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30 vuotta 
Berliinin muurin 

murtumisesta

Kati Koivikko on helsinkiläinen visuaalisen alan 

ammattilainen, jonka matkat Itä-Saksaan alkoivat 

vuonna 1990. Matka Leipzigiin kirkkaankeltaisen 

Wartburgin kyydissä johdatti niiden tarinoiden 

luokse, josta tämä kirja sai alkunsa.
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Kirkkaankeltaisen 
Wartburgin kyydissä  

Kati Koivikko

Berliinin muuri murtui 30 vuotta sitten. Sitä seurasi hämmennyksen aika, kun kaikki se, 
mihin idässä oli totuttu, katosi. Osalle ihmisistä aika merkitsi henkilökohtaista katastrofia, 
toiset lähtivät helpottuneina rakentamaan uutta alkua. Kaikille muutokset tapahtuivat yhtä 
äkillisinä ja totaalisina.

Kirja vie henkilöhaastatteluiden kautta DDR:n arkeen. Kaupassa käynti, lasten päivähoito, 
Stasin vakoilijat. Kaikki nämä kulkevat mukana henkilöiden tarinoissa, kun he kertovat elä-
mästään DDR:ssä. Arki oli kaikille sama ja kuitenkin jokaiselle oma.

Tarinat kuljettavat lukijaa DDR-ajasta aina tämän päivän Saksaan. Pakolaisten saapuminen 
Syyriasta, levottomuudet idän kaupungeissa, nationalististen ajatusten voimistuminen. Historia 
kiertyy henkilökohtaisten tarinoiden pohjalle, joiden kautta avautuu uusia näkökulmia tämän 
päivän Eurooppaan.

Matkalla Saksan itäosissa
isbn 978-952-304-239-1 | nidottu liepeellinen | 170 x 200 | kl 94.13 | kansi timo numminen | elokuu
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Italiassa voi vaeltaa monella tavalla, patikoida huikeissa alppimaisemissa jäätiköiden reuna-
milla tai Amalfin rannikon postikorttimiljöössä. Mutta Italiassa voi myös vetelehtiä kaupun-
kien kujilla, etsiä historiaa ja taidetta tai haistella nykytrendejä ja nähdä vaikkapa perinteisen 
viinimaan ojentavan pikkusormensa käsityöläisoluiden runsaalle kirjolle.

Vaelluksia Italiassa vie lukijan erilaisten polkujen ja teiden äärelle: miltä Italia näyttää 
matkailu auton ikkunoista katsottuna, mitä lukuisat agriturismiin keskittyvät tilat tarjoavat mat-
kailijalle tai minkälaisia historiallisia kerroksia napolilainen kirjailija löytää kuhisevasta koti-
kaupungistaan. 

Lukija pääsee kirjassa myös vaeltamaan kuvataiteilija Nanna Suden mieleen, kun hänen 
arkinen koiranpissatuskierroksensa Roomassa muuttuu siveltimenvedoiksi. Entä minkälainen 
polku syntyy, kun yhdistetään jylhät dolomiitit, italialainen viini ja runous?

Vaelluksia Italiassa

Vaelluksia Italiassa on Markku 
Kaskelan ja Tomi Kontion kolmas 

Italia-kirja. Aiemmin heiltä on ilmestynyt 

Avain-kustantamon kautta Puhuvan talon 

tarinoita: Nella cittá eterna ja Minun Italiani – 

Saapasmaan suomalaistarinat.

isbn 978-952-304-214-8 | nidottu liepeellinen | 170 x 200 | kl. 46.2 | kansi timo numminen | lokakuu
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Markku Kaskela ja Tomi Kontio

Andiamo!
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Ismo Loivamaa ja Pirkko Vekkeli

Kun aika on – 
Seija Simolan tarina
isbn 978-952-304-236-0 | sidottu | 170 x 200 | kl 99.1 | kansi tarja kettunen | syyskuu

Seija Simola (1944–2017) oli ollut poissa estradeilta jo yli kolme vuosikym-
mentä, kun uutinen hänen kuolemastaan saavutti yleisön ja sai sosiaalisen 
median repeämään ”yhtä kaikkien aikojen hienoimmista laulajattaristamme” 
kaipaavista viesteistä. Näin siitäkin huolimatta, että Simolan omien sanojen 
mukaan yleisö oli hylännyt hänet vuoden 1967 euroviisuflopin jälkeen, kun 
hänen etukäteen hehkutettu kappaleensa jäi hännille.

