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Meri Genetz oli 1930-luvulla yksi Suomen eturivin taiteilijoista. Hänen 
elämänsä oli yhtä värikäs kuin hänen maalauksensa: hän koki paikan 
päällä Venäjän vallankumouksen, Suomen sisällissodan ja Pariisin kuo-
huvan 1920-luvun. 

Taiteilijamiehensä Carl Nyman Warghin kanssa hän oli mukana vuosi-
sadan alkupuolen okkultismi-innostuksessa. Meri etsi salatieteistä sisäistä 
varmuutta ja rauhaa, mutta mitä pidemmälle hänen etsintänsä jatkui, sitä 
kaoottisemmaksi hänen elämänsä muuttui.

Sanna Ryynänen (s. 1972 Siilinjärvellä) 

on jyväskyläläinen toimittaja ja tutkija. Hän 

työskentelee editorina Väli-Suomen Median 

Sunnuntaisuomalaisessa ja tekee journalistiikan 

väitöskirjaa.

isbn 978-952-304-201-8 | kl 99.1 | sidottu  | 145 x 210 mm | kansi timo numminen | ilmestyy maaliskuussa

Kuva Nina Huisman

Levoton sielu

Meri Genetz
Sanna Ryynänen

Mestarillisen 
taiteilijan 

kaoottinen elämä
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Millaista oli porhaltaa pikkuautolla Suomesta Euroopan läpi Roomaan vuonna 
1954? Into kokea vieraita maita, ihmisiä, kulttuureja ja makuelämyksiä vei 
Salosen perheen tien päälle kolmella vuosikymmenellä kaikkiaan yksitoista 
kertaa. Miten saksalaisten kansanluonne näkyy leirintäalueen pesuhuoneessa? 
Puhutaanko Roomassa latinaa? Kannattaako moottoritiellä osoitella takana tu-
levia leikkikonepistoolilla? Minkä yllätyksen Italian poliisi järjesti 1964, kun 
varkaat ensin tyhjensivät auton? 

Ilpo Salonen on koonnut vanhempiensa värikkäistä matkaselostuksista, kuvista  
ja omista muistoistaan kirjan Täältä tullaan, Eurooppa!

Perhe autoon ja menoksi 1954–1971

Ilpo Salonen 

Täältä tullaan, 
Eurooppa!

isbn 978-952-304-198-1 | kl 40.7 | nidottu liep. | 200 x 220 mm | kansi timo numminen | ilmestyy maaliskuussa



Ilpo Salonen on helsinkiläinen toimittaja 

ja tietokirjailija. Hän on aiemmin kirjoittanut 

mm. matkaoppaan Lontoon mitalla sekä 

matkailu-, ympäristö-, terveys- ja tiedejuttuja. 

Matkailu Euroopan eri maissa on edelleen hänen 

ykkösharrastuksensa.

Nostalginen 
matka menneiden 
vuosikymmenten 

Euroopassa
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Leena Komulainen, Nelli Immonen (kuvitus)

Mikä ihmeen  
mahakipsi
Vauva-arjen aakkoset
isbn 978-952-304-211-7 | kl 59.6 | sidottu  | 160 x 160 mm | 

kansi nelli immonen  | ilmestyy huhtikuussa

Mikä ihmeen mahakipsi – vauva-arjen aakkoset on kirja van-
hemmalle uuden äärellä. Se on selviytymispakkaus hänelle, 
joka on ensikertalainen tai joka kenties odottaa perheeseen 
iltatähteä, tai hänelle, jonka korvissa vauvamaailman sanasto 
kuulostaa esperantolta. Kirjan on tarkoitus helpottaa uuteen 
maailmaan astumista ja hälventää vauvamaailman mystiikkaa 
suomentamalla lempeän humoristisesti uuden elämänvaiheen 
termejä ja lyhenteitä.

Leena Komulainen Nelli Immonen
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Tassutus?
Niskapaska?
Ensihymy?
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Leena Komulainen on helsinkiläinen 

mainostoimiston johtaja ja sivutoiminen 

kirjoittaja.

