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Kun kaukainen tähti hohtaa avaruudes
sa, Maan päällä sen valo näkyy monen
vuoden viipeellä.
Samanlainen viive voi olla siinä,
miten näkyvät lasten ja nuorten luku
harrastuksen vaikutukset: sen suurimmat
hyödyt paljastuvat ehkä vasta vuosien
päästä aikuisena. Kirjojen parissa kas
vaminen laajentaa sanavarastoa, opettaa
omaksumaan tietoa, rikastaa mielikuvi
tusta, johdattaa vieraisiin aiheisiin ja
kulttuureihin ja totuttaa katsomaan
asioita eri kulmista. Samalla tulevat kuin
huomaamatta tutuiksi kirjoitetun kielen
säännöt ja kielenkäytön eri muodot.
Hienointa palautetta, mitä olemme
kirjoistamme saaneet, ovat nuorten ku
vaukset oman lukutaidon kehittymisestä
ja kirjallisuuden imuun pääsemisestä
– kun aiemmin takellellut lukija on in
nostunut kirjoistamme niin, että lukemi
sesta on tullut sujuvaa ja kirjallisuus on
alkanut kiinnostaa laajemminkin. Voi
vain kuvitella, miten suuri merkitys tällä
voi nuorelle olla vaikkapa tulevaisuuden
opinnoissa tai työelämässä, kun tähden
valo pääsee todella loistamaan.
Näiden kirkkaiden tähtien alla
haluammekin aloittaa tämän syksyn
katalogimme nuortenkirjallisuudella,

Chris Rylanderin hulvattomalla uudella
Eeppisten epäonnistumisten sarja
-trilogialla sekä uusien kotimaisten
nuortennovellien kokoelmalla Tusina.
Niiden jälkeen on vuorossa jo yli kym
menen vuotta suosiotaan kasvattanut
Erin Hunterin sarja Soturikissat, jossa
sattumalta ovat keskeisessä osassa tähdet:
metsän kissat päätyvät kuolemansa jäl
keen Tähtiklaaniin taivaalle loistamaan ja
maanpäällisiä kissoja varjelemaan.
Muunkinlaisia tähtiä syksyssämme
on: Lars Wilderängin hurja Ruotsiin
sijoittuva dystopiakuvaus Tähtikirkas
saa syksyllä jatko-osat Tähtisade ja
Tähtipöly, joissa selviää, ettei tähdistä
tule aina pelkkää tunnelmallista tuiketta
yöhön.
Säihkyviä tähtiä on myös valkokan
kaalla. Yksi historian traagisimmista elo
kuvatähtösistä on eittämättä amerikka
lainen, Ranskassa uraa luonut tyyli-ikoni
Jean Seberg; hänen elämäkertansa Erään
filmitähden nousu ja tuho paljastaa, mi
ten loistelias menestys vaihtui rappioon
ja tähti sammui ennen aikojaan.
Tähtihetkiä kirjojemme parissa!
Nana Sironen
kustannuspäällikkö
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lasten- ja nuortenkirjallisuus

Entä jos yhtäkkiä kuulisitkin
olevasi kääpiö?
13-vuotias Greg Belmont on ihan tavallinen poika – ja oikein tyytyväinen siihen.
Hänellä on paras mahdollinen kaveri (kyllä, yksi ainoa kaveri) ja aika siisti isä ( jolla
on pakkomielle ekosaippuaan, joka haisee kuivalihalta ja islantilaiselta suolta).
Ongelmana on vain se, että Greg ei ole tavallinen. Samana päivänä – eräänä
torstaina – kun luokkaretkellä eläintarhassa Gregin kimppuun hyökkää jättimäinen
jääkarhu Wilbur, hänelle valkenee ällistyttävä totuus: hän on kääpiö!
Chicagon katujen alla asustaa joukko kääpiöitä, joihin on lyöty epäonnistumisen
leima. Asiat ovat kuitenkin muuttumassa: kääpiöiden muinainen taikuus saattaa olla
poreilemassa takaisin pintaan, mutta sen mukana tulee veretseisauttavia vaaroja.
Kun Gregin isä siepataan, Greg tempautuu uusien mielettömien kääpiökave
reidensa maailmaan ja alkaa valmistautua taisteluun kääpiöiden arkkivihollista
vastaan: haltioita. Mutta jostain syystä isän pelastaminen ja maailmantuhoavan
sodan ehkäiseminen on yhtäkkiä Gregin vastuulla.
Gregin legenda aloittaa riehakkaan trilogian, Eeppisten epäonnistumisten sarjan.

CHRIS RYLANDER

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

CHRIS RYLANDER on amerikkalainen lasten- ja
nuortenkirjailija, joka pitää suklaakekseistä ja asuu
Chicagossa.
2

Chris Rylander
Gregin legenda
Eeppisten epäonnistumisten sarja 1/3
Alkuteos The Legend of Greg: Book One of an Epic Series
of Failures
Suom. Kaisa Ranta
ISBN 978-951-887-577-5 | KL N84.2
sid., 140 × 200 mm | 350 sivua | 1. painos | svh. 28,50 €
JALAVA | ILMESTYY MARRASKUUSSA
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lasten- ja nuortenkirjallisuus

12 kirjailijaa
12 novellia nuorille
Maahanmuutto, sukupolvien välinen kuilu, erilaisuus, yliluonnolliset kohtaamiset,
raastavat ja kutkuttavat ihmissuhteet, valkoiset teloittajat…
Tusina tarjoilee kirjon novelleja, jotka on suunnattu erityisesti nuorille. Kokoel
massa suomalaiset kirjailijat kirjoittavat kukin omalla tyylillään: mukana on esi
merkiksi steampunkia, yllättäviä kertojaratkaisuja, romantiikkaa ja kauhua.
Kokoelma osoittaa, miten monipuolisesti nuorille voi kirjoittaa. Se haastaa
pohtimaan, mikä tekee tekstistä nimenomaan nuorten novellin.
Kirja on koostettu yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoita ajatellen. Novellit
sopivat erinomaisesti opetukseen: niiden avulla voi tarkastella kaunokirjallisuuden
keinoja ja rakenteita, mutta ne sopivat aiheiltaan myös keskustelunavaajiksi.
U K A N A:
KIRJASSA M
Magdalena Hai
Nelli Hietala
Anneli Kanto
Riina Katajavuori
Roope Lipasti
Hannu Luntiala

