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V

iime vuosina omaelämäkerrallinen kirjallisuus, sekä tieto- että
kaunokirjoissa, on kasvattanut suosiotaan, kenties reaktiona niin
sanottuun totuudenjälkeiseen aikaan sekä identiteettipoliittisen
keskusteluun kulttuurisesta omimisesta: ikään kuin vain siitä,
mistä oman välittömän kokemuksensa kautta voi tietää, voisi
puhua ja kirjoittaa, jopa kaunokirjallisuutta. Näyttää siltä, että kirjallisuus
reagoi nykyiseen kaoottiseen ja pirstaloituneeseen todellisuuteen vähintään
kaksijakoisesti: maailmalla on jälleen tullut muodikkaaksi toisaalta vaikkapa
romanttinen viihdekirjallisuus, joka tarjoaa lukijalleen suloista pakoa todelli
suudesta, ja toisaalta ihmisten autenttiset, eletyt ja koetut tarinat, jotka on
kerrottu kaunok irjallisin keinoin. Genre voi olla autofiktio tai muistelma,
olennaista on, että lukija tunnistaa toden tekstissä.
Voitokkaan autofiktion rinnalle on kuitenkin noussut myös toisenlaisia ääniä.
Perinteisen realistisen proosan kriisiin voi vastata myös kirjallisuus, joka ei ota
ensisijaiseksi referenssikseen todellisuutta tai todentuntua – kirjallisuus, joka
ei ole kiinnostunut mimesiksestä, joka ei väitä luovansa kokonaista uskottavaa
maailmaa eikä väitä esittävänsä elämää sellaisena kuin se on. Silloin hypätään
todentunnun tuolle puolen: surrealistisiin dystopioihin, maagiseen realismiin,
ehkä jopa science fictioniin. Tarkastellaan jälleen sitä, mitä nimenomaan kauno
kirjallisuus, fiktio, voi tehdä. Samalla tietysti pyritään näyttämään jotain
olennaista ihmisen kokemuksesta, mutta erilaisin keinoin.
Kustantamo S&S:n kirjasyksyssä ilahduttavat kotimaiset uutuudet, jotka
tarttuvat rohkeasti erilaisiin fiktion keinoihin: Raisa Omaheimon romaanin pää
henkilö repii sydämen rinnastaan ja elää ilman sitä. Annastiina Stormin nainen
matkustaa menneisyyteensä ja astuu satuun. Amerikkalaisen Carmen Maria
Machadon hyytävät dystooppis-feministiset novellit kutsuvat lukijan astumaan
kerta toisensa jälkeen tuntemattomalle maaperälle, jolta lukija ei palaa ennallaan.




Mirjam Ilvas
Kustantaja
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KUVA: MIIKK A PIRINEN

Hengitin kylmää yöilmaa keuhkoni
täyteen, kohotin käteni pään
yläpuolelle ja heitin. Päästin
sydämestäni irti, se liukui pois
käsistäni, se lensi. Se höyrysi
kylmässä ilmassa, minun
hengitykseni höyrysi ja sen höyryn
läpi sydämeni lensi. Katsoin sen
perään, se mätkähti pyörätielle.
Ylhäältä katsottuna se näytti
pieneltä märältä kohdalta katua.
Katulamppujen keltaisessa valossa
mustalta. Sen ohitti yksi lenkkeilijä,
yksi pyörää taluttava asunnoton
ja seurue, joka nauroi kovaan
ääneen. Kukaan ei nähnyt sitä.
Sinne se sopi, hampurilaiskääreiden,
neulojen, käytettyjen nenäliinojen ja
kondomien, hylättyjen parittomien
kenkien ja muovikassirepaleiden
sekaan oikein hyvin. Sinne se
katoaisi. Minun käteni olivat
tahmeat. Suljin ikkunan ja jätin sen
kahvaan tahmeita ruskeita jälkiä.
Ne ehtisi siivota myöhemmin. Paitani
oli edestä märkä, napitin sen kiinni.
Istuin sängylle. Hengitin.

Kaunokirjallisuus
ISBN 978-951-52-4863-3
Sidottu, noin 200 sivua
Kansi Jussi Karjalainen
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy syyskuussa

Voiko ilman
sydäntä elää?

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4896-1

R AISA OMAHEIMO

SYDÄN
Nainen heittää sydämensä ulos.
Elämä sen kanssa on käynyt mahdottomaksi: sen takomista ja muljahtelua, sen vaatimuksia ja levottomuutta ei
voi enää kuunnella. Hän on yrittänyt hiljentää sydämensä
raskaalla työllä, piiskaamalla sitä, olemalla sille kova.
Nainen on rakastunut monta kertaa. Hän on kuvitellut,
että rakkaudet ovat erilaisia, mutta jokainen rakkaus ottaa
saman muodon, etenee joka kerran samalla tavalla, vääjäämättä kohti loppuaan. Lopulta hän jää yksin, ja sitten
tulevat hait.

Tummasävyinen ja surrealistinen esikoisromaani tutkii
rakkaudenkaipuuta omintakeisesti ja pelottomasti.

Raisa Omaheimo (s. 1977) on helsinkiläinen taiteilija,

joka on käsitellyt yksityisen ja yleisen rajapintoja näytelmä
käsikirjoituksissaan Läski ja Häiriö. Sydän on hänen
esikoisromaaninsa.

3

Esikoisromaanista kirjoitettua:

Kaunokirjallisuus

Kirkkaalla kielellään,
universaalilla
tematiikallaan, rytmin
hallinnallaan tämän
kosolti samastumispintaa
tarjoavan romaanin soisi
päätyvän mahdollisimman
monen käsiin.

ISBN 978-951-52-4899-2
Sidottu, noin 200 sivua
Kansi Emma Strömberg
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy syyskuussa
Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4900-5

Anni Valtonen, Helsingin Sanomat

Tämä on hieno romaani,
itkusta ja kivusta huolimatta
valossaan säkenöivä.
Helmi Kekkonen,
Sivulauseita-blogi

Saduista,
muistoista ja
totuudesta

ANNASTIINA STORM

KERRO, KERRO
Aliisa lähtee selvittämään edesmenneen äitinsä Lumikin
vaiettua menneisyyttä ja matkustaa tämän nuoruudenmaisemiin, erikoiseen Hukan kylään. Oppaanaan hänellä on
äidin kertomukset, Hukan omintakeiset asukkaat ja oma
mielikuvituksensa. Matka vie Aliisan kääpiöiden louhimaan luolaan ja kampaamaan virttynyttä kuningatarta,
mutta myös kateuden ja mustasukkaisuuden pahaenteisesti
väreileviin maisemiin.
Perheen menneisyyden kohtaaminen panee Aliisan vastakkain myös menettämisen pelkonsa kanssa. Hän koettaa
hyväksyä faktoja kirjoittamalla historiaansa uusiksi fiktion
keinoin.
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Realismia ja absurdia yhdistelevä romaani äidistä ja
tyttärestä kertoo rakkaudesta, peloista, irti päästämisen
vaikeudesta – sekä kirjoittamisesta ja kertomisesta, oman
tarinan rakentamisesta.

Annastiina Stormin (s. 1978) tausta on teatterissa.
Hänen esikoisromaaninsa Me täytytään valosta oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokas 2017.

KUVA: MIIKK A PIRINEN
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KUVA: NICKL AS MAT TSSON

40 yötä, yksi
puolustuspuhe
Kaunokirjallisuus

ELLEN STRÖMBERG

SYYHY

ISBN 978-951-52- 4901-2
Nidottu, noin 200 sivua
Kansi Ulla Donner
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy lokakuussa
Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4902-9
Ruotsiksi julkaisee Schildts
& Söderströms

Joka yö nainen valvoo, sillä hänen ruumiinsa ei anna hänen
olla: keho kihelmöi kauttaaltaan, syyhyää. Se inhottaa
häntä. Hän raapii, hän kutiaa, hän raapii ja raastaa ihoaan
ajatusten kiertäessä yhtä ja samaa rataa. Mies vierellä nukkuu, kun nainen työstää öistä monologiaan. Hän puhuu
itsekseen itsestään, suhteestaan, työstään vanhainkodissa,
ystävistään ja Helenasta, jolle on tapahtunut jotain, mitä ei
olisi pitänyt tapahtua. Jotain sellaista, mitä ei voi nimetä,
yön hiljaisuudessakaan.
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Syyhy ei jätä rauhaan lukijaakaan, vaan pakottaa pohti
maan ympäristön vaatimuksia, suhdetta omaan kehoon
ja tabuja, joiden keskellä elämme. Strömbergin henkilö
hahmot ovat omaäänisiä, vaikuttavia ja ihastuttavan outoja.

