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Soturikissat-sarjan ensimmäinen osa
Villiin luontoon ilmestyi suomeksi kymmenen vuotta sitten. Sen jälkeen sarjasta on kasvanut uskomaton ilmiö.
Kirjastot ympäri Suomen järjestävät
soturikissatapahtumia ja -kerhoja, joissa askarrellaan, visaillaan, kirjoitetaan
fanifiktiota, leikitään kissamaiseen tapaan. Lapset ja nuoret lähettävät toisilleen piirroksiaan, fanittavat somessa ja
järjestävät soturikissasynttäreitä.
Ihan pelkkien painettujen kirjojen
voimalla. Aika monen kirjan tosin.
Soturikissat-sarjan suosioon on
varmasti lukuisia syitä – omaperäinen
maailma, vauhdikkaat käänteet, samaistuttavat hahmot –, mutta yksi keskeisistä lienee se, että se on nimenomaan
sarja.
Kirjasarja on enemmän kuin osiensa
summa. Sarja on helppo valinta himo
lukijalle, jonka ei alkuun päästyään
tarvitse olla heti etsimässä muuta. Sarja
on usein myös tunnistettava ja helppo
löytää, koska se näkyy hyllystä kauas,
niin kirjastossa kuin kirjakaupassa. Sarja voi olla merkki teosten laadusta tai
suosiosta: samaan maailmaan sijoittuvia
kirjoja on kannattanut kirjoittaa monta.
Jatkuva sarja pysyy esillä vuodesta toiseen ja jaksaa pitää lukijaa otteessaan,
koska aina on mitä odottaa.

Kirjasarjoja voidaan toisaalta arvostellakin, ja joskus syystä. Pitkää sarjaa
saatetaan kirjoittaa kiivaaseen tahtiin
laadun kustannuksella. Se voi muuttua
toisteiseksi, yllätyksettömäksi tai sisällöttömäksi. Jatko-osissa ja jatko-osien
jatko-osissa tuntuu usein rahastuksen
maku. Kestävää menestystä toivovan
kirjailijan ja kustantajan on kuitenkin
pidettävä laatua yllä, koska ketju on lopulta vain niin vahva kuin sen heikoin
lenkki.
Meidän syksymme on sarjapainotteinen. Uudessa lastensarjassamme
seikkailevat veikeä Kaarle-koira ja
hänen ystävänsä Lordi Nukkasukka,
joiden hilpeää kohellusta nähdään tänä
vuonna sarjana myös televisiossa Pikku
Kakkosessa. Toiseen osaan ovat ehtineet
fantasiaparodia Eeppisten epäonnistumisten sarja sekä Tukholmaan sijoittuva
unenomainen YA-trilogia Viimeinen
illuusio. Soturikissojen kymmenvuotista
historiaa Suomessa juhlistamme syksyn
listalla erityisen monella kirjalla – joukossa on sarjan uusia osia, pokkareita ja
kovakantisia juhlapainoksia.
Seuraavaa osaa odotellessa
Nana Sironen
kustannuspäällikkö
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Soturikissat
Kaunokirjallisuus

Suomessa
vuotta!

10

Ensimmäinen
Soturikissat-saaga
nyt juhlapainoksina!
Rakastettujen soturikissojen seikkailuista on luettu suomeksi jo kymmenen vuoden
ajan. Juhlavuoden kunniaksi ensimmäisestä kuusiosaisesta Soturikissat-saagasta
julkaistaan kovakantiset painokset juhlavammissa kansissa.
Saagassa seurataan kotikissa Ruskan tietä metsään, Myrskyklaanin soturiksi ja
lopulta päälliköksi.
Soturikissojen elämään mahtuu paitsi saalistusta ja taistelua reviireistä myös
ystävyyttä, juonittelua, salaisuuksia ja salaperäisiä enteitä, luonnonmullistuksia,
rakkautta ja oman polun etsintää.
ERIN HUNTERIN Soturikissat-kirjoilla on miljoonia lukijoita ympäri maailman;
niitä on käännetty jo yli 20 kielelle. Suomessa kirjojen lukijat fanittavat kirjoja ja
tapaavat toisiaan sosiaalisessa mediassa sekä lukuisissa Soturikissat-tapahtumissa
ympäri vuoden.

