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Uusia avauksia
Olemme kaikki tästä hyvin innoissamme: uusi ovi avautuu, kun laajennamme kustannusohjelmaamme kaunokirjallisuuteen. Avain alkaa
julkaista tietokirjojen, selkokirjojen ja lastenkirjojen lisäksi myös täysin
uusiin maailmoihin vieviä tarinoita.
Syksyn sykähdyttävin romaani on Juha Siron Valovuosi. Siro on meille
tuttu kirjailija, sillä hänen lastenromaaninsa Oiva ja aikasormus ilmestyi
2021, emmekä epäröineet tarttua taiturin uusimpaan romaanikäsikirjoitukseen. Suuria teemoja käsittelevä Valovuosi koskettaa syvästi.
Lisäksi olemme innoissamme myös toisesta yhteistyökuviosta: alamme julkaista Storytelin lasten ja nuorten äänikirjatuotantoa painettuina
kirjoina. Tänä syksynä ilmestyy Emilia Lehtisen Unissa lentämisen opas,
joka vie nuoren lukijan yöllisille seikkailuille, sekä legendaarinen Bertin
päiväkirjojen uusin osa, Bertin epätoivopäiväkirja. Siinä Bert on tutuissa
teinikuvioissa kodin, koulun, kavereiden, ihastusten ja nyt myös koronaviruksen puristuksessa.
Kun aloitin viime syksynä Avaimessa kustannustoimittajana, enpä uskonut, että saan työpöydälleni teinikirjojen klassikon, jota aikoinaan luin
puolisalaa isoveljen kirjahyllystä. Anders Jacobssonin ja Sören Olssonin
Bert on viihdyttänyt lukijoita toilailuillaan jo 1980-luvun lopusta asti, ja
viihdyttää uusissa seikkailuissaan vielä pitkään, mikäli se on meistä kiinni.
Huumori uppoaa teini-iän jälkeenkin.
Kun uusi mahdollisuus tulee, on siihen tartuttava. Viime vuosina Avain
on keskittynyt laadukkaan tietokirjallisuuden ja selkokirjojen julkaisuun,
ja pikkuhiljaa mukaan on tullut lastenkirjallisuus. Kaunokirjallisuus on
luonteva laajennus, joka innostaa ja inspiroi meitä kovasti!
Kati Saonegin
kustannustoimittaja

Ihmisen mieli ei kykene ajelehtimaan
tyhjyydessä. Ja jos niin käy,
mielikuvitus luo oman totuutensa.

4

Valokuvaamo Luova / Irina K

Juha Siro on useasti palkittu
tamperelainen kirjailija. Hän on julkaissut
runoja, romaaneja, aforismeja sekä
lastenkirjan. Hänen tekstejään on useissa
antologioissa ja oppimateriaaleissa. Siroa
on kiitetty erityisen valovoimaisesta kielestä.

Juha Siro

Valovuosi
isbn 978-952-304-407-4 | sidottu | 135 x 200 mm | kl 84.2 | kansi juha siro ja irina luoto | lokakuu

Valovuosi on romaani kolmen rakkauden mahdollisuudesta ja mahdottomuudesta sekä ihmismielen hauraudesta.
Menestynyt arkkitehti joutuu hakemaan elämälleen uutta merkitystä,
kun mielen luomat kuvat alkavat sekoittua ympäröivään todellisuuteen.
Menneet muistot nousevat pintaan: saavutukset ja menetykset, kokemukset maailmalta ja hetket Toscanassa. Suomessa mies tapaa somali
taustaisen naisen ja heidän välilleen syttyy syvältä koskettava suhde.
Universumin kokoisiin kysymyksiin kiertyy yksilöiden moraali, uskonnot,
rasismi ja ennakkoluulot. Lopulta rakkauden ja kuoleman on otettava
mittaa toisistaan.
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Kuva Aino Huhtaniemi
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Toimittaja ja tietokirjailija

Pirkko Vekkeli on julkaissut
useita henkilökuva- ja
elämäkertateoksia, mm. Marja
Suna, suomalainen muotoilija,
Liisa Lipsanen – bisneslady,
Raili Hulkkonen, kauneuden
suurlähettiläs, Kristiina Halkola –
jos rakastat sekä Matti Seppänen
– elämäntyönä muotitaide.

Pirkko Vekkeli

Ilona Pelli
isbn 978-952-304-405-0 | sidottu | 190 x 210 mm | kl 99.1 | kansi tarja kettunen | lokakuu

Ilona Pellin (s. 1951) vaatesuunnittelijan kädenjäljen tuntevat muodista kiinnostuneet
niin Suomessa kuin maailmalla. Hänet muistetaan erityisesti presidentti Tarja Halosen
virkaanastujaispuvun ja veistoksellisten linnanjuhlapukujen suunnittelijana. Alun perin sisustusarkkitehdiksi kouluttautunut Pelli päätyi muodinluojaksi ja oman liikkeen
perustajaksi mutkan kautta. Laatuun ja pelkistettyyn yksinkertaisuuteen perustuvaa
vaateajattelua on luonnehdittu karismaattisen ajattomaksi.
Kirja seuraa Ilona Pellin elämänpolkua ja suunnittelijataivalta lapsuudesta keravalaisen sirkusperhe Sariolan jälkeläisenä oman kiitetyn ja palkitun brändin perustamiseen.
Ohessa kulkevat eloisasti kerrottu taiteilija-avioliitto dramaattisine käänteineen, lapset,
ystävät, matkat ja juhlat. Ilot ja surut. Sanalla sanoen: elämä. Hän paljastaa, minkälainen työnantaja Marimekko hänelle oli ja ottaa kantaa suomalaisen vaatemuotoilun
nykytilaan – eikä aivan kritiikittä.
7
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Johanna Frondelius on kirjailija ja
toimittaja, joka rakastaa seikkailuja ja
New Yorkia.