Seija Simolan ura oli huipussaan 1960- ja 70-luvuilla. Hitit seurasivat toistaan: 
Sulle silmäni annan, Rakkaus kasvoista kasvoihin, Et itkeä saa Argentiina. Ala-
vireisen 1980-luvun jälkeen väsähtänyt laulajatar lopetti uransa yksinkertaisella 
ilmoituksella tanssiravintola Vanhan Maestron lavalta. Lopullinen tragedia oli 
lauluäänen menetys epäonnistuneen leikkauksen seurauksena. Sitä Simola suri 
elämänsä loppuun saakka. 

Hieno laulaja ja lauluntekijä ei päässyt lopulta näyttämään todellista lahjak-
kuuttaan. Hän oli paljon enemmän kuin pelkkä iskelmätähtönen, johon fakkiin 
häntä yritettiin sulloa. Kiinnostava kysymys on myös se, mikä oli median rooli 
rosoisesta yksityiselämästään tiedetyn laulajattaren uran ”alasajossa”.

Tänään kuulemme tutun äänen viidenkymmenen vuoden takaa, televisiomai-
noksen jingleksi muuttuneena: Kun aika on…

Kirjassa ääneen pääsevät myös monet Simolan tunteneet ystävät ja työtoverit. 

Ismo Loivamaa ja Pirkko Vekkeli 

ovat toimittajia ja tietokirjailijoita. Yhdessä 

he ovat julkaisseet lukuisia elämäkertoja 

populaarikulttuurimme tähdistä.



Eräs kaikkien 
aikojen hienoimmista 

laulajistamme
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Paula Hotti

GInI  
– kuningatarten ja  
katunaisten juoma 

Paula Hotti on Berliinissä asuva kirjailija 

ja matkajournalisti. Häneltä on ilmestynyt 

suomennoksia  matkakirjallisuuden klassikoista, 

matkaopas Dubliniin sekä matkajuttuja 

suomalaisessa ja brittiläisessä mediassa. 

Gini – kuningatarten ja katunaisten juoma on historiankirja nykyajan nautiskeli-
joille. Teos kertoo ginin tarinan aina juoman alkulähteiltä moderneihin artesaani-
tislaamoihin. Teoksen sivuilla vieraillaan keskiaikaisissa munkkiluostareissa, 
Pariisin alkemistien kammioissa, Hollannin Kauppakomppanian ruumissa ja 
1700-luvun alun Lontoossa, missä leipääkin halvempi gini aiheutti modernin 
aikakauden ensimmäisen huumeaallon – gini onkin maailmanhistorian ainoa 
tuote, joka on kohonnut rappiota kylväneestä nautintoaineesta salonkikelpoi-
seksi piristeeksi. Lontoon ginissä kylpevien sivukatujen jälkeen teos seuraa 
kitkerän suloisen juoman kehitystä ikonisten drinkkien, kuten gin tonicin ja 
martinin, ainesosiksi, ja pujahtaa 1900-luvun alun metropolien salakapakoihin, 
kunnes saapuu nykypäivän pirskahtelevan kukoistavan ginikulttuurin äärelle.

Historiallisen ginimatkan lisäksi teos tarjoaa tietoa erilaisista ginityypeistä 
sekä vinkkejä maailman parhaisiin ginilöytöihin.

isbn 978-952-304-233-9 | nidottu liepeellinen | 170 x 200 | kl 68.27 | kansi marcos corrêa | elokuu  



Paula Hotti

GInI  
– kuningatarten ja  
katunaisten juoma 
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Historiankirja 
nykyajan 

nautiskelijoille
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Ulos 
lankakaapista!



neulo poika, neulo – 
Knits Inspired by

Marjukka Vuorisalo on tekstiilitaiteilija 

ja taiteen tohtori, tällä hetkellä opettajana 

työskentelevä ja Ruuhimäessä asusteleva 

tekstiilihullu huittislainen. Tämä teos on hänen 

kolmas käsityökirjansa. 