Ellen Strömberg (s. 1987) on suomenruotsalaisen
kirjallisuuden kirkas uusi ääni. Hänen esikoisromaaninsa
Jaga vatten ilmestyi 2018, ja se palkittiin Suomen ruotsinkielisen kirjailijaliiton esikoispalkinnolla.

KUVA: LIINA A ALTO-SETÄL Ä

Kapitalismista,
perunatuotteista
ja vapaudesta
Sarjakuva

ULL A DONNER

SONTAA
Kaikki ovat ilmastovegaaneja, intersektionaalisia feministejä, poliittisesti valveutuneita aktivisteja, ja tekevät työtä
asioiden parissa, joihin todella uskovat. Vai onko kaikki
sittenkin vain samaa vanhaa paskaa uudessa paketissa?
Mainostoimistossa käydään yt-neuvotteluja ja after
workissa puretaan tuntoja. Dream Hackers Disruption
Agencyn työkaverukset puhuvat keskenään siitä, miten
paljon vapautta heillä oikeastaan on. Ovatko he itse valinneet työnsä ja elämäntapansa? Voivatko he edes vaikuttaa
siihen, miltä oma elämä tulevaisuudessa näyttää?

ISBN 978-951-52-4890-9
Alkuteos Skiten
Suomentanut Sinna Virtanen
Nidottu, noin 80 sivua
Kansi Ulla Donner
Kirjastoluokka 85.3
Ilmestyy syyskuussa
Ruotsiksi julkaisee Schildts
& Söderströms

Töissä on käynnissä uuden perunapohjaisen makkaran
lanseeraus. Innovatiivisen lihankorvikkeen ongelmana vain
on, että perunassa ei ole juurikaan proteiinia. Ratkaisu
löytyy, mutta siinä piilee omat vaaransa.
Sontaa kertoo kapitalismista, perunoista ja halusta vetää
itsensä alas vessanpöntöstä.

Ulla Donner (s. 1988) on kuvittaja ja sarjakuvataiteilija.

Hänen edellinen sarjankuvansa Spleenish oli Sarjakuva-
Finlandia-ehdokas ja sai Vuoden kaunein kirja -tunnustuksen.
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KUVA: MARK HARRISON
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Kaunokirjallisuus
ISBN 978-951-52-4860-2
Alkuteos How to Be Famous
Suomentaja Heli Naski
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Kevin Gummins/Getty Images
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy kesäkuussa

Koukuttava,
hauska
– nerokas

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4906-7
Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-4913-5

Muista myös:

Näin minusta tuli tyttö
ISBN 978-951-52-4016-3

CAITLIN MOR AN

KUINKA OLLA KUULUISA
On vuosi 1995. Johanna Morrigan on muuttanut Lontooseen. Suurkaupunki lupailee hänelle hyvää: arvostetun
musiikkilehden kolumnistina Johanna päästää ilmaisunsa
valloilleen samaan aikaan, kun hän ahmii nuoruuttaan
popkulttuurin mekan sakeassa ilmassa.
Elämä kaiken keskipisteessä tuo esiin myös kuuluisuuden
varjot, vastuun ja raskauden. Johannan elämää mutkistaa
(umpisovinistisen työyhteisön lisäksi) kuuluisa koomikko
Jerry Sharpe. ”Hän on vampyyri”, Johannan ystävä Suzanne
varoittaa. ”Hän tuhoaa nuoret tytöt. Niin, ja hän on täysi
mulkku.”
Nöyryyttävän tapahtumasarjan keskellä naistenvessassa
kuuluu tuntemattoman kuiskaus: ”Me too.”

Caitlin Moran on mestari yhdistämään riemukkaan
viihteen vakavampiin teemoihin, älylliseen pyöritykseen ja
kirjallisiin flirtteihin. Kuinka olla kuuluisa on mukaansatempaava ja tarkkanäköinen kuvaus ajasta ennen #metoota,
jolloin feminismi etsi nykyistä muotoaan. Kirja on oodi
ystävyydelle ja naisten yhteiselle rintamalle.

Caitlin Moran (s. 1975) on rakastettu brittiläinen
televisiokasvo ja kolumnisti, jonka kirjat ovat maailmanlaajuisia menestyksiä. Hänen palkittu bestsellerinsä Naisena
olemisen taito ilmestyi suomeksi 2012. Johanna Morriganin
nuoruudesta kertova Näin minusta tuli tyttö ilmestyi suomeksi 2015.
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Häkellyttävä
esikoisteos ei
jätä rauhaan

KUVA: ART STREIBER

KAHDEKSAN PURAISUA

S&S

NOVELLEJA

Kaunokirjallisuus

CARMEN MARIA MACHADO

KAHDEKSAN
PURAISUA
Nautinto, himo, epätoivo ja kauhu kietoutuvat toisiinsa
novelleissa, jotka käsittelevät rakkauden eläimellistä huumaa sekä omaan kehoon kohdistuvaa, ruumiillisuuden herättämää inhoa. Samalla ne kartoittavat naisen tosielämän
realiteetteja, pelkoja ja kehoon jääviä väkivallan merkkejä.
Omaääniset tarinat liikkuvat suvereenisti realismin ja
scifin, komedian ja jännityksen sekä fantasian ja maagisen
realismin rajoja rikkoen maailmasta toiseen, ja niiden
unenomainen ja samalla vereslihainen todellisuus palaa
mieleen yhä uudelleen.
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CARMEN MARIA MACHADO

ISBN 978-951-52-4864-0
Alkuteos Her body and Other Parties
Suomentaja Kaijamari Sivill
Sidottu, noin 260 sivua
Kansi Perttu Lämsä
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy syyskuussa
Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4905-0

Yhdysvaltalaisen Carmen Maria Machadon esikoisteos ilmestyi englanniksi 2017 ja on saanut useita palkintoja. Sen käännösoikeudet on myyty lukuisiin maihin.
Machadon esseitä, fiktiota ja kritiikkejä on julkaistu muun
muassa New Yorkerissa, The New York Timesissa, Grantassa
ja Harper’s Bazaarissa. Teokseen perustuva televisiosarja
on tuotannossa.

Essee
ISBN 978-951-52-4861-9
Alkuteos Men Explain Things to Me
Suomentanut Pauliina Vanhatalo
Sidottu, noin 130 sivua
Kansi Anna Mattson
Kirjastoluokka 32.3
Ilmestyy elokuussa

Feminismin
moderni
klassikko vihdoin
suomeksi

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4907-4

REBECCA SOLNIT

MIEHET SELITTÄVÄT
MINULLE ASIOITA
Miehet selittävät minulle asioita on kulttimaineeseen
noussut teos, jonka nimiessee on synnyttänyt arkipuheessa
viljellyn termin miesselittäminen, ”mansplaining”. Kokoelman avaavassa kirjoituksessa Solnit kuvaa viihdyttävästi
ja terävästi, kuinka moninaisissa tilanteissa ja huomaamattaan miehet vähättelevät naisen tietämystä ja toisaalta
erehtyvät luulemaan liikoja omasta tietämyksestään. Solnit
myös osoittaa, että vaikka arkipäivän miesselittäminen voi
vaikuttaa harmittomalta, on naisten äänen vaientaminen
aina vallankäyttöä, joka vaikuttaa väistämättä yhteiskuntaan ja sen tasa-arvoisuuteen.
Muissa esseissä Solnit käsittelee muun muassa suku
puolittunutta väkivaltaa, Dominique Strauss-Kahnin

tapausta, avioliittoa, Virginia Woolfia, sukupuolista
häirintää, nimeämisen voimaa ja solidaarisuutta. Viiltävä,
analyyttinen ja viihdyttävä kokoelma kuuluu jokaisen
yhteiskunnasta ja vallasta kiinnostuneiden kirjahyllyyn.
Pauliina Vanhatalon suomennos tuo teokseen oman tarkan, elegantin kuulautensa.
Kirjailija, historiantutkija ja aktivisti Rebecca Solnit
(s. 1961) on kirjoittanut useita teoksia, jotka käsittelevät
esimerkiksi feminismiä, historiaa ja sosiaalisia suhteita.
Miehet selittävät minulle asioita on tuonut amerikkalaisen
Solnitin laajemman yleisön tietoisuuteen.
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Jackson
Brodien
odotettu
paluu

