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Vain se säilyy, 
joka muuttuu

Tarvittiin vakava viruspandemia muistuttamaan, 

että voidakseen hyvin ihminen tarvitsee tarinoita. 

Painettujen kirjojen, e-kirjojen ja äänikirjojen myyn-

ti on lähtenyt nousuun. Kirjojen lukutottumukset, for-

maatit ja myyntikanavat ovat toki muutostilassa, mut-

ta niinhän maailmassa muutenkin täytyy aina olla val-

miina reagoimaan muutoksiin.

Nyt on kiinnostavaa seurata, miten kuolleeksi kuu-

lutettu olohuoneen kirjahylly muuttuu. Olemme näh-

neet seinätelineitä, joissa hyllyt ovat kuin puun oksat. 

Rappusissa askelmat voivatkin muodostua kirjalaatikois-

ta. Jokaisessa kodin huoneessa voi olla kirjoille paikka, 

keittiössä tietysti keittokirjoille, makuuhuoneessa ilta-

lukemiselle ja työhuoneessa tietokirjoille. Kerro meil-

le oma ideasi! 

Suuren muutoksen kokevat myös kirjailijoiden ja 

lukijoiden kohtaamiset. Massiiviset messutapahtumat 

ovat tulleet tiensä päähän ja 

hakeudumme pienempiin, 

rauhallisempiin ja viihtyi-

sämpiin tapahtumiin, lähem-

mäs toisiamme. Kirjakauppa-

kissa Nappi odottaa jo kesää 

ja leppoisia kirjamessuja, jois-

sa silittäjiä riittää. Tervetuloa 

Kymi Libriin! 
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Puh. 040 578 8049, info@reunalla.fi  
Myllykoskentie 17, 46800 Myllykoski (Kouvola)

Toini Lehto
kustannustoimittaja
toini@reunalla.fi 

Tarja Tornaeus
kustannusjohtaja 
tarja.tornaeus@reunalla.fi 

Reuna-kustantamo 

Reuna on vuodesta 2013 toiminut yleiskustantamo, 

joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta painettuna, 

e-kirjoina ja äänikirjoina. Olemme julkaisseet myös 

useita selkokirjoja. Myymme kirjojen käännös-

oikeuksia ulkomaille. Vuonna 2021 emme ota 

vastaan uusia käsikirjoituksia, keskitymme messu-

vuoteen yhdessä PRO Kaakon kirjamessut ry:n 

kanssa.  

Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa

Reunan kirjakauppa ja kahvila toimivat Kulttuuritalo 

Wanhan Rautakaupan kiinteistössä Kouvolan Mylly-

koskella. Kirjakaupan hyllyvalikoimissa ovat kaikki 

Reunan kirjat ja muiden kustantajien uutuus-

kirjoja, pienkustantajien erikoisuuksia ja paikallisia 

julkaisuja sekä pieni valikoima toimisto- ja taiteilija-

tarvikkeita. Tilaamalla saat 2–3 päivässä mm. oppi-

kirjoja. Maksuvälineet käteinen ja pankkikortit sekä 

tapahtumissa Smartum- ja Tyky-setelit. Kahvila on 

avoinna kirjakaupan aukioloaikoina.

Kirjakauppa on Schenker-noutopiste. 

Hoidamme myös kirjapakettisi lähetyk-

sen. Myynnissä on pakkaustarvikkeita.  

PRO Kaakon kirjamessut ry

Kymi Libri -kirjamessujen ja muiden kulttuuri-

tapahtumien järjestelyistä vastaa kannatusyhdistys. 

Voittoa tavoittelemattomassa yhdistyksessä ei ole 

jäsenmaksua. Voit liittyä jäseneksi lähettämällä 

nimesi ja tittelisi sähköpostilla info@kymi-libri.fi . 

Toimintaa voi tukea tekemällä lahjoituksen tilille 

FI40 5750 0120 3356 83. 

Jarkko Ryynänen (1982) 

on nimitetty PRO Kaakon 

kirjamessut ry:n messu-

tuottajaksi ajalle 1.2.–31.7.2021 

Opetus- ja kulttuuriministeriön  

tuella. Jarkko on työskennellyt 

kahden vuoden ajan Reuna-

kustantamossa kirjamyyjänä ja 

äänikirjojen tuottajana, ja palaa 

projektin jälkeen Reunan palvelukseen. Yhteydenotot 

info@kymi-libri.fi , puh. 040 683 6546.

Wanha kirjahalli on kesäisin kulttuuritalon 

nähtävyys, kirjanystävän paratiisi, johon otetaan 

lahjoituksina vastaan kovakantisia kirjoja toukokuussa 

ja syyskuussa. 300 neliön halli on Kymi Kantrin ja 

Kymi Librin päänäyttämö ja sitä vuokrataan myös 

yksityistilaisuuksiin 200,-/viikonloppu ja 100,-/päivä 

(sis. alv. 24 %). Hallissa on esiintymislava, äänentoisto, 

kahvilanurkkaus ja kylmäsäilytystilat. Loka-huhti-

kuussa hallissa on ajoneuvojen talvisäilytys 35,-/kk, 

tiedustelut puh. 050 553 5144 tai info@reunalla.fi .

Kirjakaupan yhteydessä toimivasta galleriasta 

voit varata näyttelyajan 4 viikoksi hintaan 475,- 

(sis. alv 24 %). Hintaan sisältyy näyttelytiedotteen 

STT-jakelu, valvonta kirjakaupan aukioloaikoina 

ja teosten välitysmyynti (provisio 10 %). Seinillä 

on ripustusjärjestelmä, käytettävissä myös suuri 

näyteikkuna. Avajaistarjoilu sopimuksen mukaan. 

Tiedustelut info@reunalla.fi .  

Galleriatilaa vuokrataan kokouksiin, kurssipaikaksi 

ja juhlatilaksi 70,-/koko päivä, 35,-/ilta (sis. alv 24 %). 

Noin 60 istumapaikkaa. 
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PÄÄKIRJOITUS

kirjailija  KIRSI PEHKONEN

Tervetuloa Kymi Libri 2021

Korona on keikuttanut kulttuurielämää synkin ta-

voin. Peruutuksia, siirtoja, kokematta jääneitä elä-

myksiä, hengenravinnon puutostilaa. Mutta yllättäen 

poikkeusolot myös osoittivat, kuinka kestävä ja luotet-

tava elämys kirja on. Kun kaikki muu on kiinni, kir-

jan kannet voi silti aukaista, koska tahansa. Yhä uudet 

maailmat ja yllätykset odottavat edelleen painettujen 

kirjojen sivuilla ja äänikirjojen lumossa. Kenties entis-

tä väkevämpinä, ihan vain siksi, että ne ovat saatavilla.

Kirja on samalla sekä yhteinen että henkilökohtainen 

kokemus. Kirjailija työstää kirjansa yksin, ja jokai-

nen lukija lukee sen omanlaisenaan. Kuvittelee tapah-

tumat ja hahmot, kuulee äänet ja tuntee tuoksut sel-

laisina, joiksi ne hänen omista kokemuksistaan muo-

toutuvat. Kirjailija on luonut maailman ja tekstin, jota 

lukijan mielikuvitus käyttää polttoaineena. 

Kirjailijalle keskustelut lukijoiden kanssa antavat 

pääte  pisteen sille työlle, jonka hän on yksin kam-

miossaan pakertanut. Koronapandemian ajan kirjaili-

jan ja lukijoiden yhteys on ollut poikki, kun tapahtu-

mia ei ole voitu järjestää. Toki sähköiset viestit kulkevat, 

virtuaalitapaamisia on opeteltu loihtimaan. Mutta ih-

misen kohtaamista on kaivattu, kasvokkain, toinen toi-

sensa ajatuksia aistien. 

Kirjailijan ja lukijan vilpittömässä kohtaamisessa on 

voimaa, joka inspiroi molempia, sysää liikkeelle taas 

uutta ymmärrystä ja ajattelua, ravitsee sielua. Siksi 

Kymi Libri 2021 on entistäkin odotetumpi ja merki-

tyksellisempi. Pitkän tauon jälkeen kirjaihmiset, luki-

jat ja kirjailijat voivat kohdata toisensa, täyttää Kymi 

Librin areenat keskustelulla, tavoittaa toistensa ajatte-

lua ja löytää itsestään uutta. Täyttää tyhjyyttä, jonka 

päättymistä on odotettu.

Kymi Libri 2021 tarkoittaa kirjoja, kirjailijoita, paneeli-

keskusteluja, haastatteluja ja näyttelyitä, mutta myös 

paljon enemmän. Kymilibri on kohtauspaikka, jossa 

lukija saa ravita mieltä ja ajattelua, ja kirjailija kokea 

työnsä merkityksen.

Kun jotain hetkeksi menetettiin, sen arvo uudelleen 

ymmärrettiin. 

Tapaamisiin Kymi Librissä 2021.

K U VA  P E T R I  J AU H I A I N E N
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Lehto – Kivinen (toim.): 
Rata – 20 kertojaa

OVH  26,90

ISBN  978-952-355-074-2

9 789523 550742

Kirjoja ja kohtaamisia 
– Suomen leppoisimmat kirjamessut 

Kymi Librissä on ohjelmaa neljänä sydänkesän päivä-

nä aamusta iltaan Kulttuuritalo Wanhan Rautakaupan 

kirjahallissa, pihalavalla ja galleriassa Myllykoskella. 

Tapahtumaan osallistuu kymmeniä kirjailijoita, joi-

ta tapaat stagella, paneelikeskusteluissa, työpajoissa, 

visailuissa ja brunssilla.

Kirjahallissa ovat kustantajien osastot täynnä kiin-

nostavaa uutta luettavaa, pihalla on markkinatori ja 

ruokatelttoja. Kirjallisuus, musiikki ja kuvataiteet lyö-

vät kättä. Avajaispäivänä ”tapetaan kirjailija” leikki-

mielisessä kisassa. Luovat hullut kohtaavat lauantaina 

Valtakunnan kylähullun valintagaalassa. 

Oheistapahtumat alkavat jo 4.7. Iitti Librillä ja 

17.7. Pyhtää Librillä. Omat messupäivänsä järjestä-

vät mm. Stora Enson paperitehdas ja Kahvila Matin-

poika Inkeroisissa sekä Puolakan talomuseo Kouvo-

lassa. Päätöspäivä huipentuu kirjailijoiden jalkapallo-

matsiin Mypan Ruutiukkoja vastaan.

