Art House
jalava
tietosanoma

kevät 2019

1

Merenneitojen matkassa

Sisällys
TIETOKIRJALLISUUS
Jenni Karjalainen
Setäkuiskaajan käsikirja ....................................... 2

Jack Campbell
Heltymätön (Kadonnut laivasto) ...................... 30

Kati Niemi
Rakkauden (r)evoluutio ........................................ 4

Jack Campbell
Voitokas (Kadonnut laivasto) ............................ 32

Samuji Studio
Design with a Kind Mind ..................................... 6

Hugo Pratt
Corto Maltese – Merirosvojen lipun alla ........... 34

Marek Fields
Lännestä tuulee ..................................................... 8

AMMATTIKIRJALLISUUS

Tenho Immonen
Meidän laulumme ............................................... 10

Antti Tapanila
Kontradiktorisuus syytetyn oikeutena ............... 36

Adam Kay
Kohta voi vähän kirpaista .................................. 12

Kari Klemm
Huoltovarmuus ................................................... 38

Herman Geijer
Kriisit, katastrofit ja maailmanloput ................. 14

Elise Pekkala – Mika Pohjonen –
Katariina Huikko – Markus Ukkola
Hankintojen kilpailuttaminen
ja sopimusehdot ................................................... 40

Sanna Karppinen
Lemmikiksi monirotuinen koira ........................ 16
Minna Saarelainen – Timo Vallius
Koiran lihashuolto ............................................... 18
KAUNOKIRJALLISUUS
Henrik Fexeus
Menetetyt (Viimeinen illuusio) ......................... 20
Sophie Schoenwald – Günther Jakobs
Eläintarhan hampaidenpesupäivä ..................... 22
Erin Hunter
Vatukkatähden myrsky (Soturikissat) .............. 24
Erin Hunter
Auringon polku (Soturikissat) ........................... 26

2

Petri Virtanen – Jari Stenvall
Julkinen johtaminen ............................................ 42
Ari Andreasson – Jaana Riikonen –
Arto Ylipartanen
Osaava tietosuojavastaava ja
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ........................... 44
Kansi ja taitto:
Hanna Härtsiä
Kannen kuva:
Erja Hirven Samujille
suunnittelema kuosi
(kirja Samujista sivulla 6)
Painopaikka:
Tallinna Raamatutrükikoda,
Tallinna 2018

Pyrstön heilautus vain, ja sukellus kirja
kevääseen!
Lukeminen on vähän kuin meressä
uisi: välillä haluaa loiskia laineilla ja
nauttia olostaan, välillä taittaa sinnik
käästi pitkää matkaa ja välillä sukeltaa
pinnan alle, syvällekin, hämmästele
mään harvinaislaatuista väriloistoa,
pohjaan uponneita muistoja menneistä
ajoista tai ekosysteemin ihmeitä.
Kun jokin on erityisen suosittua tai
kiinnostavaa juuri nyt, se on pinnalla.
Millaisia kevään kirjoja pinnalla sitten
kelluu? Ainakin huikeisiin myyntilukui
hin maailmalla kivunnut, sairaalalääkä
rin arkea hulvattomasti kuvaava Adam
Kayn Kohta voi vähän kirpaista, työ
elämän ihmissuhteiden solmukohtiin
hauskasti pureutuva Jenni Karjalaisen
Setäkuiskaajan käsikirja sekä Kati Nie
men räväkkä parisuhdekirja Rakkauden
(r)evoluutio.
Pinnan alle kurkistetaan sen sijaan
esimerkiksi Marek Fieldsin historia
kirjassa Lännestä tuulee, joka valottaa
länsipropagandan laajuutta kylmän
sodan Suomessa, sekä Tenho Immosen
Simon & Garfunkel -elämäkerrassa

Meidän laulumme, joka piirtää ilmeik
kään kuvan rakastetusta folk-duosta.
Ja kun tarpeeksi syvälle sukeltaa,
tulee vastaan myös erikoisia eliöitä ja
muita asioita, joita ei ole osannut edes
kuvitella. Kirjallisuuden puolella tänne
syvänmeren alueelle sijoittuu kevään
uutuutemme, ruotsalaisen mentalistin
Henrik Fexeuksen tuore YA-trilogia
Viimeinen illuusio, jonka luettuaan voi
todella nähdä arkimaailmansa uusin
silmin (eikä ehkä uskalla enää matkus
taa metrolla).
Toisinaan kannattaa myös lähteä
tutuimmilta vesiltä virkistävien meri
virtojen matkaan. Kevään listallamme
uusia ulapoita valloittavat esimerkiksi
suomalaisen muotitalo Samujin vaiheis
ta kertova upea, kaksikielinen Design
with a Kind Mind sekä hellyttävä, lapsia
hampaiden harjaamiseen innostava
kuvakirja Eläintarhan hampaidenpesupäivä.
Kirjojen aava meri kimmeltää
edessä.
Nana Sironen
kustannuspäällikkö
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Tietokirjallisuus

Mahtaileva setämies.
Tärkeä ja fiksu setä.
Jurottava setä.
Epävarma setänen.
Runosieluinen setäliini.
Masentava myrkkysetä.
Kohtaatko työssäsi käsittämättömiä jääriä? Turhauttavatko valta-asemissaan
nököttävät setämiehet?
Työelämä muuttuu ja vuorovaikutustaitojen merkitys kasvaa. Toimiva vuoro
vaikutus ei katso sukupuolta, mutta luutuneiden sukupuoliroolien tuulettamiseen
tarvitaan meistä jokaista.
Setäkuiskaajan käsikirja kertoo, kuinka hankalistakin sedistä voi saada kullan
arvoisia yhteistyökumppaneita ja uskollisia tukijoita. Olennaista on luottaa itseen
sä ja muihin, sedät mukaan lukien. »Kannattaa olla kaikille kiva, myös sedille»,
kirjoittaja ohjeistaa.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Jenni Karjalainen
Setäkuiskaajan käsikirja
Kuvittanut Maija Hurme
ISBN 978-951-884-711-6 | KL 36.13
sid., liepeet, 130 × 210 mm
160 sivua | 1. painos
svh. 26,00 € | ART HOUSE
ILMESTYY HELMIKUUSSA

