukseen.
Nyt suomeksi julkaistavan kirjan lisäksi julkaisemme saman kirjan ja suomalaisen jazzin
huippuvoimin tuotetun Coltrane-tribuuttilevyn yhdistelmän. Levyllä esiintyvät Mikko Innanen (altto-, baritoni- ja sopraniinosaksofonit), Raoul Björkenheim (kitarat), Juhani Aaltonen (tenorisaksofoni) ja Teemu Mustonen (rummut).
Tribuuttilevyn ideana on tehdä kunniaa Coltranelle ja tässä tapauksessa erityisesti A Love
Supreme -teokselle. Tribuuttilevyn muoto ja kesto noudattelee A Love Supreme -albumin

muotoa ja kestoa, kuitenkin täysin omaleimaisesti ja omin teemoin
toteutettuna.

Ovh 39,50 € / Sivumäärä: 330
Cd:n kesto 30 min
Musiikkitietokirja + tribuutti-cd
ISBN 9789523810884*
Ilmestymisaika: Marraskuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 78.993
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* Pelkkä kirja ilman cd:tä ilmestyy
samaan aikaan, ISBN 9789527347799.

LAPSET JA NUORET

TUUKKA HÄMÄLÄINEN

Progressiivisen rockin
sydän

Monet progressiivisen rockin aikaa kestävät
merkkiteokset ajoittuvat 1970-luvulle, jolloin
esimerkiksi King Crimson, Yes, Genesis ja Pink
Floyd elivät kukoistuskauttaan. Mikä teki näistä aiempia rajoja rikkoneista yhtyeistä ja heidän
keskeisistä, usein myös klassisen taidemusiikin
elementtejä sähköiseen ympäristöön yhdistäneistä teoksistaan aikaa kestäviä? Ja mikä yhdistää progressiivisen rockin klassikot uusiin
tulokkaisiin ja nuoremman polven progeen?
Tuukka Hämäläinen (s. 1987) sukeltaa teoksessaan tutkimaan progen keskeisiä teoksia
1960-luvun lopulta aina nykypäivään. Teos
ruotii progressiivisen rockin suuria teemoja
kansitaiteesta klassisen musiikin vaikutteisiin
ja sanoituksista kappaleiden sanomaan.
Ovh 33,90 € / Sivumäärä: 370
Musiikitietokirja / ISBN 9789523810594
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2022
Sidottu, kovakantinen / Kl 78.89

ILMANEN, KARPIO,
KOTKA, LUKKARILA

Sanastajan Tarinamatkaopas
sanojen metsästäjille

Meitä ihmisiä yhdistää tarve kertoa tarinoita.
Hyvä tarina opettaa, viihdyttää, antaa ajattelemisen aihetta ja tuottaa iloa keksijälleen.
Varhaiskasvatuksessa ja koulussa kertomistaitoja voi edistää rohkaisemalla lasta omien
tarinoiden kehittelyyn.
Sanastajan tarinamatkaopas sanojen metsästäjille on kokeneiden kirjoittamisen, sanataideohjauksen ja pedagogiikan ammattilaisten
Pirkko Ilmasen, Markku Karpion, Riika
Kotkan ja Päivi Lukkarilan kirjoittama ja
Minna Mäkipään kuvittama, kaikille tarinankerronnasta kiinnostuneille suunnattu teos. Se
sisältää runsaasti kirjoitusharjoituksia ja sopii
peruskouluikäisten ”sanastajien” oppimateriaaliksi mutta myös varttuneille harrastajakirjoittajille ja heidän ohjaajilleen.
Ovh 29,70 € / Sivumäärä: 160
Tietokirja; luovan kirjoittamisen opas
ISBN 9789523810846
Ilmestymisaika: Tammikuu 2022
Ilmestyy myös e-kirjana (ks. s. 16)
Nidottu, pehmeäkantinen / Kl 86.07
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TAPANI BAGGE

JARKKO TONTTI

15-vuotiaat Archie ja Tanja varastavat vanhan
jenkkiauton terveyskeskuksen edestä. Poliisit
lähtevät ajamaan heitä takaa, ja takapenkiltä
löytyy ruumis. Siitä alkaa jäätävä kyyti.
Pian Archie ja Tanja huomaavat, että myös
pahamaineiset rosvot ovat heidän jäljillään.
Selviytyvätkö nuoret Tanjan ukin luo? Ovatko
he sielläkään turvassa?

Kolmannessa palkitun Vedeera-sarjan romaanissa haltijaneito Vedeera lähtee uhkarohkealle
matkalle. Yhdessä kumppaniensa kanssa hänen
on selvitettävä surua ja kuolemaa levittävän pölyn alkulähde ja kuka sitä valmistaa. Samaan
aikaan Vedeera kokee pettymyksiä omassa elämässään: hänen ystävänsä viihtyvät paremmin
hänen kiusaajiensa kuin hänen seurassaan.

Tunnettu rikoskirjailija Tapani Bagge on
kirjoittanut nuorille vauhdikkaan ja hauskan
jännitysromaanin. Toiminnan ohessa syttyy
myös nuori rakkaus.

Vedeera ja polttavan auringon maa on kahden edellisen Vedeera-seikkailun tavoin myös
vertauskuvallinen. Se kysyy, onko tutulla
kotoisella ja oudolla valtakunnalla sittenkin
jotain yhteistä. Voivatko haltija, ihmiset ja
uudet etelässä kohdatut kansat ylittää ennakkoluulonsa?

