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REUNA vuonna 2020

Reuna-kustantamo on täyttänyt seitsemän vuot-

ta, ja toiminta kasvaa sekä Suomessa että myyty-

jen käännösoikeuksien myötä ulko mailla. Tällä het-

kellä myyntivalikoimassa on runsaat 200 nimiket-

tä kauno- ja tietokirjallisuutta. Kirjat ovat saatava-

na Kirjavälityksen ja Booky.fi n kautta ja suoraan kus-

tantajalta verkkokaupasta reunalla.fi  tai sähköpostilla 

tilaukset@reunalla.fi . Tähän tuoteluetteloon on koot-

tu myös edellisen kauden teoksia viivakoodeineen. 

E-kirjoja ja äänikirjoja on saatavana mm. Storytelissa 

ja Elisa Kirjassa.  

Kevään 2020 uutuuksissa on kompakti valikoima 

kaunokirjallisuutta tutuilta tekijöiltä, mutta pääpaino 

on tietokirjoissa. Aihepiireissä näkyy kiinnostuksem-

me oppimiseen, kädentaitoihin ja historiaan.  

Kustannustoiminta on vain osa Reunan toimintaa 

kirja-alalla. Reunan kirjakauppa ja -kahvila on uuden 

konseptin kohtaamispaikka, jossa voi silitellä kissaa 

samalla kun tutustuu kirjoihin ja taidenäyttelyihin. 

Tukikohtamme on Kulttuuritalo Wanha Rauta kauppa 

Myllykoskella, 14 kilometriä Kouvolan keskustasta 

etelään. Kulttuuritapahtumista ja kirjailija vierailuista 

kerrotaan mm. Facebook-sivuilla @reunankirjakauppa, 

@wanharauta kauppa ja @kymilibri. Seuraavat Kymi 

Libri -kirjamessut ovat 22.–25. heinäkuuta 2021.

REUNA Bulletin 1/2020, kevään uutuudet

Kannen valokuva:  Anita Herkman

Julkaisija:  REUNA Kustantamo ja kirjakauppa Oy, 
y-tunnus 2559085-2
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Reunan asiakaspalvelu

Palveluajat 
ma–to 12–18, pe 11–16 
Myllykoskentie 9, 46800 Myllykoski (Kouvola)

kirjamyyjä, toimitusharjoittelija  
Jarkko Ryynänen

kirjakaupan ja verkkokaupan myynti 
ja kirjavalikoimat

puh. 040 815 3737
jarkko@reunalla.fi 

Reunan kirjakauppa ja kirjakahvila 

Kirjakaupan hyllyvalikoimissa ovat kaikki Reunan kirjat 
ja muiden kustantajien uutuuskirjoja, pienkustantajien 
erikoisuuksia, erikoislehtiä sekä paikallisia julkaisuja. 
Tilaamalla saat 2–3 päivässä myös oppikirjoja. Netticket-
lippupalvelun myyntipiste ja pieni valikoima toimisto- ja 
taiteilijatarvikkeita. Maksuvälineet käteinen ja pankkikortit 
sekä Smartum- ja Tyky-setelit. 

Kahvila on avoinna kirjakaupan aukioloaikoina ja 
tapahtumissa, tarjolla kuumia juomia, leivonnaisia, makeisia 
ja virvokkeita. Kahvilan asiakkaille tilaamme kolmea 
sanomalehteä, piano käytössä. Maksuton pysäköinti etupihalla.

Tapahtumat ja tilavuokraus

Reunan omat tapahtumat, mm. kirjanjulkistukset ja kahvi-
konsertit, järjestetään kirjakaupan yhteydessä olevassa 
Galleriassa, jossa on noin 60 istumapaikkaa. Tilaa vuokrataan 
kokouksiin ja tapahtumiin hintaan 70,-/koko päivä, 35,-/ilta 
(sis. alv 24 %). Käytössä on äänentoisto ja videotykki.