Rockooppera Petter Lax

Kymenlaakson historiasta kertova rockooppera Petter 

Lax perustuu Jouni Sjöblomin ja Jenni Joen saman-

nimiseen romaaniin. Näyttäviä lavasteita ja puku-

ja, soittoa ja laulua. Näytös kokoaa yhteen kymme-

niä esiintyjiä ympäri Kymenlaaksoa. Kantaesitys 

22.7.2021 klo 20 Kymi Librissä pääsylipun hinnalla 

(15,-). Kysy muista näytöksistä!
Jokiristeilyt kirjailijan kanssa

Varaa paikkasi Kymijoki-risteilylle ja juttutuokiolle 

joki tuvilla. Vetäjinä Atik Ismail, Mika Hentunen, 

Tarja Jussila, Kari Pyrhönen, Arvo Tuominen ja 

Kari Valto. Maksu 40,- sisältää venematkan, lohi leivät 

ja nokipannukahvit. Kysy lisää info@kymi-libri.fi    

Rata-kirjoituskilpailun tulosjulkistus

Lauantaina 24.7. klo 11 selviää, kuka heistä on kir-

joituskilpailun voittaja: Henry Aho, Maikki Etsola, 

Elias Huuhtanen, Sonja Kinnunen, Päivi Korpela, 

Salme Koskelo, Aarne Laasonen, Sinikka Labba, 

Hannele Maahinen, Maija Nyström, Marjaana 

Orkoneva, Teemu Raita, Rauno Riekki, Jukka Sakki, 

Olli Sarpo, Liisa Sburatura, Helena Seppälä, Jaakko 

Tikkanen, Kari Valto vai Janne Vieri.

LIPUNMYYNTI

TO, PE ja LA 15,-  •  SU 10,-  •  4 päivän messupassi 40,-

liput@kymi-libri.fi   •  digilippu.fi /event/945

POIMINTOJA 

Kymi Libri 22.–25.7.2021 
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ISBN  978-952-355-097-1 NIMEKE 
Kauno ja poika

KIR JOIT TA JA  Jasu Rinneoja OVH  20,00 

K ANNEN PIIRROS ja KIR JAN KUVITUS  Antti Yrjölä

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet TAIT TO  Paula Heiäng

KOKO  125 x 185 mm SIVUT  noin 130 KL  84.2

9 789523 550971

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  SELKOKIRJAT

Talonmies Kauno  toi selko-
kirjoihin lempeää huumoria

Kauno on tyytyväinen elämäänsä,

mutta silti jotain puuttuu.

Hän haluaisi leikkiä kuin lapsi,

mutta ei voi, koska on aikuinen.

Kauno miettii miltä tuntuisi olla isä.

Silloin voisi leikkiä lapsen kanssa

eikä kukaan ihmettelisi.

Ongelma ratkeaa, 

kun Kauno tutustuu yksinäiseen poikaan.

Pojalla ei ole isää, eikä yhtään kaveria.

Pojan äiti ei saa lasta kuriin.

Äiti pyytää Kaunoa avuksi.

Pian Kauno huomaa, että

isänä oleminen ei ole pelkkää leikkimistä.

Kauno ja poika on kirjasarjan kolmas osa.

Kauno näyttää aikuiselta mieheltä,

mutta hänen sisällään asuu lapsi. 

Tavallinen elämä riittää Kaunolle,

mutta supersankarin viitta on aina mukana, 

varmuuden vuoksi.

Yllä oleva kirjaesittely on kirjoitettu selkokielellä. 

Siitä huomaat, että selkokieltä voi lukea kuka ta-

hansa, mutta selkokielisyydestä on hyötyä niille, joiden 

suomen kielen taito on heikko tai lukemisessa rajoitteita. 

Kylmäkorpi-dekkareistaan tunnettu Jasu Rinneoja 

kirjoittaa mielellään kirjoja, joista tulee hyvälle tuulel-

le. Kauno-sarjan kolmannessa kirjassa kuvittaja vaihtuu.

ILMESTYY 

SYKSYLLÄ 

2021
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Jasu Rinneoja: Kauno ja Sutki

REUNA 2017, 2. painos 2019, ovh 20,00 
TAR JOUS  10,00 

ISBN  978-952-7221-20-4 

9 789527 2212049 789527 221938

Jasu Rinneoja: 
Kaunon nuoruusvuodet

REUNA 2019, 105 sivua, ovh 20,00

ISBN  978-952-7221-93-8

Sarjan toisessa kirjassa tutustu-

taan Kaunoon lapsena ja nuo-

rena. Hän menetti isänsä traagises-

ti, ja hänestä tuli hellyttävä äidin 

pikkupoika joka rakastaa eläimiä. 

Kirjassa tutustutaan juoppoon 

Pieru-Heikkiin ja humpan taikaan. 

Kirjan kieli on keskivaikeaa sel-

kokieltä, jonka kaikki sanat eivät 

kuulu perussanavarastoon, ja ne 

on siksi selitetty. 

Talonmies Kauno Raution ta-

rina alkoi vuonna 2017 tilan-

teesta, jossa samassa talossa asuva 

Maija pelkäsi vankilasta vapautu-

nutta ex-miestään Sutkia. Kauno 

kutsui Maijan mökille viettämään 

juhannusta, mutta loma kömpelön, 

lempeän ja lapsenmielisen talkka-

rin seurassa alkeellisella mökillä ei 

ollut aivan sitä mitä Maija oli odot-

tanut. Kirja on hauskaa luettavaa 

myös nuorille miehille, joita on 

vaikea saada tarttumaan kirjaan. 

Aiemmat Kauno-kirjat Reunan 
selkokirjat

978-952-7221-04-4

Sanna-Leena Knuuttila: 

Ne lensivät tästä yli 

2017 (2. painosta, loppuunmyyty), 

e-kirja 2019, äänikirja 2020 

978-952-7221-20-4

Jasu Rinneoja: 

Kauno ja Sutki 

2017, 2. painos 2019, 

e-kirja 2019 

978-952-7221-58-7

Helena Seppälä: 

Tämä on minun lauluni 

2018, e-kirja 2019 

978-952-7221-81-5

Tuija Hannula: 

Toppatakin alla on sydän 

2018, 2. painos 2020 

978-952-7221-82-2

Sanna-Leena Knuuttila: 

Minä odotan sinua 

2018, e-kirja 2020 

978-952-7221-93-8

Jasu Rinneoja: 

Kaunon nuoruusvuodet 

2019

978-952-355-012-4

Silja Vuorikuru: 

Suomalaisia naiskirjailijoita 

– Minna Canth, Maria Jotuni ja 

Aino Kallas 

2019, selkomukautus 

978-952-355-058-2

Sanna-Leena Knuuttila: 

Jäätyneet tiet 

2020

                  

978-952-355-059-9

JS Meresmaa: 

Naakkamestari 

2020, selkomukautus                   

978-952-355-083-4

Tuija Hannula: 

Minua varten ei tarvitse keittää 

2021            
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ISBN  978-952-355-098-8 NIMEKE 
Vajantoja

KIR JOIT TA JA  Olli Sarpo OVH  24,90 

K ANSI  Jussi Karjalainen TAIT TO  Paula Heiäng

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

KOKO  140 x 210 mm SIVUT  noin 150 KL  84.2

9 789523 550988

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS

Sepitteellisiä luonnoksia  
ihmisistä telineillään

Vajanto on kielioppimme sijamuoto, puhekielessä 

niukasti tai ei lainkaan käytetty. Vajanto ilmai-

see jonkin puuttumista. Olli Sarpon trilogian kuopus 

Vajantoja piirtelee vapaalla kädellä väkeviä kuvia ih-

misten ja olentojen puutteenalaisesta elämästä. 

ILMESTYY 

SYKSYLLÄ 

2021

Kuvittele kuvan henkilöille 

vajantoja! Lars Knutö 

elää vailla unelmia, 

pankkikamreeri Gesell toimii 

tarkoittamatta, kirjailija 

Kataja jättää kertomatta, 

Nuuperi osaa olla olematta 

ja huutolaispoika vihatta. 

Kaikkea sitä puuttuukin! 

Jokaiselta jotakin. Jos ei 

muuta puutu, puuttuu 

puute. Mutta ei hätää, aina 

niin kujeileva kielioppimme 

osaa tehdä puutteestakin 

tavoittelemisen arvoista.

”Ajattelen, että Vajantoja olisi 

kirja, jonka sivut muuttuvat 

linnuiksi lentämään taivaan 

sineen. Tiedättehän, miten 

vapailta ja kauniilta ne 

liidellessään näyttävät?”
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Olli Sarpo: Olemisen tapaluokkia

REUNA 2018, 143 sivua, ovh 22,90 
TAR JOUS  10,00 

ISBN  978-952-7221-49-5 

9 789527 221495

Olli Sarpo: Sisäolennoista

REUNA 2020, 144 sivua, ovh 24,90 

ISBN  978-952-355-020-9

Tarinakokoelma Sisäolennois-

ta on paitsi kunnianosoitus 

kieliopillemme, myös rakkaus-

tarina. Intohimon, surun, valon, 

ilon, varjon ja rakkauden lujittama 

avoin liitto, jossa ilman muita osa-

puolia ihminen ei olisi edes ole-

massa. Totutusta poiketen kirjan 

elämänkaari piirtyy lopun tuolta 

puolen kohti aikaa ennen alkua.

Kirjan pienet ja vielä pienem-

mät tarinat käyvät läpi mei-

dän ihmisten elämää. Arkiselta 

ja usein vähäpätöiseltä tuntuvaa 

elämää, joka on kuin onkin suur-

ta seikkailua. Ei ainaista ruusuilla 

tanssimista, mutta sittenkin niin 

kaunista ja kiehtovaa.

Olen hävyttömän vanha 11-

vuotias kirjailija Helsingin 

Hermannista. Maailmankatso-

mukseni on avoin ja häilyväinen. 

Myötäilen tuntemattomaksi jää-

neen kiinalaisen ajattelijan sanoja:

Ainoastaan se, joka 

osaa ottaa rauhallisesti 

asiat, joiden eteen kaikki 

maailman ihmiset 

otsansa hiessä raatavat, 

voi otsansa hiessä raataa 

asioiden eteen, jotka 

kaikki maailman ihmiset 

ottavat rauhallisesti.”

Kirjoitustyönsä vastapainoksi kir-

jailija kirjoittaa pakinoita, sepit-

tää tarinoita Joulukalenteriin tai 

istuu muiden kirjoittajien kans-

sa työ pajoissa muotoilemassa 

kymerikkejä. Ja jos ei kirjoita, saat-

taa näkyä kirjamessuilla lavaisäntä-

nä, juontamassa Aleksis Kivi -kon-

serttia tai kirjastossa haastattele-

massa toisia kirjailijoita.

Aiemmat trilogian kirjat

”
K

U
V

A
 H

E
N

N
A

 V
IR

É
N

9 789523 550209

V I D E O H A A S TAT T E LU 
kymi-libri.fi 
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9 789523 550995

ISBN  978-952-355-099-5 NIMEKE 
Pakotetut

TEKIJÄ  Kari Hanhisuanto OVH  26,90

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet K ANSI  Eija Kuusela

KOKO  148 x 210 mm SIVUT  noin 250 KL  84.2

Nelikymppinen Jonna Saari on poistumassa Ke-

min kaupunginvaltuuston kokouksesta, kun tun-

tematon nainen lähestyy häntä ja täysin arvaamatta is-

kee häntä veitsellä. Jonna kaatuu maahan ja veitsi jää 

irvokkaasti sojottamaan kaulaan. Nainen ei pakene 

vaan jää istumaan jalkakäytävälle, alkaa itkeä ja hokee 

anteeksipyyntöjä.