Ja juuri kun
kaupungissa
asumiseen tottuu,
se keksii jotain,
joka räjäyttää kaiken.

Johanna Frondelius

New York

Maailman paras
shithole city
isbn 978-952-304-397-8 | nidottu | 140 x 220 mm | kl 48.31 | kansi timo numminen | syyskuu

New York on kaikkea mitä voit vain kuvitella. Se on mahdollisuuksia ja
pettymyksiä, köyhyyttä ja ökyilyä. Kulttuurien sekoitusta ja makumatka
minne vaan. Se on rottia ja torakoita sekä söpöjä koiria ja uskomattomia
asuja. Ja juuri kun kaupungissa asumiseen tottuu, se keksii jotain, joka
räjäyttää kaiken.
Vuosikymmenen vaihteessa New Yorkissa elettiin jännittäviä aikoja. Holtittomaksi ryöpsähtänyt pandemia, Black Lives Matter, presidentinvaalit ja
Trumpin edesottamukset toivat huolta. Ihmiset pelkäsivät nykyisyyttä ja
jännittivät tulevaisuutta. New Yorkissa puhallettiin yhteen hiileen samalla
kun Yhdysvallat jakautui entistä enemmän kahtia.
Maailman paras shithole city kertoo elämän eri puolista New Yorkissa
asuvan suomalaisen silmin näinä jännittävinä vuosina.
9

FT Pälvi Rantala on kirjoittanut
kylähulluudesta, pohjoisen naisen
historiasta, taiteen ja työelämän
suhteesta sekä päiväunien
nukkumisen kulttuurista. Rantala
on tietokirjailija ja kirjoittajaohjaaja,
joka esiintyy myös lavarunoilijana
ja kirjoittaa runojen lisäksi proosaa
monessa muodossa.

Pälvi Rantala

Kuva Mervi Löfgren Autti

Valvojat

Tutkimusmatka unettomuuden historiaan
isbn 978-952-304-388-6 | nidottu | 148 x 210 mm | kl 59.33 | kansi timo numminen | elokuu

Unettomuus on tuttua useimmille meistä. Tämä teos avaa näkökulmia
unettomuuteen ristiriitaisena ilmiönä ja johdattaa lukijan tutkimusmatkalle unettomuuden ja valvomisen kulttuurihistoriaan. Unettomuutta
tarkastellaan kirjassa yksityisenä ja ruumiillisena kokemuksena mutta
myös historiallisena, kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä. Teos tutustuttaa lukijan erilaisiin valvojiin: eri aikoina, erilaisissa kulttuureissa
eläneisiin ihmisiin, jotka syystä tai toisesta, tahtoen tai tahtomattaan,
valvovat öisin.
Teoksen lähteinä ovat niin populaarikulttuurin tuotteet eri ajoilta kuin
tutkimukset ja perinneaineistot. Kirjoittaja itsekin on valvoja, ja hän käsittelee kirjassa myös omia kokemuksiaan.
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Kun seuraavan kerran valvon, muistan, että en
valvo yksin. Muistan myös sen, että unettomuus
ei ole yksi. Se on monta, se on ristiriitaista, se
on kaunista ja kamalaa.
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Vesa Sisättö (s. 1969)
on Espoossa asuva
toimittaja ja kirjailija,
joka pitkään mietti, onko
kohtuullisuus jotain
syötävää.
Kuva Iiro Törmä

Vesa Sisättö

Kohtuullistajan
käsikirja
Opas riittävään elämään
isbn 978-952-304-375-6 | sidottu | 145 x 210 mm | kl 37.8 | kansi timo numminen | lokakuu

Elämämme on täynnä vaatimuksia. Meidän pitäisi kuntoilla, syödä terveellisesti, harrastaa oikein, huolehtia ihmissuhteista, tehdä työtä, jolla on tarkoitus, ja kaiken huipuksi
maailma pitää pelastaa – mieluummin heti eilen. Samaan aikaan yhteiskuntamme
tekee monista näistä tavoitteista aina vain vaikeampia toteuttaa. Turhautunut kansalainen voi päättää tässä vaiheessa siirtyä pysyvästi sohvalle selaamaan somea ja
syömään juustonaksuja.
Kohtuullistajan käsikirja purkaa tätä nykyajan ihmisen ongelmaa. Kirjassa pohditaan
mitä kohtuullisuus on ylipäätään ja mitä se voisi merkitä eri elämänalueilla. Vaikka kirja
käsittelee viime kädessä koko ihmiskunnan kohtaloon liittyviä kysymyksiä, sen ote on
kevyt ja paikoin humoristinenkin, mikä on vain kohtuullista tässä maailmanajassa.
12

Lopeta ilmastonmuutos!
Reilua, luomua, lähiä ja vegaania!
Anna työllesi kaikki ja sittenkin vielä!
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Pirjo Suvilehto on kirjailija ja kirjallisuuden
dosentti ja kasvatustieteiden dosentti.
Hänen taiteessaan ja tutkimuksessaan
näyttäytyvät eläimyyden kysymykset. Hänen
kehittelemässään Pritney-menetelmässä
eläin on keskiössä.