Valokuvastudio Henna Viren

Gallerian alakerrassa toimii studio, josta voit varata 
kuvausajat mm. lapsi-, perhe- ja hääkuvauksiin. 
Tiedustelut info@hennaviren.fi .

Taidenäyttelyt

Galleriasta voit varata näyttelyajan 4 viikoksi hintaan 475,- 
(sis. alv 24 %). Hintaan sisältyy tiedotteen jakelu ja näyttelyn 
valvonta, myyntiprovisio 10 %. Seinillä on ripustusjärjestelmä, 
käytettävissä myös suuri näyteikkuna. Avajaistarjoilu 
sopimuksen mukaan. Tiedustelut info@reunalla.fi .  

  

Wanha Kirjahalli

Kulttuuritalo Wanhan Rautakaupan sisäpihalla on 300 neliön 
halli, jota vuokrataan kesätapahtumiin ja yksityistilaisuuksiin 
400,-/viikonloppu ja 200,-/päivä (sis. alv. 24 %). Esiintymislava, 
äänentoisto, kahvilanurkkaus. Sisäpihalla mahdollisuus 
grillaukseen, katetut markkinapaikat, ulkolava ja penkit 
350 katsojalle, vuokrataan myös erikseen. Loka-huhtikuussa 
ajoneuvojen talvisäilytys. Tiedustelut puh. 040 353 2050.  

Reuna-kustantamo

Kustantamo toimii Wanhan Rautakaupan yläkerrassa, jossa 
on myös kirjailijaresidenssi. Tapaamiset sopimuksen mukaan, 
ota yhteyttä tarja.tornaeus@reunalla.fi . 

Kustantamo ei ota vuonna 2020 vastaan uusia käsikirjoituksia. 
Keskitymme äänikirjatuotannon käynnistämiseen Mylly-
koskella. 

kirja- ja kahvilamyyjä Erja Hurtta

muut myyntituotteet, jälleenmyyntipisteet

puh. 040 578 8049
erja@reunalla.fi 

Käsikirjoitusten arviointipalvelu

hinta 70,-

info@reunalla.fi 
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Kirjailija Olli Sarpo, 

Kymi Libri 2019 -kirjamessujen 

lavaisäntä
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Tuotteensa tuote

Neljän päivän kavalkadi kirjanystäviä, kirjailijoita, 

soittoniekkoja, kuvataiteilijoita, kirjoja, kustan-

tajia, musiikkia, kirjakauppiaita tarjosi lavaisännäksi 

verhoutuneelle kirjailijalle oivan läpileikkauksen kir-

jallisen maailman tilasta.

Puheet auringonlaskun alasta tai lukuinnon aallon-

pohjasta näyttäisivät olevan vahvasti väritettyjä huhu-

ja. Niin kirjallisuus, kirjailijat kuin lukijatkin ovat ha-

kemassa uusia muotoja, uusia alustoja toimia. Ei pi-

dä hätäillä.

Kymi Libri -kirjamessuja eivät huhut, eivät millin -

tarkka laskelmallisuus tai edes kiire vaivanneet. Ja se 

näkyi. Haastatteluista muodostui epämuodollisia ru-

pattelutuokioita, joita yleisö seurasi mielellään ja myös 

osallistui keskusteluun. Rooleja sekoiteltiin, raja-aitoja 

yliteltiin luontevasti.

Haastattelijoista mieleeni jäi erityisesti kirjastotäti 

Kini Laine, joka lupsakkaalla tyylillään sai ujoimman-

kin kirjailijan rentoutumaan. Puhumattakaan Anna 

Kosolasta ja Maija Kärkkäisestä, upeista nuorista nai-

sista, joiden terävistä kysymyksistä kokeneemmankin 

haastattelijan sopisi ottaa oppia.

