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B OLOGNAN 60-VUOTIAAT lastenkirja-
messut olivat tänä vuonna hyvässä 
vireessä hiljaisten pandemiavuosien jäl-
keen. Seminaareissa katseltiin tulevaisuu-

teen, kuten esimerkiksi keskustelussa teko älystä 
ja sen vaikutuksista vaikkapa tekijänoikeuksiin. 
Tekoälyn laatimia lastenkirjoja myydään jo, mutta 
toistaiseksi kukaan ei pitänyt niitä varsinaisena 
uhkana ihmisen laatimalle lastenkirjallisuudelle.

Chat-GPT laati parissa sekunnissa kohteliaan 
ja aivan asiallisen, toki varsin ulkokohtaisen, esi-
puheen myös tähän luetteloon. Se lupaili kankeana 
Google-käännöksenä laajaa kattausta kiinnostavia, 
monipuolisia teoksia ja kiitteli vuolaasti niin teosten 
tekijöitä kuin lukijoitakin. Tekoäly on ihan taitava 
jäljittelijä.

Omassa päässäni sen sijaan ei tapahtunut pitkään 
aikaan yhtään mitään, kun mietin tätä esi puhetta. 
Ehkä Chat-GPT:n esipuhe olisi vitsikästä painaa 
katalogiin muistona tästä ajasta, ajattelin. Mutta 
idea ei sittenkään tuntunut tarpeeksi hauskalta. 
Kirjojamme eivät kirjoita algoritmit eivätkä koneet, 
enkä usko, että niin tulee koskaan käymäänkään. 

Varsinkaan kirjoja eivät lue koneet ja algoritmit. 
Kirjat on tarkoitettu ihmisille. Ne ovat kommuni-
kaatiota, yritystä hahmottaa, ymmärtää, tulla 
kuulluksi. Kirjallisuus kuten kaikki taide on mitä 

syvällisimmällä tavalla inhimillistä ja merkityksellistä  
itsessään.

En lopultakaan ole huolissani tekoälystä kirjaili-
jana, mutta olen kyllä huolissani monesta muusta 
asiasta tässä ajassa, kuten siitä, miten kirjoja lue-
taan ja ostetaan vähemmän kuin aiemmin, tai miten 
äänikirjojen kustantamista on vaikea tehdä reilulla 
ja kannattavalla tavalla. 

Kustantajakaan ei ole abstraktio eikä kone. Teem-
me tätä työtä nopeasti muuttuvassa maailmassa 
niin hyvin kuin kykenemme ja osaamme, välillä 
teemme virheitä, välillä onnistumme. Mutta nykyisen 
kaltainen tekoäly ei koskaan voi hahmottaa kirjan 
syvempää ideaa, merkitystä, tarkoitusta. Se ei osaa 
tulkita. Tekoäly ei ymmärrä eikä siten voi myöskään 
kertoa, miten paljon iloa, uupumusta, kyyneleitä, 
millaisia turhautumisen ja innostuksen hetkiä 
kuhunkin kirjahankkeeseen – ja kustantamiseen – 
liittyy. Miten monta vaihetta, kierrosta, pohdintaa, 
yritystä, erehdystä, päätöstä, valintaa, miten monta 
erilaista tunnetta. 

Hyvä ystävä: toivon että löydät kirjamme, toivon 
että löydät ne kirjakaupasta, ja toivon, että luet 
niitä. Toivon, että saat merkityksellisiä elämyksiä 
niitä lukiessasi. 

MIRJAM ILVAS Kustantaja
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— Iida Turpeinen, ELOLLISET



KESÄ + SYKSY 2023



ROMAANI
Ilmestyy syyskuussa
Sidottu, noin 220 sivua
Kansi Safa Hovinen
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5977-6
E-kirja 978-951-52-5997-4
Äänikirja 978-951-52-5996-7

Iida Turpeinen

ELOLLISET
VUONNA 1741 luonnontieteilijä ja teologi Georg 
 Wilhelm Steller seilaa kapteeni Vitus Beringin retki-
kunnan mukana suurelle pohjoiselle tutkimusretkelle, 
jonka tarkoituksena on etsiä meritie Aasiasta Ame-
rikkaan. He eivät saavuta mannerta, mutta löytävät 
jotain muuta, joka vie Stellerin nimen historiankirjoihin: 
stellerinmerilehmän.

Vuonna 1859 Hampus Furuhjelm, Venäjän Alaskan 
suomalainen kuvernööri, lähettää miehiä etsimään 
suuren, jo vuosisata sitten kadonneeksi huhutun 
merinisäkkään luurankoa, sillä sellainen halutaan 
keisarillisen yliopiston kokoelmiin.

Vuonna 1952 Helsingin luonnontieteellisen museon 
preparaattori John Grönvall saa tehtäväkseen kun-

nostaa harvinaisen, kokonaisena säilyneen stellerin-
merilehmän luurangon.

Elolliset on poikkeuksellisen vaikuttava esikois-
romaani. Se on erään lajin muotokuva, hengästyttävä 
seikkailu läpi kolmen vuosisadan ja kertomus  suurista 
inhimillisistä pyrkimyksistä: tieteestä, taiteesta ja 
halusta herättää uudelleen henkiin sellainen, minkä 
ihminen on tietämättömyydessään tuhonnut.

IIDA TURPEINEN (s. 1987) on helsinkiläinen kirjalli-
suudentutkija, joka valmistelee väitöskirjaa luonnon-
tieteiden ja kirjallisuuden risteymistä. Hän voitti J. H. 
Erkon kirjoituskilpailun vuonna 2014. Elolliset on hänen 
esikoisteoksensa.

Häikäisevä 
esikoisteos 
suuren 
eurooppalaisen 
romaanin 
ystäville
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ROMAANI
Ilmestyy kesäkuussa
Alkuteos Hot Milk
Suomentanut Sari Karhulahti
Sidottu, noin 250 sivua
Kansi Elina Warsta
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5985-1
E-kirja 978-951-52-5986-8

Deborah Levy

KUUMAA MAITOA

ÄITI JA TYTÄR ovat saapuneet pieneen espanjalais-
kylään Välimeren rannalla. Rose-äitiä vaivaa mystinen 
sairaus, jota he ovat tulleet hoidattamaan tohtori 
 Gomezin hieman hämäräperäiselle klinikalle. Tytär 
 Sofia ei pysty irrottautumaan äidin luulosairauden, 
neuroosien ja liikuntakyvyttömyyden vankilasta.

Tulikuuman auringon alla naisten elämät tirisevät 
katkeruutta ja molemminpuolista turhautumista. Sofia 

rimpuilee irti äidin lamaannuttavasta taikapiiristä tutus-
tuen omaan seksuaalisuuteensa ja itseensä. 

Leikkisän surrealistisessa romaanissa äidin ja tyt-
tären näennäisen staattinen mutta ristiriitainen suhde 
rinnastuu jähmeään ja pysähtyneeseen, hyvinvoivaan 
Eurooppaan rajun muutoksen kynnyksellä. Vuonna 
2016 ilmestyneessä romaanissa on tyyntä kuin troop-
pisen myrskyn edellä.