Pirjo Suvilehto

Inspiroivat ja
parantavat eläimet
isbn 978-952-304-376-3 | nidottu | 148 x 210 mm | kl 59.4 | kansi jussi jääskeläinen | lokakuu

Eläimen seura inspiroi lukemaan ja kirjoittamaan, eläimen läsnäolo tuo lohtua
ja virkistää senioreiden ja sairaiden parissa. Eläimet puhuttelevat taiteilijoita,
ja kohtaamiset lukukoirien ja kirjoitusponien kanssa herättävät tunteita ja
ideoita.
Eläinavusteiset toiminnat ovat vähän tunnettu ja tiedostettu menetelmä
ja terapiamuoto, vaikka moni on sitä jollain tapaa kokenut tai toteuttanut
arjessaan. Kirjassa raotetaan eläinavusteisen toiminnan historiallista taustaa,
suuntauksia, prosesseja, menetelmiä ja ympäristöjä päiväkodista vapaa-ajan,
kodin ja koulun kautta sairaaloihin ja terapiaryhmiin.
Mutta ovatko eläinavusteiset ystävämme ja niihin kytkeytyvät erilaiset työmuodot kasvatuksen, koulutuksen, terapian ja hyvinvoinnin kentillä ainoastaan
hienostuneempi muoto alistaa eläin ihmisen tarkoitusperiin? Onkin tarpeen
päivittää tietoja ja ylläpitää myös eettistä pohdintaa aiheen tiimoilta.
14
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Juri Nummelin (s. 1972) on
turkulainen tietokirjailija, joka on
kirjoittanut elokuvasta 1980-luvun
lopulta saakka. Hän toimii myös
Turussa järjestettävän Suomalaisen
elokuvan festivaalin johtajana.

Juri Nummelin

Suomalaisen
elokuvan
lyhyt historia
isbn 978-952-304-392-3 | nidottu | 148 x 210 mm | kl 77.49 | kansi timo numminen | marraskuu

Suomalaisen elokuvan lyhyt historia käy kattavasti läpi kotimaisen elokuvan kehitysvaiheet ensimmäisistä mykkäkauden kokeiluista alkaen.
Käsitellyksi tulevat studiokauden klassikot, suomalaisen elokuvan kriisi
1960- ja 1970-luvuilla, 1980-luvun uudet yrittäjät ja 1990-luvun lopulla
alkanut uusi kukoistuskausi. Mukana kulkee suomalaisen dokumentin
historia, ja oman lukunsa saa myös kotimainen animaatio.
16

Kuva Daniela Vainio
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Ville Hänninen,
Juri Nummelin
ja Vesa Sisättö

Kummat kirjat
Kahjon kirjallisuuden käsikirja

isbn 978-952-304-394-7 | nidottu | 148 x 210 mm | kl 86 | kansi timo numminen | syyskuu

Eetteripyörteet, jääkausihuijaus, fenno-egyptiläinen muinaisaika ja
hellyysparit – muun muassa näistä aiheista on Suomessa julkaistu teoksia. Kirjastojen varastoissa, kirpputoreilla ja antikvariaattien
alahyllyillä lymyää outoja pamfletteja, kuin humalassa kirjoitettuja
muistelmia ja tolkullisen kerronnan hylänneitä romaaneja.
Kummat kirjat esittelee pysyvästi hyllyn taakse pudonneita opuksia.
Älyttömien teosten lisäksi kirja pureutuu kirjallisuuden kummallisuuksiin. Mitä diktaattorien kirjoja on saatavilla suomeksi? Kuinka monta
Kauhujen talo -nimistä teosta on julkaistu? Entä mikroaaltouunikeittokirjoja? Loppuuko kirjojen nimeämisen sietämätön keveys joskus?

Ville Hänninen (s. 1976) on kirjallisuuteen
ja kulttuurisiin välimaastoihin erikoistunut
toimittaja, kriitikko ja tietokirjailija.

Juri Nummelin (s. 1972) on turkulainen
kirjallinen sekatyöläinen, joka on aina ollut
kiinnostunut marginaaleista, unohdetuista ja
omituisista kirjoista ja niiden tekijöistä.

Vesa Sisättö (s. 1969) on Espoossa asuva
kirjailija ja toimittaja, joka on erityisen ylpeä
kotikirjastonsa huuhaa-hyllystä.
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Outoja pamfletteja, kuin humalassa
kirjoitettuja muistelmia ja tolkullisen
kerronnan hylänneitä romaaneja.
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Ville-Juhani Sutinen on
Jyväskylässä asuva kirjailija ja kääntäjä.
Häneltä on ilmestynyt niin runoutta,
romaaneja kuin tietokirjallisuutta.