Nelli Immonen on helsinkiläisessä 

mainostoimistossa työskentelevä graafinen 

suunnittelija ja kuvittaja.
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Tiina-Emilia Kaunisto

Lemmen-
manauskirja
Tuntuuko sinkkuus epäonnistumiselta? Tiesitkö, että kauneusihanteemme ovat tarkoi-
tuksella saavuttamattomia? Tepsivätkö vanhat lemmentaiat? Millaisia hyötyjä lem-
mennostatus voi antaa sinulle? Vaikuttavatko sinuun vanhat termit itsesaastutuksesta, 
huorittelusta, homottelusta tai susipareista?  

Lemmenmanauskirja on hauska tietoteos sinkkuilun ja deittailun suomalaisesta his-
toriasta. Teos päivittää vanhan ajan tavat ja taiat auttamaan sopivan mielitietyn löyty-
misessä ja hurmaamisessa tämän päivän uusissa haasteissa.

Opastuksen lisäksi kirja tuo oivalluksia hömppäkirjojen valtaamille markkinoille 
kyseenalaistamalla monia nykypäivän käsityksiä, joiden alkuperä löytyy menneisyy-
destämme. Kirjan vahvana viestinä on: olet kokonainen myös yksin. 

isbn 978-952-304-208-7 | kl 90.2 | sidottu  | 160 x 160 mm | kansi tarja kettunen  | ilmestyy helmikuussa

Kuva Jonny Smeds



Tiina-Emilia Kaunisto

Lemmen-
manauskirja

Tiina-Emilia Kaunisto on viestinnän 

asiantuntija, toimittaja ja tietokirjailija. Hänen 

esikoisteoksensa Siksi tahdot – Hääkirja (Teos 

2012) jäljitti hääperinteiden merkityksiä ja toi 

vanhoja suomalaistapoja nykypäivään.

Toimivimmat  
lemmentaiat 

yksissä 
kansissa
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Matti Seppänen
Elämäntyönä muotitaide

Matti Seppänen (s. 1944) on yksi harvoista taideteollisen koulu-
tuksen saaneista miesmuotitaiteilijoistamme. Pienviljelijäperheen 
evakkotaipaleelle syntynyt vesseli varttui nuoreksi mieheksi, jonka 
työtoverit tamperelaisessa somistamossa patistivat muotiopintojen 
pariin. Suunnittelijana Seppänen koki suomalaisen vaatetusteolli-
suuden kultavuodet ja auringonlaskun.

Hänet tunnetaan myös teatteripuvuistaan ja maailmalla menesty-
neen nuoren muotikaartimme kouluttajana Aalto-yliopistossa. Mikä 
parasta, Matti Seppänen on mainio tarinankertoja! Kirja hänen elä-
mästään ja työstään julkaistaan 50-vuotistaiteilijajuhlan merkeissä.

Toimittanut Pirkko Vekkeli

isbn 978-952-304-204-9 | kl 99.1 | nidottu liep. | 165 x 235 mm | kansi tarja kettunen | ilmestyy helmikuussa

Toimittaja ja tietokirjailija Pirkko Vekkeli 

on julkaissut aiemmin useita henkilökuva- 

ja elämäkertateoksia, mm. Marja Suna, 

suomalainen muotoilija, Liisa Lipsanen 

– bisneslady, Raili Hulkkonen, kauneuden 

suurlähettiläs sekä Kristiina Halkola – jos 

rakastat.  Yhdessä toimittaja ja tietokirjailija 
Ismo Loivamaan kanssa Pirkko Vekkeli 

on kirjoittanut teokset Unohtumaton Ansa 

Ikonen, Lumoava Eeva-Kaarina Volanen, Åke ja 

minä sekä Sylvi Salonen, viimeinen diiva.
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Runosta, rakkaudella esittelee runoutta niille, jotka ei-
vät vielä tiedä pitävänsä runoudesta. Runoutta pidetään 
vaikeana kirjallisuudenlajina, mutta tätä vaikeutta on 
liioiteltu. Suurin osa runoudesta pyrkii puhuttelemaan 
lukijaa suoraan eikä sen lukemiseen tarvita mitään ra-
kettitieteen osaamista.

