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K esken vilkkaimman kirjasyksyn vietin viikonlopun mökillä omien 
vanhempieni kanssa. Toiveissani oli, että maaseudun hiljaisuus rau-
hoittaisi kiireisen mieleni. Kävikin päinvastoin: lähestyvät kirjamessut 
jännittivät ja tekemättömät työt stressasivat.

Hämmennystä aiheutti sekin, että suhteessa vanhempiini tunsin 
itseni jälleen lapseksi, korkeintaan teini-ikäiseksi. Ihmiselämän roolit istuvat syvässä 
ja koska oma perheeni ei ollut mukana, löysin itseni vanhasta roolistani tyttärenä.

Ruokapöytäkeskusteluissa huomasin kuitenkin, että isäni ajatukset kasvissyön-
nistä olivat kehittyneet sitten 90-luvun. Nuoret, minua paljon nuoremmat, ovat 
vaatimuksillaan nostaneet ilmastokysymykset osaksi myös meidän vanhempien 
tavallista jutustelua. Toki taustalla on tiedeyhteisön ja ympäristöjärjestöjen vuosien 
työ, mutta uskon, että ajattelumalleja ovat muuttaneet myös ihan tavallisten per-
heiden arkipäiväiset keskustelut. Kun lapsenlapset surevat omaa tulevaisuuttaan 
maapallolla, isovanhemman sydän voi särkyä. 

Sukupolvien väliset suhteet ja keskinäiset odotukset ovat isoja ajankohtaisia tee-
moja, jotka näkyvät myös kirjallisuudessa. Suurilla sukutarinoilla on pitkään ollut 
vankka paikkansa kaunokirjallisuudessa, mutta sukupolvien suhteita voi tarkastella 
myös lähempää, tämän hetken perspektiivistä. Norjalaisen Vigdis Hjorthin Perintö
tekijät alkaa perintöriidasta, jonka kautta lukijan eteen avautuu yhden hyvin huo-
nosti kommunikoivan perheen tarina. Vaikuttava romaani huutaa koko olemuksel-
laan oikeutta tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tämä on viesti myös Otto Gabrielssonin 
muistelmissa: hän on poika, jota isä Jörn Donner ei koskaan halunnut eikä koskaan 
hyväksynyt. Piia Leino taas pohtii Yliaika-dystopiassaan, millainen olisi Suomi, 
jossa kukaan ei saa elää yli 75-vuotiaaksi. 

Tulevaisuuden suuret haasteet vaativat yhä herkempää suhtautumista sukupol-
vien väliseen oikeudenmukaisuuteen, ja tässä on paikkansa myös vaikkapa nuorten 
maailmanparantajien kirjalla tai milleniaalilla ylisuorittajalla, joka kertoo millaista 
on olla Riittävän hyvä.

Suomeen tuskin saadaan enää yhtä Koko Kansan Sukupolviromaania. Moni-
äänisyys on tullut jäädäkseen ja toivottavasti vain vahvistuu.

johanna Forss
Viestintä- ja markkinointipäällikkö

PS Kyllä siitä mökkiretkestäkin oli hyötyä, mutta vasta kun olin lukenut Sanna 
Leinon Stressitohtorista, kuinka juuri minun kaltaisen ihmisen kannattaa kohdata 
stressi. 
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PI IA LEINO

YLIAIKA

Vuonna 2052 Suomi kukoistaa, ja pääkaupungin valkealla asfal-
tilla kulkee vain nuorekkaita ihmisiä. Hyvinvoinnilla on kuiten-
kin hintansa: Suomen kansalaisuus on rajattu alle 75-vuotiaille.

2020-luvun voimapoliitikko Annastiina Kankaanrinta on 
elänyt lähes täydellisen elämän ja valmistelee nyt exituksestaan 
tyylikästä mediatapahtumaa. Kukat ja lakanat on huolella valit-
tu ja shampanja viilennetty, vain viimeiset sanat ovat valitsemat-
ta. Särö harmoniassa laukaisee lopulta paniikin. Mitä kaikkea 
muuta Annastiinalta on jäänyt tekemättä ja voisiko virheet vielä 
korjata? 

Yliaika pohtii, mikä meitä ajaa ja mikä lopulta on valintojen 
paino. Olisiko mahdollista elää niin, ettei aika valuisi hukkaan?

Miten eläisit, 
jos tietäisit 

kuolinpäiväsi?

K aunoKirjallisuus

ISBN 978-951-52-5004-9
Sidottu, noin 250 sivua
Kansi Jussi Karjalainen
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy huhtikuussa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-5006-3

Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-5005-6

Piia Leinon edellinen romaani, EU:n kirjallisuuspal-
kinnon vuonna 2019 voittanut Taivas, sijoittui sekin 
2050-luvun Helsinkiin, mutta hyvin erilaiseen tulevai-
suuteen kuin Yliajan virtaviivaistetussa luksus-Suomessa. 
Molemmilla ajatusleikeillä on kuitenkin juurensa vah-
vasti nykyhetkessä. Tulevaisuus valitaan nyt, joka päivä 
uudestaan.

Piia leino (s. 1977) on helsinkiläinen toimittaja ja kir-
jailija, joka kirjoittaa ymmärtääkseen miten yhteiskunta 
toimii ja minne se on menossa. 
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KUVA: M IK KO R A SIL A

TaivaasTa KirjoiTeTTua:

Taivas on kiitettävän monitahoinen teos. Se analysoi 
lukuisia nykypäivän yhteiskunnallisia ilmiöitä ja 

ekstrapoloi niiden mahdollisia kehityslinjoja. Esillä 
eivät ole vain poliittiset teemat, vaan myös ihmismielen 

psykologiset ulottuvuudet. Päähenkilöidensä kautta 
kirjailija tarttuu muun muassa sukupuolikysymyksiin, 
minäkuvan ongelmiin, ihmisten välisiin valtapeleihin 
sekä siihen, kuinka samoista lähtökohdista voi päätyä 

aivan erilaisiin tulkintoihin ja loppupäätelmiin.
Toni Jerrman, Helsingin Sanomat

Piia Leinon Taivas on dystopia, 
jonka toivoisin saavan 

kansainvälistäkin huomiota. 
Niin taidokas, upeasti kerrottu 

ja maailmaltaan ehyt se on.
Lady Dandy -kulttuuriblogi
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REET TA A ALTO 

VADIM

Nuorella suomalaisnaisella on Pietarissa työharjoittelu-
paikka, vuokra-asunto pääkadun varrella ja videokamera. 
Eräänä päivänä hän tapaa taidenäyttelyn avajaisissa nahka-
takkisen miehen, joka vaikuttaa piinatulta kuin Nuoren 
kapinallisen James Dean. 

Vadimista tulee naisen muusa, kuvaamisen ja into-
himojen kohde, jonka vieraus pelottaa, mutta samalla 
kiihottaa. Epävakaata suhdetta värittävät suuret tunteet, 
väkivalta, vallankäyttö ja molempia painava menneisyy-
den taakka.

