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Krista Launonen törmäsi sattumalta maalaukseen joessa kelluvasta, hukkumaisil-

laan olevasta naisesta. Kuva kiehtoi, koska se kuvaa surua niin onnistuneesti. Launosen 

sisko kuoli jouluna 2016. 

Launonen alkoi tutkia, kuka taulun nainen on, kuka kuvan on maalannut ja miksi. 

Paljastui huikea tarina, johon nivoutuu William Shakespearen Hamlet-näytelmä, ro-

mantiikan ajan taiteilija John Everett Millais ja hänen mallinsa, 21-vuotias Elizabeth 

Siddal. Kelluva nainen on Ofelia, ja mallina olleen Siddalin elämä muistuttaa Ofelian 

elämää: hän kuoli 32-vuotiaana epämääräisissä olosuhteissa.

Ofelian suru on tutkimusmatka Ofelian tarinaan ja Millais’n taulun tekemiseen ja 

taustoihin. Se kertoo myös henkilökohtaisesta menetyksestä, surusta ja siitä toipumi-

sesta. Kirjan tarkoitus on tehdä suruprosessi näkyväksi ja ymmärrettäväksi ja tarjota 

välineitä toipumiseen. 

Jos olet tykännyt Anna Kortelaisen Virginie!-kirjasta ja Mia Kankimäen Asioita jotka 

saavat sydämen lyömään nopeammin -kirjasta, pidät varmasti Ofelian surusta.  

KriStA LAunonen

ofelian 
suru

Krista Launonen on taideterapeutti ja 

kuvataiteilija. Häneltä on aiemmin ilmestynyt 

neljä kirjaa.

isbn 978-952-304-192-9 | kl 70.9, 99.1 | sidottu  | 128 x 195 mm | kansi timo numminen  | ilmestyy lokakuussa

Omakohtainen teos 
surusta.
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 978-952-304-192-9 Krista Launonen  Ofelian suru lokakuu on timo 
sid. suojakansi 128 x 195 220 70.9, 99.1

KriStA LAunonen

ofelian 
suru

Kuva: Riikka Katinkoski
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Anarkiaa kirjahyllyyn! Taidevandalismi-teokseen on valittu sata hersyvintä meemikuvaa ja 

puettu ne arvokkaan taideopuksen vaatteisiin. Tämä kahvipöytäkirja tarjoilee lukijoilleen niin 

arkisiin tilanteisiin liittyvää huumoria kuin nasevaa yhteiskuntakritiikkiä ottaen menneen maail-

man ylevän estetiikan ja tuoden sen tekstitysten kautta tähän päivään. 

ineS LuKKAnen

taidevandalismi
isbn 978-952-304-188-2 | kl 74, 85.2 | sidottu  | 148 x 148 mm | kansi timo numminen  | ilmestyy elokuussa

Paremmin nimimerkillä ”Taidevandaali” tunnettu ines Lukkanen 
on pääkaupunkiseudulla asuva elämäntapahumoristi, muusikko ja 

konttorirotta. Hän perusti Facebookiin nopeaan suosioon nousseen 

meemisivuston ”Taidevandalismi” alkuvuonna 2015.
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Lukutoukaksi vaivatta!

Pistä paremmaksi kuin Paavo Väyrynen – lue koko kirjallisuuden kaanon YHDESSÄ TUNNIS-

SA. Kukaan ei edes ehdi huomata poissaoloasi Facebookista tai Twitteristä ennen kuin olet jo 

palannut kirjasivistyneenä! Myös kirjallisuuskeskustelut juhlissa onnistuvat!

100 klassikkoa tunnissa esittelee kirjallisuuden klassikot näppärästi parin virkkeen tiivistel-

minä, antaa kustakin teoksesta muutaman lauseen mittaisen mielipiteen ja kertoo vielä joka 

kirjasta kiinnostavan faktan, jolla voit päteä sosiaalisessa mediassa! Lukeneisuuden osoitta-

minen ei tämän helpommaksi tule. 