Kuva Ari Haimi

Ville-Juhani Sutinen

Vaivan arvoista
isbn 978-952-304-390-9 | nidottu | 120 x 190 mm | kl 86 | kansi timo numminen | elokuu

Miksi me luemme pitkiä ja vaikeita kirjoja? Onko se pelkkää kulttuurista snobbailua, vai antavatko kirjat jotain, mitä lyhyemmät ja
helpommat teokset eivät voi tarjota? Näitä kysymyksiä kirjailija
Ville-Juhani Sutinen alkoi pohtia huomatessaan pandemian aikana
lukevansa tuhatsivuisia kirjoja.
Vaivan arvoista tarkastelee kolmeatoista mutkikkaana pidettyä teosta Fjodor Dostojevskin Karamazovin veljeksistä Dorothy
Richardsonin 2000-sivuiseen romaanisarjaan Pilgrimage ja Irmari
Rantamalan Harhamasta Rebecca Westin mammuttimaiseen matkakirjaan. Esseet tutkivat, mikä yhdistää näitä teoksia toisiinsa ja tähän
aikaan. Kenties poikkeukselliset kirjat auttavat meitä käsittelemään
paremmin poikkeuksellisia aikoja.
21

Oliko 1970-luku yhteiskunnallisesti
tunkkainen ja värimaailmaltaan
räikeä vuosikymmen vai oliko se
kiehtovan aktiivista aikaa?
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Ismo Loivamaa

Ihanan
kamala
1970-luku
isbn 978-952-304-378-7 | sidottu | 170 x 200 mm | kl 91.81 | kansi tarja kettunen | lokakuu

Ihanan kamala 1970-luku dokumentoi 70-luvun keskustelunaiheita: voiko vallankumous toteutua, jos ihmiset elävät ummehtuneissa pienperheissä? Edustaako länsimainen viihde satumaailman
sokeripullia? Lapset ja nuoret todennäköisesti miettivät silloinkin
toisenlaisia asioita: sarjakuvalehtiä, Akkarin taskukirjoja, television
amerikkalaisia piirrosfilmejä, Onnen päiviä, Cannonia, Love Storya...
Vuosittain etenevä nostalginen kirja taltioi rakkaan ja railakkaan
vuosikymmenen lasten ja nuorten elämän tapahtumia, kummallisuuksia, riidanaiheita, ihastuksia ja ihanteita. Kirjassa palautetaan mieleen
huikeimpia koulu- ja kasvatuspoliittisia puheenvuoroja, mutta yhtä
lailla näkyviin pääsee ihan tavallinen arki – lasten- ja nuortenkulttuurin
ällistyttävät muotioikut, pienet ja suuret ilmiöt iskelmistä kirjahitteihin,
Arja-tädistä Sex Pistolsiin saakka.
Kirjassa mukana myös mm. Siri Kolu ja Tiina Nopola, jotka muistelevat omaa 1970-lukuaan.
Ismo Loivamaa on tietokirjailija ja
toimittaja, joka on julkaissut runsaasti
teoksia lasten- ja nuortenkirjallisuudesta,
teatterista ja iskelmämusiikista.
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Ari Haasio ja Markku Mattila

Suomalaisen
seksin historia
isbn 978-952-304-382-4 | nidottu | 160 x 220 mm | kl 91.81 | kansi timo numminen | syyskuu

Suomalaisen seksin historia pohtii seksiin, seksuaalisuuteen ja pornoon
liittyviä kysymyksiä kulttuurissamme aina keskiajalta nykypäivään. Mikä
on ollut sallittua, mitä on paheksuttu eri aikoina ja kuinka seksiin ovat
suhtautuneet niin lainsäädäntö, kirkko kuin tavalliset kansalaiset.
Kirjassa pohditaan muun muassa kansalaisten suhtautumista sek
suaalivähemmistöihin eri aikoina ja prostituution asemaa yhteiskunnassa, pornon merkitystä ja siihen kohdistunutta sensuuria.

Teoksen kirjoittajat FT, dosentti Markku Mattila ja FT, yliopettaja

Ari Haasio ovat kokeneita tutkijoita ja tietokirjailijoita. Mattilan
erityisalaa on Suomen historia. Haasio on informaatiotutkija, jolla on
myös historioitsijan koulutus.
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Tittamari Marttinen

Sarjarakastuja
isbn 978-952-304-383-1 | sidottu | 130 x 200 mm | kl n84.2 | kansi saara helkala | elokuu

”Panostatko mieluummin laatuun vai määrään?” paras ystävä Ilona kysyy
Melinalta, kun tämä etsii kumppania pikadeiteiltä.
Melina opiskelee psykologiaa, käy töissä kahvilassa ja viettää vapaa-aikaa
kavereiden kanssa. Hän kaipaa seurustelukumppania, mutta sopivan rakastetun etsintä tyssää siihen, että häntä ahdistaa ja ärsyttää. Onko hän riippuvainen
uuden rakastumisen tuomasta hyvänolontunteesta? Ehkä oikea ihminen ei
ole vielä tullut vastaan? Ja voiko ihminen ihastua useaan ihmiseen yhtä aikaa?
Ystävät yrittävät keksiä ratkaisua, jolla katkaista Melinan sarjarakastumisten
kierre.
Melina kerää surkuhupaisia kokemuksia deittailusta. Hän saa julkisesti rukkaset ujolta Tarolta, joka myöhemmin pyytää häntä jatkamaan tapailua. Vertti
etsii laastaria sydänsuruilleen, Rasmus luennoi pelkästään työstään, ja Hugo
suunnittelee jo yhteenmuuttoa ja yhteisen vaatekaapin sisältöjä. Kuunteleeko
kukaan oikeasti Melinaa?
Kun Ilona pyytää Melinaa lähtemään puolestaan Ylläkselle
hemmotteluviikonlopun viettoon ja ottamaan selvää kiinnostavasta Mirosta, Melina tekee työtä käskettyä – ja hullaantuu Miroon. Ei ole reilua rakastua parhaan kaverin
ihastukseen. Mutta miten vaimentaa tunteet? Ja kuka
onkaan rakastunut ja kehen?

