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Minun on aika jäädä eläkkeelle. Perustamani 

kustantamo on kuitenkin ensin saattaen vaih-

dettava toiminnan jatkajille. Ja mikä onni: jatkajia 

ovat kirjailijat itse. 

Olen ylpeä siitä yhteisöllisyydestä, joka Reunalla 

on rakentunut vuosien mittaan. Olemme koko ajan 

olleet niin samalla puolella, että kirjailijat voivat to-

dellakin jatkaa kustantajansa työtä. Harppaus roo-

lista toiseen on tietysti suuri, mutta kirjailijat ovat 

ennenkin auttaneet toisiaan ja markkinoineet tois-

tensa kirjoja. Yhden menestys on kaikkien menestys. 

Silti se, että keskinäinen avunantosopimus joh-

taa liiketoimintakauppaan ja uuden kustannus-

osakeyhtiön perustamiseen, on ainutlaatuista Suo-

messa. Asiaa valmistellaan niin, että minä toimin 

mentorina mukana vähintään puoli vuotta ja siirrän 

kaiken hallussani olevan tiedon jatkajille. Kauno- ja 

tietokirjailijat antavat apporttisijoituksena muualla 

työelämässä hankkimaansa tietotaitoa: taloushallin-

non ja strategiasuunnittelun osaamista, kielitaitoa, 

viestintäkokemusta ja yhteyksiä.

Nimittäin Reunalla ei tehdä melkein mitään sa-

malla tavalla kuin muualla. Reuna on rohkea uudis-

taja ja kokeilija, totuttujen käytäntöjen kyseenalais-

taja ja uusien konseptien perustaja. ”Uudelle Reu-

nalle” jätämme tietysti työrauhan toiminnan käyn-

nistämiseen, mutta uskon, että uudistusmielisyys 

väkisinkin nostaa päätään, kun päivittäiset rutiinit 

alkavat soljua uomissaan. 
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Kirjakauppa erotetaan kustantamosta

Täytyyhän minulle jotain puuhaa jäädä, joten Reu-

nan kivijalkakauppa erotetaan REUNA Kustantamo 

ja kirjakauppa Oy:stä ja yhdistetään muuhun Kult-

tuuritalo Wanhan Rautakaupan toimintaan. Minä ja 

pehtoori Göran jatkamme kirjakaupan, kirjakahvilan 

ja taidegallerian toimintaa sekä tapahtumien järjes-

tämistä Wanhassa Kirjahallissa Myllykoskella. Kirja-

kauppakissa Nappi kuuluu taloon ja perheeseen, eikä 

ihmisten sopimukset sen elämässä juuri tunnukaan. 

Todennäköisesti voimme tarjota vuokratilat uu-

delle Reunalle, jolloin osoite säilyy samana. Hoidam-

me toistaiseksi myös Reunan vanhojen ja uusien 

julkaisujen myynnin, joten tilaustiedot pysyvät en-

nallaan. Kustannustoiminnan jatkajat saavat rau-

hassa keskittyä julkaisuohjelman suunnitteluun ja 

suuriin linjoihin. 

Ainakin kevään 2022 ajan kaikkia Reunan kirjo-

ja voi ostaa tuttuun tapaan verkkokaupasta, sähkö-

postilla tilaukset@reunalla.fi  ja kirjakaupasta.

Mitä ikinä haluat kysyä muutoksista ja aika-

taulusta, kysy minulta tarja.tornaeus@reunalla.fi  tai 

kirjailijoiden yhteyshenkilöltä Olli Sarpolta.

Kymmenen antoisaa vuotta 

TA R J A  TO R N A E U S

REUNA Bulletin 1/2022, kevään uutuudet

Kannen valokuva: Ceta Lehtniemi

Julkaisija: REUNA Kustantamo ja kirjakauppa Oy  •  y-tunnus 2559085-2

Yhteystiedot:  Myllykoskentie 17, 46800 Myllykoski  •  info@reunalla.fi 
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Toimitus
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toini@reunalla.fi 

Olli Sarpo 

kirjailijoiden yhteyshenkilö 

puh. 040 9010 411

olli.sarpo@gmail.com
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS

Katrin kahdet kengät on kotkalaisen 

FM Päivi Taussin ensimmäinen 

romaani. Sen lähtökohta on iso-

äidin tarina, pakomatka Inkeristä 

Suomeen. Romaanissa on kiehtova 

kaksitasoinen rakenne, jossa lapsen-

lapsi kommentoi sata vuotta 

myöhemmin mummonsa tarinaa 

ja kyseenalaistaa kuvittelemansa. 

Monelle sukuaan tutkivalle tilan-

ne on tuttu: alat kirjeiden ja 

arkistotietojen pohjalta rakentaa 

kohdehenkilösi persoonallisuutta 

uudelleen ja kuvitella hänelle 

tunteita, jopa repliikkejä.

Kirjoittaja on taustaltaan toimit-

taja. Sanomalehtijuttujen kirjoitta-

misen ohella hän on toimittanut 

tietokirjatekstejä. Kokeneen kirjoit-

tajan ensimmäinen kaunokirjallinen 

teos on rakenteeltaan vankku-

mattoman eheä, sanastoltaan 

raikkaan omaperäinen ja kerron-

naltaan  kaunista, tiivistä kieltä. 

K U VA  H E N N A  V I R É N
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ISBN  978-952-355-118-3 NIMEKE

Katrin kahdet kengät

TEKIJÄ  Päivi Taussi K ANSI  Jussi Jääskeläinen

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet SIVUT  noin 150

KOKO  140 x 210 mm KL  84.2 OVH  24,90

Kaikenlaisia nimiä oli vilahdellut miesten puheis-

sa. Ne eivät tarkoittaneet keitään kyläläisiä, ei-

vät naapurikylänkään asukkaita, eivät keitään Katrin 

tuntemia. ”Kuka se Elvenkreeni on? Mitä Kirjasalossa 

tapahtuu?” Katri oli kysynyt Matti-veljeltään. Matti 

oli vastannut, että ei kukaan eikä mitään ja että ei pi-

tänyt kysellä sellaista, mihin on vaaralliset vastaukset.

Eräänä päivänä Matti ilmoittaa, että hän jättää enti-

sen ja lähtee Suomeen, ennen kuin hänet otetaan kiin-

ni. Katri kuulee sanovansa, että hän seuraa mukana. 

Lähtijöiden joukkoon liittyy myös Pekka, Katrin ja 

Matin veli. He hyvästelevät Inkerinmaalle jäävät omai-

sensa ja suuntaavat kohti tuntematonta.

Katrin kahdet kengät on maahanmuuttajatarina sadan 

vuoden takaa. Kotkaan päätyvä Katri haluaa olla taval-

linen suomalainen nainen – mitä se sitten tarkoittaakin.

Aina välillä romaanin kerrontaan puuttuu nyky-

päivän kommentaattori, joka kyseenalaistaa tapahtu-

mien kulun. Ehkä kaikki tapahtuikin aivan toisin, ehkä 

romaanin kertoja romantisoi nuoren naisen päätökset.

ILMESTYY 

MAALIS

KUUSSA 

2022 

Uutuusromaanissa on kaksi tasoa: 

isoäidin tarina, 
lapsenlapsi kommentoi

9 789523 551183
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”Raha tulee ja menee, 
välil kasaantuu hetkeks.”

Uutuusromaanissa eletään Pajarin talon värik-

käitä vuosia 1928–29. Laiton viinakauppa mah-

dollisti riskejä kaihtamattomille salakuljettajille vau-

rastumisen ja sosiaalisen nousun. Poliiseja jallittavaa 

viina miestä ihailtiin, mutta epäonnistujan kohtaloksi 

saattoi koitua täysihoito kaltereiden takana. Olivatko 

virkavallan välttäneet salakuljettajat muita taitavampia 

vaiko vain onnekkaampia? Lukeutuiko pirtukauppias 

Ilmari Valto tähän joukkoon? 

Elimäkeläinen Valton perhe salakuljetti ja kauppasi 

pirtua, mutta heidänkin elämänsä pyörteili enimmäk-

seen arjen virrassa. Vahvojen naisten, emäntä Tildan 

ja tytär Lean, sekä itsetietoisten miesten, isäntä Emilin 

ja poikien Niilon ja Ilmarin, väliset jännitteet takasivat 

sen, että voimakkaiden tahtojen keskinäisissä mitte-

löissä suvantoja seurasivat tunteiden kuohuvat kosket. 

Tositapahtumiin pohjautuva Keisari jatkaa Pajarit-

romaanin (2020) aloittamaa paikallishistoriallista ja 

-kulttuurista ajankuvausta. 

ILMESTYY 

HUHTIKUUSSA 

2022 

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS

Ilmari Valto, pirtukeisari 

ISBN  978-952-355-130-5 NIMEKE

Keisari

TEKIJÄ  Kari Valto K ANSI  Jussi Jääskeläinen

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet SIVUT  noin 400

KOKO  148 x 210 mm KL  84.2 OVH  32,90

Kari Valto (s. 1963) on kouvolalainen kasvatustieteiden mais-

teri ja luokanopettaja, jonka sukujuuret ovat väkevästi Iitin ja 

Elimäen maaperässä. 