Mieleenpainuva, 
oudosti 
hohkaava 
kertomus 
romaanitaiteen 
mestarilta

”Maanantaina äiti esittelee moninaisia oireitaan lääkärille kuin 
valikoimaa kummallisia cocktailpaloja. Minä pitelen tarjotinta.”

”Viihdyttävä ja helppolukuinen. Mutta myös outo. Outous – 
kiinnostava outous, vaikeasti määriteltävä outous – tekee tästä 
romaanista merkittävän.”  – Financial Times
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ROMAANI
Ilmestyy kesäkuussa
Sidottu, noin 340 sivua
Kansi Laura Noponen
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5978-3
E-kirja 978-951-52-5998-1

Vappu Kannas

KIMALAISTEN KIRJA

VUOSI 1882, Amherst, Massachusetts. Emily  Dickinson 
on kaupungin kummajainen, valkoisiin  pukeutuva 
erakko, josta puhutaan jonkinlaisena runoilijanerona. 
Hänen elämänsä rajautuu perheen kotitaloon, jossa 
Lavinia-sisko varjelee hänen rauhaansa. Emily tuskin 
tapaa edes naapurissa asuvaa Austin-veljeään tai 
tämän vaimoa Susania, jonka kanssa hänellä on ollut 
erityinen side.

Sitten paikkakunnalle saapuu nuori ja kaunis, 
kunnian himoinen nainen, rouva Mabel Todd, joka 
kiinnostuu kaupungin omasta runoilijasta. Hän pyrkii 
Emilyn luo, ja tulee samalla kohdanneeksi Austinin. 
Näin kylvetään siemenet vuosien katkeralle kamppai-

lulle siitä, kenelle runoilija Emily Dickinsonin perintö 
eniten kuuluu – ja kuka oikeastaan tunsi hänet.

Herkkä, vahvatunnelmainen romaani herättää 
henkiin uraauurtavan runoilijan elämänpiirin. Todel-
lisiin henkilöihin ja tapahtumiin perustuvan teoksen 
huikaisevan kaunis, runollinen kieli näyttää maailman 
lukijalle niin kuin vain runoilija sen näkee.

VAPPU KANNAS (s. 1984) on Keravalla kasvanut kir-
jailija, kääntäjä ja kirjallisuudentutkija. Koulutukseltaan 
hän on filosofian tohtori. Häneltä ovat aiemmin ilmes-
tyneet romaanit Rosa Clay (2020) ja Kirjeitä Japaniin 
(2021).

Lumoava 
romaani 
runoilija Emily 
Dickinsonin 
maailmasta

”Emily ei ole mystinen olento vaan lihaa ja verta, tehty samasta 
aineesta kuin me kaikki, mutta en voi olla miettimättä, 
kuvittelenko vain tuntevani hänet.”
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ROMAANI
Ilmestyy lokakuussa
Alkuteos Mary
Suomentanut  

Sanna van Leeuwen
Sidottu, noin 400 sivua
Kansi Moker Ontwerp
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5979-0
E-kirja 978-951-52-6011-6

Anne Eekhout

MARY
VUONNA 1816 vain 18-vuotias Mary Shelley kirjoittaa 
ikonisen tarinan Frankensteinin hirviöstä. Samana 
kesänä Mary ja hänen rakastajansa Percy Shelley 
vierailevat lordi Byronin ja John Polidorin luona 
Geneven järvellä. Ystävät viettävät pitkiä iltoja nuotiolla, 
juovat oopiumilla maustettua viiniä ja lukevat toisilleen 
kummitusjuttuja. Eräänä iltana lordi Byron ehdottaa, 
että he kaikki kirjoittaisivat omat kauhutarinansa. 

Mary matkustaa muistoissaan Skotlantiin, missä hän 

oli neljä vuotta aiemmin viettänyt kesän ja tavannut 
Isabella Baxterin. Kun Mary rakastuu Isabellaan, he 
sukeltavat arvoitukselliseen seikkailuun, jossa todelli-
suutta on vaikea erottaa kuvitelmasta. Tästä muistosta 
syntyy hänen tarinansa Frankensteinin hirviöstä. 

Mary Shelley oli feministi ennen kuin sanaa oli keksitty, 
nuori äiti ja kiehtova kirjailija. ANNE EEKHOUT herät-
tää hänet henkiin tässä omaperäisessä romaanissa.

A N N E  E E K H O U T

S&S

Romaani

M
A
R
Y

Millainen 
oli seikkailu, 

joka synnytti 
Frankensteinin 

hirviön?

”Hän tietää miten tarina kerrotaan. Eekhout pitää jännitteen, 
antaa ymmärtää, liikoja selittelemättä. Lisäksi kirjaa on vaikea 
laskea käsistään.” – de Volkskrant
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ROMAANI
Ilmestyy syyskuussa
Alkuteos A Children’s Bible
Suomentanut  

Arto Schroderus
Sidottu, noin 220 sivua
Kansi Jussi Karjalainen
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-6004-8
E-kirja 978-951-52-6005-5

Lydia Millet

LASTEN RAAMATTU
KAKSITOISTA LASTA vanhempineen viettää kesä-
lomaa syrjäisessä, ylellisessä kartanossa järven ran-
nalla. Aikuisten lomapäivät menevät nautintojen parissa: 
ruokaa, alkoholia ja pilveä kuluu. Pikkuvanhat lapset 
elävät omassa kirkkaassa maailmassaan, aikuisten 
unohtamina. Aikuisten laiskaa lomatunnelmaa eivät 
riko edes tiedot vääjäämättä lähestyvästä hirmu-
myrskystä. Lopulta lapset päättävät varhaisteini- ikäisen 
Even johdolla paeta tulvaa ja katastrofia ilman aikuisia. 
Nopeasti kiihtyvät tapahtumat alkavat hämmästyttä-
västi muistuttaa Even pikkuveljen Jackin löytämän 
Lasten raamatun tapahtumia. 

Lasten raamattu on unohdettujen lasten kollektiivi-

sesta näkökulmasta kerrottu kuvaus sukupolvien väli-
sestä kuilusta ja samalla jylhä allegoria ilmastokriisistä 
ja luontokadosta. Raamatullisia myyttejä uudelleen-
kirjoittava teos ravistelee, muttei jätä kokonaan toi-
vottomaksi. Viisas romaani kysyy: jos menetämme 
uskomme, voimmeko pelastua?

LYDIA MILLET on arvostettu ja palkittu amerikkalainen 
pitkän linjan kirjailija, jonka 2020 ilmestynyt teos sai 
kriitikoilta ja lukijoilta ylistävän vastaanoton. Millet on 
koulutukseltaan ympäristötieteen maisteri, ja hän tekee 
kirjoittamisen ohessa vapaaehtoistyötä luontokatoa 
vastaan taistelevassa organisaatiossa.

Ajatuksia 
herättävä 
romaani 
Elisabeth 
Stroutin ja 
Rachel Cuskin 
ystäville
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ROMAANI
Ilmestyy kesäkuussa
Alkuteos Dit du går, följer jag
Suomentanut Laura Kulmala
Sidottu, noin 450 sivua
Kansi Laura Noponen
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5980-6
E-kirja 978-951-52-5999-8

Lina Nordquist

MINNE IKINÄ MENETKIN
UUSI VUOSISATA: 1900. Nuoren Unnin on lähdettävä 
pienen poikansa Roarin kanssa kotikylästään  Norjassa. 
Armod seuraa häntä Ruotsin puolelle paremman elä-
män toivossa. He asettuvat Hälsinglandiin, pieneen 
torppaan keskelle synkkää metsää, ihmisasutuksen 
ja erämaan rajamaille. Pohjoisen armottomien talvien 
sekä maat omistavan talonpojan julmien oikkujen va-
rassa elämä on selviytymistaistelua päivästä toiseen. 
Unnin ja Armodin rakkaus on kuitenkin suurempi, ja 
sen varassa he selviävät.