Rikostutkija Ari Remes ei saa kuulusteluissa naisesta 

mitään irti. Ensin tutkijatiimi epäilee poliittisia mo-

tiiveja, koska veitsestä löytyy Kittilän kunnanvaltuus-

ton puheenjohtajan sormenjälki. Pian kuitenkin sel-

viää, että nyt on kyse jostain ihan muusta. Mieleen pa-

laavat väistämättä psykopaatti Timorin sarjamurhat 

(Kari Hanhisuanto: Pelkopeli, Reuna 2016). 

Pakokauhu leviää taas Kemissä!

ILMESTYY 

ELOKUUSSA 

2021 

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  JÄNNITYS

Pakotetut on Kari Hanhisuannon viides dekkari ja kymme-

nes romaani. Tunnusomaista kemiläiskirjailijan tarinoille ovat 

älykäs ja yllättävä juonenkuljetus, ihmismielen syövereistä 

kumpuavan pahuuden kuvaus sekä terävät sohaisut yhteis-

kunnan kipupisteisiin.

Pelkopeliä on pieni erä 

jäljellä pokkarina 

978-952-7028-47-6, 

tarjous 10,00 ja 

äänikirjana, lukija Pyry Ojala. 

9 789527 028476
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9 789523 551008

Riku Talvitie: 
Viimeinen lähetys

REUNA 2019, 378 sivua

O V H  28,90
TAR JOUS  20,00

ISBN  978-952-7221-87-7

9 789527 221877

Riku Talvitie: 
Tappava formaatti: 
Kuokkavieras

REUNA 2015, 537 sivua

OVH  15,90 
TAR JOUS  10,00

ISBN  978-952-7028-25-4 

9 789527 028254

ISBN  978-952-355-100-8 NIMEKE 
Luurankovirus

TEKIJÄ  Riku Talvitie OVH  28,90

K ANSI  ja TAIT TO  Jaana Rautio

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

KOKO  148 x 210 mm SIVUT  noin 400 KL  84.2

Entä jos maailma joutuu kohtaamaan koronaviruk-

sen jälkeen jotain paljon pahempaa? Riku Talvi-

tien uudessa toimintatrillerissä ikijään alta löytyvä 

supervirus leviää ja tappaa tehokkaammin kuin mi-

kään aiemmin tunnettu tauti. Siihen ei tunneta min-

käänlaista parannuskeinoa. Kun virus päätyy terroris-

tien käsiin bioaseeksi, maailma on polvillaan. Kuin-

ka kukaan voi suojautua uhalta, jota voidaan kuljettaa 

jääpalojen muodossa?

Entinen suomalainen rauhanturvaaja Jari Teräs virta 

lähetetään terroristijahtiin yhdessä unkarilaisen vi-

rologin Dora Nagyn kanssa, mutta he huomaavat 

pian olevansa osana jotain suurempaa suunnitelmaa. 

Palapelin osat eivät osu kohdalleen, kuka lopulta pitää 

kaikista langoista kiinni?

Nopeatempoisessa, monitasoisessa ja yllättävässä tril-

lerissä on panoksena koko maailma.

Pahempi kuin korona 

ILMESTYY 

ELOKUUSSA 

2021 

Trillerit mediamaailmasta



12

ISBN  978-952-355-101-5 NIMEKE 
Rakkautta ratin takana

TEKIJÄ  Asta Ikonen OVH  27,90

K ANSI  ja TAIT TO  Paula Heiäng SIDOS  kovakantinen

KOKO  148 x 210 mm SIVUT  noin 160 KL  84.2

9 789523 551015

Asta Ikonen: 
Rakkautta rantahuvilassa

REUNA 2016, 
pieni erä jäljellä pokkarina. 

TAR JOUS  5,00 

ISBN  978-952-7028-75-9

9 789527 028759

Loma asuntoautolla  
on täynnä yllätyksiä

Sini yrittää piristää sydänsuruja potevaa sisartaan 

ja houkuttelee tämän mukaansa reissuun asunto-

autolla halki kesäisen Suomen. Sini ja Sonja ehtivät 

ajaa Lappeenrannasta vasta Kouvolan kautta Lahteen, 

kun vastaan on tullut jo monta yllättävää tilannetta se-

kä ratin takana että huoltoasemalla ja leirintäalueella. 

Matkasta tuleekin ikimuistoinen erään toisen samaa 

reittiä asuntoautolla matkaavan retkueen takia. 

Sonjan sydänsurut haihtuvat taivaan tuuliin, mutta 

Sini puolestaan saa niistä osansa, kun Amor tarttuu 

rattiin. Kuka on poninhäntäisen Laurin salaperäinen 

ystävä Moona? Ja kenen reissu päättyykin yllättäen 

Poriin? 

Asta Ikosen Rakkautta-sarjan neljäs kirja ei petä luki-

joita: onni kohtaa lopulta, vaikka matkalla on mutkia.

Sarjan kolmannen kirjan Rakkautta ja ruiskukkia esit-

tely sivulla 14. 

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  ROMANTTINEN VIIHDE

Rakkautta-sarja on supersuosittu äänikirjoina, lukijana Netta Herranen

JULKISTUS 

KYMI LIBRISSÄ 

23.7.2021 

Asta Ikonen: 
Rakkautta rappukäytävässä

REUNA 2015, 
pieni erä jäljellä pokkarina.

TAR JOUS  5,00 

ISBN  978-952-7028-18-6

9 789527 028186

Rakkautta-sarja
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ISBN  978-952-355-102-2 NIMEKE 
Avain sydämeesi

TEKIJÄ  Ulla-Mari Kivi OVH  29,50

K ANNEN KUVA  Ulla-Mari Kivi

K ANSI  ja TAIT TO  Paula Heiäng SIDOS  kovakantinen

KOKO  148 x 210 mm SIVUT  noin 220 KL  84.2

9 789523 551022
JULKISTUS 

KYMI LIBRISSÄ 

23.7.2021 

Hannan ja Hillan tarina   
jatkuu

Rakkauslukko-kirjasta tuttu Hanna tekee projekti-

töitä Roomassa ja on etäsuhteessa kuopiolaiseen 

palomieheen Mikkoon. Hän palaa Suomeen Hillan 

lapsen ristiäisiin ja jatkaa työtään kirjastossa. Hanna 

on epävarma, mitä haluaa elämältään. Mikon lisäksi 

kuvioihin on ilmestynyt italialainen Andrea, ja ym-

pärillä pyörii myös rumpali Jonttu ja ravimies Santtu.

Hilla opettelee uutta kotiäidin roolia, ja samaan aikaan 

hänen miehensä Harrin bändi tekee läpimurron. Harri 

on paljon poissa kotoa, vauva nukkuu huonosti. Hilla 

kokee olevansa ulkopuolella lähes kaikesta. Kestääkö 

tuore avioliitto arjen paineet? Miten Hilla reagoi, kun 

Harrin fani ilmestyy heidän takapihalleen?

Hanna ja Hilla ovat edelleen bestiksiä ja jakavat kaiken 

keskenään. Kirja on lämminhenkinen tarina rakkau-

desta ja ystävyyden voimasta.

Lue tai kuuntele Rakkauslukko! 

Sarjan ensimmäinen 

kirja on saatavana sekä 

kovakantisena kirjana 

978-952-355-054-4 

että äänikirjana, 

lukijana Ilona Pilli.

9 789523 550544
Ylivieskalainen Ulla-Mari Kivi työskentelee 

Alavieskan kirjastotoimenjohtajana. 
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NIMEKE  Rakkautta ja ruiskukkia

TEKIJÄ  Asta Ikonen

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  142 OVH  28,90

ISBN  978-952-355-081-0

9 789523 550810

NIMEKE  Kotiapulainen

TEKIJÄ  Kirsi Pehkonen

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  199 OVH  28,90

ISBN  978-952-355-076-6

9 789523 550766

NIMEKE  Roihu

TEKIJÄ  Johanna Hasu

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  noin 200 OVH  28,90

ISBN  978-952-355-075-9

9 789523 550759

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2021 UUTUUDET

Kun mies jättää Sinin toisen nai-

sen takia, jätetyksi tulemisen 

kipuun yhdistyy helpotus. Raskas 

avioliitto on ohi – mutta lopulli-

nen välienselvittely vasta edessä. 

Roihu on psykologinen trilleri, jo-

ka tutkii epätoivoa, vaikean pari-

suhteen vaikutusta ihmisen mie-

leen sekä koston oikeutusta. Mil-

loin oikeuden ottaminen omiin kä-

siin on – jos ei nyt oikein – niin ai-

nakin ymmärrettävää?

Lasta epätoivoisesti yrittävien 

Saaran ja Heikin perheeseen 

muuttaa erikoinen kotiapulainen. 

Hedelmällinen Ella saisi Saaran 

raskaaksi pelkällä feromonialtis-

tuksella, nukkumalla samassa sän-

gyssä, lainaamalla vaatteitaan. Mi-

hin kaikkeen ihminen on lopulta 

valmis saadakseen oman lapsen ja 

perheen, oikean kodin? Tekeekö 

epätoivo sokeaksi vaaran merkeil-

le?

Kaupunkilaistyttöjen haus-

ka loma Kesälahden mökki -

kylässä uhkaa mennä pipariksi, kun 

mukaan tunkeutuu estoton Sirk-

ku-täti. Onneksi täti löytää ikäis-

tänsä seuraa, ja hänellä näyttää 

riittävän vientiä. Titta puolestaan 

ihastuu jo tervetulotilaisuudessa 

ohjaajaan Samiin, joka on tuttu 

Putous-ohjelmasta. Entä onko Lil-

lin unelmien poikamies aito maa-

jussi! Kepeän, romanttisen Rak-

kautta-sarjan kolmas kirja. 

Kevään 2021 vahvat naiskirjailijat

TULOSSA 

ÄÄNI

KIRJANA

V I D E O H A A S TAT T E LU 
kymi-libri.fi 
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NIMEKE  Minua varten ei tarvitse 
keittää – Selkopakinoita

TEKIJÄ  Tuija Hannula

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  noin 160 OVH  20,00

ISBN  978-952-355-083-4

9 789523 550834

NIMEKE  Paluu Junkkarille

TEKIJÄ  Tarja Jussila

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  noin 300 OVH  32,90

ISBN  978-952-355-078-0 

9 789523 550780

NIMEKE  Vaikka minne maailmassa

TEKIJÄ  Irja Sinivaara

SIDOS  pehmeäkantinen

SIVUT  163 OVH  28,90

ISBN  978-952-355-077-3

9 789523 550773

Nuori leski Ester matkustaa 

pienokaistensa kanssa Tor-

niosta kotiseudulleen Kotkaan. 