Marjo von Bell on valokuvaajana 

ohikiitävien hetkien ja tunnelmien tallentaja.

Neulo poika, neulo – Knits inspired by Tom of Finland sisältää lähes 20 
erilaista neulemallia puseroista sukkiin ja lapasiin, kirjoneuleista erilaisiin 
pintaneuleisiin. Ohjeiden vaikeustaso vaihtelee helposta vaativaan. Sanalliset 
ohjeet sekä suomeksi että englanniksi ja selkeät kaaviot takaavat onnistumi-
sen, joten aloittelijankin on helppo ponnistaa ulos lankakaapista. 

Marjo von Bellin valokuvat tarjoavat kirjan lukijalle neulomisen ohessa 
herkullisen tilaisuuden kurkistaa, miten elää Tom of Finlandin perintö nyky-
päivän homokulttuurissa Helsingissä.  

 isbn 978-952-304-221-6 | sidottu | 190 x 220 | kl 65.43 | kansi tarja kettunen | lokakuu

Marjukka Vuorisalo ja Marjo von Bell

ToM of fInLAnd
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101 
yllättävää faktaa

Vesa Sisättö (s. 1969) on Espoossa 

asuva kirjailija ja toimittaja.

Etkö säkenöi tarpeeksi? Tuntuuko sinusta että muut tietävät enemmän? Haluaisitko loistaa 
tiedoillasi baaripöydässä ja sosiaalisessa mediassa? 101 yllättävää faktaa on kirja sinulle! 

101 yllättävää faktaa tekee tavallisesta kaduntallaajasta kiinnostavan tiedonpalasingon. Vai-
kuttaako sosiaalisen median syötteesi tylsältä? Sijoita sinne yllättävä fakta! Saat ihailijoita ja 
kiinnostavaa keskustelua. Tykkäyksiä!

Oikealla tavalla keskustelun lomaan sijoitettu fakta antaa ymmärtää, että sinulla on enem-
mänkin viisautta takanasi. 101 yllättävää faktaa takaa, että tieto ei sinulta heti lopu.

Teoksen tietoiskut voivat auttaa keskustelun aloittamisessa jopa jännittävillä treffeillä. Faktojen 
avulla et ehkä saa unelmiesi seurustelukumppania, mutta voit jäädä mieleen, jopa vuosikausiksi.

isbn 978-952-304-219-3 |  nidottu |  140 x 170 | kl 03  | kansi timo numminen | syyskuu

Vesa Sisättö

Kuva Iiro Törmä
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Kaikki Britannian joutsenet 
kuuluvat kuningattarelle.

Urho Kekkosella ei ollut ajokorttia.

Kaikki eurooppalaiset ovat 
Kaarle Suuren jälkeläisiä.
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Päiväkirjaa voi kirjoittaa monella tavalla. Tuntemattomalle 
kannattaa kirjoittaa kirje. Keskittymiskyky kohenee luke-
malla. Taidegalleriat ovat kirjoittajan inspiraatiopaikkoja. 
Natalie Goldbergin teokset avaavat takuuvarmasti tiukim-
matkin luovuuslukot. 

Nämä ja monet muut väitteet perusteluineen löytyvät Päivi 
Haanpään ja Terhi Rannelan helposti lähestyttävästä kirjoi-
tuskokoelmasta Miksi en kirjoittaisi? Haanpää ja Rannela 
pohtivat kirjoittamista ja lukemista monesta näkökulmasta – 
vakavasti ja vähemmän vakavasti. Omakohtaisissa teksteissä 
kirjoittajat kertovat niin omista oivalluksistaan kuin kompas-
tuksistaan sanataiteen sokkeloissa ja kutsuvat lukijan mukaan 
kirjoittamisen maailmaan.

Miksi en kirjoittaisi?
Päivi Haanpää on kirjoittaja 

ja sanataideohjaaja, joka on 

kirjoittanut mm. tietokirjoja, 

novelleja ja näytelmiä.

