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K R I I S I N  K E S K E L L Ä  ha luan k i r jo ja  
ympärilleni, sillä ne tuottavat turvaa. 
Turvallisilta tuntuvat myös omat sotkui-
set, raivostuttavat, epäjohdon mukaiset 

kirjahyllyt ja loputtomat kirjakasat. Tarvitsen 
kirjallisuudelta nyt, ehkä enemmän kuin koskaan, 
lohtua. Katselen kirjoja, kääntelen käsissäni, se-
lailen, tiedän, että kirjat ovat kuten aina ennenkin, 
täynnä tarinoita, erilaisia ääniä ja ajatuksia, muita 
maailmoja, tuttuja ja vieraita, iloja, suruja, vertais-
tukea, oivalluksia. Anoppini jäämistöstä poimitut 
Katharine Mansfieldin novellit ovat odottaneet 
pitkään yöpöydällä, ja nyt tartuin yhteen kokoel-
maan. Ja ah, mikä jokailtainen ilo, onni ja lohtu! 
Sopu sointuinen realismi, kaunis luonto kuvaus, 
modernin hyväosaisen ihmisen sielunmaisema 
kaipauksineen. Asiat ovat paikoillaan, siten ja 
siellä missä pitääkin. Harmit ovat jossain kauem-
pana, väreilevät tajunnan liepeillä. Kirja kädessä 
en doomscrollaa.

Otin uutisen Ukrainan sodasta vastaan Tallinnas-
sa, jossa vietettiin itsenäisyyspäivää. Jossakin, 
ehkä perimässä piileskellyt sodanpelko kuristi heti 
kurkusta, etenkin itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin  

 
kuulunutta hävittäjien ylilentoa ja sotilasparaatista 
palaavia tankkeja katsellessa. 

Mitä lähempänä kriisit ja sodat ovat, sitä enem-
män ne koskettavat ja huolettavat. Se on inhimillistä. 
Hätääntyneet äidit ja lapset pakenemassa kodeis-
taan särkevät sydäntä nyt erityisesti: koska he ovat 
kuten me, eurooppalaisia, tuttuja. Ja vaikkei siinä 
ole sinänsä mitään väärää, tuntuu julmalta reagoida 
näin. Ikään kuin kriisit kuuluisivat ihan luonnollisesti 
toisille, sinne jonnekin, kauas. Niille vähäosaisille, eri-
laisille, erinäköisille ihmisille. Aivan kuten Katha rine  
Mansfieldinkin 1900-luvun alun hyväosaiset euroop-
palaiset ajattelevat, miltei vailla tunnontuskia.

Kaikki tämä tapahtuu ilmastokriisin keskellä – 
kriisin, joka on hahmottomampi, abstraktimpi. Sillä 
ei ole kasvoja, vaikka voisi olla: emme vain tunnista 
niitä. Sodan ratkaisut, hyvät ja huonot, pystymme 
historian perusteella kuvittelemaan, samoin sen 
seuraukset. Ilmastokriisi on ennen kokematon uhka, 
samoin sen seuraukset. 

Lukeminen auttaa tunnistamaan toivon, lohdute-
tuksi saa ja voi tulla milloin mistäkin, jostain tutusta, 
pienestä, tavallisesta.

Minilomalle Tallinnaan olin ottanut matkalukemi-
seksi Tove Ditlevsenin Nuoruuden. Toven nuoruutta 
varjosti toinen maailmansota ja natsi-Saksan etene-
minen Euroopassa. Mutta se oli taustalla: nuoren, 
kiihkeän ja lahjakkaan Toven elämässä tärkeintä 
olivat kirjoittaminen, oman tilan ja äänen etsiminen, 
ehkä rakastuminen. Tässä järjestyksessä. 

Nuoret ihmiset ovat aina ja kaikkialla, aivan 
kaikkialla, samanlaisia: täynnä toivoa, elämää, 
kauneutta. Ja toivoa on niin kauan kuin on elämää, 
kauneutta ja lohduttavia kirjoja.

MIRJAM ILVAS Kustantaja

Kriiseistä ja sotkuisista kirjahyllyistä

Henkilökohtainen  
Parasta Juuri Nyt Top 5:

1. Onko rakkaus sokea? (Netflix)
2. jooga Adrienen kanssa (YouTube)
3. kahdentoista sekunnin video, jossa 

poikani ilveilee ja kummi poikani 
nauraa katketakseen

4. toimistolla työskentely & kollegat
5. kirjallisuus
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”Erlandssonilla on kyky vangita pieneen yksityiskohtaan kokonainen maailma.”
– Svenska Yle

ROMAANI
Ilmestyy elokuussa
Alkuteos Hem
Suomentanut Katariina Kallio
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Fredrik Bäck
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5707-9
E-kirja 978-951-52-5720-8
Äänikirja 978-951-52-5756-7

Karin Erlandsson

KOTI
SAARILLA SAMAT ASIAT toistuvat kautta vuosien 
ja vuosisatojen: joku on aina lähdössä merille ja joku 
toinen jää, yrittää tulla toimeen kaipauksen kanssa. On 
ikävää, helpotusta, halua, epäuskoa ja itsenäisyyttä.

Karin Erlandsson kertoo Ahvenanmaan historiaa 
naisten ja lasten näkökulmasta. Koti piirtää kuvan kym-
menen ahvenanmaalaisen elämästä eri aikoina, aina 
kivikaudelta tähän päivään. Yhdessä ne muodostavat 
moniäänisen tarinan siitä, millaista elämä saarilla on 
ollut ja on yhä, ja vievät kiehtovalle matkalle ahvenan-
maalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Koti on eeppinen historiallinen romaani, joka näyttää, 
että ahvenanmaalaiset ovat kautta aikojen kohdanneet 

samanlaisia haasteita ja tunteneet samoja iloja ja su-
ruja. Merenkäynti on ollut alueen elinehto, tuonut sille 
vaurautta ja tehnyt siitä ainutlaatuisen osan Suomea. 
Kaiken tämän ovat kuitenkin mahdollistaneet koti ja he, 
jotka pitävät sitä yllä – he, jotka odottavat.

KARIN ERLANDSSON (s. 1978) on Pohjanmaalla synty-
nyt suomenruotsalainen kirjailija, joka tunnetaan suo-
meksi erityisesti suositusta nuortenromaanisarjastaan 
Taru silmäterästä. Sarjan avausosa Helmenkalastaja sai 
vuonna 2018 Runeberg Junior -palkinnon. Erlandsson 
asuu perheineen Ahvenanmaalla.

Lumoava 
kertomus 
kohtaloista 
meren rannalla

”Voimakkaan liikuttava kokoelma tekstejä, jotka sisältävät 
tunteiden koko kirjon.” – Svenska Yle
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Pohjoismaiden 
Neuvoston  
kirjallisuuspalkinto
ehdokas 2022



ESIKOISROMAANI
Ilmestyy syyskuussa
Sidottu, noin 320 sivua
Kansi Jussi Karjalainen
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5745-1
E-kirja 978-951-52-5752-9
Äänikirja 978-951-52-5763-5

Susanna Hast

RUUMIS/HUONEET

1990-LUKU, pieni pohjoinen kylä. Rivitalo, kerrostalo, 
makuuhuone, kylpyhuone, olohuone. Tapahtuu rikoksia, 
mutta poliisille ei ilmoiteta, todisteita ei kerätä, epäiltyjä 
ei kuulustella. Vasta vuosien kuluttua nainen alkaa seu-
rata jälkiä muistinsa reunoilla, sillä hänen on löydettävä 
kadonnut arkisto – totuus siitä, mitä hänelle tapahtui.

Hänen täytyy kirjoittaa totuus esiin palauttaakseen 
ihmisyytensä.