J. S. Meresmaa
Mike Pohjola
Alexandra Salmela
Harry Salmenniemi
Päivi Haanpää
Marika Riikonen
TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

PÄIVI HAANPÄÄ on tamperelainen kirjoittaja ja sanataiteen sekatyöläinen.
MARIKA RIIKONEN on tamperelainen toimittaja ja novellisti. Tusina on t oinen
heidän yhdessä toimittamansa novellikokoelma.

4

Päivi Haanpää – Marika Riikonen (toim.)
Tusina: novelleja
ISBN 978-951-884-698-0
KL N84.2 | sid., 140 × 200 mm
200 sivua | 1. painos | svh. 28,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY ELOKUUSSA
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Lasten- ja nuortenkirjallisuus

»Kaikki Tähdettömän Maan
taistelutaidotkaan eivät riittäisi
pysäyttämään tuota armotonta
kuolemanaaltoa.»
Tiikeritähden yölliset oppilaat ovat punoneet petollisia juoniaan monta kuuta, 
ja nyt he ovat valmiita iskemään metsän kissaklaanien kimppuun.
Valmistellessaan klaanitovereitaan taisteluun Närhisulka, Kyyhkysiipi ja
Leijonaroihu odottavat epätoivoisesti salaperäistä neljättä oppilasta, jonka on
ennustuksen mukaan määrä johtaa klaanit suureen loistoon.
On koittanut klaanien historian synkin hetki – taistelu Synkkää Metsää vastaan.
Tähtien enne on neljäs Soturikissat-sarja. Viimeinen toivo on sarjan kuudes,
viimeinen osa.

Erin Hunter
Viimeinen toivo
Soturikissat, Tähtien enne 6/6
Alkuteos Warriors, Omen of the Stars: The Last Hope
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-675-1 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm | 320 sivua
1. painos | svh. 30,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY LOKAKUUSSA
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Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Kauan toivottuja
Soturikissat-novelleja!
Kertomattomia tarinoita on Soturikissat-novellikokoelma, joka sisältää kolme
jännittävää, itsenäistä seikkailua klaanikissojen maailmasta:
Paatsamalehden tarina: Kuka pelasti Paatsamalehden, kun hän
pakeni Myrskyklaanista pitkin sortuvia tunneleita?
Usvatähden enne: Miksi Usvatähti uhkasi erottaa Perhonsiiven
Jokiklaanin parantajan tehtävästä?
Pilvitähden matka: Miten Pilvitähti yritti pelastaa Taivasklaanin,
kun kaksijalat alkoivat vallata klaanin reviiriä?
Kirja on ensimmäinen Soturikissat-novellikokoelma. Se sopii luettavaksi
Tähtien enne -sarjan jälkeen.

ERIN HUNTER on salanimi, jonka takana on useita kirjoittajia. Soturikissoja
k irjoittavat yhdessä Victoria Holmes, Kate Cary, Cherith Baldry ja Tui Sutherland.
Kirjoittajia inspiroivat rakkaus kissoihin ja viehtymys villin luonnon armottomuu
teen. He ovat kiinnostuneita astrologiasta ja keksivät mielellään selityksiä eläinten
käyttäytymiselle.

Erin Hunter
Kertomattomia tarinoita
Soturikissat, novellit
Alkuteos Warriors Novella, Book 1: The Untold Stories
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-684-3 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm | 312 sivua
1. painos | svh. 30,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY MARRASKUUSSA
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Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Koko Kolmikon mahti
-sarja nyt pokkareina!
Kolmikon mahti -sarjassa seurataan Myrskyklaanin suuren päällikön Tulitähden
jälkeläisten Leijonatassun, Paatsamatassun ja Närhitassun seikkailuja.
Lahjakkaat nuoret kissat ovat päässeet oppilaiksi ja kouluttautuvat klaanissaan:
Leijonatassu ja Paatsamatassu aikovat sotureiksi ja sokea Närhitassu parantajaksi.
Kolmikon elämää varjostaa muinainen ennustus: »Tulee kolme, veresi verta,
jotka pitävät tähtien voimaa käpälissään.» Ovatko Leijonatassu, Paatsamatassu ja
Närhitassu ennustuksessa tarkoitettu kolmikko?

1. Näkö
978-951-884-686-7

2. Pimeyden joki
978-951-884-687-4

3. Karkotus
978-951-884-688-1

4. Pimennys
978-951-884-689-8

5. Pitkät varjot
978-951-884-690-4

6. Auringonnousu
978-951-884-691-1

Kolmikon mahti on kolmas Soturikissat-sarja, ja siihen kuuluu kuusi kirjaa.

p

Erin Hunter
Soturikissat, Kolmikon mahti -sarja
Alkuteos Warriors, Power of Three
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-685-0 (koko sarja)
KL N84.2 | nid., 110 × 178 mm | 1. painos | Hintaryhmä E
ART HOUSE | ILMESTYY HEINÄKUUSSA

