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Reunasta Reunaan
Kaikkea saattaa tapahtua (Seneca).
Elämä on arvaamatonta. Koska tahansa
voi tapahtua jotain hyvää (Eeva Kilpi).

S

iinä se olemisen viehätys piilee – arvaamattomassa. Ja tarinoissa, jotka kulkevat polkujaan,
kietoutuvat toisiinsa, jatkavat elämäänsä uusin kudelmin. Kiehtovimmat niistä lukijoitaan elähdyttävinä kirjoina.
Arvaamattoman elementeistä, tarinoiden kudelmista ja intohimosta viehättyvä ryhmä reunalaisia kirjailijoita jatkaa Reunan suopeissa merkeissä kulkevaa tarinaa, kirjoittaa siihen uusia säkeitä, värittää
sitä näköisekseen.
Säkeitä ja värejä näkyy jo kotisivuilla, verkkokaupassa, sosiaalisessa mediassa…
Ja kirkkaimmin tässä uudessa Bulletin-lehdessä.
Syksyn 2022 kirjasatoa parhaimmillaan, kirjanystävien poimittaviksi. Olkaa hyvät!
Ensi kevään uutuuksiakin valmistellaan jo kiivaasti.

”Aina ennenkin…”, ”pitää…”, ”täytyy…”, ”ei voi muuta…” jäävät käyttämättä reunalaisen tarinan sanastossa.
Kustantajiksi ryhtyneet kirjailijat vaalivat reunalaista henkeä ja jatkavat kustantamon perinteitä.
Reuna ei edelleenkään tee melkein mitään samalla
tavalla kuin muualla. Se jatkaa rohkeana uudistajana ja kokeilijana, kyseenalaistaa totuttuja käytäntöjä ja luo uusia konsepteja.
Reunan tapa toimia on avoin ja yhteisöllinen.
Arvostamme rohkeutta, iloa, moniarvoisuutta ja
oikeudenmukaisuutta.
Kirjailijoiden omistama kustantamo on ennen
kaikkea hyvän kirjallisuuden asialla.
Millainen on sinun tarinasi? Lähetä se meille luettavaksi.
Olli Sarpo
toimitusjohtaja
Reuna Publishing House
olli.sarpo@reunakirja.fi, puh. 040 901 0411
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS

Seitsemäs Joulukalenteri
sisältää 24 ruokareseptiä
T

ontutkin sen tietävät: joulupöydässä pitää olla jokaiselle jotain maistuvaa. Myös itsenäisyyspäivänä ja Lucian päivänä on mukava tarjota jotain
hieman tavallisuudesta poikkeavaa. Mutta kyllä joulukuun jokaisena päivänä on syötävä.
24 Reunan kirjailijaa ja ystävää otti haasteen vastaan
ja kirjoitti jouluisen tarinan, johon ruoka liittyy tavalla
tai toisella. Jokaisen tarinan lopussa on resepti: muun
muassa piparkakkutalo, juustokakku ja muita leivonnaisia, perinteisiä jouluruokia kuten kinkku, lipeäkala ja marinoitu kala, mutta mukana on myös hieman erikoisempia ruokalajeja kuten naulakeitto. Yksi
kirjoittaja huolehtii siitä, ettei sahti pääse loppumaan
ja toinen siitä, että jälkiruokapöydässä on likööriä
tarjolla.
Joulu on hyvän tahdon aikaa ja myös Reunan Joulukalenterilla tehdään hyvää. Tänä vuonna hyväntekeväisyyskohteeksi valikoitui Pelastakaa lapset ry:n joulukeräys, johon tekijänpalkkiot ohjataan. Koronapandemia on lisännyt eriarvoisuutta Suomessa, ja yhä useampi lapsi on vaarassa syrjäytyä. Osallistumalla joulukeräykseen tuemme vähävaraisten perheiden lapsia.

ILMEST YY
SA
SYYSKUUS
2022

IS B N 978-952-355-135-0

Kirjoittajat

NIM EKE

Joulukalenteri
– Herkkua on siinä
monenlaista

9 789523 551350
TOIM I T TA J A Elina Saksala

OV H 21,90

K A N S I ja TA IT TO Jaana Rautio
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S I D OS liepeellinen pokkari

KOKO 110 x 177 mm

S I V U T noin 300

KL T84.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sari Rajulin
Laura Salama
Tara Tornaeus
Harri Kivelä
Irja Sinivaara
Ulla-Mari Kivi
Olli Sarpo
Päivi Taussi
Johanna Hasu
Kari Valto
Mika Hentunen
Jukka Sakki

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Merja Naroma
Minna Mikkanen
Jaana Kanninen
Jorma Hyvönen
Markku Keisala
Seppo Vuokko
Tarja Jussila
Jussi Kokkonen
Elina Saksala
Kari Hanhisuanto
Juha Mäntylä
Kari Lumikero

R

euna-kustantamon kirjailijat ovat tukeneet
kuudella Joulukalenterilla,
äänikirjalla Joulukalenteri
Special ja Teinikalenterilla
lapsia, nuoria, syrjäytyneitä,
koulun nuorisotyötä ja saarikoulun toimintaa. Hyväntekeväisyyshanke sai alkunsa vuonna 2013, kun kirjailija Juha Mäntylä kokosi yhteen 24 dekkaristia,
joiden novelleista koottiin ensimmäinen antologia
Joulukalenteri – 24 jännityskertomusta (2014, loppuunmyyty). Sittemmin osa kirjoittajista vaihtui jokaisessa
antologiassa, ja yhteensä noin 60 kirjoittajaa on osallistunut jouluiseen hankkeeseen.
Kun yhteisöllisyydestään tunnetut Reunan kirjailijat ostivat oman kustantamonsa vuonna 2021, uusi
osakeyhtiö Reuna Publishing House päätti jatkaa
lahjoitustoimintaa tavalla joka sille luontevimmin
sopii: kirjoittamalla. Vuoden 2022 lahjoituspottiin
otetaan mukaan myös aiempien painettujen julkaisujen, e-kirjojen ja äänikirjan tuotot. Kertynyt summa
julkistetaan 10.12.2022.

K U VA H E N N A V I R É N

Reunan lahjoituspotti
on jo yli 6 000 euroa

Tue lapsiperheitä
lukemalla kirja!

Ilona Pilli
Pelastakaa lapset ry, Anjalankoski
Joulukalenteri Special -äänikirjan naisääni

Pieni erä jäljellä:

Joulukalenteri
– Hotelli Sylvia
REUNA 2020
OV H 21,90
ISBN 978-952-355-056-8

9 789523 550568

Joulukalenteri
– Tapahtuu näinä päivinä
REUNA 2019
OVH 21,90
IS BN 978-952-355-008-7

9 789523 550087
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS

True crimea ﬁktiolla
höystettynä
ILMEST YY
SSA
HEINÄKUU
2022

T

alouselämä-lehden toimittaja Vilmalotta Henriksson lähtee sukunsa juurille Inkeroisiin selvittämään, mikä on Stora Enson Anjalankosken tehtaiden
sitkeähenkisyyden salaisuus. Tehdaslaitos vain porskuttaa, vaikka media on povannut sen sulkemista jo
parikymmentä vuotta.
Vilmalotan isoisän naisystävä on kävelevä paikallishistoria, ja pian toimittaja huomaa tietävänsä kaikki
kiinnostavat ihmiset ja tapahtumat Anjalankoskelta
sadan vuoden ajalta. Syy tehtaiden sitkeähenkisyyteen
selviää, mutta paikkakunnalla muhii toisenlainen salaisuus.
Käynnistikö Inkeroisten tehtaiden portilla vuonna 1918
ammuttu pistoolinlaukaus selvittämättömien henkirikosten ketjun, joka ulottuu tähän päivään asti? Mitä tarkoittavat arvoitukselliset mustat kynttilät? Kun kaikki
lopulta selviää, Vilmalotta ei ole ollenkaan varma, olisiko hän halunnut tietää.