100 klassikkoa tunnissa on tarkoitettu kiireisille data-ajan ihmisille, jotka haluavat antaa 

itsestään sivistyneen kuvan: somettajille, bisnesleijonille, ruuhkavuosien raatajille, muuten 

vaan hätäisille, laiskoille boheemeille ja keskustapuolueen kunniapuheenjohtajille. Ihan vähän 

kirja on tarkoitettu myös niille vastarannan kiiskille ja luddiiteille, joiden mielestä internetin ja 

muun atk:n pitäisi kuolla pois viemästä aikaa hyvien kirjojen lukemiselta.

isbn 978-952-304-186-8 | kl 86 | nidottu  | 120 x 145  mm | kansi timo numminen  | ilmestyy syyskuussa

VeSA SiSättö

100 klassikkoa 
tunnissa

Vesa Sisättö (s. 1969) on Espoossa asuva 

kirjailija ja toimittaja, joka kehuu lukeneensa joskus 

kokonaisen kirjan alusta loppuun.

Lukutoukaksi 
vaivatta!
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Kuva: Iiro Törmä
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Sarjakuvan lyhyt historia esittelee koko taiteenlajin historian selkeästi ja lyhyesti, mutta 

ei yksinkertaistaen aina 1700- ja 1800-lukujen ensimmäisistä kokeiluista nykypäivään. 

Matkan varrella käsitellään niin vanhin sanomalehtisarjakuva kuin supersankarisarjakuvat 

ja japanilaiset mangatkin. 

Suomalaiselle sarjakuvalle omistetaan oma lukunsa. Kirjasta löytyy niin tuttuja suo-

sikkeja kuin uusia tuttavuuksia. 

Juri nummeLin

Sarjakuvan 
lyhyt historia
isbn 978-952-304-177-6 | kl 86.13 | nidottu  | 145 x 200  mm | kansi timo numminen  | ilmestyy lokakuussa

Juri nummelin on aiemmin julkaissut 

mm. teokset Elokuvan lyhyt historia ja 

Animaatioelokuvan lyhyt historia, joihin 

tuleva kirja vertautuu. Yhdessä ne esittelevät 

populaarikulttuurin merkittäviä taiteenlajeja 

ymmärrettävästi ja selkeästi.
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Kuva: Daniela Vainio
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Mitkä pelit ovat muovanneet käsityksiämme lautapeleistä eniten? Mitkä ovat menestyspelien 

rakennuspalikat? Löydä lautapelit esittelee ne pelit, jotka kaikkien peliharrastajien – niin aloit-

telijoiden kuin kokeneidenkin – olisi syytä tuntea. Vaikuttavien klassikoiden lisäksi kirja tarjoaa 

paljon vinkkejä tuoreimpien lautapelien pariin ja kertoo, millaista on lautapelien harrastaminen. 

isbn 978-952-304-193-6 | kl 79.81 | nidottu  | 170 x 220  mm |  
kansikuva mikko saari, kannen suunnittelu elina salonen  | ilmestyy lokakuussa

miKKo SAAri

Löydä lautapelit

mikko Saari 
on tamperelainen 

lautapeliharrastaja ja Suomen 

suurimman lautapelisivuston 

Lautapeliopas.fi:n päätoimittaja. 

Ropecon ry myönsi vuonna 

2015 Saarelle Kultainen 

lohikäärme -palkinnon 

ansioistaan suomalaisen 

lautapeliharrastuksen hyväksi.

tämä kirja on 
pikakurssi 
lautapelisivistykseen!



miKKo SAAri

Löydä lautapelit

Pelit elämän peilinä on yleistajuinen tietokirja, joka 

pureutuu digitaalisten pelien viehätyksen syihin ja 

merkityksiin. Mikä pelien haasteessa vetää puoleensa? 

Mitä ne voivat opettaa eettisestä toiminnasta? Miten 

kaikkialle ulottuvaan väkivaltaan pitää suhtautua? 

Kirja käsittelee pelejä muun muassa tarinanker-

ronnan välineinä, simulaatioina ja pakopaikkoina. 

Tarkastelun kohteena on niin Dark Soulsin ja Poké-

mon Gon kaltaisia ilmiöitä kuin vähemmän tunnettuja 

tapauksia. 