SUOSIKKIKIRJAT
NYT POKKAREINA!
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Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Sinitähden polku
klaanipäälliköksi
Epävarmoina ja rauhattomina aikoina syntyy Myrskyklaaniin siniharmaa naaras
pentu, Sinipentu. Hänen on ennustettu olevan voimakas kuin tuli ja nousevan
suuruuteen.
Soturinimensä ansaittuaan Siniturkki pyrkii kohti unelmaansa, klaanin päällik
kyyttä. Kaikki ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan, ja nuoruuden huolet
tomuus on pian enää kaukainen muisto. Onnettomuudet seuraavat toisiaan, eikä
valtataistelu klaanissa jätä valinnanvaraa.
Syvällä sisimmässään Siniturkki tietää tekevänsä mitä vain klaaninsa hyväksi –
vaikka joutuisi uhraamaan kaiken.
Ensimmäisissä Soturikissat-kirjoissa seikkailee Myrskyklaanin päällikkö Sinitähti.
Sinitähden tarina on itsenäinen erikoisseikkailukirja, joka kertoo hänen tiestään
klaaninsa mahtavaksi johtajaksi.

p
NYT POKKARINA!
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Erin Hunter
Sinitähden tarina
Soturikissat-erikoisseikkailu
Alkuteos Warriors Super Edition: Bluestar’s Prophecy
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-692-8 | KL N84.2
nid., 110 × 178 mm | 504 sivua
1. painos | Hintaryhmä F
ART HOUSE | ILMESTYY KESÄKUUSSA
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Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Kerää kaikki Soturikissat-kirjat!

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

2. Tuli ja jää			
5. Vaarallinen polku			

IV: TÄHTIEN ENNE -SARJA
3. Salaisuuksien metsä
6. Pimeyden hetki

1. Neljäs oppilas		
4. Kuun merkki		

2. Etäiset kaiut			
5. Unohdettu soturi			

II: UUSI PROFETIA -SARJA (ILMESTYNYT MYÖS POKKAREINA)

SOTURIKISSAT-ERIKOISSEIKKAILUT

1. Keskiyö			2. Kuunnousu			3. Aamunkoi
4. Tähtiyö			5. Iltahämärä			6. Auringonlasku

Tulitähden tehtävä		
Väärätähden lupaus		

III: KOLMIKON MAHTI -SARJA (ILMESTYNYT MYÖS POKKAREINA)
1. Näkö			
4. Pimennys		
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2. Pimeyden joki			
5. Pitkät varjot			

3. Karkotus
6. Auringonnousu

Taivasklaanin kohtalo			
Keltahampaan salaisuus		

KLAANIEN KIRJAT

NOVELLIT

Klaanien salaisuudet

Kertomattomia tarinoita

3. Yön kuiskaukset
6. Viimeinen toivo

Sinitähden tarina
Pitkätähden kosto

15

Kaunokirjallisuus

Painajaismainen
ruotsalaisdystopia
jatkuu…

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Lars Wilderäng
Tähtisade
Tähtitrilogia 2/3
Alkuteos Stjärnfall
Suom. Sirpa Parviainen
ISBN 978-951-887-568-3 | KL 84.2
sid., 125 × 195 mm | 440 sivua
1. painos | svh. 29,50 €
JALAVA | ILMESTYY HEINÄKUUSSA

Uudessa maailmassa elektroniikka on enää muisto. Kymmenen vuotta on kulunut
Sammutuksesta, ja ihmiset ovat löytäneet uudet keinot selvitä. Yhteiskuntaa pyöri
tetään Carlstenin linnoituksesta, jota johtaa vahvaotteisesti maaherra Gustaf Silver
bane.
Juuri kun jokapäiväinen elämä alkaa asettua uomiinsa, kaukaisuudesta kajahtaa
outo ääni. Se herättää kysymyksiä, mutta vastauksia ei löydy.
Myöhään eräänä iltana kun lapsenpäästäjä Lena Svensson on palaamassa kotiin
sa, hän näkee metsässä jotain mikä saa hänen sydämensä jättämään lyönnin välistä.
Yhtäkkiä ihmiskunta on vielä suuremman uhan edessä. Kaikki läntisen Ruotsin
joukot pitää koota nopeasti, ja tutkimusjohtaja Anna Ljungberg yrittää pikavauhtia
päästä perille uudesta, tuntemattomasta vihollisesta.
Tähtisade jatkaa Tähtikirkkaan aloittamaa scifitrilogiaa, joka on ollut kotimaassaan
Ruotsissa valtava menestys.

»Tämä kirja vainosi minua läpi jouluviikon.
– – Juuri tätä meidän pitäisi miettiä:
miten selviämme, jos meillä ei enää olisikaan sähköjä ja elektroniikkaa?»
Vesa Sisättö Tähtikirkkaasta, Helsingin Sanomat 5.1.2018

16

AIEMMIN ILMESTYNYT
1. Tähtikirkas
978-951-887-567-6
17

Kaunokirjallisuus

Trilogian päätösosassa
ihmiskunnan selviytyminen
on veitsenterällä.
Sivilisaatio, joka on rakennettu hitaasti kymmenen vuotta Sammutuksen jälkeen,
sinnittelee henkitoreissaan. Sotilailla ei ole ollut mitään mahdollisuutta vastustajan
teknologista ylivaltaa vastaan. Luodit eivät ole suojanneet aseilta, jotka ovat olleet
vähällä tuhota heidät kaikki.
Muutama harva selviytyjä on kokoontunut Carlstenin linnoitukseen. He ovat
loukussa kuin rotat, vihamielisen piirityksen keskellä. Täytyy olla keino pysäyttää
vihollinen – heidän on yritettävä, vaikka se jäisi heidän viimeiseksi teokseen. Mutta
miten paeta piirityksestä? Onko jossain vielä muita selviytyjiä? Ja onko maailmasta
edes mitään jäljellä, pelastettavissa?
Ihmiset käyvät viimeiseen hyökkäykseen, mutta ylivoimainen vihollinen on
varustautunut heidän pahimmilla painajaisillaan.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Lars Wilderäng
Tähtipöly
Tähtitrilogia 3/3
Alkuteos Stjärndamm
Suom. Sirpa Parviainen
ISBN 978-951-887-569-0 | KL 84.2
sid., 125 × 195 mm | 400 sivua
1. painos | svh. 29,50 €
JALAVA | ILMESTYY LOKAKUUSSA

AUGUST LINNMAN

LARS WILDERÄNG on kirjoittanut aiemmin
nopeatempoisia trillereitä, mutta Tähtitrilogian
myötä hänen suosionsa räjähti. Hän kirjoittaa
myös Cornucopia?-blogia, joka on Ruotsin
luetuimpia talous-, politiikka- ja ympäristöblogeja.
18
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Kaunokirjallisuus

Onko Ajan sankari sittenkään vain
väärennetyn ennustuksen luoma
valheellinen

AIEMMIN ILMESTYNYT

vapahtaja?