Villiin luontoon
Soturikissat-juhlapainos 1/6

Tuli ja jää
Soturikissat-juhlapainos 2/6

Alkuteos Warriors: Into the Wild
Suom. Vesa-Matti Paija
ISBN 978-951-884-460-3 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm | 265 sivua
7. painos | svh. 30,00 €

Alkuteos Warriors: Fire and Ice
Suom. Vesa-Matti Paija
ISBN 978-951-884-461-0 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm | 299 sivua
4. painos | svh. 30,00 €

Salaisuuksien metsä
Soturikissat-juhlapainos 3/6

Myrsky nousee
Soturikissat-juhlapainos 4/6

Alkuteos Warriors: Forest of Secrets
Suom. Vesa-Matti Paija
ISBN 978-951-884-463-4 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm | 298 sivua
4. painos | svh. 30,00 €

Alkuteos Warriors: Rising Storm
Suom. Vesa-Matti Paija
ISBN 978-951-884-464-1 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm | 296 sivua
3. painos | svh. 30,00 €

Vaarallinen polku
Soturikissat-juhlapainos 5/6

Pimeyden hetki
Soturikissat-juhlapainos 6/6

Alkuteos Warriors: A Dangerous Path
Suom. Vesa-Matti Paija
ISBN 978-951-884-471-9 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm | 300 sivua
3. painos | svh. 30,00 €

Alkuteos Warriors: The Darkest Hour
Suom. Vesa-Matti Paija
ISBN 978-951-884-475-7 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm | 297 sivua
3. painos | svh. 30,00 €

Soturikissat-juhlapainokset, koko sarja

ART HOUSE | ILMESTYVÄT SYYSKUUSSA

ISBN 978-951-884-736-9
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Kaunokirjallisuus

Miten soturilaki s yntyi?
Soturikissaklaanit ovat eläneet soturilain mukaan niin kauan kuin yksikään elävä
kissa muistaa. Laki määrää, missä järjestyksessä riista jaetaan, miten reviirien rajoja
vartioidaan, kenestä voi tulla päällikkö tai varapäällikkö ja miten klaanien yhteiset
kokoontumiset järjestetään.
Mutta miten soturilaki on syntynyt? Ketkä sitä ovat olleet laatimassa? Entä mitä
säännöksiä on päätetty jättää laista pois?
Klaanien laki -kirjassa tutustutaan soturilakiin kohta kohdalta ja kerrotaan
kiehtovat tarinat siitä, miten lain säännökset ovat saaneet alkunsa.
Klaanien kirjat ovat Soturikissat-erikoiskirjoja, joissa päästään kurkistamaan
klaanikissojen salaisuuksiin, uskomuksiin ja elämään – maailmaan supersuositun
sarjan takana.

Erin Hunter
Klaanien laki
Soturikissat, Klaanien kirjat
Kuvittanut Wayne McLoughlin
Alkuteos Warriors, Field Guide: Code of the Clans
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-719-2 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm, mustavalkokuvitus | 224 sivua | 1. painos
svh. 30,00 € | ART HOUSE | ILMESTYY HEINÄKUUSSA
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Kaunokirjallisuus

Oletko isäsi puolella –
vai häntä vastaan?
Vuoriston kissat ovat taivaltaneet auringon polkua pitkin uudelle reviirille
varmoina siitä, että paremmilla metsästysmailla he voisivat elää yltäkylläistä
elämää. Ruokaa kyllä riittääkin, mutta kissojen välit ovat alkaneet kiristyä – ja
tiiviisti yhtä pitänyt joukko on jakautunut kahdeksi.
Nuori kolli nimeltä Myrsky on jäänyt isänsä hylkäämäksi ja päätynyt tämän
kanssa eri leiriin. Kun hän metsäpalon uhatessa näyttää kyntensä, isä pyytääkin
häntä takaisin luokseen.
Myrsky on vaikean valinnan edessä: kumpi on tärkeämpää, verisukulaisuus
vai ajan mittaan kehittynyt toveruus?
Klaanien synty -saagassa kerrotaan soturikissojen aikojen alusta, jolloin ensimmäiset kissat asettuivat metsään ja alkoivat luoda soturilakia – kauan ennen kuin
Tulitähti muutti kotikisunpesästään Myrskyklaaniin. Myrskyn aika on saagan
toinen osa.

Erin Hunter
Myrskyn aika
Soturikissat, Klaanien synty 2/6
Alkuteos Warriors, Dawn of the Clans: Thunder Rising
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-718-5 | KL N84.2 | sid., 145 × 195 mm
312 sivua | 1. painos | svh. 30,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY LOKAKUUSSA

8

9

Kaunokirjallisuus

Ahneus on vasta alkua.
On tulossa sota.
Myrsky on palannut turvallisesti isänsä Kirkkaan Taivaan leiristä nummelle
Harmaan Siiven luokse.
Kissojen välirikko kuitenkin syvenee koko ajan. Harmaa Siipi uskoo edelleen,
että joukkiot voisivat elää rauhanomaisesti rinnakkain, mutta Kirkas Taivas puolestaan on tiukasti sitä mieltä, että ainut keino ovat ankarat säännöt ja rajatut reviirit.
Kahden veljeksen välisestä väärinymmärryksestä alkanut vihoittelu on räjähtänyt käpäliin, ja nyt joka ikisen metsään asettuvan kissan – vuoristolaisen, kulku
kissan tai kotikisun – on valittava puolensa.
Ensimmäinen taistelu on Klaanien synty -saagan kolmas osa.