Tittamari Marttinen on kirjailija,
joka on kirjoittanut teoksia lapsille,
nuorille ja aikuisille, yhteensä lähes
sata kirjaa, ja joka on aina valmis
lähtemään uudelle seikkailulle.

Kuva Ville Palonen
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Kirja ilmestyy samaan
aikaan myös
selkokielisenä.

Ei ole reilua
rakastua
parhaan kaverin
ihastukseen

27

isbn 978-952-304-384-8 |
nidottu |
130 x 200 mm |
kl n84.2 |
kansi saara helkala |
elokuu

Kuva Bengt Oberger /
Wikimedia Commons

Anders Jacobsson & Sören Olsson

Bertin
epätoivopäiväkirja
isbn 978-952-304-398-5 | sidottu | 130 x 200 mm | kl l84.2 | kansi rebecka neumann | syyskuu

Bertin riemastuttavat toilailut taas saatavilla kirjana!
Nyt Bert Ljung on taivaassa. Hän on alkanut seurustella unelmiensa
tytön Alvan kanssa. Huomenna he tapaavat, eikä mikään voi pitää Bertiä
poissa koulusta. Vai voiko? Pikkuruinen aivastus vain, ja yhtäkkiä Bert
on karanteenissa – 14 päivää! Kaikki koronan takia. Mutta eihän Bertillä
edes OLE koronaa. Hänet on teljetty asuntoon täysin turhaan! Tilanne
on epätoivoinen, mutta Bertillä, Pikku-Erikillä ja Åkella on suunnitelma.
Jaksaako Alva odottaa häntä?
Kirjan on suomentanut Mirka Maukonen.
28

Ruotsalaiset serkukset Anders Jacobsson ja

Sören Olsson ovat kirjoittaneet Bertin päiväkirjoja
vuodesta 1987 lähtien. Klassikkosarja saa edelleen
lapset ja nuoret kierimään naurusta, ja huumori
kolahtaa aikuisiinkin. Storytel on julkaissut kirjan
äänikirjana.
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Kuva Paavo Heinimäki

30

Kirjan ovat kirjoittaneet sisarukset Tiina

Kristoffersson ja Vesa-Matti Toivonen.
Kristoffersson työskentelee kansainvälisessä
kirjamaailmassa agenttina. Toivonen on
kirjoittanut aiemmin jo neljä lastenromaania.
Kuvituksen on tehnyt Olga Pärn.

Kristoffersson
& Toivonen

Varo viruksia,
Listamestari!
isbn 978-952-304-391-6 | sidottu | 120 x 190 mm | kl L84.2 | kansi olga pärn | elokuu

Eliaksen äiti saa puhelinsoiton. Eliaksen mummi on linnoittautunut kotiinsa
eikä suostu avaamaan oveaan. Äidin on lähdettävä välittömästi kotikonnuilleen.
Reissun ajaksi Elias pääsee leskirouva Ulpukan ja tämän laiskanpulskean kissan
Herra Pötkylin luo. Ulpukan kotona aika tuntuu pysähtyneen, mutta uudet tuulet
puhaltavat jo nurkan takana, kun Ulpukka päättää tilata itselleen tietokoneen. Valitettavasti Ulpukka ei arvaa, että internetissä pyörii myös vähemmän kunniallisia
hiippailijoita, kuten salaperäinen Salaburin prinssi, joka tarvitsee omaisuutensa
pelastamiseksi Ulpukan apua. Onneksi Elias ei ole noin vain huijattavissa.
Varo viruksia, Listamestari! on Helsingin Etu-Töölöön sijoittuvan humoristisen
lastenkirjasarjan ensimmäinen osa.
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Kirjailija Tuukka Sandström ja kuvataiteilija

Varpu Eronen sekä heidän kaksi lastaan asuvat
vanhalla maatilalla Haminassa. Heillä on kaksi
kissaa, joista kummankaan nimi ei ole Rontti.
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Tuukka Sandström ja Varpu Eronen

Rontti-kissa
noitakoulussa
isbn 978-952-304-379-4 | sidottu | 120 x 190 mm | kl L84.2 | kansi varpu eronen | syyskuu

Rontti-kissa pääsee noitakoulun kissalinjan oppilaaksi. Pian oudot tapahtumat
tempaavat Rontin pyörteisiinsä. Oppitunneilla menee kaikki pieleen, eikä koulunkäynnistä tule yhtään mitään. On kuin koko koulu olisi kiukustunut oppilaille
ja opettajille. Mutta miksi?
Muinaisen ennustuksen mukaan vain Kohtalon Kissa voi ratkaista arvoituksen
ja pelastaa noitakoulun. Mutta mistä löytyy tuo mystinen sankari?
Lastenromaani Rontti-kissa noitakoulussa on itsenäinen jatko-osa teokselle Rontti-kissan kummallinen kesä.
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Pia Perkiö ja Pia Sakki