Rosoinen 
esikoisromaani 
vuosituhannen 

vaihteen 
Pietarista

K aunoKirjallisuus

ISBN 978-951-52-4596-0
Sidottu, noin 250 sivua 
Kansi Hilla Semeri
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy huhtikuussa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4400-0

Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-4983-8

Suorasukainen esikoisromaani kuvaa vuosituhannen vaih-
teen Pietaria, sen taiteilijapiirejä ja rosoisia ihmiskohtaloita. 
Se on sukellus kuumeiseen nuoruuteen, nuoren naisen kas-
vuun taiteilijaksi ja tuhoisan ihmissuhteen valtapeliin, jota 
ilmankaan ei voi olla.

reeTTa aalTo (s. 1976) on helsinkiläinen elokuvan tekijä. 
Hän on yksi episodielokuva Tottumiskysymys ohjaaja-käsi-
kirjoittajista ja tunnettu myös palkitusta animaatiostaan 
Pillua aloittelijoille. Vadim on hänen esikoisromaaninsa.
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VAPPU K ANNAS 

ROSA CLAY

Aina kun hän poistuu kotoaan, katseet ympäröivät häntä. 
Rosa on opettajatar, jumalanpelossa kasvatettu nuori nai-
nen. Mutta hän on myös poikkeus, kummajainen: orpotyttö 
Ovambomaalta, jonka lähetyssaarnaajat ottivat hoiviinsa ja 
toivat Suomeen.

Rosa kasvaa ankaran kasvattiäitinsä varjossa ja yrittää sa-
malla keriä kasaan omaa tarinaansa. Kuka on hänen oikea 
äitinsä? Voiko hänellekin olla paikka tässä maailmassa? Vaik-
ka Rosa on ujo ja arka, hän on henkisesti itsenäinen ihminen, 
jolla on vahva sisäinen maailma. Jopa kolkon ja syrjäisen 
ruukkikylän opettajattarena hän uskaltaa unelmoida jostain 
muusta: laulamisesta, kenties rakkaudesta.

Lyyrisen vahva-
tunnelmainen 

romaani 
erityislaatuisesta 

elämästä

K aunoKirjallisuus

ISBN 978-951-52-4997-5
Sidottu, noin 260 sivua 
Kansi Emmi Kyytsönen
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy huhtikuussa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4998-2

Vappu Kannaksen esikoisromaani perustuu löyhästi Rosa 
Clayn (1875–1959) elämänvaiheisiin Suomessa. Teos piirtää 
suurella herkkyydellä kuvaa poikkeuksellisesta naisesta, joka 
ponnistelee kertoakseen itse oman tarinansa. Se esittää pai-
navia kysymyksiä kertomisen etiikasta, suomalaisuudesta ja 
identiteetistä.

vaPPu K annas  (s. 1984) on kirjailija ja kirjallisuuden-
tutkija. Hänen esikoisrunokirjansa Morsian ilmestyi vuonna 
2018. Rosa Clay on hänen esikoisromaaninsa.
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VIGDIS HJORTH

PERINTÖTEKIJÄT

Kukaan teistä ei ole missään vaiheessa kysynyt minulta 
tari naani, ja se on ollut ja on edelleen minulle suuri suru, 
kirjoittaa vanhin tytär Bergljot sähköpostitse siskoilleen 
keskellä kiivasta riitaa kahdesta perintömökistä meren 
rannalla. 

Kirjan kertoja, vanhin tytär, on katkaissut välinsä 
lapsuuden perheeseen. Hän on käynyt terapiassa, psyko-
analyysissä. Hänelle on valjennut, mitä lapsena tapahtui. 
Hän ei odota perintöä, mutta kun veli kimmastuu epä-
oikeudenmukaisesta ennakkoperinnöstä, Bergljot ajautuu 
mukaan perhettä repivän kiistaan. 

Perintöriita avaa 
syvät haavat

K aunoKirjallisuus

ISBN 978-951-52-5052-0
Alkuteos Arv og miljø
Suomentanut Katriina Huttunen
Sidottu, noin 270 sivua
Kansi Elina Warsta
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy helmikuussa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-5053-7 

Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-5054-4

Vähitellen lukijan eteen avautuvassa perhedraamassa käsitel-
lään syvällisellä herkkyydellä syyllisyyttä ja oikeudenmukai-
suutta, kertomisen ja kuulluksi tulemisen tarvetta sekä sitä, mis-
tä olemme valmiita luopumaan pitääksemme kulissit pystyssä.

vigdis hjorTh  (s. 1959) on norjalainen kirjailija ja kriitik-
ko. Raivoisan rehellinen Perintötekijät on herättänyt Norjassa 
paljon keskustelua romaanista totuudenkerronnan välineenä. 
Kirja on ollut arvostelu- ja myyntimenestys ja saanut muun 
muassa arvostetun Kritikerprisetin. Se oli myös Pohjoismaiden 
neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokas.

”Hjorthin harkittu, 
kuivakan hauska 

ja usein järkyttävä 
romaani jättää 

lukijaan syvän ja 
pysyvän jäljen.”

Publishers Weekly
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TOM MALMQUIST

ILMA JOKA MEITÄ YMPÄRÖI

Etsiessään posliinilautasia juhliin vanhempiensa vinttikome-
rosta Tom löytää vanhan lehtileikkeen erään nuoren mie-
hen, Mikael K:n, selvittämättömästä murhasta. Hän muistaa 
tapauksen lapsuusvuosiltaan Huddingessa ja päättää alkaa 
selvittää lisää. Kuka oli Mikael K? Miksi hänet tapettiin? Et-
siessään vastauksia Tom kohtaa myös oman menneisyytensä.

Ilma joka meitä ympäröi on kertomus vieraudesta, yksinäi-
syydestä ja kaiken katoavaisuudesta. Ja vuodesta 1991. 

Rakastetun 
kirjailijan romaani 

yksinäisyydestä 

K aunoKirjallisuus

ISBN 978-951-52-4971-5
Alkuteos All den luft som omger oss
Suomentanut Outi Menna
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Satu Kontinen
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy maaliskuussa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-5009-4

Tom malmquisT  (s. 1978) on runoilija ja kirjailija. Hä-
nen esikoisromaaninsa, moninkertaisesti palkittu Joka hetki 
olemme yhä elossa oli vuoden kirjallinen tapaus kotimaassaan, 
ja lukijoiden rakastama myös Suomessa. Ilma joka meitä ym
päröi on Malmquistin toinen romaani.
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R ACHEL CUSK

KUNNIA

Omaäänisen trilogian päätösosassa Faye osallistuu kirjal-
lisuusfestivaaliin jossain päin Eurooppaa. Siellä hän tapaa 
tuttuja ja tuntemattomia kirjailijoita sekä muuta kirjallisuus-
väkeä – kuten tärkeilevän kriitikon, joka sanojensa mukaan 
rakastaa äärimmäiseen rehellisyyteen pyrkivää, ”vaikeaa, 
negatiivista kirjallisuutta” mutta joka samalla kokee, että 
tällainen kirjallisuus useimmiten johtaa vain umpikujaan.