Erin Hunter
Ensimmäinen taistelu
Soturikissat, Klaanien synty 3/6
Alkuteos Warriors, Dawn of the Clans: The First Battle
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-727-7 | KL N84.2 | sid., 145 × 195 mm
296 sivua | 1. painos | svh. 30,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY JOULUKUUSSA
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Kaunokirjallisuus

Kolme erikoisseikkailua
nyt pokkareina!
Väärätähti, Keltahammas ja Pitkätähti seikkailevat ensimmäisissä Soturikissat-
kirjoissa. Väärätähden lupaus, Keltahampaan salaisuus ja Pitkätähden kosto ovat
erikoisseikkailukirjoja, jotka kertovat heidän elämäntarinansa.
Väärätähden lupaus kertoo vammautuneen ja emonsa hyljeksimän jokiklaanilaiskissan kasvusta, haaveista, valtapyrkimyksistä ja harmittoman tuntuisesta lupauksesta, joka uhkaa tuhota kaiken.
Keltahampaan salaisuudessa seikkailee yksi rakastetuimmista klaanikissoista,
äkäinen parantaja Keltahammas, jonka kohtalo on erityisen synkkä: hän joutuu
katselemaan vierestä, miten hänen pojastaan kasvaa julmuri ja miten Varjoklaani
ajautuu kohti hirmuvaltaa.

Erin Hunter
Väärätähden lupaus
Soturikissat-erikoisseikkailu

Erin Hunter
Keltahampaan salaisuus
Soturikissat-erikoisseikkailu

Alkuteos Warriors Super Edition: Crookedstar’s Promise
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-728-4 | KL N84.2
nid., 110 × 178 mm | 477 sivua | 1. painos
Hintaryhmä F | ART HOUSE | ILMESTYY KESÄKUUSSA

Alkuteos Warriors Super Edition: Yellowfang’s Secret
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-729-1 | KL N84.2
nid., 110 × 178 mm | 490 sivua | 1. painos
Hintaryhmä F | ART HOUSE | ILMESTYY KESÄKUUSSA

Pitkätähden kosto on tarina oman itsen etsimisestä ja kostonjanosta. Nuori Tuuli
klaanin kolli Pitkähäntä poikkeaa vanhempiensa käpälänjäljiltä ja joutuu kulkemaan pitkän tien ennen kuin löytää paikkansa.

NYT POKKARINA!

Erin Hunter
Pitkätähden kosto
Soturikissat-erikoisseikkailu
Alkuteos Warriors Super Edition: Tallstar’s Revenge
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-730-7 | KL N84.2
nid., 110 × 178 mm | 505 sivua | 1. painos
Hintaryhmä F | ART HOUSE | ILMESTYY KESÄKUUSSA
12
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Kerää kaikki
Soturikissat-
kirjat!
I: SOTURIKISSAT (ILMESTYNYT MYÖS POKKAREINA)

V: KLAANIEN SYNTY

1. Villiin luontoon
4. Myrsky nousee

1. Auringon polku

2. Tuli ja jää
3. Salaisuuksien metsä
5. Vaarallinen polku 6. Pimeyden hetki

2. Myrskyn aika

3. Ensimmäinen taistelu

II: UUSI PROFETIA (ILMESTYNYT MYÖS POKKAREINA)

KLAANIEN KIRJAT

NOVELLIT

1. Keskiyö		
4. Tähtiyö		

Klaanien salaisuudet
Klaanien laki

Kertomattomia tarinoita

2. Kuunnousu
5. Iltahämärä

3. Aamunkoi
6. Auringonlasku

SOTURIKISSATERIKOISSEIKKAILUT
Tulitähden tehtävä
Taivasklaanin kohtalo
Sinitähden tarina
Väärätähden lupaus
Keltahampaan salaisuus
Pitkätähden kosto
Vatukkatähden myrsky
III: KOLMIKON MAHTI (ILMESTYNYT MYÖS POKKAREINA)
1. Näkö		
4. Pimennys

2. Pimeyden joki
5. Pitkät varjot

3. Karkotus
6. Auringonnousu

IV: TÄHTIEN ENNE
1. Neljäs oppilas
4. Kuun merkki
14

2. Etäiset kaiut
3. Yön kuiskaukset
5. Unohdettu soturi 6. Viimeinen toivo

Seuraa Soturikissoja
Instagramissa!
@arthousesoturikissat
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KAUNOkirjallisuus

Tässä tulee Kaarle –
pian tuttu myös
Pikku Kakkosesta!
Kaarle on pieni pyöreä koira, joka käyttää baskeria ja upeaa punaista villapaitaa.
Hän asuu Kuonokujalla herra ja rouva Kiiltokenkäsen kanssa. Kun Kiiltokenkäset
lähtevät aamulla töihin, Kaarle jää kotiin nukkumaan – vai jääkö sittenkään?
Parhaan ystävänsä Lordi Nukkasukan kanssa Kaarle ajautuu mitä kummallisimpiin tilanteisiin ja aina uusiin ja yllättäviin seikkailuihin. Vain heidän kanssaan
esimerkiksi tavallinen päivä kaupungilla saattaa yhtäkkiä muuttua taidevarkaan
takaa-ajoksi.