Lajityypistä riippumatta pelien viehätys palautuu 

inhimillisiin tarpeisiin ja ikiaikaisiin kysymyksiin. Kir-

ja hakeekin vertailukohtia kirjallisuudesta, filosofiasta 

ja muusta kulttuurista. Pelit eivät ole irrallaan ympä-

röivästä maailmasta, vaan heijastelevat sitä useilla 

yllättävillä tavoilla. Pelejä harrastavalle teos tarjoaa 

uusia näkökulmia, aiheeseen tutustuvalle laaja-alaisen 

johdannon.

 

ALeKSAndr mAnzoS 

Pelit 
elämän 
peilinä
isbn 978-952-304-178-3 | kl 79.81 | nidottu  |  
148 x 210  mm | kansi tarja kettunen  |  
ilmestyy lokakuussa

Aleksandr manzos on peleihin erikoistunut 

vapaa toimittaja ja pitkäaikainen Pelit-lehden 

avustaja. Hänen esikoiskirjansa Kaikkien aikojen pelit 

(2017) oli läpileikkaus pelikulttuurin klassikoista.

Kuva: Anri Mäntyvaara
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Afrikka on paljon muutakin kuin köyhyyttä: se on myös kasvava ja dynaaminen man-

ner, jossa on tilaa yrittäjille ja uusille ideoille. Tämä kirja antaa äänen joukolle yrittäjiä ja 

seikkailijoita, jotka ovat lähteneet rakentamaan siltoja Suomen ja Afrikan maiden välille.

Menestystä on syntynyt kaikessa hiljaisuudessa, mutta siitä tiedetään vain vähän, ja 

etenkin tarinat menestysten takana ovat jääneet pimentoon. Teos kurkistaa esimerkiksi 

kiertotalouteen, turvallisuuteen, pääomasijoittamiseen, maatalouteen ja uusiutuvaan 

energiaan. Se rohkaisee kenties yhä useampia yrittämään Afrikan valloitusta. Mantereella 

niin haasteet kuin taloudelliset mahdollisuudet ovat kaikkein suurimmat maailmassa.

 

 

PASi noKeLAinen JA eSA SALminen 

Afrikan 
valloittajat 
YrittäJiä mAhdoLLiSuuKSien mAntereeLLA

isbn 978-952-304-187-5 | kl 69.1, 48.2 | nidottu  | 148 x 210  mm | kansi timo numminen  | ilmestyy syyskuussa

Pasi nokelainen on ulkoministeriön 

viestintäsuunnittelija ja globaalikysymyksiin 

keskittyvän Kehitys–Utvekcling-lehden 

päätoimittaja. Työssään hän on erikoistunut 

kansainvälisen talouden, politiikan ja kehityksen 

kysymyksiin. 

 

esa Salminen on kirjailija ja toimittaja, joka 

on erikoistunut kansainvälisiin kysymyksiin.  

Hän on työskennellyt muun muassa Tuomas 

Milonoffin ja Riku Rantalan Madventures-kirjojen 

Mad Music ja Mad Spirit taustatoimittajana.
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Hikikomorit on kirja sosiaalisesti vetäytyneistä nuorista, jotka lukkiutuvat kotiinsa eivätkä 

uskalla poistua sieltä. Tavalliset arkiset askareet pelottavat heitä. Lähes ainoa side muu-

hun maailmaan on internet, jossa vietetään suurin osa ajasta. Japanissa hikikomoreiksi 

diagnosoituja nuoria on yli kaksi miljoonaa ja Suomessa sama ilmiö kasvaa jatkuvasti. 

Millaista on näiden nuorten arki? Miten he suhtautuvat elämään ja mitä he tekevät netissä 

päivät pitkät?

Ari hAASio

hikikomorit
isbn 978-952-304-181-3 | kl 30.12 | nidottu  | 148 x 210  mm | kansi tarja kettunen  | ilmestyy syyskuussa

FT Ari haasion teos on kirja syrjäytyneistä 

nuorista ja heidän elämästään sekä yhdestä 

verkkokulttuurin muodosta. Se kertoo ilmiön 

taustoista, uhista ja hikikomoreiden arjesta 

tutkimustietoon nojautuen. Ari Haasio on 

kirjoittanut lukuisia kirjoja internetistä ja sen 

ilmiöistä.
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Kadotettu sukupolvi käsittelee 1920-luvun Pariisissa syntynyttä kirjallista ryhmittymää, joka tuli 

tunnetuksi ”lost generationina”. Maailmansotien välisinä hulluina vuosina muun muassa Ernest 