Kunnia vie päätökseen kunnianhimoisen hankkeen raken-
taa uudenlaista romaanimuotoa. Rachel Cuskin tavoitteena 
oli riisua romaani perinteisestä juonesta ja tavanomaisista 
henkilöhahmoista. Itseref lektiivinen teos tutkii tällaisen 

Mestarillisesti 
kirjallisesta 

maailmasta ja 
kirjallisuudesta

”Henkeäsalpaava 
onnistuminen.” 

The New Yorker

K aunoKirjallisuus

ISBN 978-951-52-4886-2
Alkuteos Kudos
Suomentanut Kaisa Kattelus
Sidottu, noin 240 sivua 
Kansi Jussi Karjalainen
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy huhtikuussa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4887-9

kirjoittamisen mahdollisuuksia, kirjailijuutta ja koko pro-
jektin onnistumista. Kirjallisten piirien poseeraavaa ja kli-
seistä maailmaa kuvataan säälimättömästi, mutta sama katse 
kohdistuu myös kirjailijaan itseensä. Teoksen nimen voi tässä 
mielessä lukea vain ironisesti.

Englannissa asuva r achel cusK  (s. 1967) on lumonnut 
Ääriviivat-trilogiallaan niin kriitikot kuin lukijatkin ja herät-
tänyt paljon keskustelua kirjallisuuden rajoista ja fiktion kei-
noista. Myös useita omaelämäkerrallisia teoksia julkaissutta 
Cuskia pidetään yhtenä aikamme tärkeimmistä kirjailijoista. 

muisTa myös:

ääriviivaT
ISBN: 978-951-52-4602-8

siirTymä
ISBN: 978-951-52-4707-0
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MAGGIE NEL SON

JANE
– ERÄS MURHA / PUNAISET OSAT

Eräänä päivänä maaliskuussa 1969 kaksikymmentäkolme-
vuotias opiskelija Jane Mixer oli lähdössä käymään vanhem-
piensa luona. Hän oli järjestänyt itselleen kyydin opiskelu-
paikkansa Michiganin yliopiston kampuksen ilmoitustaululta. 
Janen ruumis löydettiin seuraavana aamuna läheisen hautaus-
maan porttien sisäpuolelta: häntä oli ammuttu kahdesti päähän 
ja kuris tettu. Samoihin aikoihin seudulla oli murhattu kuusi 
muuta nuorta naista, ja yleinen käsitys oli, että kaikki olivat sa-
man sarjamurhaajan, John Collinsin, uhreja. Virallisesti Janen 
murhaajaa ei kuitenkaan saatu selville.

Maggie Nelson, Jane Mixerin sisarentytär, syntyi muutama vuosi 
myöhemmin, ja hirvittävä tapahtuma varjosti hänen lapsuuttaan ja 
nuoruuttaan. Jane – eräs murha tutkii tapahtunutta runojen, proo-
san, Janen päiväkirjakatkelmien ja dokumentaaristen lähteiden 

Poikkeuksellinen 
true crime 

-yhteisnide

K aunoKirjallisuus

ISBN 978-951-52-5010-0
Alkuteos  Jane – a murder / 
The Red Parts
Suomentanut Kaijamari Sivill
Sidottu, noin 300 sivua 
Kansi Jussi Karjalainen
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy toukokuussa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-5011-7

kautta: Nelson yrittää palauttaa etualalle uhrin, tätinsä Janen. 
Jane on elegia, muistelma, jännityskertomus sekä tutkielma 
väkivallasta ja siitä, mitä voimme tietää toisista ihmisistä. 

Nelson työsti kirjaansa vuosikausia. Sen ilmestyessä 2004 
kävi ilmi, että DNA-tutkimusten ansiosta oli löytynyt uusi 
epäilty. Punaiset osat kuvaa näitä tapahtumia sekä niitä seu-
rannutta merkillistä oikeudenkäyntiä. Samalla kirja on kuvaus 
tyttöydestä, kasvamisesta, sisarussuhteista ja tutkielma siitä, 
millaisia henkilökohtaisia ja poliittisia seurauksia kuolleisiin 
valkoisiin naisiin fiksoituneella väkivaltakulttuurilla on.

maggie nelson (s. 1973) on yhdysvaltalainen kirjailija, 
runoilija, esseisti ja tutkija, joka asuu Los Angelesissa.
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OT TO GABRIEL SSON

RIKKARUOHO
Viimeinen kirje isälle

Yhdessä sinun kirjasi arviossa minua kutsuttiin hukka
kauraksi. Olen rikkaruoho, jota ei kuuluisi olla olemassa, 
jolla ei ole merkitystä eikä hyötyä kenellekään.

Otto Gabrielsson on kulttuurimies Jörn Donnerin poi-
ka, mutta vain harva tietää sen. Toisinaan vaikuttaa siltä, 
että Jörn Donner on myös itse unohtanut sen, ajattelee 
Otto, joka nyt on 38-vuotias. Niin kauan kuin muistaa 
hän on toivonut, että isä ottaisi yhteyttä tai edes vastaisi 
yhteydenottoon. 

Hyljeksityn 
pojan 

puheenvuoro

TieToKirjallisuus

ISBN 978-951-52-5045-2
Alkuteos Vildhavre – Sista
brevet till pappa
Suomentanut Laura Kulmala
Sidottu, noin 230 sivua
Kansi Fredrik Bäck
Kirjastoluokka 99.1
Ilmestyy huhtikuussa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-5046-9

Otto tarkkailee kateellisena ja etäisyyden päästä kahden 
veli puolensa elämää isänsä kanssa. Miksi he saavat olla todel-
lisia poikia, kun Otto on sysätty syrjään?

Nyt Otto kirjoittaa viimeisen kirjeen isälleen. On luulta
vasti aika, että esittäydyn sinulle. Olen sinun poikasi. Yhtä paljon 
kuin toiset poikasi. Sataprosenttisesti sinun lapsesi.

oT To gabrielsson  (s. 1981) asuu Tukholmassa ja opis-
kelee psykologiksi.
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JANNE AHJOPALO & OLGA PALO

RAKASTAN IHMISTÄ 
– keskusteluja biseksuaalisuudesta

Queer, pan, bi. Useampaan kuin yhteen sukupuoleen suun-
tautuvaa seksuaalista halua voi määritellä monella tapaa. 
Tärkeintä on pohtia, mikä itselle kulloinkin tuntuu luonte-
vimmalta, sillä seksuaalisuus voi myös olla liukuvaa ja ajan 
myötä muuttuvaa. 

Janne Ahjopalo ja Olga Palo käyvät kirjassa innostavaa ja 
avartavaa dialogia seksuaalisuuden eri ulottuvuuksista. Kes-
kustelua täydentävät viittaukset populaarikulttuuriin, tutki-
muksiin ja teoriaan sekä lukuisten eri-ikäisten ja seksuaali-
suuttaan eri tavoin toteuttavien haastateltujen kokemukset.  