Alex T. Smith
Kaarle kaupungilla

Brittiläisen ALEX T. SMITHIN
Kaarle-kirjat ovat olleet valtava
kansainvälinen menestys. Nyt Kaarle
esiintyy myös Disney Juniorin animaatiosarjassa, jota alkaa Suomessa esittää Yle.
16

Alkuteos Claude in the City
Suom. Riina Behl
ISBN 978-951-884-731-4 | KL L84.2
sid., 130 × 180 mm, lisäväri | 96 sivua
1. painos | svh. 20,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY HEINÄKUUSSA
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KAUNOkirjallisuus

Kun Kaarle lähtee
lomalle, merirosvotkaan
eivät ole turvassa
kommelluksilta.
TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2020

Eräänä aamuna Kaarle päättää lähteä lomalle merenrantaan. Lordi Nukkasukkakin
havaitsee olevansa loman tarpeessa. He pakkaavat tarvikkeet – muun muassa
aurinkorasvaa, kermavaahtoa ja lampunvarjostimen – ja lähtevät matkaan.
Mutta jotenkin kummasti rentouttava rantaloma muuttuu pian kadonneen
aarteen etsinnäksi ja kilpailevien merirosvojen kinasteluksi. Onneksi Kaarle on
paikalla pelastamassa päivän!
Kaarle sirkuksessa
978-951-884-733-8

Alex T. Smith
Kaarle lomalla

ALEX T. SMITH harkitsi muun muassa
avaruusmatkailijan, kakkumaakarin ja
ammattilaisjäniksen uraa, mutta päätyi
lopulta unelma-ammattiinsa, lastenkirjailijaksi ja kuvittajaksi. Hänen kirjansa ovat
palkittuja kansainvälisiä bestsellereitä. Hän
työskentelee neljän pienen ja tuhman koiran
valvonnassa.
18

Alkuteos Claude on Holiday
Suom. Riina Behl
ISBN 978-951-884-732-1 | KL L84.2
sid., 130 × 180 mm, lisäväri | 96 sivua
1. painos | svh. 20,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY SYYSKUUSSA
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KAUNOkirjallisuus

Hurjia tarinoita tosielämän
seikkailijoista – iltasaduksi
tai miten vain!
Neil Armstrong oli ensimmäinen ihminen Kuussa. Ellen MacArthur purjehti maailman ympäri aivan yksin. Kukaan ei ole käynyt niin syvällä valtameren pinnan
alla kuin James Cameron. 10 suurta seikkailijaa kertoo näiden ja seitsemän muun
hurjapään tarinan.
Mikä saa ihmisen matkaamaan tuntemattomille maille, kiipeämään aina vain
korkeammalle, kaivautumaan syvemmälle ja raivaamaan uusia uria usein kylmässä,
märässä ja vaarallisessa maailmassa – tietämättä varmasti, palaako ikinä kotiin?
Tämä viihdyttävä ja vangitseva tietokirja tarjoaa kymmenen vastausta viime vuosisadan suurilta seikkailijoilta.
PIA STRØMSTAD on norjalainen toimittaja ja kokenut lasten tietokirjojen tekijä.
TROND BREDESEN on palkittu norjalainen kuvittaja.

A EA

RHAR

T

DIAN FOSSEY

Pia Strømstad – Trond Bredesen
10 suurta seikkailijaa

TERO LEPONIEMI

LI
AME

GENNADI SAMOKHIN
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Alkuteos 10 ville ekspedisjonar
Suom. Eeva-Liisa Nyqvist
ISBN 978-951-884-726-0 | KL L84.2
sid., 163 × 230 mm, nelivärinen
64 sivua | 1. painos | svh. 22,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY LOKAKUUSSA

FRIDTJOF NANSEN
21

KAUNOkirjallisuus

Taikuus on täällä ennen
kuin kukaan ehtii sanoa
»galdervatn»
Greg Belmont tietää, että asiat eivät koskaan palaa ennalleen. Salaa hän kaipaa
aikoja, jolloin hän luuli olevansa vain tavallinen 13-vuotias – ennen kuin hän sai
tietää, että onkin oikeasti kääpiö, ja vieläpä kyvykäs sellainen.
Kaikista villeistä muutoksista viis, Gregin surkea onni ei suinkaan ole kääntynyt.
Taikuus on alkanut houkutella esiin myyttisiä hirviöitä valmiina aiheuttamaan
hirvittävää sekasortoa. Lisäksi leviää huhuja, että haltiat suunnittelevat hyökkäystä
– johdossaan kukas muu kuin Gregin entinen paras kaveri.
Greg ja hänen kääpiöystävänsä tempautuvat mukaan hengenvaarallisiin tilan
teisiin, joihin heidän koulutuksensa ei todellakaan ole heitä valmistanut. Pystyvätkö Greg ja hänen verenhimoinen puhuva kirveensä suojelemaan muita – vai
puuttuuko peliin taas eeppinen epäonnistuminen?