K
U

V
A

 H
E

N
N

A
 V
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É

N

9 789523 551305
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Keisarin tarina alkoi Pajarit-romaanissa

Mitä varten rehkisin, kun helpomminkii tienaa?” 

pohti pirtukeisariksi sittemmin kohonnut 

Ilmari Pajarit-romaanissa. Laittoman viinan pirtusuoni 

virtasi Virosta rannikon pirtulaivojen kautta Eli mäelle 

ja haarautui sieltä sisämaahan. Hyvän paikallistunte-

muksensa avulla Valton perhe, vanhemmat ja heidän 

kaksi poikaansa, onnistuivat pakoilemaan poliisipartioi-

ta ja kätkemään kanisterinsa varmaan piiloon. Kun ei 

virkavallalla ollut todisteita rahavarojen alkuperästä, 

niin vain Niilollekin oli myönnettävä ajolupa ja myy-

tävä tuliterä automobiili käteisellä.

Pajarit keräsi valtavan määrän ihailevia arvioita hen-

kilökuvauksestaan ja kielestään. Trokareiden ylimieli-

syys, virkamiesten epäluulo, naapuruston pelon -

sekainen kunnioitus, vaimojen ja tyttärien huoli ja 

häpeä on kuvattu niin iholle tarttuvasti, että romaa-

nin pohjalta alettiin heti kaavailla näyttämösovitusta. 

Kirjailija on oman sukunsa vaiheita kuvatessaan maa-

laillut riemastuttavan kuvan elämästä sadan vuoden 

takaa.

”

ISBN  978-952-355-051-3 NIMEKE

Pajarit

TEKIJÄ  Kari Valto OVH  28,90

SIDOS  nidottu, liepeet SIVUT  443

9 789523 550513

■  ”Jumaleisson mikä Kirja! Olen 

lukenut vähintään 40 kirjaa vuodes-

sa 55 vuoden ajan ja kirjasi lukeutuu 

heittämällä topkymppiin. Uskoma-

ton lukukokemus.”

Jukka Vartiainen

■  ”Kirja eteni jouhevasti ja sukelsin 

sen maailmaan niin syvälle, että näin 

sen elokuvana silmissäni. Melkein en 

välillä uskaltanut lukea kirjaa eteen-

päin, kun pelkäsin, että miehet ei-

vät selviä pirtulasteineen kotiin asti.”

Merja Ollikainen

■  ”Kiitos Pajareista! Kieli oli mah-tavan elämänmakuista. Sen osalta näytelmä ainesta. Naishahmoista, Tildasta ja Leasta, imin kaiken ja lisää jäin kaipaamaan.”

Miska Vainonen

■  ”Hyvän ajankuvan loihdit tari-

nalla lukijan eteen, ja vaikka sieltä 

nurkilta en itse olekaan, osasin kyl-

lä pontikkaa ja kiljua mummolan 

saunarannassa maistaneena ku-

vitella vastaavanlaisia tapahtumia 

muualle Suomeen.”

Juha Vesanen

Lukijapalautteita
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ISBN  978-952-355-119-0 NIMEKE

Mustissa vesissä

TEKIJÄ  Minna Mikkanen OVH  32,90 

K ANSI  Jaana Rautio SIDOS  kovakantinen 

KOKO  148 x 210 mm SIVUT  noin 260 KL  84.2

Hyytäviä juonenkäänteitä   
mökkimaisemissa

Pihla ja Henri etsivät mökkiä, jossa vallitsee iha-

na luonnonrauha. Kirkkaankeltaiseksi maalat-

tu mummon mökki lammen rannalla, rantasauna, 

soutu vene laiturissa – se vaikuttaa täydelliseltä, ja pian 

nimet komeilevat kauppakirjassa. Kesä on vasta alus-

sa, edessä lomat ja vapaat viikonloput, luvassa aurin-

koa ja mukavaa puuhastelua.

Sitten idyllin ylle lankeaa varjo. Naapurin huma-

lainen mieskaarti rikkoo juhannuksen taian, lammel-

la liikkuu outo soutelija ja pyöräpotkurilla huristeleva 

Alina-mummo manaa talon haamut esiin piiloistaan.  

Kun lähistöltä vielä löytyy vuosien takainen kal-

mo ja naapurin naisystävä Rita Lönnqvist katoaa yl-

lättäen, Pihlan mielessä alkaa kaihertaa pelko. Onko 

Alina-mummon houreissa sittenkin perää? Kadon-

neen naisen kohtalo vaivaa Pihlan mieltä, ja hän päättää 

tutkia asiaa. Mitä menneisyyden syövereistä mahtaa-

kaan pulpahdella? Leikkiikö Pihla hengellään? 

Minna Mikkasen toinen romaani on ensi riveiltä mu-

kaansa imaiseva jännityskertomus, jonka hyytävyyttä 

lisää se, että henkilögalleriassa on tavallisia, arkisia 

hahmoja ja mökin hyllyillä kaikille tuttuja tavaroita. Ei-

hän täällä voi tapahtua mitään pahaa! Mutta supisuoma-

lainen maalaismaisema kätkeekin synkkiä salaisuuk-

sia.

ILMESTYY 

MAALIS

KUUSSA 

2022 

REUNA 2020, 273 sivua

TAR JOUS  20,00 (ovh 28,90) 

ISBN  978-952-355-050-6

Kotijoukot oli Minna Mikkasen 

hyvän vastaanoton saanut 

esikoisromaani, jossa aiheena 

oli neuvostovangin ja suo-

malaisnaisen kielletty suhde. 

Pieni erä jäljellä

9 789523 550506

9 789523 551190

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  JÄNNITYS



Bulletin   9

ISBN  978-952-355-120-6 NIMEKE

Täyttä höyryä taivaan 
sineen

TEKIJÄT  Olli Sarpo ja Simo Heinonen OVH  28,90

K ANSI  Jussi Karjalainen

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  noin 300, mustavalkoinen kuvitus

KOKO  148 x 210 mm KL  84.2

Potentiaalihistoriaa  
konditionaalissa

Aimo Heinämaan ja Toivo Lübeckin tarina on il-

mailun tähänastisen historiankirjoituksen puut-

tuva lehti.

Suomalaisen höyrylentokoneen kehitys- ja rakennus-

työstä tiesi vain kourallinen ihmisiä, eikä onnistunut-

ta ensilentoa uutisoitu missään. Syyt salailuun selviä-

vät kirjan sivuilta.

”Täyttä höyryä taivaan sineen” tuo päivänvaloon 

myös uutta, yllättävääkin tietoa 1800-luvun loppu-

vuosien maailmanmenosta ja merkittävien henkilöi-

den toiminnasta.

Hajanaisten tiedonmurusten kokonaiseksi kirjak-

si saattamisessa tekijöitä avittivat merkittävästi hei-

dän ennakkoluuloton tapansa tulkita lähdekirjallisuut-

ta, pettämätön vainunsa löytää jo miltei unohduksiin 

painuneita asiakirjoja, järjestöjä ja yhdistyksiä, sekä 

ennen kaikkea heidän satumainen onnensa saada elää 

sattumasta toiseen.

Höyrylentokoneen historian koonneet ystävykset, 

lasimestarinkisälli Simo Heinonen ja kirjailija Olli 

Sarpo, ovat jo vuosikymmeniä olleet liikuttavan yksi-

mielisiä siitä, että niin kauneus kuin totuuskin ovat 

kat sojan silmissä – ja historiankirjoitus tekijöiden-

sä näköistä.

ILMESTYY 

MAALIS

KUUSSA 

2022 

9 789523 551206

Voipuneet kirjailijat miilunpolton jälkeisenä aamuna 

Sämsjön saaressa.

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS
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ISBN  978-952-355-131-2 NIMEKE

Rakkautta röttelössä

TEKIJÄ  Asta Ikonen OVH  27,90

K ANSI  ja TAIT TO  Paula Heiäng SIDOS  kovakantinen 

KOKO  148 x 210 mm SIVUT  noin 160 KL  84.2

Romantiikkaa  
siirtolapuutarhassa

Annin kesäloma alkaa yllättävissä merkeissä, sil-

lä hän perii tuntemattomalta sedältään siirtola-

puutarhamökin. Velipuolensa Jopin kanssa hän alkaa 

remontoida ja sisustaa ränsistynyttä mökkiä myynti-

kuntoon, koska cityihmisenä ei usko viihtyvänsä al-

keellisissa olosuhteissa. 

Tilanne kuitenkin muuttuu, kun naapurimökis-

sä asuukin ihana Juuso seuranaan Jopin silmää miel-

lyttävä sisarpuoli Sofi a. Monta mutkaa ehtii ilmestyä 

matkaan ennen kuin Anni huomaa, että mökkeily on-

kin juuri se asia, joka on puuttunut hänen elämästään. 