Biseksuaalisuudesta on kirjoitettu vain vähän, vaikka 
seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus onkin aiheena 

Voit rakastaa 
ketä haluat

TieToKirjallisuus

ISBN 978-951-52-4865-7
Nidottu, noin 150 sivua
Kansi Sofia Pusa
Kirjastoluokka 32.2
Ilmestyy helmikuussa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4985-2

Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-4984-5

jo arkipäivää. Kirja tempaa lukijan mukaan keskusteluun. 
Tietoisuus erilaisista tavoista tuntea ja toteuttaa seksuaali-
suuttaan antaa voimaa ja liikkumatilaa elämän suurten kysy-
mysten edessä riippumatta siitä, miten itsensä määrittelee. 

janne ahjoPalo (s. 1977) on yhteiskuntatieteiden mais-
teri ja Yleisradion toimittaja, joka kirjoittaa verkkoon fea-
ture- ja uutisartikkeleita.

olga Palo (s. 1985) on helsinkiläinen sukupuolentutki-
muksen maisteri ja teatterintekijä, joka on käsitellyt töissään 
muun muassa feminismin ja sukupuolen kysymyksiä.



KUVA: AN NA AUTIO
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SANNA LEINO

STRESSITOHTORI
Enemmän itsetuntemusta, vähemmän stressiä

Stressi kuuluu elämään, ja usein se on jopa hyödyllinen 
ilmiö. Pitkittyneellä stressillä on kuitenkin vaikutuksia 
niin kehon kuin mielen terveyteen. Se edistää useiden eri 
sairauksien puhkeamista ja pahentaa jo olemassa olevia.

Stressitohtorin keskeinen sanoma on, että jokainen 
meistä kokee stressiä eri asioista ja eri tavoin. Omaa 
stressikokemusta ei pidä verrata muihin, ja avain stressin 
säätelyyn onkin itsetuntemus. Informatiivisen käsikirjan 
harjoitteiden avulla kartoitat oman elämäsi stressiteki-
jöitä ja omia stressaamis taipumuksiasi. Kirja ohjaa myös 
kädestä pitäen uusiin ratkaisuihin ja tapoihin, joilla vä-
hentää haitallista stressiä. 

Tunne itsesi, 
vähennä stressiä

TieToKirjallisuus

ISBN 978-951-52-4972-2
Nidottu, noin 192 sivua
Kansi Jyri Öhman
Kirjastoluokka 17.3
Ilmestyy tammikuussa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-5007-0

Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-5008-7

Miten lapsuus ja temperamentti vaikuttavat siihen mikä ai-
heuttaa stressiä juuri sinulle? Mitä stressi on ja miten tunnistat 
stressin? Miten säätelet stressiä ja rauhoitat kehoa ja mieltä? Mi-
ten vähennät stressitekijöitä omassa arjessa?

sanna leino  (s. 1976) on kasvatustieteen maisteri, joka on 
oman kokemuksen kautta syventynyt tutkimaan stressiä, sen 
syitä ja seurauksia Stressitohtori-blogissaan. Tähän kirjaan Leino 
on suodattanut helposti omaksuttavaan ja käytännönläheiseen 
muotoon uusimman tieteellisen tutkimustiedon, stressikirjalli-
suuden hyödyllisimmän annin sekä henkilö kohtaiseen kokemuk-
seensa pohjaavan tiedon.
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HELENA K ASTIK AINEN

PIKKUPOMOSTA JOHTAJAKSI
Nuoren naisen opas

Nuorena johtajaksi nousseen Helena Kastikaisen Pikku
pomosta johtajaksi on henkilökohtainen kasvutarina ja 
jokai sen nuoren naisen opas itsensä ja tiimin johtamiseen, 
tavoitteiden asettamiseen ja uraunelmien toteuttamiseen. 
Diili-finalistinakin tunnettu Kastikainen aloitti työnteon 
12-vuotiaana plokkaamalla astioita kahvilassa, ja 23-vuo-
tiaana hän oli yksi Suomen nuorimmista tavaratalojohtajista.

Tässä raikkaassa ja rehellisessä johtamisoppaassa Kasti-
kainen kertoo oman tarinansa johtajaksi kasvamisesta 
kaunistele matta, jotta lukija voi oppia niin hänen onnistu-
misistaan kuin virheistäänkin. Nuorena esimiehenä Kasti-
kainen toimi kuten luuli, että johtajan odotetaan toimivan 

Milleniaalin 
opas johtajaksi 
kasvamiseen

TieToKirjallisuus

ISBN 978-951-52-4975-3
Sidottu, noin 200 sivua 
Kansi Sofia Pusa
Kirjastoluokka 69.11
Ilmestyy helmikuussa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4999-9

Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-5000-1

– kunnes ymmärsi, ettei johtajuus tule tittelin mukana vaan 
lähtee omasta itsestä. Myös vastoinkäymiset, kuten loppuun-
palaminen, opettivat uudenlaista suhdetta työhön ja itseen.

Kirjassa annetaan kyytiä työelämän luutuneille käytän-
nöille ja tarjotaan konkreettisia työkaluja johtamistaitojen 
kehittämisen tueksi. On milleniaalien hetki ottaa peli hal-
tuun työpaikoilla!

helena K asTiK ainen  (s. 1991) on myynti- ja markki-
nointialan yrittäjä, #milleniaalijohtaja ja yritysmaailman 
Pikku Myy. Hän on saanut johtamiskoulutuksensa tavara-
talopäällikköjen valmennuksessa ja kantapääopistossa.

KUVA: M I IK K A PIRIN EN
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AUROR A AIR ASKORPI

RIITTÄVÄN HYVÄ
Selviytymisopas työelämään

Miksi niin moni meistä kokee riittämättömyyden tunnet-
ta etenkin työelämässä? Miten siellä määritellään riittävän 
hyvä? Aurora Airaskorpi alkoi pohtia asiaa toden teolla oman 
loppuunpalamisensa jälkeen. Riittävän hyvä -kirjan ydin-
sanoma on, että meidän jokaisen on opittava asettamaan 
rajoja omalle työnteolle ja hyväksymään riittävän hyvät 
loppu tulokset.

Airaskorpi on lukenut paljon alan kirjallisuutta ja haas-
tatellut kirjaansa sekä tavallisia työntekijöitä ja yrittäjiä että 
tunnettuja suomalaisia. Kuudessa luvussa tarkastellaan riittä-
mättömyyttä eri näkökulmista: Mitä riittämättömyys on? 
Mistä se johtuu, ja miksi se tuntuu vaivaavan etenkin naisia? 

Kannustava 
selviytymisopas 

moderniin 
työelämään

TieToKirjallisuus

ISBN 978-951-52-4974-6
Nidottu, noin 192 sivua
Kansi Aleksandra Forss

Kirjastoluokka 17.3
Ilmestyy tammikuussa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4986-9

Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-4987-6

Miten työyhteisössä ruokitaan riittävyyttä? Miten riität itse 
itsellesi?