Viimeisen valtakunnan kukistuessa Syvyys palasi. Kaikkialle tunkeutuvan usvan
hengenvaarallinen olemus toi muassaan yhä tiheämmin toistuvat tuhkasateet ja
aina vain rankemmat maanjäristykset. Kaiken huipuksi Vin huijattiin vapautta
maan Ylenemisen kaivosta muinainen, mystinen voima.
Ainoa tieto Ylenemistä edeltäneestä ajasta ja Syvyyden todellisesta luonteesta
kuoli Lordihallitsijan mukana. Uuden valtakunnan keisari Elend Venture etsii epä
toivoisesti Lordihallitsijalta jääneitä vihjeitä, joiden avulla hän voisi vielä pelastaa
kansansa – ja maailman.
Mutta kuinka Vin ja Elend mitenkään voisivat päihittää muinaisen kaikki
tietävän olennon, jolla on kyky muuttaa todellisuutta? Ihmiskunnan lopullinen
tuho näyttää vääjäämättömältä…

1. Viimeinen valtakunta
978-951-887-545-4

2. Ylenemisen kaivo
978-951-887-546-1
DRAGONSTEEL ENTERTAINMENT LLC. / NAZRILOF

Ajan sankari päättää Usvasyntyinen
(Mistborn) -trilogian. Sarjan kirjoja on
myyty maailmalla miljoonia kappalei
ta, ja niitä on käännetty yli 25 kielelle.
BRANDON SANDERSON on saanut
lukuisia fantasiakirjallisuuden palkintoja
ja tunnustuksia. Hän on kirjoittanut alku
peräiselle Usvasyntyinen-trilogialle useita
jatko-osia.
20

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Brandon Sanderson
Ajan sankari
Usvasyntyinen 3/3
Alkuteos Mistborn: The Hero of Ages
Suom. Mika Kivimäki
ISBN 978-951-887-547-8 | KL 84.2
sid., 135 × 200 mm | 720 sivua
1. painos | svh. 33,50 €
JALAVA | ILMESTYY JOULUKUUSSA
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Kaunokirjallisuus

Selviääkö legendaarinen
komentaja Geary?

AIEMMIN ILMESTYNYT

Syvällä Syndikin alueen sydämessä Allianssin laivasto jatkaa vaarallista kotimat
kaansa komentaja John Gearyn johdolla. Voitokas Geary on ansainnut muiden
upseerien arvostuksen – mutta herättänyt myös kateutta.
Kun Geary komentaa joukkonsa takaisin Lakotan tähtijärjestelmään, missä
syndikot ovat melkein onnistuneet hävittämään laivaston, muut alkavat epäillä
hänen järkeään. Kyseessä on epätoivoinen uhkapeli, jolla voidaan ostaa laivastolle
vain hiukan lisäaikaa valmistautua Syndikin väistämättömään paluuseen.
Vaikka Geary yrittää kaikin keinoin pelastaa laivastonsa, häntä uhkaavat laivas
ton sisäiset erimielisyydet: osa upseereista haluaa vaihtaa komentajan. Mutta Geary
tietää, että Allianssin on vedettävä yhtä köyttä, jottei Syndik tuhoa sitä kokonaan…

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

2. Peloton
978-951-887-554-6

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

RIINA BEHL

JACK CAMPBELL, oikealta nimeltään John
G. Hemry, on entinen Yhdysvaltain laivas
ton upseeri. Kadonnut laivasto on hänen
tunnetuin sotascifisarjansa, jonka kirjat ovat
nousseet New York Timesin bestsellerlistalle.
22

Jack Campbell
Uljas
Kadonnut laivasto 4/6
Alkuteos The Lost Fleet: Valiant
Suom. Mika Renvall
ISBN 978-951-887-578-2 | KL 84.2
sid., 125 × 195 mm | 400 sivua | 1. painos | svh. 29,50 €
JALAVA | ILMESTYY MARRASKUUSSA
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Kaunokirjallisuus

Kolme naista.

Alejandro Jodorowsky –
François Boucq
Bouncer – Susinaaraiden saalis

Kutakin ajaa kosto.

Alkuteos La Proie des Louves
Suom. Heikki Kaukoranta
ISBN 978-951-887-576-8 | KL 85.3
nid., 235 × 312 mm, nelivärinen
64 sivua | 1. painos | svh. 23,00 €
JALAVA | ILMESTYY HEINÄKUUSSA

Barro Cityn uusi naispyöveli herättää asukkaissa raivoa ja halveksuntaa.
Bouncerissa hän sen sijaan herättää kieroa himoa. Yin Lin rakkaus Bounceriin
muuttuu petoksen takia vihaksi.
Yön hiljaisuudessa salaperäinen käärmemurhaaja viimein paljastuu, ja hänen
ajojahtiinsa osallistuu koko kaupunki. Karjatilallisen tytär varautuu öykkärijoukon
kostonhimoiseen hyökkäykseen.
Kuumana käyvät tunteet purkautuvat – Barro Cityn tapaan – julmalla raakuu
della.
Bouncer on timantinkova western, jossa yhdistyvät Villin lännen raaka todellisuus,
mystiikka ja ihmismielen pimeät puolet. Sarjan kaksi ensimmäistä osaa Kainin
silmä ja Armottomien laupeus muodostavat yhtenäisen tarinan. Susinaaraiden saalis
päättää toisen tarinakokonaisuuden, jonka aiemmat osat ovat Käärmeen oikeus ja
Pyövelin kosto. Albumit on suomentanut palkittu laatusarjakuvan kääntäjä HEIKKI
KAUKORANTA.