TERO LEPONIEMI

JENNI KARJALAINEN on setäkuiskaa
jana tunnettu työelämän ammattilainen
ja bloggari, joka työskentelee Insinööri
liitossa johtavana asiantuntijana. Parempi
työelämä ja sen rakennuspalikat ovat
Karjalaisen kiinnostuksen ja intohimon
kohteita työssä ja vapaa-ajalla. Tähänasti
sen työuransa Karjalainen on tehnyt työ
markkinapolitiikan setäisissä ympyröissä.
4
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Tietokirjallisuus

Koskaan ei ole
myöhäistä kääntää
kelkkaa parisuhteessaan
Maailmaan mahtuu rajattomasti rakkaustarinoita – kaikkine käänteineen. Onnel
linen parisuhde ei ole pelkkä sisun voimin sinniteltävä työjuhtien taloudellinen
yhteenliittymä, saati tuskien taival, joka pitäisi kulkea yhteiseen hautaan asti hin
nalla millä hyvänsä.
Rakkauden (r)evoluutio keskittyy parisuhteen elinkaaren monesti vaikeimpaan
vaiheeseen: päätöksentekoon risteyskohdassa. Jatkaako yhdessä, ja mitä suhteen
uusi kukoistus vaatii molemmilta? Vai olisiko kummankin hyvinvoinnin kannalta
parempi erota, onnistuneesti ja onnellisesti?
Kirja tarjoaa aikansa eläneiden ajatusvirusten hakkerointiin käteviä työkaluja,
elämänmakuisia rakkaus- ja erotarinoita sekä mielenkiintoisia mentaaliharjoituk
sia. Ne avaavat parisuhteen pohdinnan tavallisia solmukohtia ja luovat tilaa uudelle.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

KATI NIEMI on ratkaisukeskeisen mentaali
harjoittelun sertifioitu NLP-kouluttaja ja
kansainvälisen yrityksen ison organisaation
johtaja. Hän jakaa ex-puolisonsa kanssa
sulassa sovussa lastensa vanhemmuuden
lisäksi k otinsa, mökkinsä ja ystäväpiirin.
6

Kati Niemi
Rakkauden (r)evoluutio:
parempi parisuhde vai erinomainen ero?
ISBN 978-951-884-712-3 | KL 14.8
sid., A5 | 360 sivua | 1. painos | svh. 32,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY HELMIKUUSSA
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Tietokirjallisuus

Samuji 10 vuotta
Samu-Jussi Kosken perustama Samuji Studio juhlii vuonna 2019 kymmenvuotista
taivaltaan. Samujin mallistot tarjoavat harkittuja, laadukkaasti ja eettisesti tuotet
tuja vaatteita naisille. Samuji Koti -sisustusmallisto keskittyy kodin taide- ja käyttö
esineisiin sekä tekstiileihin.
Design with a Kind Mind: Samujin kymmenen vuotta kurkistaa suomalaisen
suunnittelutalon kulisseihin ja arkistoihin englanniksi ja suomeksi. Kirja esittelee
sanoin ja kuvin Samujin tuotantoa kymmenen vuoden ajalta sekä filosofiaa suun
nittelun takana. Kirjan upeat valokuvat tuovat esille Samujin historian kannalta
tärkeitä paikkoja ja tilanteita.
Samuji korostaa laadun ja merkityksellisyyden arvoja kertakäyttökulttuurin
sijaan ja innostaa keskittymään omaleimaisiin, klassisiin ja pitkäikäisiin tuotteisiin
vaatekaappia ja kodin sisustusta rakennettaessa.

Samuji Studio
Design with a Kind Mind:
Samujin kymmenen vuotta /
A Decade at Samuji Studio
ISBN 978-951-884-713-0 | KL 90.21
sid., 190 × 297 mm, nelivärinen
224 sivua | 1. painos | svh. 50,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY HELMIKUUSSA

CHRIS VIDAL

SAMU-JUSSI KOSKI on suomalainen
suunnittelija, muotoilija ja kotimaisen
vaateteollisuuden uudistaja. Ennen
Samujin perustamista hän toimi suun
nittelijana ja luovana johtajana Mari
mekossa.
8
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Tietokirjallisuus

BBC:n radio-ohjelmat, ASLA-Fulbright-henkilövaihto,
antikommunistinen propaganda lehdistölle,
Voice of America -lähetykset, kulttuurinäyttelyt,
kielenopetus – kamppailu suomalaisten sieluista
Kylmä sota oli paitsi sotilaallista ja taloudellista kilpavarustelua myös taistelua
ihmisten mielikuvista. Suurvallat sijoittivat valtavia rahasummia todistaakseen
paremmuutensa sanojen ja kuvien voimin.
Johtavilla länsimailla – Britannialla ja Yhdysvalloilla – oli osin salaisia propa
ganda- ja kulttuuridiplomatiaoperaatioita myös Suomessa. Nämä soft power -keinot
nousivat merkittäviksi, koska poliittiset ja sotilaalliset keinot Suomen tukemiseksi
olivat rajalliset.
Lännestä tuulee kertoo kiehtovasti siitä, miten länsimahtien tuki Suomen itse
näisyydelle ja länsimielisyydelle olikin paljon voimakkaampaa kuin on aiemmin
esitetty. Kirja pohjautuu amerikkalaisten, brittiläisten, suomalaisten ja ruotsalaisten
arkistojen ennen tutkimattomiin asiakirjoihin.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

HANNA HÄRTSIÄ

MAREK FIELDS on suomalais-englanti
lainen historiantutkija, joka on väitellyt
Helsingin yliopistossa filosofian tohtoriksi
Britannian ja Yhdysvaltojen propagandasta
ja kulttuuridiplomatiasta Suomessa kylmän
sodan alkuvuosikymmeninä.
10