Ja tietysti siitä on puuttunut myös se ihana oma kulta. 

Rakkautta-sarjassa ilmestyneet tähän asti:

Rakkautta ratin takana (2021), ks. sivu 13

Rakkautta ja ruiskukkia (2021)

Rakkautta rantahuvilassa (2016), 

pieni erä jäljellä pokkarina, 

saatavana e- ja äänikirjana 

Rakkautta rappukäytävässä (2015), 

pieni erä jäljellä pokkarina, 

saatavana e- ja äänikirjana

ILMESTYY 

MAALIS

KUUSSA 

2022 

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  ROMANTTINEN VIIHDE

9 789523 551312
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TOP10

Elina Saksala: 

Kisu – Onnestain on 

puolet sinun

Elämäkerta, 

lukija Timo Trygg

Harri V. Hietikko: 

Pandemian jälkeen

Trilleri, lukija Pyry Ojala

Ella Laurikkala: 

Siirtolainen

Tosipohjainen romaani, 

lukija Laura Sorvo

Kirsi Pehkonen: 

Kotiapulainen

Jännitysromaani, 

lukija Ilona Pilli

Ulla-Mari Kivi: 

Rakkauslukko 

Romantiikkaa, 

lukija Ilona Pilli

Ella Laurikkala: 

Isä, poika ja 

pojan vaimo

Viihderomaani, 

lukija Laura Sorvo

Sanna-Leena Knuuttila: 

Ne lensivät tästä yli

Selkokirja, 

lukija Sanna-Leena 

Knuuttila

Asta Ikonen: 

Rakkautta rappu-

käytävässä

Romantiikkaa, 

lukija Netta Herranen

Tanja Kaarlela: 

Lasissa on tyttö

Nuortenkirja, 

lukija Silja Vuorikuru

Asta Ikonen: 

Rakkautta rantahuvilassa

Romantiikkaa, 

lukija Netta Herranen

Kuunnelluimmat äänikirjat 
Reunan äänikirjoja saat mm. Adlibriksestä, BookBeatista, Elisa Kirjasta, 

Ellibsistä, Nextorysta, Storytelista ja Suplasta sekä Prisman ja Suomalaisen 

verkkokaupoista. Saat meiltä myös haluamasi äänitiedoston muistitikulla, 

kysy lisää tilaukset@reunalla.fi .
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  SYKSYN 2021 UUTUUDET

NIMEKE  Luurankovirus

TEKIJÄ  Riku Talvitie

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  443 OVH  28,90

ISBN  978-952-355-100-8

NIMEKE  Pakotetut

TEKIJÄ  Kari Hanhisuanto

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  229 OVH  26,90

ISBN  978-952-355-099-5

NIMEKE  Vajantoja

TEKIJÄ  Olli Sarpo

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  146 OVH  24,90

ISBN  978-952-355-098-8

Sijamuoto vajanto ilmaisee jon-

kin puuttumista. Olli Sarpon 

trilogian kuopus Vajantoja piir-

telee vapaalla kädellä väkeviä ku-

via ihmisten ja olentojen puutteen-

alaisesta elämästä. Lars Knutö elää 

vailla unelmia, pankkikamreeri 

Gesell toimii tarkoittamatta, kirjai-

lija Kataja jättää kertomatta, Nuu-

peri osaa olla olematta ja huutolais-

poika vihatta. Kuvituksena olevat 

ryhmäkuvat kertovat kirjan henki-

löistä – tai ovat kertomatta. 

Naiset tekevät silmittömiä tap-

poja ja jäävät tarkoituksel-

la kiinni – mistä on kyse? Rikos-

tutkija Ari Remes ei saa kuu-

lusteluissa naisista mitään irti. 

Pakotetut on kemiläiskirjailijan 

viides dekkari ja kymmenes ro-

maani. Kirjailijalle tunnusomai-

seen tapaan juonenkuljetus tuo 

mukanaan yllätyksiä, ihmis mielen 

syövereistä kumpuaa pahuus ja 

rikos tutkinnassa sohaistaan yhteis-

kunnan kipupisteitä.

Entä jos maailma joutuu koh-

taamaan koronaviruksen jäl-

keen jotain paljon pahempaa? 

Riku Talvitien nopeatempoisessa 

ja monitasoisessa toimintatrille-

rissä ikijään alta löytyvä super-

virus leviää ja tappaa tehokkaam-

min kuin mikään aiemmin tunnet-

tu tauti. Kun virus päätyy terroris-

tien käsiin bioaseeksi, maailma on 

polvillaan. Kuinka suojautua uhal-

ta, jota voidaan kuljettaa jääpalo-

jen muodossa?

Syksyn 2021 uutuudet

JÄNNITYS 

JÄNNITYS 

9 789523 550988 9 789523 550995 9 789523 551008
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NIMEKE  Avain sydämeesi

TEKIJÄ  Ulla-Mari Kivi

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  224 OVH  29,50

ISBN  978-952-355-102-2

NIMEKE  Kauno ja poika

TEKIJÄ  Jasu Rinneoja

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  123, mustavalkoinen kuvitus

OVH  20,00 

ISBN  978-952-355-097-1

NIMEKE  Rakkautta ratin takana

TEKIJÄ  Asta Ikonen

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  131 OVH  27,90

ISBN  978-952-355-101-5

Sini yrittää piristää sydänsuruja 

potevaa sisartaan ja houkutte-

lee tämän asuntoautomatkalle. Si-

ni ja Sonja ehtivät ajaa Lappeen-

rannasta vasta Kouvolan kautta 

Lahteen, kun vastaan on tullut jo 

monta yllättävää tilannetta sekä 

ratin takana että huoltoasemal-

la ja leirintäalueella. Matkasta tu-

leekin ikimuistoinen erään toisen 

samaa reittiä matkaavan retkueen 

takia. Asta Ikosen Rakkautta-sar-

jan neljäs kirja.

Rakkauslukko-kirjasta tuttu 

Hanna on töissä Roomassa 

ja etäsuhteessa kuopiolaiseen palo-

mieheen Mikkoon. Hän palaa Suo-

meen ystävänsä Hillan lapsen ris-

tiäisiin. Hilla opettelee uutta koti-

äidin roolia, ja samaan aikaan hä-

nen miehensä Harrin bändi tekee 

läpimurron. Hanna puolestaan on 

epävarma, mitä haluaa elämältään. 

Lämminhenkinen tarina rakkau-

desta ja ystävyydestä.

Kauno on tyytyväinen elämään-

sä, mutta jotain puuttuu. Hän 

haluaisi leikkiä kuin lapsi, mutta 

ei voi, koska on aikuinen. Ongel-

ma ratkeaa, kun Kauno tutustuu 

yksinäiseen poikaan. Pojan äiti ei 

saa lasta kuriin ja pyytää Kaunoa 

avuksi. Pian Kauno huomaa, et-

tä isänä oleminen ei ole pelkkää 

leikkimistä. Huumori ja kommel-

lukset siivittävät Jasu Rinneojan 

kolmannen Kauno-kirjan kerron-

taa.  

SELKOKIRJA
ROMANTIIKKA

ROMANTIIKKA

9 789523 551015 9 789523 551022
9 789523 550971
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ISBN  978-952-355-121-3 NIMEKE

Ponikartanon pääsiäinen

IK ÄSUOSITUS 10+

TEKIJÄ  Asta Ikonen OVH  24,90

K ANSI  ja TAIT TO  Paula Heiäng, kannen kuva Pia Vallgren, 
kuvassa Bea Vallgren 

SIDOS  kovakantinen KOKO  140 x 210 mm

SIVUT  noin 150 KL  N84.2

Peppi ja Elsa saivat jo uutenavuotena tietää, että he 

pääsisivät pääsiäiseksi ponikartanoon, koska Pe-

pin vanhemmat olivat silloin lähdössä kahdestaan 

Madeiralle viettämään 20-vuotishääpäivää. Kevät talvi 

ei ollut tuntunut ikinä niin pitkältä, mutta vihdoin 

huhtikuu koitti.

Peppi, Elsa ja ponikartanon omistajan lapsen lapsi 

Matleena muodostivat etsiväryhmän ”ponikytät”. 

Jokaisella lomalla oli tähän asti ollut etsiville tehtä-

viä, joten nytkin tytöt tarkastelivat pääsiäisvieraita sil-

lä silmällä, kuka voisi syyllistyä rikokseen: omituises-

ti pukeutuva taiteilijarouva, pröystäilevä kauppias -

pariskunta, laiha ja pitkä lääkäri Virkkunen, italialai-

nen pitserianomistaja Emilio vai oululainen insinööri, 

joka sanoi tulleensa kartanoon kirjoittamaan dekkaria.   

Uskomatonta mutta totta, nytkin rikos näyttää oikeasti 

tapahtuvan, kun kauppiaanrouvan arvokas sormus ka-

toaa. Ponikytät ovat epäluuloisia. Kyseessä täytyi olla 

vakuutuspetos, tai sitten joku pitää heitä pilkkanaan. 