AIEMMIN ILMESTYNYT

Gregin kirous on Eeppisten epäonnistumisten sarjan toinen osa, Gregin legendan
hulvaton jatko-osa.

Gregin legenda
978-951-887-577-5
TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

CHRIS RYLANDER

CHRIS RYLANDER on
amerikkalainen lasten- ja
nuortenkirjailija, joka pitää
hillosta ja sarvettomista yksisarvisista ja asuu Chicagossa.
22

Chris Rylander
Gregin kirous
Eeppisten epäonnistumisten sarja 2/3
Alkuteos The Curse of Greg:
Book Two of an Epic Series of Failures
Suom. Kaisa Ranta
ISBN 978-951-887-595-9 | KL N84.2
sid., 140 × 200 mm | 340 sivua
1. painos | svh. 28,50 €
JALAVA | ILMESTYY JOULUKUUSSA
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KAUNOkirjallisuus

Maailma ympärilläsi
romahtaa. Nyt.
Ky ja Adam yrittävät ymmärtää, mitä on juuri tapahtunut. Mitä harmaat ovat,
mitä ne haluavat. Mitä hirveää Tukholmalle on tapahtumassa – ja miten se on
estettävissä.
Varmaa on, että taistelu harmaita vastaan ei ole lähimainkaan ohi.
Kartat johdattavat Kyn ja Adamin kumppaneineen yhä syvemmälle tunneleihin.
Siellä he kohtaavat yllättäen ihmisiä, jotka ovat olleet maan alla pitkään. Aivan liian
pitkään…

AIEMMIN ILMESTYNYT

Ontot on toinen osa Viimeinen illuusio -trilogiassa, jossa todellisuus, unet ja
alitajunta sekoittuvat häiritsevän kiehtovalla tavalla.

Menetetyt
978-951-887-584-3
TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

DANIEL STIGEFELT

HENRIK FEXEUS on Ruotsin suosituin mentalisti, tv:stä ja tietokirjoistaan tuttu ilmiömäinen
psykologinen manipuloija. Viimeinen illuusio on
hänen avauksensa YA-kaunokirjallisuudessa: siinä
hän yhdistää mentalistintaitonsa, kirjoittajan
lahjansa ja rakkautensa fantasiakirjallisuuteen.
24

Henrik Fexeus
Ontot
Viimeinen illuusio 2/3
Alkuteos Den sista illusionen: De ihåliga
Suom. Eeva-Liisa Nyqvist
ISBN 978-951-887-585-0
KL N84.2 / 84.2 | sid., 125 × 195 mm
350 sivua | 1. painos | svh. 28,50 €
JALAVA | ILMESTYY ELOKUUSSA

25

KAUNOkirjallisuus

Nostalgiaa ja yllätyksiä
Valerianin kaipuuseen
Avaruusagenttien Valerianin ja Laurelinen seikkailut päättyivät tarinassa
Aika-avaaja. Tässä albumissa palataan hahmojen menneisyyteen – oikeastaan
siis tulevaisuuteen.
Aika aikaansa edellä sisältää viisi lyhyttä tarinaa sarjan kiehtovimmista pai
koista ja vauhdikkaimmista käänteistä. Tarinat esittelevät vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, uusia tulkintoja sekä ennennäkemättömiä kuvia. Mukana on myös van
hoja suosikkihahmoja, kuten luutnantti Molto Cortès ja tohtori Chal’ Darouine.
Valerian-tarinat on kirjoittanut PIERRE CHRISTIN ja piirtänyt JEAN-CLAUDE
MÉZIÈRES. Heidän yli 40 vuoden ajan tekemänsä sarja on scifisarjakuvan klas
sikko, joka on voittanut lukuisia palkintoja ja innoittanut esimerkiksi monia scifi
elokuvien tekijöitä.

Pierre Christin – Jean-Claude Mézières
Aika aikaansa edellä
Avaruusagentti Valerianin seikkailuja
Alkuteos L’Avenir est avancé
ISBN 978-951-887-597-3 | KL 85.3
nid., 220 × 290 mm, nelivärinen | 56 sivua | 1. painos
svh. 26,00 € | JALAVA | ILMESTYY SYYSKUUSSA
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KAUNOkirjallisuus

Suosikkidystopia nyt
pokkarina!