Teos esittelee runoutta erilaisten ruokien kautta: on 
kotiruokarunoutta, pikaruokarunoutta, etnisruokarunoa ja 
gourmetrunoutta. Samalla tapaa kuin kulutamme erilaista 
ruokaa, voimme myös kuluttaa runoa. Erilaisiin tarpeisiin 
löytyy erilaista runoa.

Runosta, 
rakkaudella

Tommi Parkko on runoilija, luovan 
kirjoittamisen opettaja ja kustantaja. 
Hänen neljäs runokokoelmansa 
Hamilton-manaatin vaikea elämä 
ilmestyy talvella 2019. Hän vetää myös 
käännösrunouteen erikoistunutta 
kustantamoa.

isbn 978-952-304-199-8 | kl 86.01 | nidottu | 148 x 210 mm | kansi jussi jääsekläinen | ilmestyy maaliskuussa

Kuva Satu Ketola

Tommi Parkko
Runoudesta 

sinulle, joka et 
tiedä pitäväsi 
runoudesta
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Rauni Eskola, Helena Honka-Hallila, 
Riitta Oksa ja Helena Orava

Pitsihelmiä 
Heinämaalta 

Kuvassa vasemmalta nyplääjä Rauni Eskola, 

tekstiilitutkija Helena Honka-Hallila, 

kotiteollisuusopettaja Helena Orava ja 

nyplääjä Riitta Oksa. 

Suomessa pitsinnypläys on ollut ansiokäsityötä Raumalla ja Orimattilan Heinämaalla. Pitsi-
helmiä Heinämaalta -kirjaan on koottu heinämaalaisia pitsimalleja 1800-luvulta 1900-luvun 
lopulle asti. Mukana on 1800-luvun typsytettyjä nyytinkimäisiä lakanoiden ja huvien pitsejä, 
värikkäitä pitsejä 1800- ja 1900-luvun vaihteesta sekä erilaisia pieniä ja isoja pitsiliinoja 
1900-luvulta. Kirjassa on noin 60 pitsimallia tarkkoine ohjeineen.

Kirjan tekijöistä Rauni Eskola ja Riitta Oksa ovat taitavia nyplääjiä. Kotiteollisuusopettaja 
Helena Orava on opettanut pitkään nypläystä Orimattilan ja Lahden seudun kansalaisopistoissa. 
Hän on perehtynyt heinämaalaiseen nypläykseen ja julkaissut kaksi heinämaalaisten mallien 
ohjevihkosta. Tekstiilitutkija Helena Honka-Hallila on tutkinut erityisesti raumalaisia pitsejä.

isbn 978-952-304-197-4 | kl 65.433 | nidottu | 210 x 297 mm | kansi tarja kettunen  | ilmestyy huhtikuussa
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Sörkän muurin varjossa kertoo kirjallisuu-
desta ja lukemisesta vankilassa. Kaikissa 
Suomen vankiloissa ei ole kirjastoa, mutta 
Helsingin vankilassa Sörnäisissä sellainen 
on. Helsingin vankilassa kirjojen lainaami-
nen on jossain muodossa toiminut tiettävästi 
jo vankilan alkuajoista, vuodesta 1881 läh-
tien. Kirja pureutuu vankilan ja vankien 
alakulttuuriin, jonka vaikutukset heijastuvat 
myös lukuharrastukseen. 

Lukuharrastusta edistää myös yhteistyö 
kunnan kirjastovirkailijoiden kanssa, jotka 
pitävät vangeille lukupiirejä. He valottavat 
kirjassa kokemuksiaan vankityöstä omilla 
puheenvuoroillaan. 

Kirjassa on myös vankien omia tekstejä, 
joissa elämän haavoittuvuus, suru ja samanai-
kainen vankilayhteisön pakottavuus kamppai-
luun, tarjoavat näköalan syvään inhimilliseen 
kokemukseen. 