AIEMMIN ILMESTYNYT
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1. Kainin silmä
978-951-887-508-9

2. Armottomien laupeus
978-951-887-516-4

3. Käärmeen oikeus
978-951-887-537-9

4. Pyövelin kosto
978-951-887-559-1

CHRISTOPHE BEAUREGARD

DANIEL BERGERON

Bouncerin kirjoittaja ALEJANDO
JODOROWSKY on chileläinen
elokuvaohjaaja ja yksi maailman
tuotteliaimmista sarjakuvan
tekijöistä. Albumien piirtäjä
FRANÇOIS BOUCQ on ranska
lainen sarjakuvataiteilija, joka on
saanut Euroopan arvostetuimman
sarjakuvapalkinnon, Grand Prix de
la ville d’Angoulêmen.
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kaunokirjallisuus

»Kaikki huoleni haihtuivat
kun astuin vuorille
tyynenä annan maailman
mennä menojaan»
Suomalaiset etsivät mielenrauhaa luonnosta: kuokkivat mökillä kasvimaataan,
vaeltavat tunturissa ja lähtevät vesille.
Luonnon rauhoittavan ja hyvää tekevän voiman tunsi myös muinainen kiina
lainen chanmestari Shiwu, joka kyllästyi maailman melskeeseen ja vetäytyi vuosi
kymmeniksi vuorille pystyttämäänsä majaan.
Luonnon helmassa yksinkertaista elämää viettänyt Shiwu kirjoitti arkisesta
aherruksestaan, luonnon tarkkailusta ja elämänkulusta kauniisti ja lämminhenkisin
sanakääntein.
Lue tämä kirja laiturinnokassa, nuotiolla, riippumatossa, sadepäivänä ikkunan
edessä.
Yangzijoen suistoalueella syntynyt runoilija SHIWU QINGGONG (suomeksi
»Kivimaja», 1272–1352) on Yuan-dynastian ajan Kiinan kirjallisuuden helmi.
Hän eli kymmeniä vuosia elämästään erakkona Punapilvivuorella.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

MARKUS JOKELA

Ajatukset on suomentanut
ja kommentein täyden
tänyt Itä-Aasian tutkija
MIIKA PÖLKKI, joka on
kääntänyt itäaasialaista
kirjallisuutta ja julkaissut
kirjoja muun muassa zen
buddhalaisuudesta.
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Shiwu
Kaivoin lammen kuuta v arten:
ajatuksia vuorilta
Suom. ja toim. Miika Pölkki
ISBN 978-951-884-693-5
KL 10.8 / 82.2 / 29.5
nid., liepeet, B6 | 120 sivua | 1. painos
svh. 20,00 € | ART HOUSE
ILMESTYY KESÄKUUSSA
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Tietokirjallisuus

Filmitähtielämäkertojen
joukossa Jean Sebergin tarina
on kaikkein rajuin.

MIKKO LYYTIKÄINEN

Elokuvamaailman näennäinen viattomuus koki kolauksen syyskuussa 1979,
kun Pariisin syrjäkadulle pysäköidystä Renaultista löydettiin mädäntynyt ruumis.
Kyseessä oli näyttelijätär Jean Seberg, jonka kohtalo – murha vai itsemurha? – 
on edelleen mysteeri.
Seberg (1938–1979) vaihtoi Iowan maissipellot modernin Euroopan glamouriin
ja dekadenssiin. Hän oli Ranskan uuden aallon, muodin ja sukupolvensa idealis
min ikoni ja samalla yksi sen traagisimmista uhreista.
»Pariisin juhlituimman amerikkalaistytön» nopeasti laskuun kääntyneen uran
myöhempiä vaiheita varjostivat FBI:n vainokampanjat ja median salaliitot, tökeröt
aviomiehet, kohua herättäneet seksisuhteet Mustiin panttereihin, päihteet ja
mielenterveyden horjuminen.
Nykyajan tyyli-ikoninakin tunnetun Sebergin lyhyeksi jäänyt elämä muodostuu
eräänlaiseksi kuolemantanssiksi ja aavekertomukseksi.
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Lauri Timonen
Jean Seberg:
erään filmitähden
nousu ja tuho
ISBN 978-951-884-694-2
KL 99.1 / 77.49
sid., A5, kuvaliite
240 sivua | 1. painos
svh. 32,50 €
ART HOUSE
ILMESTYY SYYSKUUSSA

LAURI TIMONEN on elokuviin keskittynyt tieto
kirjailija, ohjaaja ja Filmihullu-lehden päätoimittaja.
Hän työskentelee myös Sodankylän elokuvajuhlien
festivaalikatalogin päätoimittajana ja kuuluu elokuva
kerho Arkadinin perustajajäseniin.
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Tietokirjallisuus

Uusi kirja
viis veisaamisen
mestarilta!
Huomaatko koskaan istuvasi vieläkin toimistolla – tai liimattuna kotisohvaan –
vaikka oikeastaan haluaisit lähteä ulos (kerrankin), mennä salille (vihdoinkin) tai
aloittaa sen »sitten joskus» -projektin, joka on roikkunut to do -listallasi ajanlaskun
alusta saakka?
Sarah Knightin toinen kirja neuvoo, miten käytät aikasi, energiasi ja rahasi
viisaasti – ei ainoastaan asioihin, jotka sinun täytyy tehdä, vaan myös asioihin, joita
todella haluat tehdä mutta joihin sinulla ei koskaan tunnu olevan varaa tai aikaa.
Muutos ei tapahdu järjestämällä vaatekaappisi. Muutos tapahtuu järjestämällä
mielesi.
Kirja on ihastuttavan epäsovinnainen työkalupakki mielesi (itse itselleen aset
tamien) esteiden raivaamiseen, jotta saavuttaisit sen mistä haaveilet ja elämästäsi
tulisi helpompaa ja parempaa.