Susanna Hast tutkii omakohtaisessa esikois-
romaanissaan väkivallan ja trauman mekanismeja ja 
sitä naisia vastaan käytävää hiljaista sotaa, josta ei jää 
 

merkintöjä historiankirjoihin. Hän näyttää, miten ruumis 
muistaa sen mitä kieli ei aina tavoita.

Ruumis/huoneet on vimmainen, peloton ja säkenöi-
vän älykäs todistus naisten vaientamisen historiasta 
ja selviytymisestä, joka on seisomista muistamisen ja 
unohtamisen rajalla. Se ravistelee lukijaansa ytimiä 
myöten.

SUSANNA HAST (s. 1981) on ruumiillisuuteen pereh-
tynyt taiteellisen tutkimuksen dosentti, kirjoittaja ja 
lauluntekijä, joka on kotoisin Rovaniemeltä. Ruumis/
huoneet on hänen esikoisteoksensa.

Järisyttävä 
esikoisteos 
ruumiiseen 
kätketyn 
totuuden 
etsimisestä

”Olen kaksitoista, pian kolmetoista. Olen lapsen ja naisen välitilassa, 
tulossa hirvittäväksi. Menee vain hetki ennen kuin minusta tulee 
pelkkää ruumista.”
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ROMAANI
Ilmestyy elokuussa
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Tuomo Parikka
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5714-7
E-kirja 978-951-52-5742-0
Äänikirja 978-951-52-5755-0

Piia Leino

AARTEIDESI AIKAKIRJAT

2020-LUVULLA toiveikkaat antavat jäädyttää kehonsa 
odottamaan aikaa, jolloin heidän sairautensa voi-
daan parantaa. Sata vuotta myöhemmin kuolema on 
yhä voittamaton, mutta kryoniikkayritys on keksinyt 
pakastetuille muuta käyttöä. Valittujen miljonäärien 
muistot on saatu ladattua koneille historioitsijoiden, 
elostelijoiden ja aarteenmetsästäjien koettaviksi.

Oulan helppo ja virtaviivainen arki turvallisessa 
kevyt yhteisössä tuntuu tyhjältä, mutta unelmien 
toteuttaminen vaatii 2100-luvullakin rahaa. Oula saa 
vihjeen pieneen kotikaupunkiinsa kätketystä aarteesta, 
ja mielikone tarjoaa pääsyn sen jäljille. Seikkaillessaan  
 

iloluontoisen miljonäärin muistoissa hän löytää kuiten-
kin jotain, mikä yllättää hänet täysin.

Aarteidesi aikakirjat on vetävä lukuromaani, joka 
kasvaa uljaaksi ylistykseksi elämänilolle ja ihmismielen 
itseisarvoiselle kauneudelle. 

PIIA LEINO (s. 1977) on helsinkiläinen kirjailija ja toi-
mittaja, joka kirjoissaan jatkaa siitä, mihin journalismin 
keinot eivät riitä. Romaaneissaan hän on hahmotellut 
ihmisyyden olemusta ja tulevaisuuden haasteita. Hän 
on voittanut muun muassa EU:n kirjallisuuspalkinnon 
ja Helmet-kirjallisuuspalkinnon. Aarteidesi aikakirjat on 
Leinon viides romaani.

Huimaava 
sukellus 
muistojen 
rikkaaseen 
kudokseen

”Kaikki olisi ehkä mennyt toisin, jollen olisi pudonnut ensimmäisenä juuri 
siihen muistoon. Olen myöhemmin päätellyt tuon veneretken tapahtuneen 
vuonna 1984. Hän ei ollut tuolloin enää aivan nuori, jos ei vielä vanhakaan, 
34vuotias, 38 vuoden päässä kuolemastaan.”
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ROMAANI
Ilmestyy syyskuussa
Sidottu, noin 350 sivua
Kansi Emmi Kyytsönen
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5708-6
E-kirja 978-951-52-5750-5
Äänikirja 978-951-52-5751-2

Olga Kokko

ÄITIMAA

LUMI on tyytyväinen elämäänsä lähestyessään neljää-
kymmentä. Hän rakastaa luovaa työtään ja parasta 
ystäväänsä Sallaa. Kulmikas, älykäs ja hauska Salla 
ja kiltti mutta sisältä hurja Lumi ovat olleet toistensa 
tärkein ihmissuhde kahdenkymmenen vuoden ajan, 
nähneet kavalkadin toistensa kumppaneita, notkuneet 
Kallion baareissa, kestäneet yhdessä Sallan rinta-
syövän.

Yhtäkkiä Lumin koko elämä joutuu myllerrykseen. 
Hän löytää itsensä Vantaalta tuoreen poikaystävän 

kanssa, varsin isomahaisena mutta ilman Sallaa. Oma 
äiti sen sijaan ei pysy poissa edes toivomalla.

Äitimaa syleilee elämän kummallisuutta ja pohtii 
häpeää, ystävyyttä ja äitiyden merkitystä tavalla, joka 
saa lukijan nauramaan, itkemään ja harkitsemaan 
muuttoa Korsoon.

OLGA KOKKO on kirjailija, urbaani kanatarhuri ja 
ahmimis ikäinen lukija. Äitimaa on hänen toinen ro-
maaninsa. 

Herkästi ja 
raivokkaan 
hauskasti  
äideistä ja 
tyttäristä

”En minä kaivannut muutosta, en ainakaan tämän kokoista. Minulla oli  
kaikki hyvin. Jos olisin muuttanut jotain, se olisi ollut sellaista että olisin 
hankkinut Artekin 80vuotisjulisteen tilalle Andy Warhol sitaattijulisteen, 
ostanut kirjavalehtisen peikonlehden yksivärisen viereen, vaihtanut 
eukalyptuksen tuoksuisen pyykkietikan bergamotin tuoksuiseen.”
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romaani

Peter
SANDSTRÖM   

    Ison        
        vaaleen
    viimeinen 

   kesä

ROMAANI
Ilmestyy lokakuussa
Alkuteos Den stora 

blondinens sista sommar
Suomentanut Outi Menna
Sidottu, noin 250 sivua
Kansi Fredrik Bäck
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5706-2
E-kirja 978-951-52-5715-4

Peter Sandström

ISON VAALEEN  
VIIMEINEN KESÄ

MIEHEN TÄYTYY jättää jäähyväiset tyttärelleen, joka 
lähtee ulkomaille opiskelemaan. Miten se edes on mah-
dollista, hänen pikkutyttönsä? Toinen lapsi on asunut 
ulkomailla jo kauan, opiskelemassa monimutkaisia, 
miehelle täysin käsittämättömiä asioita.

Samoihin aikoihin miehen on suoritettava van-
hempiensa kotona suursiivous. Tavaroita on levällään 
ympäri puutarhaa, ja kaikki on yhtä sotkua. Seuranaan 
miehellä on kulkukissoja ja yksi aika sympaattinen hiiri. 
Vanhat kaverit piipahtavat pihassa, kutsuvat miestä 
isoksi vaaleeksi. Iltaisin hän nukahtaa liiteriin otsa-
lamppu päällä.

 Kaiken keskellä on rakkaustarina, joka elää lähinnä 
muistoissa: mies tapasi Limonen, suuren rakkautensa, 
kun molemmat aloittelivat opintojaan pääkaupungis-
sa.  Nyt Limone on poissaoleva ja poissa, ja mies 
saa kastella Limonen viherkasveja ja penkoa hänen 
tavaroitaan. 

 Ison vaaleen viimeinen kesä on melankolinen ja 
humoristinen romaani lasten saamisesta ja menettämi-
sestä, sukupolvenvaihdoksesta ja tyhmistä blondeista.