SAATAVANA
KOVAKANTISENA

Ympäri Ruotsia älypuhelimet alkavat yhtäkkiä temppuilla. Sitten autojen mikrosiruissa ilmenee valmistusvirhe, joka muuttaa tiet autonromujen hautausmaaksi.
Juniin tulee teknisiä häiriöitä, kauppojen hyllyt ammottavat tyhjyyttään, ja sähkökatkoksia alkaa olla yhä useammin.
Erään sähkökatkon jälkeen kaikki muuttuu lopullisesti. Elektroniikalla ei ole
immuunijärjestelmää, eivätkä ihmiset ole valmistautuneet. Synkkä syksy muuttuu
tähtikirkkaaksi talveksi, jossa kaaos voittaa. Mitä yhteiskunnasta – ja ihmisistä –
jää jäljelle?

Tähtisade
978-951-887-567-6

Tähtikirkas aloittaa tiivistunnelmaisen, painajaismaisen scifitrilogian, jonka
seuraavat osat ovat Tähtisade ja Tähtipöly.
Tähtipöly
978-951-887-569-0

p
NYT POKKARINA!

Lars Wilderäng
Tähtikirkas
Tähtitrilogia 1/3
Alkuteos Stjärnklart
Suom. Sirpa Parviainen
ISBN 978-951-887-596-6 | KL 84.2
nid., 110 × 178 mm | 488 sivua
1. painos | Hintaryhmä E
JALAVA | ILMESTYY KESÄKUUSSA

AUGUST LINNMAN

LARS WILDERÄNG on ruotsalainen kirjailija,
jonka suosio räjähti Tähtikirkkaan myötä. Hän
kirjoittaa myös Ruotsin luetuimpiin kuuluvaa
talous-, politiikka- ja ympäristöblogia.
28
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Tietokirjallisuus

Suomalaisen ruoan kohtalon
on ratkaissut niin pieni sisäpiiri,
että se mahtuu kerralla 
traktorin kärrylle.
Ruokatuotanto ja maatalous ovat jatkuvassa kriisissä: tiloja lopetetaan, maaseutu
autioituu, ruokateollisuus ja kauppa keskittyvät. Viljelijät vaativat lisää kotimaista maataloustukea, vaikka ulkomaisen ruoan tuonti kasvaa. Onko tässä mitään
järkeä?
Mitä enemmän puhumme hyvästä ruoasta, sitä huonommin tunnemme ruoan
matkan lautaselle ja vielä huonommin selitykset ruoan kalliiseen hintaan. Ruoan
hintaa eivät ole sanelleet kilpailu, kuluttajien tarpeet tai kansainvälinen hintataso,
vaan suomalainen maatalouspolitiikka ja puoluepoliittiset edut.
Tämä kirja valaisee ruokatuotannon yli satavuotista pimeää puolta, avaa maa
taloustuottajien selvittämättömiä tilejä ja paljastaa sisäpiirin lehmänkauppoja.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

PÄIVI TUOVINEN

Päätoimittaja A.-P. PIETILÄ on
raportoinut politiikan, talouden,
pankki- ja rahamaailman peitel
lyistä puolista 40 vuoden ajan.
30

A.-P. Pietilä
Ruokarahan sisäpiiri:
kalliin ruoan ja köyhien
viljelijöiden maa
ISBN 978-951-884-734-5 | KL 36.1
nid., liepeet, A5 | 400 sivua
1. painos | svh. 30,00 €
ART HOUSE | ILMESTYY HEINÄKUUSSA
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Tietokirjallisuus

Hillityn
julkisivun alla
oli monisärmäinen
ihminen
Sylvi Kekkonen (1900–1974) on suomalaisten mielikuvissa usein sulautunut osaksi pitkäaikaisimman valtionpäämiehemme persoonaa. Henkilönä hän on jäänyt
monille mysteeriksi. Hän ei helposti päästänyt ihmisiä lähelleen, vaan piti lujasti
kiinni omasta tilastaan ja tarkkaili maailmaa terävästi mutta taustalla.
Sylvi Kekkosen elämäkerta murtautuu presidentin puolisosta muodostetun
julkisuuskuvan läpi – se kuvaa tätä voimakastahtoista naista raikkaasti ja elävästi.
Laajan dokumentaarisen aineiston, kuvien, yksityisten kirjeiden, päiväkirjojen ja
omaelämäkerrallisten teostensa kautta Sylvi Kekkonen saa äänen itse.

MAALAUS: PAULIINA TURAKKA PURHONEN

ANNE MATTSSON kirjoitti
Sylvi Kekkosen elämäkerran
vuonna 2000 – nyt julkaistava
teos on tarkistettu ja kuvitukseltaan uudistettu. Sittemmin
Mattsson on kirjoittanut myös
Seela Sellan ja Tellervo Koiviston elämäkerrat.
32

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Anne Mattsson
Sylvi Kekkosen elämäkerta
ISBN 978-951-884-735-2 | KL 99.1
sid., A5, kuvaliite | 350 sivua
2., uudistettu laitos | svh. 32,50 €
ART HOUSE | ILMESTYY ELOKUUSSA
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Tietokirjallisuus

NYT JÄTTIPOKKARINA!

