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Saa lukea ruoka suussa!
”Täytyis lukea enemmän.” Istuin lukioaikana ystäväni kanssa kirjastossa,
kun hän huokaisi kirjojen keskellä tavoitteensa. Mitä ihmettä? Minulla oli
ollut aina joku kirja kesken viisivuotiaasta asti, enkä koskaan ollut ajatellut,
että lukemiseen liittyisi sana ”täytyä”. Samalla hetkellä valkeni, että ihmiset
lukevat eri lailla. Ystävälleni lukeminen oli juhlallista ja arvokasta. Valitun
kirjankin piti olla erityinen, ei mitään hömppää. Lukemisen kynnys oli
noussut, koska aina oli jotain vähemmän vaativaa tekemistä.
Syksyllä ilmestyvässä Philippa Perryn kirjassa Kunpa vanhempasi olisivat lukeneet tämän kirjan puhutaan vanhemmilta perityistä käyttäytymis
malleista, joita ei usein edes tiedosta. Vanhemmilta saattaa saada perintönä
myös arvokkaita malleja. Minä perin supervoiman: mutkattoman suhteen
lukemiseen. Meillä kotona luettiin ruokapöydässä, sängyssä, veneessä, puun
oksalla, telttaretkellä, automatkalla. Yhdessä valokuvassa isä istuu järvessä
lukemassa. Pikkuveljeni puolestaan otti ravintolaan mukaan Aku Ankan
taskukirjan, mikä nauratti tarjoilijaa. Kirja oli kaikkialla mukana vähän
samalla tavalla kuin älypuhelin nyt.
Lukemistapojen lisäksi eroamme siinä, mitä haemme kirjoista. Joku
haluaa lukea kauden puhutuimman teoksen osallistuakseen keskusteluun,
toinen hakee pakoa arjesta, kolmas janoaa tietoa kiinnostavasta aiheesta,
neljännelle lukeminen on terapian kaltaista itsetutkiskelua ja viidennelle
taide-elämys, joka saattaa olla epämukava ja hämmentävä mutta ajatuksia
herättävä. Äänikirjojen kuuntelu tuo lukemiseen yhden ulottuvuuden lisää:
puolisoni kuuntelee töissä ennakkoluulottomasti kaikkea elämäntaito-op
paista veijariromaaneihin seiniä hioessaan ja lattioita saumatessaan.
Mihin vaivaton suhtautumiseni lukemiseen perustuu? Luultavasti siihen,
ettei lukemiselle ole mitään sääntöjä. Ei tarvitse lukea klassikoita, jos ei
halua. Saa jättää kirjan kesken, jos se ei kiinnosta. Saa lukea ruokapöydässä,
saa lukea vaikka ei ole vielä tiskannut, saa
lukea vaikka pitäisi jo nukkua.
Luen työkseni ja olen välillä vaarassa me
nettää supervoimani, ryhtyä vapaa-aikanakin
ylianalysoimaan, pohtimaan henkilöhahmo
jen uskottavuutta ja miettimään prosessia
kirjan takana. Siksi välillä täytyy nollata
asetukset, palata omaan lukutyyliin, uppou
tua puhkiluettuun lohtukirjaan ja murustella
hapankorppua sen väliin.
Laura Niemi-Pynttäri
kustannustoimittaja
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” Kaikki on sortunut,

vain keittiössä elämä
pysyy ennallaan.”
veikko somerpuro

A N N A S O U D A KO VA

Mitä männyt näkevät
Viidestä sukupolvesta kertova romaani punoo
yhteen Stalinin vainot, uzbekistanilaisen
lapsuuden ja turkulaisen maahanmuuttaja-arjen.
Vuonna 1936 Juri juhlii Leningradissa viidettä syn
tymäpäiväänsä tietämättä, että kesän lopussa hänen
maailmansa hajoaa: vanhemmat vangitaan eikä
heitä enää ole. Juri jää siskoineen isovanhemmille, ja
he päätyvät kaukaiseen Uzbekistaniin.
Leningradin piirityksen jälkeen sisarukset sei
sovat leningradilaiskotinsa ovella ja oppivat, ettei
isänmaan vihollisen lapsella ole mahdollisuuksia.
Sinnikäs Juri kamppailee silti eteenpäin ja saa per
heen, jonka kanssa muuttaa Neuvostoliiton hajottua
Suomeen. Alkaa maahanmuuttaja-aika, johon liittyy
ulkopuolisuutta ja koti-ikävää, mutta myös iloa ja
lämpöä tattarintuoksuisissa keittiöissä.
Mitä männyt näkevät on järkyttävyydestään huo
limatta lämmin ja kauniisti kirjoitettu sukutarina.
Vaikka jokaisella perheenjäsenellä on ristinsä etsit
tävänään Sandarmohin joukkohaudoista, kannatte
lee Juri-isoisän elämänmyönteisyys jälkeläisiä läpi
vuosikymmenten.

Anna Soudakova (s. 1983) on pietarilaissyntyinen
äidinkielen- ja kieltenopettaja, joka muutti 8-vuotiaana Turkuun. Mitä männyt näkevät on hänen esikois
romaaninsa ja pohjautuu hänen isoisänsä elämän
tarinaan.

Isbn 978-952-300-654-6 | 84.2 | Päällys: Laura Noponen
Sidottu | 130 x 200 mm | n. 300 sivua
Ilmestyy 8/2020 | Kustantajan hinta: 33 €
Myös ääni- ja e-kirjana.
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Vahva esikoisromaani
Stalinin hirmuteoista ja
isoisän lämpimästä hymystä.
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Määmatka = reissu, joka tehdään
parhaassa seurassa eli yksin.
H E N R I I K K A R Ö N K KÖ N E N

Määmatka
ja muita sinkkuelämän ihmeitä
Matkakertomus rohkealta reissulta sinkun
sisäiseen maailmaan – ilman filttereitä.
Kun sinkkuaikaa on takana jo vuosikymmen, sormi
on Tinderin hakkaamisesta rakoilla ja sauvan pa
ristot väsähtäneet, sitkeä rakkauden etsijä päättää
palkita itsensä ihanalla lemmenlomalla. Matkakohde
on houkutteleva mutta hieman arvaamaton: nyt läh
detään tutustumaan villiintyneen sinkun sisäiseen
aarniometsään.
Määmatkaopas Henriikka Rönkkönen tarjoaa
matkustajille viihdykkeeksi visaisia arvoituksia.
Mitä tehdä, kun treffionnenpyörässä osuukin
rosvosektoriin? Mitkä taikasanat toimivat, jos
haluaa lopettaa tapailun? Miten pitää toimia, jos saa
diagnoosin masturbaatiosta? Näihin kysymyksiin
Määmatka ei lupaa vastauksia mutta räväyttää
lukijan iloksi sinkkuelämän sanallisen selfien –
ilman filttereitä.

Bikinirajatapauksesta sanottua:
”Teksti nauratti niin, että piti välillä
laskea kirja kädestä. Keveyden ohella siinä
on myös vakavampaa pohdintaa naisten
kehonkuvasta ja itsetunnosta.”
ko tilie si

Isbn 978-952-300-653-9 | 84.2 | Päällys: Sanna Mander
Sidottu | 130 x 200 mm | n. 200 sivua
Ilmestyy 6/2020 | Kustantajan hinta: 28 €
Myös ääni- ja e-kirjana.
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Suomen tunnetuin sinkku, sometähti ja
suosikkikirjailija Henriikka Rönkkönen
(s. 1984) on kohonnut myyntilistojen kuningattareksi kirjoillaan Mielikuvituspoikaystävä
ja Bikinirajatapaus, joita on myyty yhteensä
120 000 kappaletta.

riikka kantinkoski
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Kimpassa
loppuelämän?
Ei kiitos!
R O O P E L I PA S T I

Aviotärähdys
Keski-ikäinen pariskunta piikittelee toisensa
lähes hengiltä. Humoristinen romaani pohtii,
milloin nostaa kädet pystyyn ja luovuttaa.
Jussilla ja Riikalla ei mene kovin hyvin. Itse asias
sa heillä on jatkuva sotatila päällä. Miksi ihmeessä
he eivät ole eronneet? Heillähän ei ole edes lapsia
eikä erityisemmin omaisuutta – paitsi Jussin töistä
tuomaa rojua.
Kun kotona ketuttaa, sitä alkaa viihtyä työpaikal
la, vaikka se olisi kaatopaikka. Sinne onkin päätynyt
paljon: erikoisia tyyppejä, puhuva kissa ja lopulta
jopa sohva, jonka uumenista löytyy jotakin hyvin
kuumottavaa.
Löydöstä käynnistyy tapahtumasarja, jossa
aviopuolisoiden ajojahti tiivistyy ja mukaan liittyy
Riikan sisko Hannakin. Kun Jussi pysähtyy pohti
maan, mitä mieltä on kaikessa, hymyilee kirjahyllys
sä kauan sitten Tunisian-matkalta tuotu lelukameli.
Silloin vielä kaikki oli hyvin. Mitä sitten tapahtui?
Mikä aiheutti vakavan aviotärähdyksen?
Aviotärähdys on mehevä kuvaus suomalaisesta
keski-iästä, kiltistä miehestä ja väärinymmärretystä
naisesta. Kirja kertoo kohtaamattomuuksista – mut
ta yhtä lailla se kertoo kohtuuttomuuksistakin.
Romaani pohjautuu Lipasti kirjoittamaan Storytel
Original äänikirjaan.