K U VA S E N J A M A L I N

Moniulotteinen romaani pursuaa teollisuus- ja rikoshistoriaa. Tositapahtumat on taitavasti nivottu murhantäyteiseen juoneen.

IS BN 978-952-355-147-3

NIMEKE

Anjalankosken salaisuus

9 789523 551473
TEKIJÄ Risto Malin

OVH 26,90

K ANS I ja TAIT TO Jaana Rautio
S IDOS pehmeäkantinen, liepeet
KOKO 148 x 210 mm

S IVUT noin 200

KL 84.2

Helsinkiläinen pitkän linjan toimittaja Risto Malin syntyi Inkeroisissa ja asui lapsuutensa ja nuoruutensa Anjalassa. Jäädessään eläkkeelle 2020 hänellä oli journalistiuraa takana 45
vuotta, joista 35 Talouselämä-lehden toimittajana ja uutispäällikkönä. Anjalankosken salaisuus on Malinin ensimmäinen romaani.
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS • RUNOT

Kun syöpä pysäyttää
– Runoja elämästä, kuolemasta ja toivosta
En ole kuolemassa vielä
olen elämässä
olen syntymässä uudelleen
syttymässä
Palamassa kirkkaammin
loistamassa sinisellä liekillä
Hurjana
Vapaana
Villisti kipinöimässä
räiskymässä
loppuun saakka

E

lämänmakuisessa runokirjassa pureudutaan syvälle elämän ja kuoleman kysymyksiin. Rintasyöpädiagnoosin jälkeen mikään ei ole niin kuin ennen. Pian
pintaan nousee toivo: en ole kuolemassa vielä.
Kirjailijan ottamilla valokuvilla kuvitettu teos luo
tunnelmia, tarttuu ohikiitäviin hetkiin ja tarkastelee
maailmaa uuden tilanteen tuomien silmälasien läpi.
Pianonsoiton lehtori, filosofian tohtori Johanna
Hasu on kirjoittanut aiemmin kaksi runokirjaa,
pianonsoiton alkeisoppikirjan Klaavi Kettu Musiikkimaassa sekä psykologisen trillerin Roihu.

ILMEST YY
A
ELOKUUSS
2022

Aiempia runokirjoja pieni erä jäljellä:
IS BN 978-952-355-139-8

NIMEKE

En ole kuolemassa
vielä

9 789523 551398
TEKIJÄ Johanna Hasu

OVH 18,00

K ANNEN ja S IS ÄS IVUJEN KUVAT Johanna Hasu
K ANNEN S UUNNIT TELU ja TAIT TO Paula Heiäng

Karataan
REUNA 2019
TA R J OU S 8,00
I S B N 978-952-355-011-7

9 789523 550117

Kurjet palaavat vielä
REUNA 2018
TAR JOUS 5,00
ISBN 978-952-7221-52-5

9 789527 221525

S IDOS pehmeäkantinen, liepeet

KOKO 140 x 210 mm

S IVUT noin 50

KL 82.2

Kirjan tuotoista osa lahjoitetaan
Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna
Finland ry:lle. Yhdistys tarjoaa tietoa,
tukea ja toivoa kaikille, joita rintasyöpä
koskettaa.
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS • KEVÄÄN 2022 UUTUUDET

Kevään 2022 uutuudet
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ILMEST YY
HUHTI
KUUSSA
2022

T

osipohjainen maahanmuuttajatarina sadan vuoden takaa.
Kirjailijan isoäiti pakeni Inkeristä, asettui Kotkaan ja pyrki kaikin
tavoin olemaan tavallinen suomalainen, vaikka kaipuu kotiseudulle
ei hellittänyt. Romaanissa on kiehtova kaksitasoinen rakenne, jossa
lapsenlapsi kommentoi mummonsa tarinaa ja kyseenalaistaa kuvittelemansa: ehkä kaikki tapahtuikin
aivan toisin ja kertoja romantisoi
nuoren naisen päätökset.

K

iitellyn Pajarit-romaanin jatkoosa kuvaa elimäkeläisen Valton suvun elämää 1920-luvun lopulla. Pirtun salakuljetusta ja kauppaa harjoittavan suvun liiketoiminta kukoistaa, mutta kauanko hyvä
onni voi jatkua, kun perässä ovat
sekä sinnikkäät poliisit että häikäilemättömät kilpailijat? Suvun
vahvojen naisten ja itsetietoisten
miesten väliset jännitteet takaavat sen, että kotielämässäkin kuohuja riittää.

U

N IM E K E Katrin kahdet kengät

NIMEKE Keisari

NIMEKE Mustissa vesissä

T E K IJ Ä Päivi Taussi

TEKIJÄ Kari Valto

TEKIJÄ Minna Mikkanen

S I D OS pehmeäkantinen, liepeet

SID OS pehmeäkantinen, liepeet

S IDOS kovakantinen

S I V U T 167

SIVUT noin 400

S IVUT 187

OV H 24,90

OVH 32,90

utuusdekkarissa nuorenparin unelma mökki-idyllistä muuttuu hyytäväksi jännitysnäytelmäksi. Pihla on mökillä paljon yksin, ja kun outoja asioita alkaa tapahtua, Henri luulee yksinäisyyden saavan vaimon sekoamaan. Pihlakin alkaa epäillä mielikuvituksen tekevän tepposia, kunnes hänen on pakko alkaa itse selvittää, kenen saapas löytyy suolta,
kuka ullakolla käy ja mikä naapurin alfauros oikein on miehiään.

OVH 32,90

IS B N 978-952-355-118-3

ISBN 978-952-355-130-5

IS BN 978-952-355-119-0

9 789523 551183

9 789523 551305

9 789523 551190

Uusia painoksia

Kari Valton romaani Pajarit,
2. painos maaliskuussa 2022

V

eijariromaani höyrylentokoneen kehitys- ja rakennustyöstä 1800-luvun loppuvuosina.
Rakentajille Aimo Heinämaalle ja
Toivo Lübeckille on luotu todentuntuinen henkilöhistoria, ja kirjassa on jopa ”lentoveneen” piirustuksia ja vaikuttava lähdeluettelo.
Laitteen suunnittelu, hankkeen
rahoitus ja materiaalien hankinta onnistuvat onnekkaiden sattumien kautta, mutta prototyypin
valmistumisesta Vääksyssä tietää
vain harva.