Millaista on valkoisen lesken elämä 

punaisessa kaupungissa? Esterin 

norjalaistaustainen toiseus, pe-

lastusarmeijalaisuus, ilo tyttöjen 

lahjakkuudesta, pelko ja hätä hei-

dän elämänvalinnoistaan kuljetta-

vat tarinaa hellahuoneesta lukaa-

leihin ja sotienjälkeiseen aikaan. 

Romaani on kertomus Harmony 

Sisters -trion tyttöjen äidistä, jo-

ka uskoi, ohjasi, rakasti.

Sukukronikan ensimmäisen 

kirjan Torpparin tytär Anjalan 

Junkkarilta päähenkilö Liisa me-

nee vuonna 1891 naimisiin Karl 

Oskar Örlingin kanssa ja yhteinen 

elämä alkaa Parpulan kartanon 

pihamökissä. Liisan matka vie 

Kotkaan, mutta hänen tyttärensä 

Elsa palaa maalle Anjalaan. Kir-

jan tapahtumat ulottuvat levotto-

man vuoden 1918 tapahtumista 

20-luvulle ja Elsan perhettä koh-

danneeseen onnettomuuteen. 

Maahanmuuttajien opetuk-

sessa huippusuositun kirjan 

Toppatakin alla on sydän tekijän 

toisessa pakinakokoelmassa on 25 

tarinaa Suomesta ja suomalaisten 

tavoista, alkaen kursailusta kahvi-

pöydässä. Kirja on selviytymis-

opas ulkomaalaiselle ja tietopaket-

ti asioista, jotka ovat meidän kult-

tuurissamme tärkeitä. Kirjassa on 

pakinoihin pohjautuvia tehtäviä. 

ILMESTYY 

TOUKO

KUUSSA

SELKO

KIRJA

V I D E O H A A S TAT T E LU 
kymi-libri.fi 
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9 789523 550803

NIMEKE  Hugo Pasasen murha

TEKIJÄ  Jukka I. Mattila

SIDOS  pokkari, liepeet

SIVUT  390 OVH  15,90 

ISBN  978-952-355-079-7

9 789523 550797

NIMEKE  Alussa oli pimeys – Runoja

TEKIJÄ  Jere Pätäri

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  70 OVH  16,00

ISBN  978-952-355-082-7

9 789523 550827

NIMEKE  Matin ja Leenan kujanjuoksu

TEKIJÄ  Leo Laurila

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  334 OVH  32,90

ISBN  978-952-355-080-3

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2021 UUTUUDET

Jere Pätäri (1980) pohdiskelee 

runoissaan elämän suurta jat-

kumoa ja ihmisyyden värikirjoa. 

Runojen kielessä yhdistyy beat-

nik-runoilijoiden tajunnanvirta 

ja klassisen runouden soljuva ryt-

mi. Lukija tunnistaa raikkaan uu-

della tavalla kuvatut arjen havain-

not ja tunteet omasta elämästään. 

Taitavasti rakennetut runot sopi-

vat esitettäviksi ja oheismateriaa-

liksi äidinkielen ja kirjallisuuden 

opetukseen.   

Komisario Ville Siirala saa tut-

kittavakseen mystisen mur-

han. Samaan aikaan punaiset aate-

veljet ovat aloittaneet maanalaisen 

sodan kaikkia Valpon palvelukses-

sa olleita vastaan. Siirtyminen so-

dasta rauhaan muuttaa myös rikos-

ten motiiveja. Missä valtaa, siellä 

rahaa – ja mahdollisuuksia rikas-

tua keinoja kaihtamatta. Tapah-

tumapaikkana on jatkosodan jäl-

keinen Helsinki. Kirja on itsenäi-

nen jatko-osa dekkarille Autuaita 

ovat rauhantekijät. 

Matin haave sotilasurasta to-

teutuu, kun hänet hyväksy-

tään kersantin vakanssille Karja-

lan tykistörykmenttiin. Matti, Lee-

na ja pieni Sirpa muuttavat suurin 

odotuksin Lappeenrantaan. Kir-

jailijan omakohtaisiin kokemuk-

siin perustuvissa romaaneissa on 

osuvaa ajankuvaa, kolmannessa 

kirjassa 1960-luvun alkupuolel-

ta ”valtion leivissä”. Tuolloin ka-

sarmit olivat puhtaasti miesten 

maailmaa äkseerauksineen ja vel-

jellisine koiruuksineen. 

Kevään uutuuksia

V I D E O H A A S TAT T E LU 
kymi-libri.fi 

RUNOJEN EST TELY VIDEOLLA  
kymi-libri.fi 

ÄÄNIKIRJA 

JA 

POKKARI
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Kevään uudet nuortenkirjat

Viljami Veli Jooseppi Vitikainen, 11 vuotta, 

nolouden maailmanmestari keskellä elä-

mänsä nolointa kesää ikinä. Viljami ei pysty asu-

maan omassa kodissaan. Hänet sijoitetaan Korven-

syrjään Annan ja Mikon luo asumaan. Korven-

syrjässä ei saa kiroilla, ei tunneta pelikoneita, hy-

pitään trampoliinilla pehmokypärä päässä, kerä-

tään kanojen peräpäästä ulos pullahtavia munia 

ja ostetaan kaupasta vessapaperia. 

Toisaalta uudessa kodissa ei tarvitse lukita oman 

huoneen ovea yöksi, ei tarvitse pelätä, on ruokaa. 

Nolo elämä voi olla ihan ok.

Kirja on helppolukuinen, mutta sisältö ei ole liian 

lapsellinen. Rankat ja vaikeat asiat käsitellään 

huumorin avulla. Kirjan aiheet ja sanoma sopivat 

myös aikuisen luettavaksi. Viljamin tarina ansait-

see tulla kuulluksi. 

Kaviolan ratsastuskoulun uusi kesäleiri keskus 

avataan ja ensimmäiset leiriläiset saapuvat 

paikalle intoa täynnä. Sanni on yksi heistä, vaik-

kakin iloa varjostaa hieman vanhempien tule-

va avioero. Hevosten parissa ja uusien ystävien 

kanssa touhuillessa ikävät asiat kuitenkin työn-

tyvät taka-alalle. Tyttöjen leirielämää sekoit-

taa hieman eräs todella söpö ratsastajapoika, ja 

Sannin huomion vie myös löytöeläintalon asuk-

ki, jonka hän on päättänyt kesyttää. 

Aiemmat seikkailut Kaviolan talleilla

Täyttä laukkaa, Liinaharja 2020

Kiira ottaa ohjat 2020

Neljän tuulen talo 2018

Mintun ratsutalli 2017

Jennan heppatalvi 2017

ISBN  978-952-355-085-8 NIMEKE 
Viljami Vitikainen 
– Nolointa ikinä

KIR JOIT TA JA  Maija Niinimäki OVH  24,90

SIDOS  kovakantinen SIVUT  77

9 789523 550858

ISBN  978-952-355-084-1 NIMEKE 
Sannin leiriviikot

KIR JOIT TA JA  Asta Ikonen OVH  15,90

SIDOS  pokkari, liepeet SIVUT  157

9 789523 550841
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ISBN  978-952-355-096-4 NIMEKE 
Lasten merikirja

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

K AL AL A JIPIIRROKSET  Sakke Yrjölä

K ANSI  ja TAIT TO  Paula Heiäng

SIDOS  kovakantinen KOKO  148 x 210 mm

SIVUT  noin 100, nelivärikuvitus KL  L50.1 OVH  26,90

9 789523 550964

Tuisku, Eemi ja mustatäpläinen Huuko-koira 

asuvat meren rannalla. Lapset käyvät ongella, 

heittelevät kilpaa kiviä veteen ja uivat kesäisin jo-

ka päivä. Mutta kun he saavat naapurikseen kalastaja 

Karppisen, vanhan miehen, joka tietää kaiken meres-

tä, heidän elämänsä muuttuu. He oppivat joka päivä 

uusia kiinnostavia asioita merestä, kaloista, kasveista, 

meren isoista ja pienenpienistä eläimistä.

Aurinkoisina kesäpäivinä he saavat tietää, että kala 

hengittää kiduksilla, ruodot ovat kalan luita, evät ovat 

kalan vikkelät pikku apurit, suomut kuin pieniä kyn-

siä ja uimarakko auttaa kaloja liikkumaan ylös ja alas.

Kalastaja Karppinen kertoo, miksi haukea sanotaan 

kalamaailman Kimi Räikköseksi. Hän myös tietää, 

keskustelevatko kalat keskenään, nukkuvatko ne ja 

mitä niille käy, kun ne kuolevat.

Tuisku ja Eemi kohtaavat hylkeen, ahdinpallerot ja 

ahdinparrat ja monet muut meren uudet tuttavuudet. 

Ennen kaikkea he ymmärtävät, että jokaisen ihmisen 

pitää omalta osaltaan suojella merta. 

JULKISTUS 

KYMI LIBRISSÄ 

25.7.2021 

Lasten tietokirjassa 
opitaan meriluonnosta

LASTEN TIETOKIRJAT  •  LUONTO JA YMPÄRISTÖ
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HUUKON SIMPPUDÄPPI

Tää koira tippui laiturilta, siis veden alle astu

ja päässä silloin lotisi ja luppakorvat pahoin kastu,

mutta rohkeena se sukelsi ja kappas vaan, 

se pääsi suoraan kalakunnan levämaailmaan.

No kivenkolossa se näki simpun kerran

ja säikähti ja hämmästeli himpun verran

märät oli simpun sarvet, ympärillä kalaparvet

ja mikä oli ihmeellistä: härkäsimppu

pää kuin iso uunilimppu

tää kummallinen köllötti, koiraa katsoo möllötti

se sano koirankielellä, mikä nyt on pielessä

tiedän en oo kaunokainen mutta turhaan siinä ilkut

itelläs on todellakin naurettavat pilkut.

Kirjan tietolaatikoissa esitellään mm. ahven, lohi, hauki, lahna, silakka, siika, kuha, kampela, made, simput ja hylkeet sekä meren 

pienet eliöt ja levät. Lajikuvituksen on tehnyt palkittu graafi kko ja kuvittaja Sakke Yrjölä (mm. Suomen kalat -kirja ja julistesarja).  

Dalmatiankoira Huuko on myös innoissaan merestä. 

Se on koira, joka osaa räpätä – tai siis däpätä, koska se on 

dalmatialainen.
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ISBN  978-952-355-104-6 NIMEKE 
Eija Ahvo – Elämän sain 
soimaan

KIR JOIT TA JA  Elina Saksala OVH  32,90

K ANSI  ja TAIT TO  Paula Heiäng SIDOS  kovakantinen

SIVUT  noin 300, noin 50 kuvaa

KOKO  195 x 240 mm KL  78.99

9 789523 551046

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2020 UUTUUDETKOTIMAISET TIETOKIRJAT  •  MUSIIKKI JA TEATTERI

Kun muistiin säilötyt mielikuvat, teot ja haaveet se-

koittaa, jokaisen yksilön elämästä syntyy mielen-

kiintoinen ja koskettava tarina. Kaikki on mahdollis-

ta, jos vain tahtoo, sanoi äiti. Haluan uskoa, että unel-

mat toteutuvat, kun ne heittää korkealle ilmaan ja hih-

kaisee: Toivon että maapallolla jonain päivänä ei oli-

si yhtään sotapesäkettä! Sallittakoon että minulla on 

pää täynnä kuvia, ja mieletön idealismi paremmasta 

maailmasta.