Jäätävää kyytiä

Ovh 25,90 € / Sivumäärä: 100
Nuorten jännitysromaani / ISBN 9789523810518
Ilmestymisaika: Helmikuu 2022
Ilmestyy myös äänikirjana (ks. s. 16)
Sidottu, kovakantinen / Kl 82.4
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Vedeera ja polttavan
auringon maa

Ovh 28,90 € / Sivumäärä: 210
Fantasiaromaani / ISBN 9789523810532
Ilmestymisaika: Maaliskuu 2022
Ilmestyy myös e-kirjana (ks. s. 16)
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2

KATRI TAPOLA, SELJA RAUDAS

Linnun neljä laulua

Lintukaupassa elävä lintu osaa laulaa niin
koskettavasti, ettei kissa voi sitä vastustaa.
Niin kissa tekee kaupat ja toisensa kohdanneet
perustavat kodin yhteiseen onneen.
Linnun neljä laulua on kaunis ja riipaiseva
tarina siipirikosta linnusta ja kissasta nimeltä
Don. Vahva kuvakerronta ja elävä kieli suomen- ja arabiankielisine lauluineen kuljettaa
tarinaa, joka kertoo yhdessäolosta ja yksinäisyydestä. Kuvakirja sopii sekä kouluikäisille
lapsille että aikuisille.
Serkukset, kirjailija Katri Tapola ja kuvataiteilija Selja Raudas, ovat oman kiitetyn tuotantonsa ohella lisäksi tehneet sanataiteellis-kuvataiteellista yhteistyötä 1990-luvulta alkaen.
Ovh 26,90 € / Sivumäärä: 48
Kuvitettu satukirja (alkaen 8 v.)
ISBN 9789523810570
Ilmestymisaika: Tammikuu 2022
Julkaistaan myös e-kirjana (ks. s. 16)
Sidottu, kovakantinen / Kl 85.12

SERGIO AUGUSTO SÁNCHEZ

Pikku avokadon tarina

Pieni Laura-tyttö pitää avokadoista ja haluaa
oppia kasvattamaan niitä. Isä auttaa – äitiä
hänellä ei ole. Laura oppii, miten siemenestä
kasvaa puu. Luonnon ihmeen todistaminen tuntuu suurelta seikkailulta, kunnes puu sairastuu
ja käy lähellä kuolemaa.
Sergio Sánchezin kirjoittama ja Manuel
García Platan kuvittama lastenkirja kertoo
koskettavasti, miltä lapsesta tuntuu, kun hän
on menettämäisillään jotain rakasta ja ainutkertaista. Samalla se kertoo toivosta ja riemusta, joka on ylimmillään silloin, kun on tietoinen
elämän rajallisuudesta.
Sergio Sánchezilta on aiemmin suomennettu
romaani Sade piiskaa asfalttia. Hän on viettänyt lukiovaihto-oppilasvuotensa Jyväskylässä
ja pitää Suomea siksi lähes toisena kotimaanaan.
Ovh 24,90 € / Sivumäärä: 24
Kuvitettu satukirja (6-12-vuotiaille)
ISBN 9789523810624
Ilmestymisaika: Maaliskuu 2022
Julkaistaan myös e-kirjana (ks. s. 16)
Sidottu, kovakantinen / Kl 85.12
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ÄÄNI- (KUUNNELMA-) JA e-KIRJAT

Ääni- (kuunnelma-) ja e-kirjat
SARI VUORISTO

MAARIT VERRONEN

Etäisyys linnuntietä

Orionin vyö

Ovh 17,50€

Ovh 16,70€

ISBN 9789523810754

ISBN 9789523810815

e-kirja

e-kirja

ISBN 9789523810563

ISBN 9789523810808

Ilmestymisaika:

Ilmestymisaika:

Äänikirja

Ovh 14,85€

Huhtikuu 2022

RIIKKA ULANTO

Neitsytlento
Äänikirja

Ovh 15,90€

ISBN 9789523810747
Ilmestymisaika:
Huhtikuu 2022

OUTI PAPAMARCOS

Ja sitten tuli Trump

e-kirja

Ovh 14,60€

Äänikirja

Ovh 14,50€

Huhtikuu 2022

HANNU MÄKELÄ

Viiden minuutin juttuja
Äänikirja

Ovh 15,90€

ISBN 9789523810785
e-kirja

Ovh 13,70€

ISBN 9789523810778
Ilmestymisaika:
Maaliskuu 2022

TAPOLA, RAUDAS

ILMANEN, KARPIO,
KOTKA, LUKKARILA

Sanastajan tarinamatkaopas sanojen
metsästäjille
e-kirja

Ovh 13,90€

ISBN 9789523810853
Ilmestymisaika:
Helmikuu 2022

TAPANI BAGGE

Jäätävää kyytiä
Äänikirja

Ovh 14,70€

ISBN 9789523810525
Ilmestymisaika:
Maaliskuu 2022

JARKKO TONTTI

Vedeera ja polttavan
auringon maa
e-kirja

ISBN 9789523810839

Linnun neljä laulua

Helmikuu 2022

Ovh 14,70€

MIKA KARTTUNEN

Ilmestymisaika:

e-kirja

JAAKKO KEMPPAINEN

Pikku avokadon tarina

e-kirja

Ovh 12,80€

ISBN 9789523810679

Ilmestymisaika:

Ilmestymisaika:

Shakki, matti!
Ovh 14,90€

ISBN 9789523810655
Ilmestymisaika:
Helmikuu 2022

e-kirja

ISBN 9789523810587
Helmikuu 2022

100 peli-ideaa

ISBN 9789523810549
Ilmestymisaika:
Huhtikuu 2022

SERGIO SÁNCHEZ
e-kirja

Ovh 15,75€

ISBN 9789523810631

Ilmestymisaika:

Huhtikuu 2022

Huhtikuu 2022

24

Ovh 15,50€