A

N I M E K E Täyttä höyryä taivaan sineen

NIMEKE Rakkautta röttelössä

T E K I J ÄT Olli Sarpo – Simo Heinonen

TEKIJÄ Asta Ikonen

S ID OS pehmeäkantinen, liepeet

SID OS kovakantinen

S IV U T 226

SIVUT 144

OV H 28,90

I S B N 978-952-355-120-6

9 789523 551206

nni perii tuntemattomalta
sedältään siirtolapuutarhamökin. Velipuolensa Jopin kanssa hän alkaa remontoida ja sisustaa ränsistynyttä mökkiä myyntikuntoon. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun naapurimökissä asuukin
ihana Juuso seuranaan Jopin silmää miellyttävä sisarpuolensa Sofia. Väärinkäsitys seuraa toistaan,
mutta kesän mittaan alkaa näyttää
siltä, että mökkiä ei myydäkään.
Romanttisen sarjan viides kirja.
Selkomukautus J. S. Meresmaan
fantasiakirjasta Naakkamestari,
2. painos maaliskuussa 2022

OVH 27,90

ISBN 978-952-355-131-2

9 789523 551312

Maija Niinimäen nuortenkirja
Viljami Vitikainen – Nolointa ikinä,
2. painos huhtikuussa 2022
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KOTIMAISET LASTEN JA NUORTEN KIRJAT

Odotettu jatko-osa
Viljamin tarinaan

V

iljami ei voi vieläkään asua omassa kodissaan,
koska hänen vanhempansa eivät ole saaneet elämäänsä raiteilleen. Sijaisperheessä Annan ja Mikon
luona Viljami joutuu entistäkin nolompiin tilanteisiin:
pesemään pyykkiä, tekemään töitä naapurin navetassa ja nostamaan perunoita. Kanojen lämmittäminen ilmojen viiletessä ei sekään ole helppoa. Urpo propellihattuineen, Ruusu kotileikkeineen ja Amelie teineilyineen eivät tee elämästä ainakaan normaalimpaa.
Koska on syksy, Viljami joutuu kouluun. Uusi koulu on täysin erilainen kuin Viljamin vanha koulu. Se
on järjettömän pieni, keskellä ei mitään, lintsaaminen
on vaikeaa, oppilaat outoja ja opettaja nolo. Jos Viljami kestäisi täällä jouluun asti, se olisi ihme. Jokohan
hän joulun jälkeen pääsisi takaisin omaan kotiinsa ja
omaan kouluunsa? Olisiko hän edes valmis lähtemään
Korvensyrjän sijaiskodista?

ILMEST YY
SA
LOK AKUUS
2
202

Kirja on edeltäjänsä tavoin lyhyt ja helppolukuinen. Aihe
sen sijaan ei ole helppo. Kirjassa käsitellään vaikeita
ja rankkojakin asioita – mutta lapset ja aikuiset hurmannut huumori kukkii myös sarjan toisessa kirjassa.

IS BN 978-952-355-144-2

NIMEKE

Viljami Vitikainen –
Nolommaksi menee

9 789523 551442
TEKIJÄ Maija Niinimäki

IK ÄS UOS ITUS 8+
OVH 25,90

K ANNEN PIIRROS ja KIR JAN KUVITUS Anna Ring
TAIT TO Paula Heiäng
S IDOS kovakantinen

KOKO 150 x 210 mm

S IVUT noin 80

KL N84.2

Maija Niinimäki (s. 1981) on kouvolalainen kolmen lapsen äiti ja luokanopettaja, joka on toiminut myös Lukeva
Kouvola -hankkeen lukukoordinaattorina. Hän haluaa kirjoittaa lapsille ja nuorille heitä kiinnostavaa ja innostavaa lukemista.
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Viljamin tarinan
ensimmäinen osa

PYYDÄ TARJOUS KIRJOISTA
KOKO LUOKALLE!
tilaukset@reunakirja.ﬁ

Viljami
lukuprojektiksi
kouluihin!

K

ausalan koulu tilasi 35 Nolointa ikinä -kirjaa ja teki
lukemisesta luokan yhteisen seikkailun. 6.-luokkalaiset myös ideoivat yhdessä opettajan kanssa kirjaan liittyviä tehtäviä, joissa jokainen pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan, vaikkapa piirtämään, askartelemaan, kirjoittamaan tai näyttelemään.

V

iljami joutuu muuttamaan
omasta kodistaan sijaisperheeseen maaseudulle. Korvensyrjässä
ei saa kiroilla, pelikoneita ei tunneta, trampoliinilla hypitään pehmokypärä päässä ja kanalasta kerätään
kakkaisia munia. Nolointa ikinä!
Toisaalta oman huoneen ovea ei
tarvitse lukita yöksi, ei tarvitse pelätä, on ruokaa. Ehkä nolo elämä
voi olla ihan ok.

Viljami Vitikainen – Nolointa ikinä
REUNA 2021, 2. painos 2022
OV H 24,90
IS B N 978-952-355-085-8

9 789523 550858

Kirjat sopivat erinomaisesti luettavaksi alakoulun 3.–6.
luokkien oppilaille. Kausalan koulussa ideoitujen tehtävien pohjalta kirjailija on rakentanut pedagogisen
paketin (PDF), jonka kirjoja tilaava koulu saa maksutta käyttöönsä. Tehtävät ovat monipuolisia, ja oppilaat saavat mm. miettiä, millaisessa talossa olisi noloa
asua, millainen kauppalappu nolottaisi eniten – tai millainen opettaja olisi noloin ikinä!

Lukijoiden palautteita
Helppolukuinen.
Tässä tulee
monia tunteita
esiin.

KIROILUVAROITUS!

Mun mielestä
kirja kertoi hyvin
11-vuotiaan näkökulmasta. Ei tullut
tylsää, kun luki.
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KOTIMAISET LASTEN JA NUORTEN KIRJAT

Muutosten riparikesä
R

ippikoulu, leiri, lipunnostot ja nuotioillat – Japea
ei voisi vähempää kiinnostaa. Koko ripari olisi
saanut jäädä väliin, mutta hemaiseva tyttöystävä Jassu ja odotettavissa olevat lahjarahat siintelevät silmissä. Alkuangstin hälvettyä Jape tempautuu tahtomattaan mukaan menoon.
Itse kukin tuntuu muuttuvan lyhyen leirin aikana.
Jassukin. Jape yrittää sinnitellä tuuliviirin lailla pyörähtelevän tyttöystävän perässä, mutta myös Sannu-isosen
samettinen iho ja nauravat silmät alkavat vetää Japea
puoleensa. Japen tunteet alkavat lämmetä toden teolla, vaikka hän pitääkin tyttöä vain kiehtovana haaveena. ”Siksikö, että Sannu on musta?” paras ystävä kysyy.
Naimalupa on kertomus viisitoistavuotiaan Japen riparikesästä. Lukijalle avautuu riparilaisen tunteiden kirjo pelkoineen, pettymyksineen, riemuineen ja rakastumisineen. Hauskanpidon lomassa Jape puntaroi eri
sukupolvien ajatusmaailmojen eroja, ulkonäköpaineita ja erilaisuuden kohtaamisen vaikeutta.

ILMEST YY
SA
SYYSKUUS
2
2
20

IS BN 978-952-355-142-8

NIMEKE

Naimalupa
IK ÄS UOS ITUS 12+

K U VA S T U D I O E V E L I I S A

9 789523 551428
TEKIJÄ Minna Mikkanen

OVH 24,90

K ANS I ja TAIT TO Jaana Rautio
S IDOS kovakantinen

KOKO 150 x 220 mm

S IVUT noin 140

KL N84.2

Minna Mikkanen käsitteli kiellettyä rakkautta myös aikuisten romaanissaan Kotijoukot, jossa suomalainen maalaistyttö rakastuu venäläiseen sotavankiin. Mikkasen tuoreen
dekkarin Mustissa vesissä esittely sivulla 8.
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Eläinrakkaus
yhdistää riitapukarit

Kevään 2022 uutuus
Viides Ponikartanokirja

ILMEST YY
SA
SYYSKUUS
2022

S

tellan äiti löytää lukioaikaisen ihastuksensa Juhon ja
menee tämän kanssa yhteen. Mukaan kauppaan tulee Juhon tytär Vilja, Stellan mielestä tosi ällöttävä vuotta
nuorempi hiirulainen samasta koulusta. Kaikki koettavat
ensin asustaa yhdessä Stellan äidin asunnossa, mutta pienissä tiloissa homma vain kärjistyy.
Uusi isukki ja äiti ostavat isomman asunnon, mutta muutto viivästyy, koska asunto ei vapaudukaan luvatussa ajassa. Tytöt lähetetään Kaviolan ratsastuskoulun
kesäleirille pois jaloista. He ovat tietenkin menomatkalla
kaikkea muuta kuin kavereita, mutta kuinkas ollakaan,
ykskaks syttyvä heppainnostus yhdistää nämä riitapukarit. Ja kun Stella huomaa Viljankin pitävän kanoista, tallikissasta ja muista ratsastuskoulun eläimistä,
leiriltä palaavat kotiin... siskokset!