”

Mitä vanhemmaksi
ihminen kasvaa, sitä
raskaampia hänen
reitensä ja ajatuk
sensa ovat.

Roope Lipasti (s. 1970) on rakastettu suomalaisen
perhe-elämän kuvaaja. Hän osuu havainnoillaan niin
lähelle sisimpiä tuntojamme, että lukija alkaa epäillä
Lipastin asentaneen hänen kotiinsa piilokameran.

Isbn 978-952-300-656-0 | 84.2 | Päällys: Elina Warsta
Sidottu | 130 x 200 mm | n. 240 sivua
Ilmestyy 9/2020 | Kustantajan hinta: 32 €
Myös ääni- ja e-kirjana.

riikka kantinkoski
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Löytyykö Saab 99:n
tunnistuskaaviosta
elämän tarkoitus?
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J O H A N N A H U L K KO

Vähäisiä tyyppivikoja
Hauska ja katkeransuloinen lukuromaani kertoo
mahdollisuuksiin tarttumisesta.
Mika on perheenisä ja aviomies. Lisäksi hänen
elämässään ovat Saabit. Niitä perheellä on entuudes
taan kaksi, mutta kolmaskin tarvitaan. Siitä alkavat
ongelmat.
Kun Mika tapaa kuntosalilla ystävällisen Titan,
asiat mutkistuvat entisestään. Titta ymmärtää Mi
kaa autoasioissa paremmin kuin oma vaimo, ja on
gelmien vyyhti tihenee. Ainoa pakopaikka valheiden
kierteestä on livelähetys merikotkan pesästä: Kuinka
lintuperhe onnistuu pitämään pakan kasassa? Ym
märtävätkö merikotkat, mistä elämässä on kyse?
Autojen kovat pinnat yhdistyvät romaanissa her
syvän humoristisesti merikotkien liiskaantuneisiin
höyheniin. Teini-ikäisen tyttären selkä ei muistuta
enää sitä vauvan selkää, jota Mika piteli kämmenel
lään. Asiat ovat joko vahvoja tai hauraita – ja sitten
vahvatkin pettävät ja hauraat kantavat.

Johanna Hulkko (s. 1969) on nokialainen kirjai-

laura vesa

lija, joka on aiemmin julkaissut muun muassa lapsille
suunnattua Geoetsivät-sarjaa. Hän toimii myös kirjoittamisen opettajana. Kirjailijalla on kokemusta useista
Saabeista ja niiden vähäisistä tyyppivioista.

Isbn 978-952-300-675-1 | 84.2 | Päällys: Timo Mänttäri
Sidottu | 130 x 200 mm | n. 220 sivua
Ilmestyy 8/2020 | Kustantajan hinta: 32 €
Myös ääni- ja e-kirjana.
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henrietta soininen
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Yksityinen
matkakokemus
kasvaa kirjeissä
kohtaamisiksi.
HANNIMARI HEINO &
K R I S T I I N A WA L L I N

Matkakirjeitä
Runoilijoiden kirjoittamat kirjeet ulottuvat
merten ja aikojen yli. Kirjeistä koottu kirja kertoo
myös matkasta kirjoittamiseen.
Kirjailijat ja taiteilijat ovat aina matkustaneet –
niin myös runoilijat Hannimari Heino ja Kristiina
Wallin. Tässä kirjassa he matkaavat Ponzan saa
relle, Tarttoon, Nizzaan, Viipuriin, Hailuotoon,
Valenciaan, mutta viipyvät myös kotisohvalla. He
havainnoivat matkoillaan maailmaa, kurottavat
aikakerrostumien läpi, vaeltavat toden ja kuvitellun
välillä ja muistelevat aiempia matkojaan sekä mietti
vät perillä olemisen merkityksiä.
Runollinen ja ajankohtainen Matkakirjeitä pohtii
matkustamisen mielekkyyttä ja ekologisuutta
sekä sitä, miten myös kirjoittaminen on matkan
tekoa. Kirjeiden vivahteikkaat pohdinnat limittyvät
runoilijoiden toiveisiin, kaipuuseen ja matkailun
ristiriitoihin, ja samalla lukija pääsee nojatuolimat
kalle niin fyysisiin matkakohteisiin kuin lumoaviin
mielenmaisemiin.

Hannimari Heino ja Kristiina Wallin ovat
tunnustettuja runouden ammattilaisia. Heino on myös
suomentanut useita teoksia erityisesti italiasta, ja
Wallin on kirjoittanut kuunnelmia ja muita radioteoksia.
Matkakirjeitä on sisarteos rakastetulle Puutarhakirjeitäkirjalle, ja myös tämä uusi kirja on kuvitettu kirjailijoiden omin valokuvin.

Isbn 978-952-300-652-2 | 84.2 | Päällys: Satu Kontinen
Sidottu | 140 x 190 mm | Nelivärikuvitus | n. 160 sivua
Ilmestyy 8/2020 | Kustantajan hinta: 31 €

ruth conolly
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Paljas autofiktio
kertoo kirjailijan
elämästä mitään
säästelemättä.
EMILIE PINE

Tästä on vaikea puhua
Intiimit ja omakohtaiset kirjoitukset käsittelevät
naiseutta ja perhettä paljastaen ihmisen häpeän ja
haurauden.
Siskokset löytävät isänsä korfulaisesta sairaalasta
vailla hoitoa ja ihmisarvoa. Itsepäinen isä ei edes
halua hoitoa, saati palata kotiin Irlantiin, mutta ei
häntä voi hylätä sairaalasänkyynkään.
Isän alkoholismi on yksi Emilie Pinen kirjan
kipeistä aiheista – niistä joista on vaikea puhua. Pine
käsittelee mieltä ravistelevia kysymyksiä kirjoittaes
saan vanhempiensa erosta, rajuista teinivuosistaan,
lapsettomuudestaan sekä kokemastaan seksuaa
lisesta väkivallasta. Lopulta hän kirjoittaa myös
lohdusta.
Tästä on vaikea puhua on havahduttava kirja kai
kille, jotka miettivät, ovatko he tarpeeksi naisellisia
tai miehekkäitä, tarpeeksi haluttavia tai älykkäitä,
tarpeeksi kilttejä tai rohkeita.
Kirjailija esiintyy Helsinki Lit -festivaaleilla.

Emilie Pine on nykydraaman apulaisprofessori
University College Dublinissa. Tästä on vaikea puhua
valittiin Irlannissa vuoden kirjaksi 2018, ja se on
herättänyt valtavasti huomiota ympäri maailmaa.

Isbn 978-952-300-657-7 | 84.2 | Päällys: Anna Makkonen
Alkuteos: Notes to Self | Suom. Karoliina Timonen
Sidottu | 130 x 200 mm | 204 sivua
Ilmestyy 5/2020 | Kustantajan hinta: 32 €
Myös e-kirjana.

”Rehellinen, rohkea, korventava,
rajusti feministinen, hurmaava ja
täysin samastuttava.”
sun day time s
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Seuraava suku
polvi tempautuu
sorron ja manipulaation lahkoon.
MARIETTE LINDSTEIN

Lahkon lapset
Lahko 3
Piinaavan sarjan kolmas osa huipentaa Sofia
Baumanin ja ViaTerra-lahkon kamppailun.