Juankoskelaisesta Eija Ahvosta kasvoi unelmien to-

teuttaja. Hän voitti 18-vuotiaana Suomen mesta-

ruuden Tähtijahti-iskelmälaulukilpailussa, työsken-

teli pari vuotta Kuopion kaupunginteatterissa tanssi-

jana, kunnes pääsi ensimmäisellä yrittämällä Suomen 

Teatterikouluun Helsinkiin. Siitä avautui uusi maailma: 

maalaistytöstä tuli hesalaisten nuorten ystävä. Hän op-

pi elämään suurkaupungissa monien mutkien kautta. 

Teatteriopintojen ohella Eija lauloi rauhasta ja liittyi 

opiskelijoiden yhteiskunnallisiin opintopiireihin. Siitä 

seurasi että sukulaiset pettyivät, mutta ystävät auttoivat.

Laulun lähettiläs 

JULKISTUS 

KYMI LIBRISSÄ 

24.7.2021

Esko Salminen Othellona 

ja Eija Ahvo Desdemonana 

Helsingin Kaupunginteatterin 

näytelmässä vuonna 1979. 

Kuva Kari Hakli.

Ylen viihdeohjelmakilpailun 

Knokke Cupin joukkue 1984: 

Eija Ahvo, Karita Mattila ja Pave 

Maijanen. Kuva: Kalevi Rytkölä

E k S l i Oth ll
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Teatterikoulun musiikinopettajasta Toni Edelmannis-

ta tuli läheinen ystävä ja työtoveri vuosikymmeniksi 

eteenpäin. Muitakin tärkeitä säveltäjiä toi elämä mu-

kanaan aina tähän päivään asti. 

Eija Ahvo sai vuonna 2018 taiteilijoille ja kirjailijoille myön-

nettävän Suomen Leijonan Pro Finlandia -mitalin.

Elina Saksala on tietokirjailija, jonka kirja Eero Raittinen – 

Mies matkallaan ilmestyi vuonna 2020 ja Kisu – Onnestain on 

puolet sinun vuonna 2019, äänikirjana 2020.

Susanna Haavisto 

ja Eija Ahvo – 

yli 40 vuotta yhteis-

työtä ja ystävyyttä. 

Kuva: Jouni Harala
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GValmistuttuaan Eija sai kiinnityksen Helsingin kau-

punginteatteriin. Heti ensimmäisen näytelmän 

Molièren Ihmisvihaajan myötä hän tutustui Susan-

na Haaviston ääneen ja heistä tuli elämänmittaiset 

”laulusiskot”. Yhteiset konsertit ja Laulunkieli-kurssit 

avasivat heille laulamisen salat.

Elokuvien ja euroviisukarsintojen jälkeen Eija nousi 

kaiken kansan tietoisuuteen Susannan, Erkki Saare-

lan ja Heikki Kinnusen kanssa MTV:n suosikkisarjas-

sa Soitinmenot. Tunnetut nuoret naiset pyydettiin sa-

man tien Suomen Unicefi n ensimmäisiksi hyvän tah-

don lähettiläiksi, ja työ jatkuu edelleen. 

Sukellan Afrikkaan, sen outoon maailmaan ja annan 

kokemusten valua itseeni. Ihastun, järkytyn, raivostun 

ja häpeän. Näen omin silmin, että lasten perustarpeet 

eivät todellakaan kaikkialla toteudu, joten saan pot-

kua Unicef-työhöni. 

Sattumia on tullut eteen ja sattumiin on tartuttu. Kah-

den asunnon loukusta Eija perheineen selvisi järven-

rannalle Veikkolan vapaavaltioon. Vuosikymmenien 

ajan almanakka täyttyi näytöksillä, konserteilla, ku-

vauksilla, levytyksillä, koulutuksilla ja ohjauksilla mut-

ta myös sienestäen. Ja edelleen Eija on se sama erityi-

sesti lastenlastensa kanssa metsässä viihtyvä maalais-

tyttö, joka haluaa rakentaa parempaa sekä ulkoista et-

tä sisäistä maailmaa ja toimia yhteisönsä innostajana.
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ISBN  978-952-355-105-3 NIMEKE 
Hendenvaarallinen 
elämä

TEKIJÄT  Pete Nieminen ja Lena Salmi OVH  34,90 

K ANSI  Sammy Marksman TAIT TO  Jaana Rautio

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet KOKO  195 x 240 mm

SIVUT  noin 300, noin 80 kuvaa KL  71.8 

9 789523 551053

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2020 UUTUUDETKOTIMAISET TIETOKIRJAT  •  KATUTAIDE

Pete Nieminen Riihimäeltä on mielikuvitusmaail-

massa elävä pikkupoika joka ei halua tulla aikui-

seksi. Tai jos on pakko, niin ei ainakaan beigeihin vaat-

teisiin pukeutuvaksi, vilkkaita nuoria paheksuvaksi 

aikuiseksi. Pientaloalueella eläkeläisten ympäröimä-

nä asuva pikku Pete haaveilee salapoliisin ammatis-

ta, stuntmiehen urasta, supersankariudesta, lasten-

kirjojen kuvittamisesta, maailmaa kiertävän graffi  ti-

taiteilijan statuksesta ja hyväksi isäksi tulemisesta.

Kuinka haaveille käy? Jos tiedät, miten Peter Parke-

rista tuli Hämähäkkimies tai miksi Obelix ei saa juo-

da voimakkaaksi tekevää taikajuomaa ystävänsä Aste-

rixin tavoin, luettuasi Hendenvaarallisen elämän tiedät, 

miksi Pete on viettänyt ikänsä etsien sydämen tykyttä-

mään saavia seikkailuja salaisen aarrekarttansa avulla. 

JULKISTUS 

KYMI LIBRISSÄ 

24.7.2021

Tarinoita tarkkaavaisuus-
häiriöisestä haaveilijasta,
joka teki sen. Ainakin melkein.
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Kirja on suunnattu haaveileville ja vilkkaille lapsille, 

kiusatuille ja kiusaaville koululaisille, peruskoulujen 

opettajille, tylsille aikuisille, poliiseille, rosvoille, po-

liitikoille, uskovaisille, uskomattomille, wraittereille, 

heittereille, stevareille, hevareille, skeittareille ja punk-

kareille sekä ärsyttäville naapureille. Ja voit säkin sen 

lukea. 

Graffi  tigenressä monet maalarit ovat julkaisseet tuo-

tannostaan kirjoja, joissa on miljoona valokuvaa ja 

kymmenen sanaa. Hendeltä on toistuvasti kysytty, kos-

ka hän julkaisee kirjan – ja tässä se nyt tulee, mutta 

valo kuvien lisäksi kerrotaan syy graffi  tien  maalaami-

seen sekä moniin muihin kyseenalaisiin tempauksiin, 

joilla Hende ylläpitää haavettaan ja yllyttää muitakin 

kiltisti kiukuttelevaan aikuisuuteen.

Pete ”Hende” Nieminen on kulttuurituottaja, koulukodin 

vapaa-ajan ohjaaja sekä itseään graffi  tityöläiseksi kutsuva 

freelancekuvittaja. Hende on kuvittanut maailman ensim-

mäisen graffi  titekniikoin toteutetun Aku Ankan kansikuvan, 

jonka lukijat äänestivät vuoden kansikuvaksi 2018 sekä teh-

nyt Hölmöjä iltasatuja -lastenkirjan kuvituksen 2020. Vuonna 

2019 Hende sai Suomen Kristillisen Rauhanliikkeen rauhan-

palkinnon. 

Lena Salmi on seniori-ikäinen helsinkiläinen skeittari, graffi  ti-

maalari, IFK-fani, uimaopettaja ja sirkusharrastaja, eläköi-

tynyt urheilutoimittaja, johon Hende tutustui ohjatessaan 

aikuisten graffi  tityöpajaa Katutaidetila Leiskuvassa vuonna 

2015. Kurssin jälkeen Hende vei Lenan maalaamaan ensim-

mäistä kertaa luvattomasti graffi  tia purettavaan taloon, ja sen 

jälkeen kaksikko on suihkinut yhdessä monissa projekteissa. 

Lena on haastattelut kirjaan parikymmentä Henden tuntevaa 

henkilöä.
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ISBN  978-952-355-106-0 NIMEKE 
Israelin auringon palasia

TEKIJÄ  Sanna Lönnfors OVH  26,90

K ANSI  Fay Barak TAIT TO  Jaana Rautio

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

KOKO  148 x 210 mm SIVUT  noin 160 KL  48.114

9 789523 551060

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2020 UUTUUDETKOTIMAISET TIETOKIRJAT  •  MATKAILU

Israelilainen ystävä pyytää suomalaistyttöä kään-

tämään isoisovanhempiensa saksankielisiä kirjei-

tä 1930–40-lukujen vaihteesta. Heti käy selväksi, et-

tei kyseessä ole mikään tavallinen käännöstyö. Kirjai-

lija seuraa Gärtnerin pariskunnan jälkiä entisen Tsek-

koslovakian alueella sijaitsevasta pikkukaupungista 

Prahaan, Belgradiin ja Lodzin ghettoon, jossa Gärtne-

rit menehtyivät vuonna 1942. 

Berliinissä tuolloin asunut Sanna Lönnfors päätyy 

muuttamaan itse kahdeksi vuodeksi Israeliin. Tel Avi-

vissa tutuiksi tulevat niin pitkät brunssit sataman ra-

vintoloissa ja tuoreet mansikat helmikuussa kuin 

ilmahälytyssireenit ja pommisuojat. Kirja kertoo elä-

mästä Israelissa suomalaisen silmin ja kiehtovasta tut-

kimusprojektista, joka käynnistyi juutalaisvainoissa 

menehtyneen pariskunnan lapsenlapsille säilyneistä 

kirjeistä. 

JULKISTUS 

KYMI LIBRISSÄ 

22.7.2021 

Juutalaiskohtaloita 
suomalaisin silmin

MScPH ja MA Sanna Lönnfors (1979) palasi Berliinin ja Tel 

Avivin vuosien jälkeen takaisin Suomeen. Kotiseudun kapina-

vuosista kertova teos Pyhtää sisällissodassa (2020) oli arvos-

telu- ja myyntimenestys.
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ISBN  978-952-355-107-7 NIMEKE 
Kasvien ja eläinten suhteet

TEKIJÄT  Seppo Vuokko ja Jorma Peiponen OVH  32,90

K ANNEN KUVA  Jorma Peiponen

K ANNEN SUUNNIT TELU ja TAIT TO  Jaana Rautio

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  noin 280, noin 120 kuvaa

KOKO  170 x 240 mm KL  56.9

9 789523 551077

KOTIMAISET TIETOKIRJAT  •  EKOLOGIA

Huijausta, houkuttelua, huumaavia aineita, myr-

kytyksiä ja kuolemaa – mutta myös palkitsevaa 

yhteistoimintaa. Kasvien ja eläinten monimuotoiset 

vuorovaikutukset yltävät lepakon vessanpöntöstä yh-

teyttäviin eläimiin, paholaisen puutarhoista räjäh-

täviin heteisiin, äänettömistä avunhuudoista paikalle 

kiitäviin pelastajiin. Lukuisten erilaisten vuorovaiku-

tusten tuloksena on monimuotoinen maisema, elämän 

näyttämö tuhansine lajeineen.