KATE
ATKINSON
LIIAN KIRKAS
TAIVAS
S&S

KUVA: EUAN MYLES

Rikosromaani

K ATE ATKINSON

LIIAN KIRKAS TAIVAS
Jackson Brodie viettää syrjäisessä merenrantakaupungissa
hiljaiseloa ja elättää itsensä heittämällä keikkaa yksityis
etsivänä uskottomuusepäilyjä tutkien ja kadonneita kissoja
etsien. Ajoittain hänen seuranaan ovat teini-ikäinen poika
tai ikääntynyt labradorinnoutaja, ex-puolison niin salliessa
jopa molemmat.
Paikka on kaunis mutta kaikki ei ole sitä, miltä näyttää.
Eräänä päivänä Brodie tapaa kalliojyrkänteellä miehen ja
pelastaa tämän mahdolliselta itsemurhalta. Käy ilmi, että
miestä epäillään murhasta. Vähitellen tapahtumat johtavat
Brodien keskelle valheiden ja vanhojen salaisuuksien verkkoa, ja pakottavat hänet kohtaamaan myös oman menneisyytensä – hyvin konkreettisesti, kun paikkakunnalle
12

ISBN 978-951-52-4914-2
Alkuteos Big Sky
Suomentanut Kaisa Kattelus
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Anders Carpelan
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy lokakuussa
Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4915-9

ilmaantuu aikuiseksi kasvanut Reggie Chase, poliisi
joka on työparinsa kanssa tutkimassa vanhaa pedofiili
rinkitapausta.

Kate Atkinson (s. 1951) on Ison-Britannian rakastetuimpia ja arvostetumpia kirjailijoita. Hän on voittanut
Bailey’s Women’s Prize for Fiction -palkinnon ja saanut useita muita tunnustuksia. Jackson Brodie -sarjasta
Atkinson on todennut, ettei missään tapauksessa aikonut
kirjoittaa dekkarisarjaa mutta niin vain kävi, ja siitä fiksun
kirjallisuuden ystävät ovat saaneet olla kiitollisia. Kovaksi
keitetty mutta kiltti Jackson Brodie on esiintynyt jo
neljässä romaanissa, ja BBC on tehnyt kirjoihin perustuvan
tv-sarjan.

Rikosromaani

Ajankohtaista
jännitystä
Ruotsin
dekkaritähdiltä

CILLA & ROLF

BÖRJLIND
POLTTOPISTE

ISBN 978-951-52-4703-2
Alkuteos Kallbrand
Sidottu, noin 460 sivua
Suomentaja Sirkka-Liisa Sjöblom
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy kesäkuussa
Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4884-8
Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-4885-5

On houkutus jälleen
sanoa, että kirja on
kirjailijaparin tähän
asti paras.
Kerstin Bergman,
Kristianstadsbladet

S&S

CILL A & ROLF BÖRJLIND

POLTTOPISTE
Tukholmalaisella omakotitaloalueella räjähtää autopommi. Poliisi tutkii tapausta terroristitekona, sillä uhrina on
syyttäjä Malin Brovall perheineen.
Pian löytyykin epäilty, ja teknisen näytön myötä tapaus
vaikuttaa selvältä. Olivia Rönning ja rikoskomisario Mette
Olsäter eivät kuitenkaan ole asiasta yhtä varmoja. Tutkimus johtaa Olivian maailmaan, jossa asemastaan kiinni
pitävät vaikutusvaltaiset miehet piilottelevat seksuaali
rikoksia.

Toisella puolelle maapalloa ongelmiaan paennut Tom
Stilton saa salaperäiseltä ruotsalaisnaiselta tehtävän. Taskussaan kuva tuntemattomasta miehestä sekä kadonneen
jokilaivan nimi Stilton käy toimeen. Johtolangat vievät
hänet Kultaiseen kolmioon, missä tuotetaan suurin osa
maailman heroiinista.
Polttopiste on Cilla ja Rolf Börjlindin viides kirja
Tom Stiltonista ja Olivia Rönningistä. Kirjasarjaan perustuva Nousuvesi-tv-sarja saa jatkoa myös Suomessa.
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Suorien
sanojen
nainen
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Koko elämäni on näissä kirjeissä.
Märta Tikkanen

MÄRTA TIKK ANEN

PAKKO YRITTÄÄ KIR”Pakko yrittää kir-”, Märta Tikkanen lopettaa kirjeen
eräälle ystävälleen. Tikkasen elämää on vuosikausia määrittänyt kirjailijan tarve itseilmaisuun ja sen vastakohtana
perheen tarve vaimolle, rakastajalle, äidille ja isoäidille.
Hänen kirjeensä huutavat vapaudenkaipuuta ja vihaa, mutta myös ammatillista ylpeyttä ja onnistumisen iloa.
Armoitettu kirjeenkirjoittaja Märta Tikkanen kertoo
elämästään ystävilleen avoimesti ja suorasti itseään tai
muita säästämättä. Tikkanen on ennenkin tehnyt omasta
ja läheistensä elämästä suurta kirjallisuutta, mutta henkilö
kohtaisissa viesteissä puhuu toisenlainen, intiimi ääni.
Syntyy aiempaa vivahteikkaampi kuva naisesta, josta on
tullut esikuva uusille kirjoittaville sukupolville.
Kirjaan on koottu Märta Tikkasen kirjeitä ystävilleen ja
kanssakirjailijoille Åsa Mobergille ja Birgitta Stenbergille.
Naisten luottamuksellinen suhde ja kirjeenvaihto on
jatkunut yli 40 vuotta. Tikkasen omat huomiot ja muistot
vuosien varrelta täydentävät kokonaisuuden.

Märta Tikkanen (s. 1935) on Helsingissä syntynyt

suomenruotsalainen kirjailija, jonka ovat nostaneet
maineeseen muun muassa teokset Miestä ei voi raiskata ja
Vuosisadan rakkaustarina. Tikkanen on saanut lukuisia
kirjallisuuspalkintoja.

Muistelma
ISBN 978-951-52- 4867-1
Alkuteos Måste försöka skriSuomentanut Outi Menna
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Emma Strömberg
Kirjastoluokka 99.1
Ilmestyy lokakuussa
Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4898-5
Ruotsiksi julkaisee Schildts & Söderströms

Oletko koskaan kuullut mitään näin typerää: voin
rakastaa kaikkia avoimesti mutta vihaamaan pystyn vain
öisin, kun olen yksin. Haluaisin kirjoittaa VIHAKIRJAN,
ja sitä minä itse asiassa juuri teen.
Märta Tikkanen kirjeessään Åsa Mobergille
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KUVA: MARCUS BOMAN

MUUR ARIN
POJASTA
M I LJON Ä Ä R I K S I
ANDERS
WIKLÖFIN
TA R I N A

Kirjoittanut

Staffan Bruun
Ku st a nt a mo S&S

Elämäkerta
ISBN 978-951-52-4944-9
Alkuteos Anders Wiklöf – murarens son
Suomentanut Meri Kuula-Bruun
Sidottu, noin 250 sivua
Kansi Anders Carpelan
Kirjastoluokka 99.1
Ilmestyy syyskuussa
Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4945-6
Ruotsiksi julkaisee Schildts
& Söderströms

Ahvenanmaalaisen
bisnesneron
uskomaton tarina

STAFFAN BRUUN

MUURARIN POJASTA
MILJONÄÄRIKSI
Anders Wiklöfin tarina

Huhtikuussa 1970 Maarianhaminan Ålandsbankenin
konttorista astui ulos pettynyt 23-vuotias Anders Wiklöf.
Hän oli hakenut lainaa autokaupan perustamiseen, mutta
hakemus oli hylätty. Lainapyyntö ei ollut suuren suuri,
mutta tyhjätaskuiselle miehelle summa olisi ollut elintärkeä. Wiklöf päätti vielä joskus ottaa pankista revanssin.
Hän perusti autokauppansa ilman alkupääomaa.
Tämä kirja kertoo, kuinka työläiskodin kasvatti Anders
Wiklöf raivasi tiensä juoksupojasta yhdeksi Suomen
menestyneimmistä liikemiehistä. Hänen yhtiönsä Wiklöf
Holding on Suomen suurin yksityishenkilön omistama
yritys. Sen kautta Wiklöf omistaa yli 20 yritystä, joiden
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toimialoihin kuuluu logistiikkaa, helikopteripalveluita,
teollisuushalleja, kauppaa ja turismia. Liikemiehen hallussa
on myös eräs pohjolan merkittävimmistä yksityisistä taidekokoelmista. Entä se revanssi Ålandsbankenista? Nykyään
Anders Wiklöf on pankin suurimpia osakkeenomistajia, ja
hän on ollut pankin hallituksen jäsen vuodesta 2006.