”Niin koukuttavaa luettavaa,
että en malta odottaa seuraavaa.”
white an d fre sh -blogi

Kun armoton syysmyrsky pyyhkäisee Ruotsin yli,
se vie mennessään ne viisitoista vuotta, joina Sofia
Bauman on pitänyt turvapaikkaa eri kulteista paen
neille nuorille. Myrskytuhojen keskeltä astuu esiin
Sofian vihollinen, ViaTerran johtaja Franz Oswald,
joka haluaa viedä ympäristötietoisen kulttinsa maa
ilmanmaineeseen.
Hiljaiselon vuosinaan Oswald on kasvattanut
kaksospojistaan Thorista ja Vicistä lahkon uskolliset
sotilaat. Mutta hyväksyvätkö pian täysi-ikäiset pojat
kaiken, mitä heille opetetaan? Voiko vapaa tahto
versoa myös äärimmäisen aivopesun uhrissa?
Sofia Bauman kamppaili itsensä vapaaksi
ViaTerran terrorista jo vuosia sitten. Nyt Sofia ja
Oswald kohtaavat vielä kerran mielipuolisessa
kissa ja hiiri -leikissä, jonka tuhoisaan imuun
tempautuvat myös Sofian tytär ja Oswaldin
kaksospojat. Ja vain yksi voi voittaa.

Mariette Lindstein (s. 1958) työskenteli 20 vuotta skientologialiikkeessä sen ylintä johtoa myöten, ja
Lahko perustuu Lindsteinin omiin kokemuksiin skientologien päämajasta Los Angelesissa. Sarjan avaus
Ehdoton valta on palkittu Ruotsissa parhaana esikoisdekkarina, ja Guardian valitsi sen vuoden parhaiden
dekkareiden joukkoon. Trilogia on käännetty 13 kielelle,
ja siitä on tekeillä televisiosarja.

Isbn 978-952-300-655-3 | 84.2 | Päällys: Maria Sundberg
Alkuteos: Sektens barn | Suom. Christine Thorel
Sidottu | 140 x 213 mm | n. 400 sivua
Ilmestyy 9/2020 | Kustantajan hinta: 34 €
Myös ääni- ja e-kirjana.
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maria pettersson Historian jännät naiset
pekka turunen Operaatio Kaleva
trevor noah Laiton lapsi
ira vihreälehto Isä tuntematon
rutger bregman Hyvän historia
john e. douglas & mark olshaker Tappajan mieli
james wyllie Hakaristirouvat
vince houhgton Ydinisku Kuuhun
maarit lassander Rahaviisaus
mari manninen Hyvät aikeet
paula tiessalo & aune karhumäki Parisuhdepäivitys
janne viljamaa Minä ja marttyyri

tietokirjallisuus
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Luisa Casati (1881–1957)
oli huikentelevainen taide
mesenaatti ja tyyli-ikoni, joka
keräsi lemmikkigepardeja ja
puki palvelijansa viikunan
lehtiin. Hänet on ikuistettu
satoihin taideteoksiin ja hän
oli Picassollekin liikaa.

riikka kantinkoski

”

MARIA PETTERSSON

Historian jännät naiset
Merirosvoja, meedioita, varkaita
ja vakoojaprinsessoja
Odotettu tietokirja tutustuttaa yli 50 voimanaiseen, jotka ovat jättäneet jälkensä historiaan
mutta joista harva on kuullut.
Mitä yhteistä on tekoparrassa pelanneella baseballtähdellä, kolumbialaisella huumepomolla, Yhdys
valtain sisällissodan sankarilla ja japanilaisella
samurai-soturilla? He olivat kaikki naisia.
Historian jännät naiset marssittaa esiin liudan
kiinnostavia naisia, jotka ovat jääneet suurmieshis
torian varjoon: kiinnostavia, uskomattomia, kau
heita, törkeitä, sankarillisia ja ennen kaikkia jänniä
persoonia. Heidän elämäntarinansa saavat lukijan
haukkomaan henkeä ja kysymään: miksi en ole
kuullut heistä aiemmin?

Maria Pettersson (s. 1984) on Journalisti-lehden
päätoimittaja ja historiaharrastaja, jonka unelma-
ammatti oli kansainvälinen seikkailijatar. Historian
jännät naiset sai alkunsa Petterssonin Twitter-sarjasta,
joka laajeni kirjaksi.

Isbn 978-952-300-664-5 | 99.2 | UIkoasu: Maria Manner
Sidottu | 165 x 230 mm | Nelivärikuvitus | n. 280 sivua
Ilmestyy 8/2020 | Kustantajan hinta: 34 €
Myös ääni- ja e-kirjana.
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Näistä naisista ei kerrottu
historiantunneilla.
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Operaatio Kalevan kohtalo on
vastapainoa kaukopartioiden
sankaritarinoille.
PEKKA TURUNEN

Operaatio Kaleva
Päämajan kaukopartio-osaston
isku Vienan Karjalaan
Sotahistoriaa uudistava teos selvittää, miksi
jatkosodan suurin kaukopartio-operaatio sai
dramaattisen lopun.
Vuoden 1944 maaliskuussa 189 kaukopartiomiestä
suuntasi Vienan Karjalaan. Päämajan hävitysosasto
Kalevan tehtävänä oli tuhota partisaanien tuki
kohdat vihollisen selustassa Suopassalmen, Suopas
vaaran ja Jyskyjärven kylissä. Kaikki alkoi kuitenkin
nopeasti mennä vikaan. Operaatiossa kaatui neljä
miestä ja yksi jäi vangiksi, kohteet jäivät pääosin
tuhoamatta.
Operaatio Kaleva kertoo kaunistelematta
jatkosodan suurimman Päämajan kaukopartiooperaation dramaattisen tarinan. Kirja tarjoaa
myös kriittisen katsauksen kaukopartioretkien
suunnitteluun, kaukopartiomiesten valintaan ja
koulutukseen. Miksi retki epäonnistui? Miten
osastoa johdettiin? Mitä seurauksia matkalla oli?
Operaatio Kaleva asettaa asiantuntevasti kauko
partioretken laajempaan kehykseen ja kasvaa jän
nittävästä sotakertomuksesta sotataidon tutkimuk
seksi. Teos perustuu arkisto- ja kirjallisuuslähteisiin
sekä hävityspartioveteraanien haastatteluihin.

sta
Mui ös
my
isbn 978-952-300-667-6 | 92.73 | Päällys: Mika Tuominen
Sidottu | 140 x 208 mm | Mv-kuvitus | n. 300 sivua
Ilmestyy 9/2020 | Kustantajan hinta: 34 €
Myös ääni- ja e-kirjana.
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ktt Pekka Turunen on
toiminut tutkimusjohtajana
Kuopion yliopistossa sekä
vierailevana professorina
New Hampshiren yliopistossa
Yhdysvalloissa. Vuodesta 2008
hän on työskennellyt tutkijana
Maavoimien esikunnassa
sekä palvellut upseerina
kriisinhallintatehtävissä. Turunen
on kirjoittanut kirjan Salaisen
sodan asiamies sekä toimittanut
teoksen Päämajan tiedustelija.
Hän on myös toimittanut
tv-dokumentin Jatkosodan
agenttikoulu.
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Epätodennäköinen
elämäntarina
apartheidin ajalta.
TREVOR NOAH

Laiton lapsi
Värikäs nuoruuteni Etelä-Afrikassa
Koskettava elämäkerta kuvaa kasvuvuosia rotuerottelun hallitsemassa Etelä-Afrikassa.
Eteläafrikkalaisen Trevor Noahin elämä alkoi
rikoksesta: hän syntyi valkoisen isän ja mustan
xhosa-äidin lapseksi. Hänen syntymävuonnaan
1984 rotujen sekoittamisesta saattoi saada jopa viisi
vuotta vankeutta. Käytännössä Noah eli 5-vuotiaaksi
sisätiloissa, ettei häntä vietäisi vanhemmiltaan.
Laiton lapsi kertoo humoristisen rehellisesti
vallattomasta pojasta, josta kasvaa rauhaton nuori
mies. Kirja on myös Noahin rakastava kuvaus
pelottomasta, kapinallisesta ja uskonnollisesta äidis
tään. Juuri äiti pelastaa lapsensa murhayritykseltä
paiskaamalla hänet ulos liikkuvasta pikkubussista.
Juuri äiti opettaa tulevalle komediatähdelle, miten
vaikeudet voitetaan huumorilla. Ja juuri äiti päättä
väisesti pelastaa lapsensa siitä köyhyyden, väki
vallan ja hyväksikäytön noidankehästä, joka uhkaa
heidän molempien henkeä.
Noah kertoo elämästään taitavan stand up
-koomikon keinoin: kirkkaan rehellisesti ja saaden
lukijan yhtä aikaa sekä itkemään että nauramaan.

Trevor Noah (s. 1984) on koomikko, näyttelijä,
tuottaja ja huippusuosittu The Daily Show’n juontaja.
Laiton lapsi on ollut ilmestymisestään asti New York
Timesin bestseller-listalla, ja vuonna 2018 Time nosti
Noahin maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen
joukkoon.
Isbn 978-952-300-658-4 | 99.1 | Päällys: Greg Mollica
Alkuteos Born a Crime | Suom. Jaana Iso-Markku
Sidottu | 140 x 208 mm | n. 300 sivua
Ilmestyy 6/2020 | Kustantajan hinta: 32 €
Myös ääni- ja e-kirjana.