Estä Alzheimerin
tauti syömällä
oikein
Millainen ruokavalio edistäisi parhaiten
aivojen hyvinvointia ja ehkäisisi esimerkiksi myöhempiä muistisairauksia?
Aivoruokaa-kirjassa annetaan kattavat ohjeet aivoille terveellisen ruoka
valion suunnitteluun ja kerrotaan yllättäviä totuuksia esimerkiksi siitä, miten
maailman terveimmät vanhukset elävät,
miksi hiilihydraatiton dieetti ei ole aivoille ihanteellinen tai miten jo riittävä
vedenjuonti voi parantaa tarkkaavaisuutta merkittävästi.

Sodankäynnin ja
liikkeenjohdon ajaton
klassikko
Preussilainen kenraali ja sotateoreetikko
CARL VON CLAUSEWITZ (1780–1831)
kehitti sotilaallisen ajattelun uudelle
tasolle. Hän tulkitsi sodan luonteen ja
sotilasstrategiat niin syvällisesti, että
hänen ajattelunsa on antanut oppia
nykyaikaiseen sodankäyntiin ja suomalaiseenkin sotataitoon.
Clausewitzin ajatuksia on sovellettu
myös liikeyritysten johtamiseen. Sodankäynnistä onkin edelleen tärkeää luettavaa jokaiselle johtajalle.

PhD LISA MOSCONI on neurotieteilijä
ja ravintofysiologi, joka on tehnyt uraa
uurtavaa työtä aivoterveyden alalla.
Lisa Mosconi
Aivoruokaa: syö paremmin,
ajattele kirkkaammin
Alkuteos Brain Food: The Surprising Science of Eating
for Cognitive Power
Suom. Pirjo Thorel
ISBN 978-951-884-737-6 | KL 59.34 / 59.55
nid., 145 × 215 mm | 368 sivua | 1. painos
svh. 17,50 € | ART HOUSE | ILMESTYY MARRASKUUSSA

34

Carl von Clausewitz
Sodankäynnistä
Alkuteos Vom Kriege
Suom. Heikki Eskelinen
ISBN 978-951-884-459-7 | KL 90.3
sid., A5 | 326 sivua | 7. painos | svh. 32,50 €
ART HOUSE | ILMESTYY KESÄKUUSSA
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ammattikirjallisuus

Syytetyllä on oikeus
vaieta ja olla todistamatta
itseään vastaan
Itsekriminointisuoja – eli oikeus vaieta ja olla todistamatta itseään vastaan – on
eräs vaikeimmin lähestyttävistä prosessiperiaatteista, eikä sitä ole aikaisemmin
tarkasteltu kattavasti kirjallisuudessa.
Tämä kirja vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Milloin ja miksi itse
kriminointisuoja on kehittynyt syytetyn oikeudeksi? Mistä alkaen asianosainen voi
vedota itsekriminointisuojaan rikosprosessin ulkopuolisissa menettelyissä, kuten
konkurssissa, ulosotossa ja verotuksessa? Saako itsekriminointisuojaan vetoava
valehdella? Miten epäillyn itsekriminointisuojaa ja oikeutta avustajaan esitutkinnassa on tulkittu Suomessa?
Kirja on ajankohtaisuutensa ja käytännöllisen lähestymistapansa ansiosta
hyödyllistä luettavaa kaikille lakimiehille, jotka joutuvat työssään tekemisiin rikosprosessin tai täytäntöönpanomenettelyjen kanssa. Kirjassa on mukana runsaasti
oikeuskäytäntöä.

AIEMMIN ILMESTYNYT

Kontradiktorisuus
syytetyn oikeutena
978-951-885-447-3
TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

OTT, dosentti ANTTI TAPANILA on rikosasioita käsittelevä käräjätuomari,
joka on työskennellyt eri tuomioistuimissa sekä kihlakunnansyyttäjänä. Hän on
kirjoittanut laajasti rikosprosessiin, todistusoikeuteen ja prosessuaalisiin ihmis
oikeuksiin liittyvistä teemoista. Syytetyn oikeuksia käsittelee myös hänen teoksensa Kontradiktorisuus syytetyn oikeutena (2019).
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Antti Tapanila
Itsekriminointisuoja
ISBN 978-951-885-457-2 | KL 33.6
sid., 160 × 230 mm | 300 sivua
1. painos | svh. 104,00 €
TIETOSANOMA | ILMESTYY SYYSKUUSSA
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ammattikirjallisuus

Nuoriksi lasketaan
kaikki alle 29-vuotiaat
Uusi nuorisolakiopas avaa ja taustoittaa vuonna 2017 voimaan tulleen, kokonaan
uudistetun nuorisolain (1285/2016) säännöksiä. Kirjassa käydään läpi esimerkiksi
nuorisolainsäädännön kehitys, valtion ja kuntien nuorisotyö ja -politiikka sekä
nuorisotyön valtionrahoitus.
Opas perehdyttää lukijan nuorisolain henkeen ja auttaa näin tulkitsemaan ja
soveltamaan lakia päivittäisessä työssä ja toiminnassa. Kirjassa selitetään esimerkiksi, miten käsite nuori tuli valituksi nuorisolakiin ja mitä on syytä muistaa silloin,
kun käsitettä käytetään.
Opas on tarkoitettu erityisesti nuorisoalan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä
kaikille niille, jotka työskentelevät nuorten parissa tai yhteistyössä nuorisotyön
kanssa.
Kirjoittajat ovat nuorisolain valmisteluun osallistuneita asiantuntijoita, jotka
päivittäin työssään soveltavat lakia ja vastaavat lain tulkintaa koskeviin kysy
myksiin.