Runorekka
isbn 978-952-304-387-9 | sidottu | 160 x 200 mm | kl l82.2 | kansi pia sakki | elokuu

Runorekan kyydissä
on mielikuvitusta,
pikku koiran hyppyjä
ja kissan kikatusta.
Runorekan kyydissä
on ihmeitäkin, joita
välillä voi miettiä,
siis arjen asioita.
Runorekka on kokoelma lastenrunoja arjen asioista.

Lukupiiri
Paha mieli unohtuu,
kun lukupiiri kokoontuu.
Luetaan ja kuunnellaan,
mennään kirjan tarinaan
saamaan sieltä iloa,
jännitystä, lohtua,
rohkeutta, voimia
ja hyvää mieltä tietenkin
arkipäivän touhuihin.
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Pia Perkiö on kirjoittanut lukuisia lastenja aikuistenrunokirjoja, lastenromaaneja
sekä laulujen ja musiikkiteosten sanoituksia.

Pia Sakki on lahtelainen kuvittaja, jonka
tunnelmalliset kuvat valloittavat.
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Kuva Mikko Knuutila

Sirkka Knuutila kertoo kiehtovan ja
jännittävän tarinan. Hän on aikaisemmin
vienyt lapset satumatkoille joulunodotukseen
kirjoissa Rosmariini ja joulun taika sekä
Rosmariini ja valkoinen joulu. Tunnelmallisen
kuvituksen on luonut Olga Badulina.

Sirkka Knuutila
Kuvitus Olga Badulina

Rosmariini

ja kadonnut lumiukko
24 tarinaa joulunodotukseen
isbn 978-952-304-401-2 | sidottu | 190 x 220 mm | kl 84.2 | kansi olga badulina | syyskuu

Rosmariini on touhukas tonttutyttö, joka ajautuu huimiin seikkailuihin
etsiessään kadonnutta lumiukkoaan. Pyrykuningatar palauttaa lumiukon aina joulukuun alussa Talven ihmemaasta, jossa lumiukot ovat
olleet kesäsäilössä. Mutta nyt ukkoa ei näy, ei kuulu. Apuun rientää
reipas tonttupoika Ratamo, joka kuitenkin irtisanoutuu etsinnästä
kohdattuaan kammottavan näyn noitanainen Anelma Alviinan mökin
pihalla. Sitkeä Rosmariini ei luovuta. Hän jatkaa etsimistä ja saa tuekseen Peeveli Pahkeisen ja Pyrypojan. Voiko joulu tulla ilman omaa
ukkokultaa, murehtii Rosmariini. Onnistuuko hän?
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Emilia Lehtinen on kirjailija
ja elokuvantekijä, joka käsittelee
teoksissaan mielikuvituksen voimaa.

Kuva Johanna Kinnari

Emilia Lehtinen

Unissa
lentämisen
opas
isbn 978-952-304-399-2 | sidottu | 130 x 200 mm | kl l84.2 | kansi jussi jääskeläinen | syyskuu

Valo jää Maija-tätinsä luo siksi aikaa, kun vanhemmat lentävät häämatkalle. Valoa kiukuttaa, sillä hänen suurin haaveensa on aina ollut päästä
lentämään. Onneksi Maija paljastaa, että se on mahdollista, vieläpä
ilman lentokonetta! Maijan neuvoilla Valo oppii lentämään – unissaan.
Unissa lentämisen opas on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat riemukkaille lentoretkille. Jokainen tosiaan voi oppia lentämään – unissaan – ja
kun sen osaa, se tuntuu aivan todelta.
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Sari Kanala on lastenkirjailija ja tietokirjailija.
Hän asustaa maalla ja ihailee, kuinka vuodenajat
muokkaavat metsää ja pihapiiriä.

Hannu Ahonen on valokuvaaja, joka on kuvannut
pihapiirin eläimiä ja kasveja tähän kirjaan.
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Sari Kanala ja Hannu Ahonen

Lumikeiju
isbn 978-952-304-381-7 | sidottu | 200 x 200 mm | kl 85.2 | kansi tarja kettunen | lokakuu

Kun rämpsyn jälkeen saapuu talvi, asettuvat metsäkeijut pesäänsä
talviunille. Mutta eräs keijuista ei saa unta. Hile lähtee taivaltamaan
talviseen metsään ja etsimään vastausta mieltä askarruttavaan kysymykseen. Viima ja tuisku yllättävät öisessä talvimetsässä vaeltavan
keijun. Viimein Hile saa vastauksen, joka on niin
ihmeellinen, että Hile häkeltyy.
Lumikeiju on tarina rohkeudesta, sinnikkyydestä ja itsensä löytämisestä.
Kirjan hurmaavat lumimaisemat
ovat Hannu Ahosen kuvaamia.
Tarinan kirjoittaja, lastenkirjailija
Sari Kanala on tunnettu luontoa
kuvaavista lastenkirjoistaan.