Suloisessa sovussa, Kymi Libri -hengen mukaisesti, la-

valla nähtiin iskelmätaivaan suuria staroja, tunnet tuja 

ja vielä tuntemattomia kirjailijoita, Ylen ulkomaan-

kirjeenvaihtaja ja vaikkapa bluesvelho Jo’Buddy. Tasa-

vertaisina kumppaneina.

Jotta raja-aitojen kaataminen ei jäisi sanahelinäksi, on 

yleisönkin päästävä ääneen. Tasavertaisina kumppa-

neina. Wanhassa kirjahallissa lukijoista sukeutui het-

keksi kirjailijoita. Sujuvasti synnytettiin pienoisnovel-

li. Luotiin mahdollisesti yksi niistä uusista kirjallisuu-

den julkaisualustoista. Kuka ties.

Kuultavaa ja nähtävää riitti idolinsa, kirjailijan tai 

mielenkiintoiselta tuntuvan uutuusteoksen vuoksi mes-

suille saapuneille. Jokaiselle jotakin ja kaupan päälle 

uusia kokemuksia, auringonpaistetta ja hyväntuulis-

ta yhdessäoloa.

Lavaisännän baskeri ei kastu tuskanhiestä, kun aika-

taulu on riittävän väljä, haastateltavat saavat äänensä 

kuuluviin tai kun äänentoisto ja muu tekniikka eivät 

reistaile. Niiltäkin osin Kymi Libri onnistui.

Ahtaasti rajattuna kirjamessutapahtuma on myynti-

tilaisuus, kustantajien ja kirjakauppiaiden yritys kaupi-

tella tuotteitaan potentiaaliselle ostajakunnalle. Ja kirja 

tuote, jonka myynnillä asianosaiset hankkivat elanton-

sa. Tietenkin on, mutta kirjallisuudelle se ei vielä riitä. 

Hammastahnasta tai vaatteista poiketen kirjan teki-

jöillä, kirjailijalla ja kustantajalla on merkittävä rooli 

tuotteensa elinkaaren ajan. Kirjailija kuvaannollises-

ti riisuu itsensä alastomaksi lukijan edessä, kustanta-

ja panee arvovaltansa peliin julkaistessaan tuon strip-

tease-esityksen.

Eittämättä kirjailija on kirjansa näköinen, tuotteensa 

tuote. Siksi onkin kaikille osapuolille antoisaa, jos te-

kijä ja lukija kohtaavat, vaihtavat mielipiteitä ja saavat 

toinen toisiltaan.

Sama pätee kustantajaan. Kustantaja on tuotteidensa 

tuote, jonka kannattaa ryhtyä puheisiin asiakaskuntan-

sa kanssa. Kirjamessuilla. Esimerkiksi Kymi Librissä.



Bulletin   5

Tunnelmia kesän 2019 kirjamessuilta

  Emppu 

Kupari 

haastatteli 

Jaakko 

Riihimaata 

kirjasta 

Antero 

Jakoila – 

kitaristi.

  Esko Olenius 

paisteli makkaraa 

messuvieraille.

  Etupihan 

laiturille 

kokoonnuttiin 

aamukahville 

kirjailijoiden 

kanssa.

  Dir. mus. 

Jouni Sjöblom 

toi messulavalle 

kansanoopperan 

kuoron.

  Messujen 

videokuvaaja 

Markku Puustinen 

käytti kuvauksessa 

myös onkivapaa!

  Lea Kalenius 

haastatteli Laura 

Laaksoa kirjasta 

Mrs. Milkyway.

  Kirjailija Kirsi Pehkonen Kariston osastolla 

Wanhassa Kirjahallissa.

  Hanna Peräkylän työpajassa sidottiin oma kirja.

  Nihkee Akka riemastutti Helsinki Poetry Connectionin 

runoklubilla Galleriassa.
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS

Johonakinhan 
munkin pitää olla.”” Olen muiden yksitoistavuotiaiden tapaan 

tavattoman utelias ja altis tarttumaan tarjottuun 

käteen. Meikäläiset voivat löytyä torilta kirjoja 

myymästä, päätyä sävellyskonsertin juontajaksi 

juttelemaan Aleksis Kiven elämästä, ilmaantua 

lavaisännäksi kirjamessuille, runokaraoken 

vetäjäksi kyläjuhliin tai muokkaamaan 

kymmenestä käskystä sävellettyä monologia.K
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Tarinakokoelma Sisäolennoista on rakkaustarina. 