IRA VIHREÄLEHTO

Isä tuntematon
Suvun salaisuuksien jäljillä
Biologinen isä ei ole aina tiedossa. Joku hämmästyy DNA-tutkimuksen tuloksia ja saa uuden isän,
toinen tietää syntyneensä yhden illan suhteesta,
kolmas on adoptoitu.

henrietta soininen

Isä tuntematon sisältää yli 20 tarinaa, joissa kaikuu
isän kaipuu. Ääneen pääsevät Ira Vihreälehdon
haastattelemina kasvatti-isän kanssa eläneet, pika
suhteen hedelmät, yksinhuoltajien ainokaiset sekä
löydetyt isät ja lapset – äitejä unohtamatta. Monisyi
set kysymykset herättävät miettimään: Millaista on
kantaa salaisuutta ja häpeää? Miksi äiti ei kertonut
totuutta? Miksi en saanut tutustua omaan lapseeni?
Miten löytää biologinen isä ja mitä tapahtuu löy
tymisen jälkeen? Miten uusi suku ottaa tulokkaan
vastaan?
Monia sukuja koskettava ja käsittelevä kirja aut
taa isätöntä etsimään isäänsä vertaistarinoiden ja
laajalti yleistyneiden DNA-testien turvin. Kirja lisää
ymmärrystä vuosikymmenten takaisiin kohtaami
siin ja kiinnittää huomion isättömänä kasvaneiden
suojattomuuteen. Vaikka kyse on hylkäämisen,
arvottomuuden ja juurettomuuden tunteista, on
biologisen isän löytyminen lähes aina helpotus.

Ira Vihreälehto (s. 1974) on raivannut kirjoillaan
tilaa vaietuille perheasioille. Tuntematon sotavanki ja
Kunnes rauha heidät erotti saivat lukijat tutustumaan
lähemmin sukujensa tarinoihin. Tamperelainen
Vihreälehto on koulutukseltaan historian opettaja.
Kirjoittamisen lisäksi hän on kysytty esiintyjä ja
kadonneiden sukulaisten etsijä.

Isbn 978-952-300-668-3 | 99.3 | Päällys: Emmi Kyytsönen
Sidottu | 140 x 208 mm | n. 250 sivua
Ilmestyy 9/2020 | Kustantajan hinta: 32 €
Myös e-kirjana.
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Lähes kaikista suvuista
löytyy lehtolapsi.
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Hyvä, parempi,
ihminen.
RUTGER BREGMAN

Hyvän historia
Ihmiskunta uudessa valossa
Maailmanmenestyskirjailijan uusi,
parempi näkemys ihmiskunnasta.
Ihminen on luonnostaan itsekäs ja ihmiskunta
tavoittelee vain omaa etuaan. Tämä ajatus on juur
tunut syvälle ajatteluumme. Sitä toistavat niin histo
rioitsijat, psykologit ja filosofit kuin iltapäivälehdet
ja poliitikotkin. Mutta onko uskomus totta?
Historioitsija Rutger Bregman luo ihmiskuntaan
vallankumouksellisen näkökulman: 200 000 vuotta
historiaa osoittaa lajimme olevan pohjimmiltaan
hyvä. Ja silloin kun uskomme muista pahaa, tuom
me esiin pimeät puolet omasta käyttäytymisestäm
me.
Käänteentekevä Hyvän historia haastaa näke
mään hyvyyden joka voi luoda uuden pohjan parem
malle tulevaisuudelle.

”Hyvän historia haastoi
näkemyksiäni ja sai minut
ajattelemaan ihmiskuntaa täysin
uudesta perspektiivistä.”
y u va l noa h h a r a r i

Rutger Bregman on alankomaalainen historioitsija, joka on valloittanut maailman menestyskirjallaan
Ilmaista rahaa kaikille. Hänet muistetaan myös räväkästä esiintymisestään Davosin talouskonferenssissa
2019, jossa hän sanoi suorat sanat miljärdööreille.
Bregmanin teosten oikeudet on myyty 33 maahan, ja
Hollannissa Hyvän historiaa on myyty jo yli 200 000
kappaletta.

Isbn 978-952-300-676-8 | 90.2
Alkuteos De meeste mensen deugen | Suom. Mari Janatuinen
Sidottu | 140 x 208 mm | n. 400 sivua
Ilmestyy 9/2020 | Kustantajan hinta: 34 €
Myös ääni- ja e-kirjana.

Matka murhaajan
mieleen.

21
tietokirjallisuus

JOHN E. DOUGLAS &
MARK OLSHAKER

Tappajan mieli
Kuulusteluhuoneessa murhaajien kanssa
Alanosto
FBI:n agentti John E. Douglas on istunut kuulustelu
huoneessa maailman pahamaineisimpien tappajien
kanssa: Charles Mansonin, Ed Kemperin, David
”Son of Sam” Berkowitzin ja Jeffrey Dahmerin. Le
gendaarisen FBI-profiloijan ura on innoittanut niin
Uhrilampaat-elokuvaa kuin Mindhunter- ja Criminal Minds -sarjoja.
Hyytävässä true crime -kirjassa John Douglas
kertoo neljästä erilaisesta tappajatyypistä. Kirja
vie lukijan psykopaattien jäljille ja kuulusteluhuo
neeseen, missä Douglas näyttää, miten ihmispeto
jen pään sisälle päästään ja miten heidät saadaan
kiikkiin.
Tappajan mieli on matka ihmismielen pimeim
piin kolkkiin. Matkaoppaana on mies, joka tun
tee sarjamurhaajat paremmin kuin kukaan muu
maailmassa. Douglas on itse todennut: ”Jos haluat
ymmärtää taiteilijaa, tutki hänen taidettaan.”

John E. Douglas on FBI:n profiloija ja tieto
kirjailija. Nykyisin hän on eläkkeellä ja asuu Washingtonissa.

Mark Olshaker on dokumentaristi ja kirjailija.

”FBI:n uranuuraja ja profiloinnin
mestari John Douglas on yksi
mielenkiintoisimmista lainvalvojista,
jonka tunnen.”
patricia corn we ll

”John Douglas tietää
sarjamurhaajista enemmän kuin
kukaan muu maailmassa.”
Isbn 978-952-300-659-1 | 99.1 | Päällys: Jussi Karjalainen
Alkuteos The Killer Across the Table | Suom. Aura Nurmi
Sidottu | 140 x 208 mm | n. 300 sivua
Ilmestyy 9/2020 | Kustantajan hinta: 33 €
Myös ääni- ja e-kirjana.

jonathan de mme

22
tietokirjallisuus

Uraauurtava teos
natsijohtajien
puolisoista.
JAMES WYLLIE

Hakaristirouvat
Naiset kolmannen valtakunnan huipulla
Naiset Natsi-Saksan huipulla kamppailivat
vallasta, kampittivat toisiaan ja tiesivät miestensä
hirmuteoista.
Tutut nimet Göring, Goebbels, Himmler, Heydrich
ja Hess kertovat absoluuttisesta vallasta natsiSaksan huipulla. Historian varjoihin ovat sen sijaan
jääneet Emmy, Magda, Lina, Ilse ja muut kolman
nen valtakunnan johtajien puolisot.
Historiantutkimus on kohdellut natsijohtajien
rouvia vähäisinä hahmoina, aivan kuin he eivät olisi
olleet tietoisia miestensä hirmutöistä. Kuitenkin
heidän kotonaan työskenteli orjatyövoimaa, seinät
olivat täynnä varastettuja taideaarteita, illallispyödät
notkuivat keskitysleirien tuottamia ruokia ja mies
ten työhuoneissa päätettiin elämästä ja kuolemasta.
Johtajien puolisot vaikuttivat miestensä ratkaisuihin
ja kilpailivat keskenään Hitlerin suosiosta.
Väkevästi kirjoitettu Hakaristirouvat näyt
tää ensimmäistä kertaa naisten tien kolmannen
valtakunnan huipulle ja sieltä kohti tuhoa ja sodan
jälkipuintia.

James Wyllie on tietokirjailija, joka on aiemmin
kirjoittanut sekä ensimmäisestä että toisesta maailmansodasta. Hän on myös ollut käsikirjoittamassa
tv-sarjoja muun muassa BBC:lle. Hakaristirouvien
oikeudet on myyty 10 maahan.
Isbn 978-952-300-661-4 | 94.13 | Päällys: Kalervo Sammalvehrä
Alkuteos Nazi Wives | Suom. Tähti Schmidt
Sidottu | 140 x 208 mm | Kuvaliite | n. 300 sivua
Ilmestyy 10/2020 | Kustantajan hinta: 33 €
Myös ääni- ja e-kirjana.