Kuva Sari Muhonen
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Pirkko Vekkeli ja Kaija Rosma

Lellis ja Räyhä
matkalla
Saapasmaahan
isbn 978-952-304-377-0 | sidottu | 170 x 220 mm | kl 85.2 | kansikuva kaija rosma | elokuu

Lellis ja Räyhä ovat parhaat kaverukset. He asuvat meren rannalla
maassa nimeltä Suomi-neito. Eräänä päivänä he kuulevat, että kaukana toisen meren rannalla on Saapasmaa.
”Lähdetäänkö katsomaan?” kysyy toinen. ”Lähdetään!” vastaa toinen. Jälkeenpäin ei voida varmaksi sanoa, kumpi ehdotti ja kumpi
suostui. Vaikka Lellis ja Räyhä ovat sydänystävykset, he ovat luonteeltaan kuin yö ja päivä. Lellis on rauhallinen ja harkitseva, Räyhä rohkea
rämäpää. Räyhä on usein auttanut Lellistä ylittämään arkuutensa, Lellis
taas pelastanut nokkeluudellaan pulaan joutuneen vikkeläluontoisen
kaverinsa. Sellaista on ystävyys.
Matkataan juna-laiva-kyydillä. Koetaan seikkailua ja sattumuksia.
Opitaan uutta. Kotiin palattua huomataan, että eivät ne siellä Suomineidon helmojen ulkopuolellakaan niin kovin erilaisia olleet, ainakaan
niin, että niitä tarvitsisi pelätä.

Pirkko Vekkeli ja Kaija Rosma ovat aiemmin
julkaisseet yhteisen kirjan Kenkiä & ihmisiä. Tämä
on heidän ensimmäinen lastenkirjansa.
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”Lähdetäänkö katsomaan?” kysyy toinen.
”Lähdetään!” vastaa toinen. Jälkeenpäin ei voida
varmaksi sanoa, kumpi ehdotti ja kumpi suostui.
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L. M. Montgomery

Annan

nuoruusvuodet

Selkomukautus Anniina Salin
isbn 978-952-304-389-3 | nidottu | 138 x 200 mm | kl ln4.2 | kansi saara helkala | elokuu

Sisarukset Matthew ja Marilla Cuthbert
ovat päättäneet adoptoida pojan,
joka voisi auttaa sisaruksia maatilan töissä.
Sekaannuksen takia Cuthbertit saavat
11-vuotiaan orpotytön Annan.
Miten Cuthbertit sopeutuvat puheliaaseen Annaan,
joka onkin tyttö?
Vilkas ja tunteellinen Anna joutuu
monenlaisiin kommelluksiin uudessa kodissaan.
Mitä tapahtuu,
kun punatukkainen Anna haluaa saada mustat hiukset?
Uskaltaako Anna enää kulkea lähimetsässä,
kun hän on kuvitellut sinne kummitusmetsän kauheuksia?
Annan nuoruusvuodet on Lucy Maud Montgomeryn kirjoittama tyttökirjojen klassikko. Kirja on ihastuttanut ihmisiä ympäri maailmaa. Nyt Annan tarinan voi lukea myös
selkokielellä. Mukautuksen on tehnyt valtiotieteen maisteri ja historian- ja yhteiskuntaopin opettaja Anniina Salin. Anniina on opettanut myös valmistavaa luokkaa, ja
hän haluaa että kaikilla on mahdollisuus lukea kirjoja.
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Magdalena Hai

Kuolleiden kirja
Selkomukautus Riikka Tuohimetsä
isbn 978-952-304-385-5 | nidottu | 138 x 200 mm | kl n84.2 | kansi jussi jääskeläinen | elokuu

Aaveita, hirviöitä ja onnettomuuksia – tervetuloa Uhri
niituntakaiseen!
Täällä tapahtuu outoja asioita. Täällä kuolee ja katoaa
paljon ihmisiä. Täällä on kirottuja kirjoja ja aavebussi, joka
vie yöllä ihmisiä hautausmaalle. Kouluun ilmestyy velhoja
ja salamurhaajia, kun videopeli siirtyy oikeaan elämään.
Kuolleiden kirja on itsenäinen jatko-osa Haiseva käsi
-kirjalle, ja se sisältää lyhyitä ja helppolukuisia kauhutarinoita nuorille. Tarinat säikyttävät ja kiehtovat, välillä myös
naurattavat. Kirjassa käsitellään myös hankalia asioita, kuten
aikuiseksi kasvamista, uusperheen kuvioita, erilaisuutta ja
ensirakkauden vaikeutta.
Riikka Tuohimetsä on
erityisopettaja, kouluttaja ja
Selkokeskuksen asiantuntija. Hän
on mukauttanut selkokielelle useita
kirjoja sekä kirjoittanut selkokielisen
oppikirjan.
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Silja Vuorikuru on kirjailija ja
kirjallisuudentutkija. Uppo-Nallen
talviturkki on hänen kolmas
selkomukautuksensa ja neljäs
selkokirjansa.