Uusi teos on vauhdikas, hurmaavasti kuvitettu tieto-

kirja kaikenikäisille. Sen lukeminen ei edellytä syväl-

lisiä tietoja luonnontieteestä.

ENNAKKO

ESITTELY 

KYMI LIBRISSÄ, 

ILMESTYY LOKA

KUUSSA

Luonnon yllättävät 
yhteistyökuviot

Seppo Vuokko (vas.) 

on luontotoimittaja ja 

tietokirjailija, joka on 

paneutunut erityisesti 

kasvien ekologiaan ja 

lajien vuorovaikutuk-

siin. Jorma Peiponen 

on pitkän uran tehnyt 

luontokuvaaja ja luonto-

kuvauksen opettaja, jon-

ka erityis alaa ovat kas-

vit ja lähikuvaus. Heidän 

yhteistyötään on muun 

muassa vuonna 2016 

ilmestynyt puiden elä-

mästä kertova kirja Lat-

va pilviä piirtää.
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9 789523 551084

ISBN  978-952-355-108-4 NIMEKE 
Arvi Liikkasen sotatie 
– Mannerheim-ristin ritari 114

TEKIJÄ  Jarkko Kemppi OVH  28,90

K ANSI  ja TAIT TO  Jaana Rautio

SIVUT  noin 150, noin 10–15 kuvaa, karttoja

SIDOS  kovakantinen KOKO  148 x 210 mm KL  99.13 

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2020 UUTUUDET

Arvi Anton Liikkanen syntyi vuonna 1912 Sippo-

lassa, Liikkalan kylässä. Hän asui kotitilallaan, 

kävi maataloustöiden lisäksi töissä Myllykoski Oy:n 

paperitehtaalla ja ehti olla mukana myös Sippolan 

ja Myllykosken suojeluskuntien toiminnassa koko 

1930-luvun. Suojeluskuntaopeista oli varmasti hyötyä 

sotapalveluksessa. Hän oli myös innokas hiihtäjä, joka 

menestyi tehdas- ja suojeluskuntakilpailuissa.

Talvisotaan Liikkanen osallistui Jalkaväkirykment-

ti 5:n riveissä ryhmänjohtajana ja oli mukana Kan-

nilan, Punnusjoen, Sikniemen, Laitsalmen ja Valk-

järven taisteluissa. Jatkosotaan Liikkanen osallistui 

JR 25:n mukana aluksi ryhmänjohtajana ja myöhem-

min joukkueenjohtajana. Taistelupaikkoina olivat 

Ykspää, Sommee, Säämäjärvi, Petroskoi, Juustjärvi ja 

Mäntyselkä, missä hän haavoittui käsivarteen loka-

kuussa 1941 ja hänen sotatiensä päättyi siihen.

Kesäkuussa 1943 alikersantti Liikkanen sai Man-

nerheim-ristin ansioistaan alijohtajana, joka suorit-

ti kaikki hänelle annetut tehtävät pelotta. Vapaudut-

tuaan palveluksesta hän palasi tehtaalle, jossa hän toimi 

värimiehenä 1960-luvun alkuun saakka. Liikkanen 

kuoli vuonna 1980 Sippolassa.

Teoksessa tarkastellaan Arvi Liikkasen vaiheiden 

lisäksi niitä yksiköitä, joissa hän palveli talvi- ja jatko-

sodassa. Liikkanen kuului niihin sotilaisiin, jotka ei-

vät koskaan puhuneet sotavuosista. Sotapäiväkirjojen 

ja sukulaisten haastattelujen avulla kirjoittaja on kui-

tenkin saanut muodostettua kuvan palkitun taistelijan 

ja hänen komppaniansa vaiheista. 

KOTIMAISET TIETOKIRJAT  •  HISTORIA

”Mitä taisteluissa tapahtui, 
 siitä ei puhuta.”

ENNAKKO

ESITTELY 

KYMI LIBRISSÄ, 

ILMESTYY LOKA

KUUSSA

FT Jarkko Kemppi on joensuulainen historiantutkija ja 

tietokirjailija. Hän on kirjoittanut noin 20 tietoteosta, joista 

valtaosa sotahistoriasta.
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9 789523 551091

ISBN  978-952-355-109-1 NIMEKE 
Pahvi, Pytinki ja Pihapiiri 
– Kannuskosken tehdas 
1883–1939 

TEKIJÄ  Virpi Anttonen OVH  28,90

K ANSI  ja TAIT TO  Paula Heiäng

SIVUT  noin 300, noin 80 kuvaa, karttoja ja piirroksia

SIDOS  kovakantinen KOKO  170 x 240 mm KL  92.8

Uutuuskirja on kulttuurihistorian menetelmiä hy-

väksi käyttävä palapeli, jossa purettua pahvi-

tehdasta rakennetaan vanhoista kartoista ja valo-

kuvista. Kirja on samalla paperiteollisuuden ja Kaak-

kois-Suomen historiaa.

Pahvi-sana symboloi puuhiomo- ja pahvitehdas-

ta, joka rakennettiin vuonna 1883 Ruokokosken länsi-

rannalle. Kannuskoski A/B:n tehdas oli toiminnas-

sa juhannukseen 1939 asti. Tehdas valmisti pahvia ja 

massaa Venäjän markkinoille. Rakennus purettiin 1950-

luvun alussa.

Pytinki on ”valkoinen talo”, tehtaan perustaneen 

insinööri Daniel Collianderin rakennuttama isän-

nöitsijän asuinrakennus, joka purettiin 1960-luvul-

la. Sen eteläpäädyssä oli tehtaan konttori, pohjois-

päädyssä pieni asunto ja keskellä 2-kerroksinen ”patruu-

nan pirtti”; ympärillä puisto, rannassa sauna ja uima-

huone.

Pihapiiri on yksityisen ja julkisen kohtaamis-

paikka. Yksityinen pihapiiri oli aidalla ympäröity 

Pytingin piha. Sinne tehtaan työväki kutsuttiin ju-

hannuksena nauttimaan kesästä ja virvokkeista. Jul-

kista pihapiiriä oli tehdasalue liippilaaneineen ja työ-

väen asuntoineen. Myös tehdasalue oli aidattu ja ero-

tettu muusta ympäristöstä.

Kirja sisältää myös kiinnostavaa tietoa tehtaanpatruu-

nan suvusta, I maailmansodan vuosista ja kevään 1918 

tapahtumissa kadonneista tehtaan soittokunnan torvista.

ILMESTYY 

MARRAS

KUUSSA 

2021

Pahvitehtaan historia 
rakentuu kuin palapeli
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Kirjoittaja Virpi Anttonen on aikuisiällä yliopisto-opinnot 

aloittanut historian ystävä ja tutkija, joka väitteli vuonna 2016 

tohtoriksi Itä-Suomen yliopistossa (HTT). Hän on syntynyt 

Luumäellä ja asuu Joutsenossa. 
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ISBN  978-952-355-110-7 NIMEKE 
Päähänpistoja

TEKIJÄT  Raili Airikka-Haapaniemi ja Tiija Malmi OVH  38,90

K ANSI  ja TAIT TO  Nunnu Halmetoja

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  noin 160, noin 100 kuvaa

KOKO  195 x 297 mm KL  65.4

9 789523 551107

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2020 UUTUUDETKOTIMAISET TIETOKIRJAT  •  TEKSTIILITAIDE

Suomalaisten hiuspukujen tunnettu historia alkaa 

jo rautakaudelta. Nykyihminen mieltää pään ver-

hoilun ja hiuslaitteet suojan antajiksi tai koristeiksi, 

mutta pään pukemisen tavat ovat muinaisista ajoista 

lähtien välittäneet viestejä yhteiskunnallisesta ja so-

siaalisesta asemasta.

Kirjassa esitellään perinteisiä naisten, neitojen, las-

ten ja miesten päähineitä ja pään verhoilua. Kansallis-

puvun käyttäjille annetaan vinkkejä siihen, kuinka 

myssyt, tanut ja hunnut saadaan pysymään nyky-

päässä. Oman osionsa saavat karjalaiset kansan-

pukujen päähineet, joissa variaatioiden määrä on eri-

tyisen runsas. 

Kampaamo Timppi esittelee kansanperinteestä inspi-

roituneita moderneja kampauksia nykyneidoille. 

Selkeiden kuvallisten ohjeiden avulla lukija voi val-

mistaa oman versionsa esimerkiksi silkkipintelistä tai 

suunnitella oman uniikin pirtanauhamallinsa käyttäen 

nauhageneraattoria. 

Päähänpistoja-kirjassa pohditaan myös päähine-

kulttuurin nopeaa muutosta ja sitä, miksi päähuivista 

tuli häpeän aihe. Siinä käydään tykkimyssyt tanassa ja 

hunnut heiluen taisteluun päähineiden monimuotoi-

suuden puolesta. Tekijöiden aiempi, kansan- ja kan-

sallispukujen nykykäyttöä käsittelevä kirja Pistos – 

Museoidun muodin käyttöohjeita valittiin oppilaitok-

siin oheismateriaaliksi ja myytiin nopeasti loppuun. 

ILMESTYY 

LOKAKUUSSA 

2021

Hiuspuvuista ja 
niiden merkityksestä 



Bulletin   29

ISBN  978-952-355-103-9 NIMEKE 
Tosi hukassa? Viikkovisa

TEKIJÄ  Jari Kurittu OVH  18,90

K ANNEN KUVA  Jorma Peiponen

K ANNEN PIIRROS  Jaana Tuomainen

K ANNEN SUUNNIT TELU ja TAIT TO  Paula Heiäng

SIDOS  pehmeäkantinen

KOKO  115 x 115 mm SIVUT  120 KL  79.814

9 789523 551039

KOTIMAISET TIETOKIRJAT  •  VISAILUKIRJAT

Viikkovisan kysymyssetit on nimetty nimipäivien 

mukaan, esimerkiksi viikko 2 on Harri ja viik-

ko 10 Virve. Jokaisessa setissä on 12 kysymystä moni-

puolisesti eri aloilta, osa knoppitietoa ja osa hyvää yleis-

sivistystä vaativia. Kysymykset on laadittu niin, että 

joskus hätäisesti lukemalla jää kompa huomaamatta.