P

epin, Elsan ja Matleenan jokaisella
lomalla ponikartanossa on tähän asti tapahtunut rikos, joten nytkin tytöt tarkastelevat pääsiäisvieraita sillä silmällä.
Uskomatonta mutta totta, tällä kertaa
kauppiaanrouvan arvokas sormus katoaa.
Mutta tytöt ovat epäluuloisia. Kyseessä voi
olla vakuutuspetos, tai joku pitää heitä
pilkkanaan. Kirjavan vierasjoukon taustat ja liikkeet on pakko tutkia, ja ratkaisu
löytyy yllättävältä taholta.

NIMEKE Ponikartanon pääsiäinen
IS B N 978-952-355-143-5

NIMEKE

IK ÄS UOS ITUS 10+

Stellan eläinystävät

TEKIJÄ Asta Ikonen

IK ÄSUOSITUS 12+

9 789523 551435

S IDOS kovakantinen
S IVUT 127

OVH 24,90

IS BN 978-952-355-121-3

T E K I J Ä Asta Ikonen

OV H 17,90

K A N N E N K U VA Porvoon ratsutalli

TAIT TO Paula Heiäng

S I D OS liepeellinen pokkari

KOKO 110 x 177 mm

S I V U T noin 150

KL N84.2

9 789523 551213
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KOTIMAINENTIETOKIRJAT
KOTIMAISET
KAUNOKIRJALLISUUS • KEVÄÄN 2020 UUTUUDET

Haudattujen haaveiden Hellas
herää henkiin yhä uudelleen
E

i ole toista kansaa, joka olisi synnyttänyt kaikkialla tunnettuja tarinoita ja myyttejä yhtä paljon kuin
kreikkalaiset. Läntinen sivilisaatio rakentuu yhä niin
vahvasti helleenien antiikin aikaiseen ajatteluun, että monet päivittäin käyttämistämme sanoistakin ovat
kreikkaa. Paradoksi onkin, että Kreikka on ollut miltei
koko olemassaolonsa ajan muiden alistama maa ja sen
kansalaiset usein ylenkatsottuja toisen luokan eurooppalaisia. Myös sana paradoksi on kreikkaa.
Kreikka on haudattujen haaveiden maa. Vuosisatojen
ajan se on vaalinut jaloja ihanteita ja toiveita paremmasta huomisesta. Kerta toisensa jälkeen ovat kansan
erehdykset (hamartia) ja kärsimykset (pathos) kuitenkin romahduttaneet unelmat onnesta kuin kreikkalaisessa tragediassa. Aivan kuin maa olisi myös historiansa vanki.

Aleksanteri Suuri taisteli Issoksessa itsensä
lukemattomiin historioihin ja taideteoksiin.

ILMEST YY
SA
SYYSKUUS
2022

Venetsialaisten rakentama Methonin linnoitus Peloponnesoksella
on yksi vieraan vallan muistomerkeistä Kreikassa.

14

Antiikin kauppakaupungista Korintista jäivät jäljelle
vain rauniot, kun roomalaiset tuhosivat kaupungin.

Reunan persoonallisia
matkakirjoja
Kreikkalaiset ovat oman tarunsa Sisyfos, jonka on aloitettava työnsä alusta kerta toisensa jälkeen. Ensin heidän piti todistaa olleensa euromailta saatujen apupakettien arvoisia, sitten koronapandemia sysäsi kansan jälleen ahdinkoon. Mutta pahemmastakin jamasta he ovat selvinneet, muistuttaa toimittaja Reijo
Hämäläinen kirjansa tarinoissa. Alistettu Ateena on
kokeneen kirjoittajan luotaus Kreikan historiaan, joka on läsnä myös nykypäivänä. Kirjan puheenvuorojen ja kuvien avulla matkailijalle avautuu uusia näkökulmia kohteeseen.
I S B N 978-952-355-145-9

NIM EKE

Alistettu Ateena

Sanna Lönnfors:
Israelin auringon palasia
REUNA 2021
OVH 26,90

Helena Miettinen –
Aune Kämäräinen:
Inkeriläisten mailla
REUNA 2021
OVH 24,90

9 789523 551459
T E K I J Ä Reijo Hämäläinen

OV H 34,90

K A N S I ja TA IT TO Jaana Rautio

KOKO 150 x 210 mm

S IV U T noin 260, 25 värivalokuvaa

SIDOS kovakantinen

KOKO 150 x 210 mm

KL 46.85

Timo Trygg:
Mökki Murciassa
(2019)
TARJOUS 10,00

Pirjo Mellanen:
Mirësevini! – Kymmenes
vuosi toisessa kotimaassa
(2019)
TARJOUS 10,00

Reijo Hämäläinen on kotkalainen pitkän linjan toimittaja
ja tietokirjailija. Hämäläinen tempautui nuorena valtiotieteen
opinnoista journalismin palvelukseen tultuaan valituksi
Ylioppilaslehteen. Hän on kirjoittanut tusinan kirjoja, pääasiassa kymenlaaksolaisesta lähihistoriasta sekä viestinnästä. Kreikkaan, sen kulttuuriin ja historiaan hän on tutustunut
kymmenillä matkoillaan.

Leena-Kaisa Laakso:
Tämän maailman reunalla
(2018)
TARJOUS 10,00
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KOTIMAISET
KAUNOKIRJALLISUUS • KEVÄÄN 2020 UUTUUDET

Musiikkifestarin
takahuoneesta
U

utuuskirja raottaa esirippua musiikkialan suurtuotantojen kulisseihin. Mitä artisti toivoo riderissaan ja miten toiveet toteutetaan? Miten ympäristöasiat huomioidaan ja miten tapahtumalupaviidakossa
seikkaillaan?
Luovien alojen projektiluontoinen työtapa, arvojohtaminen, musiikkialan eettinen ohjeisto ja työssä jaksaminen ovat kirjan keskeisiä teemoja. Lukija saa vastauksen myös siihen, kätkeytyykö artistituottajan arkeen
glamouria ja millaista osaamista työ vaatii tekijältään.
Ääneen pääsevät ammattilaiset, jotka kertovat urapoluistaan ja näkemyksiään artistituotannosta. Eturivin artistit kuten Timo Lassy, Hildá Länsman,
Jesse Markin ja Lxandra avaavat hyviä ja huonoja
esiintymiskokemuksiaan.

K U VA H E N N A V I R É N

ILMEST YY
SA
SYYSKUUS
2022

Teos kuvaa musiikkialan kirjallisuudesta aiemmin sivuun jäänyttä ammattialaa. Siinä on arvokkaita ohjeita ja kokemustietoa taiteilijoiden kanssa työskentelystä. Tutkimuksen pohjalta syntynyt teos sopii kulttuurialan opintoihin.