Tai joku kateellinen matkailuyrittäjä haluaa pilata hert-

taisen mummu Remmelkoorin kartanon maineen! 

Mutta pakkohan kirjavan vierasjoukon taustat ja liik-

keet on tutkia, ja ratkaisu löytyy yllättävältä taholta.

Viides seikkailu  
Ponikartanossa 

LASTEN JA NUORTEN KIRJAT 

ILMESTYY 

MAALIS

KUUSSA 

2022 

9 789523 551213
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Sarjan aiemmat osat Syksyn 2021 uutuus

Ponikartanon aarre

REUNA 2018, 143 sivua

TAR JOUS  10,00 (ovh 22,90)

ISBN  978-952-7221-71-6

9 789527 221716

Ponikartanossa tavataan

REUNA 2019, 163 sivua

TAR JOUS  15,00 (ovh 23,90)

ISBN  978-952-355-013-1

9 789523 550131

Ponikartanon joulu

REUNA 2019, 154 sivua

TAR JOUS  15,00 (ovh 23,90)

ISBN  978-952-355-014-8

9 789523 550148

Paluu ponikartanoon

REUNA 2018, 152 sivua

TAR JOUS  10,00 (ovh 22,90)

ISBN  978-952-7221-72-3

9 789527 221723 Uudessa lasten tietokirjassa seurataan 

Tuiskun, Eemin ja Huuko-koiran elämää 

merenrannalla, ja samalla lapset oppivat ka-

lastaja Karppiselta kaloista ja meriluonnosta. 

Ennen kaikkea he ymmärtävät, että jokaisen 

pitää omalta osaltaan suojella merta. Kala -

lajeista esitellään mm. ahven, lohi, hauki, lah-

na, silakka, siika, kuha, kampela ja made sekä 

lisäksi  simput, hylkeet ja meren pienet eliöt ja 

levät. Lajikuvituksen on tehnyt Sakke Yrjölä.  

ISBN  978-952-355-096-4 NIMEKE 
Lasten merikirja

TEKIJÄT  Ulla-Maija Sievinen (teksti) ja 
Reija Lipponen (piirrokset)

SIDOS  kovakantinen 

SIVUT  76, nelivärikuvitus OVH  26,90

9 789523 550964
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2020 UUTUUDETKÄÄNNETTY TIETOKIRJALLISUUS  •  ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

ISBN  978-952-355-122-0 NIMEKE

Ilmasto lämpenee – 
maailmanloppu peruutettu

ALKUTEOS

Apocalypse Never – 
Why Environmental 
Alarmism Hurts Us All (2020)

SUOMENNOS  Antti Lehtniemi OVH  32,90

TEKIJÄ  Michael Shellenberger SIDOS  kovakantinen

KOKO  148 x 210 mm SIVUT  427 KL  50.1

Media toistaa hälyttäviä sanomia: ”Merkittävä 

ilmastoraportti kertoo suuren kriisin uhkaavan 

jo vuonna 2040”, ”Maailmanloppu tulee 12 vuoden 

kuluttua, ellemme saa ilmastonmuutosta hallintaan.” 

Extinction Rebellion -liikkeen (meillä Elokapina) 

perustaja Roger Hallam on sanonut, että lapsemme 

kuolevat 10–15 vuoden kuluessa. 

Mutta ovatko asiat todella näin huonossa jamassa?

Tämä kirja antaa toivoa: asiat ovat paljon paremmin 

kuin meille kerrotaan. Se ei tarkoita, ettei korjattavaa 

olisi. Päinvastoin, sitä on paljon. Mutta korjaukset pi-

tää tehdä järkevästi ja tehokkaasti, jotta saadaan hyvin-

vointia, terveyttä, vaurautta ja tasa-arvoa. 

Mitä merkitsee energiatiheys? Miksi se tulee huomioi-

da niin sähkön tuotannossa kuin maanviljelyssä?

Korjaako YK:n kestävän kehityksen ohjelma köy-

hyyttä? Mitkä ovat tehokkaimmat keinot hiilipäästö-

jen vähentämiseksi? Ajavatko suuret luonnonsuojelu-

järjestöt vilpittömästi luonnon asiaa kannattaessaan 

tuuli-, aurinko- ja biovoimaa? Mistä nämä järjestöt 

saavat rahoituksensa?

Kirja antaa tähän perustellut vastaukset viitteineen ja 

esimerkkitapauksineen. Lukijalle avautuu paljon laa-

jempi kuva ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiik-

kaan liittyvistä perimmäisistä pyrkimyksistä. Meillä 

on aikaa ja toivoa, toivottavasti myös viisautta tehdä 

oikeita valintoja.

ILMESTYY 

JOULUKUUSSA 

2021 

Mitä ilmastolle 
todella pitäisi tehdä?

Kirjoittaja Michael Shellenberger (s. 1971) on toiminut 30 

vuotta luonnonsuojelijana ja matkustanut useissa kehitys-

maissa. Hän on julkaissut energia- ja ympäristöasioista artik-

keleita mm. suurissa sanomalehdissä. Hänet on kutsuttu 

IPCC:n seuraavan arviointiraportin referoijaksi.

9 789523 551220
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ISBN  978-952-355-123-7 NIMEKE

Väärä hälytys – 
Lämpeneminen ei tuhoa 
meitä

ALKUTEOS

False Alarm: How Climate 
Change Panic Costs Us 
Trillions, Hurts the Poor, 
and Fails to Fix the Planet 
(2020)

SUOMENNOS  Antti Lehtniemi OVH  32,90

TEKIJÄ  Bjørn Lomborg SIDOS  kovakantinen

KOKO  148 x 210 mm SIVUT  noin 350 KL  50.1

Pelottavat näkymät toistuvat ilmastouutisissa. Niis-

sä vedotaan IPCC:n raportteihin, mutta onko nii-

tä lainattu oikein? Onko kyse äärimmäisestä säästä vai 

äärimmäisestä liioittelusta?

Kirjassa käytetään IPCC:n ilmastomalleja haittojen 

laskemiseksi ja toisaalta muita taloudellisia malleja kus-

tannusten laskentaan. Mallien kehittäjät ovat Nobel-

palkittuja taloustutkijoita, joten kirjan sanomalla on 

varsin suuri painoarvo. Ilmastonmuutoksen torjunnas-

sakin tulee valita paras, vaikuttavin ja edullisin vaihto-

ehto.

Kirjoittaja Bjørn Lomborg (s. 1965) on tanskalainen 

kirjailija ja ajatushautomo Copenhagen Consensuk-

sen johtaja. Koulutukseltaan hän on politiikantutki-

muksen tohtori, joka on opettanut mm. tilasto tiedettä 

yliopistossa. Häntä pidetään yhtenä kymmenestä vai-

kutusvaltaisimmasta ilmastopolitiikan kriitikosta. 

Lomborgin aiempi kirja Sceptical environmentalist

herätti suurta huomiota maailmalla. 

ILMESTYY 

HELMIKUUSSA 

2022

Jäitä hattuun ilmaston-
muutoksen torjunnan kuluissa

Tämän aukeaman molemmat kirjat on suomen-

tanut LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Antti 

Leht niemi (s. 1950). Hän on erikoisalaansa liittyen 

paneutunut syvällisemmin fysiikkaan, kemiaan ja 

altisteisiin. Ilmastonmuutosta hän on seurannut 

aktiivisesti 25 vuoden ajan. Jäätyään eläkkeelle 

hän ryhtyi suomentamaan ilmastoaiheisia kirjoja, 

jotta yleiseen keskusteluun ja päätöksenteon 

pohjaksi saataisiin tutkittuja faktoja.

9 789523 551237
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2020 UUTUUDETKÄÄNNETTY TIETOKIRJALLISUUS  •  HISTORIA

Jack Salomon Kotschack (1915 Helsinki – 1988 

Cannes) taisteli Suomen armeijassa talvi- ja jatko-

sodissa. Vuonna 1944 hän siirtyi Ruotsiin – mutta oli-

ko hän rintamakarkuri vai pakeniko hän natseja? Edes 

ystävät eivät tienneet. Ruotsin tiedustelu piti hämäris-

sä olosuhteissa maahan tullutta suomalaispakolaista 

silmällä. Nyt Jackin poika, toimittaja Jan Kotschack, 

on selvittänyt isänsä salaisuudet.

Jack Salomon opiskeli 1930-luvulla Englannissa ja 

sen jälkeen Svenska handelshögskolanissa Helsingis-

sä. Hän oli tenniksen Suomen parhaimmistoa, mutta 

1939 hänet erotettiin Westendin tenniskerhosta anti-

semitistisistä syistä. 

Mannerheim nimitti hänet yhteyshenkilöksi saksalaisil-

le taka-ajatuksenaan, että natsit joutuisivat hoitamaan 

kaikki asiansa Suomeen juutalaisen kautta. Arkistois-

sa on kuvia Jackista juhlimassa saksalaisten seuruees-

sa, mutta jotain tapahtui: kesäkuussa 1944 Jack saapuu 

soutuveneellä Luleån satamaan ja kertoo paenneen-

sa sotaa. 