Marek Fields
Lännestä tuulee:
Britannian ja Yhdysvaltojen
propaganda kylmän sodan Suomessa
ISBN 978-951-884-714-7 | KL 92.74 / 32.5
sid., A5, kuvaliite | 400 sivua | 1. painos
svh. 36,00 € | ART HOUSE
ILMESTYY MAALISKUUSSA
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Tietokirjallisuus

Rakastetun duon
musiikillinen tarina
Simon & Garfunkel, 1960-luvun amerikkalainen folkrock-duo, jätti lähtemättömän
jäljen nykykulttuuriin hiteillään »The Sound Of Silence», »The Boxer», »Mrs. Robin
son» sekä »Bridge Over Troubled Water».
Meidän laulumme kertoo ensimmäistä kertaa suomeksi Paul Simonin ja Art
Garfunkelin urasta yhdessä ja erikseen. Kirjassa kuljetaan heidän alkuvaiheistaan
Tom & Jerry -nimisenä pop-duona Simon & Garfunkelin maailmanmaineeseen ja
yhteisen uran päättymiseen suosion huipulla. Molemmat jatkoivat musiikin parissa
menestyksekkäillä soolourilla, Paul Simon syksyyn 2018 saakka, jolloin hän piti
jäähyväiskiertueensa.
Osaksi tarinaa nivoutuvat Simonin ja Garfunkelin yksityiselämät ja heidän keski
näinen vuoristoratamainen ystävyytensä, jonka alamäissä heitä on aina yhdistänyt
rakkaus musiikkiin.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

HANNA HÄRTSIÄ

TENHO IMMONEN on rock-kirjailija,
joka on kirjoittanut aiemmin muun muassa
teokset David Bowie: elämä laulu laululta
(Into 2016) ja Elton John: mestari (Into 2018).
Hänen kirjansa pohjautuvat paitsi lähde
kirjallisuuteen ja asiantuntemukseen myös
pitkäaikaiseen rock-faniuteen.
12

Tenho Immonen
Meidän laulumme:
Simon & Garfunkelin tarina
ISBN 978-951-887-587-4 | KL 78.993
sid., A5, kuvaliite | 300 sivua | 1. painos
svh. 34,00 € | JALAVA | ILMESTYY TAMMIKUUSSA
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Tietokirjallisuus

»Piinallisen hauska.»

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

– koomikko Stephen Fry
Elämän ja kuoleman kysymykset. Jatkuva ihmisruumiin eritteiden tsunami.
Surkeammat tienestit kuin sairaalan pysäköintimittarilla. 97 tunnin työviikko ja
hei hei ystävät ja vapaa-aika. Sellaista on nuoren lääkärin elämä.
Nämä salaiset päiväkirjamerkinnät on raapustettu keskellä sairaalan hektistä
arkea. Ne tuovat iholle todellisuuden lääkärisarjojen takana – sensuroimatta
yhtäkään ällöttävää yksityiskohtaa tai potilaiden älynväläystä.
Päiväkirja paljastaa kaiken mitä olet halunnut tietää sairaalaelämästä – ja
enemmän kuin muutaman asian, jotka olisit voinut jättää väliinkin. Ja kyllä, sen
lukeminen voi vähän kirpaista.

Adam Kay
Kohta voi vähän kirpaista:
nuoren lääkärin salaiset
päiväkirjat
Alkuteos This Is Going to Hurt: 
The Secret Diaries of a Junior Doctor
Suom. Ari Jaatinen
ISBN 978-951-884-710-9
KL 99.15 | sid., 130 × 210 mm
260 sivua | 1. painos
svh. 26,00 € | ART HOUSE
ILMESTYY HUHTIKUUSSA

IDIL SUKAN

ADAM KAY on brittiläinen koomikko ja komediakäsikirjoittaja,
jonka vanhemmat eivät ole vieläkään antaneet hänelle anteeksi sitä,
että hän lopetti lääkärintyönsä. Kohta voi vähän kirpaista on Kayn
ensimmäinen kirja, ja se on ollut valtaisa menestys: sen käännös
oikeudet on myyty yli 20 maahan, Britanniassa sitä on myyty
kaikkiaan 650 000 kappaletta, se on Sunday Timesin bestseller-
listan ykkönen ja vuoden huumorikirja, ja se on voittanut Briteissä
useita kirjakauppojen palkintoja. Kay on muokkaamassa kirjaa
kahdeksanosaiseksi BBC:n komediadraamaksi.
14
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Tietokirjallisuus

Näin selviät
maailmanlopusta
Tulipalo, pandemia, luonnonkatastrofi, sota, ydinonnettomuus, zombien hyökkäys.
Jos et halua ryhtyä ramboksi tai rakentaa itsellesi maanalaista pomminkestävää
bunkkeria, miten voisit varautua yllättäviin kriisitilanteisiin?
Kriisit, katastrofit ja maailmanloput -kirjassa sukelletaan siihen, mitä itse kukin
voi oikeasti tehdä parantaakseen mahdollisuuksiaan selviytyä katastrofeista ja
kaikenlaisista ennalta-arvaamattomista tilanteista.
Kirjassa käydään hauskasti läpi vakavat asiat, kuten riskinhallinta, ihmisen fyy
siset perustarpeet, nyky-yhteiskunnan mahdolliset uhkatekijät ja kriisinhallintaa
koskevat myytit. Keskeistä varautumisessa on tajuta se, miten ihmismieli toimii ja
miten pienillä arkielämän muutoksilla voi muuttua selviytyjäksi.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Herman Geijer
Kriisit, katastrofit ja
maailmanloput:
kaksitoista tapaa varautua

JAN-ÅKE ERIKSSON

Alkuteos Överlev katastrofen:
tolv sätt att förbereda dig
Suom. Sirpa Parviainen
ISBN 978-951-884-707-9 | KL 59.23
nid., liepeet, 130 × 210 mm
200 sivua | 1. painos
svh. 29,00 € | ART HOUSE
ILMESTYY TOUKOKUUSSA

HERMAN GEIJER on ruotsalainen tietokirjailija
ja luennoitsija, joka on perehtynyt katastrofeihin
varautumiseen – ja zombeihin.
16
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Tietokirjallisuus