Yli 70 vuotta myöhemmin Kåra istuu Armodin mökin 
keittiön pöydän ääressä ja suunnittelee appiukkonsa 
Roarin hautajaisia. Mitä tässä tuvassa oikein tapahtui 

kauan sitten, kun Roarin vanhemmat muuttivat tähän 
taloon? Vihdoin on tullut aika rikkoa hiljaisuus ja pal-
jastaa vuosikymmeniä pidetyt salaisuudet.

Minne ikinä menetkin on dramaattinen historiallinen 
romaani siitä, kuinka riippuvaisia toisistamme olemme, 
ja kaikkea kannattelevasta rakkaudesta, joka ylittää 
kaikki rajat. Tummasävyinen, vahva sukupolvitarina 
jättää lukijaan lähtemättömän jäljen.

Lääketieteen tutkija ja poliitikko LINA NORDQUISTIN 
esikois romaani Minne ikinä menetkin oli Ruotsissa 
 kirjallinen ilmiö ja se valittiin Vuoden kirjaksi 2022. 

Vuoden kirja  
-palkinto 

Ruotsissa 2022
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ROMAANI
Ilmestyy elokuussa
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Emmi Kyytsönen
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5976-9 
E-kirja 978-951-52-6008-6
Äänikirja 978-951-52-6009-3

HYVÄSYDÄMINEN ja palavasieluinen Emerentia Brant 
asuu Oulussa isänsä ja hienostelevan äiti puolensa 
porvaristalossa. Emmi opettaa lukemista lapsille 
mamselli Wacklinin tyttökoulussa ja aikuisille köyhäin-
talolla, huolehtii palvelusväestä sekä kituvan kotitilansa 
asioista. Ainoa, mikä Emmiä ei kiinnosta lainkaan, on 
äitipuolen junailema avioliitto Brantien kauppahuoneen 
perijäksi kaavaillun nuoren harjoittelijan kanssa – tai 
avioliitto ylipäänsä. 

Siksi onkin hämmentävää, ettei Emmi saa erästä 
Tukholmasta Ouluun vierailulle saapunutta jäykkä-
ilmeistä aatelisherraa mielestään. Tämä Laurence 
von Rosen ottaa itsensä aivan liian vakavasti, ja on 
sitä paitsi lupautunut solmimaan säätynsä mukaisen 
avioliiton Tukholmaan palattuaan.

Emerentialla on niin paljon tekemistä, ettei hän 
ehdi antautua lemmenasioille. Mutta sitten tapahtuu 
jotain, mikä saa hänet huomaamaan, että myös omasta 
onnestaan on huolehdittava, sillä kukaan muukaan ei 
voi olla siitä vastuussa.

En voi sua unhoittaa poies kuvaa verevästi ja viihdyt-
tävästi itsenäisen nuoren naisen elämää pohjoisessa 
tervakaupungissa aikana, jolloin uskoa ihmisten vapau-
teen tai yhdenvertaisuuteen ei pidetty hyveenä, toisin 
kuin tuottoisia naimakauppoja.   

ANU VÄHÄAHO on oululainen psykoterapeutti ja 
kirjoittaja. Hän kirjoitti tämän teoksen ensimmäisen 
version ystävättärelleen joululahjaksi. En voi sua un-
hoittaa poies on hänen esikoisteoksensa.

Lumoava 
historiallinen 
rakkausromaani 
1820-luvun 
Oulussa

Anu Vähäaho

EN VOI SUA  
UNHOITTAA POIES
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DEKKARI
Ilmestyy elokuussa
Alkuteos Ungen min får du aldrig 
Suomentanut Anu Koivunen
Nidottu, noin 350 sivua
Kansi Sami Saramäki
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5973-8 
E-kirja 978-951-52-5974-5
Äänikirja 978-951-52-5975-2

Eva Frantz

LASTA ET MINULTA VIE
MINNE KOULUSIHTEERI Yrsa Manner on kadonnut? 
Miksi kaupungin suosituimman leikkipaikan viemäri-
kaivo tulvii? Piilotteleeko purkamisuhan alla olevassa 
Holmborgin koulussa vertaansa vailla oleva taide- 
aarre?

Anna Glad elää todellisia ruuhkavuosia yrittäes-
sään saada arkensa pienen lapsen äitinä ja poliisina 
rullaamaan, vaihtelevalla menestyksellä. Kumppani 
Tomas on peruskallio, mutta onko hän vähän liiankin 
kiinnostunut uuden ystävänsä Mimmi Sandbergin 
perhetilanteesta? Mimmi on 4-vuotiaan Veeran sijais-
äiti, ja nyt Veeran biologinen äiti haluaa huoltajuuden 
takaisin. Onko Mimmin koti niin turvallinen kuin hän 
itse haluaa uskoa?

Lasta et minulta vie jatkaa taidokasta Anna Glad -sar-
jaa, jossa menneisyys ja sen salaisuudet erottavat ja 
sitovat yhteen pikkukaupungin asukkaita. 

Klassisen palapelidekkarin taitajana EVA FRANTZ 
asettuu samaan jatkumoon Agatha Christien, Maria 
Langin ja Camilla Läckbergin kaltaisten dekkari-
kuningatarten kanssa. Anna Glad -sarjan toinen osa, 
 Kahdeksas neito, sai Vuoden johtolanka -palkinnon 
2019. Se oli ehdokkaana myös yhteispohjoismaisen 
Lasiavain- palkinnon saajaksi.

Kauan odotettu 
Anna Glad  
– yli 70 000 
myytyä kirjaa
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Aiemmin  
sarjassa ilmestynyt
SININEN HUVILA
ISBN 978-951-52-4671-4

KAHDEKSAS NEITO 
ISBN 978-951-52-4608-0

TÄSTÄ PELISTÄ POIS 
ISBN 978-951-52-5131-2



ROMAANI
Ilmestyy syyskuussa
Alkuteos Vända blad
Suomentanut  

Hanni Salovaara
Nidottu, noin 400 sivua
Kansi Emma Graves
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5981-3
E-kirja 978-951-52-6000-0
Äänikirja 978-951-52-6001-7

Johanna Schreiber

SIVU KÄÄNTYY
KUSTANTAJA CLARA on ikisinkku joka uskoo, että 
rakkaus ei tosielämässä ole koskaan yhtä ihmeellistä 
kuin kirjoissa.

Clara on ollut pitkään tolaltaan menetettyään kus-
tantamon tärkeimmän kirjailijan yhdelle Schantzin 
pahimmista kilpailijoista, mutta nyt tilanne vaikuttaa 
lupaavalta: hänen työpöydällään polttelee aivan us-
komattoman rakkausromaanin käsikirjoitus.