Terhi Rannela on kirjailija, 

jonka tuotantoon kuuluu 

parikymmentä teosta. Hänen 

kolmas historiallinen romaaninsa 

Kiivaat ilmestyy kesällä.

isbn 978-952-304-237-7 | nidottu | 148 x 210 | kl 86.07 | kansi jussi jääskeläinen | marraskuu

Päivi Haanpää ja Terhi Rannela
Kuva Jussi Koukku 



Miksi en kirjoittaisi?
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Politiikan kuvia
Kansanedustajaehdokkaiden vaalikuvien tulkintaa

Katsotko vaalimainosten ehdokaskuvia? Tämä kirja on sinulle!
Poliittiset kuvat ovat täynnä vallankäyttöä ja piilovaikuttamista. 

Näistä on katsojan hyvä olla tietoinen. Politiikan kuvia -kirjassa tutki-
taan kansanedustajaehdokkaiden henkilökuvia visuaalisen lukutaidon 
ja kieliopin avulla. Kuvia tulkitessa tarkastellaan sitä, miten kuvassa 
olevan henkilön katse, eleet ja sommittelu yhdistyvät yhdeksi tulkitta-
vaksi kokonaisuudeksi. Miten kuvan halutaan katsojaan vaikuttavan?

Kirja pohjautuu eduskunnan kirjaston julkaisemattomaan vaali-
kuvakokoelmaan ajanjaksolta 1945–2015. Kirjassa on mukana myös 
poliitikkojen haastatteluja aiheeseen liittyen.

Susanna Virkki

Susanna Virkki on porilainen 

tutkija ja tohtorikoulutettava, joka 

tekee taidehistoriaan kuuluvaa 

väitöskirjaa teatteriesityksistä 

otetuista valokuvista. Politiikan 

kuvia on hänen esikoisteoksensa.

isbn 978-952-304-223-0 | nidottu | 170 x 200 | kl 32 | kansi timo numminen | lokakuu

Miten 
kuvilla 

vaikutetaan 
meihin?



Kuva Laura Virkki
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2020

Puutalotarinoita 

Leena-Kaisa Laakso on sosio-
logi, vapaa toimittaja, kirjoittaja ja 
kirjoittamiskouluttaja, joka rakastaa 
vanhoja taloja, pieniä kaupunkeja 
ja tarinoita näkyvän todellisuuden 
takana. Häneltä ovat aikaisemmin 
ilmestyneet irlantilaisesta nykypäi-
västä ja -kirjallisuudesta kertova 
Tämän maailman reunalla (2018) ja 
lastenkirja Jambon ihmeellinen mat-
kalaukku (2018).

Puutalotarinoita on kirja taloista, niiden asukkaista ja 
joskus vähän maagisistakin kohtaamisista. 

Kirja vie kotikäynneille pieniin, suuriin, perinteisiin ja 
omannäköisiin puu talo ihanuuksiin eri puolilla Suomea. 
Taloihin, joissa kuljetaan villasukat jalassa, sytytellään 
tulia kakluuneihin ja löydetään yllätyksiä kellarinnurkasta.

Kotikäynneillä kuullaan asukkaiden ajatuksia elämästä 
ja asumisfi losofi aa. Samalla raaputetaan pintaa syvemmäl-
le. Sillä puutaloasumisessa on paljosta kyse! Kokonaisuut-
ta rytmittävät taloista inspiroituneet lyhytproosapätkät ja 
valokuvat.

isbn 978-952-304-222-3 | sidottu | 170 x 200 | kl 72.22 | kansi emmi kyytsönen | lokakuu

Leena-Kaisa Laakso 

Puutalojen 
lumoa 

eri puolella 
Suomea
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Johdatus tiedonhankintatutkimukseen on alan perusteos, joka käsittelee 
tiedontarpeiden syntyä, tiedonhankintaprosessia ja tiedon käyttöä eri nä-
kökulmista. Teos on kokonaisvaltainen esitys tiedonhankintatutkimuksen 
keskeisistä teorioista ja terminologiasta. Kirja soveltuu korkeakoulu- ja 
yliopisto-opintoihin.