Sörkan vankilan kirjasto

Matti Merivirta, Anton Reenpää kuvat

Sörkan muurin 
varjossa
isbn 978-952-304-182-0 | kl 02.7 | nidottu | 210 x 240 mm | kansi tarja kettunen | ilmestyy maaliskuussa

Vankilan kirjaston toiminnasta ja yllättävistäkin 

lukuprioriteeteista kertoo Helsingin vankilan 

kirjastotoiminnasta 15 vuoden ajan vastannut VTM, 

informaatiomeklari Matti Merivirta.  

Teosta elävöittävät valokuvaaja Anton Reenpään 

valokuvat. Reenpää on suorittanut Bachelors 

degree in contemporary photography Englannin 

Kentissä sijaitsevassa University for the Created Arts 

-yliopistossa. Reenpää on valmistumisestaan lähtien 

toiminut ammattikuvaajana ja ollut vuodesta 2016 

lähtien Otavamedian palveluksessa. 
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Mikä onkaan Suomen pienin museo? Löydätkö Hämeen linnasta 
kummituskissan tassunjäljen? Millaista on vaeltaa tuntureilla?

Lähimatkailu on hauskaa! Suomi on suuri maa, ja siellä riittää 
näkemistä, tutkimista ja retkeilemistä. Matkalle voi lähteä jalkaisin 
tai pyörällä, ja vähän kauemmaksi pääsee vaikka metrolla, kajakilla, 
laivalla, junalla tai bussilla. 

Tässä kirjassa oppaanasi on innokas matkustelija Lenni ja hänen 
perheensä. Matka alkaa Helsingistä, ja kirjan mukana reissataan läpi 
koko Suomen.

Tittamari Marttinen

Lasten 
matkaopas 
Suomeen

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. Euroopan matkailuun 

lasten näkökulmasta voi tutustua kirjassa Lasten 

matkaopas Eurooppaan (Avain 2018).

isbn 978-952-304-207-0 | kl 40.8 | sidottu | 190 x 220 mm | kansi tarja kettunen  | ilmestyy toukokuussa



Lähimatkailun iloa 
koko perheelle!
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Karoliina Suoniemi

Ihan oikeat 
viikinkiajan lapset

Karoliina Suoniemi on menneisyyden kertomuksia 

ja historian elävöittämistä rakastava folkloristi, opettaja ja 

sanataiteen läänintaiteilija. Hän on aiemmin kirjoittanut 

lapsille suunnatun historiallisen tietokirjan Ihan oikeat 

prinsessat ja prinssit (Avain 2018). 

Millaista oli elämä nykyisen Suomen alueella noin 1000 vuotta 
sitten? Oliko täällä viikinkejä? Mitä lapset leikkivät, söivät ja teki-
vät? Osattiinko jo hiihtää tai oliko perheissä kotieläimiä? Millaisia 
tarinoita lapsille iltaisin kerrottiin?

Upeasti kuvitettu Ihan oikeat viikinkiajan lapset – lasten historial-
linen tietokirja kertoo rautakautisen pohjolan elämästä, tositietoihin 
perusten, mutta lapsentajuisesti tarinoiden.

Kirjan on kuvittanut Emmi Kyytsönen.

isbn 978-952-304-209-4 | kl l92 | sidottu | 200 x 240 mm | kansi emmi kyytsönen | ilmestyy huhtikuussa

Jännittävää 
tietoa muinaisesta 

Suomesta
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Tauno ja Nelli 
kesäleirillä
Maailman ihanimmat Tauno ja Nelli menevät tänä kesänä Alma Akilinan ja Matin mukana 
kesäleirille. Aurinko paistaa ja kaikilla on hauskaa, kunnes Ikävämörkö ilmestyy ikkunaan.

 Viime vuosisadalla vähävaraisten perheiden lapsilla oli mahdollisuus osallistua maksuttomille 
kesäleireille, joilla sai uida, pelata pihapelejä ja istua iltaisin nuotiolla. Aivan kuten nykyäänkin, 
lapset löysivät leireiltä uusia kavereita ja saivat vaihtelua arkeen, mutta joskus koti-ikävä nipisti 
pientä leiriläistä.