 
PETER SANDSTRÖM (s. 1963) on turkulainen ruotsiksi 
kirjoittava kirjailija, jonka läpimurtoromaani Laudatur 
(2016) sai Runeberg-palkinnon ja oli Finlandia-ehdokas.

Oivaltavasti 
miehen tunteista
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ROMAANI
Ilmestyy kesäkuussa
Alkuteos Gift
Suomentanut Katriina 

Huttunen
Sidottu, noin 200 sivua
Kansi Elina Warsta
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5710-9
E-kirja 978-951-52-5735-2
Äänikirja 978-951-52-5736-9

Tove Ditlevsen

AIKUISUUS 
TOVE ON KASVANUT aikuiseksi ja saavuttanut paljon 
sellaista, mistä saattoi vain haaveilla. Itsenäisyys ei kui-
tenkaan ole tullut ilmaiseksi. Kunnianhimoisen Toven 
suunnitelmia sotkevat raskaudet, väärään aikaan ja 
väärien ihmisten kanssa. Kun eräs lääkäri avaa portin 
vahvojen kipulääkkeiden maailmaan, paluuta ei ole. 
Kohta Tove on taas naimisissa – ja riippuvainen.

Kööpenhamina-trilogia koostuu kolmesta 1970- luvun 
taitteessa ilmestyneestä omaelämäkerrallisesta 
teoksesta. Kolmas osa, Aikuisuus, kuvaa päähenkilön 

kolmea rakkautta – miehiä, lääkkeitä ja kirjoittamista –  
kuten vain Tove Ditlevsen osaa: hauraasti ja rajusti, 
kepeydellä ja vakavasti, suorasukaisesti ja hellästi. 
Aikuisuutta on pidetty hänen pääteoksenaan. 

 
TOVE DITLEVSEN (1917–1976) on yksi Tanskan rakaste-
tuimmista kirjailijoista. Hänen laajassa tuotannossaan 
toistuvat naiseuden, rakkauden, polttavan kunnian-
himon ja tuhoavien addiktioiden teemat.

Klassikko  
trilogian  
päätös

”On teoksia, joihin rakastuu päätäpahkaa, koska ne tuntuvat 
puhuvan suoraan itselle. Tanskalaisen Tove Ditlevsenin 
omaelämäkerralliset romaanit ovat juuri sellaisia harvinaisia 
elämyksiä.”  – Eeva
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ROMAANI
Ilmestyy syyskuussa
Alkuteos De avond is 

ongemak
Suomentanut Taru Luojola
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Elina Warsta
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5718-5
E-kirja 978-951-52-5747-5
Äänikirja 978-951-52-5757-4

Marieke Lucas Rijneveld

ILLAN EPÄMUKAVUUS
KYMMENVUOTIAS JAS asuu sisarustensa ja tiukan us-
konnollisten vanhempiensa kanssa maitotilalla. Eräänä 
joulukuun aamuna Jasin vanhin veli Matthies lähtee 
luistelemaan lammelle ja hukkuu. Jasin vanhemmat 
ovat menetyksestä suunniltaan, ja jäljelle jääneet kolme 
sisarusta joutuvat luovimaan yksin sekä vanhempiensa 
surun että omien reaktioidensa keskellä.

Jas kieltäytyy enää riisumasta päivä päivältä saastai-
semmaksi käyvää punaista takkiaan tai käymästä ves-
sassa. Sisarusten muuttuvat kehot ja oma esimurros-
ikäinen mieli lisäävät hänen hämmennystään. Yhdessä 
lapset kehittävät rituaalimaisia leikkejä, joissa kuolema, 
seksuaalisuus ja väkivalta sekoittuvat.

Tummanpuhuvista aiheistaan huolimatta Illan 
epämukavuus on ennen kaikkea virtuoosimaisen in-
tensiivinen lapsuuskuvaus, jonka tenho syntyy Jasin 
poikkeuksellisen rikkaan havaintokyvyn kuvaamisesta. 
Se luo romaanin kerrontaan myös absurdia huumoria.

MARIEKE LUCAS RIJNEVELD (s. 1991) on Hollannin 
maaseudulla kasvanut runoilija ja prosaisti. Illan epä - 
mukavuus on hänen esikoisromaaninsa. Se voitti vuon-
na 2020 Booker International -käännöspalkinnon ja 
nousi kansainväliseksi arvostelumenestykseksi. Rijne-
veld on paitsi kaikkien aikojen nuorin myös ensimmäi-
nen hollantilainen ja ensimmäinen muunsukupuolinen 
palkinnonsaaja.

Nuoren  
hollantilais 
kirjailijan  
taiturimainen  
menestys
romaani
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”Herkkä ja vaistomainen kuvaus lapsuudesta häpeän 
ja pelastuksen välissä.” 
 – International Booker Prize raati

”Intensiivisen vereslihainen, unohtumaton esikoisteos.” 
 – Financial Times UK
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ROMAANI
Ilmestyy lokakuussa
Alkuteos Matrix
Suomentanut Tero Valkonen
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Jenni Saari
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5723-9
E-kirja 978-951-52-5725-3
Äänikirja 978-951-52-5759-8

Lauren Groff

MESTARINNA
SEITSEMÄNTOISTAVUOTIAS MARIE, orvoksi jäänyt, 
naissoturien ja -ristiretkeläisten jälkeläinen, liian kar-
kea, liian kulmikas hoviin, joutuu kuningatar Eleonoora 
 Akvitanialaisen epäsuosioon. Hänet lähetetään Englan-
tiin, köyhtyneeseen ja syrjäiseen nunnaluostariin: 
ehkäpä hänen luku- ja kirjoitustaitonsa ovat hyödyksi. 

Luostarin karu elämä ahdistaa nuorta, kiihkeää ja 
kunnianhimoista naista. Mutta vähitellen Marie sopeu-
tuu ja löytää luovuudelleen kanavan luostariyhteisön 
arkisen aherruksen keskellä: hän johdattaa luostarinsa 
ennenkokemattomaan kukoistukseen jumalallisten 
ilmestystensä ja lujan tahtonsa voimalla. Mariesta 

kasvaa eri-ikäisten, erilaisten sisartensa kunnioitettu 
suojelija, äitihahmo ja turva. 

Pyhää ja profaania yhdistävä Mestarinna on vangitse-
va ja elämää uhkuva kuvaus yhden naisen intohimosta, 
uskosta ja järkkymättömästä visiosta. 

LAUREN GROFF on amerikkalainen, useita kertoja 
palkittu menestyskirjailija, joka inspiroitui 1100-luvulla 
eläneen runoilijan ja mystikon Marie de Francen melko 
tuntemattomasta elämäntarinasta. Groff asuu perhei-
neen Floridassa.

Loistelias ja 
nautinnollinen 
moderni 
historiallinen 
romaani

”Henkeäsalpaavan upea romaani.” – Financial Times
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”Kiehtova,  
lumoava, eloisa.” 
 – Marian Keyes



ROMAANI
Ilmestyy kesäkuussa
Alkuteos La Straniera
Suomentanut Taru Nyström
Sidottu, noin 200 sivua
Kansi Pauliina Mäkelä
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5509-9
E-kirja 978-951-52-5746-8
Äänikirja 978-951-52-5764-2

Claudia Durastanti

TUNTEMANI VIERAAT
JOKAISELLA PERHEELLÄ on oma mytologiansa – ta-
rinoiden verkko, jonka varaan käsitys itsestä rakentuu. 
Mutta Claudian perheen tarinat ovat alusta saakka 
ristiriitaisia: äiti sanoo, että hän tapasi isän estettyään 
tätä hyppäämästä sillalta, isän mukaan he tapasivat, 
kun hän pelasti äidin ryöstöyritykseltä. Molemmat van-
hemmat ovat kuuroja, mutta ihmisinä täysin erilaisia 
ja erimielisiä kaikesta, jopa siitä miten he tapasivat ja 
kumpi heistä tarvitsi pelastajaa. 