1960-luvulla kaikki Ruotsissa tiesivät Kotschackin ni-

men: hän johti Radio Nordia, Tukholman saaristosta 

käsin toimivaa merirosvoradiota. Jan Kotschack on kir-

joittanut isästään myös kirjan Stick i väg, Jack! (2009), 

joka kertoo Radio Nordin toiminnasta.

ILMESTYY 

HUHTIKUUSSA 

2022 

Helsinginjuutalaisen 
Jack Kotschackin tarina suomeksi

ISBN  978-952-355-124-4 NIMEKE

Salomonin salaisuus – 
Juutalaisen sotilaskarkurin 
tarina 

ALKUTEOS

Salomons hemligheter – 
Jakten på en judisk desertör 
(Vulkan 2021)

SUOMENNOS  Toini Lehto OVH  32,90

TEKIJÄ  Jan Kotschack SIDOS  kovakantinen

KOKO  148 x 210 mm SIVUT  noin 200 KL  99.13

9 789523 551244
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ISBN  978-952-355-129-9 NIMEKE

Avaimet taskussa – 
Sattumia sairaalassa 

TEKIJÄT  Ari-Matti Hedman – Kari Häkkinen

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet OVH  28,90

KOKO  148 x 210 mm SIVUT  noin 200 KL  59.21

KOTIMAINEN TIETOKIRJALLISUUS  •  HOITOTYÖ

”Tutustuimme toisiimme Auroran psykiatrisen 

sairaalan päivystysosastolla. Muistimme 

mukaan meistä toisella oli toimi, toinen oli 

keikkahoitajana. Yhtä kaikki, olimme siitä 

onnellisessa asemassa, että meillä molemmilla 

oli avaimet taskussa. Sanomme tämän kaikella 

kunnioituksella potilaita kohtaan, sillä koska 

tahansa meistä joku voi sairastua psyykkisesti.”

Avaimet taskussa -kirjassa kaksi erikoissairaan-

hoitajaa kertoo rennosti ja huumorilla höystetty-

nä kokemuksiaan kiinnostavissa hoidollisissa työyhtei-

söissä, alkaen uran alkuvuosista 80-luvulta.

Vaikka sairaalassa sattuu ja tapahtuu, joskus hyvinkin 

yllättäviä asioita, kaikkiin potilaisiin ja heidän elämän-

tarinoihinsa suhtaudutaan kunnioituksella. Kirjoittajien 

kaksoisammattien – Ari-Matti Hedman on näyttelijä/

ESH ja Kari Häkkinen kirjailija/ESH – myönteiset 

vaikutukset jaksamiseen hoitotyössä tulevat vahvas-

ti esiin.                                                                                                                               

Opiskelijoille ja hoitotyöstä kiinnostuneille kirjassa on 

tärkeää ja kiinnostavaa tietoa alan kehityksestä, mm. 

juridisista ja moraalikysymyksistä eri aikakausina. 

Potilastapausten käsittelyssä tulee esiin hoitotyön fyy-

sinen ja psyykkinen rasittavuus. Lisäksi käsitellään 

hoitotyön koulutusta ja johtamisjärjestelmiä sekä nii-

den vaikutuksia hoidon toteutukseen. 

ILMESTYY 

HUHTIKUUSSA 

2022 

Kahden erikoissairaanhoitajan 
koskettavia kokemuksia

Ari-Matti Hedman Kari Häkkinen

9 789523 551299
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ISBN  978-952-355-125-1 NIMEKE

KGB:n talutusnuorassa

TEKIJÄ  Lauri Jalkanen OVH  28,90

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

KOKO  148 x 210 mm SIVUT  noin 200, 
valokuvia

KL  97

Venäjän vallankumousvuoden 1918 jälkeen elämä 

Inkerissä muuttui. NKVD ja KGB vaikeuttivat 

kansalaisten elämää kaikin tavoin. Ihmisiä kyydittiin 

pois kotiseudultaan, eivätkä kaikki palanneet. Han-

kaluuksia tuli toiseltakin taholta. Yhdeksänvuotiaan 

Arvi Olkosen perhe oli palaamassa Leningradista ko-

tiinsa Tärölän kylään, kun puna-armeijan ja Saksan 

Heeresgruppen lentokoneet lensivät yli ja tulittivat 

toisiaan. Perheen oli lähdettävä pois kotikonnuiltaan. 

Peräti viisi vuotta perhe vaelsi etsien turvapaikkaa ja 

päätyi lopulta Viroon. Arvi pystyi opiskelemaan ja val-

mistui hyvin arvosanoin. Hänen kykynsä huomattiin 

myös KGB:ssä, joka kutoi verkkonsa Arvin ympäril-

le. KGB johdatti Arvin suomalaisen Lauri Jalkasen

yrityksen palkkalistoille ja järjesti ovelasti kaupan-

tekomahdollisuuksia vahvasti militarisoidussa Bal-

tiassa ja Kaliningradissa. Myös Jalkanen joutui KGB:n 

talutusnuoraan.

Vuonna 2015 Arvi ja Lauri istuivat tarttolaisen ravin-

tolan pöydässä syömässä villisikapaistia. Arvi oli sopi-

nut tutun ravintoloitsijan kanssa, ettei heitä saisi häi-

ritä, ja aloitti: ”Minä piilotin muistiinpanovihkoni ja 

päiväkirjani paikkoihin, joista kukaan ei osannut niitä 

etsiä.” Näin alkoivat haastattelut, joihin tämä uskoma-

ton KGB:n vakoojan elämäkerta perustuu.

ILMESTYY 

HUHTIKUUSSA 

2022 

Yhteistyö KGB:n kanssa 
pelasti inkeriläisperheen

REUNA 2020, 209 sivua

TAR JOUS  20,00 (ovh 28,90) 

ISBN  978-952-355-049-0

Utin murha 1914 on kieh-

tova, tosipohjainen tarina 

tsaarin armeijan upseerista 

Boris Petrovista, joka saa 

komennuksen Suomeen. 

9 789523 550490

Pieni erä jäljellä

9 789523 551251
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Rautatie loi Kouvolan
– ja lukemattomia tarinoita

ILMESTYY 

MAALIS

KUUSSA 

2022 

Kouvola on puhtaasti radan synnyttämä. Kummina 

hääri Kotka, jonka nokkamiehet yhdessä paperi-

patruunoiden kanssa junttasivat Kouvolasta Savon ra-

dan risteysaseman (1889). Kotkalla oli lehmä ojassa, 

sillä risteysaseman paikka määräsi, mihin radan jatko -

pätkä päättyy. Samasta syystä haminalaiset ajoivat 

hampaat irvessä Kaipiaista risteysaseman paikaksi. Tok-

kopa Kouvolassa kunnolla edes ymmärrettiin, kuinka 

merkittävä päätös oli sen valinta risteysasemaksi.  

Kuivakiskoisesta nimestä huolimatta Sakari Viini-

kainen selailee kirjassaan historian lehtiä pilke silmä-

kulmassa. Humoristisen näkökulman luo monesti jo 

aikaväli, sillä omana aikanaan iso ja vakavasti otettu 

asia voi tänään näyttää kovastikin koomiselta. Kirja 

koostuu pienistä jutuista. Niiden kautta valottuu, mi-

ten rautatie on vaikuttanut ihan tavallisten ihmisten 

elämään. Jutut etenevät kutakuinkin aikajärjestykses-

sä. Oleellinen osa kirjaa ovat kuvat, joita on jokaisen 

jutun yhteydessä.    

”Rautatietä ja sivistystä ei voi erottaa toisistaan”, 

sanoi J. V. Snellman. ”Rakentamalla rautateitä 

ja siten parantamalla liikenneyhteyksiämme 

edistämme maanviljelystä, teollisuutta sekä 

kauppaa.”

ISBN  978-952-355-126-8 NIMEKE

Kuivakiskoisia rautatiejuttuja

TEKIJÄ  Sakari Viinikainen OVH  26,90

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

KOKO  214 x 214 mm SIVUT  160, 
noin 50 kuvaa

KL  92.275

Ratavartija Tanttari

9 789523 551268
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2020 UUTUUDETKOTIMAINEN TIETOKIRJALLISUUS  •  PIHA JA PUUTARHA

Kokeneen ammattilaisen kirjassa lähestytään 

uudella tavalla pihasuunnittelua. Piha voidaan ja-

kaa ”huoneiksi”, joilla on omat käyttötarkoituksensa. 

Etupiha on tontin kruunu, jonka tulee olla helppo pi-

tää siistinä ja kutsuvana. Talouspihalla säilytetään työ-

välineitä ja tarvikkeita, olopihalla kahvitellaan, luetaan, 

vilvoitellaan ja nautitaan ulkoilmaelämästä. Luonto-

pihalla leikitään, grillataan ja annetaan lemmikkien 

kirmailla.

Tällä hetkellä nuorilla on jälleen intoa lähiviljelyyn. 