Seija Helanderin ja Anne Stoltin 1940-luvun lopulle sijoittuvat Tauno ja Nelli -kirjat ker-
tovat kahdesta Karjalan Koivistolle kotinsa jättäneistä nallekarhuista, jotka nokkelina selvittävät 
monenlaisia pikku pulmia ja joskus oikein isojakin ongelmia lasten elämässä. Sarjassa ovat 
aiemmin ilmestyneet Tauno ja Nelli evakkomatkalla ja Tauno ja Nelli ja hirmuinen sanahiiri. 

isbn 978-952-304-210-0 | kl l84.2 | sidottu | 240 x 240 mm | kansi anne stolt | ilmestyy toukokuussa

Seija Helander ja Anne Stolt (kuvitus)

Anne Stolt ja Seija Helander
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Antti Pasasella on hyvä työpaikka, 
uusi asunto ja raskaana oleva vaimo. 
Kun vauva syntyy, elämä muuttuu. 
Antin vaimo Pia lähtee ja 
Antti jää kahdestaan 
Paavo-vauvan kanssa.
Vuoden aikana vauva kasvaa 
ja oppii uusia asioita, 
mutta niin oppii Anttikin.

isbn 978-952-304-200-1 | kl 84.2 | nidottu | 138 x 200 mm | kansi ina majaniemi | ilmestyy kesäkuussa

Eve Hietamies

Yösyöttö
Selkomukautus Hanna Männikkölahti

Eve Hietamiehen suosittu Yösyöttö aloittaa Antti ja Paavo Pasasesta 
kertovan trilogian. Yösyöttö on humoristinen ja koskettava tarina 
vauvoista, miehistä ja naisista.
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Taralla on ankara isä.
Hän haluaa varjella tyttärensä
ja samalla koko kurdiperheen kunniaa. 
Kun Tara tulee täysi-ikäiseksi,
perhe valitsee hänelle aviopuolison.

Tara kapinoi sääntöjä vastaan.
Hän alkaa tavata salaa Jannea.
Isä ja veli rankaisevat häntä.
Lopulta Tara alkaa pelätä henkensä puolesta.
Hän pakenee turvakotiin toiseen kaupunkiin.
Mutta onko Tara turvassa sielläkään?
 
Tyttö lukitussa huoneessa on jännittävä ja kos-
kettava kertomus kurditytöstä, joka haluaa elää 
kuten muutkin nuoret. Teos on selkomukautettu 
Kahden maailman tyttö -nimisestä romaanista. 

Marja-Leena Tiainen on tuottelias ja runsaasti 
tunnustusta saanut kirjailija. Tyttö lukitussa huo-
neessa on hänen viides selkoromaaninsa. 

Marja-Leena Tiainen

Tyttö lukitussa 
huoneessa
isbn 978-952-304-212-4 | kl n84.2 | nidottu | 138 x 210 mm | kansi tarja kettunen | ilmestyy huhtikuussa
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Koiran
kanssa

Mervi Heikkilä 
Marjo Nygård

M
ervi H

eikkilä ja M
arjo N

yg
ård
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Kissatalon asukit kertoo 
11 erilaisen kodittoman kissan 
tarinan selkokielellä. Jokaisella 
kirjan kissalla on esikuvansa 
elävässä elämässä. Ne kaikki 
on hylätty tai ne ovat syntyneet 
ulkoilmaan vailla kotia ja 
ihmisperhettä. Värikkäiden ja 
vauhdikkaidenkin käänteiden 
jälkeen ne ovat kuitenkin 
löytäneet rakastavan kodin. 
Kirja muistuttaa myös siitä, 
että eläimestä on huolehdittava 
hyvin koko sen elämän ajan. 
Kissa on veikeä perheenjäsen ja 
tuo omistajalleen paljon iloa.

Mervi Heikkilä on lasten- 
ja nuortenkirjailija sekä 
kirjastotoimenjohtaja. 
Marjo Nygård on graafinen 
suunnittelija ja palkittu kuvittaja.