Intohimon, surun, valon, ilon, varjon ja rakkau-

den lujittama avoin liitto, jossa ilman muita osapuolia 

ihminen ei olisi edes olemassa.

Tarinoiden henkilöt vaeltelevat haudasta kohtuun 

kiemurtelevaa kuoppaista tietään kepein mielin. Epä-

suotuisissakin keleissä on kauneutensa. Ei pidä hätäillä. 

Intohimo sykkii väkevänä Rautakeuhkossa, kirjan-

sitojamestari punoo hirttoköyden vaikka omista hiuk-

sistaan. Kirjoittajan vasenkätisyydestä johtuen kirjan 

elämänkaari piirtyy lopun tuolta puolen kohti aikaa 

ennen alkua.

Yksiselitteiset vastaukset kysymyksiin kuka, kenen, 

missä, mistä, mihin, miten tai millä antaa äidin -

kielemme kielioppi, joka on sijamuotoineen kaunis 

tarina jo itsessään. Kokoelman nimi on kunnianosoi-

tus kieliopillemme.

ISBN  978-952-355-020-9 NIMEKE 
Sisäolennoista

KIR JOIT TA JA  Olli Sarpo HINTA  24,90

K ANSI  Jussi Karjalainen TAIT TO  Paula Heiäng 

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

KOKO  140 x 210 mm SIVUT  noin 150 KL  84.2

Ajan, paikan ja ihmisen 
välinen kolmiodraama

ILMESTYY 

KEVÄÄLLÄ 

2020

Olli Sarpo: 
Olemisen tapaluokkia

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

978-952-7221-49-5

9 789527 221495

9 789523 550209
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ISBN  978-952-355-026-1 NIMEKE 
Muiston ajastus – Runoja

KIR JOIT TA JA  Tuija Takala HINTA  16,00

K ANNEN KUVA  Tuija Takala TAIT TO  Paula Heiäng 

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

KOKO  140 x 210 mm SIVUT  noin 90 KL  82.2

9 789523 550261

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  RUNOT

Uudessa runokokoelmassa ajan, ihmisenä ole-

misen ja muistamisen tunnelmat tiivistyvät 

tanka-mittaan. Runojen lyhyt muoto on helppo ta-

voittaa mutta runot tarjoavat silti lukijalle tulkinta-

väljyyttä ja mahdollisuuden limittää niihin omaa elettyä 

elämää.

Kaunis runokirja on ajaton, sen avulla voi peilata aja-

tuksiaan ja kokemuksiaan aina uuden tullessa vastaan. 

Mainio lahjakirja! 

Runot tiivistävät 
muistamisen tunnelmia

ILMESTYY 

KEVÄÄLLÄ 

2020

Näkeekö kukaan

lähelle? Älä usko.

Kaikki pienenee.

Irrotan palan

lapsuuden kalliosta.

Istutan kiven.

Aikuisuuteni pihaan

kasvatan suojamuurin.

Tuija Takala on helsinkiläinen äidinkielen ja suomen opettaja. 