Staffan Bruun on kirjoittanut vetävän elämäkerran

Anders Wiklöfin kiehtovasta kasvu- ja menestystarinasta.
Menestyksestään huolimatta miljonääri ei ole unohtanut
juuriaan ja yhteiskunnallista vastuutaan.

Pohjoisen kansan
ja luonnon tarina

KUVA: KUKK A R ANTA

Tietokirjallisuus

KUKK A R ANTA & JA ANA K ANNINEN

VASTATUULEEN

Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta

Suomalaisten tietämys saamelaisista on varsin hatara ja
stereotypioiden täyttämä: Suomen historiankirjoitus ja
kouluopetus sivuuttavat yhä saamelaiset ja heidän pakkosuomalaistamisensa pitkän jatkumon. Monista vallan väärinkäytöksistä johtuen saamelaiset kokevat Suomen valtiota
kohtaan syvää epäluottamusta, mikä ilmenee jatkuvana
vastakkainasetteluna.
Vastatuuleen pureutuu saamelaisten kokemushistoriaan
ja avaa saamelaista mielenmaisemaa. Pakkosuomalaistaminen on jättänyt saamelaisiin syviä traumoja, jotka ovat
kulkeutuneet yli sukupolvien. Tärkeitä teemoja ovat myös

ISBN 978-951-52-4866-4
Sidottu, noin 250 sivua,
sis. kuvaliitteen
Kansi Jussi Kaakinen,
Lada Suomenrinne
Kirjastoluokka 92.89 & 32.2
Ilmestyy syyskuussa
Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4897-8

maiden menetys ja saamelaisten kokemukset oman maailmankuvan, yhteiskuntajärjestelmän ja kielen kieltämisestä.

Kukka Ranta (s. 1982) ja Jaana Kanninen (s. 1954)
ovat toimittajia ja tietokirjailijoita, Ranta lisäksi väitöskirjatutkija ja valokuvaaja. Kirjaa tehdessään he ovat korostaneet kuuntelemisen tärkeyttä, yhteisöjen tarpeita sekä
alkuperäiskansan näkökulman avaamista suomalaiselle
valtaväestölle. Vastatuuleen on tehty tiiviissä vuorovaikutuksessa saamelaisten kanssa, alkuperäiskansatutkimuksen
eettisten ohjeiden luotsaamana.
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Bibistä burkiniin -kirjasta
kirjoitettua:

Riemukaaren
juurella kuohuu

Heikkilän sujuvasti
kirjoitetun kirjan iso
ansio on tuoreus, hyvät
tilasto- ja faktatiedot sekä
joukko mielenkiintoisia
haastateltavia.
Pirkko Kotirinta, Helsingin Sanomat

Tietokirjallisuus

Teos pureutuu oivaltavasti
ranskalaisen yhteiskunnan
kipupisteisiin läskifobiasta
rasismiin ja huivikiistasta
naisten jihadismiin.

ISBN 978-951-52-4869-5
Nidottu, noin 200 sivua
Kansi Jussi Karjalainen
Kirjastoluokka 32.18
Ilmestyy lokakuussa

Silvia Hosseini, Image

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4883-1
Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-4911-1

KUVA: MIIKK A PIRINEN

ANNASTIINA HEIKKIL Ä

MIKSI RANSKA RAIVOAA?
Vallankumousten maa

Emmanuel Macronin valtakauden alkaessa nuori presidentti paistatteli kansansuosiossa, mutta jokin meni nopeasti
pieleen – jo virkakautensa toisena vuonna Macronin ongelmat alkavat kasautua. Vuonna 2019 presidentin suosio
on ennätyksellisen matala ja kaduilla kapinoi keltaliivien
protestijoukko, jonka tyytymättömyyteen on useita syitä.
Mitä tapahtui ja mistä on kysymys? Onko kyseessä ranskalaisen yhteiskunnan murros, eliittiä kohtaan tunnettu
epäluulo, ranskalainen riitely- ja vallankumouskulttuuri
vai edustuksellisen demokratian kriisi? Miksi keltaliivien
radikalisoituvassa liikkeessä on rasistisia ja väkivaltaisia piirteitä – ja miksi niin monet ranskalaiset tuntuvat
hyväksy vän sen?
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Annastiina Heikkilä seuraa Macronin tietä poliittisesta
uudistajasta ja median lemmikistä Ranskan kaikkien aiko
jen epäsuosituimmaksi johtajaksi, ja kartoittaa vetävästi
ja kiinnostavasti Ranskan poliittista tilannetta, josta on
löydettävissä useita yhtymäkohtia myös muiden Euroopan
maiden, kuten Suomen, tilanteeseen.

ANNASTIINA HEIKKILÄ (s. 1982) on Pariisissa asuva

Yleisradion uutistoimittaja. Heikkilä on työskennellyt
Ranskassa vuodesta 2013 ja raportoinut laajasti kulttuurista, taloudesta ja politiikasta, muun muassa Ranskan
presidentinvaaleista ja Pariisin terrori-iskuista.

KUVA: MIIKK A PIRINEN

Katse
kliseiden
taakse

ANTON MONTI

S&S

Tietokirjallisuus
ISBN 978-951-52-4868-8
Nidottu, noin 250 sivua
Kansi Mika Kettunen
Kirjastoluokka 46.2 & 32.18
Ilmestyy lokakuussa

ANTON MONTI

MINNE MENET, ITALIA?
Italiaa sellaisena kuin me sen kuvittelimme ei ole enää
olemassa. Perinteinen italialainen suurperhe elää vain
pakastepitsojen mainoksissa. Maan väestö vähenee ja
samalla se vanhenee. L’amore – rakkaus – on kadonnut:
Italia on yksinasuvien maa. Iloisiksi ja huolettomiksi
kuvitellut italialaiset ovat nyt katkeria ja vihaisia. Italian
politiikka – niin oikealla kuin vasemmalla on tämän
katkeruuden ja vihan läpäisemää.
Vuosikymmenien lähes sokea usko Euroopan unioniin
on vaihtunut epäilyyn. Riidat naapurivaltioiden kanssa
ovat arkipäivää. Italian talous ei ole kasvanut yli kymmeneen vuoteen, ja suuret italialaiset muotitalot siirtyvät
yksi toisensa jälkeen ulkomaalaiseen omistukseen. Maan

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52- 4895-4

kauniit maisemat ja moderni infrastruktuuri murenevat.
Sushia on helpompi löytää kuin oikein keitettyä pastaa.
Kaiken huipuksi Italia ei edes päässyt mukaan vuoden
2018 jalkapallon MM-kisoihin.
Minne menet, Italia? -kirjassa matkataan maassa, jossa
kaikki on muuttumassa. Mistä nykypäivän italialaiset
uneksivat?