Yrtit, tomaatit, maissit ja chilit maistuvat varmasti, 

kun ne on itse kasvatettu. Eläminen luontoa arvostaen 

näkyy kompostointina, uusien lajikkeiden kokeilu-

intona ja materiaalien kierrätyksenä. Kirjan ideoissa 

nämä trendit on otettu huomioon.  

Kirjan käytännölliset ohjeet ovat hyödyksi kaiken-

kokoisten pihojen suunnittelijoille, talonrakentajille 

ja -vaihtajille, kiinteistöhuoltajille, taloyhtiöiden hal-

lituksille ja kaikille meille, jotka haluamme piristystä 

ja vaihtelua omaan pihaan.
ILMESTYY 

HUHTIKUUSSA 

2022 

Nauti elämästä 
toimivalla pihalla  

REUNA 2019, 138 sivua 
(A4 vaaka)

TAR JOUS  20,00 (ovh 36,90) 

ISBN  978-952-7221-88-4

Puutarhatuliaisia – Ulko-

mailta ideoita omaan 

pihaan on värikäs idea-

pankki, jolla saat kasvi- 

ja materiaali valinnoilla 

vaikkapa Afrikan värejä 

tai eteläranskalaisen 

tunnelman kotipihaasi. 9 789527 221884

ISBN  978-952-355-127-5 NIMEKE

Pihan neljä huonetta

TEKIJÄ  Merja Naroma OVH  32,90

SIVUT  200, runsas kuvitus

SIDOS  kovakantinen KOKO  140 x 210 mm KL  67.3

9 789523 551275
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Tämän kirjan rakennuskohteet – leikkimökki, kesä-

keittiö ja kompostoiva käymälä – liittyvät hirsi-

töihin. Kesäkeittiö valmistetaan puoliavoimeksi raken-

teeksi, jonka kate voidaan toteuttaa eri tavoin tai jättää 

pois. Leikkimökki on erityisen hyvä kohde aloittelevan 

hirsirakentajan ensimmäiseksi rakennukseksi. Kom-

postoiva käymälä tehdään pystyhirsistä, mikä on har-

vemmin käytetty rakenne. Kaikkien kolmen rakennuk-

sen valmistaminen antaa kattavan kokemuksen aloit-

televalle hirsiveistäjälle. Nämä rakennukset tarvitsevat 

onneksi vain keveät perustukset ja lupa-asioissa ilmoi-

tus kunnan rakennusviranomaisille riittää.  

Hyvä suunnittelu on rakentamisen perusta. Vaikka 

kirjassa kuvataan tarkkojakin rakenteita, on jokaisen 

syytä harkita rakenteiden soveltuvuutta omiin tarpei-

siin. Tarvittavat rakenne- ja mittamuutokset ovat toi-

vottaviakin. Rakennusten sijainti on mietittävä tarkoin, 

mutta hirsirakenteet voidaan hyvin valmistaa parhaas-

sa rakennuspaikassa ja siirtää myöhemmin lopulliseen 

käyttöpaikkaansa.

ILMESTYY 

HUHTIKUUSSA 

2022 

Hirsirakennelmat pihalle ja mökille 
– näillä ohjeilla onnistut  

ISBN  978-952-355-128-2 NIMEKE

Rakenna itse – Leikkimökki, 
huussi ja kesäkeittiö

TEKIJÄ  Osmo Perälä OVH  36,90

SIVUT  200, runsas kuvitus

SIDOS  kovakantinen KOKO  140 x 210 mm KL  65.1

REUNA 2017, 150 sivua

TAR JOUS  24,00 (ovh 28,90) 

ISBN 978-952-7028-96-4

Saimme vielä muutaman 

kappaleen suosittua puutyö-

kurssien materiaalia Ruumis-

arkun ja tuhkauurnan valmistus

– tilaa omasi nopeasti!

Pieni erä jäljellä

9 789523 551282

9 789527 028964



24

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2020 UUTUUDETKOTIMAINEN TIETOKIRJALLISUUS  •  SYKSYN 2021 UUTUUDET

NIMEKE  Israelin auringon palasia

TEKIJÄ  Sanna Lönnfors

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  252, valokuvia OVH  26,90

ISBN  978-952-355-106-0

NIMEKE  Hendenvaarallinen elämä

TEKIJÄT  Pete Nieminen ja 
Lena Salmi (haastattelut)

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  370, 
yli 400 värikuvaa

OVH  34,90

ISBN  978-952-355-105-3

NIMEKE  Eija Ahvo – 
Elämän sain soimaan

TEKIJÄ  Elina Saksala

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  307, 100 kuvaa OVH  32,90

ISBN  978-952-355-104-6

Juankoskelaisesta Eija Ahvosta 

kasvoi unelmien toteuttaja. Hän 

voitti 18-vuotiaana Tähtijahti-

iskelmä laulukilpailun, työskente-

li tanssijana, pääsi Teatterikouluun 

ja sai kiinnityksen Helsingin kau-

punginteatteriin. Eija nousi kai-

ken kansan tietoisuuteen MTV:n 

sarjassa Soitinmenot. Työ Unice-

fi n hyvän tahdon lähettiläänä yh-

dessä Susanna Haaviston kanssa 

jatkuu edelleen. Elämäkerran on 

kirjoittanut Elina Saksala. 

Koko kansa oppi tuntemaan 

kantaaottavan graffi  tinteki-

jä Henden viimeistään silloin, 

kun Suomen Pankin rakennuk-

sen purku työmaalle ilmestyi yöllä 

Karhukopla-maalaus. Se poiki ju-

tun Hesarissa, ja Hendeä pyydettiin 

tekemään Aku Ankkaan maail man 

ensimmäinen graffi  tikansi. Katu-

taideprojektien lisäksi työ koulu-

kodissa ja nuorten parissa on Hen-

delle tärkeää. Kirjan runsaassa ku-

vituksessa näkyy maalaus taitojen 

ja tyylin kehitys.  

Israelilainen Yannai pyytää suo-

malaista ystävää kääntämään 

isoisovanhempiensa saksankielisiä 

kirjeitä 1930–40-lukujen vaihtees-

ta. Ystävä seuraa Gärtnerin paris-

kunnan jälkiä entisen Tsekkos-

lovakian alueelta Lodzin ghettoon, 

jossa pariskunta menehtyi vuonna 

1942. Kirja kertoo elämästä Israe-

lissa suomalaisen silmin ja kieh-

tovasta tutkimusprojektista, joka 

käynnistyi kirjeistä. 

Syksyn 2021 uudet tietokirjat

9 789523 551046
9 789523 551053

9 789523 551060
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NIMEKE  Päähänpistoja

TEKIJÄT  Raili Airikka-Haapaniemi ja 
Tiija Malmi

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  152, 4v-kuvitus OVH  38,90

ISBN  978-952-355-110-7

NIMEKE  Tosi hukassa? Viikkovisa 

TEKIJÄ  Jari Kurittu

SIDOS  pehmeäkantinen

SIVUT  142 OVH  18,90

ISBN  978-952-355-103-9

NIMEKE  Kasvien ja eläinten suhteet

TEKIJÄT  Seppo Vuokko ja 
Jorma Peiponen

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  noin 250, 
noin 120 kuvaa

OVH  32,90

ISBN  978-952-355-107-7

Huijausta, houkuttelua, huu-

maavia aineita, myrkytyksiä 

ja kuolemaa – mutta myös palkit-

sevaa yhteistoimintaa. Kasvien ja 

eläinten monimuotoiset vuoro-

vaikutukset yltävät lepakon vessan-

pöntöstä yhteyttäviin eläimiin, 

paholaisen puutarhoista räjähtä-

viin heteisiin, äänettömistä avun-

huudoista paikalle kiitäviin pelas-

tajiin. Vauhdikas, hurmaavasti ku-

vitettu tietokirja kaikenikäisille. 

Pistos-kirjan tekijöiltä uusi kir-

ja perinnepäähineistä! Kir-

jassa kerrotaan, kuinka kansallis-

pukuihin liittyvät myssyt, tanut ja 

hunnut saadaan pysymään nyky -

päässä ja esitellään kansanperin-

teestä inspiroituneita moderneja 

kampauksia. Ohjeiden avulla luki-

ja voi valmistaa mm. silkki pintelin 

tai suunnitella pirtanauha mallin. 

Kirjassa pohditaan myös päähine-

kulttuurin muutosta ja sitä, miksi 

päähuivista tuli häpeän aihe. 

Viikkovisan kysymysseteissä 

on 12 kysymystä monipuoli-

sesti eri aloilta, osa knoppitietoa ja 

osa hyvää yleissivistystä vaativia. 

Kysymykset on laadittu niin, et-

tä joskus hätäisesti lukemalla jää 

kompa huomaamatta. Arvaamalla-

kin voi voittaa, sillä vastausvaihto-

ehtoja on aina kolme. Vastaukset 

ovat kirjan lopussa. Pienikokoi-

nen kirja kulkee näppärästi mu-

kana joka tilanteeseen, jossa tar-

vitaan aivojumppaa ja ajankulua.