Hän on tehnyt paljon oppimateriaaleja ja kirjoittanut selko-

kielellä runoja, novelleja ja romaanin. Hän harrastaa lukemis-

ta ja julkaisee Tuijata-kirjablogissa kirjallisuusjuttuja moni-

puolisesti eri kirjallisuuden lajeista. Bloggaamiseen liittyy lisäk-

si valokuvausharrastus. Myös Muiston ajastus -kirjan kanneksi 

päätyi kuva sattumalta löytyneistä isän kelloista.
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Jenni Skyttä (runot), 
Toni Forssell (valokuvat): 
Saippuakuplia Kaarlen-
sillalla

REUNA 2017, 98 sivua

TAR JOUS  10,00

ISBN  978-952-7028-89-6

Andrei Tarsalainen: 
Seitsemäs kukka

REUNA 2017, 50 sivua

TAR JOUS  7,00

ISBN  978-952-7028-99-5

9 789527 028995

9 789527 028896

Tom Kalima: Hetken lumo

REUNA 2018, 88 sivua

OVH  16,00 

ISBN  978-952-7221-67-9 

9 789527 221679

Johanna Hasu: Kurjet palaavat vielä

REUNA 2018, 47 sivua

TAR JOUS  10,00

ISBN  978-952-7221-52-5 

9 789527 221525

Johanna Hasu: Karataan

REUNA 2019, 39 sivua

OVH  16,00

ISBN  978-952-355-011-7 

9 789523 550117

Reunan runoraati

”Johanna Hasun runoja voi lukea uudelleen ja uudelleen. 

Kahdesta kirjasta löytyy aina jotain koskettavaa eri 

elämäntilanteisiin, hyviin ja vähän huonompiinkin hetkiin. 

Runot kuvaavat tavallisen ihmisen elämää iloineen ja 

murheineen.”

Terhi Espo 

”Tom Kalima pysäyttää runoissaan 

ajan ja täyttää sen uudelleen. 

Suurena Espanjan ystävänä ilahduin 

myös kirjan lopussa olevista 

espanjalaisista tuokiokuvista.”

Jarkko Ryynänen  

Muista myös nämä
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  JÄNNITYS

Helsingin Ruskeasuolla seisoo hylätty Buick, jon-

ka takakontista löytyy ruumis. Vainaja, Tom-

my Backman, on poliisin vanha tuttu. Jäljet johtavat 

Mäntsälään Backmanin perintötilalle, jonne komisario 

Kylmäkorpi ja uudelleen poliisin vahvuuteen palannut 

Salo lähtevät tarkistuskäynnille. 

Purkukuntoisessa talossa heitä odottaa yllätys ja Kylmä-

korpi joutuu heti tositoimiin. Yllättäen löytyy myös 

uusia johtolankoja aiemmin selvittämättä jääneeseen 

mysteeriin. 

Komisario Kylmäkorven 
kuudes tapaus

ILMESTYY 

KEVÄÄLLÄ 

2020

Jasu Rinneoja tunnetaan leppoisista Kylmäkorpi-dekkareis-

ta, joissa ei kuvata väkivaltaisten tekojen yksityiskohtia, vaan 

keskitytään johtolankojen vyyhdin selvittämiseen. Pitkään 

yhdessä työskennelleen tutkijatiimin henkilökohtaiset asiat 

kulkeutuvat työpaikalle ja komisario Kylmäkorpi näyttäytyy 

myös esimiehenä. 

Rinneoja on kirjoittanut dekkareiden lisäksi nuortenkirjoja, 

selkokirjoja ja novelleja. Kaikissa teksteissä kukkii huumori, 

kirjoittamisen ilo välittyy lukijalle. 
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ISBN  978-952-355-031-5 SAR JA 
Kylmäkorpi

NIMEKE 
Keikkakuski

KIR JOIT TA JA  Jasu Rinneoja HINTA  15,90

K ANSI  ja TAIT TO  Jaana Rautio SIDOS  pokkari, liepeet

KOKO  110 x 117 mm SIVUT  noin 250 KL  84.2

Huom: Pokkarissa on yhtä isokokoinen teksti kuin 

kovakantisessa romaanissa. 