Monirotuinen pentu,
aikuinen kodinvaihtaja,
rescuekoira
Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat monirotuisia koiria ja rotukoiria? Mihin asioihin
monirotuisen koiran hankkijan tai omistajan on hyvä kiinnittää erityistä huomiota?
Lemmikiksi monirotuinen koira -kirjassa tutustutaan erilaisiin monirotuisiin
koiriin aina kotimaisista kodinvaihtajista ulkomailta tuotuihin rescuekoiriin. Lisäk
si käsitellään yleistajuisesti koirien jalostuksen ja kasvatuksen vaikutusta kaiken
laisten koirien käytökseen ja terveyteen.
Kirja opastaa juuri sinun perheeseesi sopivan koiran valinnassa ja tarjoaa paljon
käytännön vinkkejä, joilla varaudut arkeen oman monirotuisen koirasi kanssa.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Sanna Karppinen
Lemmikiksi monirotuinen koira
ISBN 978-951-884-715-4 | KL 67.451
nid., 134 × 182 mm | 280 sivua
1. painos | svh. 29,00 € | ART HOUSE
ILMESTYY MAALISKUUSSA

VESA TYNI

SANNA KARPPINEN on tieto
kirjailija ja koira-asiantuntija,
jonka sydän sykkii yhtä lailla moni
rotuisille koirille kuin rotukoirille.
18
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Tietokirjallisuus

Huolehdi koirasi
lihasten hyvinvoinnista
Koiran lihashuolto on käytännönläheinen tietopaketti, jonka avulla voi harjaantua
oman koiransa hieromiseen, venyttelyyn, verryttelyyn ja peruskunnon harjoitta
miseen.
Kirjassa käsitellään koiran hieronnassa käytettävät otteet ja eri kehonosien
hieronta ja venyttely. Lisäksi paneudutaan erilaisiin verryttelytapoihin ja käy
dään läpi runsaasti lihaskuntoa, motoriikkaa ja tasapainoa kehittäviä harjoituksia.
Niiden avulla voidaan aktivoida koiran lihaksistoa, auttaa sitä palautumaan rasituk
sesta ja ehkäistä ja hoitaa lihasongelmia.
Kirja sopii niin aktiivisesti urheilevien koirien kuin kotikoirienkin omistajille.
Selkeitä ohjeita havainnollistavat yksityiskohtaiset valokuvat, joiden avulla myös
aloittelijan on helppoa perehtyä koiran lihashuoltoon.

MINNA SAARELAINEN on fysioterapeutti, koulutettu hieroja ja koirahieroja,
joka on toiminut muun muassa Suomen agilitymaajoukkueen hierojana.
Kirjan valokuva- ja piirroskuvituksen on toteuttanut TIMO VALLIUS.

20

Minna Saarelainen – Timo Vallius
Koiran lihashuolto:
hieronta, venyttely, verryttely ja peruskuntoharjoittelu
ISBN 978-951-884-708-6 | KL 67.451
nid., 170 × 240 mm, nelivärinen | 245 sivua
3. painos | svh. 35,40 €
ART HOUSE | ILMESTYNYT SYKSYLLÄ 2018
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Kaunokirjallisuus

Mitä jos maailmasi onkin
vain illuusio?
Kun 17-vuotias Ky vahingossa tekee reiän huoneensa seinään, hän löytää jotain
mikä ei missään nimessä ole tarkoitettu hänelle. Jotain mikä muuttaa hänen loppu
elämänsä.
Samaan aikaan toisaalla Tukholmassa 15-vuotias Adam alkaa nähdä asioita,
joita kukaan muu ei näe. Pilaileeko joku hänen kustannuksellaan, vai onko hän
tulossa hulluksi? Hopeanharmaa auto tuntuu seuraavan hänen jokaista askeltaan.
Miehet, joiden kasvot verhoutuvat varjoihin ja salaisuuksiin.
Kyn ja Adamin tiet kohtaavat ja heidät vedetään mukaan ahdistavaan paina
jaiseen, maanalaisiin tunneleihin, joissa on vaikea hengittää mutta helppo eksyä.
Mikä on totta ja mikä ei? Onko heidän tuntemansa maailma vain illuusio? Vai
suuren luokan ihmiskoe…
Menetetyt aloittaa Viimeinen illuusio -trilogian, jossa todellisuus, unet ja alitajunta
yhdistyvät kiehtovalla tavalla niin, että kirjan luettuaan ei enää ole varma omasta
kaan todellisuudestaan.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Henrik Fexeus
Menetetyt
Viimeinen illuusio 1/3
Alkuteos Den sista illusionen:
De förlorade
Suom. Eeva-Liisa Nyqvist
ISBN 978-951-887-584-3
KL N84.2 / 84.2
sid., 125 × 195 mm | 380 sivua
1. painos | svh. 29,50 € | JALAVA
ILMESTYY TAMMIKUUSSA

DANIEL STIGEFELT

HENRIK FEXEUS on Ruotsin suosituin mentalisti,
tv:stä tuttu ilmiömäinen psykologinen manipuloi
ja. Hänen tietokirjansa ovat myyneet Ruotsissa yli
puoli miljoonaa kappaletta, ja niitä on käännetty
30 kielelle. Viimeinen illuusio on hänen avauksensa
YA-kaunokirjallisuudessa: siinä hän yhdistää
mentalistintaitonsa, kirjoittajanlahjansa ja rakkau
tensa fantasiakirjallisuuteen.
22
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Kaunokirjallisuus

Puhtia hampaidenpesuun –
eläintarhan malliin!
Eläintarhassa haisee. Kukaan ei nimittäin enää harjaa hampaita!
Eläintarhan johtaja Alfred Tuima saa ajatuksen tilanteen korjaamiseksi, ja
hän lähettää uhkarohkealle asialle Sepeteus Piparminttu Siilin. Tahnaa vain siilin
piikkeihin ja menoksi!
Siili alkaa harjata, putsata ja kiillottaa eläintarhan asukkien isoja ja pieniä,
enemmän tai vähemmän teräviä hampaita. Hänen on kerättävä rohkeutensa ja
kiivettävä kirahvin pään korkeudelle, kavuttava leijonan aitaukseen ja sukellettava
suoraan hain suuhun.
Pieni siili ylittää itsensä, ja pian kaikkien eläinten puhtaat hampaat leviävät
piparmintunraikkaaseen hymyyn.
Eläintarhan hampaidenpesupäivä rohkaisee hupaisalla tarinalla ja hellyttävällä
kuvituksella kaikkia lapsia hampaidenharjaukseen. Kirjan on kirjoittanut SOPHIE
SCHOENWALD ja kuvittanut GÜNTHER JAKOBS, molemmat saksalaisia lasten
kirjojen tekijöitä.