Saat huomata että

kissan elämän alku 

voi olla onneton.

Mutta lopulta kaikki saattaa 

päättyä hyvin.

Kodittomasta kissasta 

voi tulla rakas ja arvostettu

perheenjäsen.

ISBN 978-952-304-127-1

www.avain.net

KL 85

Koirat ovat ihmisen erottamattomia kumppaneita ja mukana myös 
työntekijöinä monissa ammateissa. Koirien kanssa harrastetaan 
huvin vuoksi ja tehdään töitä tosissaan. Osa koirista on jo julk-
kiksia, kuten lukukoira Börje ja tanssiva Flow, mutta mukana 
on myös persoonallisia arjen sankareita, kuten porokoira Násti. 
Kaikkiaan kirjassa esitellään neljätoista eri koiraa. 

Koiran kanssa -kirja avaa lukijalle koiraharrastuksen kirjoa ja 
työtehtävien moninaisuutta. Jokaisesta harrastuksesta tai työtehtä-
västä on myös pieni tietolaatikko. Helppolukuinen kirja on suunnat-
tu lapsille, mutta sen humoristiset ja lämminhenkiset kertomukset 
viihdyttävät ketä tahansa eläinten ystävää.

Mervi Heikkilä ja Marjo Nygård (kuvitus)

Koiran kanssa
isbn 978-952-304-179-0 | kl 85 | nidottu  | 150 x 200  mm | kansi marjo nygård  | ilmestyy huhtikuussa

Lasten- ja nuortenkirjailija Mervi Heikkilä 
toimii siviiliammatissaan Seinäjoen 

kaupungin kirjastotoimenjohtajana. Hän 

haaveili lapsena eläinlääkärin ammatista 

ja nykyään hänellä on lemmikkejä aina 

lampaista kanoihin – sekä tietenkin koira. 

Kirjan värikuvituksen on tehnyt Marjo 
Nygård, jonka kuvat ovat tuttuja lasten- ja 

oppikirjojen sivuilta. Mukana niin kotona kuin 

työhuoneella kulkee rakas ranskanbulldoggi 

Kelmi Kepponen. Elämää ilman koirakaveria 

olisi vaikea edes kuvitella.

Mervi Heikkilältä ja Marjo 

Nygårdilta on aiemmin 

ilmestynyt kirja kissoista, 

Kissatalon asukit (Avain 2017.

Tutustu 
ikimuistettavien 
koirakaverien 

elämään! 
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Seija Niinistö-Samela ja Juha Samela (kuvat)

Kasvata yrttejä
Kasvata yrttejä -kirjan helppolukuiset tekstit ja selkeät, kauniit 
kuvat opastavat maukkaiden ja tuoksuvien yrttien kasvattamiseen, 
käyttöön ja säilömiseen. Kirja esittelee yrttejä, joita voi kasvattaa 
ulkona tai sisällä. Kirjassa esitellään myös syötäviä kukkia.

Yrttien kasvattaminen on hyödyllinen ja palkitseva harrastus. Kir-
jan ohjeiden avulla pääset helposti uuden ja hyödyllisen harrastuksen 
alkuun. Kasvattamalla itse saat ympäri vuoden tuoreita ja puhtaita 
yrttejä, joiden kasvatus on ympäristöystävällinen teko. 

isbn 978-952-304-212-4 | kl 67.35 | nidottu | 210 x 210 mm | kansi tarja kettunen | ilmestyy toukokuussa
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Terhi Friman

Sieniopas
Selkeän sienikirjan avulla opit tunnistamaan kymmenen hyvää, 
yleistä ruokasientä. Kirjasta saat vinkkejä siitä, kuinka voit val-
mistaa esimerkiksi sienirieskaa, sienikeittoa ja tattipizzaa. 

Kirja antaa tietoa myös siitä, mistä sieniä on hyvä kerätä ja miten 
sieniretkelle kannattaa varustautua.

Sienestäminen on harrastus, jossa riittää oppimista. Metsässä 
kulkeminen tekee ihmiselle hyvää! 