Elina Karjalainen

Uppo-Nallen
talviturkki
Selkomukautus Silja Vuorikuru
isbn 978-952-304-393-0 | nidottu | 160 x 200 mm | kl l84.2 | kansikuva anne muhonen | syyskuu

Kirja kertoo Uppo-Nallen ja Reetan elämästä kaupungissa.
Uppo-Nalle ja Reeta aloittavat koulun,
mutta kaikki ei suju suunnitelmien mukaan.
Pääseekö Uppo-Nalle kouluun,
jossa ei ole aiemmin opetettu karhuja?
Talven aikana Uppo-Nalle ja Reeta
tutustuvat uusiin ystäviin ja seikkailevat yhdessä.
Uppo-Nalle pääsee myös toteuttamaan suuren unelmansa:
oma runokirja ilmestyy.
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Leena Kaivosoja on
puheterapeutti ja erityisopettaja, joka
on toiminut pitkään lasten ja nuorten
kanssa. Hän on aiemmin mukauttanut
selkokielelle useita kirjoja.

Leena Kaivosoja

Sininen saari
isbn 978-952-304-313-8 | nidottu | 138 x 200 mm | kl n84.2 | kansi tarja kettunen | elokuu

Lauran loma tuntuu pitkältä ja tylsältä,
sillä hän on joutunut mökille kauas kaupungista.
Laura istuu laiturilla, kun viereen lipuu kanootti.
Kanoottia meloo Lauran koulukaveri Toni.
Nuoret lähtevät yhdessä melontaretkelle.
Retki muuttaa tylsän loman seikkailuksi,
kun merestä löytyy outo sininen saari.
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Mirjami Häkkinen on suomen kielen
opettaja ja kirjallisuuden ystävä. Hän
toivoo, että kaikilla olisi mahdollisuus
päästä laadukkaan kirjallisuuden pariin.
Muistojenlukija on hänen toinen
selkomukautuksensa.

Elina Rouhiainen

Muistojenlukija
Selkomukautus Mirjami Häkkinen
isbn 978-952-304-319-0 | nidottu | 138 x 200 mm | kl n84.2 | kansi tarja kettunen | elokuu

Kiuru on tavallinen 16-vuotias tyttö.
Kiurulla on kuitenkin salaisuus:
hän pystyy lukemaan ihmisten muistoja.
Eräänä päivänä Kiuru tutustuu
Daihin, Neluun ja Bollywoodiin,
joilla on myös yliluonnollisia voimia.
Yhdessä he alkavat tutkia
heidän voimiaan.
Mukaan liittyy Kiurun ystävä

ja ihastus Samuel.
He törmäävät outoon
Väki-nimiseen järjestöön,
joka on kiinnostunut heidän voimistaan.
Mitä Väki haluaa Kiurusta ja ystävistä?
Pian Kiurulle selviää,
että hänen ja hänen ystäviensä on paettava
henkensä edestä.
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Kuva Minna Bagge

Tapani Bagge on mukauttanut
hauskan ja jännittävän
lastendekkarinsa selkokielelle.

Maria Wagerin kuvitus.

Tapani Bagge

Polkupyörävarkaat
Elsan etsivätoimisto
isbn 978-952-304-322-0 | nidottu | 138 x 200 mm | kl l84.2 | kansikuva maria wagner | elokuu

Elsa on vahva ja huumorintajuinen tyttö, joka on myös mestaripainija. Eräänä päivänä Elsa avaa etsivätoimiston. Hänen ensimmäinen
asiakkaansa on Elmeri. Elmeri on ujo ja hiljainen poika, ja häneltä
on varastettu polkupyörä. Pian Elsankin pyörä katoaa pihasta.
Yhdessä Elsa ja Elmeri jäljittävät varkaita halki keväisen kaupungin.
He kohtaavat monenlaista arvoitusta ja vaaraa ennen kuin tapaus
ratkeaa – vai ratkeaako se?
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Tapani Bagge

Kirves-Reetta
isbn 978-952-304-403-6 | nidottu | 138 x 200 | kl 84.2 | kansi ilkka vuojala | lokakuu

Koskela ostaa ensin vasikan ja sitten luomutilan maalta. Kirjailijakaveri
pääsee mukaan kokemaan maalaiselämän iloja ja varsinkin kauhuja. Onneksi naapurin mummo on aina valmiina auttamaan. Mutta
mikä vintillä kummittelee? Entä miten käy, kun miehet kohtaavat
Kirves-Reetan?
Alligaattorista, Marskin kepistä ja Tuhon tornista tutut sankarit entistä
hurjemmassa seikkailussa. Selkoromaanin tyylilaji lähenee kauhua,
mutta huumoria ei unohdeta. Ilkka Vuojalan kuvitus.
Tapani Bagge palkittiin
selkokirjatuotannostaan
Seesam-palkinnolla
vuonna 2021.
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Kirjastokalenteri

2023

isbn 978-952-304-386-2 | issn 0357-1599 | kl 02.053 | kierreselkä | 148 x 210 mm |
kansi annukka mäkijärvi | marraskuu

Perinteikäs Kirjastokalenteri ilmestyy 50:nen kerran. Sillä on vahva asema
kirjastoalan ammattilaisten parissa, ja monessa kirjastossa sitä käytetään työtiimin yhteisenä työkaluna, josta löytyvät tärkeimpien yhteistyökumppanien
kontaktitiedot ja kirjastoille merkittävät kulttuurin merkkipäivät ja tapahtumat.
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Kuuntele
Avaimen
äänikirjoja!
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info@avain.net
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