Uupuneesta työntekijästä ei ole iloa kellekään. Jokaisen 
elämässä oma itse on se tärkein henkilö, josta pitää hyvää 
huolta. Kirja tarjoaa konkreettisia neuvoja, joiden avulla 
määritellä ja pitää kiinni omista rajoistaan. Suorasanainen, 
tarkkanäköinen ja hauska kirja kannustaa myös armollisuu-
teen omaa ja muiden rajallisuutta kohtaan.

aurora airasKorPi (s. 1986) on millenniaali ylisuorit-
taja, viestinnän asiantuntija ja sivutoiminen joogaopettaja, 
jonka motto on Keep it real.

KUVA: TERH I KORHON EN
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ANNIE GR ACE

SELVIN PÄIN
Löydä riippumattomuuden onni

Näytteleekö alkoholi liian suurta roolia elämässäsi? Pelkäät-
kö, ettet osaisi rentoutua tai juhlia ilman alkoholia? Onko 
pienestä tissuttelusta tullut pysyvä tapa kuin huomaamatta?

Selvin päin tarjoaa positiivisen ratkaisun erilaisiin alkoho-
linkäytön ongelmiin. Alkoholi on pohjimmiltaan myrkky, 
eivätkä sen haitat koske vain alkoholin suurkuluttajia. Tie-
dämme kaiken tämän, mutta miksi maljan kohottamisesta 
on niin vaikea luopua?

Annie Grace kertoo kirjassa suorasukaisesti oman tari-
nansa alkoholin varjosta, ja suodattaa selvälle yleiskielelle 
psykologian, neurologian ja muiden tieteiden uusimmat ja 
tärkeimmät löydökset siitä, miten mielemme on alttiina alko-
holille.

Kirja kaikille, 
jotka ovat joskus 

pohtineet 
juomistaan

TieToKirjallisuus

ISBN 978-951-52-4973-9
Alkuteos This Naked Mind
Suomentanut Tiina Ohinmaa
Nidottu, noin 256 sivua
Kansi Anna Makkonen
Kirjastoluokka 59.567
Ilmestyy tammikuussa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4995-1

Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-4996-8

Selvin päin auttaa lukijaa riippumattomaksi alkoholista 
– jos hän niin haluaa. Kun psyykkinen riippuvuus poistuu, 
ei alkoholia enää tee mieli. Silloin juomista voi helposti vä-
hentää (tai lopettaa sen kokonaan). 

annie grace eteni yritysjohdon huipulle ennen 30-vuo-
tispäiväänsä, mutta oli vaarassa menettää työnsä alkoholin-
käyttönsä takia. Hän tunnisti ongelmansa, mutta tahtoi 
löytää siihen uudenlaisen ratkaisun. Grace viettää nyt tasa-
painoista elämää – ilman alkoholia – miehensä ja kolmen 
lapsensa kanssa Coloradossa.
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LORR AINE MASSEY & MICHELE BENDER

CURLY GIRL -KÄSIKIRJA

Kyse ei ole vain kampauksesta – kyse on asenteesta. Vapauta 
kiharasi, ja muu seuraa perässä. Curly Girl -käsikirja on ohjel-
manjulistus, opaskirja ja vertaistukiryhmä yksissä kansissa. Se on 
suomalaisetkin villinneen Curly Girl -menetelmän kehittäjän kat-
tava opas luonnonkiharoiden esiintuomiseen, niiden hoitoon ja 
stailaamiseen sekä omien hiustenhoito tuotteiden valmistamiseen.

Menetelmän luoneen Lorraine Masseyn motto kuuluu: kohtele 
hiuksiasi yhtä hellästi kuin parasta kašmirneulet tasi. Curly Girl 
-käsikirjan avulla taiot kiharoistasi upeammat kuin koskaan!

Curly Girl 
-ilmiön 

aloittanut kirja 
nyt suomeksi!

TieToKirjallisuus

ISBN 978-951-52-4959-3
Alkuteos Curly Girl – 
The Handbook
Suomentanut Arja Kantele
Nidottu, 200 sivua
Kansi Nora Kitinmäki
Kirjastoluokka 59.31
Ilmestynyt

lorraine massey on kiharahiuksisiin asiakkaisiin 
erikoistuneen kampaamoketjun perustaja ja osaomistaja. 
Kiharoiden hiusten hoitaminen ja leikkaaminen niiden 
omilla ehdoilla on hänen intohimonsa. Hän myös kou-
luttaa muita kampaamoalan asiantuntijoita kiharoiden 
käsittelyyn.
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EVELI INA KOSK IR ANTA & MARI UUSIVIRTA

VAIKUTA!
Maailmanparantajien kirja

”Koska johtajamme käyttäytyvät kuin lapset, meidän lasten 
täytyy ottaa vastuu”, julisti Greta Thunberg, joka käynnisti 
esimerkillään koululaisten kansainvälisen ilmastolakko-
liikkeen.

Vaikuta! Maailmanparantajien kirja kertoo, miten ak-
tivistit toimivat paremman maailman puolesta. Nuorille 
suunnattu journalistinen tietokirja kannustaa lukijaa etsi-
mään itselleen sopivimmat keinot ja tarttumaan toimeen 
epäkohtien korjaamiseksi. Inspiroituminen ja yhteistyö ovat 
vain klikkauksen päässä. Raha ja ikävuodet eivät enää ole 
edellytys ääneen pääsylle, vaan kuka vain voi aloittaa vallan-
kumouksen. 

Aktivismin 
aika on nyt

nuoreT, TieTo

ISBN 978-951-52-5003-2
Nidottu, noin 300 sivua
Kansi Jolanda Jokinen
Kuvitus Jolanda Jokinen
Kirjastoluokka N30.7
Ilmestyy maaliskuussa
Ikäsuositus 12+

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4978-4

Kirja kertoo 18 tarinaa rohkeista nuorista ja yhteisöistä 
Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja ympäri maailmaa. Nuoret 
näyttävät, että maailma muuttuu, kun sitä muutetaan. Ja että 
yksi ihminen voi saada paljon aikaan, mutta ei koskaan yksin.

eveliina KosKir anTa  (s. 1988) ja mari uusivirTa 
(s. 1990) ovat vapaita kirjoittajia Tampereelta. Koskiranta 
on yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on perehtynyt moni-
perustaiseen syrjintään ja yhdenvertaisuuteen. Uusivirta on 
kokenut freelance-journalisti, joka on työskennellyt yhteis-
kunnallisten ilmiöiden ja oikeudenmukaisuuden parissa mm. 
Docventuresissa.
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MERI  NYK ÄNEN

LÖYDÄ OMA POLKUSI
Nuorten uraopas

Mikä sinusta tulee isona? Nuoret kuulevat kysymyksen 
usein, ja se voi aiheuttaa hämmennystä tai jopa ahdistusta 
ylä koululaiselle, joka vasta pohtii millainen ihminen hän on.