Kuvat on ottanut Antti Saraja.

isbn 978-952-304-173-8 | kl 67.582 | nidottu | 138 x 180 mm | kansi tarja kettunen | ilmestyy kesäkuussa
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Pertti Rajala

Tallinna
Tervetuloa Tallinnaan, viroksi Teretulemast Tallinn!  Tallinna – matkaopas 
selkosuomeksi on ensimmäinen suomalainen selkokielinen matkaopas. 
Kirja kertoo Tallinnasta, sen eri kaupunginosista ja ennen muuta Vanhas-
takaupungista, missä menneisyys ja nykyaika kohtaavat.

Kirjassa esitellään Tallinnan tärkeimmät nähtävyydet: kirkot, museot ja 
muut mielenkiintoiset paikat. Kirjasta saa myös vihjeitä ja käytännön mat-
kustustietoja omaa Tallinnan-matkaa varten.

Meillä virolaisia ja suomalaisilla on paljon yhteistä. Me olemme pieniä 
kansoja, jotka olemme joutuneet taistelemaan itsenäisyydestämme. On tär-
keää, että yhä edelleen tunnemme toisemme, teemme yhteistyötä ja vierai-
lemme toistemme luona.

isbn 978-952-304-165-3 | kl 40.7 | nidottu | 110 x 180 mm | kansi tarja kettunen | ilmestyy toukokuussa

– matkaopas selkosuomeksi

Uusi opas 
etelänaapuriin
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Lasten ja nuorten jatko- ja sarjakirjoihin on koottu kirjat, joiden pääosassa 
ovat samat hahmot tai henkilöt kirjasarjan eri osissa. Hakuteos sisältää 
alkuvuoteen 2019 mennessä ilmestyneet jatko- ja sarjakirjat, niiden jul-
kaisuvuodet, kustantajatiedot sekä asiasanat.

Asiasanat auttavat löytämään haetut kirjat. Keskeisiä asiasanoja ovat 
muun muassa fantasiakirjallisuus, helppolukuiset kirjat, sadut, sarjakuvat 
ja tieteiskirjallisuus.

Suosittu hakuteos innostaa jatkamaan vanhojen kirjaystävien parissa ja 
tutustuttaa moniin uusiin. Se houkuttaa lukuseikkailuun.

isbn 978-952-304-202-5 | kl 01.58 | nidottu | 148 x 210 mm | kansi tarja kettunen | ilmestyy tammikuussa

Toimittanut Tuija Mäki

Lasten ja nuorten  
jatko- ja sarjakirjat

Pelejä, 
kummituksia, 
koiranpentuja 
ja supertähtiä
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Aikuisten jatko- ja sarjakirjat sisältää nimekkeet, ilmestymisvuodet 
sekä kustantajatiedot Suomessa julkaistuista jatko- ja sarjakirjoista. 
Edellistä hakemistoa on täydennetty vuosina 2017 ja 2018 ilmesty-
neillä kirjoilla sekä kevään 2019 ennakkotiedoilla.

Hakuteos kertoo tuttujen kirjasarjojen osat vanhimmasta tuoreimpaan 
ja vinkkaa uusien sarjojen äärelle. Se houkuttaa lukijoita tutustumaan 
uusiin tekijöihin ja auttaa löytämään uusia kirjasarjasuosikkeja.

Toimittanut Ulla Mononen

Aikuisten  
jatko- ja sarjakirjat
isbn 978-952-304-203-2 | kl 01.58 | nidottu | 148 x 210 mm | kansi tarja kettunen | ilmestyy tammikuussa

Taidemysteerejä, 
toimintaa ja 
ystävyyttä
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Avain 
BTJ Finland Oy
www.avain.net 
www.facebook.com/Avainpage

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

Viestintä ja markkinointi 
Arvostelukappalepyynnöt: info@avain.net  
 

 

Taitto: Tarja Kettunen
Kansikuva: Meri Genetz, 1906. Kuvaaja Erwin Raub.
Meri Genetzin ateljeen arkisto. Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria.
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