Siihen Clara ei kuitenkaan ole varautunut, että hän 
rakastuu kirjailijaan yhtä paljon kuin käsikirjoitukseen. 
Romaanista tulee varmasti menestys – kunhan uusi 

snobi toimitusjohtaja ei hankkiudu hänestä eroon en-
nen sitä. Valinta rakkauden ja uran välillä osoittautuu 
paljon vaikeammaksi kuin Clara olisi voinut kuvitella.

JOHANNA SCHREIBERILL A on 
ainut laatuinen kyky yhdistää kepeys 
ja tuska, lämpö ja juonittelu. Sivu  
kääntyy on Schantz-kustanta-
mosta kertovan sarjan toinen osa. 
 Ensimmäinen osa Rivien välissä 
ilmestyi 2022.

”Schreiber kirjoittaa kepeästi, mutta kertomus ei ole pinnallinen.  
Jo teoksen nimi on monimerkityksinen. Pitää osata ja uskaltaa 
lukea rivien väleistä. Niin yksityis- kuin työelämässäkin.” 
 – Helena Ruuska, Helsingin Sanomat

S&S

Sivu kääntyy

Riemastuttavia 
käänteitä 
työssä ja 
rakkaudessa

S&S
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ROMAANI
Ilmestyy marraskuussa
Kansi Emmi Kyytsönen
Kirjastoluokka 84.2
Äänikirja 978-951-52-6012-3

Olga Kokko

KILPAORIIT
Ratsastajat osa 1

NELIKYMPPINEN EMMA on menestyvä hotellin-
johtaja. Salma on hänen tyttärensä ja aloitteleva kilpa-
ratsastaja. He molemmat tahtovat Joonatanin, nuoren 
esteratsastajan.

Kun Salma houkuttelee Emman toimitsijaksi ratsastus- 
kilpailuihin, Emma kohtaa tyttärensä kilparatsastaja-
idolin, parikymppisen Joonatanin. Molemminpuolinen 
vetovoima on välitöntä ja huumaavaa. Mutta pelissä 
on mukana myös Rabbe, raamikas kokeneempi kilpa-
ratsastaja, joka ei ole tottunut häviämään – ja Emma 
päättää unohtaa Joonatanin.

Kuuma suhde kantaa yli pimeän talven, ja seikkail-
lessaan kilparatsastuksen maailmassa Emma löytää 
jotain ihan uutta myös itsestään.

Ratsastajat on neliosainen äänikirjasarja. Se on ker-
tomus halusta, intohimosta ja kielletystä rakkaudesta; 
menestymisestä ja riskien ottamisesta. Olga Kokko 
kuvaa glamoröösiä luksushotellien ja ratsastuskilpailu-
jen maailmaa suorasukaisesti mutta herkästi. Kilpaoriit 
on sarjan ensimmäinen osa. 
 
OLGA KOKKO (s. 1971) on ponikirjafani ja entinen 
kilpa hevosten hoitaja. Äänikirjaksi kirjoitettu Rat-
sastajat-sarja on hänen kolmas aikuisille suunnattu 
teoksensa. Hän kirjoittaa lastenkirjoja nimellä Saara 
Kekäläinen.

Hevosia, 
seksiä ja 

vauhdikkaita 
käänteitä 
esteiden 

välissä
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Ulla Donner 

LUONNOLLINEN 
NÄYTELMÄ

SYKSY ON SAAPUNUT. Koivunlehti Björk leijailee 
tuhansien kaltaistensa kanssa taivaalla ajatellen 
harmonisia ajatuksia, kunnes se äkkiä tipahtaa maa-
han keskelle metsää. Metsässä asuu Candy, itkuinen 
sekasieni, joka on juuri tullut jätetyksi hemaisevan 
kantarellin vuoksi.

Candy suostuu johdattamaan Björkin tuuliseen 
paikkaan, josta se pääsisi lennähtämään muiden 
lehtien mukaan. Yhdessä ne vaeltavat ihmisen muok-
kaamien maisemien, kuten hakkuuaukean, puupellon ja 
 metsittyneen pihapiirin, läpi. Matkallaan ne kohtaavat 
Gunin, ikivanhan ja heikentyneen taikaolennon, ja 
ottavat tämän mukaansa.

Luonnollinen näytelmä on dantelainen matka, jossa 
paratiisin ja helvetin erottaa toisistaan se, miten hyvin 
kukin eliölaji sopeutuu ihmisen hyödyn tavoittelua 
varten valjastettuun metsään. Albumi käsittelee 
ympäristö tuhoa ja suhdettamme siihen hillittömän 
satiirin ja huumorin keinoin.

ULLA DONNER (s. 1988) on maamme eturivin sarja-
kuva  taiteilijoita. Hän on julkaissut aiemmin sarja kuva-
albumit Spleenish (2017) ja Sontaa (2020), joka voitti 
Sarjakuva-Finlandian.

Sarjakuva-Finlandia-
palkitun taiteilijan 
uutuus!

”Minä olen ainutlaatuinen ja itsevarma. Minä kutsun positiivista energiaa 
elämääni. Minä ansaitsen kaiken hyvän, mitä elämällä on tarjota.”

SARJAKUVA
Ilmestyy elokuussa
Alkuteos Den naturliga 

komedin
Suomentanut Sinna Virtanen
Nidottu, noin 130 sivua
Kansi Ulla Donner
Kirjastoluokka 85.32
ISBN 978-951-52-5855-7
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ELÄMÄKERTA
Ilmestyy lokakuussa
Alkuteos  

Anna-Maja Henriksson  
– Makten och ärligheten

Suomentanut Kari Koski
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Fredrik Bäck
Kirjastoluokka 99.1
ISBN 978-951-52-5982-0 
E-kirja 978-951-52-6013-0

Annika Hällsten

ANNA-MAJA 
HENRIKSSON 

Valta ja oikeudentunto

KUN KORONAPANDEMIA levisi Suomeen keväällä 
2020, oikeusministeri ANNA-MAJA HENRIKSSON oli 
äkkiä koko kansan huomion keskipisteessä. Pandemia 
huoletti kaikkia, ja moni olisi halunnut laittaa säppiin 
koko yhteiskunnan. Mutta mitä Suomen laki sanoi 
pandemianhoidosta, koulujen sulkemisesta, ja muista 
rajoituksista? 

Tässä kirjassa lukija pääsee kurkistamaan val-
lan kulissien taakse ja keskelle viisikon väittelyitä 
pandemian hoidosta. Samalla kirja on henkilökuva 
Anna-Maja Henrikssonista, pohjanmaalaisesta yksin-
huoltajaäidin lapsesta, jota on ajanut eteenpäin kova 
työ ja vahva oikeudentunto.

Lisäksi Henriksson on aina halunnut istua niissä 
pöydissä, joissa merkittävät päätökset tehdään. Ase-
mastaan ja faktoistaan tarkka Henriksson on pysynyt 
politiikassakin asialinjalla, silloinkin kun hänen kohtaa-
mansa kritiikki on ollut kaukana siitä. 

ANNIKA HÄLLSTEN on pitkiin henkilöjuttuihin erikois-
tunut toimittaja, joka on tehnyt mittavan uran muun 
muassa Hufvudstadsbladetissa. Anna-Maja Henriksson 
– Valta ja oikeudentunto on hänen esikoiskirjansa.