Toimittaja Meri Nykänen kertoo kannustavasti, selkeästi 
ja nuoria kunnioittaen, millaisia ammatteja maailmassa on 
ja miten niihin voi päästä. Konkretiaa uraihmettelyyn tuo-
vat erilaisille urille päätyneiden ihmisisten haastattelut. He 
kertovat, millainen heidän tyypillinen työpäivänsä on – jos 
sellaista on – mistä he työssään pitävät, miten he päätyivät 
alalle ja miten he löysivät polkunsa.

Koulun uudessa opetussuunnitelmassa itsearviointia ja 
-ohjautuvuutta odotetaan yhä nuoremmilta koululaisilta. Se 
kannustaa itsenäisyyteen ja valmistaa elämää varten, mut-

Kuka päättää, 
millaisesta 

tulevaisuudesta 
nuori haaveilee?

nuoreT, TieTo

ISBN 978-951-52-4977-7
Nidottu, noin 128 sivua
Kansi Tuomas Kärkkäinen
Kirjastoluokka N38.8
Ilmestyy maaliskuussa
Ikäsuositus 12+

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-5012-4

ta nuoret voivat kokea nämä odotukset myös painostavina. 
Tämä opas kannustaa nuorta löytämään oman juttunsa 
ja luottamaan itseensä. Siinä kerrotaan myös käytännön 
vinkkejä itseä kiinnostavan alan tavoittelemisesta. Kirjassa 
on kolme osaa: oman jutun löytäminen, tositarinoita työ-
elämästä ja mun elämä & arki.

meri nyKänen (s. 1976) on toimittaja, joka haaveili nuo-
rena psykologin ammattista. Hänen ensimmäinen alan työ-
paikkansa oli kesätoimittajan työ nuortenlehti Demissä. Nyt 
hän työskentelee päätoimittajana mielenterveyttä edistäväs-
sä Tunne & Mieli -lehdessä, jossa hän saa haastatella myös 
psyko logeja – noita nuoruutensa idoleja.
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SAR AH CROSSAN

KUUNNOUSU

Seitsemäntoistavuotias Joe ei ole nähnyt veljeään kymme-
neen vuoteen. Ei Ed varsinaisesti häipynyt. Se oli rajumpi 
juttu. Ed on telkien takana – ja odottaa kuolemantuomiota.

Nyt Edin teloituspäivämäärä on määrätty, ja aika käy 
vähiin. Joe tahtoo viettää viimeiset viikot veljensä kanssa. 
Viis siitä, mitä muut ajattelevat, ja riippumatta siitä oliko Ed 
syyllinen siihen rikokseen, josta hänet tuomittiin. Onko sillä 
loppujen lopuksi edes väliä?

Koskettava romaani 
veljeyden voimasta 

mahdottoman 
edessä

nuoreT

ISBN 978-951-52-4988-3
Alkuteos Moonrise
Suomentanut Kaisa Kattelus
Sidottu, noin 400 sivua
Kansi Hilla Semeri
Kirjastoluokka N84.2
Ilmestyy huhtikuussa
Ikäsuositus 12+

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4989-0

Sydäntä riipaisevan koskettava säeromaani kysyy isoja, 
aina ajankohtaisia kysymyksiä: Mikä on elämän arvo? Mitä 
voi antaa anteeksi? Miten jäähyväiset oikeastaan tulisi jättää?

sarah crossan on irlantilainen kirjailija. Hänen romaa-
ninsa Yksi (Kustantamo S&S 2018) voitti lukuisia nuorten-
kirjapalkintoja, muun muassa arvostetun CILIP Carnegie 
-mitalin vuonna 2016.
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SANNA PELLICCIONI

HAIKUJA RÄJÄHTÄVILLE 
SYDÄMILLE

Kuvittajana ja lastenkirjailijana tunnetun Sanna Pelliccionin 
ilmaisuvoimaisissa haikuissa kaikuu nuoruuden vimma, voi-
ma ja herkkyys, pelot, toiveet ja haaveet. 

”Kirjoitan haikuja, koska niiden muoto on niin hieno. 
Haikut ovat samalla keveitä ja syviä, helppoja ja hitaasti 
avautuvia. Haiku voi läväyttää muutamalla tavulla auki koko 
maailman, tiivistää epätoivon tai henkäistä ulos järkyttävän 
ihastumisen parilla rivillä.”

nuoreT

ISBN 978-951-52-5048-3
Sidottu, noin 64 sivua 
Kansi Sanna Pelliccioni
Kirjastoluokka N85.2
Ilmestyy helmikuussa
Ikäsuositus 9+

Taka-ajatuksena on myös kannustaa kirjoittamaan omia 
runoja itselle tärkeistä aiheista – runoilu auttaa pysähtymään, 
pohtimaan tuntojaan, eikä sen tarvitse olla vaikeaa. Haikun 
muoto ohjaa kirjoittamista ja vapauttaa mielikuvituksen.

sanna Pellicc ioni  (s. 1976) on kuvittaja ja lasten-
kirjailija. Pelliccionin suomalais-italialainen perhe asuu 
Helsingissä.

Valo ja vesi.
Sateenkaaren väreissä
saavut luokseni.
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K ARIN ERL ANDSSON

KUKISTAJA

Taistelu Silmäterästä vie Mirandan ja Sirkan valtakunnan 
läntisiin osiin, yli viljavien, keväisten peltojen aina Kuningat-
taren kaupunkiin, jossa kadut on päällystetty helmillä. Ku-
ningattaren palatsista he löytävät erikoisen akvaarion ja pala-
pelin palat asettuvat paikoilleen. Viimein he saavat tietää, 
kuka Iberis todella on, ja mitä hän on koko ajan tavoitellut.

Miranda ja Sirkka lähtevät vielä kerran merelle, tällä ker-
taa kuningattaren laivalla. Lopulta heille selviää, mitä on ta-
pahtunut kaikille heille, jotka katosivat etsiessään Silmäterää.

Kukistaja on suuri lukunautinto kaikille, jotka ovat seu-
ranneet Mirandan ja Sirkan seikkailuja Taru Silmäterästä 
-sarjan alusta lähtien.

Taru Silmäterästä 
-romaanisarjan 
neljäs ja
viimeinen osa 

nuoreT

ISBN 978-951-52-4990-6
Alkuteos Segraren
Suomentanut Tuula Kojo 
Sidottu, noin 250 sivua
Kansi Sami Saramäki
Kirjastoluokka L84.2
Ilmestyy helmikuussa
Ikäsuositus 9–15

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4992-0 

Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-4991-3

Sarjan ensimmäinen osa, Helmenkalastaja, sai Runeberg 
Junior -palkinnon ja oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston 
lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi. Kukistaja 
on vahva ja kaunis lopetus sarjalle, jolla Erlandsson osoittaa 
olevansa yksi aikamme suurista tarinankertojista. 