TULOSSA MYÖS
SÄHKÖKIRJANA

Jaana Walldén (toim.)
Uusi nuorisolakiopas
ISBN 978-951-885-458-9 | KL 33.03
sid., 160 × 230 mm | 200 sivua
1. painos | svh. 85,00 €
TIETOSANOMA | ILMESTYY LOKAKUUSSA
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ammattikirjallisuus

Headhuntingin
päivitetty perusteos –
vain sähkökirjana
Suorahaku on rekrytointitapa, jota käytetään erityisesti organisaation ylimmän
johdon ja hallitusjäsenten valinnassa. Kun yksityinen tai julkinen organisaatio tarvitsee joukkoonsa uuden johtajan tai avainhenkilön, se palkkaa alan asiantuntija
yrityksen, suorahakuyrityksen, etsimään tehtävään sopivat ehdokkaat.
Suorahaku kuvaa käytännönläheisesti suorahakua liiketoimintana sekä esittelee
seikkaperäisesti suorahakuprosessin kulkua. Teoksen toinen, vain sähkökirjana
julkaistava laitos on tarkistettu, ja muun muassa esimerkkitapauksia on ajan
kohtaistettu.
Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi suorahakupalvelua käyttäville ja sitä harkitse
ville organisaatioille sekä suorahakua tekeville yrityksille. Kirja on hyödyllistä luettavaa kaikille johtotehtävissä oleville tai niihin tähtääville sekä rekrytoinnin parissa
työskenteleville. Kirja sopii myös kaikille korkeakouluille, joiden opetusohjelmaan
kuuluu johtaminen tai organisaatiot.

Kirjoittajat työskentelevät kansainvälisen Stanton Chase -suorahakuyrityksen
Helsingin-toimistossa. Heillä on yhteensä yli viidenkymmenen vuoden kokemus
suorahausta.

40

TULOSSA MYÖS
VAIN
TULOSSA
SÄHKÖKIRJANA
SÄHKÖKIRJANA

Kalle Soikkanen – Arto Sormunen –
Mikael Stelander
Suorahaku
ISBN 978-951-885-460-2 | KL 69.13 | sähkökirja
190 sivua | 2., uudistettu laitos | svh. 50,00 €
TIETOSANOMA | ILMESTYY KESÄKUUSSA
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viimeaikaisia

Helmikuu oli yhtä julkkari
humua, kun Kati Niemen
RAKKAUDEN (R)EVOLUUTIO ja Jenni Karjalaisen
SETÄKUISKAAJAN KÄSI
KIRJA ilmestyivät.

NANA SIRONEN

NANA SIRONEN

Mukana kustantamon aherruksessa on
puurtanut myös TOIMISTOKOIRA Käpy.

Kustantamo ja kirjamyymälä
Art House -ryhmä
Bulevardi 19 C
00120 Helsinki
info@arthouse.fi
Avoinna sopimuksen mukaan.
ROSA ALA-AHO

ROSA ALA-AHO

ROSA ALA-AHO

ART HOUSE -RYHMÄ

Tampereen SOTURIKISSAT-TAPAHTUMASSA
askarreltiin upeita hihamerkkejä.

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

Asiakaspalvelu ja laskutus
Johan Östman
040 576 7876

Kustannustoimittaja
Hanna Härtsiä
040 576 7879

Koulutuspäivät
Heikki Haavikko
050 582 8261

Kustannustoimittaja
Aino Vähäpesola
040 145 0470

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@arthouse.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA!

Joskus pieni VISKIHETKI piristää
mukavasti työpäivää.

ArtHouseKustantamo
Tietosanoma
AH_Kustantamo
JalavaKustannus
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HANNA HÄRTSIÄ

Jean Sebergin
inspiroimat
RAITAPAIDAT
ovat tyylikäs valinta niin Helsingin
kirjamessuille kuin
toimistollekin.
Lauri Timosen
kirjoittama filmitähden elämä
kerta ilmestyi
lokakuussa.

HANNA HÄRTSIÄ

arthousekustannus

Verkkokauppamme
on muuttanut:
uudet sivut osoitteessa
arthouse.kauppakv.fi
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Port Payé
Finlande
112417
Posti Oy
ECONOMY

Posti Green
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