Hemingway ja Djuna Barnes rantautuivat satojen nuorten amerikkalaisten lailla vapaamieliseen 

Pariisiin. Monet heistä elättelivät taiteellisia haaveita, ja Euroopassa he tapasivat suuret esiku-

vansa, kuten Gertrude Steinin ja James Joycen. Näin muodostui lyhyt, mutta kiihkeä taiteellinen 

liikehdintä ja sai alkunsa myyttinen kadotettu sukupolvi. Jotkut ”kuohuvan 20-luvun” boheemit 

saivat yhtä paljon mainetta loputtomista juhlistaan kuin kirjoistaan. 

Kadotettu sukupolvi kertoo liikkeen tarinan ja katsoo myös sen legendojen taakse. Teokses-

sa tuodaan esiin Pariisin amerikkalaiselle koulukunnalle rinnakkaisia kirjallisia ryhmiä, kuten 

Greenwich Villagen boheemit New Yorkissa sekä välkyt nuoret tyypit Lontoossa. 

ViLLe-JuhAni Sutinen

Kadotettu 
sukupolvi
isbn 978-952-304-184-4 | kl 86 | nidottu  | 138 x 200  mm | kansi tarja kettunen  | ilmestyy lokakuussa

Ville-Juhani Sutinen on Jyväskylässä 

asuva kirjailija ja kääntäjä. Häneltä on ilmestynyt 

niin romaaneja, esseitä kuin tietokirjoja, ja hän on 

suomentanut klassikkokirjallisuutta. 
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Kuka kukin on lastenkirjoissa esittelee suomalaisia ja ulkomaalaisia lasten- ja nuortenkirjal-

lisuuden hahmoja yli sadan vuoden ajalta – mukana on suurten klassikoiden päähenkilöitä 

ja oman aikamme sankareita. Kaikki he ovat rakkaita ja läheisiä meille. 

Hakuteoksessa paljastetaan hahmojen taustoja ja kulttuurihistoriaa. Kirjassa ovat mukana 

muistojemme peikot ja pöllöt, noidat ja muumit, etsiväneidit, salapoliisit, urheat orpolapset 

ja hauskimmat koululaiset, sekä Lassie ja Skippy-kenguru. Nyt selviää, mitä yhteistä on 

Maija Mehiläisellä ja natseilla, milloin muumit astuivat näyttämölle ja miten Eppu Nuotio 

liittyy Mestaritontun seikkailuihin. Onko Paddington-karhu lastenkirjallisuuden ensimmäinen 

pakolainen? Ja miksi venäläiset rakastavat Lindgrenin Katto-Kassista?

Lastenkirjallisuuden historia näyttäytyy hauskana ja nostalgisena tässä ensimmäisessä 

suomalaisessa henkilöhahmojen kattauksessa. Kuka kukin on lastenkirjoissa on sekä hyödyl-

linen perusteos että iloista luettavaa.

isbn 978-952-304-176-9 | kl 86 | sidottu  | 160 x 210  mm | kansi tarja kettunen  | ilmestyy syyskuussa

iSmo LoiVAmAA

Kuka kukin on 
lastenkirjoissa

ismo Loivamaa on toimittaja ja tietokirjailija, 

joka on runsaassa tuotannossaan keskittynyt 

lasten- ja nuortenkirjallisuuden historiaan.

onko Paddington-karhu 
lastenkirjallisuuden 
ensimmäinen pakolainen?
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Mitä kovemmaksi maailma tulee, sitä 
enemmän tarvitaan pehmeitä nalle-
karhuja. – Anne Kautto, nalletohtori. 

Kun nalle sairastuu tai joutuu tapaturmaan, mistä apua? 

No, nallesairaalasta tietenkin. Nalle-

tohtori Anne Kautto on hoitanut 

Luotsikadun nallesairaalassa koi-

rien hampaisiin joutuneita nalleja 

sekä puhkirakastettuja pehmolelu-

ja. Siellä ovat saaneet tuhannet nallet 

apua vaivoihinsa ja sadat nallet ovat syn-

tyneet. Viimeisimpänä nallesairaalassa syntyivät 

Suomen presidentti  -nallet, joita syntyi vuonna 2017 yksi 

joka kuukausi.  