IS BN 978-952-355-146-6

NIMEKE

Backstagella – artistituottajan
käsikirja

9 789523 551466
TEKIJÄ Maiju Talvisto

OVH 29,80

K ANS I ja TAIT TO Paula Heiäng
S IDOS pehmeäkantinen

KOKO 148 x 210 mm

S IVUT 160

KL 06.5

FM, MuM Maiju Talvisto työskentelee Flow Festivalin artistituotannon ja esiintyvien taiteilijoiden parissa. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Pori Jazzissa. Vuonna 2019 Maiju palkittiin taide- ja kulttuurialan asiantuntijana.
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KOTIMAISET TIETOKIRJAT

Onko urheilumenestyksen taustalla
harjoittelu, ympäristö vai geenit?
U

utuuskirjassa haastatellaan kymmentä suomalaista, eri lajeissa menestynyttä huippulahjakkuutta. Hilkka Riihivuori, Ari Paunonen, Hanna
Teerijoki, Susanna Rahkamo, Petri Keskitalo, Jere
Lehtinen, Joni Turunen, Hannu Manninen, Teemu
Tainio ja Tomi Tuuha edustavat myös monipuolisesti
eri aikakausia, kesä- ja talvilajeja, yksilö- ja joukkuelajeja.
He ovat kaikki varhaislahjakkuuksia, jotka ovat aloittaneet harjoittelun lapsina. Haastatteluihin pohjautuvassa kirjassa he kertovat lapsuuden ja nuoruuden taustat sekä kehityspolkunsa käännekohdat. Usein matkan
varrelle on osunut onnekkaita sattumia. Tarinat tuovat
myös lisävaloa siihen, onko lapsuuden monilajisuudella merkitystä ja mikä rooli on 10 000 tunnin harjoitusmyytillä. Urheilijat kertovat avoimesti kehityksestään,
onnistumisistaan ja siitä, mitä tekisivät nyt toisin.

ILMEST YY
SA
SYYSKUUS
2022

Teos on hyvä tietolähde junioriurheilun ja valmennuksen parissa työskenteleville. Kirja on kiinnostavaa
luettavaa myös ”nuorelle lupaukselle” itselleen ja urakehitystä seuraaville penkkiurheilijoille.

IS BN 978-952-355-140-4

NIMEKE

Lahjakkuuden lähteillä

9 789523 551404
TEKIJÄ Hannu Pelttari

OVH 32,90

K ANS I ja TAIT TO Jaana Rautio
S IDOS kovakantinen

KOKO 150 x 210 mm, mv-kuvia

S IVUT noin 200

KL 79.1

Hannu Pelttari on urheiluteemoihin erikoistunut
tietokirjailija.

Bulletin
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Lisää kanafarmarin kommelluksia
L

ukijat hurmannut Kanavointia-kirja saa jatkoa.
Nyt tutuksi tulleessa kanalassa siipeilee uusi parvi
ja lemmikkieläinkokematon emäntäkin alkaa jo ymmärtää, mistä kana pissii. Vaikka kanoja hoivataankin nyt jo vankalla kokemuksella, riittää hoidokeilla
nokankoputtamista. Kanafarmari kirjoittaa tapahtumista someen ja näin syntyy päiväkirjamainen kuvaus
kesäkanojen arjesta.
Kanojen ja farmarin toilailut ja tapahtumat saavat lukijankin pyrstösulat pörhistymään ja nokan virneeseen. Kanatarinoiden oheen on tällä kertaa pujotettu
runoja ja kahden siskoksen kirjeenvaihtoa. Sattumuksia
siivittää Minna Lucanderin hauska ja oivaltava kuvitus.
Kirjat sopivat hyvin lahjaksi kaikenikäisille. Kesäkanojen kasvatus on yhä suositumpaa, ja kirjoista saa myös
kullanarvoista kokemustietoa.

ILMEST YY
SA
SYYSKUUS
2022

IS BN 978-952-355-141-1

NIMEKE

Kanavoimaa

9 789523 551411
TEKIJÄT Sari Rajulin (teksti),
Minna Lucander (kuvitus)

OVH 18,90

K ANNEN S UUNNIT TELU ja TAIT TO Paula Heiäng
S IDOS pehmeäkantinen, nelivärikuvitus
KOKO 115 x 115 mm

Sarjassa aiemmin ilmestynyt
Rajulin–Lucander:
Kanavointia
REUNA 2018, 2. painos 2021
OV H 16,90
ISBN 978-952-7221-63-1

9 789527 221631
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S IVUT noin 70

KL 67.44

KOTIMAISET TIETOKIRJAT • ERIKOISSANAKIRJA

Ylvästele eli brassaile!
K

ukapa ei haluaisi vaikuttaa sivistyneemmältä ja viisaammalta kuin todellisuudessa onkaan? Se onnistuu helposti vaihtamalla yksi sana toiseksi.
Sivistyssanat ovat kirjoitetun ja puhutun kielen doping, sillä erolla urheilun dopingiin, että sitä ei testata, siitä ei voi jäädä kiinni, eikä siitä ole määrätty rangaistuksia (= sanktioita). Hyvin sijoitettu sivistyssana antaa käyttäjästään hienostuneen ja sivistyneen
(= sofistikoituneen) vaikutelman, vaikka viestin sisältö
olisi yhtä höttöä kuin ilman sivistyssanaa.
Ylvästele! Käänteinen sivistyssanakirja on jokaisen
kielenkäyttäjän unelma. Tarkoitus ei ole opetella koko
kirjaa ulkoa, vaan omaksua (= appersipioida) omaan
käyttöön muutamia valittuja sanoja, joilla voi osoittaa
olevansa jotain muuta kuin tavallinen rahvas.

ILMEST YY
SA
SYYSKUUS
2022

IS B N 978-952-355-138-1

Kirjassa on esimerkit sanojen käytöstä sekä
ääntämisohjeet.

NIMEKE

Ylvästele! Käänteinen
sivistyssanakirja

rahallinen tuki = subventio
Lissu pyysi äidiltään subventiota.

9 789523 551381
T E K IJ Ä Jukka Sakki

OV H 21,90

K A N N E N K U VA Jukka Sakki
TA I T TO Paula Heiäng

SID OS pehmeäkantinen, liepeet

S I V U T noin 200, 1 500 sanaa selityksineen
KOKO 150 x 150 mm

havainto = perseptio
Penasta ei ole lauantain jälkeen minkäänlaista
perseptiota.

KL 87.038

mainostekstin kirjoittaja = copywriter
[kopi raitter]
Kukahan copywriter tämänkin lauseen on
keksinyt!

Lue kirjoittaja
J U K K A S A K I N H A A S TAT T E LU
sivulta 24.
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Taas visaillaan!
V

ILMEST YY
SA
SYYSKUUS
2022

uonna 2021 ilmestynyt viikkovisa Tosi hukassa? saa jatkoa. Penaalin terävin jatkaa siitä mihin jäätiin, eli pirulliset kysymykset monivalintavastauksineen pääsevät tyydyttämään visailukansan
moninaisia tarpeita.
Kysymysten kirjo ulottuu laidasta laitaan. Jokainen
voi olla nero alallaan, mutta vain harva tietää kaikesta
kaiken. Siksi kirja sopii erinomaisesti vaikkapa illanviettoihin, joissa pulmia voi käydä läpi joukkueissa
ja kaikilla on mahdollisuus olla tärkeä osa tiimiään.
Vastauksissa ei aina kannata luottaa ensi tuntumalta
uskottavimpaan, sillä mukaan on kätketty koukkuja,
jotka tietäväisinkin voi tietämättään nielaista.
Penaalin terävin on yhden sortin trivial pursuit,
joka voi toimia uteliaille sieluille myös yleistiedon
vinkkikirjana, mikäli viitseliäisyys riittää oikeiden
vastausten tarkempaan syyniin.