Kurkistus 
pandemia-
vuosien politiikan 
kulissien taakse
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ELÄMÄKERTA
Ilmestyy syyskuussa
Alkuteos Edith Södergran. 

Stjärnfångerskan
Suomentanut Jaana Nikula
Sidottu, noin 200 sivua
Kansi Fredrik Bäck
Kirjastoluokka 99.1
ISBN 978-951-52-5984-4
E-kirja 978-951-52-6010-9

Agneta Rahikainen

EDITH SÖDERGRAN
– ELÄMÄ

EDITH SÖDERGRANIN (1892–1923) kuolemasta on 
kulunut jo sata vuotta, mutta hänen merkityksensä 
suomalaiselle runoudelle on sinä aikana vain kasvanut. 
Södergranin omaääniset, rajoja rikkoneet runot ovat 
löytäneet lukuisia uusia lukijapolvia. Samalla kiinnostus 
hänen omaan elämäänsä on vain kasvanut.

Agneta Rahikainen on tutkinut Södergranin elämän-
vaiheita kolmenkymmenen vuoden ajan, ja hän on alan 
johtava asiantuntija. Edith Södergranin lyhyen elämän 
varrelle osui useampi sota ja vallankumous, jotka 
jättivät jälkensä hänen teoksiinsa. Yhtä lailla häneen 
vaikuttivat monet tuon ajan suurista ideoista, ja hän 
haki vaikutteita esimerkiksi venäläisestä ja eurooppa-
laisesta avantgardesta.

Södergranin ympärille on rakennettu myyttejä ehkä 
turhankin ahkerasti. Tässä kirjassa myytti jätetään 
sikseen, jolloin esiin nousee paitsi nerokas runoilija 
myös ihminen, joka oli lihaa ja verta – nainen, joka 
oli huumorintajuinen, itseironinen ja epäsovinnainen 
mutta vakaumuksessaan varma.

AGNE TA R AHIKAINEN on väitellyt kirjallisuus-
tieteen tohtoriksi Södergran-myytin rakentamisesta 
kirjallisuus historiassa. Hän on julkaissut useita kirjoja 
Edith Södergranista ja hänelle on myönnetty tiedon-
julkistamisen valtionpalkinto.

Rakastetun 
runoilijan 
kiehtova elämä

24

K
U

STA
N

TA
M

O
 S&

S K
ESÄ

 +
 SYK

SY 2023



K
U

V
A

: H
E

LE
N

 K
O

R
PA

K



Sanna Kajander-Ruuth

KAIKKI ILOISTA 
KESKILUOKKAA?

10 tositarinaa luokkamatkasta

SUOMESSA KAIKKEIN VARAKKAIMMATKIN väittävät 
olevansa vain ylempää keskiluokkaa, ja suorittavaa 
työtä tekevät yrittävät mukautua keskiluokan asetta-
miin normeihin. Se, millaiset eväät kotoa saa, millaisiin 
tapoihin on tottunut tai missä kasvaa, voivat vaikuttaa 
ihmisen elämään yllättävilläkin tavoilla. Miksi joku 
pärjää mutta toinen ei? Miten suuri vaikutus on omilla 
kyvyillä, entä silkalla hyvällä onnella? 

Kysymys luokasta alkoi vaivata toimittaja Sanna 
 Kajander-Ruuthia. Hän luki tutkimuksia, kuuli asian-
tuntijoita ja haastatteli luokkasiirtymän tehneitä. 
 Tarinansa kertovat omin sanoin esimerkiksi Virpi 
Salmi, Tommi Liimatta ja Minttu Murphy-Kaulanen. 
Kaikki luokkamatkaajat ovat joutuneet miettimään, 
mihin he kuuluvat paitsi uudessa ympäristössään myös 
palatessaan entiseen elinpiiriinsä. 

SANNA KAJANDER-RUUTH on syvällisiin henkilö-
kuviin ja reportaaseihin erikoistunut toimittaja. Koulu-
tukseltaan hän on filosofian maisteri, jonka pääaine oli 
Suomen historia. Hänen tietokirjansa Laman lapset 
ilmestyi 2021.

TIETOKIRJA
Ilmestyy lokakuussa
Nidottu, noin 192 sivua
Kansi Tiia Javanainen
Kirjastoluokka 30
ISBN 978-951-52-5983-7
E-kirja 978-951-52-6016-1

Miksi 
Suomessa 
puhutaan 
niin vähän 
luokasta?

”Kavahdamme ajatusta luokka-
taustan vaikutuksesta ehkä siksi, 
että se haiskahtaa hyvinvointi-
valtioprojektin epäonnistumiselta.”
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HARRASTE
Ilmestyy lokakuussa
Sidottu, noin 200 sivua
Kansi Fredrik Bäck
Kirjastoluokka 15.93
ISBN 978-951-52-5744-4

Henna Kuvaja

SUNNUNTAINOITA
Tarinoita tarotista ja elämästä

HENNA KUVAJA on tullut suomalaisille tarot-harras-
tajille tutuksi Sunnuntainoitana. Hän jakaa tietoutta 
tarot-korteista ja niiden käytöstä sosiaalisen median 
kanavillaan, joilla on yhteensä yli 20 000 seuraajaa.

Tässä raikkaasti kuvitetussa teoksessa Kuvaja opas-
taa niin aloittelijoita kuin kokeneempiakin tarot-harras-
tajia korttien tulkinnassa. Hän esittelee pakan kortit ja 
havainnollistaa niiden käyttötapoja tarinoilla omasta 
elämästään. Tarot-kortit voivat olla kuin luotettu  ystävä 
tai päiväkirja: Kortit eivät päätä asioita puolestasi, 

 mutta ne voivat auttaa sinua kartoittamaan omia toi-
veitasi. Niistä voi saada kannustusta, tukea tai lohtua, 
ja ne tuovat arkeen ripauksen taianomaisuutta.

Innostava opaskirja näyttää, että jokainen voi löytää 
oman tapansa käyttää tarot-kortteja ja ettei niihin pidä 
suhtautua turhan ryppyotsaisesti. Korttien tulkitsemi-
nen on ennen kaikkea luovaa ja hauskaa!

HENNA KUVAJA (s. 1993) eli Sunnuntainoita on Oulus-
sa asuva tarot-tulkitsija ja visuaalisen markkinoinnin 
asiantuntija. Hänet löytää Instagramissa, Youtubessa 
ja TikTokissa nimellä @sunnuntainoita.

Suositun 
tarot-
vaikuttajan 
moderni 
opaskirja

Miksi tarot? Miksi ei!
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— Anja Portin, SUMUPUIDEN KIRJA



LAPSET
JA 

NUORET
KESÄ + SYKSY 2023



LASTENROMAANI
Ilmestyy elokuussa
Sidottu, noin 250 sivua
Kuvitus Paula Mela
Kirjastoluokka L84.2
Ikäsuositus 9–13
ISBN 978-951-52-5987-5
E-kirja 978-951-52-6006-2
Äänikirja 978-951-52-6007-9

KUN ÄITI ON KADONNUT kauheassa onnettomuu-
dessa, Magda Mustalinnun on opittava selviämään 
yksin. Onneksi hän ei ole kokonaan yksin, onhan hä-
nellä Kastanja – paras koira maailmassa, jonka ansiota 
 oikeastaan on, että Magda itse selvisi hengissä.