Sophie Schoenwald – Günther Jakobs
Eläintarhan hampaidenpesupäivä
Alkuteos Der große Zahnputztag im Zoo
Suom. Hanna Härtsiä
ISBN 978-951-884-709-3 | KL L84.2 / L85
sid., 210 × 275 mm, nelivärinen
32 sivua | 1. painos
svh. 20,00 € | ART HOUSE
ILMESTYY HELMIKUUSSA
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Kaunokirjallisuus

Uusi klaanipäällikkö
joutuu tulikokeeseen
Suuren taistelun jälkimainingeissa neljän kissaklaanin välit ovat taas kireät. Liitto
laisuudet ovat rauenneet, uskollisuus on joutunut koetukselle, ja uusi päällikkö on
noussut Tulitähden paikalle.
Legendaarisen päällikön käpälänjälkien täyttäminen olisi vaikeaa kenelle
hyvänsä kissalle, ja Vatukkatähdellä on lisäksi edessään vaikea tilanne: riista ei riitä,
kissat ovat haavoittuneet ja Myrskyklaanin voima on enää muisto entisestä.
Vatukkatähden on otettava paikkansa nopeasti, koska taivaanrannassa häämöt
tää jo uusi uhka – myrsky, jollaista soturikissat eivät ole koskaan ennen kokeneet.
Tähtien enne -saagan lopussa nousee Myrskyklaanin päälliköksi varapäällikkö
Vatukkakynsi. Vatukkatähden myrsky on itsenäinen erikoisseikkailukirja, joka
jatkaa tarinaa kuusi kuuta sen jälkeen, mihin Viimeinen toivo -kirja päättyi.

Erin Hunter
Vatukkatähden myrsky
Soturikissat-erikoisseikkailu
Alkuteos Warriors Super Edition: Bramblestar’s Storm
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-716-1 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm | 504 sivua | 1. painos
svh. 32,80 € | ART HOUSE | ILMESTYY MAALISKUUSSA
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Kaunokirjallisuus

Mistä soturikissa
klaanit tulivat?
Lukemattomien kuiden ajan villien kissojen heimo on elänyt rauhanomaisesti
vuoristossa. Saalista on kuitenkin niukasti ja olot ovat ankarat, ja kissojen päällikkö
pelkää, että loppu on lähellä.
Kun eräs kissoista näkee salaperäisen näyn maasta, jossa on ylenpalttisesti
ruokaa, vettä ja suojaa, joukko nuoria kissoja lähtee etsimään onneaan.
Heillä on kuitenkin edessään suuria vaaroja. Vierailla mailla tulee vastaan era
koita ja hurjia kulkukissoja, jotka kaikki kamppailevat reviireistä ja vallasta. Kissa
siirtolaisten on löydettävä tapa elää rinnakkain – tai kuolla toistensa kynsissä.
Klaanien synty -saagassa kerrotaan soturikissojen aikojen alusta, jolloin ensim
mäiset kissat asettuivat metsään ja alkoivat luoda soturilakia – kauan ennen kuin
Tulitähti muutti kotikisunpesästään Myrskyklaaniin. Auringon polku on saagan
ensimmäinen osa.

Erin Hunter
Auringon polku
Soturikissat, Klaanien synty 1/6
Alkuteos Warriors, Dawn of the Clans: The Sun Trail
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-717-8 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm | 336 sivua | 1. painos
svh. 30,00 € | ART HOUSE | ILMESTYY KESÄKUUSSA
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Kerää kaikki
Soturikissat-kirjat!
IV: TÄHTIEN ENNE
1. Neljäs oppilas		
4. Kuun merkki		

I: SOTURIKISSAT (ILMESTYNYT MYÖS POKKAREINA)
1. Villiin luontoon		
4. Myrsky nousee		

2. Tuli ja jää			
5. Vaarallinen polku			

3. Salaisuuksien metsä
6. Pimeyden hetki

II: UUSI PROFETIA (ILMESTYNYT MYÖS POKKAREINA)
1. Keskiyö			2. Kuunnousu			3. Aamunkoi
4. Tähtiyö			5. Iltahämärä			6. Auringonlasku

2. Etäiset kaiut			
5. Unohdettu soturi			

3. Yön kuiskaukset
6. Viimeinen toivo

V: KLAANIEN SYNTY

KLAANIEN KIRJAT

NOVELLIT

1. Auringon polku		

Klaanien salaisuudet

Kertomattomia tarinoita

SOTURIKISSAT-ERIKOISSEIKKAILUT
Tulitähden tehtävä		
Väärätähden lupaus		
Vatukkatähden myrsky

Taivasklaanin kohtalo		
Keltahampaan salaisuus

Sinitähden tarina		
Pitkätähden kosto

III: KOLMIKON MAHTI (ILMESTYNYT MYÖS POKKAREINA)
1. Näkö			
4. Pimennys		
30

2. Pimeyden joki			
5. Pitkät varjot			

3. Karkotus
6. Auringonnousu
31

Kaunokirjallisuus

Kadonnut laivasto kohtaa
viimeiset esteensä kotimatkallaan
vihollisavaruuden läpi
Satavuotisesta horteesta herätetty John »Black Jack» Geary on johtanut Allianssin
laivastoa Syndikin avaruuden halki ja tuhonnut vihollisen onnistuneesti joka kään
teessä. Kotiin on kuitenkin vielä matkaa.
Syndik on sijoittanut allianssilaisia sotavankeja työleirille Heradon tähtijärjes
telmään, eikä komentaja Geary halua jättää heitä oman onnensa nojaan. Tappioi
hin vankeja pelastettaessa ei kuitenkaan ole varaa, sillä Syndik kokoaa parhaillaan
voimiaan ennennäkemättömän suureen iskuun pyyhkäistäkseen koko Gearyn
laivaston viimein olemattomiin.
Kun Geary hyppii tähtijärjestelmästä toiseen toivoen välttävänsä kohtalokkaan
väijytyksen, laivaston sisäiset sabotöörit käyttävät hetken hyväkseen ja iskevät
jälleen.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