IS BN 978-952-355-137-4

NIMEKE

Penaalin terävin – Viikkovisa 2

9 789523 551374
TEKIJÄ Jari Kurittu

OVH 18,90

K ANNEN PIIRROS Simo Heinonen
K ANNEN S UUNNIT TELU ja TAIT TO Paula Heiäng
S IDOS pehmeäkantinen

KOKO 115 x 115 mm

S IVUT noin 120

KL 79.814

Sarjassa aiemmin ilmestynyt

Kirjoittaja on järvenpääläinen elämän moniottelija, jonka
sydäntä lähellä ovat maantiede, teatteri, jalkapallo, hyvä
ruoka ja juoma sekä vähän politiikkakin. Ei pidä hämmästyä,
jos kirjan kysymyksissä näkyvät paikoin myös henkilökohtaiset mieltymykset.
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Jari Kurittu:
Tosi hukassa? Viikkovisa
REUNA 2021
OVH 18,90
IS BN 978-952-355-103-9

9 789523 551039

KÄÄNNETTY TIETOKIRJALLISUUS • ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

Moniäänistä keskustelua ilmastosta
I

lmaston lämpeneminen on totta, mutta onko se
pelkästään huono asia? Ilmastonmuutoksesta on tullut valtapoliittinen, taloudellinen ja ideologinen kuuma
peruna, vaikka maapallon historiaa ajatellen lämpeneminen ei ole uutta. Sekä ihminen että eläin- ja kasvikunta ovat aina sopeutuneet lämpenemiseen, koska
muutos tapahtuu hitaasti.

Kaksi ilmastotutkijaa esittää kirjoissaan laskelmia
ja tutkimustuloksia, jotka herättävät kysymään, olemmeko korjaavissa toimenpiteissä oikealla tiellä vai
tuhlaammeko resursseja turhiin toimiin. Rohkeista
toisinajattelijoista Michael Shellenberger vieraili Suomessa marraskuussa 2021 ja Bjørn Lomborg saapuu
kertomaan näkemyksistään keväällä 2022. Molemmat
kirjat on suomentanut LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Antti Lehtniemi.

ILMEST YY
MAALIS
KUUSSA
2022

UUTUUS

”M

aailmanloppu tulee 12 vuoden kuluttua!” Monissa maissa on nähty, että katastrofiuutiset saavat erityisesti lapset ahdistumaan. Tämä kirja antaa toivoa: asiat ovat paremmin kuin meille kerrotaan. Korjaukset pitää tehdä järkevästi ja tehokkaasti, jotta saadaan hyvinvointia, terveyttä, vaurautta ja tasa-arvoa.
Kirjojen teemoja ovat mm. energiatiheyden merkitys sähkön tuotannossa ja maanviljelyssä, köyhien
maiden auttaminen ja nykyistä tehokkaammat keinot hiilipäästöjen vähentämiseen. Itsekin 30 vuotta
luonnonsuojelijana toiminut Shellenberger kysyy,
ajavatko suuret luonnonsuojelujärjestöt vilpittömästi
luonnon asiaa ja paljonko toimiin vaikuttaa se, mistä
järjestöt saavat rahoituksensa.

I

N I M E K E Ilmasto lämpenee – maailmanloppu peruutettu

NIMEKE Väärä hälytys – Lämpeneminen ei tuhoa meitä

T E K I J Ä Michael Shellenberger

TEKIJÄ Bjørn Lomborg
Kovakantinen, noin 350 sivua
IS BN 978-952-355-123-7

Kovakantinen, 427 sivua
I S B N 978-952-355-122-0

OV H 32,90

9 789523 551220

lmastouutisissa vedotaan usein IPCC:n raportteihin, mutta onko niitä lainattu oikein? Onko kyse sään ääri-ilmiöistä vai äärimmäisestä liioittelusta? Entä lämpenemisen hyödyt, miksei niistä uutisoida? Kirjassa käytetään IPCC:n ilmastomalleja haittojen laskemiseksi ja toisaalta taloudellisia malleja kulujen arviointiin. Ilmastokysymyksessäkin tulisi valita paras, vaikuttavin ja edullisin vaihtoehto. Lääke ei
saa olla tautia pahempi.
Tanskalainen kirjailija ja ajatushautomo Copenhagen Consensuksen johtaja Bjørn Lomborg on politiikantutkimuksen tohtori, jota pidetään yhtenä kymmenestä vaikutusvaltaisimmasta ilmastopolitiikan kriitikosta. Tässä uudessa kirjassaan hän avaa realistisen
näkökulman ilmastonmuutokseen, ilmastopolitiikkaan
ja sen torjunnan kustannuksiin.

OVH 32,90

9 789523 551237
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Kevään 2022 uudet tietokirjat

ILMEST YY
HUHTI
KUUSSA
2022

J

ack Salomon Kotschack (s. 1915)
oli Helsingin juutalaisia. Hän
taisteli Suomen armeijassa talvi- ja
jatkosodissa, mutta karkasi Ruotsiin. Hämärissä olosuhteissa maahan tullutta suomalaispakolaista
pidettiin silmällä. Lahjakas tenniksenpelaaja ja naistenmies jätti
jälkeensä salaisuuksia, joita poika
Jan on onnistunut selvittämään.
Käännös ruotsinkielisestä alkuteoksesta (2021).

K

aksi erikoissairaanhoitajaa
kertoo rennosti ja huumorilla höystettynä kokemuksiaan kiinnostavissa hoidollisissa työyhteisöissä, alkaen uran alkuvuosista
80-luvulta. Vaikka sairaalassa sattuu ja tapahtuu, joskus hyvinkin
yllättäviä asioita, kaikkiin potilaisiin ja heidän elämäntarinoihinsa suhtaudutaan kunnioituksella. Kirjoittajien kaksoisammattien
(näyttelijä ja kirjailija) myönteiset
vaikutukset jaksamiseen hoitotyössä tulevat vahvasti esiin.

A

N IM E K E Salomonin salaisuus –
Juutalaisen sotilaskarkurin tarina
T E K IJ Ä Jan Kotschack
S I D OS kovakantinen, mv valokuvia
S I V U T noin 220
OV H 32,90
IS B N 978-952-355-124-4

NIMEKE Avaimet taskussa –

NIMEKE KGB:n talutusnuorassa

Sattumia sairaalassa
TEKIJÄT Ari-Matti Hedman ja
Kari Häkkinen
SID OS pehmeäkantinen, liepeet
SIVUT 183
OVH 28,90
ISBN 978-952-355-129-9

TEKIJÄ Lauri Jalkanen

rvi Olkosen tarina alkaa Inkeristä Tärölän kylästä, josta
perhe karkotettiin. Pitkä vaellus
päättyi Viroon, jossa Arvi opiskeli ja valmistui hyvin arvosanoin.
Hänen kykynsä huomattiin myös
KGB:ssä, joka johdatti nuorukaisen suomalaisen yrityksen palkkalistoille. Vuonna 2015 meijeriteollisuuden ja hevoskauppojen
parissa värikkäitä vaiheita kokeneet Arvi ja Lauri Jalkanen istuivat tarttolaisen ravintolan pöytään
ja alkoivat koota KGB:n vakoojan
elämäkertaa.

S IDOS pehmeäkantinen, liepeet
S IVUT 180

OVH 28,90

IS BN 978-952-355-125-1

9 789523 551251
9 789523 551244
9 789523 551299
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ILMEST YY
HUHTI
KUUSSA
2022

N

imestään huolimatta kirja
kuvaa Kotka–Kouvola-radan
syntyhistoriaa pilke silmäkulmassa. Humoristisen näkökulman luo
monesti jo ajallinen etäisyys, sillä
omana aikanaan vakavasti otettu
asia voi tänään näyttää kovastikin
koomiselta. Kirja koostuu 113 pienestä jutusta. Niiden kautta valottuu, miten rautatie on vaikuttanut
tavallisten ihmisten elämään. Jokaisen jutun yhteydessä on valokuva.