Claudialla ja hänen vanhemmillaan ei ole yhteistä 
kieltä, edes viittomakieltä. Kommunikaatio on jatkuvasti 
kaoottista ja täynnä väärinkäsityksiä, niin hilpeitä kuin 
musertaviakin. Claudia tuntee olevansa täysi muuka-
lainen jopa omassa perheessään. Vähitellen hän alkaa 

rakentaa omaa mytologiaansa, etsiä vapauttaan ja 
omaa tarinaansa.

Huikean omaperäinen, tunteikas ja älykäs Tuntemani 
vieraat tarkastelee sitä, kuinka kieli, perhe ja luokka 
muovaavat meitä ja käsityksiämme maailmasta. Tun-
nemmeko todella ketään, edes itseämme? 
 
Brooklynissa syntynyt roomalainen CL AU D I A 
 DURASTANTI on kirjoittanut neljä ylistettyä romaania 
ja kääntänyt useita kirjoja englannista italiaksi. Joan 
Didionin, Natalia Ginzburgin ja Rachel Cuskin teoksiin 
verrattu Tuntemani vieraat voitti kaksi merkittävää italia-
laista kirjallisuuspalkintoa, ja siitä tuli myyntimenestys, 
jonka oikeudet on myyty yli 20 maahan. 

Näkemyksellinen 
italialaisromaani 
perheestä

”Poikkeuksellisen näkemyksellinen... Upea.” – Jhumpa Lahiri
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ROMAANI
Ilmestyy elokuussa
Alkuteos Songbirds
Suomentanut Leena Ojalatva
Sidottu, noin 380 sivua
Kansi Emma Rogers
Kirjastoluokka 84.2
ISBN 978-951-52-5709-3
E-kirja 978-951-52-5721-5
Äänikirja 978-951-52-5724-6

Christy Lefteri

LAULULINNUT
NISHA ON MATKUSTANUT merten halki Sri Lankalta 
Kyprokselle voidakseen tarjota tyttärelleen tulevaisuu-
den. Päivästä toiseen hän hoivaa Petran tytärtä; iltaisin 
hän hoivaa omaa lastaan puhelimen hehkuvan näytön 
välityksellä.

Yiannis saa elantonsa pyydystämällä Afrikasta 
Euroop paan matkaavia, suojeltuja pikkulintuja ja 
myymällä niitä mustassa pörssissä. Hän haaveilee 
toisenlaisesta elämästä ja avioliitosta Nishan kanssa.

Eräänä päivänä Nisha lähtee ulos ja katoaa. Kukaan 
ei välitä ulkomaalaisen kotiapulaisen katoamisesta, 
paitsi Petra ja Yiannis, jotka ryhtyvät etsimään Nishaa.  
He tapaavat naapuruston muita kotiapulaisia, Nishan 
ystäviä, ja joutuvat kasvokkain siirtolaisuuden syn-

kemmän todellisuuden kanssa. Se, mitä he löytävät, 
muuttaa heidät ikiajoiksi.

Lefteri pureutuu uudessa romaanissaan jälleen 
unohdettuihin ihmiskohtaloihin uutisotsikoiden takana. 
Hänen taitava tarinankerrontansa pitää otteessaan ja 
koskettaa syvältä. Sekä Laululinnut että Lefterin aiempi 
romaani Aleppon mehiläistarhuri ovat olleet maailman-
laajuisia myyntimenestyksiä.

CHRIST Y LEF TERI (s. 1980) on isobritannialainen 
kirjailija ja Kyprokselta paenneiden vanhempien lapsi. 
Hän opettaa luovaa kirjoittamista Brunel Universityssä.  
Laululintujen taustalla ovat Kyproksella sattuneet, 
todelliset kotiapulaisten katoamiset.

Rakastetun 
Aleppon 
mehiläis tarhurin 
kirjoittajalta

”Upeasti kirjoitettu, liikuttava romaani. Lefterin fanit eivät tule 
pettymään.” – Publishers Weekly

21
K

U
STA

N
TA

M
O

 S&
S K

ESÄ
 +

 SYK
SY 2022



Lisäksi

Rolf & Molly Börjlind

PIMEYS VÄLILLÄMME

MYÖHÄÄN SYKSYLLÄ 25-vuotias Emmie lähtee yllätysvierailulle 
perheensä mökille Tukholman saaristoon. Hän haluaa selvittää, 
mitä todella tapahtui hänen pikkuveljelleen Robinille, joka katosi  
lapsena. Pojan uskottiin hukkuneen, mutta ruumista ei ikinä 
löydetty. Perillä tunnelma on kalsea ja vanhemmat välttelevät 
vastaamasta Emmien kysymyksiin.

Emmie vierailee naapurin vanhan taiteilijan majakka-ateljeessa 
ja löytää sieltä akvarellimaalauksen kahdesta lapsesta leikkimäs-
sä. Hän tunnistaa kuvasta itsensä ja veljensä sinä päivänä, kun 
Robin katosi.

Pimeys välillämme on äänikirjaksi kirjoitettu tiivis, psykologinen 
trilleri. Kuuntele yksin pimeällä mökillä vain, jos uskallat!

ROLF JA MOLLY BÖRJLIND ovat isä ja tytär, jotka kirjoittavat ensi 
kertaa yhdessä. Rolf Börjlind on aiemmin kirjoittanut vaimonsa 
Cillan kanssa ylistetyn Nousuvesi-dekkarisarjan ja Beck-elokuvia.

Rachel Cusk

ÄÄRIVIIVAT
TRILOGIA

Sisältää rakastetut romaanit 
Ääriviivat, Siirtymä ja Kunnia.

ÄÄNIKIRJA
Ilmestyy kesäkuussa
Alkuteos Mörkret oss emellan
Suomentanut Hanni Salovaara
Kansi Maria Sundberg
Kirjastoluokka 84.2
Äänikirja 978-951-52-5619-5

NIDOTTU
ISBN 978-951-52-5737-6

Cilla & Rolf Börjlind

JÄÄTYNYT 
KULTA

Christy Lefteri

ALEPPON  
MEHILÄIS 
TARHURI

POKKARI
ISBN 978-951-52-5801-4

POKKARI
ISBN 978-951-52-5800-7
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TIETOKIRJA
Ilmestyy lokakuussa
Sidottu, noin 252 sivua
Kansi Anna Makkonen
Kirjastoluokka 14.12. | 33.5
ISBN 978-951-52-5730-7
E-kirja 978-951-52-5731-4
Äänikirja 978-951-52-5760-4

TODISTAJAN MUISTIKUVAT voivat olla oikeusprosessin  
keskeisin todiste. Muisti on kuitenkin luonteeltaan muo-
vautuva, oikukas ja joskus suorastaan epäluotettava.  
Ihmisen muisti ei siis toimi kuin videokamera, mutta se 
on siitä huolimatta mahtava tietolähde. Jotta muistia 
voitaisiin parhaiten hyödyntää, täytyy ensin ymmärtää 
kuinka se toimii.

Miksi muistamme tapahtumat ja yksityiskohdat niin 
eri tavoin? Kuinka pitkään jonkin asian voi muistaa? 
Mikä olisi paras tapa saada mahdollisimman luotet-
tava todistajanlausunto? Voidaanko oikeudenkäynnin 
lopputulos ratkaista muistikuvan varassa? 

Oikeuspsykologi Julia Korkman vastaa näihin ja 
moniin muihin kysymyksiin havainnollisesti ja mu-

kaansatempaavasti hyödyntäen asiantuntemustaan 
käytännöstä ja tutkimuksesta. Hän valaisee muistin 
toimintaa käyttäen useita, todellisia oikeustapauksia 
1600-luvun noitaoikeudenkäynneistä Bodom-surmiin 
ja Olof Palmen murhaan. 