SARAH KNIGHT on vapaa kirjoittaja
ja antiguru, joka asuu Brooklynissa
(silloin kun New Yorkissa on
tarpeeksi lämmintä) ja Karibialla
(silloin kun New Yorkissa on helve
tillisen kylmä). Hänen ensimmäinen
kirjansa Viis veisaamisen elämän
mullistava taika on ollut maailman
laajuinen menestys.
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AIEMMIN ILMESTYNYT
Viis veisaamisen
elämänmullistava taika
978-951-884-653-9

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Sarah Knight
Elämä vie ja sinä vikiset:
(Pitäisikö asialle tehdä jotain?)
Alkuteos Get Your Sh*t Together
Suom. Riina Behl
ISBN 978-951-884-695-9 | KL 17.3 / 68
sid., 130 × 210 mm | 300 sivua
1. painos | svh. 25,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY LOKAKUUSSA
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Tietokirjallisuus

Apina tilaa pitsaa, koira osaa yli
tuhannen esineen nimen, ja papukaija
matkii omistajansa tupakkayskää.
Eläinten kieli on paljon monimuotoisempaa kuin ihmiset pystyvät edes kuvitte
lemaan. Eläimet jutustelevat, juoruilevat, vaikeroivat, valehtelevat, riimittelevät,
puhuvat murteilla ja kertovat vitsejä. Ryhävalaat laulavat päiväkausia kestäviä
rakkauslauluja.
Kirjan kiehtovat esimerkit tekevät selväksi, että eläimet puhuvat – eivätkä vain
eloonjäämisen takia vaan myös omaksi ilokseen.
Eläinten kieli on hyvin kehittynyttä: delfiinien naksuttelussa on kielioppimaisia
piirteitä, ja norsu osaa käsitellä mennyttä ja tulevaa. Kissat taas ovat kaksikielisiä:
ne kommunikoivat keskenään eri tavalla kuin ihmisten kanssa.
Eläinten kielen ymmärtäminen saa lukijan katsomaan eläimiä – sekä villejä että
lemmikkejä – aivan uusin silmin.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

IRWAN DROOG

EVA MEIJER on hollantilainen filosofi, joka on
tutkinut erityisesti eläinten kommunikointia. Hän
on aiemmin kirjoittanut palkittuja romaaneja ja on
myös taiteilija ja muusikko.
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Eva Meijer
Mistä valaat laulavat?
eläinten kiehtova kieli
Alkuteos Dierentalen
Suom. Mari Janatuinen
ISBN 978-951-884-699-7 | KL 58.9 / 87.01
sid., A5 | 180 sivua | 1. painos | svh. 29,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY JOULUKUUSSA

33

Tietokirjallisuus

Välttämätön käsikirja jokaisen
kissanomistajan ja kissojen kanssa
työskentelevän kirjahyllyyn
Kissanhoidon käsikirja on ensimmäinen kattava suomenkielinen opas kissan
hoitamiseen. Kirjassa annetaan kokonaiskuva siitä, miten käsitellä, hoitaa ja
ruokkia kissaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kirjassa kerrotaan myös tavallisim
pien käyttäytymisongelmien syistä ja annetaan ohjeet niiden ratkaisemiseen.
Kirjan kolmannessa, uudistetussa laitoksessa on uutta tietoa muun muassa
kissan hankinnasta ja valinnasta sekä vanhan kissan hyvinvoinnista. Lisäksi esite
tään uusia keinoja kissan aktivointiin ja virikkeellistämiseen ja paneudutaan syväl
lisemmin kissan ruokintaan.
Kirja pohjautuu ajantasaiseen tutkimustietoon. Se soveltuu paitsi kaikille
kissanomistajille myös eläintenhoidon perus- ja ammattitutkinnon oppikirjaksi
sekä eläinlääkäriasemien, hoitoloiden ja löytöeläintalojen käyttöön.

Päivi Ylikorpi
Kissanhoidon käsikirja:
kissan käyttäytyminen,
käsittely, perushoito ja
ruokinta
ISBN 978-951-884-696-6
KL 67.452
sid., 170 × 240 mm, nelivärinen
420 sivua | 3., uudistettu laitos
svh. 38,50 €
ART HOUSE
ILMESTYY ELOKUUSSA

PÄIVI YLIKORPI työskentelee eläinten
hoitajaopiskelijoiden kouluttajana aikuis
koulutuskeskus Amiedussa. Hänellä on
pitkä työkokemus eläinsuojelutehtävistä
erityisesti kissojen parissa. Koulutuk
seltaan Ylikorpi on eläinlääkäriasema
työskentelyyn suuntautunut eläinten
hoitaja ja ammatillinen opettaja.
34

»Kissanhoidon käsikirja on paras ja kattavin
suomeksi saatavilla oleva kissojen hoito-opas.»
Biologi, tietokirjailija Helena Telkänranta
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Tietokirjallisuus