Sodassa villi idea
on joskus myös
erittäin huono idea.
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Vince Houghton on Washingtonin
Kansainvälisen vakoilumuseon kuraattori,
joka myös juontaa miljoonayleisön saanutta
Spycast-podcastia. Houghton on palvellut
Yhdysvaltain armeijassa ja väitellyt diplomatian
ja sotahistorian tohtoriksi.

VINCE HOUGHTON

Ydinisku Kuuhun
ja muita järjettömiä sotilashankkeita
Viihdyttävä tietokirja kertoo sotilasoperaatioista,
jotka lopulta olivat liian vaarallisia, kalliita tai
hulluja tai vain liian paljon aikaansa edellä.
Yhdysvaltain ilmavoimat teki ydiniskun Kuuhun.
CIA koulutti kissoja vakoilemaan Neuvostoliittoa.
Britit rakensivat jäävuoresta torpedonkestävän
ilmatukialuksen. Yksikään näistä hankkeista ei tie
tenkään toteutunut, mutta joskus hylätty hanke on
kiinnostavampi kuin toteutunut.
Vince Houghton kertoo 21 tarinaa toteuttamatta
jääneistä ideoista toisesta maailmansodasta kylmän
sodan loppuun. Monenlaisia keksintöjä ideoitiin,
kypsyteltiin ja testattiin – ja lopulta siirrettiin suo
raan Ö-mappiin. Jokaista Normandian maihinnou
sun kaltaista riemuvoittoa kohden löytyy esimer
kiksi suunnitelma siitä, miten kanojen lämpöä voi
käyttää ydinaseiden pitämiseen toimintakunnossa.

Isbn 978-952-300-660-7 | 90.3 | Päällys: Timo Mänttäri
Alkuteos Nuking the Moon | Suom. Virpi Vainikainen
Sidottu | 140 x 208 mm | n. 300 sivua
Ilmestyy 10/2020 | Kustantajan hinta: 33 €
Myös ääni- ja e-kirjana.
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psl, vtm Maarit Lassander on terveyspsykologian erikoispsykologi ja psykoterapeutti. Tällä hetkellä hän työskentelee
vierailevana tutkijana London School of
Economics and Political Sciencessa. Hän on
myös mukana Suomen perustulokokeilun
vaikutuksia arvioivassa työryhmässä.

MAARIT LASSANDER

Rahaviisaus
Mitä jokaisen tulisi tietää rahasta
ja mielen hyvinvoinnista
Ymmärtäväinen talouskirja auttaa työstämään
uskomuksia, jotka näkyvät oman tilin saldossa.
Kaikilla on jokapäiväinen suhde rahaan: ostamme
ruokaa, maksamme asumisesta ja pohdimme lomai
luun käytettäviä varoja. Jotkut perivät rahaa, mutta
jokainen perii perheeltään suhteen rahaan – silloin
kin kun rahasta ei ole kotona edes puhuttu.
Rahan psykologia liittyy isoihin asioihin: työhön,
kotiin, onnellisuuteen, terveyteen ja psyykkiseen
kuormitukseen. Rahaviisaus auttaa ymmärtämään,
millaisia tarinoita kerromme itsellemme rahasta.
Jos rahan puute on aina ahdistanut, säästämisestä
voi tulla pakonomaista. Jos lapsuudenperheen hyvät
hetket ovat liittyneet ostosreissuihin, villi tuhlaa
minen voi aikuisenakin tuoda hyvän olon. Kun
rahankäyttöönsä liittyvät uskomukset tunnistaa, voi
kulkea kohti juuri itselle sopivaa elämää.
Konkreettinen Rahaviisaus kannustaa eteenpäin
– myös taloudellisen ahdingon hetkellä. Esimerk
kien ja harjoitusten kautta se osoittaa, että omia
mielen rakenteita voi harjoittaa ja muuttaa vaikka
sitten euro kerrallaan.

Isbn 978-952-300-662-1 | 14.4 | Päällys: Anna Makkonen
Sidottu | 140 x 195 mm | n. 260 sivua
Ilmestyy 8/2020 | Kustantajan hinta: 32 €
Myös ääni- ja e-kirjana.

”

Tästä kirjasta et löydä
säästämisvinkkejä, eikä
kirjan lukeminen tee
sinusta rikasta. Mutta
luettuasi saatat ymmärtää
paremmin rahaan liittyviä
reaktioitasi, toimintaasi ja
valintojasi.
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Oman rahasuhteen
tiedostaminen on sijoitus
parempaan elämään.

26
tietokirjallisuus

Hyvä tarkoitus saattaa
vahingossa aiheuttaa pahaa
jälkeä.
MARI MANNINEN

Hyvät aikeet
Miksi autamme ja mitä siitä seuraa?
Auttamishalua ja hyväntahtoisuutta pohtiva kirja
kiinnittää huomion myös auttamisen aiheuttamiin ongelmiin.
Antaako perusavulias suomalainen romanikerjäläi
selle kolikon? Millaista on kaupunkilaisten naapuri
apu? Mistä auttaja ammentaa voimansa löytökoirien
pelastamiseen? Kenelle päätyvät lelut ja vaatteet,
joita suomalaisturistit lahjoittavat kehittyvien mai
den koululaisille?
Tietokirjallisuuden Finlandia-palkittu Mari Man
ninen paneutuu Hyvät aikeet -kirjassaan hyvänte
keväisyyden ajankohtaisiin ja usein ristiriitaisiin
kysymyksiin. Kirjassa selvitetään muun muassa
ammattiauttajien kipeitäkin valintoja sekä auttamis
kulttuurin kiinnostavia eroja niin Kiinassa, LänsiAfrikassa kuin Suomessa.
Hyvät aikeet yllättää lukijansa, sillä reportaasi
mainen kirja ei hae kysymyksiinsä yksiselitteisiä
vastauksia.

Mari Manninen (s. 1971) on kotoisin maatilalta ja
ymmärsi jo lapsena, että auttavaista naapuria kunnioitetaan, mutta ovensa sulkevalle nauretaan. Manninen
on aiemmin kirjoittanut Kiinaa käsittelevät teokset
Kiinalainen juttu ja Yhden lapsen kansa, josta hän sai
tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon 2016.

Isbn 978-952-300-663-8 | 30.7 | Päällys: Camilla Pentti
Nidottu, liepeet | 130 x 200 mm | n. 220 sivua
Ilmestyy 9/2020 | Kustantajan hinta: 31 €
Myös e-kirjana.

PA U L A T I E S S A L O &
AUNE KARHUMÄKI

Parisuhdepäivitys
Uudet säädöt rakkaudelle
Raikas ja rohkea kirja kertoo pari- ja moni
suhteissa elävien kokemuksista.
Mitä jos parisuhde ei olekaan ainoa suhdemuoto? Jos
Ainoita Oikeita onkin monta yhtä aikaa? Tai jos
vapaudestaan huolimatta haluaa valita sen yhden
ihmisen, jonka kanssa jakaa kaikki? Moni meistä
elää rakkaussuhteitaan valmiin käsikirjoituksen
mukaan. Vaihtoehtoja kuitenkin on.
Parisuhdepäivitys haastaa tunnistamaan parisuh
denormit ja tarjoaa toimintamalleja sekä hyväksi
koettuja esimerkkejä, joilla muut ovat saaneet suh
teensa toimimaan. Puheenvuoron saavat erilaisissa
suhdemuodoissa elävät ihmiset: 20 vuotta yhdessä
ollut pariskunta tapailee muitakin, polyperhe elää
kolmestaan ilman kolmiodraamoja ja vakiintuneilla
pareilla on satunnaisia seksikumppaneita. Normeis
ta poikkeavat suhteet tarjoavat lukijalle oivalluksia
– suhteiden ristiriitoja ja epävarmuuksia unohta
matta.
Parisuhdepäivitys korostaa tunnetyön ja kom
munikoinnin tärkeyttä. Ihmiset muuttuvat, suhteet
muuttuvat, mutta muutos saattaa tarjota uuden
mahdollisuuden.

Aune Karhumäki on psykoterapeutti, seksuaali
terapeutti ja inhimillistämistyön sekatyöläinen.

” Universaali totuus

on, ettei kukaan
saa kumppaniltaan
kaikkea.

Paula Tiessalo on terveystoimittaja, seksuaalineuvoja ja rakkaustutkimusmatkailija.