ILMESTYY 

MARRAS

KUUSSA 

2021

ILMESTYY 

LOKAKUUSSA 

2021

9 789523 551077
9 789523 551107

9 789523 551039



26

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2020 UUTUUDETKOTIMAINEN TIETOKIRJALLISUUS

NIMEKE  Pahvi, Pytinki ja Pihapiiri 
– Kannuskosken tehdas 1883–1939 

TEKIJÄ  Virpi Anttonen

SIDOS  kovakantinen 

SIVUT  yli 400, kuvia, 
karttoja ja piirroksia

OVH  28,90

ISBN  978-952-355-109-1

NIMEKE  Arvi Liikkasen sotatie 
– Mannerheim-ristin ritari 114 

TEKIJÄ  Jarkko Kemppi

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  188, 25 kuvaa OVH  28,90

ISBN  978-952-355-108-4

Arvi Anton Liikkanen (1912–80) 

osallistui talvisotaan Jalka-

väkirykmentti 5:n riveissä ryh-

mänjohtajana ja jatkosotaan JR 

25:n eli Piikkirykmentin mukana 

aluksi ryhmänjohtajana ja myö-

hemmin joukkueenjohtajana. 

Arvi haavoittui Mäntyselässä kä-

sivarteen lokakuussa 1941 ja hä-

nen sotatiensä päättyi siihen. Kesä-

kuussa 1943 hän sai Manner-

heim-ristin ansioistaan ja tapasi 

parikymmentä vuotta myöhem-

min miehen, jonka hengen oli pe-

lastanut.

Insinööri Daniel Colliander 

perusti vuonna 1883 puu-

hiomon ja pahvitehtaan Kannus-

koskelle, Valkealan ja Luumäen 

rajalle. Tehdas valmisti pahvia 

ja massaa Venäjän markkinoil-

le. Kirjassa kuvataan kadonnutta 

tehdasmiljöötä ja rakennuksia van-

hojen karttojen ja kuvien avul-

la, kerrotaan Pytingissä asuneis-

ta patruunasuvuista ja heidän 

yhteiselostaan tehtaan työntekijöi-

den kanssa. Arkistoista löytyneet 

pöytäkirjat ja lehtiuutiset kerto-

vat sattumuksista tehdaskylässä. 

Syksyn 2021 tietokirjat 
Kymenlaaksosta

9 789523 551084
9 789523 551091

Muista myös 
nämä kirjat 
Kymenlaaksosta, 
pieniä eriä jäljellä

Juhani Huovila: 

Pappina tehtaanpiipun 

juurella 

10,00

Annikki Hyytiäinen: 

Luumäen opinahjojen 

historiaa pitäjänkoulusta 

peruskouluun 

20,00

Annikki Hyytiäinen: 

Torvisoittoa Elias Nuppolan 

johdolla 

10,00

Ilpo Kontula: 

Provinssikirurgi 

10,00

Hanna Maria Laakso 

ja Minna Metsärinne: 

Puhtaat juuret – 

muistikuvia ja reseptejä 

kymenlaaksolaisesta 

ruokakulttuurista 

10,00

Leo Laurila: 

Jannen ja Elisan kapina 

(romaani) 

10,00

Antti Taavila: 

Sulo Suorttanen – 

SS-upseerikoulusta 

puolustusministeriksi 

20,00
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978-952-7221-19-8 Pierre Charrel: Väinämöisen veljeskunta (2017, fantasia) 5,00

978-952-7028-34-6 Asta Ikonen: Roosan rokkibändi (2015, nuorten pokkari) 3,00

978-952-7028-79-7 Mina Iranta: Iran, isoäidin maa (2016) 5,00

978-952-7221-11-2 Jorma Jukkala: Kulissi (2017, dekkari) 5,00

978-952-7221-10-5 Tanja Kaarlela: Noutaja (2017, pokkari) 3,00

978-952-7221-15-0 Sonja Kinnunen: Univeljet (2017, fantasiaa) 5,00

978-952-7028-70-4 Helena Lapinniemi: Nuoralla tanssiva kreivitär (2016, pokkari) 3,00

978-952-7221-09-9 Liinu Lähde: Siunattu maailmanloppu (2017) 5,00

978-952-7028-33-9 Anita Läntinen: Iskusävelten lumoissa – Muusikeri Holger Sihvolan 

muistiinmerkintöjä 1917–49 (2015)

5,00

978-952-7028-54-4 Marjo Mattila: Fanit (2016) 5,00

978-952-7221-12-9 Marjo Mattila – Jasu Rinneoja: Armoa antamatta, lupaa kysymättä

(2017, kääntökirja)

5,00

978-952-7028-50-6 Teresa Myllymäki: Karhulehto (2016) 5,00

978-952-7028-40-7 Juha Mäntylä (toim.): Joulukalenteri – Lusijan tarinoita (2015, pokkari) 3,00

978-952-7221-08-2 Ville Paganus: Sekakäyttöisen mielenmaalaus (2017, valokuvakirja) 5,00

978-952-7028-89-6 Jenni Skyttä – Toni Forssell: Saippuakuplia Kaarlensillalla (2017, runoja) 5,00

978-952-7028-37-7 Martti Soikkeli: Huijari ja muita yliopistotarinoita (2015) 5,00

978-952-7028-25-4 Riku Talvitie: Tappava formaatti Kuokkavieras (2015, pokkari) 5,00

978-952-7028-48-3 Pia Tervo: Vihdoinkin nukun hyvin (2015) 3,00

978-952-7028-67-4 Hannes Tiira – Juha Haavisto: Meren ja vuorten Montenegro (2016) 5,00

978-952-7028-63-6 Matti Tulonen: Salakauppaa Sörkassa (2016) 5,00

978-952-7028-28-5 Teija Varis: Eetos Goes Paatos, Pelle Miljoona 60 v (2015) 5,00

978-952-7028-53-7 Marja-Liisa Vilhunen: Hoitajan arkipäivä (2016) 5,00

Varastontyhjennys
Vuoden 2021 loppuun mennessä myydään edullisesti kirjat, jotka eivät siirry 

uusille omistajille kustantamon liiketoimintakaupan yhteydessä. Joitain kirjoja 

on vain muutamia kappaleita, vahvistamme saatavuuden tilauksen yhteydessä. 

Sähköposti tilaukset@reunalla.fi , puh. 040 578 8049.
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Mikä sai sinut erikoistumaan 

henkilökuvaamiseen?

Koen, että jokainen ikä ja elämäntilan-

ne on ainutlaatuinen ja ikuistamisen 

arvoinen. Kuvaan paljon lapsia ja 

perheitä, sillä perheessä tiivistyy se 

kaikkein oleellisin ja tärkein. Muis-

tojen taltioiminen on minulle tär-

keää. Aika kuluu liian nopeasti ja on 

mahtavaa saada talteen niitä tuntei-

ta, joita juuri sillä hetkellä koetaan.

Mitä sinun täytyy tietää 

henkilöistä ennen kuvausta?

Kuvattavasta on hyvä tietää etu käteen 

tietenkin ikä, mutta myös hieman 

minkälainen hän on luonteeltaan. 

Lasten kanssa kuvatessa tilannetta 

helpottaa, jos tietää hiukan lapsen 

kiinnostuksen kohteista. On myös 

hyvä tietää, missä kuvia tullaan käyt-

tämään, jotta lopputuote voidaan ot-

taa huomioon jo kuvausvaiheessa.

Tuotekuvauksessa kuvaaja 

ei tarvitse sosiaalisia taitoja, 

mutta ihmisten kuvauksessa 

ne korostuvat. Miten saat 

kuvattavan rentoutumaan ja 

hymyilemään?

Varsinkin lasten kanssa ystävystymis-

tä helpottaa se, että tiedän jo jotain 

kuvattavasta etukäteen. Ennen ku-

vausta istumme alas ja siinä valmis-

tautuessamme käydään kuvauk sen 

kulkua hieman läpi ja jutustellaan. 

Kuvaus etenee aina lasten ja kuvat-

tavan ehdoilla. Kuulostelen fi ilik-

siä ja etenen aina yksilöllisesti ti-

lanteen mukaan. Hymyt tulevat, 

jos ovat tullakseen. Saatan hassu-

tella jonkin verran, mutta jos lap-

si on luonteeltaan esimerkiksi va-

kavampi pohdiskelija, ei haittaa ol-

lenkaan, jos häntä ei hymyilytä. Ha-

luan kuvata ihmiset sellaisina kuin 

he luontaisesti ovat, omina persoo-

ninaan.

” Rakkauteni valokuvaukseen 
 syvenee päivä päivältä”

Esittelyssä Kulttuuritalo Wanhan Rautakaupan väkeä 

Valokuvaaja Henna Virénille valokuvat ovat olleet erityisen tärkeitä lapsesta asti. 

Vaikka Henna on erikoistunut perhe- ja lapsikuvaukseen, löytyy hänen nimensä 

usein myös kirjailijakuvan kulmasta tästäkin lehdestä ja kirjojen liepeistä. 