9 789523 550315
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Kylmäkorpi 2 – Karvasmantelin maku

REUNA 2014

Painettua kirjaa 
pieni erä jäljellä 
TA R J O U S   5,00

ISBN  978-952-7028-12-4

Kylmäkorpi 4 – Kiristysruiske

REUNA 2017

Painettua kirjaa 
pieni erä jäljellä 
TA R J O U S   8,00

ISBN  978-952-7028-98-8

9 789527 028988

Kylmäkorpi 3 –
Tuhlaajapojan meno-paluu

REUNA 2015

Loppuunmyyty, 
saatavana e-kirjana 
ja äänikirjana

ISBN  978-952-7028-38-4

9 789527 028124

Kylmäkorpi 1 – 
Elä ja anna loisten kuolla

TEXTHOUSE 2013

Sarjan ensimmäinen 
kirja on loppuun myyty, 
saatavana e-kirjana ja 
äänikirjana

ISBN  978-952-67804-1-2

Kylmäkorpi-sarja

Kylmäkorpi 5 – Paha silmä

REUNA 2018 OVH  15,90

ISBN  978-952-7221-68-6

9 789527 221686

■  ”En ollut peruskoulun jälkeen lu-

kenut ainuttakaan kirjaa paitsi sarja-

kuvia ennen kuin minut houkuteltiin 

ostamaan Jasu Rinneojan pokkari ko-

misario Kylmäkorvesta. Erittäin epäi-

levin mielin aloitin lukemisen, kun ei 

ollut kuvitusta, mutta ilokseni huo-

masin mukaansa tempaavan kerron-

nan höystettynä hurtilla huumorilla. 

Tykästyin kirjaan siinä määrin et-

tä menin ja ostin koko tähänastisen 

tuotannon ja olen lukenut ne kaik-

ki läpi hyvinkin tarkkaan, eikä yksi-

kään ole pettänyt odotuksiani. Olen 

lukenut myös muita Jasun kirjoitta-

mia kirjoja, mutta nämä Kylmä korven 

ja hänen ryhmänsä tarinat on aivan 

ykkösiä. Odotan jo kuumeisesti mil-

loin seuraava ilmestyy. Ehdotin jo-

pa Jasulle tavatessamme muutamia 

juonenkäänteitä.”

Saku Mäkelä

Lukijapalaute
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NIMEKE  Kuka tahansa osaa lentää

TEKSTI  Juha Mäntylä
KUVAT  Sissi Ramstedt

SIDOS  pehmeäkantinen, 4-v

SIVUT  57 HINTA  28,90

ISBN  978-952-355-007-0

9 789523 550070

NIMEKE  Joki – 33 kokijaa

TOIMIT TA JAT  Mervi Vyyryläinen ja 
Harri Kivelä

SIDOS  pehmeäkantinen

SIVUT  156 HINTA  26,90

ISBN  978-952-355-006-3

9 789523 550063

Palkitut jokitarinat Kuolemanpelon 
voittamisesta

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  SYKSYN 2019 UUTUUDET

Kymi Libri -kirjamessujen joki-

aiheiseen kirjoituskilpai-

luun saapui 155 tekstiä, joista 

33 valittiin mukaan antologiaan. 

Novelleista, runoista ja näytel-

mistä syntyi hieno kokonaisuus, 

jossa joki näyttäytyy nostalgisen 

kauniina ja pelottavan synkkänä, 

erottajana ja yhdistäjänä. Kilpai-

lun voitti Leena Lepistö tarinalla 

Tonavan aallot, toiseksi tuli Mar-

jo Laakso tarinalla Sirke ja kol-

manneksi Tiina Heikka tarinalla 

Kolme kiveä. Kymmenen parhaan 

joukkoon valittiin lisäksi Mirja 

Aatsingin Uusi kevät, Tarmo Ah-

venaisen Sekstantin varjo, Katja 

Asikaisen Joenprinsessa, Ali Heik-

kilän Luoto, Saila Korhosen Doula, 

Helmi Kososen Kymin Yoldia ja 

Jenni Siposen Lapsuuden reitti.   