Yhdessä he lähtevät etsimään Magdan tätiä, jota 
Magda ei ole koskaan tavannut. Matkallaan he eksy-
vät salaperäiseen paksuun sumuun, joka kätkee Us-
vavuoren huipun. Siitä alkaa unohtumaton seikkailu 
maailmassa, jota hallitsevat sumupuut ja niistä vanhin, 
kaiken elämän lähde, jättiläismäinen Ikikaarna.

Kirjailija ANJA PORTININ edellinen lastenromaani 
Radio Popov voitti lastenkirjallisuuden Finlandia- 
palkinnon vuonna 2020. Hänen uusi teoksensa on 
haikean kaunis, jännittävä kertomus ihmisten ja pui-
den yhteiselosta, tarinoista joita kerromme, perään-
antamattomuudesta ja syvästä ystävyydestä, joka 
voittaa pelon.

Finlandia- 
voittajan 
hurmaava 
seikkailuromaani

Anja Portin

SUMUPUIDEN KIRJA

”Keväällä minä jäin yksin. Silloin minun äitini jäi vuorelta 
vyöryvän maan alle ja katosi. Sen jälkeen aika on mennyt kuin 
sumussa enkä enää tiedä, mikä päivä nyt on...”
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NUORTENROMAANI
Ilmestyy elokuussa
Nidottu, noin 200 sivua
Kansi Erika Vik
Kirjastoluokka N84.2
Ikäsuositus 10–13
ISBN 978-951-52-5988-2 
E-kirja 978-951-52-6003-1

Erika Vik

OLIVIA ONLINE
OLIVIAA RAIVOSTUTTAA. Äiti on alkanut tapailla uut-
ta miestä, eikä ole kertonut Olivialle mitään. Isäänkään 
ei voi luottaa sen enempää: Olivian pitäisi viettää joka 
toinen viikonloppu Helsingissä, mutta isän työmatkojen 
takia he näkevät paljon harvemmin. Tuntuu ettei edes 
paras ystävä Venla enää ymmärrä Oliviaa. Uusi ystävä 
Amiragrrl tuntuu läheisemmältä ja he juttelevat ihan 
koko ajan Snapissa, mutta eivät ole vielä koskaan 
tavanneet oikeasti.

Onneksi on tanssi! Olivia käy jazztanssitunneilla 
ja postaa omia tanssivideoita TikTokiin ja Instaan. Ja 
juuri tanssin ansiosta tapahtuu lopulta jotain muutakin 
ihanaa: Juneboy_07 haltioituu Olivian tanssivideosta ja 
laittaa privaa. June on ujo ja herkkä valokuvaajapoika, 
ja he ymmärtävät toisiaan heti! Valokuvaajana June 
osaa myös ohjata Oliviaa ottamaan yhä upeampia 

kuvia tileilleen. Ja sitten hän haluaa kuvata Oliviaa  
itse.

Olivia online kuvaa kuudesluokkalaisen Olivian iloja 
ja huolia samastuttavasti ja mukaansatempaavasti. 
Keskeisenä teemana nuortenromaanissa on netissä 
tapahtuva grooming, jota se käsittelee uskottavasti ja 
varhaisteini-ikäiselle lukijalle sopivalla tavalla, liikaa 
pelottelematta tai saarnaamatta, mutta asian vakavuu-
den tunnustaen. 
 
ERIKA VIK (s. 1982) on pääkaupunkiseudulla asuva 
kirjailija, kuvittaja sekä lasten, nuorten ja nuorten 
aikuisten kirjallisuusfestivaali LANU!:n tuottaja. Vik kir-
joittaa sekä nuorille että aikuisille. Kustantamo S&S:n 
Kirjalliset ystävät -kilpailussa palkittu Olivia online on 
hänen ensimmäinen realistinen nuortenromaaninsa.

Kirjoitus - 
kilpailumme 
kärkeä –  
uskottava 
nuortenromaani 
groomingista
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”Juneboy_07 alkoi seurata sinua.”  
Olivian kulmat kohoavat. June on ehtinyt käydä 
tykkäämässä ainakin viidestä hänen julkaisustaan. 
Muutamat niistä ovat ihan Olivian ensimmäisten 
julkaisujen joukossa, joten hänen on täytynyt 
käydä selaamassa koko tili läpi. 



SARJAKUVA
Ilmestyy syyskuussa
Alkuteos Bunny vs Monkey
Suomentanut Mirjam Ilvas
Sidottu, 256 sivua
Kansi Jamie Smart
Kirjastoluokka L84.2, 85.32
Ikäsuositus 6+
ISBN 978-951-52-5992-9

Jamie Smart

PUPU VS. APINA
JÄRKEVÄ PUPU etsii höpsöjen kavereidensa Possun- 
possun ja Naksu-oravan kanssa leppoisaa talvikoloa, 
kun keskelle metsää mäjähtää avaruusalus. Sieltä il-
mestyy itserakas avaruusapina, joka ei edes ole mikään 
avaruusapina, vaan ihan tavallinen Apina. Mutta Apina 
luulee tulleensa vieraalle planeetalle, jonka asukkaita 
se kuvittelee voivansa noin vain ryhtyä hallitsemaan 
ja orjuuttamaan. Pupu on pakotettu puolustamaan 
metsän rauhaa ja kilttejä tovereitaan. Tästä käynnis-
tyy eeppinen seikkailu, josta ei sekoilua ja älyttömiä 
kommelluksia puutu!

Englantilaisen JAMIE SMARTIN supersuosittu kirja-
sarja on kivunnut vakaasti yhä korkeammalle Ison- 
Britannian myyntilistoilla ja uusin, kuudes osa nousi 
maansa myydyimmäksi lastenkirjaksi alkuvuodesta 
2023. Smartin mielestä hauskinta on piirtää kissoja, 
pääkalloja, possuja ja kakkuja, ja nämä ovat myös 
hänen suosikkijuttujaan maailmassa.

Multiversumin 
hauskin taistelu 
alkaa – valitse 
puolesi!

Hauskin matsi 
koskaan on alkanut!

s&S TAysosuma 
Koira
miehen 
faneille
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Roskaa! Pellejen kuuluu 

olla hauskoja!

SHH.

Toista näytöstä 

varten, ajateltiin 

että haluatte 

ehkä katsoa kun 

me syödään 

niitä.

Pah, 

anna tänne!

Hei possu! Oikea pelle 

saisi piirakan naamaansa 

suunnilleen nyt!

Älä tuhlaa piiraita! 

Ne ovat maukkaita!

Tosiaan, 

aika 

hyvin!

Pallo-possu, upeaa! 

En tiennyt että osaa 

jonglöörata!

Mitä se on?

IIIIKS 

olet pelle!

IIIIIKS 

sinäkin 

olet!

HAHAHAH

HAHAHaa 

tämä sirkus on 

mahtava! Saitte 

minut paremmalle 

tuulelle! Hyvä 

työtä, tyypit!

Mutta 

nyt, töihin 

taas.

Mitä varten nuo piiraat 

ovat?

BUUU!

Iiiiks!

Pongl!