RIINA BEHL

JACK CAMPBELL, oikealta nimeltään John
G. Hemry, on entinen Yhdysvaltain laivas
ton upseeri. Kadonnut laivasto on hänen
tunnetuin sotascifisarjansa, joka on myynyt
maailmanlaajuisesti miljoonia kappaleita.
32

Jack Campbell
Heltymätön
Kadonnut laivasto 5/6
Alkuteos The Lost Fleet: Relentless
Suom. Mika Renvall
ISBN 978-951-887-588-1 | KL 84.2
sid., 125 × 195 mm | 400 sivua
1. painos | svh. 29,50 €
JALAVA | ILMESTYY MAALISKUUSSA
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Kaunokirjallisuus

Kun laivasto on lopulta
saatu kotiin turvaan, täytyy
John »Black Jack» Gearyn
vielä lopettaa satavuotinen sota
– ja pelastaa koko ihmiskunta

AIEMMIN ILMESTYNYT

1. Taipumaton
978-951-887-539-3

Komentaja John Geary on viimein palannut kotiin. Legendaarinen sankari on
nimitetty laivastoamiraaliksi – vaikka Allianssin valtaapitävät pelkäävätkin hänen
yrittävän sotilasvallankaappausta.
Suosio ja maine eivät ikinä ole merkinneet Gearylle mitään, mutta uuden
aseman myötä hänellä on mahdollisuus neuvotella syndikojen kanssa. Vihollinen
on kärsinyt mittavat tappiot ja saattaa vihdoin olla halukas lopettamaan sodan.
Kun Geary johdattaa laivaston jälleen Syndikin avaruuteen, hän tietää, ettei
Syndik tule antautumaan helposti. Samalla kun hän valmistautuu kohtaamaan
syndikot, hän ei voi olla miettimättä tuntematonta, paljon suurempaa uhkaa, joka
vaanii Syndikin avaruuden takana…
Voitokas päättää kuusiosaisen sotascifisarjan, joka seuraa vihollisen avaruuteen
loukkuun jääneen Allianssin laivaston epätoivoista pakomatkaa. Laivaston johtoon
onvastoin tahtoaan joutunut myyttinen sotasankari, sata vuotta syväjäädytettynä
ollut John Geary, jolle vähitellen paljastuvat uskomattomat syyt koko sukupolvia
kestäneen sodan taustalla.
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2. Peloton
978-951-887-554-6

3. Urhoollinen
978-951-887-557-7
TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Jack Campbell
Voitokas
Kadonnut laivasto 6/6
Alkuteos The Lost Fleet: Victorious
Suom. Mika Renvall
ISBN 978-951-887-589-8 | KL 84.2
sid., 125 × 195 mm | 420 sivua
1. painos | svh. 29,50 € | JALAVA
ILMESTYY KESÄKUUSSA

4. Uljas
978-951-887-578-2
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Kaunokirjallisuus

Corto Malteseko merirosvo? Ennemminkin
onnensoturi, jossa yhdistyvät maantierosvon
ja romanttisen merimiehen piirteet.
Laivaton merikapteeni Corto Maltese on peloton seikkailija, joka ei tunne oman
tunnontuskia. Hän elää hauraassa, ehdottomassa vapaudessa ja etsii aarteita, jotka
löydyttyään katoavat olemattomiin. Niin kuin Santon kulta. Niin kuin hänen unel
miensa nainen. Niin kuin kourallinen hiekkaa vedessä.
Merirosvojen lipun alla sisältää tarinat Brasilian kotka, …ja taas hiukkasen
onnensotureista ja Sen lokin vuoksi, jotka ilmestyvät nyt ensi kertaa suomeksi neli
värisinä. Ne on julkaistu alun perin ranskaksi vuonna 1979 ja suomeksi musta
valkoisina albumissa Kauriin merkin alla (1996). Tarinat sijoittuvat jatkoksi
Karibialainen sarja -albumin tarinoille.
Tarinat on suomentanut ja tähän laitokseen tarkistanut palkittu sarjakuva
kääntäjä Heikki Kaukoranta. Mukana on myös Marco Steinerin alkusanat.

Hugo Pratt
Corto Maltese – Merirosvojen lipun alla

CONG SA

HUGO PRATT oli italialainen sarja
kuvataiteilija, jonka maine pohjaa vetä
vän tarinankerronnan ja historiallisen
syvyyden yhdistämiseen. Hänen kuului
sin hahmonsa on Corto Maltese, jonka
seikkailuja hän piirsi 12 albumia.
36

Alkuteos Corto Maltese – Sous le drapeau des pirates
Suom. Heikki Kaukoranta
ISBN 978-951-887-590-4 | KL 85.3
nid., 225 × 298 mm, nelivärinen | 94 sivua | 1. painos
svh. 32,50 € | JALAVA | ILMESTYY KESÄKUUSSA
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ammattikirjallisuus

Ilman kontradiktorisuutta
oikeudenkäyntiä ei voida
pitää oikeudenmukaisena
Kontradiktorisessa oikeudenkäynnissä syytetyllä on oikeus tulla kuulluksi ja
saada tieto asiaan vaikuttavasta oikeudenkäyntiaineistosta. Kontradiktorisuus eli
kuulemisperiaate onkin keskeinen syytetyn oikeussuojan tae rikosprosessissa.
Se on voimassa koko prosessin ajan – esitutkinnan alusta lainvoimaisen tuomion
antamiseen.
Kontradiktorisuus syytetyn oikeutena tarkastelee lainsäädännön ja Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen asettamia vaatimuksia kontradiktorisuudelle ja selvit
tää, miten näitä on Suomessa tulkittu. Lainsäädännön uudistukset on huomioitu
vuoden 2019 alkuun asti.
Kirja on ajankohtaisuutensa ja käytännönläheisen lähestymistapansa ansiosta
hyödyllistä luettavaa kaikille rikosprosessin parissa työskenteleville, kuten asian
ajajille, poliiseille, syyttäjille ja tuomareille.