Anton Monti (s. 1964) on suomalais-italialainen tietokirjailija, joka on syntynyt Helsingissä ja asunut Roomassa
vuodesta 1969 vuoteen 1988. Hänen kirjansa käsittelevät
Italian ja Suomen lähihistorian tapahtumia.
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Tietokirjallisuus
ISBN 978-951-52-4870-1
Sidottu, noin 260 sivua,
sisältää kuvaliitteen
Kansi Anna Makkonen
Kirjastoluokka 99.15 & 59.571
Ilmestyy elokuussa

Todellista
naishistoriaa

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4894-7

L AUR A KOSONEN

SUOMI SYNNYTTI
Muistoja Kätilöopistolta

57 vuotta, 6 kuukautta ja 7 päivää suomalaista syntymää.
Yli 300 000 vauvaa. Reilusti yli miljoona tuoretta vanhempaa ja isovanhempaa. Lukematon määrä jännityksen,
onnen ja ilon kyyneliä.
Kätilöopiston sairaala (1960–2017) on suomalaisten perhe
muistojen monumentti. Useat sukupolvet ovat parkaisseet
ensi rääkäisynsä siellä. Sairaalassa on myös koulutettu kätilöitä kaikkialle Suomeen. Kätilöopiston kätilöt ovat nähneet
tuhansia elämän alkuja, ja nyt he jakavat muistonsa.
Suomi synnytti on tarina suomalaisesta syntymästä: naisista, perheistä ja hoivasta. Se kertoo syntymästä modernissa Suomessa – ja modernin Suomen synnystä.
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Ajan saatossa käsityksemme synnytyksestä, perheestä ja
vanhemmuudesta ovat muuttuneet, samalla Suomesta on
tullut maailman turvallisin maa äideille ja vastasyntyneille.
Tästä kaikesta on kiittäminen Kätilöopistoa ja ennen
kaikkea kätilöitä.

Laura Kosonen (s. 1977) on toimittaja ja kätilö. Hänen tietokirjansa Matkaopas synnytykseen ja sieltä takaisin
ilmestyi vuonna 2018.

Tietokirjallisuus
ISBN 978-951-52-4908-1
Nidottu, noin 160 sivua
Kansi Jyri Öhmann
Kirjastoluokka 59.35
Ilmestyy kesäkuussa

Tarinoita
halun
herättämiseen

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4909-8
Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-4912-8

Kun luet tarinoita,
tee se rennossa
tunnelmassa, hyvällä
mielellä, pilke
silmäkulmassa. Jos
oma mielesi alkaa
piirtää kuvaa tai
kirjoitat tarinan
mielessäsi itse toisin,
on kirjan tarkoitus
toteutunut.

ARMI VALKIA (toim.)

HEHKU

Naisten aitoja fantasioita

Hehku – Naisten aitoja fantasioita on kokoelma eroottisia
fantasioita, joita erilaiset, eri ikäiset ja erilaisissa elämän
tilanteissa olevat naiset ovat kirjoittaneet. Ne ovat tarinoita seksuaalisen halun herättämiseen ja mielikuvituksen
vauhdittamiseen.
Kirjan on toimittanut ja koonnut seksuaaliterapeutti
Armi Valkia. Eroottisten fantasioiden kokoelma on syntynyt tarpeesta saada miehisen materiaalin vastapainoksi
jotain sellaista, joista nainen syttyy ja jonka tavallinen nainen on luonut. Valkian naisasiakkaiden mukaan seksuaalisuuden tutkimiseen tarjottu porno ja muu materiaali on

liian tunteetonta ja tarjottimella annettua, ja siitä puuttuu
naisen näkemys. Naisten mielestä vähemmän on enemmän. Varaa pitää jäädä myös mielikuvitukselle.

Armi Valkia (nimimerkki) on erityistason seksuaaliterapeutti. Valkian vastaanotolla oikeudenmukaisuus ja
tasa-arvo ja leikkimielisyys ja kapinallisuus ovat tärkeitä näkökulmia. Ne ovat ohjanneet myös tämän kirjan
kokoamist yötä.
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Hienot
pohjoisen
kissat

RIIKK A HEDMAN

KISSAKAVERUKSET
Suositun oululaisen Sämpy-kissan elämä mullistui pari
vuotta sitten, kun perhe kasvoi pikku-Hiskin saapumisen
myötä. Sämpy kertoo omin sanoin, millainen kahden
kissapersoonallisuuden kohtaaminen oli ja miten uuteen
tulokkaaseen sopeutuminen on sujunut. Sämpyn tokaisut
värittävät upeista valokuvista koostuvaa kissanystävän
toivekirjaa, jossa seurataan kahden kissakaveruksen elämää
eri vuodenaikoina.
Sämpy on 6-vuotias maatiaiskissa, jonka uljas ulkokissan olemus on hurmannut ihmiset sosiaalisessa mediassa.
Facebookissa ja Instagramissa Sämpyllä on yli 120 000
seuraajaa.
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Harraste
ISBN 978-951-52-4910-4
Sidottu, noin 160 sivua
Kansi Emma Strömberg
Kirjastoluokka 67.4
Ilmestyy lokakuussa

LISÄ Ä KUUNNELTAVA A

ANNASTIINA HEIKKIL Ä

BIBISTÄ
BURKINIIN

Osaako jokainen ranskatar kasvattaa
bébén? Ovatko kaikki ranskattaret hoikkia ja seksikkäitä? Miksi
ranskattaret sietävät puolisoidensa
rakastajattaria? Mitä on ranskalainen tasa-arvo naisnäkökulmasta?
Ajankohtainen tietokirja #metoo-
kuohunnan ranskalaisista piirteistä,
joka pölyttää myös klassisia mieli
kuvia ja stereotypioita ranskattarista
ja pureutuu nykypäivän ranskalaisen
naisen asemaan. Minkälainen nainen löytyy viehättävän ja viettelevän
ranskatar-käsitteen takaa ja mikä on
hänen roolinsa nykypäivänä?
Äänikirja
ISBN 978-951-52-4904-3
Ilmestynyt huhtikuussa

MARCUS ROSENLUND

CAITLIN MOR AN

SÄÄ JOKA
MUUTTI
MAAILMAA

NÄIN
MINUSTA
TULI TYTTÖ

Tiedetoimittaja Marcus Rosenlundin
tietokirja kertoo, kuinka ilmasto ja
sääolosuhteet ovat vaikuttaneet historian kulkuun. Viihdyttävä ja selkeä
teos tuo esiin muun muassa miten
pieni jääkausi loputtomine sotineen
ja nälkävuosineen muokkasi Eurooppaa maanosaksi, jonka tunnemme
tänään, miten Grönlanti sai nimekseen vihreä maan, miksi Homo
sapiens selvisi kun muut ihmislajit
katosivat ja mitä tekemistä Edvard
Munchin Huuto-maalauksella on
Krakataun vuoden 1883 purkauksen
kanssa. Kirja on tärkeä puheenvuoro
ihmiskunnan vaikeuksista nykyisen
ilmastonmuutoksen aikakaudella.

Ollaan vuodessa 1990. Johanna
Morrigan, neljäntoista vanha, on
nolannut itsensä paikallis-tv:ssä,
eikä Johannana olemisessa ole enää
juurikaan järkeä. Hän luo itsensä
uudelleen, ja syntyy Dolly Wilde,
sanavalmis goottisankari ja koko
päiväinen femme fatale.
Näin minusta tuli tyttö on hauska,
tarkka ja sydämen särkevä kasvu
tarina kirjoista, angstista, musiikista,
maailman parantamisesta, maskarasta ja halusta suudella sekä kekseliäisyydestä ja itsensä löytämisestä sen
kaikessa kipeydessä ja kauneudessa.

Äänikirja

Äänikirja
ISBN 978-951-52-4946-3
Ilmestyy kesäkuussa

ISBN 978-951-52-4917-3
Ilmestyy kesäkuussa
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KUVA: MARICA ROSENGÅRD
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Lastenkirjallisuus
ISBN 978-951-52-4871-8
Alkuteos Hallonbacken
Suomentaja Anu Koivunen
Sidottu, noin 140 sivua
Kirjastoluokka L84.2
Ikäsuositus 8–12
Ilmestyy kesäkuussa

Piinaavan
jännittävä
kauhutarina

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4903-6
Ruotsiksi julkaisee Schildts
& Söderströms

Täydellistä
syyslukemista
rohkealle lukijalle,
joka ei heti pelästy
kummituksia tai
muita mystisiä
henkilöhahmoja.

Runeberg Junior
-palkinnon voittaja
2019!