Tapu 
tapu

Heit
Heit

tans

tans

hips

Hips hips

Hips hips

YHYHYHYHYHYYY

plats!plat

22
23

PUM !

PLATS!

”RAIVONYRKIT”
Mikä kauhea peto metsän läpi 

nyt syöksyy?

Ai. Se on apina jolla on 
todella suuret kädet.

Millä hirviöllä on tuollaiset 
jättinyrkit?

Haa, nämä jättinyrkit 
ovat mainio keksintö, Napina! 

Osun kaikkeen.

Olen hyvin älykäs, kyllä. 
Mutta muista, Apina, nyrkit 
on valmistettu helposti 

syttyvästä materiaalista 
joten varo kuumuutta.

Se on 
niiden 
ainoa 
vika.

Pah – kuumuus? On 
keskitalvi! Mikään ei 

pysäytä minua!

Läpy läpy 
läpyti!!

Pupu kiipeä 

tänne, ruoka 

on valmis!

Ei nyt voi 
istua aterioimaan, 

Naksu.

Ooh… Onnellinen koti on koti jossa 
on ruoka pöydässä!

Hei alas sieltä! 
Paiskataan tassua – 

päin 
naamaa!

Kakkuni!
Argh!
Hei!

Hän 
ravistaa 

puuta! Hänet 
täytyy 
ajaa 
pois!

Oma 
koti 

kullan 
kallis
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KONNA-
Nuijapäimenestä kasvaa

Ha haa!  Et 

kertonut että siitä 

tulee jättimäinen!

Apina! 

Mikä 

ihme tuo 

on?

Se on sam

makko, tietty! 

Sammakot 

rakastavat 

sadetta.

Iik
Vau, tällä on vielä 

superpitkä kielikin!

Hei, orava! Mitä 

luulet tekeväsi, 

hähä!

Jippii, 

mega

kurnutus!

Ja se loikkaa korkealle, 

pääsemme nopeasti miten 

pitkälle vain.

Konnasaurus 

on mahtava, Napina. 

Missä ohjain?

Ohjain? Sehän on villieläin!

Hei, mihin me nyt 

mennään?

Hei! 
Heiiiii!

Ja sitten 

rentoudutaan.

Ei sen pitäisi olla, 

se kasvoi liian 

nopeasti!

KRRRRROAKS!

KRR-



Vuokko Hurme

VÄRIKKÄÄT 5
Tulisiskot

KAKSOSSISARUKSET Liekki ja Loimu hallitsevat ih-
meellisiä värivoimia. He pystyvät liikuttamaan tahdon 
voimalla kaikkea oranssia. 

Tuttu vanharouva Magenta, joka hallitsee purppuraa, 
on pyytänyt kaksosia Värikkäiden sukukartanolle. Lähi-
seudun taloja on alkanut palaa poroksi, ja tulipaloja 
paenneita värisokeita on majoitettu kartanolle. Tarvi-
taankin apua tulta hallitsevilta kaksosilta sekä Tiuku 
Värikkäältä, joka pystyy parantamaan värisokeita. 

Liekki kuvittelee kartanoa kaikessa loistossaan, eikä 
aavista, mihin kuntoon paikka on päässyt. Perillä häntä 
ärsyttää siskonsa Loimun kaikkitietävyys, varovaisuus 
ja kiltteys. Hän ei halua olla vain toinen kaksosista, 

vaan Liekki – Liekki joka uskaltaa. Pian kotipuolesta 
kuuluu kuitenkin kamalia – Kaarna-veli on kadonnut! 
Entä mitä ovat metsässä loistavat oudot tulet, joiden 
alla palavat oikeat aarteet?

REE T TA NIEMENSIVUN  ilmeikkään viivapiirros-
kuvituksen viimeistelevät oranssit yksityiskohdat.
VUOKKO HURME (s. 1979) on helsinkiläinen lasten-
kirjailija, jonka tuotantoon kuuluvat lasten tietokirjat, 
romaanit ja kuvakirjat. Hurme on myös toiminut taide-
kasvattajana ja ohjannut värikylpyjä Espoon kuvataide-
koululla.

Jännittävä 
seikkailu 
ihmeellisten 
värivoimien 
maailmassa

LASTENROMAANI
Ilmestyy elokuussa
Sidottu, noin 198 sivua
Kansi ja kuvitus Reetta Niemensivu
Kirjastoluokka L84.2
Ikäsuositus 9–12
ISBN 978-951-52-5993-6
E-kirja 978-951-52-6002-4

”Sarjan isoin ansio on sen tarjoamassa laveassa samastumispinnassa: äänen 
antamisessa erilaisille lapsille, aikuisille, perheille ja elämänkohtaloille. ”  
 – Lastenkirjahylly, Päivi Heikkilä-Halttunen
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7

ELIAS & AGNES VÅHLUND

OSA 7: TAKAISIN

S&S

KUVAKIRJA
Ilmestyy elokuussa
Alkuteos Handbok för superhjältar. 

Del 7: Tillbaka
Suomentanut Arja Kantele
Sidottu, 94 sivua
Kansi Rebecka Neumann
Kirjastoluokka L84.2
Ikäsuositus 7–10
ISBN 978-951-52-5995-0

KADONNEET LAPSET ovat kaikki takaisin Ruusu-
mäessä, mutta asia ei jätä Punanaamiota ja muita 
sankareita rauhaan. Jokin tapauksessa ei täsmää. 
Miksi sieppaaja näkisi niin paljon vaivaa napatakseen 
lapsia, jotka hän muutama päivä myöhemmin kuitenkin 
vapauttaa?

Useampi palanneista lapsista vaikuttaa olevan kuin 

unissakävelijöitä, jotka kulkevat Ruusumäen katuja 
yötä myöten. Kaupungissa tapahtuu jotakin hyvin 
kummaa. 

Käsikirja supersankareille on vauhdikas kirjasarja lap-
sesta, joka ottaa ohjat omiin käsiinsä. Sarjan kirjoja on 
myyty Ruotsissa jo yli miljoona kappaletta.

Nuoret   
supersankarit  

roistojen jäljillä!

Elias & Agnes Våhlund 

KÄSIKIRJA 
SUPERSANKAREILLE

Osa 7: Takaisin

”Jos jokin tuntuu väärältä, tunnetta todennäköisesti kannattaa uskoa.”
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KUVAKIRJA
Ilmestyy lokakuussa
Alkuteos I mitt lilla huvud
Suomentanut Henriikka Tavi
Sidottu, noin 36 sivua
Kansi Sanna Mander
Kirjastoluokka L85.2
5–7 vuotta
ISBN 978-951-52-5991-2

Martina Moliis-Mellberg & Sanna Mander

PIENI RUNOMIELI
Päättömiä riimejä

ON KUUMA loppukesän päivä, kun Elliot pääsee 
koulusta ja sisko on häntä vastassa. Elliotin päässä 
kieppuu kaikenlaisia nokkelia ja höpsöjä riimejä. 
 Tutusta kotimatkasta tulee sanaleikkien juhlaa, kun he 
pysähtyvät katsomaan kaikkea kummaa, mitä näkevät, 
ja keksivät siitä yhdessä riimejä. Vastaan tulee niin 
kahvilassa makealla herkutteleva vampyyri, liikennettä 

häiritsevä jonglööri kuin partiolaisjoukkoa johdattava 
seniorilabradori.