Kirjan kirjoittajina ovat alan asiantuntijat FT, yliopettaja Ari Haasio, 
professori J. Tuomas Harviainen ja professori (emer.) Reijo Savolainen.

isbn 978-952-304-229-2 | nidottu | 148 x 210 | kl 02 | kansi tarja kettunen | marraskuu

Ari Haasio, 
J. Tuomas Harviainen 
ja Reijo Savolainen

Johdatus 
tiedonhankinta-
tutkimukseen
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100 suomalaista
Monen suomalaisen naisen ja miehen poikkeuksellinen rohkeus, 
tieto ja taito sekä myös kunnianhimo ovat vieneet kansakuntaa 
eteenpäin. 

Kirja sisältää sadan Suomen kehitykseen ja historian kulkuun 
vaikuttaneen henkilön lyhyet elämäntarinat. Kirjassa on henkilöitä 
eri aikakausilta ja eri yhteiskuntaelämän aloilta. Näin kertomukset 
antavat kuvan myös Suomen historian yleisistä suurista tapahtumista. 
Mukana ovat nykytiedon mukaan ensimmäinen historian kirjoituk-
sessa mainittu suomalainen, 1200-luvun alussa elänyt pappi Pietari 
Kaukovalta ja 2010-luvun hiihdon olympiavoittaja Iivo Niskanen. 

Kertomukset ovat helposti luettavia ja sopivat mm. oheismate-
riaaliksi koulujen yleis- ja myös eritysopetukseen.

Pertti Rajala

isbn 978-952-304-218-6 | nidottu | 148 x 210 | kl 99.2 | kansi tarja kettunen | lokakuu
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Sadunkertojat 
Millainen mies Aisopos oli? Onko hän todella elänyt? Sadunkertojat 
hahmottaa satujen ja satukokoelmien historiaa antiikin maailmasta 
1900-luvun alkuun saakka. Kirja perehdyttää lukijansa satuklassi-
koihin sekä niiden kertojiin ja kokoajiin. Lukija saa hämmästellä, 
miten yksittäiset sadut ja jopa kokonaiset satukokoelmat ovat siir-
tyneet yhä uusien kirjailijoiden ja kulttuurien omaisuudeksi. 

niklas Bengtsson

isbn 978-952-304-135-6 | nidottu | 148 x 210 | kl 86.11 | kansi tarja kettunen | elokuu

niklas Bengtsson on helsinkiläinen 

tietokirjailija, joka on luennoinut saduista ja 

pitänyt aiheesta esitelmiä koti- ja ulkomailla. 

Lastenkirjallisuuden asiantuntijana hän on ollut 

kutsuttuna puhujana Moskovassa, Balilla ja New 

Delhissä.

Kuinka perehtyä 
satuklassikoihin?

Satuperinnettä Kaksoisvirranmaasta 1900-luvun alkuun
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Isä tulee Emman ja Eetun
huoneeseen ja sanoo iloisesti:
– Huomenta rakkaat muksut. 
Pitää nousta.
Täytyy saada ilmapallot
narulle ja piha kuntoon,
ennen kuin vieraat tulevat.

Emmalla ja Eetulla on yhteissynttärit.
Synttäriyllätys onkin 
kaikkien aikojen paras!
Mutta miten siitä pidetään huolta?

isbn 978-952-304-224-7 | sidottu | 200 x 240 | kl L84.2 | kansi tarja kettunen | syyskuu

Marita Hauhia on lasten ja 

nuortenkirjailija sekä englantiin ja 

äidinkieleen erikoistunut luokanopettaja.

Anne Randén on kotkalainen 

taidemaalari ja graafikko. 

Marita Hauhia ja Anne Randén

Emman ja Eetun juhlapäivä on helppolukuinen kirja kuten Emman ja Eetun yllätyslöytö, 
Emman ja Eetun koirapulma ja Emman ja Eetun metsäretki. Kirjat sopivat katselukirjoiksi, 
lukukuunteluun ja juuri lukemaan oppineitten lukemistoon. 