OTT, dosentti ANTTI TAPANILA on käräjätuomari, joka on työskennellyt eri
tuomioistuimissa sekä kihlakunnansyyttäjänä. Hän on kirjoittanut laajasti rikos
prosessiin, todistusoikeuteen ja prosessuaalisiin ihmisoikeuksiin liittyvistä
teemoista.
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TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Antti Tapanila
Kontradiktorisuus syytetyn oikeutena
ISBN 978-951-885-447-3 | KL 33.6
sid., 160 × 230 mm | 300 sivua
1. painos | svh. 104,00 €
TIETOSANOMA | ILMESTYY TAMMIKUUSSA
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Mitä huoltovarmuudella
tarkoitetaan ja mitkä sen
tavoitteet ovat?
Turvallisuusympäristömme sisältää paljon epävarmuustekijöitä, eivätkä modernin
yhteiskuntamme toimivuus ja kriisinkestävyys ole itsestäänselvyys.
Huoltovarmuus on kykyä turvata yhteiskunnan toimivuus ja turvallisuus häiriöja kriisitilanteissa. Se on huolenpitoa ja yhteistyötä, joka perustuu talouden luontai
siin rakenteisiin ja kytkeytyy voimakkaasti poliittisiin ja talouselämän muutoksiin.
Huoltovarmuuden keinovalikoima on laaja ja jatkuvasti kehittyvä.
Kirjassa käsitellään huoltovarmuusnäkökulmasta yhteiskunnan varautumiseen
liittyviä velvollisuuksia, vastuita ja organisatorisia järjestelyjä. Yhteiskunnan kriisi
valmiutta koskevia tekijöitä tarkastellaan lainsäädännön ja valtion johdon linjaus
ten valossa.
Kirja on tarkoitettu erityisesti kaikille julkisen hallinnon ja talouselämän varau
tumisasioiden parissa työskenteleville ja muille huoltovarmuusasioista kiinnostu
neille.

OTK KARI KLEMM toimii hallitusneuvoksena ja ministeriön valmiuspäällikkönä
työ- ja elinkeinoministeriössä. Hän on työskennellyt pitkään valtioneuvoston
varautumisasioiden parissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

40

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Kari Klemm
Huoltovarmuus:
varautumisella selviytymiskykyä
ISBN 978-951-885-448-0 | KL 39 / 35.6
sid., 170 × 240 mm | 240 sivua
1. painos | svh. 104,00 €
TIETOSANOMA | ILMESTYY TOUKOKUUSSA
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Kattavin opas julkisista
hankinnoista
Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot on keskeisin ja kattavin julkisista
hankinnoista laadittu teos. Siinä selvitetään havainnollisesti ja kokonaisvaltaisesti
hankintalain sisältö ja sen keskeiset tulkinnat.
Kirjan kahdeksannessa, uudistetussa laitoksessa huomioidaan vuoden 2017
hankintalakia koskeva uusi oikeuskäytäntö. Mukana ovat myös sopimusoikeus ja
tarkistetut JYSE-ehdot. Lisäksi kirjassa huomioidaan muun muassa maakunta- ja
soteuudistus, innovaatioiden edistäminen, allianssit, SIB-hankkeet sekä uudistettu
lainsäädäntö, esimerkiksi liikesalaisuuslaki ja tilaajavastuulaki.
Kirja on välttämätön opas kaikille julkisen alan hankinnoista vastaaville. Se
soveltuu hyvin myös käsikirjaksi yrityksille, jotka haluavat osallistua julkisista
hankinnoista järjestettäviin tarjouskilpailuihin.

Teoksen kirjoittajat ELISE PEKKALA, MIKA POHJONEN, KATARIINA HUIKKO
ja MARKUS UKKOLA ovat hankintalainsäädännön huippuasiantuntijoita.
He osallistuivat muun muassa uuden hankintalain valmisteluun.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Elise Pekkala – Mika Pohjonen –
Katariina Huikko – Markus Ukkola
Hankintojen kilpailuttaminen ja
sopimusehdot
ISBN 978-951-885-449-7 | KL 36.5 / 33.03
sid., 170 × 240 mm | 800 sivua
8., uudistettu laitos (10. painos)
svh. 128,00 € | TIETOSANOMA
ILMESTYY TAMMIKUUSSA
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ammattikirjallisuus

Julkishallinnon
johtaminen 2020-luvulla
Julkishallinnon johtaminen on erilaista kuin muilla yhteiskunnan sektoreilla toimi
vien organisaatioiden. Siinä on kyse nimenomaan julkisesta johtamisesta, yhteisen
hyvän edistämisestä.
Julkinen johtaminen on kokonaisvaltainen esitys siitä, mitä julkishallinnon
johtaminen on, mitä johtajat työssään kohtaavat, miten he työtään tekevät ja
millaisia tietoja ja käyttöteorioita he työssään tarvitsevat.
Kirjan uudistettu laitos vastaa 2020-luvun johtajien tarpeita. Päivityksessä on
otettu huomioon niin käytännön työ kuin julkishallinnon johtamisen tieteenalan
kehitys. Uusia aihekokonaisuuksia ovat älykkään julkisen organisaation johtaminen
ja johtajan uudistuminen.
Kirja on tarkoitettu kaikille julkishallinnon esimiehille lähiesimiesportaasta
ylimpään johtoon, esimiehiksi haluaville, opiskelijoille ja muille aiheesta kiinnos
tuneille.