Mitä poppelit itkevät
Rousseaun haudalla?
Valistuksen vuosisata – 1700-luku – oli Euroopan kulttuurin loistoaika, jolloin
saivat alkunsa monet vielä nykyäänkin vaikuttavat aatteet, keksinnöt ja uudistukset.
Valistuksen keskus oli Pariisi akatemioineen, kahviloineen ja salonkeineen.
Valon aika sisältää 20 henkilökuvaa tiedemiehistä, filosofeista ja muista
valistuksen sanansaattajista sekä Ranskassa että Itämeren piirissä, etenkin 
Pariisin, Berliinin, Pietarin ja Upsalan tiedeakatemioissa.
Mukana ovat valistuksen suurhahmojen Voltairen, Rousseaun ja Condorcet’n
lisäksi esimerkiksi Katariina Suuren neuvonantajaksi ryhtynyt ensyklopedisti
Diderot, »kukkaiskuningas» Carl von Linné, giljotiiniin päätynyt tähtitieteilijä
Bailly ja ensimmäinen naispuolinen luonnontieteen uranuurtaja Émilie du
Châtelet.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Osmo Pekonen –
Johan Stén
Valon aika
ISBN 978-951-884-700-0
KL 91.7 / 16.09
sid., 145 × 195 mm
300 sivua | 1. painos
svh. 32,50 €
ART HOUSE
ILMESTYY MARRASKUUSSA

AXEL STRASCHNOY

FT, YTT OSMO
PEKONEN ja FT,
TkT JOHAN STÉN
ovat molemmat
väitelleet paitsi ma
tematiikasta myös
1700-luvun tieteen
historiasta.
36
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Roger Picard
Salonkien aika
978-951-884-642-3
37
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Ensimmäinen laaja
sanakirja kaikentasoisille
suomalaisille japanin
opiskelijoille
Suomi–japani–suomi-sanakirja on ensimmäinen suomalainen japanin sanakirja,
joka soveltuu myös aloittelevalle japanin opiskelijalle. Sanakirjan käyttöön ei tarvita
japanin kielen perusteiden hallitsemista eikä japanin kirjoitusmerkkien tuntemista.
Sanakirjassa on yhteensä noin 40 000 hakusanaa. Mukana on yleisimpiä arkisia
sanoja mutta myös tieteellisiä termejä ja kohteliaisuussanastoa.
Sanakirja on tarkoitettu kaikille suomalaisille japania opiskeleville ja Japaniin
matkaaville sekä työelämän eri aloille japanilaisten kanssa asioimiseen.

Takako Karppinen
Suomi–japani–suomi-sanakirja

TAKAKO KARPPINEN on kokenut japanin kielen
opettaja. Hän on asunut ja työskennellyt Suomessa
kymmeniä vuosia ja tehnyt useita japanin oppikirjoja.
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ISBN 978-951-884-697-3 | KL 89.951
sid., 170 × 240 mm | 400 sivua
1. painos | svh. 98,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY SYYSKUUSSA
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ammattikirjallisuus

Opas lakimiehen
palveluja tarvitsevalle
Kun elämässä tulee eteen tilanne, jossa lakimiehen apu olisi tarpeen, moni on
ymmällään: lakimiesten palvelujen laadun ja hinnan vertaileminen on vaikeaa, ja
alan sanasto on tuntematonta.
Mistä hyvä lakimies? -opas neuvoo käytännönläheisesti, mistä lakimiehiä
kannattaa etsiä, mistä hyvän lakimiehen tunnistaa, mihin mainoslauseisiin laki
palveluja hakeva voi luottaa ja mihin ei sekä miten lakipalveluja voi vertailla ja
kilpailuttaa.
Kirjassa selvitetään myös, mihin tilanteisiin sopivat lakialan verkkopalvelut ja
miten digitalisaatio ja tekoäly vaikuttavat lakipalveluihin.
Kirja on tarkoitettu lakiapua hakevan tavallisen ihmisen tarpeisiin. Se sopii
myös tietolähteeksi oppilaitoksiin sekä lakipalveluja tarjoaville.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Varatuomari OLAVI HÖLTTÄ on pitkän linjan asianajaja, joka on avustanut
urallaan tavallisia ihmisiä kaikenlaisissa lakiasioissa. Hän on julkaissut aiemmin
teoksen Asianajon taito: opas riitajuttujen hoitamiseen (2016).
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Olavi Hölttä
Mistä hyvä lakimies?
käytännön opas
ISBN 978-951-885-442-8 | KL 33
sid., 134 × 182 mm | 200 sivua
1. painos | svh. 45,00 €
TIETOSANOMA | ILMESTYY JOULUKUUSSA
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Vertaistuki täydentää
ammattilaisten tarjoamaa
apua
Kun ihminen sairastuu, vammautuu tai kohtaa muun kriisin, ammattilaisten apu
on usein välttämätöntä. Monessa ikävässä ja odottamattomassa tilanteessa hyötyä
on myös vertaistuesta. Saman kokeneet vertaiset voivat antaa toivoa ja auttaa
selviytymään.
Teos tarjoaa havainnollisen kuvan siitä, mitä vertaistuki on yksittäisen ihmisen
kannalta ja miten se toimii sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen kentillä.
Keskeistä on ammattilaisten, vertaisten ja vapaaehtoisten yhteistyö; se hyödyttää
niin autettavia, auttajia kuin yhteiskuntaa.
Teoksessa nostetaan esiin myös ammattilaisten ja vertaisten yhteistyön
ongelmakohtia ja pohditaan, miten yhteistyötä voisi lisätä.