Karin erlandsson (s. 1978) on syntynyt Uudessakaarle-
pyyssä. Hän asuu Maarianhaminassa, Ahvenanmaalla. Vuo-
desta 2014 lähtien on hän julkaissut teoksia sekä aikuisille 
että lapsille. 
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MALIN K LINGENBERG

PaTriK ja suPersenioriT 3: 

VÄÄRÄ BERTTA

Haba-Tero narskuttelee raivoissaan hampaitaan. Hän on 
kätyreineen virunut vankeudessa jo monta kuukautta. 
Ja se on supersenioreiden syytä! Mutta sitten hän saa 
loistavan idean, jonka avulla voi kostaa! Mestariroisto 
Hilla Alvi, joka on erikoistunut kemiaan, hypnoosiin ja 
spagaatteihin, on vapautumassa vankilasta. Häntä yh-
teistyö Haba-Teron ryöväreiden kanssa kiinnostaa. Pian 
superseniorit joutuvatkin todelliseen vaaraan.

Vauhdikas 
sarja ala-

koululaisille

muisTa myös:

seniorivoimaa
ISBN 978-951-524712-4

irene ja seTelisiePPo
ISBN 978-951-52-4878-7

l aPseT

ISBN 978-951-52-5001-8
Alkuteos Den Falska Bernice
Suomentanut Outi Menna
Sidottu, noin 136 sivua
Kuvitus ja kansi Tiina Konttila
Kirjastoluokka L84.2
Ilmestyy maaliskuussa
Ikäsuositus 6–9

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-5002-5

Paljon riippuu taas Patrikista ja Irenestä. Miksi mummin ystä-
vättärellä Bertalla on matkalaukussaan tyhjä peruukki laatikko? 
Miksi superseniorien tutut jäsenet käyttäytyvät yhtäkkiä aivan 
kummallisesti? Entä miten potkurireppua ohjataan?

malin Klingenberg (s. 1979) on suomenruotsalainen kirjai-
lija, joka on palkittu Runeberg Junior -palkinnolla. Väärä Bertta 
on hilpeän Patrik ja superseniorit -sarjan kolmas osa.
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ELIAS & AGNES VÅHLUND 

KÄSIKIRJA SUPERSANKAREILLE
Osa 3: Uusia voimia

Supersankari Punanaamioksi ryhtyminen on muuttanut Ali-
san koko elämän. Hän on saanut itseluottamusta ja uskaltaa 
ensimmäistä kertaa elämässään sanoa mitä ajattelee, mutta 
koulussa hän on yhä yhtä yksin kuin ennenkin. 

Iltaisin Alisa lentelee Punanaamiona kaupungin yllä ja 
taistelee rikollisia vastaan. Kaikki varkaat ja muut roistot 
pelkäävät supersankarimme kohtaamista. Kaikki paitsi 
kaupungin vaarallisin kelmi, Wolframi. Häntä eivät lentä-
vät supersankarit pelota ja hän on vannonut nappaavansa 
Punanaamion. Ennättääkö Alisa saada Wolframin telkien 
taakse ennen kuin hän jää itse kiipeliin?

muisTa myös:

osa 1: KäsiKirja
ISBN 978-951-52-4698-1

osa 2: Punanaamio
ISBN 978-951-52-4862-6

Nuoren 
supersankarin 

seikkailut 
jatkuvat!

l aPseT

ISBN 978-951-52-4980-7
Alkuteos Handbok för
superhjältar del 3. Ensam
Suomentanut Arja Kantele
Sidottu, 96 sivua
Kirjastoluokka L84.2
Ilmestyy maaliskuussa
Ikäsuositus 6–9

Käsikirja supersankareille on vauhdikas kirjasarja lapsesta, 
joka ottaa ohjat omiin käsiinsä. Sarjan toinen ja kolmas osa 
valittiin Ruotsissa vuoden lastendekkariksi vuonna 2018.

Alisan seikkailut jatkuvat sarjan neljännessä osassa Susi 
tulee.
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AK I-PEK K A SINIKOSK I  (TEK STI) & ILJA K AR SIK AS (KUVITUS)

KUUN VALOSSA

Kun olin pieni, äitini lensi kuuhun. Hän oli töissä sirkuksessa 
ja sinä yönä hänet ammuttiin ilmaan kuten tavallisestikin. 
Se ei kuitenkaan ollut tavallinen ilta, sillä ilma oli kuulas 
ja taivas täynnä taikuutta. Äitini noustua ilmaan hän vain 
jatkoi lentämistä. Läpi teltan, halki pilvien, koko matkan 
kuun kamaralle. Siellä hän nyt istuu. Katselee elämäämme 
ja hymyillee.  

Aki-Pekka Sinikoski debytoi kauniilla, filosofisella tari-
nalla, jota Ilja Karsikkaan taidokkaat akvarellikuvitukset 
täydentävät. 

Rakkauden merkitystä, olemassaoloa ja elämän tarkoi-
tusta pohtiva herkkä ja haikea teos tuo mieleen maailman-

Lohdullinen 
kertomus 

rakkaudesta 
ja tavallisen 

elämän taiasta

l aPseT

ISBN 978-951-52-5014-8
Ilmestyy yhtä aikaa ruotsiksi
nimellä Under månen
Sidottu, 40 sivua 
Kansi Ilja Karsikas
Kirjastoluokka L85.2
Ilmestyy huhtikuussa
Ikäsuositus 5+

kirjallisuuden lastenklassikot, kuten Antoine de Saint-Exupéryn 
Pikku Prinssin tai Astrid Lindgrenin Mio, poikani Mion.

aKi-PeKK a siniKosKi  (s. 1978) on kahden lapsen isä ja 
valokuvataiteilija, joka rakastaa merta ja tuulta. Hänen valo-
kuviaan on ollut esillä mm. Sydneyssä, New Yorkissa ja Hel-
singissä. Kuun valossa on hänen ensimmäinen lastenkirjansa.

ilja K arsiK as  (s. 1978) on helsinkiläinen kuvittaja, joka 
toimii monialaisesti taiteen ja visuaalisen suunnittelun parissa. 
Hän tekee muun muassa lastenkuvakirjoja, graafista suunnit-
telua, kuvataidetta ja musiikkia. 
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L AUR A ERTIMO (TEK STI) & SATU KONTINEN (KUVITUS)

LUMOTUN MAAN KARTASTO

Lumotun Maan kartasto on kaunis lasten tietokirja, joka yh-
distää sadut ja faktat mielikuvitusta kutkuttavalla tavalla. 
Kirjan kymmenen sadulta kuulostavaa tarinaa kertovat erääs-
tä planeetasta, joka on oikeasti olemassa. Lue huolella! Erotat 
varmasti totuuden tarinoista.

Maailmasta ei voi piirtää karttaa, joka olisi ihan tarkasti 
totta. Palloa kun ei voi kuvata littanana, eikä suurta mai-
semaa voi puristaa yhdelle sivulle jättämättä jotain tärkeää 
pois. Niinpä jokainen hyväkin kartta on lopulta tarina, jota 
luet omien kokemustesi ja tietojesi läpi.