Isbn 978-952-300-666-9 | 14.8 | Päällys: Anna Makkonen
Nidottu, liepeet | 130 x 200 mm | n. 250 sivua
Ilmestyy 6/2020 | Kustantajan hinta: 31 €
Myös e-kirjana.
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He elivät elämänsä
onnellisina loppuun asti –
mutta miten?
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Marttyyri syyllistää,
kahlitsee ja tappaa
ympäriltään luovuuden.
JANNE VILJAMAA

Minä ja marttyyri
Psykologinen kirja opastaa vapautumaan marttyyriuden kahlitsevasta voimasta.
Syyllistäminen on vahva työkalu, ja sen käytössä
marttyyri on mestari. Hän tekee kaikkien työt,
uhraa enemmän kuin muut ja kärsii toistenkin puo
lesta. Kun liian mukautuva ihminen joutuu mart
tyyrin vaikutuspiiriin, hänet syyllistetään hiljaiseksi
passiivisella ja ummehtuneella aggressiolla.
Janne Viljamaa kirjoittaa havainnollisin esimer
kein marttyyriydestä, syyllistämisestä ja henkisestä
väkivallasta niin kotona, töissä kuin uskonnollisissa
yhteisöissäkin. Marttyyreille oma kärsimys on ra
kas ja tuttu, joten he haluavat ympärilleen ihmisiä,
joita voi hoitaa ja valvoa. Muut ihmiset voivat myös
kannatella marttyyrejä, sillä rakastamme sankarita
rinoita supersuorittajista.
Vasta kun marttyyri tutustuu omiin pimeisiin
puoliinsa, hän voi päästää irti aggressiivisesta
uhrautuvuudesta ja antaa muille tilaa kasvaa. Ja jos
omaa lähipiiriä myrkyttää marttyyri, omien rajojen
vahvistaminen palauttaa elämään taas ilon.

Hirveä häpeä -kirjasta sanottua:
Sosiaalipsykologi, opettaja ja kouluttaja Janne
Viljamaa on kirjoittanut 13 kirjaa psykologian eri
ilmiöistä narsismista aggressioon ja lahjakkuudesta
kasvatukseen. Suomalaisten häpeää käsitellyt Hirveä
häpeä (2018) herätti ilmestyessään paljon huomiota.

”Kirjan opit auttavat päästämään
irti turhasta taakasta.”
ap u

”Kirja avaa karun tehokkaalla
tyylillä häpeän juuria ja seurauksia.”
ke skisuomalain e n
Isbn 978-952-300-672-0 | 14.8 | Päällys: Ville Lähteenmäki
Sidottu | 130 x 200 mm | n. 220 sivua
Ilmestyy 9/2020 | Kustantajan hinta: 31 €
Myös e-kirjana.
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thomas erikson Vastoinkäymiset ympärilläni
philippa perry Kunpa vanhempasi olisivat lukeneet tämän kirjan
anu tevanlinna Arvot elämään
julia tuvesson Arkivegeä!
Iltahetki itsellesi
chika miyata Piirrä kaiken maailman eläimiä

tietokirjallisuus

K Ä Y TÄ N N Ö N
T I E T OK I R J AT
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Idiootit ympärilläni
ilmestyy pokkarina elokuussa.
Isbn 978-952-300-719-2
8/2020 | F

THOMAS ERIKSON

Vastoinkäymiset
ympärilläni
Kuinka kääntää vaikeudet voitoksi
Idiootit ympärilläni -teoksen kirjoittaja Thomas
Erikson kertoo, miten takaiskusta saa versomaan
menestystä.
Ongelmia töissä tai kotona, taloudellisia tappioita,
rakkaussuruja, hulluja naapureita, riiteleviä ystä
viä… Jokainen kohtaa välillä vastoinkäymisiä, jotka
saavat elämän tuntumaan loppumattomalta ylä
mäeltä.
Vastoinkäymiset ympärilläni -teoksessa Erikson
näyttää, että tunnelin päässä on valoa – eikä se
koskaan ole vastaantuleva juna. Hyväntuulisella ja
käytännönläheisellä tavallaan Erikson kertoo eri
laisista tavoista kohdata haastavat tilanteet ja ottaa
vastoinkäymisistä irti mahdolliset hyvät puolet.
Eriksonin kirjat idiooteista, kehnoista pomoista,
laiskoista alaisista ja psykopaateista ovat auttaneet
miljoonia lukijoita ympäri maailman ymmärtämään
erilaisia kommunikaatio- ja työskentelytapoja.
Suomessa hänen kirjojaan on myyty jo yli 200 000
kappaletta ja maailmalla yli kaksi miljoonaa. Niitä
on käännetty yli 40 kielelle.

Thomas Erikson (s. 1965) on kirjailija ja kouluttaja, joka on parinkymmenen vuoden ajan keskittynyt ihmisten vuorovaikutukseen erilaisissa yhteisöissä. Hän
on valmentanut Ruotsin suurimpien yritysten johtajia
sekä tuhansia tavallisia työntekijöitä. Hän on kysytty
luennoitsija ja pitää omaa podcastiaan.

Thomas Eriksonin
kirjoja on myyty
Suomessa
yli 200 000 kpl!

Isbn 978-952-300-670-6 | 14.4 | Päällys: Anders Timrén
Alkuteos Omgiven av motgånger | Suom. Riie Heikkilä
Nidottu, liepeet | 148 x 210 mm | n. 300 sivua
Ilmestyy 8/2020 | Kustantajan hinta: 32 €
Myös ääni- ja e-kirjana.

31
k äy tä n n ö n t i e to k i r j at

Mitä tehdä, kun kaikki
menee päin hemmettiä?
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Mitä käyttäytymismalleja
olet oppinut vanhemmiltasi?
P H I L I P PA P E R RY

Kunpa vanhempasi
o lisivat lukeneet tämän
kirjan
(ja lapsesi kiittävät, että sinä luit)
Käytännönläheinen ja kaunistelematon teos
kaikille, jotka haluavat ymmärtää itseään
vanhempiensa lapsina – ja lastensa vanhempina.
Olemme linkki sukupolvien ketjussa. Perimme van
hemmiltamme käyttäytymismalleja – tahdomme tai
emme – ja siirrämme niitä eteenpäin. Mutta miten
tunnistaa nämä mallit omassa elämässään?
Kiitetyssä teoksessaan Kunpa vanhempasi olisivat lukeneet tämän kirjan psykoterapeutti Philippa
Perry tarkastelee lukuisten tapauskertomusten
avulla, mistä ylisukupolviset hankaluudet syntyvät.
Perityt käyttäytymismallit tuntuvat usein vaiston
varaisilta: nopea kivahdus tai ylireagointi pieneen
asiaan. Perry kannustaa tarkastelemaan näitä tilan
teita ja pohtimaan, mistä tunne on peräisin.
Viisas ja valaiseva teos opastaa katkaisemaan va
hingollisen käytöksen ketjun ja jättämään jälkikas
vulle perinnöksi rohkaisevia, viisaita ja lämpimiä
käyttäytymismalleja.

Psykoterapeutti ja kirjailija Philippa Perry (s. 1957)
on työskennellyt myös freelance-toimittajana, toimittanut ihmissuhdepalstaa sekä toiminut asiantuntijana
useissa dokumenteissa. Teosta on myyty Britanniassa
500 000 kappaletta, ja se ilmestyy 32 maassa.

Isbn 978-952-300-671-3 | 14
Alkuteos: The book you wish your parents had read | Suom. Heli Naski
Sidottu | 130 x200 mm | n. 280 sivua
Ilmestyy 9/2020 | Kustantajan hinta: 31 euroa
Myös e-kirjana.

A N U T E VA N L I N N A

Arvot elämään
Pysyvän elämäntapamuutoksen psykologiaa
Psykologin valmennuksellinen tietokirja auttaa
löytämään omien arvojen mukaisia ratkaisuja
stressinsäätelyyn, painonhallintaan ja energisempään arkeen.

riikka kantinkoski

Kun tunnistaa omat arvonsa ja toimii niiden
mukaisesti, elämäntapamuutos saa vankan poh
jan. Mielentaitojen harjoittelu ja arvotyöskentely
auttavat omannäköisen muutoksen suunnittelussa
ja ylläpidossa. Psyykkinen työskentely vie elämän
tapamuutoksessa pintaa syvemmälle, auttaa pysy
vän motivaation rakentamisessa ja tarjoaa keinoja,
joilla mieli saadaan tukemaan muutosta.
Arvot elämään toimii siltana tutkimuksen ja
käytännön välillä. Tutkittu tieto esitetään lukijan
arkeen sovitettavina paloina, innostavina harjoi
tuksina ja käytännönläheisinä esimerkkeinä. Kun
ihminen kartoittaa mahdollisuuksiaan, rajoituksi
aan ja aiempia kokemuksiaan, hän löytää elämäänsä
merkityksellisyyttä ja etenet pohdinnasta tekemi
seen. Kirjassa on tuhdisti asiaa ja opastusta pysy
vän muutoksen toteutukseen, esimerkiksi uusien
rutiinien omaksumiseen.
Kirja sopii uudessa elämänvaiheessa eläville,
pikaratkaisuihin pettyneille sekä työ- tai ruuhka
vuosien väsyttämille. Kirjan monipuolisen työkalu
pakin välineillä elämäntapamuutos ei katkea pieniin
vastoinkäymisiin, vaan hyvinvointia ja levollisuutta
löytyy kaikille elämänalueille.