Sophia Brink, YLE Internytt

EVA FR ANTZ

OSASTO 23
Autiolla maaseudulla, Vadelmarinteen keuhkoparantolassa,
hoidetaan köyhiä kaupunkilaislapsia. Raikkaan ulkoilman
uskotaan olevan hyödyksi yskiville lapsille. Stinalle laitos
on pikemminkin kuin kartano, mutta hän kaipaa kotiin
viiden siskonsa luo, ahtaan makuuhuoneen kerrossänkyyn.
Salaperäinen potilas Ruben auttaa Stinaa sopeutumaan,
ja yhdessä he vaeltavat öisin parantolan tyhjillä käytävillä.
Ruben kertoo myös oudosta tulipalosta itäsiivessä.
Stina havaitsee, että osastolla on käynnissä jotakin merkillistä – lääkärien käytös alkaa kummastuttaa. Pian Stina
ymmärtää, että hän on itsekin suuressa vaarassa.

Osasto 23 on palkitun dekkaristin ensimmäinen lastenromaani. Aiemmin Eva Frantzilta on ilmestynyt suomeksi
Anna Glad -rikosromaanisarjan kaksi osaa, Sininen huvila
(2017) ja Kahdeksas neito (2018), joka voitti Vuoden Johtolanka -palkinnon 2019.

Eva Frantz (s. 1980) on espoolainen kirjailija ja toimittaja, jonka rikosromaanit ovat saaneet innostuneen
vastaanoton.
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Huimaa-trilogiasta
kirjoitettua:

Lastenkirjallisuus
ISBN 978-951-52-4879-4
Sidottu, noin 220 sivua
Kansi Emma Strömberg
Kirjastoluokka L84.2
Ikäsuositus 6–12
Ilmestyy elokuussa

Hurmeen luoma maailma
ja hahmot kiehtovat
mielikuvitusta.
Taika Dahlbom, Helsingin Sanomat

Tarina koukuttaa ja kirjan
maailmaan pääsee hyvin.
Se saa ajattelemaan, miten
elämä muuttuisi, jos ei
voisi käyttää asioita, joita
on tottunut pitämään
itsestään selvinä.

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4891-6
Ilmestyy myös äänikirjana
ISBN 978-951-52-4892-3

Elina Venesmäki, Suomen Kuvalehti

Huimaafantasiasarjan
loppu
huipennus

Muista myös:
Kiepaus
ISBN 978-951-52-4294-5
Kaipaus
ISBN 978-951-52-4590-8

VUOKKO HURME & SUSANNA IIVANAINEN

KEIKAUS
Lennan elämä Mabalissa on alkanut asettua uomiinsa:
paras ystävä Jaan on vihdoin löytynyt ja kotikylä muuttunut monin tavoin turvallisemmaksi. Hallin kylän niukka
elämä kuitenkin kyseenalaistuu, kun kylän rantaan putoaa
uusi saari, jonka tavarantäyteinen maa osoittautuu oikeaksi
aarreaitaksi. Kun kyläläiset alkavat kaivella uutta maata,
Lenna ja Jaan tahtovat esineistä osansa... senkin uhalla,
että se on lapsilta kiellettyä.
Kaivamiseen liittyy kuitenkin suuria riskejä. Kerrotaan,
että Mabalin pohjaan on paikoin matkaa vain metrejä.
Mitä tapahtuu Pohjan läpi pudonneille, sitä ei kukaan
tiedä. Putoavatko maankaivajat avaruuteen vai häviävätkö
vain jonnekin?
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Lenna ja Jaan saavat näihin kysymyksiin vastaukset,
kun he päätyvät uuteen maailmaan. Kaupunki kuitenkin
vaikuttaa hämärästi tutulta ja tunnistettavalta myös lukijalle. Mutta missä Lenna ja Jaan ovat? Ja kuuluuko lasten
pelastaa maailma?

VUOKKO HURME (s. 1979) on lastenkirjailija ja taide
kasvattaja.

SUSANNA IIVANAINEN (s. 1973) on kuvataiteilija ja

kuvittaja.

Lastenkirjallisuus
ISBN 978-951-52-4878-7
Alkuteos Irene och sedelsugen
Suomentanut Outi Menna
Sidottu, noin 120 sivua
Kuvitus ja kansi Tiina Konttila
Kirjastoluokka L84.2
Ikäsuositus 6–9
Ilmestyy elokuussa

Vauhdikas
sarja
alakoululaisille

Ilmestyy myös e-kirjana
ISBN 978-951-52-4893-0
Ruotsiksi julkaisee Schildts
& Söderströms
Muista myös:

Patrik ja superseniorit
ISBN 978-951-52-4712-4

MALIN KLINGENBERG

IRENE JA SETELISIEPPO
Irenen isä, Haba-Tero on pulassa ryövärijoukkoineen. He
eivät ole aikoihin onnistuneet rötöksissään, ja nyt rikollisjengin pomo, Vihtori Tyr uhkaa heitä erottamisella.
Haba-Tero päättää tehdä elämänsä suurimman rötöksen.
Tietämättään rikoskopla saa apua Ireneltä, joka on salaa
rakentanut setelisiepon. Sillä voi näet imuroida pankin
kassaholvista setelit ja kolikot parempaan talteen. Roistot
ovat kuitenkin unohtaneet yhden asian: Patrikin ja superseniorit.

Malin Klingenberg (s. 1979) on suomenruotsalainen
kirjailija, joka on palkittu Runeberg Junior -palkinnolla.
Irene ja setelisieppo on hilpeän Patrik ja superseniorit -sarjan
toinen osa.
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KUVAT: STURL ASON

Kuvakirja

Ihmeellinen tarina herättää
henkiin joulun taian

ISBN 978-951-52-4876-3
Alkuteos Snøsøsteren
Suomentanut Katriina Huttunen
Sidottu, 192 sivua
Kirjastoluokka L84.2
Ikäsuositus 7–99
Ilmestyy lokakuussa

MAJA LUNDE & LISA AISATO

LUMISISKO
Jouluaatto lähestyy, mutta Aaton kotona ei ole otettu esiin
edes kynttilöitä, puhumattakaan muista koristeista. Aatolle
joulu on erityisen tärkeä, sillä se on hänen syntymäpäivänsä – hän täyttää 11 vuotta. Näyttää vain siltä, että tänä
vuonna joulua ei tule. Äiti ja isä ovat vain varjoja itsestään,
surullisia ja poissaolevia. Pikkusiskokin yrittää olla mahdollisimman hiljaa ja huomaamaton.
Aatto pakenee kodin ikävää tunnelmaa uimahalliin.
Eräänä päivänä hän kohtaa uimahallin ulkopuolella saman
ikäisen tytön, jonka ilo ja innostus ovat tarttuvaa laatua.
Erikoisesti puhuva ja nauravainen Heta asuu ihmeellisessä
talossa, jonka jokainen huone on täynnä joulun tunnelmaa.
On kuin talo olisi lumottu. Entä kuka on synkkä mies,
joka kiertelee talon lähistöllä?

Lumisisko on taianomainen kertomus surusta, myötätunnosta, ystävyydestä ja rakkaudesta. Kirjaa myytiin
Norjassa yli 160 000 kappaletta ensimmäisenä vuonna,
ja sen oikeudet on myyty yli 20:een maahan.
Mehiläisten historian kirjoittanut Maja Lunde ja palkittu
kuvittaja Lisa Aisato ovat luoneet unohtumattoman
kertomuksen. Kirjan 24 lukua ovat täynnä pakahduttavia
tunteita, arvoituksia, lunta ja yllättäviä käänteitä. Upea
nelivärikuvitettu teos on tämän ja tulevien joulujen suosikki kaikenikäisille. Kun kirja on luettu, joulu on täällä.
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Kuvakirja
ISBN 978-951-52- 4877-0
Alkuteos Fisens liv
Suomentanut Hannele Huovi
Sidottu, 32 sivua
Kansi Sanna Mander
Kirjastoluokka L82.2
Ikäsuositus 2–8
Ilmestyy elokuussa

Silkan
loruilun
ilosta

Ruotsiksi julkaisee Schildts
& Söderströms

MALIN KLINGENBERG & SANNA MANDER

PIERUN ELÄMÄÄ
Vaikka pieru on raikkautta vailla,
se kansaa ilahduttaa aika lailla.
Se, joka on pierutta elänyt tänne asti,
on hukannut huumorin, valitettavasti.
– suomeksi riimitellyt Hannele Huovi
Loruilu on hauskaa ja erityisen hassua se on silloin, kun
aiheeksi otetaan kaikkien tuntema ja hyljeksimä pieru.
Lastenkirjailijakaksikko Malin Klingenberg ja Sanna
Mander ovat luoneet hulvattoman ja ajattoman runoelman,
joka nostaa hattua niin nonsense-runoille kuin Lennart
Hellsingille. Tunnetun lastenkirjailijan Hannele Huovin
suomennosta on ilo lukea.
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Kaikki mukaan haistelemaan lastenrunouden uusia,
raikkaita tuulia!