Mutta millaisin kotikonstein nalleja voi hoitaa?  Mikä 

on ensiapu repsottavaan korvaan tai kadonneeseen 

silmään? Mitkä ovat nalletohtorin tärkeimmät työ-

välineet ja kuinka nalletohtoriksi voi valmistua? 

Lue kirjan vinkit, niin sinustakin voi kehkeytyä 

nalletohtori ja voit perustaa vaikka oman 

nallesairaalan. 

isbn 978-952-304-195-0 | kl 85 | nidottu  | 210 x 240  mm | kansi tarja kettunen  | ilmestyy lokakuussa

SAri KAnALA

Luotsikadun 
nallesairaala
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Sari Kanala on lastenkirjailija, 

tietokirjailija sekä käsityöläinen, joka on 

kiinnostunut nallefilosofiasta. Kanala on 

kirjoittanut lasten tietokirjoja, lorukirjoja, 

satuja ja runoja.

Kuva: Sari Muhonen
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Metsäkeiju Siiri Sinisiipi on iltasatukirja, joka tutustuttaa lapset avuliaaseen metsäkeijuun ja 

hänen ystäviinsä. Kirjan sadut käsittelevät lempeästi lasten kohtaamia arkisia ja hankaliakin 

tilanteita, kuten kiusaamista, erilaisuuden kohtaamista tai vanhempien avioeroa. 

Yhdessä koettu iltasatuhetki on korvaamaton. Kuuntelevan lapsen on helppo eläytyä tari-

nan maailmaan. Hänen sanavarastonsa ja lausetajunsa rikastuvat, ja hän oppii ymmärtämään 

maailman monimutkaisiakin rakenteita. Tärkeintä on kuitenkin läheinen hetki tarinan äärellä.

mAiJALiiSA diecKmAnn

metsäkeiju 
Siiri Sinisiipi
iLtASAtuJA

isbn 978-952-304-185-1 | kl 85.1 | nidottu  | 160 x 200  mm | kansi tarja kettunen  | ilmestyy marraskuussa

Historiallisista lasten- ja 

nuortenromaaneistaan ja hupaisista 

alakouluikäisten kirjoistaan tunnettu 

kirjailija maijaliisa dieckmann 

muistaa lukeneensa uneen iltaisin 

niin omat poikansa kuin kaikki viisi 

lastenlastaan. Myös luokanopettajana 

hän on lukemalla välittänyt oppilailleen 

kielen rikkauden ja kirjoitetun sanan 

taian.

iltasatuja 
yhteisiin hetkiin



21

Voiko valtavasta surusta selviytyä?
Khao Lak, thaimaa 26.12.2004

Kaunis, lämmin aamu lomaparatiisissa.

7-vuotias Emma on isän kanssa rannalla,

kun mereltä vyöryy iso aalto, tsunami.

Jättiläisaalto murskaa talot ja hotellit.

Paljon ihmisiä hukkuu.  

Myös Emman äiti, isä ja pikkuveli kuolevat.

Emma palaa kotiin ilman perhettä.

Vuosia myöhemmin hän matkustaa isoäidin kanssa 

Khao Lakiin.

Emma haluaa löytää miehen,

joka pelasti hänet vedestä.

Hän haluaa myös jättää jäähyväiset rakkailleen.

Hiekalle jätetyt muistot on koskettava tarina surusta.

Se on myös tarina selviytymisestä, ja toivosta.

mArJA-LeenA tiAinen

hiekalle 
jätetyt muistot
isbn 978-952-304-183-7 | kl l84.2 | nidottu  | 138 x 210  mm | kansi tarja kettunen  | ilmestyy elokuussa

marja-Leena tiainen on palkittu kirjailija, 

ja hän on kirjoittanut aiemmin kolme suosittua 

selkoromaania: Kyttäyskeikka, Poika, joka katosi ja 

Tatu, Iiris ja Pääkallomies.

helppoa 
luettavaa!
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Supersuositut evakkonallet, Tauno ja Nelli, jatkavat seikkailujaan uuden kirjasarjan 

toisessa osassa. Karjalan Koivistolta evakkona Espooseen muuttanut Alma Akilina 

menee ystävänsä Matin kanssa kouluun. Se on tietysti jännittävää, semminkin kun 

lukeminen tuottaa päänvaivaa. Koulussa Hirmuinen Sanahiiri varastaa kirjaimet 

ja Kansakoulun Kalle kiusaa.