Isbn 978-952-300-665-2 | 14.4 | Päällys: Laura Noponen
Sidottu | 130 x 200 mm | n. 250 sivua
Ilmestyy 9/2020 | Kustantajan hinta: 32 €
Myös e-kirjana.

Anu Tevanlinna (s. 1979) on laillistettu psykologi,
sertifioitu coach, hyvinvointia ja muutoksia edistävä
valmentaja ja mindfulness-ohjaaja. Hänen missionsa
on hyvinvoinnin lisääminen.
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Miten arvot
auttavat elämäntapamuutoksessa?
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Hyvästi snobbailu,
tervetuloa arkiruoka!
JULIA TUVESSON

Arkivegeä!
Vaivatonta ja monipuolista
kasvisruokaa joka päivään
Ihan tavallista arkea ylistävässä keittokirjassa
tehdään yli 50 yllättävää, helppoa, nopeaa ja
ennen kaikkea herkullista kasvisruokaa.
Vaivalloisia juhlaruokia ei välttämättä tarvitse osata
tehdä, mutta ilman hyviä ja maistuvia arkiruokia on
vaikea tulla toimeen. Julia Tuvessonin kasvisruoka
on paitsi hauskaa ja innostavaa myös valmistuu tu
tuista aineksista, nopeimmillaan vartissa ja vähillä
tiskeillä.
Kun ruokakaapista löytyy mausteita ja perussäi
lykkeitä sekä jääkaapista kauden kasviksia ja juu
reksia, maistuva arkivege on pöydässä tuota pikaa.
Eikä lopputulos ole tylsä tai mauton, sillä vaihtoeh
toja löytyy sahramikeitosta tomaatticarbonaraan ja
tacoranskiksista paneroituihin mukulaselleripih
veihin. Ja jos jotain sattuu jäämään yli, sen voi aina
kietaista tortillaan tai pakata lounaaksi seuraavana
päivänä.
Tuvessonin ruokaohjeista näkyy arjen ilo ja ko
keilunhalu. Tämä arkivege maistuu jokaiselle!

Vuokaruokaa-kirjasta sanottua:
”Arjen nerokasta palapeliä.
Lopputulos oli erittäin maukas.”
hs

”Konstailemattomassa koko perheen
ruokakirjassa ei päivällisen valmistus
kaadu puuttuviin ainesosiin.”
me idän p e rhe

Isbn 978-952-300-669-0 | 68.2 | Päällys: Kristin Lidström
Alkuteos Käka grönt! | Suom. Heli Ikäheimo
Sidottu | 190 x 240 mm | Nelivärinen | 188 sivua
Ilmestyy 6/2020 | Kustantajan hinta: 32 €

Julia Tuvesson (s. 1989) on

k äy tä n n ö n t i e to k i r j at

valokuvaaja ja etnologi, jonka
Instagram-tili helpoista ja rennoista kasvisruoista nousi parissa
vuodessa Ruotsin suosituimpien
joukkoon. Hänet on palkittu muun
muassa parhaasta ruokablogista.
Hänen aiempi teoksensa Vuokaruokaa on saanut Suomessakin
ihastuneen vastaanoton.
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Levollinen iltahetki
antaa tilaa ja voimia
seuraavaan päivään.
Iltahetki itsellesi
Levon ja pohdinnan työkirja
Omaan rauhaan kannustava työkirja innostaa
varaamaan iltahetken tärkeiden asioiden pohdintaan ja niistä kirjoittamiseen.
Illan omana hetkenä voi pohtia kuluneen päivän
tapahtumia: mitkä toiveet toteutuivat, mitkä asiat
painavat vielä mieltä, mihin haluaa keskittyä seu
raavana päivänä ja mistä voisi luopua? Illalla on
myös hyvä rauhoittaa keho ja mieli ja lähettää niille
viesti yölevolle valmistautumisesta.
Iltahetki itsellesi tarjoaa runsaasti pohdittavaa
sekä kiinnostavia ja monipuolisia tehtäviä. Monet
tehtävistä liittyvät irtipäästämiseen, tietoisuustai
tojen ja läsnäolon harjoitteluun – itsemyötätuntoa
unohtamatta. Jo pelkkä ajatusten kirjaaminen kir
kastaa mieltä ja raivaa tilaa uudelle.
Iltahetki itsellesi jatkaa suosittua mielen hyvinvoin
tia vahvistavaa työkirjasarjaa, jonka aiempia osia
ovat Anna hetki itsellesi ja Rauhoita levoton mieli.

Isbn 978-952-300-673-7 | 17.3
Alkuteos Five Minutes in the Evening | Suom. Laura Kuitunen
Nidottu, liepeet | 148 x 210 mm | 150 sivua
Ilmestyy 7/2020 | Kustantajan hinta: 22 €

Piirrä kaiken maailman
siivekkäät ja hännäkkäät,
suomuiset ja karvaiset!
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C H I K A M I YATA

Tiesitkö, että lampaan kihara turkki syntyy spiraaliviivalla ja karhun kuono
muistuttaa juomalasia? Seuraa vaihe vaiheelta eteneviä ohjeita ja piirrä
Iloinen
piirustuskirja antaa helpot ohjeet
oma suosikkieläimesi, oli se sitten orava, norsu, kilpikonna tai riikinkukko.
Kirja sopii niin piirtämiseen.
innokkaille taiteilijanaluille kuin uusia ideoita hakeville
75 eläimen
piirtäjillekin. Kirjasta löytyy ohjeet yli 75 valloittavan eläimen piirtämiseen.
Tutustu erilaisiin viivoihin ja kynänkäyttötapoihin.

PIIRRETÄÄN KAIKEN MAAILMAN ELÄIMIÄ * Chika miyata * atena

Piirretään kaiken
PIIRRÄ KAIKEN MAAILMAN SIIVEKKÄÄT JA
maailman
eläimiä
HÄNNÄKKÄÄT, SUOMUISET
JA PÖRRÖISET!

Piirretään kaiken maailman eläimiä antaa innok
Piirrä eläimiä vaihe vaiheelta.
kaille taiteilijanaluille
ja uusia ideoita hakeville piir
Opi miten luodaan tiheä turkki,
hohtava eläinten
höyhenpeite sekä
täjille yksityiskohtaiset
ohjeet
piirtämiseen.
raidat, pilkut ja suomut.
Uskottava karhun kuono syntyy, kun ottaa mallia
Eläimiä eri tilanteissa – uusia ideoita omiin piirroksiin!
juomalasista, ja apinan päähän haetaan mallia
Harjoittele, kokeile ja pian piirrät kaiken maailman eläimiä!
kahdeksikosta. Kirja opastaa myös erilaisiin kynän
käyttötapoihin, joilla luodaan hohtava höyhenpeite
tai raidat, pilkut ja suomut.
Kun perustaidot ovat hallussa, omiin piirroksiin
saa lisää ideoita kuvista, joissa eläimet ovat monen
moisissa puuhissa. Vaihe vaiheelta etenevät ohjeet
auttavat niin alle kouluikäisen kuin vanhemmankin
kynäilijän löytämään piirtämisen ilon ja loihtimaan
paperille oman suosikkieläimensä, oli se sitten ora
va, norsu, kilpikonna tai riikinkukko.
ISBN 978-952-300-648-5
74.11 • atena.fi

PIIRRETÄÄN
KAIKEN MAAILMAN ELÄIMIÄ
chika miyata

zzz

atena

Japanilainen Chika Miyata on työskennellyt
mainostoimistossa ja pitänyt lukuisia näyttelyitä
piirroksistaan. Hänen mukaansa jokainen eläin on
yksilö, sen väritys ja muodot poikkeavat kaikista
muista eläimistä. Vaikka oma piirros poikkeaisi
mallista, se ei haittaa – tärkeintä on piirtämisen ilo!