Malin Klingenberg (s. 1979) on suomenruotsalainen
kirjailija, joka on palkittu Runeberg Junior -palkinnolla.
Sanna Mander (s. 1980) on Tukholmassa kasvanut helsinkiläinen kuvittaja, graafikko ja kirjailija. Hän sai lastenja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon teoksestaan
Avain hukassa (2017).

Kuvakirja

Kun Kerttua ei huomata
– hän NIPISTÄÄ!

ISBN 978-951-52-4872-5
Sidottu, 40 sivua
Kirjastoluokka L85.2
Ikäsuositus 4–8
Ilmestyy syyskuussa

PAULIINA VANHATALO & ANNA EMILIA L AITINEN

NIPISTÄJÄ-KERTTU
Kerttu on reipas tyttö, jolla on aika pitkät kynnet. Niitä
hän käyttelee, kun kukaan ei kuuntele eikä tajua – ja varsin
usein koko Kertun perhe onkin aivan omissa maailmoissaan, niin äiti, isä kuin velikin.
Eräänä päivänä Kertun äiti kyllästyy Kertun äksyyn
nipistelyyn ja toteuttaa uhkauksensa: kynnet saavat lähteä.
Kerttua itkettää, mutta onneksi äiti tajuaa, mistä kiikastaa.
Pauliina Vanhatalon ensimmäisessä lastenkirjassa opitaan, että kaikilla ihmisillä on oma sisäinen maailmansa,
jolle pitää antaa tilaa. Anna Emilia Laitisen käsinmaalattu
kuvitus on vivahteikas ja runsas.

Pauliina Vanhatalo (s. 1979) on Raahessa asuva
kirjailija, joka on julkaissut aiemmin romaaneja, omaelämäkerrallisia teoksia ja viihdekirjoja Veera Vaahteran
taiteilijanimellä. Nipistäjä-Kerttu on hänen ensimmäinen
lastenkirjansa.
Anna Emilia Laitinen (s. 1983) on Tampereella asuva
kuvittaja. Hänen luontoaiheisia vesivärikuvituksiaan on
julkaistu ympäri maailman. Nipistäjä-Kerttu on hänen
viides kuvittamansa lastenkirja, ensimmäinen Suomeen.
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Täyttökirja
ISBN 978-951-52-4953-1
Alkuteos I Am a Rebel Girl
Suomentanut Mirjam Ilvas
Sidottu, 225 sivua
Ilmestyy elokuussa
Ikäsuositus 9–15

Luota itseesi
ja muuta
maailmaa

Vapaus
on tavoitteesi,
ja kartan
voit piirtää itse.

FR ANCESCA CAVALLO & ELENA FAVILLI

MINÄ, KAPINALLINEN TYTTÖ
Vallankumoustyökirja

Piirrä itsesi kiipeämässä vuoren huipulle, kirjoita rakkauskirje omalle vartalollesi, suunnittele oma vallankumous.
Iltasatuja kapinallisille tytöille -kirjan tekijät ovat koonnet
jokaisen nuoren naisen aktivismityökirjan. Kuvitettu
täyttökirja sisältää 100 tehtävää, jotka treenaavat kapinahenkeä ja auttavat vapautumaan normeista. Kirjan tehtävät
kannustavat luottamaan itseensä, kurkottamaan korkealle
ja muuttamaan maailmaa.
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Francesca Cavallo ja Elena Favilli kasvoivat

Italiassa. Iltasatuja kapinallisille tytöille on heidän ensimmäinen yhteinen kirjansa ja siitä tuli bestseller, joka on
käännetty yli 40 kielelle. Suomessa heidän kirjojaan on
myyty lähes 40 000 kappaletta.

Lastenkirjallisuus
ISBN 978-951-52-4862-6
Alkuteos Handbok för Superhjältar:
Röda masken
Suomentanut Arja Kantele
Sidottu, 96 sivua
Kirjastoluokka L84.2
Ikäsuositus 6–9
Ilmestyy elokuussa

Vuoden 2018
lastendekkari
Ruotsissa!

Muista myös:

Käsikirja supersankareille
ISBN 978-951-52-4862-6

ELIAS & AGNES VÅHLUND

KÄSIKIRJA
SUPERSANKAREILLE
OSA 2: Punanaamio

Jos jostakin haaveilee kyllin pitkään, jonain päivänä siitä
tulee totta. Alisa on selvinnyt ensimmäisestä tehtävästään
supersankarina, mutta silti tapahtumat tuntuvat enemmän
unelta kuin todelta.
Alisan arki jatkuu kuin ennenkin: hän inhoaa koulua ja
häntä kiusannut poikajengi on pahempi kuin koskaan. He
iskevät heikoimpiin ja kiusaavat kaikkia – mukaan lukien
Alisaa. Siksi jokaisena vapaahetkenä Alisa uppoutuu kirjastosta löytämäänsä Käsikirjaan supersankareille.

Vauhdikas kuvakertomus lapsesta, joka ottaa ohjat omiin
käsiinsä. Toinen osa kirjasarjasta, joka on ollut Ruotsissa
yllätyshitti: neliosaisen sarjan ensimmäistäkin osaa on
myyty jo yli 100 000 kappaletta.
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Lastenkirjallisuus
ISBN 978-951-52-4859-6
Alkuteos Your Mind is Like the Sky
Suomentanut Mirjam Ilvas
Sidottu, 32 sivua
Kansi Laura Carlin
Kirjastoluokka L17.3
Ikäsuositus 3–9
Ilmestyy kesäkuussa

Ensimmäinen
mindfulnesskirja lapsille

Bratislavan
kuvitusbiennaalin
pääpalkinnon
2015 voittanut
kuvittaja

BRONWEN BALL ARD & L AUR A CARLIN

MIELI ON KUIN TAIVAS
Mieli on kuin taivas. Joskus se on selkeä ja kirkas. Mutta
joskus taivaalle ajelehtivat sadepilviajatukset voivat saada
kaiken näyttämään synkältä. Mitä sadepilville voi tehdä?
Tunnetaitoja kehittävässä, herkästi kuvitetussa kirjassa
pohditaan, miten lapsi voi suhtautua synkkiin ajatuksiin,
jotka välillä valtaavat mielen. Kirja auttaa oivaltamaan, että
vaikeat ajatukset ja tunteet kuuluvat elämään, ja niitä voi
käsitellä eri tavoin.
Kirja soveltuu niin pienille kuin vähän isommillekin
lapsille. Kirjan lopussa aikuisille kerrotaan lisää mindfulnessista ja ehdotetaan helppoja yhteisiä harjoituksia.
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Bronwen Ballard on englantilainen yritysvalmentaja
ja psykologi, joka opettaa alakoululaisille mindfulness-
tekniikkaa. Hänellä on tutkinnot muun muassa filosofiasta (Oxfordin yliopisto) ja psykologiasta (Lontoon
Metropolitan-yliopisto). Hän asuu perheineen Lontoossa.

Laura Carlin on valmistuttuaan Royal Collegen taideyliopistosta kuvittanut useita kuvakirjoja, ja hän on saanut
myös arvostettuja kuvituspalkintoja, kuten Bolognan
kirjamessujen Ragazzi-palkinnon.

Lastenkirjallisuus,
tieto
ISBN 978-951-52-4881-7
Sidottu, noin 50 sivua
Kansi Carlos da Cruz
Kirjastoluokka L85.22
Ikäsuositus 3–6
Ilmestyy lokakuussa

Kirja kuin
joulu
kalenteri

CARLOS DA CRUZ

24 PÄIVÄÄ JOULUUN
Joulunodotuksen tuottamaa jännitystä lievittää hauska
kuvakirja, jonka 24 aukeamalla esitellään tontuille tuttu,
jouluinen juttu kuvan ja lyhyen tekstin avulla. Jokaisella
aukeamalla kulkee myös lahjapakettien jono, jonka pituuden voi yhdessä laskea.
Kirja toimii joulukalenterin tapaan niin, että jokaiselle
päivälle on oma kuva ja tarina. Samalla joulun perinteet ja
tavat tulevat lapselle hauskasti tutuiksi.