Taunon ja Nellin johdatuksella lapsi tutustuu Suomen historiaan ja saa mah-

dollisuuden käsitellä tärkeitä, ajankohtaisia asioita. Lukemaan oppiminen ei ole 

kaikille itsestäänselvyys. Toisaalta jokaisen meistä on opittava olemaan reilu ja 

ystävällinen muita kohtaan, vaikka he eivät osaisikaan samoja asioita kuin me 

itse. Sadun ja arjen kiehtovassa kieputuksessa lapsi nauttii tarinankulusta ja kau-

niista kielestä; samalla hän saa kannustusta ystävyyden vaalimiseen, erilaisuuden 

arvostamiseen ja myötätunnon kehittymiseen. Kirja sopii 6–10-vuotiaille.

SeiJA heLAnder
KuVituS Anne StoLt

tauno ja nelli 
hirmuinen Sanahiiri 

Taunon ja Nellin ohella kirjailija 

Seija helander kirjoittaa 

myös aikuisille ja toimii 

aktiivisesti niin lasten kuin 

ikäihmistenkin monipuolisten 

toimintamahdollisuuksien 

parantamiseksi.

Kuva-artesaani Anne Stolt 

debytoi kuvittajana Taunon ja 

Nellin ensimmäisessä osassa ja 

on sittemmin kuvittanut useita 

lastenkirjoja. Taunon ja Nellin 

akvarellin ja väriliidun yhdistelmä 

on saanut paljon kiitosta lukijoilta.

isbn 978-952-304-189-9 | kl 85 | sidottu  | 240 x 240  mm | kansi anne stolt  | ilmestyy elokuussa

Tauno ja Nelli sarjassa on 

aiemmin ilmestynyt Tauno 

ja Nelli evakkomatkalla.
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SeiJA heLAnder
KuVituS Anne StoLt

tauno ja nelli 
hirmuinen Sanahiiri 

tutustu ikimuistettavien koirakaverien elämään! 

Koirat ovat ihmisen erottamattomia kumppaneita ja mukana myös työntekijöi-

nä monissa ammateissa. Koirien kanssa harrastetaan huvin vuoksi ja tehdään 

töitä tosissaan. Osa koirista on jo julkkiksia, 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 työtehtävästä on myös pieni tie-

tolaatikko. Helppolukuinen kirja on suunnattu lapsille, mutta sen humoristiset 

ja lämminhenkiset kertomukset viihdyttävät ketä tahansa eläinten ystävää.

merVi heiKKiLä
KuVituS mArJo nYgård

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

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.

helppoa 
luettavaa!
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Maukka on kissa ja 

Väykkä on koira. 

Ne asuvat taivaansinisessä talossa mäen päällä. 

Mitä seuraa, 

kun kaksi hyvin erilaista 

asuu yhdessä? 

Tunteet ovat suuria.

Riidoilta ei voi välttyä,

mutta ystävyys on kestävää.

Maukka ja Väykkä vetoavat kaikenikäisiin lukijoihin. 

timo PArVeLA 

SeLKomuKAutuS riiKKA tuohimetSä

maukka ja Väykkä
isbn 978-952-304-174-5 | kl l84.2 | nidottu  | 160 x 200  mm | kansi tarja kettunen | ilmestyy syyskuussa

helppoa 
luettavaa!
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timo PArVeLA 

SeLKomuKAutuS riiKKA tuohimetSä

maukka ja Väykkä
Elvis Pärssinen, 15, 

on innoissaan, 

kun liekehtivähiuksinen Maritta tulee bändiin mukaan. 

Heti ensimmäisellä keikalla Elvis kuitenkin putoaa lavalta 

ja katkaisee koipensa. 

Koko kesä menee kainalosauvojen kanssa 

jalka kipsissä. 

Se menee myös eristyksissä mökillä, 

koska koti on putkiremontissa ja kännykkä rikki.