Emman ja Eetun 
juhlapäivä

Kaikkien 
aikojen 

synttärilahja!
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Sari Kanala on lastenkirjailija, 

tietokirjailija ja opettaja. Vapaa-ajalla  

hän samoilee koirineen metsissä keräillen 

reppuunsa marjoja, sieniä, käpyjä, kiviä, 

puunpalasia ja peikonhännän tupsukoita. 

Kanala on kirjoittanut useita luontoaiheisia 

lastenkirjoja. Kirjassa kuvatut peikot ovat 

Ketunpesässä syntyneitä Pengerkorven 

peikkoja. 

Peikot ovat seikkailleet Suomen metsissä, järvissä ja tun-
tureilla jo tuhansia vuosia, mutta vain harva ihminen on 
päässyt näkemään niitä. Peikot ovat taitavia piiloutujia, 
jotka haistaessaan ihmisen vetäytyvät kalliokoloihin, kivien 
kätköihin tai puiden taakse kurkkimaan. Ne saattavat myös 
naamioitua sammalmättääksi tai vanhaksi kannoksi, 
ettei niitä huomattaisi. Vaikka sinä et olisikaan 
nähnyt peikkoa metsäretkilläsi, on peikko näh-
nyt sinut. 

Sari Kanalan suloisten peikkojen myötä pää-
semme tutustumaan peikkojen elämään. Saat 
tietää kuinka peikot elävät, mitä ne syövät ja 
mikä on hömpäntömppä tai viipsunvaapsutin, 
ja kuinka mörön poikasia kasvatetaan. Pääset 
myös tutustumaan tarinoihin, joita peikoista on 
kerrottu jo kauan aikaa sitten. Niinpä, mitäs 
luulet –  onko peikkoja olemassa?

 

Sari Kanala

Kuva Sari Muhonen

onko täällä peikkoja?
isbn 978-952-304-232-2 | sidottu | 210 x 240 | kl L86.21 | 

kansi tarja kettunen | syyskuu
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Kun hormonibändi 
alkaa soittaa, et voi muuta 
kuin tanssia sen rytmissä
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Tittamari Marttinen on lasten- ja 

nuortenkirjailija, joka on julkaissut yli 80 kirjaa. 

Hän on toiminut myös kulttuurituottajana ja 

läänintaiteilijana ja hänet on palkittu urallaan 

useaan kertaan. Hän asuu Rovaniemellä, melkein 

joulupukin naapurissa. Matkailuun lasten 

näkökulmasta voi tutustua kirjoissa Lasten 

matkaopas Eurooppaan (Avain 2018) ja Lasten 

matkaopas Suomeen (Avain 2019).

Kuva Ville Palonen

Seksistä selkoa
Mitä kaunista haluat sanoa sille ihmiselle,
johon olet ihastunut tai rakastunut?
Olet ihana!
Olet minulle tärkeä!
Tykkään sinusta kovasti.
Olen ihastunut sinuun.

Haaveilen sinusta.
Haluaisin olla sinun omasi.
Haluaisin, että olet minun.
Haluaisin aina olla kanssasi.
Rakastan sinua.

Helppolukuinen ja selkeä tietokirja nuorille 
ihastumisesta, seksistä ja parisuhteesta.

 

Tittamari Marttinen

isbn 978-952-304-220-9 | nidottu | 160 x 190 | kl n59.35 | kansi jussi jääskeläinen | syyskuu
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Tuntematon 
Kimi Räikkönen

Kari Hotakainen (s. 1957) on suomalainen kirjailija. 
Hän seurasi vuoden ajan Kimi Räikkösen elämää
ja haastatteli ihmisiä, jotka tuntevat Kimin.
Ennen Kimin tapaamista Kari Hotakainen 
ei tiennyt autourheilusta juuri mitään. 
 
Kimi Räikkönen (s. 1979) on suomalainen Formula 1 -kuljettaja.
Hän on kotoisin Espoosta, 
mutta asuu tällä hetkellä Sveitsissä
vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa.
Kimi Räikkönen tunnetaan miehenä, 
joka ei puhu paljon. 
Nyt hän on puhunut.
 