Arvaamallakin voi voittaa, sillä vastausvaihtoehtoja 

on aina kolme. Esimerkiksi setissä Matti kysytään Suo-

men yleisintä kadunnimeä (Kirkkotie, Koulutie vai 

Rantatie) ja seuraavassa kysymyksessä Ranskan toi-

sen tasavallan presidentiksi vuonna 1848 valitun 

Ludvig Napoleonin sukulaisuussuhdetta Napoleon 

Bonaparteen (poika, serkku vai veljenpoika). Vastauk-

set ovat kirjan lopussa.

Nokkela tietovisakirja on hyvä lähdeaineisto illan-

viettojen ohjelmasuunnitteluun. Kysymykset viihdyt-

tävät mökillä ja automatkalla. Pienikokoinen kirja kul-

kee näppärästi mukana joka tilanteeseen, jossa tarvi-

taan aivojumppaa ja ajankulua.

JULKISTETAAN 

KYMI LIBRISSÄ 

2021

Visailu on 
hyödyllistä ajankulua  

Järvenpäässä asuva Jari “Jallu” Kurittu on vannoutunut vi-

sailujen ja kisailujen ystävä, joka on työskennellyt 16 vuotta 

Palloliitossa ja sen jälkeen seuratyössä. Hän pelasi MyPassa 

vuosina 1976–79. Kymi Libri -kirjamessuilla Jari vetää kirjan-

julkistuksen yhteydessä messuvisan. 
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ISBN  978-952-355-088-9 NIMEKE 
Ettet unohtaisi 
nimeäsi

TEKIJÄ  Anne Tarsalainen OVH  28,90

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet SIVUT  248

9 789523 550889

ISBN  978-952-355-086-5 NIMEKE 
Perjantailahja 
– Esseitä rakkaudesta

TEKIJÄ  Jason Lepojärvi OVH  28,90

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet SIVUT  143

9 789523 550865

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2020 UUTUUDETKOTIMAISET TIETOKIRJAT  •  KEVÄÄN 2021 UUTUUDET

Rakkaudesta on kyse

Kirjassa käsitellään rakkautta parisuhteessa, per-

heessä, työelämässä ja jopa politiikassa. Viimei-

nen luku lienee kirjan harhaoppisin, sillä rakkaus pa-

kottaa puhumaan totta vaikeistakin asioista: porno-

grafi asta, alkoholismista, sanoilla loukkaamisesta. 

Jason Lepojärvi on uskonnontutkimuksen apulais-

professori ja rakkaustutkija, joka asuu Kanadassa. 

Suomessa monet muistavat hänet Ensitreffi  t alttarilla

 -ohjelman asiantuntijana. Uusi esseekokoelma on 

pohdiskelua tavalliselle ihmiselle, meistä jokaiselle 

erilaisissa rooleissamme. 

”Jason Lepojärvi on tarkkanäköinen esseisti, joka osaa 

tarkastella teemojaan monelta eri kannalta, usein kriit-

tisellä silmällä, mutta aina myös ymmärtävästi ja lem-

peästi. Maailma tarvitsee enemmän tällaisia teologeja.”

psykologi Tony Dunderfelt 

”Kirja saa aikaan sisäisiä riemunkiljahduksia: mitä se 

sanoo, miten se sen sanoo ja että se tosiaan sanoo sen! 

Vääriä mielipiteitä oikealla tavalla sanottuna. Saa-

vat kurkistamaan reunan yli, mutta eivät pakota hyp-

päämään. Älyn ja huumorin liitto on vastustamaton.” 

kirjailija Hanna Kivisalo, Sekunnit ja tunnit -blogi

Kirjassa Lupaus Jaltalla Andrei avioitui suoma-

laisen Annen kanssa ja onnistui lopulta vuon-

na 1983 muuttamaan Leningradista Helsinkiin. Täs-

sä rakkaustarinan toisessa osassa edessä on kotoutu-

misen pitkä prosessi. Elämä uudessa yhteiskunnas-

sa tuo eteen monia yllätyksiä, joista selviytymiseen 

vaaditaan molemmilta sisua ja periksiantamatto-

muutta. 

Maahanmuuttajan arkeen kuuluu byrokratiaa ja 

ennakkoluuloja, joiden keskellä on löydettävä oma 

paikkansa. Kirjassa vieraillaan myös Leningradissa 

ja seurataan itärajan takaista elämää. Neuvostoliitto 

natisee liitoksissaan, mikä hankaloittaa sinne jäänei-

den ystävien ja sukulaisten elämää.

Annen ja Andrein perhe kasvaa, mutta onnea varjos-

taa huoli Annen lähiomaisista. Kirjan kauniin kielen 

takaa lukija vaistoaa tunnemyrskyt, joita nuori äiti 

joutuu kokemaan.
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9 789523 550872

ISBN  978-952-355-089-6 NIMEKE 
Inkeriläisten mailla

KIR JOIT TA JAT  Helena Miettinen 
ja Aune Kämäräinen

OVH  24,90 

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet SIVUT  noin 150, 4-v kuvitus

9 789523 550896

Matkalle ja kokkaamaan

Missä Inkeri on? Inkerinmaaksi kutsutaan Pie-

tarin ympärillä olevaa, noin 15 000 km2 suu-

ruista aluetta, joka ulottuu Viron rajalta Karjalan-

kannakselle. On kuitenkin muistettava, että Inkeri oli 

olemassa jo ennen inkerinsuomalaisia ja se on aina 

ollut kulttuurisesti monikerroksinen. 

Kirjassa on vinkkejä Inkerin historiaa ja kulttuu-

ria avaavista matkareiteistä ja tutustumiskohteista. 

Niillekin, jotka eivät Inkeriin matkusta, kirja an-

taa vankan tietopaketin inkeriläisyyden eri puolista: 

ruokakulttuurista, runonlaulusta, kuuluisista asuk-

kaista Matti Kurikasta Mooses Putroon. Esimerkik-

si pahamaineinen Krestyn vankila ja sotatantereena 

tunnettu Munakukkula ovat Inkerinmaalla.   

Tekijöistä Helena Miettinen on Pohjois-Inkeristä 

Suomeen paenneen äidin tytär, joka on kirjoittanut 

useita Inkeri-aiheisia julkaisuja. Aune Kämäräinen 

on työskennellyt mm. toimittajana ja tuottajana. 

Onko pakko tehdä ruokaa itse? Insinöörin keitto-

kirja on tarkoitettu henkilölle, jota ei ruuan-

laitto kiinnosta tai jolla ei ole siitä kokemusta. Mi-

tään ei paisteta ”hyvässä lämmössä kypsäksi”, vaan 

paistoajat kerrotaan asteen ja sekunnin tarkkuudella. 

Termit selitetään ja tarvittavat työkalut esitellään. 

Minkään ei oleteta onnistuvan ensimmäisellä tai edes 

viidennellä kerralla, onnistumistodennäköisyys on 

kerrottu ohjeen yhteydessä. 

Ohjeissa käydään läpi myös mahdollisia virheitä ja 

ongelmia sekä ratkaisuja niihin. Kaikki alkaa ve-

den keittämisestä, josta edetään purkkihernekeiton 

lämmittämiseen ja pekonin paistamiseen mikro-

aaltouunissa. Edistyneemmille kirjassa on seikka-

peräiset ohjeet mm. korvapuustien valmistukseen 

alusta kauniiseen loppuun.

ISBN  978-952-355-087-2 NIMEKE 
Insinöörin keittokirja

TEKIJÄ  Jukka Sakki OVH  32,90

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet SIVUT  167, runsas 
työvaihekuvitus

V I D E O H A A S TAT T E LU 
kymi-libri.fi 
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Kulttuuritalon pehtooriKulttuuritalon pehtoori
Vanha rautakauppakiinteistö Myllykoskella alkoi muuttua Kulttuuritalo 

Wanhaksi Rautakaupaksi keväällä 2018. Muodonmuutoksen takana 

on toinen Reuna-kustantamon omistajista, Göran Tornaeus. Kysyimme, 

mitä kaikkea tähän mennessä on tapahtunut ja mitä kirjoja täynnä 

olevan talon leppoisa pehtoori itse lukee.

TEKSTI :  JARKKO RYYNÄNEN  •   KUVA: MARKKU NYK ÄNEN

Göran, kerro hieman kiinteistön 
historiasta. Miten kiinteistöstä 
tuli Kulttuuritalo Wanha 
Rautakauppa?

Muutettuamme Tuusulasta Mylly-

koskelle aloimme etsiä paikkaa, jo-

ka olisi sekä asunto että kirjakauppa. 

Aikamme etsittyämme saimme vih-

jeen tästä ja ihastuimme heti. Tässä 

oli riittävät asuintilat ja liiketila oli 

jo valmis. Kellarissa oli tilaa kirja-

varastolle. Talo on valmistunut 50-

luvun alussa rautakaupaksi, jona se 

toimi aina 2000-luvulle asti. 

Yks kaks tajuttiin, että täällähän 

pystyy tekemään monenlaisia kult-

tuuritapahtumia. Siitä tuli talon ni-

mi. Aloimme kerätä ihmisiltä lah-

joituksena vanhoja tuoleja istuma-

paikoiksi.

Kirjakaupan siipiosa oli kuin 

luotu taidegalleriaksi. Hallin käyt-

töä mietittiin pitempään. Kun se 

vihdoin tyhjeni, saimme idean elo-

kuvan esittämisestä. Kahden elokuva -

näytöksen seurauksena hallista al-

koi muodostua tapahtumapaikka. 

Ensimmäisessä elokuvanäytöksessä 

hallin ikkunat peitettiin jäte säkeillä, 

sittemmin niihin asennettiin rulla-

verhot.

Veli Matti Salokannel oli autta-

massa pihatalkoissa ja hänen kans-

saan päätettiin rakentaa muutama 

hylly hallin eteläseinälle. Samalla 

heräsi ajatus, että laitetaan kirjoja 

hyllyihin tarkoituksena vähän vai-

mentaa kaikua ja toisaalta käyttää 

kirjoja eristeenä. Siitä alkoi kah-

den vuoden hyllynrakennusprojekti. 

Laitoimme sanan liikkeelle, että jos 

ihmisillä on autotalleissa ja vinteil-

lä lojumassa vaikkapa perintökirjo-

ja tai muuton takia he haluavat luo-

pua kirjoista, annettiin lupa tuoda 

niitä meille varastoitavaksi.

Kirjoja alkoi tulla runsain mi-

toin. Mietittiin hallin käyttötarkoi-

tusta. Se oli selvää, että kylmänä ti-

lana halli olisi talvella ajoneuvojen 

säilytyspaikka. Kun saimme Kult-

tuurirahaston apurahan Kymi Lib-

ri -kirjamessujen järjestämiseen, 

oli mahdollista hankkia esiintymis -

lava. Korian kirjasto uusi kalusteitaan 

ja sieltä saatiin kerta heitolla valmis 

tiski kahvilalle ja baarille.

Kesällä 2019 järjestetyt neli-

päiväiset kirjamessut olivat succé. 