Elvis tappaa aikaa kirjoittamalla kirjan ja lähettää sen kilpailuun.

Loppukesästä bändi kaipaa taas laulajaa,

koska Maritta on menettänyt äänensä.

Onnistuuko Elvis pääsemään takaisin bändiin?

Voittaako hän Marittan rakkauden?

tAPAni BAgge

KuVituS hAnnAmAri ruohonen

Polttava 
rakkaus
isbn 978-952-304-190-5 | kl 84.2 | nidottu  | 138 x 200  mm | kansi hanna-mari ruohonen | ilmestyy elokuussa

tapani Bagge on julkaissut 

toistasataa kirjaa novellikokoelmista 

lastenkirjoihin ja rikosromaaneihin 

ja saanut mm. Laivakello-palkinnon 

nuortenkirjoistaan. Hannamari 

Ruohosen piirroskuvitus rokkaa rennosti 

hauskan tarinan mukana.

helppoa 
luettavaa!
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Laura täyttää 25 vuotta. 

Eikö silloin ole aika muistella mennyttä elämää?

Yhteen tavalliseen elämään mahtuu kommelluksia. 

Niitä sattuu, kun Laura etsii elämäänsä rakkautta. 

Välillä oikeasti sattuu,

mutta niin Laura löytää itsensä – ja Lauralle oikean. 

 

Lauralle oikea on selkoromaani, 

jossa Laura kertoo ystävyydestä ja ihastumisesta. 

Kirjaa voi kutsua selkokieliseksi ”chick litiksi”:

se kuvaa nuoren naisen elämän iloja ja suruja kevyesti.

 

tuiJA tAKALA

Lauralle oikea
isbn 978-952-304-191-2 | kl 84.2 | nidottu  | 138 x 200  mm | kansi tarja kettunen | ilmestyy elokuussa

tuija takala on 

helsinkiläinen äidinkielen 

ja suomen opettaja. 

Hän on kirjoittanut 

selkokielisiä novelleja 

ja runoja. Viimeisin 

selkorunojen 

kokoelma Onnen 

asioita ilmestyi 2017.

helppoa 
luettavaa!
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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 | ilmestyy syyskuussa

Tapani Baggen Alligaattori   

ilmestyi 2017.

helppoa 
luettavaa!
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Sukelluslaivalla maapallon ympäri kertoo kapteeni Nemosta 

ja hänen Nautilus-sukellusveneestään.

Kuka on kapteeni Nemo, 

jonka mukana eksyy mitä ihmeellisimpiin seikkailuihin 

matkalla maailman ympäri? 

Mikä on kapteenin salaisuus?

Alkuteos: Vingt mille lieues sous les mers. suomentanut O. A. Joutsen

JuLeS Verne

SeLKomuKAutuS Pertti rAJALA

Sukelluslaivalla 
maapallon ympäri
isbn 978-952-304-180-6 | kl 84.2 | nidottu  | 130 x 170  mm | kansi tarja Kettunen | ilmestyy elokuussa

Jules Vernen seikkailuklassikko jatkaa Avai-

men selkoklassikoita, joista aiemmin ovat 

ilmestyneet Viidakkopoika, Maailman ympäri 

80 päivässä ja Aarresaari

helppoa 
luettavaa!
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Kirjastokalenteri
2019
Perinteikäs Kirjastokalenteri ilmestyy 46:nen 

kerran. Sillä on vahva asema kirjastoalan am-

mattilaisten parissa, ja monessa kirjastossa sitä 

käytetään työtiimin yhteisenä työkaluna, josta 

löytyvät tärkeimpien yhteistyökumppanien kon-

taktitiedot ja kirjastoille merkittävät kulttuurin 

merkkipäivät ja tapahtumat. 

issn 0357-1599 | kl 02.053 | kierreselkä  | 148 x 210  mm | kansi tarja kettunen | ilmestyy marraskuussa



Yhteystiedot
Avain 
BtJ Finland oy
www.avain.net 
www.facebook.com/Avainpage

Osoite:  Väinö Tannerin tie 3, 01510 Vantaa 
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 
Viestintäjohtaja: Vilja Perttola, puh. 040 755  3319 
Arvostelukappalepyynnöt: info@avain.net  
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