K

irja tarjoaa käytännön ohjeita pihan huoltoon ja uudistamiseen niin omaksi iloksi kuin
myyntiä varten. Sen lähtökohta on
jako käyttötarkoitukseltaan neljään ”huoneeseen”: Etupihan tulee
olla helppo pitää siistinä ja kutsuvana. Talouspihalla kasvatetaan
pikkuherkkuja ja säilytetään työvälineitä. Olopihalla nautitaan
ulkoilmaelämästä ja luontopihalla leikitään ja grillataan.

N

N I M E K E Kuivakiskoisia rautatiejuttuja

NIMEKE Pihan neljä huonetta

NIMEKE Rakenna itse –

T E K I J Ä Sakari Viinikainen

TEKIJÄ Merja Naroma

Leikkimökki, huussi ja kesäkeittiö

S ID OS pehmeäkantinen, liepeet

SID OS kovakantinen

TEKIJÄ Osmo Perälä

S IV U T 240

SIVUT 196

OV H 26,90

I S B N 978-952-355-126-8

9 789523 551268

OVH 32,90

ISBN 978-952-355-127-5

äillä seikkaperäisillä, kuvitetuilla ohjeilla aloitteleva hirsirakentaja toteuttaa piharakennelmat, joihin tarvitaan vain keveät
perustukset, ja lupa-asioissa ilmoitus kunnan rakennusviranomaisille riittää. Leikkimökki on erityisen hyvä kohde ensimmäiseksi
rakennukseksi. Kompostoiva käymälä tehdään pystyhirsistä. Kesäkeittiö jätetään puoliavoimeksi,
ja sen voi toteuttaa joko katteella tai ilman.

S IDOS kovakantinen
S IVUT noin 200,

OVH 36,90

runsas kuvitus
IS BN 978-952-355-128-2
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K U VA H E N N A V I R É N

Jukka Sakki
t-paidassa, jonka hän
sai kun oli kerännyt
6 kpl kansia Saarioisten
eineslaatikoista.

Esittelyssä Reuna Publishing Housen hallituksen jäsenet

Jukka Sakki
– ei kirjaa ilman huumoria
Kaikessa, mitä Jukka Sakki kirjoittaa, kukkii huumori. Joskus se piilottelee rivien välissä, ja
silloin se vasta naurattaakin. Vaikka asia olisi vakavakin, aina on varaa keventää. Itse hän
kutsuu vitsailua geenivirheeksi. Uuden kustantamon hallituksessa Jukka on it-vastaava.
TEKSTI: TARJA TORNAEUS

Lapsena oli aina kesä
Jukka asuu talossa, jonka hän rakensi parikymmentä vuotta sitten
äitinsä kotitilalle. Silloin perheellä oli pesänrakennusvietti, tenavat
olivat tulossa.
– Olin viettänyt lapsuuden kesät Anjalan Takamaalla mummo-
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lassa. Silloin aurinko paistoi aina ja
oltiin onnellisia.
Tilan koko on neljä hehtaaria ja
pihapiirissä on nurmikkoa 700 m2.
– Muistan sen siksi, että ala piti laskea, kun ostin ruohonsiemeniä.
Asumismuodon valinnassa ei
ole kyse siitä, että se tarjoaisi ihan-

teelliset olosuhteet kirjoittamiselle.
– Pikemminkin sillä on haitallinen vaikutus. Aina kun pitäisi kirjoittaa, joku ränni tai räystäslauta irtoaa ja sitä pitää mennä korjaamaan.
Tykkään asua näin siksi, että nautin rauhasta ja vapaudesta. On tilaa

10

kiperää

1 Maksalaatikko, rusinoilla vai
ilman?
Ei väliä, molemmat uppoaa.

2 Millä ajat?
Talvella Skoda Octavia, kesällä MB
SLK 2.3.

3 Mitä tulee mieleen sanasta mutka?
Maailman uteliain kollikissa,
kissoistani se uteliaampi ja
touhukkaampi.

4 Äänikirja vai painettu?
Painettu, paperilta luettu tuntuu
paremmalta.

nikkaroida, ja vettä voi heittää nurkan takana. Nurmikkoa voi leikata milloin lystää – paitsi ehkä ei silloin kun naapurilla on juuri rippijuhlat menossa.
Takamaa ei ole kuitenkaan aivan
korvessa, työmatka Kouvolan keskustaan kestää autolla 12 minuuttia.

Seitsemäs kirja tulossa
Sivulla 21 esitelty syksyn 2022
uutuuskirja Ylvästele! Käänteinen
sivistyssanakirja sai alkunsa siitä
kun vierasperäisten sanojen käyttö
alkoi ärsyttää eräässä kokouksessa.
– Puheenjohtaja käytti toistuvasti
prospekti-sanaa. Kokouksen lopussa hän kysyi, oliko kenelläkään mitään kysyttävää. Minä viittasin ja esitin kysymyksen: ’Mikä se prospekti on?’ Sain selityksen ja sivusilmällä havaitsin, että monen paikallaolijan kasvoille levisi helpottunut
ilme.
– Siitä lähtien olen tietoisesti välttänyt sivistyssanoja ja korvannut ne
suomalaisilla sanoilla. Välillä teen
niin, vaikka se kuulostaa hassulta.
Vanhoissa äidinkielen oppikirjoissa sijamuodoista käytettiin kuvaavia
suomalaisia nimiä, kuten ulkotulento
ja sisäolento. Eikö ole nurinkurista,
että nykyisin äidinkielen opetuksessa termit eivät ole äidinkielellä?

Jukan kirjalliseen tuotantoon sisältyvät
vuonna 2021 ilmestynyt Insinöörin keittokirja, tehtäväkirjat Pulmakirja – Aivojumppaa ja Kuka hoksaa,
vitsikirjat Vitsibonukset ja Yksinäismoralistin vitsit sekä mainio autokirja Asiallinen peli. Hän oli mukana Suuressa suomalaisessa taikatemppukirjassa, Reunan kirjoituskilpailun parhaimmistosta kootussa antologiassa Rata – 20 kertojaa
ja kirjoittajayhdistys Palttan antologiassa Sillat. Lisäksi hän on pakinoitsijana eli saivartelijana muutamissa lehdissä.
Seuraavassa Joulukalenteri-kirjassa Herkkua on siinä monenlaista
(ks. sivu 6) on mukana Jukan joulutarina. Itse tarinasta ei vielä ole kerrottavaa, koska sitä hän ei ole aloittanutkaan, mutta ruokalaji on selvillä:
se on tuunikka eli imelletty perunalaatikko. – En tee sitä tietenkään itse,
vaan lämmitän eineslaatikon.

5 Luetko muiden kirjoja?
Kaikkea muuta paitsi uskontoa ja
historiaa. Sarjakuvia kokoelmassani
on 15 hyllymetriä.

6 Mitenkäs se ruumiinkulttuuri?
Käytän kesällä kaiken vapaaajan suunnistukseen, sekä itse
suunnistamiseen että järjestely- ja
talkootehtäviin. Käyn sadat iltarastit
vuodessa.

7 Missä muussa paikassa on
mukavaa kuin kotona?
Lapinhulluus oireilee, siihen en ole
keksinyt muuta lääkettä kuin mennä
sinne. Hiihdän ja käyn jokaisella
majalla kaakaolla ja munkilla.

8 Mitä keräät ja miksi?
Kotimaisten jogurttipurkkien kansia,
maitotölkkien korkkeja (sitten
kun Niksi-Pirkassa on niksi, mitä
niillä voi tehdä, minulla on niitä jo
odottamassa), hedelmämerkkejä,
vanhoja öljykanistereita ja mopon
rekisterikilpiä.