Kari Hotakaisen Tuntematon Kimi Räikkönen 
on Suomen myydyin urheilukirja. 
Kirja on käännetty useille kielille, 
ja nyt sen voi lukea myös selkokielellä
Hanna Männikkölahden mukauttamana.

Kari Hotakainen

isbn 978-952-304-205-6 | nidottu | 148 x 210 | kl 99.1 | 

kannen kuva veikko kähkönen,  ulkoasu mika tuominen | elokuu

Selkomukautus Hanna Männikkölahti

Suomen suosituin 
elämäkerta 

helppolukuisena!
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Selkomukautus Hanna Männikkölahti
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isbn 978-952-304-227-8 | nidottu | 138 x 200 | kl n84.2 | kansi tarja kettunen | elokuu

nadja Sumanen 

Rambo
Selkomukautus Riikka Tuohimetsä

Rambo on kahdeksannella luokalla. 
Hänellä on ADHD ja masentunut äiti.
Mutta Rambo ei luovuta.
Hän haluaa tehdä roikkumisen 
maailmanennätyksen 
sekä pelastaa maailman ja äidin.

Kesäloma alkaa ja  
Rambo pääsee paratiisiin:
äidin poikaystävän Rotan mökille.

Aamu-uinti. Aamupala.
Makaronilaatikko. Pullakahvit.
Aikuisia, jotka välittävät. 
Sekä tyttö nimeltä Liina.

Rambo on koskettava ja  
hauska kertomus nuoresta, 
joka on kasvanut kaksin äidin kanssa.
Vaikka lähtökohdat ovat karut,  
Rambo ei luovuta. 

Riikka Tuohimetsä on erityisopettaja ja 

Selkokeskuksen asiantuntija. Hän mukauttaa 

erilaisia tekstejä selkokielelle sekä kouluttaa 

selkokielestä.

Kirja voitti 
finlandia Junior 

-palkinnon vuonna 
2015. 
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isbn 978-952-304-228-5 | nidottu | 138 x 200 | kl l84.2 | kansi tarja kettunen | elokuu

Jaana Levola 

Käppänät
Käppänät on tarina 10-vuotiaasta Venlasta,
sekä hänen koiristaan Milosta ja Missystä. 
Koulussa Venla on aika yksinäinen. 
Häntä kiusataan lukemisesta, 
joka on vielä hidasta. 

Venlan mummu on joutunut sairaalaan 
ja muuttaa sitten vanhainkotiin. 
Venla käy tapaamassa mummuaan 
lähes päivittäin. 

Venla aloittaa Milo-koiran kanssa 
uuden harrastuksen
ja sitä kautta rohkaistuu esiintymään 
luokan edessä. 
Missy-koira taas tuo Venlalle 
varmuutta lukemiseen. 
Näin heistä tulee hyvä pari 
ilahduttamaan vanhuksia. 
Pienten koirien avulla avautuu myös 
mahdollisuus ystävyyteen.

Jaana Levola on mukauttanut selkokielelle 

kolme Kari Levolan kirjaa: Leevi ja Leonora 

2010, Tahdon 2011 ja Kaksi palkkia latausta 

2013. Heppapoika on hänen ensimmäinen oma 

selkokirjansa, ja se ilmestyi vuonna 2016. 

Wuh!
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Veijariromaani Alligaattorista tutut kaverukset 
ovat sitä mieltä, 
että mies osaa mitä vain: 
kaataa joulukuusen metsästä, 
vaihtaa autonrenkaat, 
muuttaa leikkimökin pihasaunaksi 
ja korjata katon. 

Arkisista lähtökohdista miehet päätyvät
usein erikoisiin tilanteisiin. 
Entä sitten, 
kun tutkitaan maanalaisia käytäviä 
tai jäljitetään Marskin keppiä?

Tapani Bagge on julkaissut toistasataa kirjaa novellikokoelmista 

lastenkirjoihin ja rikosromaaneihin ja kerännyt palkintoja vähän 

joka alalta. Jussi Kaakisen piirroskuvitus myötäilee humoristia 

kertomuksia.  