JULIA KORKMAN (s. 1977) on kansainvälisesti tunnus-
tettu oikeuspsykologian dosentti ja tutkija, jota muisti 
on aina kiehtonut. Hän on työskennellyt lukuisissa 
oikeustapauksissa asiantuntijana ja pohtinut todis-
tajanlausuntojen luotettavuuden arviointiin liittyviä 
kysymyksiä.

Kiehtova katsaus 
muistiin ja sen 
rooliin todistajan
lausunnoissa

Julia Korkman

MUISTIN VARASSA 
Oikeusprosessi ja totuus 
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Raisa Omaheimo 

RATKAISUJA LÄSKEILLE

MIKSI LÄSKINÄ ELÄMINEN on pahinta, mitä ihmiselle 
voi tapahtua? Entä millä tavalla normista poikkeava 
keho rajoittaa? Millaista on, kun edes hammaslääkärillä 
ei voi käydä saamatta laihdutusohjeita? Miksi paino-
indeksi pitäisi poistaa maailmasta? Miltä tuntuu, kun 
syömistä kommentoidaan ja siihen puututaan? Miksei 
läskeille ole tuoleja eikä läskin housuissa taskuja? Miksi 
elokuvan läskin pitää olla joko koominen sivuhenkilö 
tai epätoivoinen luuseri? Millaista on elää, kun maail-
ma opettaa, että omaa olemusta on syytä selitellä, 
häivyttää ja hävetä? 

Ratkaisuja läskeille on kokoelma kirjoituksia, joita 
ryydittävät raivo ja huumori. Omaheimo kuljettaa 
teksteissään rinnakkain omakohtaisia havaintoja ja 
tutkimustietoa kehonormatiivisuudesta, lihavuuden 
representaatioista ja rakenteista niiden takana.

 
RAISA OMAHEIMO on helsinkiläinen taiteilija, joka on 
käsitellyt yksityisen ja yleisen rajapintoja näytelmä-
käsikirjoituksissaan Läski, Häiriö ja Kapitalismi. Esikois-
romaani Sydän ilmestyi 2019. Koulutukseltaan hän on 
teatteri-ilmaisun ohjaaja ja taiteen maisteri. Vuonna 
2016 hän sai Vasemmistonaisten Pro Feminismi 
 -palkinnon. 

 

TIETOKIRJA
Ilmestyy lokakuussa
Sidottu, noin 200 sivua
Kansi Hilla Semeri
Kirjastoluokka 32.3
ISBN 978-951-52-5733-8
E-kirja 978-951-52-5734-5
Äänikirja 978-951-52-5762-8

Laihduttaminen 
ei auta – 
Omaheimo 
auttaa!
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MUISTELMA
Ilmestyy marraskuussa
Alkuteos Ten Steps to Nanette
Suomentanut Hanna Sola
Sidottu, noin 400 sivua
Kansi Hilla Semeri
Kirjastoluokka 9.11
ISBN 978-951-52-4993-7
E-kirja 978-951-52-5799-4
Äänikirja 978-951-52-4994-4

Hannah Gadsby

NANETTE
Kymmenen askelta 

HANNAH GADSBYN ainutlaatuinen standup-esitys 
Nanette oli maailmanlaajuinen menestys, joka häm-
mästytti yleisön rehellisyydellään. Nyt Gadsby kertoo 
elämänsä käänteentekevistä hetkistä, jotka johtivat 
hänet kohti tuota esitystä ja päätöstä kieltäytyä itsensä 
vähättelystä huumorin varjolla. 

Vaikka Nanettesta tuli yleisön suosikki hetkessä, 
Gadbsyn matka open mic -illoista maailmanlaajuiselle 

areenalle on ollut kaikkea muuta kuin suoraviivainen. 
Hän kasvoi lesbona Australian Tasmaniassa, missä 
homoseksuaalisuus oli laitonta vuoteen 1997 asti, ja 
hänen autisminsa ja ADHD:nsa diagnosoitiin vasta 
aikuisiällä. 

Koskettava ja hauska omaelämäkerta ravistelee 
normeja ja tutustuttaa lukijat yhteen aikamme merkit-
tävimmistä äänistä. Samalla se on kertomus totuuden 
ja rehellisyyden moraalisesta merkityksestä.

HANNAH GADSBY on palkittu australialaiskoomikko, 
joka tunnetaan vähäeleisestä ja nokkelasta tyylistään. 
Hänen standup-esityksensä Nanette ja Douglas ovat 
saaneet maailmanlaajuista suosiota. 

Rakastetun 
koomikon 
muistelmat 
itkettävät ja 
naurattavat

”Ei ole mitään vahvempaa kuin 
murtunut nainen, joka on 
koonnut itsensä uudestaan.”
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TIETOKIRJA
Ilmestyy lokakuussa
Alkuteos Det blå garnet
Suomentanut Ulla Lempinen
Sidottu, noin 150 sivua
Kansi Ellen Portin
Kirjastoluokka 65.43
ISBN 978-951-52-5732-1
E-kirja 978-951-52-5743-7
Äänikirja 978-951-52-5761-1

Karin Erlandsson

SININEN LANKA 
Mitä tiedän neulomisesta

KIRJAILIJA KARIN ERLANDSSON oli teini-ikäinen, 
kun hän päätti toteuttaa haaveensa ja neuloa itselleen 
puseron. Kotoa löytyneistä jämälangoista syntyi ilman 
ohjeita ja mallia kaunis raidallinen neule, jota ihasteltiin 
ja jota Karin käytti paljon. Mikä suuri ilo ja tyydytyksen 
tunne! Syvä ja elämänmittainen rakkaus oli syntynyt.

Karin on neulonut vuosien mittaan satoja neuleita, 
puseroita, sukkia, myssyjä, lapasia itselleen ja rakkail-
leen. Mutta mitä kaikkea teemme, kun neulomme? 

Millaisen näkymättömän historian ketjuun liitymme, 
kun istumme käsitöiden ääressä? Ja onko neulomisella 
jotakin tekemistä kirjoittamisen kanssa?

Hurmaavassa kirjoituskokoelmassa kirjailija KARIN 
 ERLANDSSON kertoo kukoistavan käsityöharrastuk-
sen eli neulomisen historiasta ja pohdiskelee samalla 
kiinnostavasti, mitä kaikkea neulominen ihmiselle 
merkitsee.

Miksi 
neulominen on 
niin kiehtovaa? 
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Marcus ROSENLUND

SUURI

S&S

TIETOKIRJA
Ilmestyy syyskuussa
Alkuteos Det stora lilla livet
Suomentanut Ulla Lempinen
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Fredrik Bäck
Kirjastoluokka 56
ISBN 978-951-52-5727-7
E-kirja 978-951-52-5728-4
Äänikirja ISBN 978-951-52-5729-1

Marcus Rosenlund

PIENI SUURI ELÄMÄ
ILMASTON (Sää, joka muutti maailmaa, 2018) ja avaruu-
den (Kohti korkeuksia, 2020) jälkeen Marcus Rosenlund 
suuntaa katseensa nyt paljon pienempiin, mutta aivan 
yhtä tärkeisiin asioihin. Pieni suuri elämä on tietokirja 
pienen pienistä elämänmuodoista, joilla on valtava 
vaikutus niin ilmastoon kuin koko planeettamme tu-
levaisuuteen.

Maailmaa eivät nimittäin mullista mitkään jättiläiset. 
Kaikki maailman Sars-cov-2-virukset mahtuisivat yh-
teen tyhjään limutölkkiin. Toiset pienet elämänmuodot 
eivät ole yhtä aggressiivisia, mutta eivät yhtään vähä-
pätöisempiä. Esimerkiksi kaikki planeettamme madot 
painavat yhteensä yli 20 kertaa planeetan ihmisten 
yhteenlasketun massan verran.