Kun kaksikko pääsee kotiin, äiti huomaa, että Elliotin 
reppu on unohtunut matkan varrelle. Löydätkö sinä sen?

Runoilija Martina Moliis-Mellbergin hauskat riimit 
opettavat uusia sanoja ja innostavat keksimään omia, 
mielikuvituksellisia riimejä. Sanna Manderin leikkisät 
kuvitukset kaupunkimiljööstä ovat täynnä tutkittavaa.

MARTINA MOLIIS-MELLBERG on runoilija ja elokuva-
kriitikko, jolta on ilmestynyt ruotsiksi neljä runokokoel-
maa. SANNA MANDER on rakastettu lastenkirjailija 
ja kuvittaja, joka voitti lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
Finlandia-palkinnon teoksellaan Avain hukassa (2017). 
Pieni runomieli on heidän ensimmäinen yhteinen teok-
sensa.

Hullunkurinen 
riimiretki 
kotikulmilla

”Ihan aivoissa kilisee, 
kun kaupunki riimejä vilisee.

Katso tarkkaan mun kotikatua. 
Se on täynnä runoa, satua!”
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Tuomas Kärkkäinen

FESTARIMYSTEERI
MANAGERI SESSE on innoissaan. Hänen suojattinsa 
Luumu ja Kulmikkaat on buukattu Dägäfestin pääesiin-
tyjäksi. Liput on loppuunmyyty ja päivä on aurinkoinen. 
Mutta mihin tähtilaulaja Luumu hävisi? Ilman laulajaa 
ei voi esittää lauluja! Sessen täytyy selvittää festari-
mysteeri – ja äkkiä! Muuten kesän tärkein keikka uhkaa 
peruuntua.

Festarimysteeri on värikäs ja irrotteleva kuvakirja lap-
sille ja kaikille musiikinystäville. Sesse kulkee keikka-
paikalta toiselle suojattiaan etsien. Lukija saa etsinnän 
lomassa tutustua festarin erikoisiin artisteihin, kuten 
sammalta kasvavaan blueslaulaja Salama  Janatuiseen, 

keikkapaikkansa omin luvin vallanneeseen punkbändi 
Räkätautiin ja hiphopkansaa villitseviin Kamo- Millaan 
ja Pussi-T:hen. Lopulta Luumukin uskaltaa nousta 
päälavalle esittämään upouuden kappaleensa, joka 
kertoo esiintymisjännityksestä.

TUOMAS KÄRKKÄINEN on graafikko, kuvittaja ja 
kahden uteliaan lapsen isä. Hänen kuvituksiaan on 
julkaistu monissa aikakauslehdissä. Hänen lasten-
kirjansa Suomen ämminkäiset värikuvina (2021) sai 
otusbongaajat liikkeelle ja oli sekä Arvid Lydecken 
että Rudolf Koivu -ehdokas.

Keikka 
alkaa, mutta 
mihin katosi 
pääesiintyjä?

KUVAKIRJA
Ilmestyy kesäkuussa
Sidottu, 44 sivua
Kansi Tuomas Kärkkäinen
Kirjastoluokka L85.2
Ikäsuositus 3–6
ISBN 978-951-52-5990-5

”Tämä vallan erilaiselle luontoretkelle lukijansa opastava viisitoista 
ämminkäistä esittelevä teos on yksi ehdottomasti parhaita lähiaikoina 
lukemiani lastenkirjoja. (…) Siis suosittelen, aivan varmasti.” – Kirjavinkit
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Hannamari Ruohonen

KUVAKIRJA
Ilmestyy elokuussa
Sidottu, 32 sivua
Kansi Hannamari Ruohonen
Kirjastoluokka L85.2
Ikäsuositus 3–6
ISBN 978-951-52-5994-3

KAISA ON OSKARIN SISKO, ja Oskari on Kaisan veli. 
Oskari leikkii aika paljon yksin, mutta päiväkodissa 

hänellä on yksi kaveri, jonka kanssa on kiva piirrellä. 
Oskarin paras kaveri taitaa olla äiti. Kaisalla taas on 
kavereina ainakin Penni ja Elsa, Ville, Eino, Paul, Minja, 
Iina ja Ludde. He kaikki ovat Kaisan eskarissa. 

Kaisa kutsuu Elsan yökylään, ja se on jännittävintä 
ja hauskinta ikinä! Mutta pyjamabileet eivät sujukaan 

ihan niin kuin Kaisa oli kuvitellut, koska Elsaa alkaa 
jännittää.

Herttaisessa kuvakirjassa käydään läpi ystävyyteen 
liittyviä pulmia: pitääkö ystävän olla samanlainen kuin 
itse on? Miten kavereita voi löytää, ja haittaako jos on 
vain yksi ystävä?

Millaista on 
hyvä ystävyys?

Hannamari Ruohonen 

KAISAN JA OSKARIN 
YSTÄVÄKIRJA
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Vuoden 2022 Finlandia-voittaja nyt äänikirjana!

Sofia Chanfreau

KIRAHVIN SYDÄN ON 
TAVATTOMAN SUURI

Kirahvin sydän on tavattoman suuri on kaunis ja maaginen satu 
Kirahvisaarella asuvasta Vegasta, jonka elämässä mielikuvitus-
eläimillä on ihmisiä suurempi sija. Vega ei ole koskaan tavannut 
äitiään, ja kun hän kysyy äidistä isältä ja isoisä Hektorilta, nämä 
puhuvat aivan hämäriä. Kun Vega saa yllättävän kirjekaverin, hän 
päättää lähteä seikkailuun saadakseen lisää tietoa äidistä.ÄÄNIKIRJA

Ilmestyy kesäkuussa
Suomentaja Outi Menna
Lukija Henna Mäki-Filppula
ISBN 978-951-52-6018-5

Lisäksi

Armi Valkia

SUOMALAISTEN NAISTEN 
SEKSIFANTASIOITA

Kokoelma eroottisia fantasioita, joita erilaiset, eri ikäiset ja erilai-
sissa elämäntilanteissa olevat naiset ovat kirjoittaneet. Ne ovat 
tarinoita seksuaalisen halun herättämiseen ja mielikuvituksen 
vauhdittamiseen. Julkaistu aiemmin nimellä Hehku – Naisten aitoja 
fantasioita. ÄÄNIKIRJA

Ilmestynyt
Lukija Satu Paavola
ISBN 978-951-52-4912-8
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KALENTERI
Ilmestyy lokakuussa
ISBN 978-951-52-6048-2

SÄMPYN KALENTERI 2024
ARVONSA TUNTEVAN Sämpy-kissan upeat valokuvat 
ja lupsakat lausahdukset koristavat A4-kokoista seinä-
kalenteria. Supersuositun somekarvatassun Sihteeri on 
ottanut taidokkaat valokuvat, jotka seuraavat Sämpyn ja 
kissakavereiden puuhia eri vuodenaikoina.

Kalenterissa on mukana nimipäivät, juhlapyhät ja 
tietysti kansainvälinen kissojenpäivä.

Suosittu kissakalenteri vuodelle 2024

”Sämpy-kalenteri seinällä pittää  
happamuuen loitolla koko vuojen.”

Lisäksi
43
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