Carlos da Cruz (s. 1972) on kuvittanut lukuisia lastenkirjoja ja oppikirjoja. Hänen tyylinsä on värikäs, vauhdikas ja yksityiskohtainen. Hän on opiskellut grafiikkaa ja
sarjakuvapiirtämistä Ranskassa ja on aina ollut erityisen
kiinnostunut historiasta.
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Kuvakirja
ISBN 978-951-52-52-4875-6
Sidottu, noin 32 sivua
Kansi Hanna Siira
Kirjastoluokka L85.22
Ikäsuositus 3–6
Ilmestyy syyskuussa

Muista myös:

Kaisan ja Oskarin lempikirja
ISBN 978-951-52-4622-6

Nyt
lähdetään
retkeilemään!
HANNAMARI RUOHONEN

KAISAN JA OSKARIN
RETKIKIRJA

Yksi parhaita juttuja, joita Kaisa ja Oskari tietävät, ovat
retket. Kivan retken voi tehdä melkein mihin vain ja milloin vain – täytyy vain olla vähän mielikuvitusta. Retken
voi tehdä päiväkodin pihaan, kun se on suljettu, ojaa ympäröivään heinikkoviidakkoon, voi lähteä taskulamppujen
kanssa aaveretkelle kellariin tai mummin kanssa puistonpenkille ihmisiä katselemaan. Retken voi joskus tehdä
naapurin ovelle ja saada kutsun sisään.
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HANNAMARI RUOHONEN opiskeli graafista suunnittelua Taideteollisessa korkeakoulussa, ja hän on työskennellyt kuvittajana valmistumisestaan (2008) lähtien. Hän asuu
perheensä kanssa Ahvenanmaalla.

Kuvakirja
ISBN 978-951-52-4874-9
Sidottu, 24 sivua
Kansi Carlos da Cruz
Kirjastoluokka L85.22
Ikäsuositus 1–3
Ilmestyy elokuussa

Muista myös:

Oivan pallo
ISBN 978-951-52-4123-8

Leikki
on tärkeää
Oivan laiva
ISBN 978-951-52-4625-7

K ATRI TAPOL A
& K AROLIINA PERTAMO

OIVAN TIE
Oiva kauhoi savea kuopasta.
Oiva levitti ja tasoitti. Oiva uurasti ja rakensi.
Naapurin Niilo tuli apuun.

Katri Tapola on julkaissut kolmisenkymmentä teosta
niin lapsille kuin aikuisillekin ja tekee monenlaista työtä
lastenkulttuurin parissa.

Oivan tie on kuvakirja pienen Oivan hiekkaleikistä ja isosta
toiveesta. Yhdessä leikkien ja uurastaen valmistuu oikea
pitkä ja suora ja mahtava pikitie!
Oivan pallo- ja Oivan laiva- kirjoista tuttu keskittynyt
leikki tarjoaa puitteet lasta kunnioittavalle tarinalle. Katri
Tapolan selkeä teksti ja Karoliina Pertamon koskettava kuvitus vievät Oivan tietä pitkin lapsenkokoiseen maailmaan,
jossa on tilaa, aikaa ja rauhaa yhdessäoloon.

Karoliina Pertamo on kokenut lastenkirjalli-

suuden kuvittaja. Hän on valmistunut Taideteollisesta
korkeakoulusta ja opiskellut kuvataidetta myös Ranskan
Bordeaux’ssa.
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Kuvakirja
ISBN 978-951-52-4873-2
Sidottu, noin 32 sivua
Kansi Suvi-Tuuli Junttila
Kirjastoluokka L85.22
Ikäsuositus 2–5
Ilmestyy kesäkuussa

Leilalla on
ihan pahvi
päivä – mutta
kyllä se iloksi
muuttuu!

,
n
ä
ä
m
i
k
Leik
pahvi!
VUOKKO HURME & SUVI-TUULI JUNT TIL A

LEIKKIMÄÄN, PAHVI!
Leilan veli Toivo on vasta vauva ja vähän tylsä leikkikaveri.
Onneksi on pahvi!
Leikkimään, pahvi! on leikki-ikäisten inspiroiva ja leikkiin houkuttava pikkukirja. Kertomus Leilan päivästä tarjoaa mukaansatempaavan tarinan rinnalla hauskoja leikki-
ideoita, joita voi toteuttaa itse. Värikäs ja lämminhenkinen
valokuvakuvitus on tehty eri materiaaleista rakennettujen
kollaasien ja pienoismaailmojen varaan. Mukana myös
pahviaskarteluohjeita!

Vuokko Hurme (s. 1979) on lastenkirjailija ja taide

kasvattaja, joka leikkaa ja teippaa gerbiileille pahvisokkelon
alle neljässä ja puolessa minuutissa.

Suvi-Tuuli Junttila (s. 1979) on graafinen suun-

nittelija ja lastenkirjakuvittaja, jolle vessapaperihylsyt ja
munakennot ovat ehtymätön inspiraation lähde.
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Leikkimään, teippi! -kirjasta kirjoitettua:

Tämä pieni, ihanan sympaattinen kirja
on täynnä ihan superyksinkertaisia
mutta samalla aivan hurjan kekseliäitä
teippileikkejä. (…) Itse tarina soveltuu
lyhyydessään ja leikkisyydessään aivan
pienillekin lapsille, mutta sadun lomaan
upotetut teippi-ideat toimivat myös isommille.
Ja juuri nämä valokuvakuvituksen kautta
tarjoiltavat askartelu- ja leikkivinkit ovat sitä
kirjan parasta antia. Ne suorastaan kutsuvat
paitsi iloiseen leikkiin myös päästämään
oman mielikuvituksen valloilleen.
Taidekoti-blogi

Ihana pienten lasten
tietokirjasarja eläimistä

Koko maailman
rakastama laulu
soivana kuvakirjana

CATHERINE BARR & HANAKO CLULOW

10 SYYTÄ
RAKASTAA
KARHUA

10 SYYTÄ
RAKASTAA
PINGVIINIÄ

NICOL A SL ATER

TUIKI, TUIKI
TÄHTÖNEN

Lastenkirjallisuus
Lastenkirjallisuus, harraste

Lastenkirjallisuus, harraste

ISBN 978-951-52-4888-6
Alkuteos Ten Reasons to Love a Bear
Suomentanut Arja Kantele
Sidottu, 24 sivua
Kirjastoluokka L58.11
Ikäsuositus 3–6
Ilmestyy syyskuussa

ISBN 978-951-52-4889-3
Alkuteos Ten Reasons to Love a Penguin
Suomentanut Arja Kantele
Sidottu, 24 sivua
Kirjastoluokka L58.12
Ikäsuositus 3–6
Ilmestyy syyskuussa

Suloinen tietokirjasarja on suunniteltu herättämään pienissä lukijoissa
syvempi kiinnostus tuttuja eläinlajeja kohtaan. Kahdessa ensimmäisessä
kirjassa tutustutaan erilaisiin karhuihin ja pingviineihin ja kerrotaan
eläinlajeista kymmenen hauskaa faktaa – eli kymmenen syytä rakastaa
niitä. Pienille eläintenystäville ja heidän vanhemmilleen on mukana
myös käytännöllisiä vinkkejä, joiden avulla uhanalaisia eläimiä voi auttaa
ja suojella.
Kirjojen kansissa on eläimen muotoon stanssattu reikä.

ISBN 978-951-52-4916-6
Alkuteos Twinkle, Twinkle Little Star
Sidottu, 12 sivua
Kirjastoluokka L85.2
Ikäsuositus 1–3
Ilmestyy syyskuussa

Toiminnallinen kuvakirja pienimmille ilahduttaa kauniilla sävelmillä ja
huipentuu orkesterin yhteissoittoon.
Lopuksi taivaalle syttyy ihan oikea
tähti.
Musiikin kuulee nappia painamalla, ja kirjan paristot voi vaihtaa.
Hurmaava lahjakirja vaikkapa pukinkonttiin!
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