9 Mitä kaipaat tv:stä?
Oikeita tietokilpailuja, joissa kisaavat
kummallistenkin erikoisalojen tietäjät.
Nyt tv:ssä on pelkkiä arvauskilpailuja
ja leikkivisoja.

10 Oletko vähänkään huolissasi siitä,

V I D E O H A A S TAT T E LU

Lue QR-koodi ja katso
Jukka Sakin haastattelu!

mitä maailmalle tapahtuu?
En ole huolissani ilmastonmuutoksesta, eniten minua vaivaa
politiikan viihteellistyminen.
Eduskunnan kyselytunti on kuin
päiväkodissa kuvattu.
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Uutisia
Pajarit-kirjasta kesänäytelmä

Uudet kotisivut reunakirja.ﬁ

Kesällä 2023 Elimäen nuorisoseura kantaesittää
kesäteatterille dramatisoidun näytelmän Pajarit,
joka pohjautuu Kari Valton viinatrokarisuvusta
kertovaan samannimiseen romaaniin. Valtot elivät
Pajari-nimisessä talossa Elimäen Moision kylässä.
Näytelmän tapahtumat sijoittuvat vuoteen 1928
ja perustuvat tositapahtumiin.

Uudet sivumme löytyvät osoitteessa www.reunakirja.ﬁ.
Sivuilla on uutisia kustantamosta, kirjailijoiden esittelyjä
ja linkki verkkokauppaan. Sivujen kautta pääsee myös
uutiskirjeen tilaajaksi ja nauttimaan kirjallisista eduista.

Näytelmän ohjaa Piia Kleimola.

Roihu-dekkari Tiiliskivi-ehdokkaana
Tampereen yliopiston kirjallisuudenopiskelijat valitsivat Johanna Hasun Roihun yhdeksi viidestä ehdokkaasta Tiiliskivi-palkinnon saajaksi. Raati luonnehtii
kirjaa näin: ”Psykologinen trilleri
täydellisestä murhasta. Murhasta,
jonka piti muuttaa elämä paremmaksi, päättää rankka elämänvaihe ja mahdollistaa uusi alku. Yksi
asia kuitenkin unohtuu – se, millaista elämä on kun harteilla on
murhaajan taakka.”

Reunan kirjakevät Kapsäkissä
Musiikkiteatteri Kapsäkissä Helsingissä järjestetään
19.4. Reunan uutuuskirjojen kavalkadi. Seuraa somea
ja kotisivuja.
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Anagrammitehtävä
Tunnistatko uutuuskirjat ja niiden tekijät:
Asia Kansalle (toim.): Kertojien laulu
Normi Silta: Jalosukuisen kassan lana
Juho Saanhan: Aluevesillä se komea on
Viktor Ala: Rae iski
Kimma Kanninen: Missä vessa tussi
Polla Siro ja Simon Oheinen:
Syaanivety eräänä hanttityö
Miika Nimiä Jani: Sanoimme kolmeen
Kimma Kanninen: Apua ilman
Anneta Kosi: Peräsintanko ääni anopin
Eero Hälinä Jämin: Tutina saattelee
Turpa Lahtinen: Alkukieltä lähde juhlan
Irjan Liraus: Naama vakio
Kaj Kukikas: Sälelevyt
Ari Jukurtti: Leenan väripinta
Katso vastaukset sivulta reunakirja.ﬁ.

Kantria ja kymerikkejä
Kulttuuritalo Wanhalla Rautakaupalla järjestetään heinäkuun alussa
Kymi Kantri -festivaalit, joilla on perinteisesti mukana myös kirjallisuus:
muusikkoelämäkerran julkistus, hyvä kattaus musiikkikirjoja myynnissä
kirjakaupalla ja pihateltoissa, musaohjelman tauoilla kymerikkejä.
”Kymerikki” on reunalaisten kehittämä paikallinen versio limerikeistä.

JOTAIN UUTTA, JOTAIN WANHAA, JOTAIN MURHATTUA

Kouvolan Dekkaripäivät 11.6.2022
Jännityksen ja rikoskirjallisuuden ystävät kokoontuvat Kouvolaan lauantaina 11. kesäkuuta
klo 10 alkaen. Haastattelut ja paneelikeskustelut ovat komeasti kaupungintalon salissa ja
näytteilleasettajat lämpiön ”sinisellä matolla”. Kirjailijavieraina mm. Antti Tuomainen, Milka
Hakkarainen, Risto Malin, Johanna Hasu ja Minna Mikkanen. Päivän avaaja on Stora Enson
viestintäpäällikkönä toiminut Hanna Myllyntausta ja juontajaparina Kini Laine ja Olli Sarpo.
Reuna kutsuu Dekkaripäivien osanottajat jatkoille Kulttuuritalo Wanhalle Rautakaupalle ja
tutustumaan Wanhaan kirjahalliin, jossa seinät huokuvat tarinoita. Kirjoja saa tuoda ja viedä
maksutta, tärkeintä on jännittäviin tarinoihin uppoaminen ja elämän rikastuttaminen lukemalla.

TILAUSKUPONKI
Täytä kpl-määrä ja kirjan nimi
_________ kpl ________________________________________________________________________________________
_________ kpl ________________________________________________________________________________________
_________ kpl ________________________________________________________________________________________
_________ kpl ________________________________________________________________________________________
_________ kpl ________________________________________________________________________________________
_________ kpl ________________________________________________________________________________________
_________ kpl ________________________________________________________________________________________
_________ kpl ________________________________________________________________________________________
_________ kpl ________________________________________________________________________________________
_________ kpl ________________________________________________________________________________________
Tällä tilauskupongilla saat uutuuksista ennakkotilaajan edut ja kulloinkin voimassa olevat kampanja-alennukset.
Hinnat sisältävät alv 10 %. Laskuun lisätään toimituskulut 5,-/tilaus.
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Osallistu Tivoli-kirjoituskilpailuun
1.3.–30.9.2022
Reuna-kustantamo järjestää taas yhdessä Kymi Libri -kirjamessujen kanssa
kirjoituskilpailun. Aiemmissa kilpailuissa aiheina olivat joki ja rata, ja nyt aiheeksi
valikoitui tivoli. Voit kertoa esimerkiksi hattaranmakuisia lapsuusmuistoja
huvipuistosta, sijoittaa rikostarinan karusellin pyörteisiin tai vaikkapa kertoa
sirkuspellen tai kummitusjunan kuljettajan työstä. Teksti voi olla lyhyttä
proosaa, pakina tai runo.
Kirjoituskilpailun raadin muodostavat Kini Laine, Olli Sarpo, Tuula Ulvi ja
Jukka Vartiainen. Raati valitsee 31.1.2023 mennessä 20 tekstiä antologiaan,
ja tekstit voidaan antaa myös säveltäjille ja kuvataiteilijoille, jotka tekevät
niiden pohjalta taideteoksia. Kilpailun kolme voittajaa julkistetaan Kymi Libri
-kirjamessuilla lauantaina 22.7.2023 Kouvolan Myllykoskella.
Ohjeet kirjoittajille löytyvät osoitteesta www.reunakirja.ﬁ/kirjoituskilpailu.

Tilaan kääntöpuolelle merkitsemäni tuotteet.
Postimaksu
maksettu

Tilaajan nimi ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Toimitusosoite _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Postinro ja -toimipaikka __________________________________________________________________
Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) __________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Reuna Oy

Puh. _________________________________________________________________________________

Tunnus 5019562

Sähköposti ____________________________________________________________________________

00003 VASTAUSLÄHETYS

❏ Haluan laskun sähköpostilla em. osoitteeseen.
Allekirjoitus ____________________________________________________________________________