YTT IRJA MIKKONEN ja YTT ANJA SAARINEN ovat kumpikin väitelleet
sosiaalipolitiikan alalta, Mikkonen vertaistuesta. Mikkonen on toiminut sosiaali
työntekijänä, sosiaali- ja terveysalan opettajana sekä psykoterapeuttina ja ollut
mukana useiden järjestöjen vapaaehtoistoiminnassa. Saarinen on työskennellyt
tutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimusaiheensa ovat liittyneet
vammaisten henkilöiden kommunikaatioon, kuntoutukseen, ikääntyneiden
asumiseen sekä vertaistukeen.
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Irja Mikkonen – Anja Saarinen
Vertaistuki sosiaali- ja terveysalalla
ISBN 978-951-885-439-8 | KL 37 / 59.2
sid., A5 | 240 sivua
1. painos | svh. 58,00 €
TIETOSANOMA | ILMESTYY LOKAKUUSSA
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Tuhti tietopaketti
terveysalan opettajille
Terveysalan opettajan käsikirja on laaja-alainen oppikirja oppimisesta ja opettami
sesta terveysalalla. Se tarjoaa ideoita ja ratkaisumalleja terveysalan opetuksen ja
ohjauksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
Kirjassa käsitellään muun muassa terveysalan erilaisia oppimisympäristöjä ja
opetusmenetelmiä. Keskiössä on myös terveysalan opettajien ammatillinen osaa
minen ja sen kehittäminen koko työuran ajan.
Kirjan toisessa, päivitetyssä laitoksessa huomioidaan moniammatilliset vaati
mukset sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa ja toisen asteen koulutuksen
uudistus. Päivityksessä on otettu huomioon alan uusin tutkimustieto esimerkiksi
teknologia-ajan ubiikista oppimisesta.
Kirja on suunnattu terveysalan eri ammattien opettajille toisen asteen amma
tillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa, kliinisen hoitotyön opettajille,
terveystieteiden opettajille yliopistoissa sekä terveysalan opettajaopiskelijoille. Se
soveltuu myös terveysalan opiskelijoiden harjoitteluohjaajille ja kouluttajille, jotka
vastaavat terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta.

Kirjan on tehnyt työryhmä, jonka muodostavat kaikki Suomessa toimivat terveys
tieteiden opettajankoulutuksen professorit, yliopistonlehtorit ja -opettajat, jotka
työskentelevät terveysalan koulutuksen ja hoitotieteen didaktiikan parissa. Työ
ryhmä on useiden vuosien ajan kehittänyt ja tutkinut terveystieteiden opettajan
koulutusta.
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Terhi Saaranen – Meeri Koivula – Heidi
Ruotsalainen – Carola Wärnå-Furu –
Leena Salminen (toim.)
Terveysalan opettajan käsikirja
ISBN 978-951-885-440-4 | KL K59.2 / K38
nid., 170 × 240 mm | 384 sivua
2., uudistettu laitos | svh. 58,50 €
TIETOSANOMA | ILMESTYY ELOKUUSSA
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Tilauskirjat

TUIJA LAPPALAINEN

TUIJA LAPP
ALAINEN

TUIJA LAPP
ALAINEN

Lokakuussa troolattiin
a;
MUIKKUJA Savonlinnass
a
Riin
a,
Nan
,
kki
Hei
a
ass
kuv
ja Jenni.

SIRKKA LAPPALAINEN

TUIJA LAPPALAINEN
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NANA SIRONEN

Severi Nygårdin (vas.)
SARJAKUVASENSUURI
julkistettiin Rosebudin
myymälässä joulukuussa.
Petri Hiltunen hakemassa
signeerausta.

HANNA HÄRTSIÄ

SISÄLLISSODAN ÄÄNIÄ
-kirjan toimittaja Juri Nu
mmelin (vas.) Kalle Talosen
haastattelussa Turussa.

Toimistolla seikkailee toisinaan
myös TOIMISTOKOIRIA, kuten
mäyräkoira Hilma.

HANNA HÄRTSIÄ

Helsingin ki
rjamessuill
e saapui
Yhdysvallo
ista Scott Tu
row,
jonka uusin
kirja TODIS
TAJA
julkistettiin
messuilla.

TUIJA LAPPALAINEN

SOTURIKISSOJ
EN
fanit kokoontuiva
t
kirjastoissa Tikku
rilassa ja
Tampereella.

Kainuun Kirjailijoide
n
vuosittainen kirjal
lisuuspalkinto myönnetti
in maalis
kuussa Jouni Laak
sosen kirjalle
HANKI HOHTAVA
ALLA.
»Teoksella on anne
ttavaa
jokaiselle lukijalle
,
ei vain hiihtoharrast
ajille»,
raati lausui.

TUIJA LAPPALAINEN

Kustannusalan työtä
esiteltiin tuleville
suomen kielen
opiskelijoille Helsingin
yliopiston humanistisen tiedekunnan
ALUMNIVIDEOLLA.

DALGRANG STUDIO

viimeaikaisia

ehkalahti (vas.),
Dokumenttielokuvan tekijät Iikka V
Kiti Luostaja
kilä
Heik
ku
Mark
nen,
Vilhu
a
Selm
NÄITTE
MITÄ
A
OKA
SAN
rinen Harri Römpötin
tammikuussa.
kissa
ovni
Dubr
ssä
lemä
esitte
a
-kirja

TOIMISTOTYYLIÄ! Art Housen
parhaat tekstiilikaksoset esitellään
Facebookissa.
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ART HOUSE -RYHMÄ
Kustantamo ja kirjamyymälä
Art House -ryhmä
Bulevardi 19 C
00120 Helsinki
info@arthouse.fi
Avoinna sopimuksen mukaan.

Markkinointipäällikkö
Tuija Lappalainen
040 576 7877

Toimitusjohtaja
Heikki Haavikko
050 582 8261

Tekijänpalkkiot ja IT
Pentti Tuovinen
040 576 7875

Kustannuspäällikkö
Nana Sironen
040 576 7881

Tilaukset ja laskut
myynti@arthouse.fi
040 576 7876

Toimituspäällikkö
Riina Behl
040 576 7880

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@arthouse.fi

Kustannustoimittaja
Hanna Härtsiä
040 576 7879

Koulutuskoordinaattori
Niina Pippuri
050 543 3101

www.arthouse.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA!
Kustannustoimittaja
Aino Vähäpesola
040 145 0470

ArtHouseKustantamo
KustannusJalava
Tietosanoma
AH_Kustantamo
JalavaKustannus
arthousekustannus

48

49

Port Payé
Finlande
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