Kirjailijan ja kuvantekijän 

vuoropuhelusta syntynyt kau-

nis ja koskettava nelivärinen teos, 

jossa kuvat lomittuvat kertomuk-

seen pojasta, joka on yllättäen 

menettänyt parhaan ystävänsä, 

isoäitinsä. Pojan haaveena on op-

pia lentämään ja päästä mummon 

luo, edes hetkeksi. Unenomaises-

sa tarinassa käsitellään sitä, miten 

vaikeaa on hyväksyä kuolema, 

millaista on lapsen ikävä ja ennen 

kaikkea, miten tästä kaikesta sel-

viää, kun antaa surun ja ilon koh-

data. 

Kirjoitus-

kilpailun 

kymmenen 

parasta 

ryhmä-

kuvassa. K
U
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UUSI KIRJOITUS
KILPAILU JULKISTETAAN 
1.3.2020, SEN AIHEENA 

OVAT JUNAT
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NIMEKE  Joulukalenteri – 
Tapahtuu näinä päivinä

TOIMIT TA JA  Juha Mäntylä

SIDOS  pokkarikoko

SIVUT  352 HINTA  21,90

ISBN  978-952-355-008-7

NIMEKE  Pako maalta

TEKIJÄ  Leo Laurila

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  284 HINTA  32,90

ISBN  978-952-355-010-0

9 789523 550100

NIMEKE  Eversti Zetan jälkeenjääneet 
paperit

TEKIJÄ  Harri V. Hietikko

SIDOS  pehmeäkantinen

SIVUT  160 HINTA  28,90

ISBN  978-952-355-009-4

9 789523 5500949 789523 550087

Syksyn uutuudet tutuilta tekijöiltä

Uusimmassa Joulukalenterissa 

kirjoittajat saivat kukin yh-

den päivän adventtiajalta 1.–24. 

joulukuuta ja tarina kietoutuu ko. 

päivä määrään. Tarinoiden joukos-

sa on myös tositapauksia. Kirjan 

tekijänpalkkiot ohjataan tällä ker-

taa Utön kyläkoululle. Auta saa-

riston 50 asukkaan yhteisöä ja os-

ta kirja ensi jouluksi, tarinat eivät 

ole sidottuja vuoteen. 

Tulenarasta aiheesta julkais-

tiin syksyllä 2019 asiakirja-

kokoelma. Se paljastaa ennen jul-

kaisemattomia tietoja olosuhteis-

ta, joissa kolmen majurin neu-

vosto päätti antaa käskynsä evers-

ti Zetan salamurhaamiseksi. Se 

sisältää olennaista uutta tietoa 

kirjan Pandemian jälkeen (Hie-

tikko 2018) tapahtumista ja ih-

misten selviytymisestä keskellä 

maailmanloppua. 

Kirjassa Jannen ja Elisan ka-

pina Matti rakastui Kustin 

kasvattityttäreen Leenaan, ja tyt-

tö vietiin kiireesti pois kylästä. 

Matti kosti sen käräyttämällä 

Kustin pontikankeitosta poliisil-

le. Sarjan toisessa kirjassa kuusi-

toistavuotias pojankoltiainen pa-

kenee pääkaupunkiin etsimään 

toimeentuloa. Kirjassa on osuvaa 

ajankuvaa 50-luvun Helsingistä 

ja armeijakuvaus Ylämyllyltä. 
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Selkeästi kirjoittamisen taito
Reunan selkokirjailijat tentissä 

TEKSTI :  JARKKO RYYNÄNEN

Selkotekstiä kirjoitettaessa pitää muistaa, kenelle kirjoittaa. Lukijan pitää ymmärtää 

lukemaansa, mutta häntä ei saa aliarvioida, korostavat kirjailijat Jasu Rinneoja, 

Helena Seppälä, Silja Vuorikuru, Sanna-Leena Knuuttila ja Tuija Hannula. 