PENTTI TUOVINEN

VTT, dosentti PETRI VIRTANEN
(kuvassa oikealla) on Suomen
itsenäisyyden juhlarahaston Sitran
projektijohtaja ja vastaa työssään
Julkisen sektorin johtamisohjelman
kokonaisuudesta.
HTT JARI STENVALL on hallinto
tieteen professori Tampereen yli
opistossa.
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TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Petri Virtanen – Jari Stenvall
Julkinen johtaminen
ISBN 978-951-885-450-3 | KL 69.11
sid., 170 × 240 mm | 300 sivua
2., uudistettu laitos | svh. 79,00 €
TIETOSANOMA | ILMESTYY TOUKOKUUSSA
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Tietosuojavastaava on
entistä tärkeämmässä
roolissa
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa vuonna 2018. Organisaatioiden
on päivitettävä henkilötietojen käsittelykäytäntönsä ja pystyttävä osoittamaan, että
henkilötietojen käsittelyssä huomioidaan tietosuojavelvoitteet.
Tämä kirja kokoaa yhteen keskeisen tiedon, jonka avulla jokainen tietosuoja
vastaava onnistuu tehtävässään. Se opastaa johtoa tietosuojavastaavan nimittämi
sessä, tehtävien määrittämisessä ja tietosuojatyön organisoinnissa ja resursoinnissa
sekä auttaa varmistamaan, että henkilötietojen käsittelyprosessit järjestetään lain
vaatimalla tavalla.
Kirja on tärkeä työkalu tietosuojavastaaville, johdolle ja kaikille asiakastietoja
työssään käsitteleville – kaikilla toimialoilla.

ARI ANDREASSON työskentelee Tampereen kaupungin tietosuojavastaavana,
JAANA RIIKONEN Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernin tietosuojavastaavana
ja ARTO YLIPARTANEN tietosuojavaltuutetun toimistossa ylitarkastajana. He
ovat kouluttaneet tietosuojavastaavia vuosien ajan. Tämä kirja on laajennettu ja
päivitetty versio heidän vuonna 2017 ilmestyneestä Osaava tietosuojavastaava
-teoksestaan.
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TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Ari Andreasson – Jaana Riikonen –
Arto Ylipartanen
Osaava tietosuojavastaava
ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus
ISBN 978-951-885-451-0 | KL 33.2
sid., 170 × 240 mm | 300 sivua
1. painos | svh. 89,00 €
TIETOSANOMA | ILMESTYY HELMIKUUSSA
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viimeaikaisia

Tilauskirjat

Kesäkuussa korkattiin pikkujoulukausi Art Housen
retkellä SODANKYLÄN ELOKUVAJUHLILLE.
Parhaat pikkujoulut ikinä!

TUIJA LAPPALAINEN

Elokuussa julkistettiin nuorten
novellikokoelma TUSINA.

NANA SIRONEN

TUIJA LAPPALAINEN

NANA SIRONEN

Kesäkuussa juhlistettiin
taiteilija Heljä Liukko-
Sundströmiä, jonka
80-vuotisjuhlanäyttely
Sukellus uuteen avattiin
Arabian näyttelytilassa.
Marjo Tiirikan kirjoittama
elämäkerta ARABIAN HELJÄ
ilmestyi juuri parahiksi.

SOTURIKISSA-fanit kokoontuivat
kirjastoissa ympäri Suomen. Järvenpää
ssä
askarreltiin upeita kissanaamareita.

PÄIVI LINDBERG

TUTKIMUKSESTA
TOIMINTAAN -kirjan
onnelliset kirjoittajat
Tanja Suni (vas.), Iina
Koskinen ja Maria Ruuska kirjan julkkareissa
toukokuussa.

TUIJA LAPPALAINEN

HANNA HÄRTSIÄ

AINO VÄHÄPESOLA

HANNA HÄRTSIÄ

kun Tuomas
Maaliskuussa juhlittiin,
a-Liisa Nyqvist
Eev
ja
s.)
(va
a
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I-kirjojen
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Tsaivat ELUKA
maininnat
nia
kun
ta
ksis
nno
me
suo
Aarresaari-kilpailussa.

AINO VÄHÄPESOLA

Dokumenttikilta ry
palkitsi Harri Römpötin
SANOKAA MITÄ NÄITTE
-kirjan vuoden 2018
dokumenttielokuvatekona.

ROSA ALA-AHO
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TOIMISTOTYYLI
kohdillaan! Art
Housen tekstiilikaksoset ilahduttavat somessa ja
konttorilla.

Terhi Upolan kirjan
LIVENÄ JA LÄSNÄ
julkistusta juhlittiin
kesäisissä tunnelmissa Ravintola
Toverissa.

HANNA HÄRTSIÄ

TUIJA LAPPALAINEN

Syyskausi aloitettiin
KUOHUVISSA merkeissä.

TOIMISTOKOIRIEN uusin
vahvistus: cockerspanieli Pirkka.
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ART HOUSE -RYHMÄ
Kustantamo ja kirjamyymälä
Art House -ryhmä
Bulevardi 19 C
00120 Helsinki
info@arthouse.fi
www.arthouse.fi
Avoinna sopimuksen mukaan.
Toimitusjohtaja
Heikki Haavikko
050 582 8261

Markkinointipäällikkö
Tuija Lappalainen
040 576 7877

Kustannuspäällikkö
Nana Sironen
040 576 7881

Myynti- ja markkinointiassistentti
Rosa Ala-aho
040 576 7878

Toimituspäällikkö
Riina Behl
040 576 7880

Tilaukset ja laskut
Johan Östman / myynti@arthouse.fi
040 576 7876

Kustannustoimittaja
Hanna Härtsiä
040 576 7879

Tekijänpalkkiot ja IT
Pentti Tuovinen
040 576 7875

Kustannustoimittaja
Aino Vähäpesola
040 145 0470
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@arthouse.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA!
ArtHouseKustantamo
KustannusJalava
Tietosanoma
AH_Kustantamo
JalavaKustannus
arthousekustannus
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Port Payé
Finlande
112417
Posti Oy
ECONOMY

Posti Green
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