Kirjaan on valittu kymmenen tarinaa ja niille kullekin 
kymmenen karttaa. Sekä kirjan kuviin että teksteihin on 
kätketty tiedon aarteita. Samaan kirjaan mahtuvat niin 

Lumoava kirja 
maapallon 
todesta ja 
tarusta!

l aPseT

ISBN 978-951-52-4880-0
Sidottu, noin 48 sivua
Kansi Satu Kontinen
Kirjastoluokka L85.22 
Ilmestyy maaliskuussa
Ikäsuositus 7–12

kerto mukset ilmastosta, kasvien välisestä rakkaudesta, arkeo-
logisista aarteista kuin kartta tarinoiden pikkuväestä eli kei-
juista ja menninkäisistä. Kartasto on täynnä vihjeitä, jotka 
johdattavat lukijaa eteenpäin.

laura erTimo (s. 1977) on tietokirjailija ja maantieteilijä. 
Hänen lastenkirjatuotantonsa käsittelee ihmisen ja luonnon 
monimuotoisia suhteita.

saTu KonTinen  (s. 1976) on graafinen suunnittelija ja 
kuvittaja. Hänen kuvittamansa Yö – kirja unesta ja pimeän 
salaisuuksista sai Vuoden kaunein kirja -tunnustuksen 2016.
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K RISTIN ROSK IF TE

KAIKKI LASKETAAN

Kaikki lasketaan on hauska ja filosofinen etsi ja löydä 
-kirja laskemisesta. Kaikki alkaa nollasta, ja toisin kuin 
useimmissa lasten numerokirjoissa, laskeminen jatkuu 
miljardiin ja äärettömään asti. Kirjassa kohdataan erilai-
sia ihmisiä erilaisina kokoonpanoina ja erilaisissa ympä-
ristöissä, koulussa, kirjastossa, puistossa, kotona... Monet 
hahmoista nähdään useamman kerran, jolloin kirjasta 
voi lukea ja keksiä erilaisia tarinoita, jotka risteävät ja 
liittyvät toisiinsa. 

Kirja on täynnä yksityiskohtia, laskettavaa ja löydet-
tävää, ja kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa: 
jokainen on mukana laskuissa, jokaisella on merkitys.

Ainutlaatuinen 
omaan ajatteluun 
rohkaiseva 
puuhakirja 

l aPseT

ISBN 978-951-52-4979-1
Alkuteos Alle sammen teller
Suomentanut Arja Kantele
Sidottu, 64 sivua
Kansi Kristin Roskifte
Kirjastoluokka L85.22
Ilmestyy helmikuussa
Ikäsuositus 5+

Norjalaisen KrisTin rosKiF Ten  tarkoituksena on ollut 
luoda teos, joka rakentaa myötätuntoa ja yhteisymmärrystä ih-
misten välille. 

Kaikki lasketaan voitti vuoden 2019 Pohjoismaiden neuvoston 
lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon. Raadin mukaan kysees -
sä on lajissaan ainutlaatuinen ja vaikuttava kuvakirja, jossa ku-
vien ja tekstin yhdistelmä nostaa esiin suuria emotionaalisia ja 
eksistentiaalisia kysymyksiä. Kuinka paljon toisesta voi tietää? 
Miten tietää, mikä on totta? Mikä elämän tarkoitus on? Norjas-
sa kirja oli Brage-ehdokas ja voitti vuoden kauneimman kirjan 
kultamitalin.
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JESSICA LOVE

JULIUS ON MERENNEITO

Julius on pieni poika, joka rakastaa merenneitoja. Mummin 
kanssa metrossa Julius näkee kolme ihanaa merenneitoa, ja 
pian hän ei osaa muuta ajatellakaan. Juliuskin haluaa olla 
merenneito. Mutta mitähän mummi siitä ajattelee?

Koskettavassa ja keskustelua herättäneessä kuvakirjassa 
rohkaistaan jokaista lasta olemaan oma itsensä, ja näytetään, 
kuinka tärkeää on tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin 
on. Guassivärein ruskealle paperille toteutettu kuvitus vie 
eläväiseen New Yorkiin.

Toisen 
hyväksyminen 
on rakastamista

l aPseT

ISBN 978-951-52-4970-8
Alkuteos Julian is a mermaid
Suomentanut Ari Jaatinen
Sidottu, 40 sivua
Kansi Jessica Love
Kirjastoluokka L85.2
Ilmestyy tammikuussa
Ikäsuositus 3+

jessica love  on yhdysvaltalainen teatterinäyttelijä ja 
kuvittaja. Julius on merenneito on hänen esikoisteoksensa. 
Kuvitus palkittiin Bolognan lastenkirjamessuilla parhaasta 
esikoiskuvituksesta 2019.
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POK K ARIT JA Ä ÄNIK IRJAT

CILL A & ROLF BÖRJLIND

POLTTOPISTE
PoKK ari
ISBN 978-951-52-5050-6
Ilmestyy huhtikuussa 

OLGA KOK KO

MUNAMETSÄ
PoKK ari
ISBN 978-951-52-5051-3
Ilmestyy toukokuussa

R AISA OMAHEIMO

SYDÄN 
ä äniKirja    
ISBN 978-951-52-4966-1
Ilmestynyt      

ANTON MONTI

MINNE MENET, 
ITALIA?

ä äniKirja
978-951-52-4967-8 
Ilmestynyt

REB ECCA SOLNIT

MIEHET SELITTÄVÄT 
MINULLE ASIOITA

ä äniKirja
978-951-52-4968-5 
Ilmestynyt

ANNASTI INA HEIK K IL Ä

MIKSI RANSKA 
RAIVOAA?

ä äniKirja
978-951-52-4911-1
Ilmestynyt
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PALK INTOJA JA E HDOK KUUK S IA 2019

PIIA LEINO: TAIVAS

EU:N K IRJALLISUUSPALK INTO

H ELM E T-
K IRJALLISUUSPALK INTO

EVA FRANTZ: 
KAHDEKSAS NEITO

VUO D EN JO HTO L AN K A

MARCUS ROSENLUND: 
SÄÄ JOKA MUUTTI 
MAAILMAA

TIEDO N JULK ISTAM ISEN 

VALTIO N PALK INTO

EVA FRANTZ: 
OSASTO 23

RUN EB ERG 

JUN IO R

MAIJA & ANSSI 
HURME: 
VARJOSTAJAT

RUDO LF KO IVU 

-KUN N IAMAIN INTA 

KATRIINA HUTTUNEN: 
SURUN ISTUKKA

H EL SINGIN SANO M IEN 

ESIKO ISK IRJAPALK INTO-

EH DO K A S

TAINA TERVONEN 
& ANNA AUTIO: 
HUKKUNEET 

TIE TO K IRJALLISUUD EN 

FIN L AN DIA-EH DO K A S