Kirjahallia alettiin vuokrata myös 
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yksityistilaisuuksiin, siellä oli esim. 

rippijuhlat. Piha-alueella on ollut 

puutarhakasvien myyntiä ja partio-

laisten lettukestit. Koronasta huo-

limatta saimme syksyllä 2020 jär-

jestettyä Kymi Kantri -tapahtuman 

sekä vielä Oktoberfestin. Molem-

mille kävijät toivoivat kovasti jat-

koa.

Mitä kaikkea Kulttuuritalon 

ylläpito vaatii? 

Kun epämääräiset hyllyrakennel-

mat oli purettu, siivottiin ja maalat-

tiin talkoilla seiniä. Huonon korkki-

maton alle kurkistettiin ja todettiin, 

että siellähän on kaunis lautalattia. 

Sitä on toistaiseksi saatu otettua esiin 

kahvilan kohdalta.

Talon lämmitys uusittiin ja se 

oli suurin investointi, öljyn tilalle 

tuli ilmavesi-lämpöpumppu. Ny-

kyisin Henna Virénin valokuva-

studiona toimivaan gallerian ala-

kertaan, jossa ei ollut lainkaan läm-

mitystä, asennettiin lämpöpumppu. 

Pikkuhiljaa hallissa on uusittu 

sähköjä ja valaistusta ja korjailtu 

muutenkin paikkoja, esimerkiksi 

pieni kattovuoto. Ikkunoita ja ovia 

uusitaan vähitellen. Pientä maalaus-

hommaa riittää aina. Piha-alueel-

ta on raivattu metsittyneet alueet, 

kaadettu puita ja laitettu osa pihas-

ta nurmikoksi. Minulla sattui edel-

lisestä asuinpaikasta olemaan jäljel-

lä puutarhatraktori – pitäähän sillä-

kin saada ajella.

Ja hallin taakse raivattiin iso 

parkkialue. Pihalle hallin seinus-

talle rakennettiin seitsemän ulko-

myyntipaikkaa markiiseineen. Uusin 

hankinta on vanha kontti, josta teh-

tiin ulkoesiintymislava. Unelma-

na olisi tehdä jotain ullakkotilal-

le, joka on jo tyhjennetty valmiik-

si.

Mitä erilaisia tapahtumia 

Kulttuuritalossa voi järjestää? 

Galleriassa on ollut pienimuotoi-

sia konsertteja. Mieleen on jäänyt 

esimerkiksi Helena Bergin laulu-

esitykset, laulaja Kisun vierailu kah-

desti ja Harri Saksalan chansonit 

ja tangot. Kirjajulkkarit ovat tuo-

neet mukavasti väkeä. Gallerian sei-

nillä on ollut jo parikymmentä eri-

laista taidenäyttelyä, ja koululaisten 

oppilastöiden näyttelyistä on tul-

lut jo pieni perinne. Tilassa on ollut 

joogakursseja, joihin kirjakauppa-

kissa Nappi tykkää osallistua. 

Vaikutttaa siltä, että olet 

kiireinen eläkeläinen. 

Ehditkö ollenkaan lukea? 

Alkuun luin kaikki kustantamoon 

saapuneet käsikirjoitukset, mutta 

en enää ehdi lukea kuin sieltä tääl-

tä. Harri V. Hietikon biker-tarinat 

olivat todella nautittavaa luettavaa. 

Lähes satavuotiaalla Eero Pitkä sellä 

oli hienoja muistoja Inkeristä 20-

luvulta. Monet tietopuolen kirjat 

ovat olleet mainioita, esimerkiksi 

ruumisarkun valmistusopas ja me-

teoriittitörmäyksistä kertova Kun 

taivas putoaa.

Kustantamon ensimmäisistä 

kirjailijoista Jasu Rinneojaan tu-

tustuimme Turun kirjamessuilla ja 

Kouvolan dekkaripäivillä, ja olen 

lukenut kaikki Kylmäkorpi-dekka-

rit. Toisen dekkaristin Samuel Mon-

kin kanssa olemme tehneet haus-

koja reissuja Kirjamobiililla ympäri 

Suomenmaan, toimitimme esimer-

kiksi Reunan kirjatelineet kaikkiin 

Info-kirjakauppoihin. 

Suosikkikirjojani on paljon, mm. 

Adamsin Linnunradan käsikirja 

lift areille, Waltarin Sinuhe egypti -

l äinen, Soholovin Hiljaa virtaa Don 

ja samuraisaaga Musashi ja muu-

tenkin japanilainen kirjallisuus. 

Tieto kirjoista kerään lähinnä meri-

aiheisia teoksia.

Ensimmäisen kerran elämäni 

aikana olen lukenut muutaman 

runokirjan, alkaen Tom Kaliman, 

AP Kivisen ja Johanna Hasun ru-

noista.

Kulttuuritalo on avartanut mi-

nunkin makuani. Talossa on käy-

nyt jo satoja artisteja. Musiikkia olen 

saanut nauttia kantrista oopperaan, 

vaikka omia suosikkejani ovat esi-

merkiksi Frank Zappa, Pink Floyd, 

jazz ja vanha rock’n’roll.

Pehtoori ja kirjakauppakissa Nappi 

ovat parhaat kaverit.

Kirjakahvilassa on kokoontu-

nut käsityöpiirejä ja lukupiirejä, 

siellä on järjestetty kansalaisopis-

ton kurs seja ja talossa toimivan Reu-

na-kustantamon kursseja ja kirjai-

lija vierailuja. Toisen kerroksen 

asuin tiloista löytyy erillinen kirjai-

lija residenssi pienoiskeittiöineen 

ja suihkuineen. Residenssissä ovat 

oleskelleet mm. kirjakaupassa silloin 

tällöin autteleva kirjailija Olli Sarpo, 

kirjoittajakursseja vetänyt runoilija 

AP Kivinen ja äänikirjojen luki-

jat Sanna-Leena Knuuttila ja Silja 

Vuorikuru.
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NIMEKE  Jänkäjärven syöverit 
(Aigi-sarja) 

KIR JOIT TA JA  Ante Aikio

Kovakantinen, 220 sivua, 
neliväripiirrokset

OVH  20,00

SAMA ISBN  978-952-67804-6-7

9 789526 780467

NIMEKE  Knopit kaakkoon 
– Musakysymyksiä

TEKIJÄT  Petri Peltonen, Anna Toni ja 
Heikki Hyhkö

Pokkari 110 x 177 mm, noin 400 sivua

OVH  19,90

UUSI  ISBN  978-952-355-090-2

NIMEKE  Kanavointia

TEKIJÄT  Sari Rajulin (teksti) ja 
Minna Lucander (kuvitus)

Pehmeäkantinen, liepeet, 
koko 150 x 150 mm, 58 sivua

OVH  16,90

SAMA ISBN  978-952-7221-63-1

9 789523 550902

Uusia painoksia 

Syksyn uudet äänikirjat

Suomen paras ja käytetyin musa-

visakirja ilmestyy vuoteen 2021 

päivitettynä, ja siihen on lisätty 

monta uutta kysymyssarjaa, mm. 

lisää suomirockia ja -rootsia, 

-räppiä, -punkia ja -iskelmää sekä 

2010-luvun artisteja. Hauskaan 

Sitä sun tätä -osioon tulee kysy-

myksiä kulkuneuvoista, loppuun 

lisätään vihjekysymyksiä ja uusia 

kysymyksiä oikeudenkäynneistä 

ja rikoksista. 

Päiväkirjamaiset raportit ja 

ilmeikkäät kuvat kanojen 

persoonallisista taipumuksista 

hurmasivat lukijat: yksi 

on innokas lavaesiintyjä, 

toinen osoittaa kiinnostusta 

koneurakointiin. Hauskojen 

tarinoiden lisäksi kirjassa on 

neuvoja ja kokemustietoa 

kesäkanalan perustajalle. 

Syksyllä 2020 ilmestyi äänikirja 

Joulukalenteri Special, johon 

koottiin 24 tarinaa kolmesta 

ensimmäisestä Joulukalenteri-

kirjasta. Jouluksi 2021 ilmestyy 

äänikirja Joulukalenteri Vol. 2, 

jossa Ilona Pilli ja Pyry Ojala 

lukevat valikoituja novelleja 

Joulukalenteri-kirjoista Pukin pimeä puoli, Tapahtuu 

näinä päivinä ja Hotelli Sylvia.   

Syksyn uusia äänikirjoja 

ovat myös Kirsi Pehkosen 

dekkari Kotiapulainen 

ja Pirjo Mellasen 

epäonnisesta yrittäjästä 

ja velkaantumisesta 

kertova Samaa sukua 

(ilm. painettuna 2016, 

pieni erä jäljellä pokkarina). Reunan äänikirjat ovat 

ladattavissa kaikista äänikirjapalveluista. 

Päivitetty ja 
täydennetty musavisa

Persoonalliset 
kesäkanat

ILMESTYY 

KESÄ

KUUSSA

ILMESTYY 

TOUKO

KUUSSA

Aigi-saagan ensimmäistä kirjaa 

on keväällä jälleen saatavana. 

Tarinat perustuvat saamelaiseen 

mytologiaan, ja hahmot on 

esitelty upein, kirjaa varten 

teetetyin piirroskuvin. Aigin 

tarina jatkuu kirjassa Lovi, joka 

on saatavana pokkarina. 

Saamelaisen 
mytologian kulttiteos 

9 789527 221631

ILMESTYY 

HUHTI

KUUSSA
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TILAUSKUPONKI

Täytä kpl-määrä ja kirjan nimi

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

_________ kpl ________________________________________________________________________________________

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

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

Wanhan Rautakaupan 
kantrifestivaali kesäkuussa
Kulttuuritalon kesäkauden avaa kaksipäiväinen 

Kymi Kantri -festivaali 4.–5. kesäkuuta, lipunmyynti 

digilippu.fi  ja tilaukset@reunalla.fi . Tunnelmaan pääset 

hankkimalla Reunan kirjakaupalta festaria varten 

teetetyn stetsonin. Kirjakauppa on tapahtumien 

aikaan avoinna myös viikonloppuisin. 

Keväällä kirjakahvilassa järjestetään työpajoja, joissa 

kirjoitellaan ”kymerikkejä” esitettäväksi musiikki-

ohjelman tauoilla. Ne ovat kirjailija Olli Sarpon luoma 

uusi kirjallisuudenlaji, limerikkejä kymenlaaksolai-

sittain. Leikitään suomen kielellä!



Tilaan kääntöpuolelle merkitsemäni tuotteet.

Tilaajan nimi ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Toimitusosoite _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Postinro ja -toimipaikka __________________________________________________________________

Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite)  __________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Puh.  _________________________________________________________________________________

Sähköposti ____________________________________________________________________________

❏  Haluan laskun sähköpostilla em. osoitteeseen.

Allekirjoitus ____________________________________________________________________________

Postimaksu

maksettu

Reuna Oy

Tunnus 5019562

00003 VASTAUSLÄHETYS

Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa

 messualue, sisäänkäynti sekä Myllykosken-

 tien että Pappilantien puolelta
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