Rosenlund vie lukijansa tutkimusmatkalle, joka on 
täynnä kiehtovia kertomuksia ja kiinnostavia faktoja 
trilobiiteistä karhukaisiin ja banaanikärpäsistä viruk-
siin – ja kaikkea muuta pientä jännää. Jos me ihmiset 
tahdomme jatkossakin mahtua tälle planeetalle, on 
meidän syytä ymmärtää myös kaikkein pienimpien 
olioiden elämää, kehitystä sekä niiden vaikutusta 
elämän suureen kokonaisuuteen. 

MARCUS ROSENLUND on ollut toimittajana Ylessä 
yli kaksikymmentä vuotta. Hänet palkittiin vuonna 
2015 Topelius-palkinnolla tieteen popularisoinnista. 
Rosenlund sai Valtion tiedonjulkistuspalkinnon vuonna 
2019 kirjastaan Sää, joka muutti maailmaa.

Pieni on 
kaunista 
vetävässä 
tietokirjassa!
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TIETOKIRJA
Ilmestyy syyskuussa
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Tom Backström
Kirjastoluokka 79.1
ISBN 978-951-52-5739-0

Juha Kanerva

STADIN IFK, IFK:N STADI
Vuodesta 1897

HELSINGIN IFK:N VÄREISSÄ on urheiltu pitkälti yli 
vuosisata niinkin erilaisissa lajeissa kuin yleisurheilu, 
keilailu, pyöräily, nyrkkeily ja golf. Kaikkein tunnetuin 
IFK on tietysti jalkapallon, jääkiekon ja käsipallon 
edustusjoukkueistaan, jotka kuuluvat kaikki lajissaan 
Suomen menestyneimpiin. 

Urheilutoimittaja, tietokirjailija Juha Kanerva on 
hyödyntänyt ainutkertaisia arkistolähteitä ja haastat-
teluja ja koonnut seuran tarinan voittoineen, kohtalon- 
hetkineen ja kiinnostavimpine hahmoineen yksiin 
kansiin. Stadin IFK , IFK :n stadi on samalla tarina 
muuttuvasta Helsingistä ja muuttuvasta urheilusta. Silti 
seuran tärkein arvo – toveruus – on pysynyt toiminnan 
ytimessä.

Mikä on tehnyt IFK:sta niin pitkäikäisen, menesty-
neen ja suositun seuran sekä maan johtavan urheilu-
brändin? Miksi seuraa rakastetaan, ja miksi sitä myös 
rakastetaan vihata? Mitä urheilun ammattimaistuminen 
merkitsi seuralle, joka oli vahvasti kytköksissä suomen-
ruotsalaisuuteen ja paikallisuuteen? 

JUHA KANERVA (s. 1965) on toimittaja ja tietokirjailija, 
joka tunnetaan Ylen aamun Jälkihiki-ohjelman kes-
kustelijana. Hänen yhdessä Vesa Tikanderin kanssa 
kirjoittamansa Urheilulajien synty valittiin Vuoden 
urheilukirjaksi 2012.

Urheiluseura,  
jota rakastetaan 
– ja jota 
rakastetaan 
vihata
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Riikka Ala-Hakula, Maaria Ylikangas & Arja Karhumaa

SÄIHKYVÄT UTOPIAT
Essee-mixtape

ESSEE on utopian tekstilaji – haaveilun ja harhailun 
harjoitusta. Säihkyvät utopiat tarjoaa näkymän esseen 
mahdollisuuksiin: siinä kymmenen eri alojen kiinnos-
tavinta taiteilijaa ja kirjoittajaa on kirjoittanut esseen 
vapaasti omista lähtökohdistaan.

Kokoelman tekstit tutkivat esimerkiksi ruumiillisuutta 
afrosuomalaisesta ja saamelaisesta näkökulmasta, 
femi nististä taloutta, queeria havaintoa ja ilmaisu-
voimaa sekä feministisiä utopioita. Tulos on virkeä kuin 
mixtape-kasetti, karkkipussi, jonka äärellä voi nauttia 
ja yllättyä. Se on myös näyttävä kokonaistaideteos, 
sillä visuaalinen toimittaja Arja Karhumaa on luonut 
jokaiselle tekstille uniikin ulkoasun yhteistyössä kir-
joittajien kanssa.

RIIKKA ALA-HAKULA on kirjailija ja kirjallisuuden 
väitös kirjatutkija. ARJA KARHUMAA  on graafinen 
suunnittelija ja apulaisprofessori Aalto-yliopiston vi-
suaalisen viestinnän muotoilun ohjelmassa. MAARIA 
YLIKANGAS on kirjallisuuskriitikko ja esseisti. Teoksen 
muut kirjoittajat ovat Maija Baijukya, Sofia Blanco 
Sequeiros, Kid Kokko, Henrik Pathirane, Taija Roiha, 
Lada Suomen rinne, Taneli Viljanen ja Bee Österman.

ESSEE
Ilmestyy elokuussa
Sidottu, noin 200 sivua
Kirjastoluokka 32.3
ISBN 978-951-52-5716-1
E-kirja 978-951-52-5717-8
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Mona Eid (toim.)

KIHAROITA
Kirjoituksia hiuksista

HIUKSIA on aina muotoiltu ja muokattu eri tavoin, niitä 
on peitetty tai näytetty, leikattu ja ajeltu nöyryyttämisen 
tarkoituksessa tai voimaantumisen merkkinä. Hiuksiin, 
ja siihen millaiset ne ovat, liitetään eri kulttuureissa 
hämmästyttävän paljon erilaisia voimaan, valtaan ja 
representaatioon liittyviä merkityksiä. Miten nuo mer-
kitykset näkyvät ja tulevat koetuiksi Suomessa elävien 
ruskeiden ihmisten arjessa ja elämässä?

Ruskeat Tytöt -median ja Kustantamo S&S:n vuonna 
2019 yhdessä järjestämän kirjoituskilpailun parhaim-
misto julkaistaan tässä kirjoituskokoelmassa, johon 
on tilattu tekstejä hiusten moniulotteisesta teemasta 
myös muilta kirjoittajilta. Suorat, laineet, kiharat, afrot: 

antologian kirjoittajat ovat saaneet kertoa hiuksista 
vapaasti, omalla tyylillä ja äänelllä, ja niinpä mukana 
kirjoituskilpailun voittajan, Olivia Kallanmaan huikean 
”Mandartania”-proosarunon ohessa on niin esseitä, 
vuoropuhelu, sarjakuvaa kuin novellejakin.

Kirjan toimittaa THL:n antirasismihankkeen erikois-
suunnittelija ja vapaa toimittaja MONA EID. Mukana 
antologiassa ovat muun muassa Carmen Baltzar, Fatim 
Diarra, Leif Hagert, Koko Hubara, Alice Jäske, Aurora 
Lemma, Hai Nguyen, Fiona Musanga, Julian Owusu, 
Ranya Paasonen, Shadia Rask, Sara Salmani ja Warda 
Ahmed.