Tapani Bagge

Kuvitus Jussi Kaakinen

Marskin keppi
ja muita kertomuksia

isbn 978-952-304-194-3 | kl 84.2 | nidottu  | 138 x 200  mm | kansi jussi kaakinen | syyskuu

Tapani Baggen  

Alligaattori   

ilmestyi 2017.



33

Selkomukauttanut  Pertti Rajala

Kolme muskettisoturia 
ja Robinson Crusoe

Tämä kirja sisältää kaksi kirjaa; 
kirjan Kolme muskettisoturia ja  kirjan Robinson Crusoe. 
Molempien kirjojen tapahtumat sijoittuvat 
1600-luvulle, yli 400 vuoden taakse. 
Kirjat ovat maailman kirjallisuuden suosituimpia teoksia, 
joita on satojen vuosien ajan luettu ja luetaan yhä.

Kolme muskettisoturia 
Kolme muskettisoturia kertoo herra d’Artagnanin 
sekä Athoksen, Aramiksen ja Portoksen, 
eli kolmen muskettisoturin seikkailuista. 
Kirjassa kaikuu muskettisoturien tunnuslause:
”Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta”.

Robinson Crusoe 
Kirja alkaa, kun sen päähenkilö Robinson Crusoe 
lähtee merille, 
missä hänen laivansa haaksirikkoutuu. 
Laivan kaikki muut merimiehet hukkuvat, 
vain Robinson Crusoe pelastuu.
Robinson elää yksinään autiolla saarella. 
Kirjassa pohditaan myös yksinäisyyttä ja
sitä, kuinka tärkeää on toisen ihmisen seura.

Kirja soveltuu kaikille selkokirjojen lukijoille 
ja ennen muuta oheismateriaaliksi 
yleis- ja erityisopetukseen.

isbn 978-952-304-234-6 | nidottu | 130 x 170 | kl 84.2 | kansi tarja kettunen | lokakuu

Alexandre dumas
daniel defoe
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Ennen lähtöä
Petri Ilveskivi on ajamassa pyörällä 
kokoukseen, jossa poliitikot päättävät 
Espoon rakentamisesta.
Joku kuitenkin seisoo keskellä pyörätietä
ja hakkaa Petrin pahasti.
Kuka tekijä on?
Onko syy Petrin yksityiselämässä?
Vai löytyykö syy politiikasta?

isbn 978-952-304-216-2 | nidottu | 138 x 200 | kl 84.2 | kansi markko taina | elokuu

Leena Lehtolainen

Selkomukautus Leena Kaivosoja

Maria Kallio tutkii tapausta.
Kun kaatopaikalta löytyy ruumis,
juttu muuttuu entistä hankalammaksi.
Lopulta myös Marian oma perhe on vaarassa.

Maria Kallio 
-sarja jatkuu!
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Kirjastokalenteri
2020

Perinteikäs Kirjastokalenteri ilmestyy 47:nen kerran. Sillä on vahva asema 
kirjastoalan ammattilaisten parissa, ja monessa kirjastossa sitä käytetään 
työtiimin yhteisenä työkaluna, josta löytyvät tärkeimpien yhteistyökump-
panien kontaktitiedot ja kirjastoille merkittävät kulttuurin merkkipäivät ja 
tapahtumat. 

isbn 978-952-304-217-9 | issn 0357-1599 | kl 02.053 | kierreselkä  | 148 x 210  mm | 

kansi emmi kyytsönen | marraskuu
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Avain
Suomen kirjastopalvelu Oy
www.avain.net
www.facebook.com/Avainkustannus

Osoite:  Työpajankatu 13 A, 00580 Helsinki
Puhelinvaihde:  09 5840 440
Sähköposti:  etunimi.sukunimi@avain.net tai 
 etunimi.sukunimi@kirjastopalvelu.fi , 
 info@avain.net
Kustannuspäällikkö:  Tiina Aalto, puh. 040 715 0901
Kustannustoimittaja: Katja Jalkanen
Graafi nen suunnittelija: Tarja Kettunen
Somevastaava: Suvi Laukkanen
Myynti: Jussi Mustajärvi, puh. 050 571 6732

Viestintä ja markkinointi
Arvostelukappalepyynnöt: info@avain.net 

 