Kysyimme Hennalta, mikä on hänelle kuvaajana tärkeää ja mitä hän haluaa 

vielä oppia. 

TEKSTI :  JOHANNA LEINO
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Olet opiskellut viime vuosina lisää 

valokuvauksesta. Millaisia asioita 

haluat oppia ja missä kehittyä? 

Millaisilla keinoilla kuviin saadaan 

persoonallista tyyliä ja tunnelmaa?

Haluan tietenkin kehittyä koko ajan, 

oppia lisää uusia juttuja valaisusta ja 

mallin ohjaamisesta. Somessa riittää 

myös jatkuvasti uutta opittavaa. Py-

rin koko ajan kehittämään yritystäni 

vastaamaan paremmin asiakkaiden 

tarpeisiin. Maailma ja valo kuvaus 

muuttuu, samoin myös oma tyylini 

kehittyy ja kypsyy koko ajan. Per-

soonallinen tyyli löytyy, kun malt-

taa pysähtyä kuuntelemaan omaa 

sisintään: minkälainen kuvaaja mi-

nä olen ja mistä sytyn.

Studiosi on samassa kiinteistössä 

kirjakaupan kanssa. Luetko itse? 

Jos, niin mitä? 

Luen aina kun ehdin. Luen rikos-

romaaneja ja elämäkertoja, myös 

työhön liittyvää kirjallisuutta. Lap-

sille luen joka päivä ja lukuhetki on 

myös itselleni rentouttava.

Unelmasi: mitä haluaisit päästä 

kuvaamaan? Missä haluaisit 

nähdä ottamiasi kuvia?

Kuvaukseen liittyvät unelmani ei-

vät juurikaan liity esimerkiksi julk-

kisten kuvaamiseen. Haaveilen, et-

tä pääsisin kuvaamaan paljon erilai-

sia perheitä ja saisin ikuistettua ai-

toja hetkiä, asioita, jotka haluamme 

muistaa aina. Minulle paras palkin-

to on asiak kaan vilpitön ilo loppu-

tuloksesta. 

Henna, kerro vielä lopuksi päivästä, 

jolloin kaikki meni pieleen.

Onneksi ei nyt tule mieleen päivää, 

jolloin aivan kaikki olisi mennyt pie-

leen. Kylmän hien otsalle nostattavia 

tilanteita syntyy lähinnä silloin, jos 

kalustoon tulee jokin tekninen vi-

ka. En ole kovinkaan tekninen ih-

minen, joten jos jokin asia ei toimi 

niin kuin kuuluisi, tuottaa se minul-

le aina päänvaivaa. Varustaudun ku-

vauksiin niin hyvin kuin mahdollis-

ta, eli mukana on varavaihtoehto tek-

nisten ongelmien varalle. 

Erään kerran häitä kuvatessani 

sattui niin, että juuri hääsuukon 

kohdalla muistikorttini jumitti jos-

tain syystä. Tunsin jo, kuinka pieni-

muotoinen paniikki alkoi hiipiä ku-

ristamaan kurkkua. Onnekseni tä-

mä pari sattui pussailemaan vielä 

toisenkin kerran, joten saatiin se-

kin purkkiin.  

Kuvaus etenee Kuvaus etenee 
aina lasten aina lasten 
ja kuvattavan ja kuvattavan 
ehdoilla.ehdoilla. 
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Kirjakauppa

Kirjakaupan valikoimissa on uutuuskirjoja 

kaikilta kustantajilta ja lisäksi pienkustantamojen 

erikoisuuksia ja paikallisia teoksia, taide-

postikortteja, adresseja, palapelejä ja pieni 

valikoima taiteilija- ja toimistotarvikkeita. 

Kirjakaupassa on myös kopiointi- ja skannaus-

palvelu, pakettien postituspalvelu ja Netticket-

lippupalvelu. 

Voit tilata kirjakaupan kautta kirjoja, jotka 

eivät ole hyllyvalikoimassa. Palvelemme 

myös oppilaitoksia materiaalihankinnoissa. 

Yritysasiakkaille verkkolaskutus tai pdf-lasku, 

kirjakaupassa maksut käteisellä tai pankkikortilla.

Reuna-kustantamon kirjoja saat sekä kivijalka-

kaupasta että verkkokaupasta reunalla.fi .  

Kirjakahvila

Pieni kahvila on avoinna samoina aikoina kuin 

kirjakauppa, ja sinne tilataan sanomalehtiä. 

Kuumien ja kylmien juomien lisäksi tarjolla 

pientä purtavaa. Anniskeluoikeudet, tarjolla mm. 

paikallisten panimoiden oluita.  

Kirjakauppakissa Nappi torkkuu usein 

kahvilan tuolilla tai kirjakaupan tiskillä.

Taidenäyttelyt

Galleriaa voi varata 4 viikon jaksoissa taide- ja 

myyntinäyttelyille hintaan 475,- (sis alv 24 %). 

Käytettävissä on noin 80 neliön näyttelytila ja 

näyteikkuna. Teosten myynti kirjakaupan kautta, 

provisio 10 %. Seuraavat vapaat ajat tammikuussa 

2022, tiedustelut info@reunalla.fi .

Kokous- ja kurssitilat 

Kirjakahvilassa ja galleriassa on kokoontumistilat 

max 60 hengelle. La–su päivävuokra 70,- ja 

iltatilaisuudet 35,- (sis. alv 24 %).

Kahvitarjoiluista sovitaan erikseen.

Wanha kirjahalli

Kirjahallista on muodostunut kesänähtävyys, 

jonne tullaan hakemaan maksutta lukemista 

”kirjaseiniltä”. Halliin otetaan vastaan vanhoja 

kirjoja seuraavan kerran vasta syksyllä 2022. 

Hallia vuokrataan yksityistilaisuuksiin ja 

tapahtumiin sopimuksen mukaan. 

Ajoneuvojen talvisäilytys

Kirjahallissa on talvisäilytyspaikkoja autoille ja 

veneille 1.10.–30.4. Syksystä 2022 lähtien säilytys 

maksaa 35,-/kk. Paikat ovat kysyttyjä, joten 

tiedustele ajoissa info@reunalla.fi .

Yritykset

Kiinteistön tilat omistaa Kiinteistöosakeyhtiö 

Wanha Rautis (1.1.2022 alkaen Kulttuuritalo 

Wanha Rautakauppa Oy), joka hoitaa kirja-

kauppaa ja kahvilaa. Tiloissa toimivat vuokralla 

(1.1.2022 alkaen) kirjankustantamo Reuna 

Publishing House, tapahtumia järjestävä 

PRO Kaakon kirjamessut ry ja Valokuvastudio 

Henna Virén.

Kulttuuritalo Wanhan Rautakaupan palvelut 

KULTT
UURI

TALO

Wanha Rautakauppa

Avoinna ma–to 12–18, pe 11–16

Myllykoskentie 17, 46800 Myllykoski (Kouvola)

Puh. 040 578 8049  •  info@reunalla.fi 
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TILAUSKUPONKI

Täytä kpl-määrä ja kirjan nimi

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

Tällä tilauskupongilla saat uutuuksista ennakkotilaajan edut ja kulloinkin voimassa olevat kampanja-alennukset. 

Hinnat sisältävät alv 10 %. Laskuun lisätään toimituskulut 5,-/tilaus.

Reunalaiset Helsingin kirjamessuilla

Reunan kirjailijoiden oma haastattelu- ja 

kirjamyyntipiste messuilla 28.–31.10., 

osasto 7 P 140. 

Jyväskylän kirjamessut

Reuna-kustantamo ja Kirjamobiili ovat 

Jyväskylän messuilla 20.–21.11., osasto B 161. 

Tapahtumia loppuvuonna 2021

Wanhan Rautakaupan Joulu

Käsityöläisten joulumarkkinat 16.11.–23.12. 

arkisin 12–18 ja lauantaisin 11–15. 

Joulukirjakauppa 
Kouvolan Hansakeskuksessa

Pop up -kirjakauppa S-marketia vinosti 

vastapäätä, lähellä torille johtavaa ovea 

18.11.–23.12. arkisin 10–19, la 10–15. 

Iltaisin ja lauantaisin kirjaesittelyjä ja 

kirjailijahaastatteluja.    



Tilaan kääntöpuolelle merkitsemäni tuotteet.

Tilaajan nimi ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Toimitusosoite _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka __________________________________________________________________

Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite)  __________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Puh.  _________________________________________________________________________________

Sähköposti ____________________________________________________________________________

❏  Haluan laskun sähköpostilla em. osoitteeseen.

Allekirjoitus ____________________________________________________________________________

Postimaksu

maksettu

Reuna Oy

Tunnus 5019562

00003 VASTAUSLÄHETYS

Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa

 piha-alue

 päärakennus: kirjakauppa, 

 kahvila ja galleria

 pihalava

 Wanha Kirjahalli

1

2

3

1

2

3

Myllykoskentie

Pappilantie