KOKOELMA
Ilmestyy syyskuussa
Sidottu, noin 200 sivua
Kansi Sonja Eid
Kannen valokuva Nayab Ikram
Kirjastoluokka 04
ISBN 978-951-52-5738-3
E-kirja 978-951-52-5740-6
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NUORTENROMAANI
Ilmestyy elokuussa
Sidottu, noin 300 sivua
Kansi Sami Saramäki
Kirjastoluokka N84.2
Ikäsuositus 12+
ISBN 978-951-52-5711-6
E-kirja 978-951-52-5719-2
Äänikirja 978-951-52-5758-1

Ulpu-Maria Lehtinen

KALMANPERHON KUTSU
NELJÄTOISTAVUOTIAS Lilja on tottunut luottamaan 
kaikessa veljeensä Joonataniin. Kun sisarukset joutuvat 
muuttamaan maalle, Joonatan löytää oman paikkansa 
ja kavereita heti, kun taas Lilja on – kuten aina – ujo 
ja nolo. Aivan kaikki ei kuitenkaan ole ennallaan: si-
sarusten välille puhkeaa paha riita, ja Joonatan alkaa 
käyttäytyä oudosti, piirrellä pelottavia kuvia ja väittää, 
että ullakolla vaanii jokin. 

Kerran koulumatkalla Lilja huomaa veljen piirroksista 
tutun, kummallisen perhosen ja lähtee seuraamaan 
sitä. Yökkönen johdattaa Liljan mysteerin jäljille. Lilja 
päätyy toiseen maailmaan, keskelle Kalmansyrjän 
kyläläisten elämää ja pulmia. Täällä Liljan on opittava 
uusia asioita, tultava rohkeammaksi ja kuunneltava 

omaa ääntään. Löytääkseen tien takaisin kotiin ja aut-
taakseen veljeään Liljan täytyy selvittää salaperäisen 
rannikko taudin arvoitus.

Mukaansatempaavassa tarinassa käsitellään viihdyt-
tävästi ihmissuhteita, ystävyyttä ja orastavaa rakkautta, 
mutta myös pelkoa, vallankäyttöä ja erilaisuutta. Klas-
sisista fantasiasarjoista, kuten C. S. Lewisin Narniasta, 
muistuttavan trilogian seuraava osa Pimeyden paimen 
ilmestyy 2023 ja päätösosa Hyönteisten hovi 2024.
 
ULPU-MARIA LEHTINEN (s. 1984) on käsikirjoittaja ja 
sarjakuvataiteilija, freelance-copywriter ja toimittaja. 
Kalmanperhon kutsu on hänen esikoisromaaninsa. 

Huikean 
fantasiatrilogian 
avaus
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NUORTENROMAANI
Ilmestyy elokuussa
Alkuteos Vi ska ju bara cykla förbi
Suomentanut Eva Laakso
Nidottu, noin 200 sivua
Kansi Sara Edström
Kirjastoluokka N84.2
Ikäsuositus 12+
ISBN 978-951-52-5726-0
E-kirja 978-951-52-5741-3

Ellen Strömberg

MEHÄN VAIN  
MENNÄÄN SIITÄ OHI

MANDA JA MALIN käyvät ysiluokkaa. On kevätluku-
kausi, ja bestikset asuvat pienessä kunnassa, jossa ei 
todellakaan tapahdu juuri mitään. Parivaljakkoa kut-
sutaan pyöräilijöiksi, koska he niin usein pyöräilevät 
ympäriinsä jotakin jännää etsien – poikaa, juhlia, vähän 
rakkautta, mitä vain. Ja kun he eivät ole pyörien selässä, 
he notkuvat melkein joka päivä kioskilla tai kirjastossa.

Kun parhaimman näköinen poika, jonka Manda 
tietää, alkaa työskennellä pitseriassa, tuntuu siltä, 
että elämä voi vihdoin alkaa. Mutta kiinnostaako hän 

koko tyyppiä yhtään, vai onko hän pojalle aivan liian 
tavallinen? Ja kuinka kiinnostunut hän on oikeastaan 
itsekään, loppujen lopuksi?

ELLEN STRÖMBERG osaa vangita sen hetken, kun 
on vielä niin kovin nuori, mutta pitää itse itseään jo 
tosi aikuisena. Kun omasta perheestä tuntuu olevan 
vain harmia ja kun pukeutumis- ja musiikkityyliä täytyy 
vaihtaa joka toinen viikko. 

Romaani 
yläasteen 
viimeisestä 
keväästä
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LASTENROMAANI
Ilmestyy elokuussa
Sidottu, noin 188 sivua
Kansi ja kuvitus Reetta Niemensivu
Kirjastoluokka L84.2
ISBN 978-951-52-5749-9
E-kirja 978-951-52-5753-6

MERILLÄ ja hänen perheellään on ihmeellisiä väri-
voimia. Syyslomaksi hän pääsee ystävänsä Kaarnan 
ja tämän ruskean perheen luo kylään. Myös pikkusisko 
Tiuku on mukana. Kaarna, jonka oma väri on ruskea, 
esittelee kaupunkilaistytöille sähköttömän kotinsa ja 
värikkäidenkin mittapuulla omintakeista elämäntapaa.

Tiuku nauttii ulkoilmasta ja aikatauluttomuudesta  
ja ystävystyy Kaarnan sisarusten Loimun ja Liekin 
kanssa. Meriä Kaarnan perheen rämäpäisyys kui-
tenkin väsyttää. Pian vieraat pääsevätkin lepäämään 
läheiseen, uskomattoman kauniiseen Värikylpylään. 
Siellä voi kellua eri värisissä altaissa, hengittää värejä 
ja hoitaa itseään mitä erikoisimmin tavoin. 

Kaikki kylpylässä ei ole kuitenkaan kohdallaan. 
Hoitolaa pyörittävät isotädit Magenta, Malva ja Anis 

vaikuttavat väsyneiltä, ja rakennuksessa on ongelmia, 
jotka saavat sen vajoamaan. Ja mitä kummaa tapahtuu 
kylpylän suljetussa siivessä, jossa hoidetaan karmean 
Harmauden haalistamia mustavalkoisia?

REETTA NIEMENSIVUN ilmeikkään viivapiirroskuvi-
tuksen viimeistelevät ruskeat 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.

Värikäs lasten
fantasiasarja 
jatkuu!

Vuokko Hurme

VÄRIKKÄÄT 4
Vaara värikylpylässä
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Saara Kekäläinen & Netta Lehtola

PRINSESSA JOKA LÄHTI 
KÄLPPIMÄÄN

LEONA on nuori prinsessa, joka lähtee kälppimään, 
kun saa kuulla itseään odottavasta kohtalosta: hänen 
pitäisi mennä naimisiin prinssin kanssa, jotta hän voisi 
pelastaa valtakunnan.

Leona singahtaa prinsessasadusta toiseen pelas-
taakseen itsensä kaikkialla vaanivalta prinsessan 
ikiaikaiselta taakalta – avioliitolta ja taloustöiltä. Matkan 
varrella hyväsydäminen Leona auttaa kohtaamiaan 
olentoja, mutta näyttää pitkää nenää klassisen sadun 
käsikirjoitukselle.

Prinsessa, joka lähti kälppimään on reippaalla huu-
morilla kuorrutettu kuvakirja, joka nostaa prinsessat 
oikeaan arvoonsa. Neuvokkaan Leonan lisäksi lukija 
kohtaa kirjan sivuilla mm. lajinvaihtaja Svanhildan, 
lasi kenkiin mieltyvän prinssin, passiivis-aggressiivisen 
kerro, kerro kuvastimen sekä kosijan nimeltä Aimo Silli 
ja hänen hevosensa Börjen.

Kuvakirja on suunnattu yli 3-vuotiaille lapsille, mutta 
tarjoaa oivalluksia myös isommille lapsille ja kirjaa 
lukevalle aikuiselle.
 
SAARA KEKÄLÄINEN putosi pienenä taikakylpyyn ja 
50 vuotta myöhemmin alkoi pursuilla tarinoita aina, 
kun joutuu lämpimään veteen. Tämä on hänen toinen 
kuvakirjansa. Hän kirjoittaa aikuisille kirjailijanimellä 
Olga Kokko.
 