Isbn 978-952-300-648-5 | 74.11
Alkuteos How to Draw Almost Every Animal | Suom. Kanerva Eskola
Nidottu, liepeet | 160 x 220 mm | 192 sivua
Ilmestyy 6/2020 | Kustantajan hinta: 24 €
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POKKARIT

den jälkeen
en. Tie on
avat Sofiaa.

hko-sarjan
nin omaan,
päämajasta

Entä jos en saa
vastarakkautta?
Onko kaikki pelkkää sattumaa?
Elämäntaito-oppaat eivät aina osaa vastata tärkeisiin
kysymyksiin, mutta Venäjän kirjallisuuden mestariteokset
osaavat. Ne avaavat ihmisen sielunelämää ja paljastavat
yhteisen inhimillisyytemme osuvasti ja ajankohtaisesti.

Älä

Älä heittäydy junan alle -kirja sallii lukijan kuvitella itsestään

mukaansa kenenkään ei tarvitse olla

monimuotoisuutta sekä muun muassa sitä, miksi nauris on
mehevämpi toisen kädessä.

päällyksen suunnittelu: gray318

AT E N A

atena

asiaan vihkiytyneen salaseuran jäsen
lukeakseen venäläisiä klassikoita.

Daniel Rydén on ruotsalainen kirjailija ja toimittaja, joka
on aiemmin kirjoittanut muun muassa myyntimenestyksen
Maailmassa on virhe.

(Saatana saapuu Moskovaan) tai heittäytyisi junan alle
(Anna Karenina). Mestariteokset saavat pohtimaan elämän

Yksitoista klassikkoa ja kirjailija Viv Groskopin
Venäjän-kokemukset yhdistyvät säkenöiväksi paketiksi,
antaa tilaa arvioida, keitä me olemme –
MARIETTE LINDSTEIN (s.joka
1958)
työskenteli yli kaksi vuosikymmentäja keitä emme tahdo olla.
skientologialiikkeessä sen ylintä johtoa
myöten. Lahko-sarjan ensimmäinen osa
Ehdoton valta on saanut Ruotsissa parhaan
esikoisdekkarin palkinnon, ja sarja on Isbn 978-952-300-530-3
käännetty jo yhdelletoista kielelle. Siitä on
myös tekeillä televisiosarja.

”Nerokas, omistautunut
ja tanssien tehty
tutkimusmatka.
Intohimoinen, hulvaton,
hyväntuulinen.”
sunday telegraph

”Ihastuttava Groskop
rakastaa kirjallisuutta,
ja hänen vaikuttava
tietämyksensä välittyy
lukijalle hurmaavasti ja
raikkaasti.”
observer

ja muita elämänoppeja

Kansi: Timo Mänttäri • Isbn 978-952-300-551-8 • 90.2 • atena.fi

atena

17.3 • atena.fi

kirjailijan kuva: Steve Ullathorne

tšehov

eri versioita, vaikka hän ei tappaisikaan vanhoja eukkoja
(Rikos ja rangaistus), juttelisi Saatanan kanssa puiston penkillä

Älä

tolstoi

Brittiläinen VIV GROSKOP (s. 1973)
on venäjän kielen maisteri, toimittaja,
kirjailija, stand-up-koomikko, näyttelijä
ja wannabe-venäläinen. Hänen

liko Juudas oikeasti petturi? Kuoliko Ruotsin
kuningas syötyään liikaa laskiaispullia? Ovatko
enneunet katastrofeista totta? Miksi emme vieläkään
ymmärrä maailmanhistorian erikoisinta kirjaa? Entä
kuka lähetti meille signaalin avaruudesta?
Historia on täynnä arvoituksia ja salaisuuksia – tarinoita, joiden
loppu on jäänyt avoimeksi ja jotka ovat jääneet kutkuttamaan
ihmisten mieltä. Daniel Rydén kertoo mukaansatempaavasti
historian hämmentävimmistä mysteereistä Loch nessin hirviöstä
riimukiviin ja ruhtinaallisista aarrekätköistä bermudan kolmioon.
Jotkin arvoituksista tuskin edes ratkeavat. Toiset taas on jo ratkaistu
aikoja sitten, mutta pähkäilemme niitä edelleen, koska haluamme
faktojen sijaan uskoa mieluummin salaliittoihin ja yliluonnollisiin
ilmiöihin.
Maailman salaperäisin kirja pitää sisällään 55 viihdyttävää
mysteeriä maailmalta ja suomesta.

bulgakov

MARIETTE LINDSTEIN
TUOMIOPÄIVÄ

assa hän alaa verkkoa,
tajalle.
eksi. Voiko
en kertaal-

O

Mitä on
hyvä elämä?

VENÄLÄISISTÄ KLASSIKOISTA

MARIETTE LINDSTEIN

MICHELLE McNAMARA

VIV GROSKOP

DANIEL RYDÉN

Tuomiopäivä

Katoan yön
pimeyteen

Älä heittäydy
junan alle

Maailman
salaperäisin kirja

Isbn 978-952-300-678-2
9/2020 | F

Isbn 978-952-300-679-9
6/2020 | E

Isbn 978-952-300-680-5
8/2020 | E

Isbn 978-952-300-677-5
7/2020 | E

UUDET E-KIRJAT & ÄÄNIKIRJAT
ANNA SOUDAKOVA

JOHANNA HULKKO

ROOPE LIPASTI

Mitä männyt näkevät

Vähäisiä tyyppivikoja

Aviotärähdys

e-kirja:
Isbn 978-952-300-681-2

e-kirja:
Isbn 978-952-300-685-0

e-kirja:
Isbn 978-952-300-687-4

äänikirja:
Isbn 978-952-300-682-9

äänikirja:
Isbn 978-952-300-686-7

äänikirja:
Isbn 978-952-300-688-1

HENRIIKKA RÖNKKÖNEN

EMILIE PINE

MARIETTE LINDSTEIN

Määmatka

Tästä on vaikea puhua

Lahkon lapset

e-kirja:
Isbn 978-952-300-683-6
äänikirja:
Isbn 978-952-300-684-3

e-kirja:
Isbn 978-952-300-689-8

e-kirja:
Isbn 978-952-300-690-4
äänikirja:
Isbn 978-952-300-691-1

MARIA PETTERSSON

JAMES WYLLIE

THOMAS ERIKSON

Historian jännät naiset

Hakaristirouvat

Vastoinkäymiset ympärilläni

e-kirja:
Isbn 978-952-300-692-8

e-kirja:
Isbn 978-952-300-703-1

äänikirja:
Isbn 978-952-300-693-5

e-kirja:
Isbn 978-952-300-710-9
äänikirja:
Isbn 978-952-300-711-6

PEKKA TURUNEN

VINCE HOUGHTON

PHILIPPA PERRY

Operaatio Kaleva

Ydinisku Kuuhun

Kunpa vanhempasi…

e-kirja:
Isbn 978-952-300-694-2

e-kirja:
Isbn 978-952-300-704-8

e-kirja:
Isbn 978-952-300-712-3

äänikirja:
Isbn 978-952-300-695-9

äänikirja:
Isbn 978-952-300-705-5

äänikirja:
Isbn 978-952-300-713-0

TREVOR NOAH

VINCE HOUGHTON

ANU TEVANLINNA

Laiton lapsi

Rahaviisaus

Arvot elämään

e-kirja:
Isbn 978-952-300-696-6

e-kirja:
Isbn 978-952-300-706-2

äänikirja:
Isbn 978-952-300-697-3

äänikirja:
Isbn 978-952-300-707-9

IRA VIHREÄLEHTO

MARI MANNINEN

Isä tuntematon

Hyvät aikeet

e-kirja:
Isbn 978-952-300-698-0

e-kirja:
Isbn 978-952-300-708-6

RUTGER BREGMAN

P. TIESSALO & A. KARHUMÄKI

Hyvän historia

Parisuhdepäivitys

e-kirja:
Isbn 978-952-300-700-0

e-kirja:
Isbn 978-952-300-709-3

JOHN E. DOUGLAS

JANNE VILJAMAA

Tappajan mieli

Minä ja marttyyri

e-kirja:
Isbn 978-952-300-701-7
äänikirja:
Isbn 978-952-300-702-4

e-kirja:
Isbn 978-952-300-699-7

e-kirja:
Isbn 978-952-300-715-4
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La Maupin oli ranskalainen
oopperatähti, miekkamestari ja
seikkailijatar, joka harrasti muun
muassa laittomia kaksintaisteluja,
pilkkalauluja sekä aatelismiesten ja
nunnien viettelemistä.

maria petters s on | Hi s to r i an j än n ät n a i s e t

pl 436, 40101 Jyväskylä
puh: 010 4214 201
atena@atena.fi
atena.fi

Facebook: Atena

instagram: Atenakustannus

tiedotus & arvostelukappaleet: hanna-leena.soisalo@atena.fi
markkinointi & myynti: minna.vepsalainen@atena.fi