NETTA LEHTOLA on Helsingissä asuva kuvittaja, joka 
työskentelee kaikenlaisen visuaalisen median paris-
sa, kuvakirjoista peleihin. Hänen kuvittamansa kirja 
Kettujuttuja (2019) oli Lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
Finlandia-ehdokas.

KUVAKIRJA
Ilmestyy syyskuussa
Sidottu, 40 sivua
Kansi Netta Lehtola
Kirjastoluokka L84.2
Ikäsuositus 3+
ISBN 978-951-52-5713-0

”Heille syntyi kaunis pierukainen, joka halusi olla viisas, vahva ja 
villi ja joka ei aikonut jäädä odottamaan yhtäkään prinssiä.”
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KUVITETTU LASTENKIRJA
Ilmestyy elokuussa
Sidottu, noin 90 sivua
Kansi Teemu Åke
Kirjastoluokka L84.2
Ikäsuositus 5–8
ISBN 978-951-52-5385-9
Äänikirja 978-951-52-5766-6

TAPAINVALVONNAN ja valistuksen erikoisyksikössä 
on tylsä päivä. Paperityöt saavat kuitenkin jäädä, kun 
Vempele & Härveli -osastolta löytyy aikakone, joka 
kiidättää Maltin ja Valtin vahingossa viikinkiaikaan.

Kaksikko jää viikinkiporukan vangiksi. Onneksi Maltti 
ja Valtti taitavat virkamiesruotsin, ja jutustelun myötä 
selviää, että viikingit ovatkin ihan mukavaa sakkia. 
Viikinkikylässä Valtin perintöriipuksesta paljastuu yl-
lättäviä asioita, ja Valtti uhkaa innostua viikinkielämästä 
liiaksikin. Mutta kerran liikennepuistokonstaapeli, aina 
liikennepuistokonstaapeli! 

Aikakoneessa on kuitenkin virtaa enintään viikoksi. 
Kuinka kaksikko pääsee takaisin omaan aikaansa? 
Jäävätkö he ikuisiksi ajoiksi menneisyyden vangeiksi? 

JERRY MIKKELISEN ja JUSSI OLLILAN uusi hulvaton 
Maltti ja Valtti -lastenromaani sopii hyvin lukuharras-
tusta aloitteleville lukutoukille.

Tutut  
liikenne puisto   
konstaapelit 
seikkailevat  
jälleen –  
tällä kertaa 
mennei
syydessä!

Jerry Mikkelinen & Jussi Ollila 

MALTTI JA VALTTI 
Suuri viikinkiseikkailu
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KUVAKIRJA
Ilmestyy kesäkuussa
Sidottu, noin 40 sivua
Kansi Sanna Pelliccioni
Kirjastoluokka L85.2
Ikäsuositus 6+
ISBN 978-951-52-5712-3

Eppu Nuotio & Sanna Pelliccioni

LAPPUKAULATYTTÖ
ERÄÄNÄ PÄIVÄNÄ Heidi saa kuulla, että hänen täytyy 
lähteä kotoa ja tehdä pitkä matka meren yli. Ei sentään 
ihan yksin, sillä mukana matkustaa veli. Vieraassa 
maassa Heidi joutuu kuitenkin eroon veljestään ja 
asumaan vieraan kiukkuisen tädin ja sedän luo. Heidi 
ei osaa puhua tädin ja sedän kieltä, mutta sen hän kyllä 
ymmärtää ettei saisi olla sellainen kuin on. Onneksi 
Heidi pääsee yhdeksi päiväksi veljeä ja tämän perhet-
tä tapaamaan. Veljen villapaita ymmärtää heti, että 
Heidille täytyy löytää joku mukava tantti. Rakastetun 
näyttelijä Heidi Krohnin muistoihin perustuva kertomus 

palauttaa mieliin Suomen historian liian vähän käsitel-
lyn vaiheen: Suomesta lähetettiin noin 80 000 sotalasta 
pääasiassa Ruotsiin. Heistä osa on vielä elossa. 

EPPU NUOTIO on tunnettu ja rakastettu kirjailija, jonka 
laajan tuotannon keskeisessä osassa on lastenkult-
tuuri. Monipuolinen ja palkittu kuvittaja SANNA PEL-
LICCIONI tarttuu usein haastaviin kuvakirja-aiheisiin. 
Tekijät ihmettelevät, miksi Suomessa ei ole sotalasten 
liputuspäivää.

Liikuttava 
tositarina 
pikkutytön 
matkasta  
meren yli
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KUVAKIRJA
Ilmestyy lokakuussa
Alkuteos Skelettet
Suomentanut Outi Menna
Sidottu, noin 32 sivua
Kansi Maria Sann
Kirjastoluokka L85.2
Ikäsuositus 3–6
ISBN 978-951-52-5722-2

Malin Klingenberg & Maria Sann

LUURANKO

TEO PUKEUTUU kaniksi ystävänsä Ronin naamiais-
juhliin. Olivia on pukeutunut robotiksi ja Alvin hevo-
seksi. Ja Roni on luuranko. Teo säikähtää Ronin asua ja 
pinkaisee pakoon. Kovassa vauhdissa hän kompastuu 
kanintassuihinsa ja loukkaa itsensä. Ei auta muu kuin 
mennä lääkäriin ja ottaa röntgenkuvat.

”Katsotaanpa luurankoa”, sanoo lääkäri, ja Teon sy-
däntä kylmää. Onko hänen sisällään luuranko? ”Tietysti 

on”, kuiskaa äiti, ja Teoa kammottaa. Onko kaikkien 
ihmisten sisällä luuranko? Entä jos äidin vatsassa elävä 
pikkuveli näkee äidin luurangon ja pelästyy?

Luuranko on herkkä tarina lapsen peloista ja niiden 
voittamisesta sekä siitä, mitä sisällämme on. Joskus 
menemme rikki. Silloin pitää kipsata.

”Unelmoiko luurankoni huvipuistossa kummittelemisesta? 
Hikoileeko luurankoni, kun me juoksemme? 
Viihtyykö luurankoni kehossani? 
Tuleeko luurangolle ikävä minua, kun kuolen?”
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Sanna Tahvanainen & Emelie Gårdeler

VILJA JA VALAS 
VILJA TIETÄÄ KAIKEN valaista. Kuten että sinivalaan 
sydän voi olla auton kokoinen. Hän tietää myös, että 
hänen suurin toiveensa koko maailmassa on tavata 
oikea elävä valas.

Vilja ja täti ovat viimein menossa valassafarille, mutta 
myrsky pilaa suunnitelman. Valaiden katselu vaihtuukin 
vuonoristeilyyn ja merelliseen buffettiin. Mahdollisuudet 
valaan näkemiseen vaikuttavat olemattomilta, mutta 
Vilja ei ole valmis luopumaan unelmastaan. Voisiko hän 
valastietämyksensä ja nokkeluutensa avulla lopulta 
toteuttaa haaveensa?

Vilja ja valas on kertomus lapsen toiveesta kokea 
yksi luonnon suurista ihmeistä sekä uskosta unelmien 
toteutumiseen. 

SANNA TAHVANAINEN on Helsingissä asuva suomen-
ruotsalainen kirjailija. Hänen tuotantoonsa kuuluu 
niin romaaneja, runoja kuin lastenkirjojakin. EMELIE 
 GÅRDELER on ruotsalainen kuvittaja. Vilja ja valas on 
heidän ensimmäinen yhteinen teoksensa.

Valloittava 
tarina tytöstä 
ja meren 
lempeästä 
jättiläisestä

KUVAKIRJA
Ilmestyy syyskuussa
Alkuteos Vilja och valen
Suomentanut Arja Kantele
Sidottu, noin 40 sivua
Kansi Emelie Gårdeler
Kirjastoluokka L85.2
Ikäsuositus 6–9
ISBN 978-951-52-5748-2
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