MITEN VÄLITÄT klassikkokirjaili-

jan omaperäisen, vanhahtavan tyy-

lin selko kielelle alkuperäistä teosta 

kunnioittaen? Ensimmäistä selko-

mukautustaan tekevä Silja Vuori-

kuru totesi, että tasapainottelu rik-

kaan kaunokirjallisen ilmaisun säi-

lyttämisen ja selkokielen vaatimus-

ten välillä ei aina ole helppoa. Hän 

halusi kuitenkin tarttua haasteeseen, 

sillä suomalaisten naiskirjailijoiden 

tuotantoa on selkomukautettu vä-

hemmän kuin klassikkoasemassa 

olevien kotimaisten mieskirjailijoi-

den teoksia. 

Selkokielisen runokokoelman jul-

kaissut Helena Seppälä piti vaikea-

na sitä, että runoudessa usein käyte-

tyt tehokeinot, kuten vertauskuvat, 

symbolit ja rivien asettelut poikkea-

vasti eivät kuulu selkokieleen. Sano-

jen tulee olla yleisiä, arkisia, help-

poja. Pitkiä sanoja ja sivistys sanoja 

pitää välttää.

Sekä alun perin selkokielellä kir-

joitetussa kirjassa että mukautetussa 

tarinassa juonen on edettävä loogi-

sesti, ilman laajoja sivujuonia tai ta-

kaumia. Henkilöhahmojen määrä 

on rajattu ja heidät esitellään teks-

tissä selkeästi.

Esimerkkinä selkokielisyydestä 

pyysin Reunan kirjailijoita esittele-

mään itsensä selkokielellä.

Olen kirjoittanut kaksi selkokirjaa. 

Yritin tehdä niistä hauskoja.  

Ilot ja surut kuuluvat elämään. 

Kirjoissani on myös surullisia asioita. 

Haluan kirjoittaa vielä lisää selkokirjoja. 

Silja Vuorikuru

Helena Seppälä

Jasu Rinneoja 

Sanna-Leena Knuuttila

Pidän lukemisesta ja kirjoittamisesta,

vaikka minulla on lukihäiriö.

Runoista pidän paljon 

ja tykkään lukea niitä ääneen muillekin.

Olen kirjallisuudentutkija.

Opiskelin selkokirjoittamista vuonna 2018.

Kirjoitan nyt ensimmäistä selkokirjaani.

Kirja on selkomukautus 

Minna Canthin, Maria Jotunin ja Aino Kallaksen novelleista.

He ovat tunnettuja ja arvostettuja kirjailijoita,

jotka kirjoittivat yhteiskunnan ongelmista.

Minä kirjoitan ahkerasti,

koska haluan olla hyvä selkokirjailija. 

Olen kiinnostunut historiasta

ja siksi kirjoitan vanhoista asioista. 

Haluan, että jokainen ihminen 

voi lukea minun kirjoittamia kirjoja. 
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Tuija: Kirjani on suunnattu suo-

men kieltä opiskeleville eli niille, joi-

den suomen kielen oppiminen on 

alkanut, mutta on vielä prosessis-

sa. He voivat olla Suomeen muutta-

neita, mutta myös esimerkiksi suo-

men kieltä ja kulttuuria ulkomailla 

opiskelevia. 

Miksi kannattaa tarttua selko-

kirjaan?

Jasu: Tietoa tulvii joka tuutis-

ta. Emme pysty enää sisäistämään 

kaikkea, vaikka meillä ei olisi luke-

misen esteitä. Kun luet selkokielis-

tä tekstiä, huomaat, miten helppoa 

sitä on ymmärtää. Kokeile!

Helena: Selkokirjat ovat mahdol-

lisuus kirjalliseen maailmaan, vaikka 

lukijan oma kirjallinen kyky ei oli-

sikaan vahva. Jokaisella on oikeus 

lukemiseen.

Silja: Hyvä selkokirja on myös hy-

vä kirja. Selkokirjat sekä tarvitsevat 

että ansaitsevat nykyistä suurempaa 

näkyvyyttä – on todennäköistä, et-

tä selkokielen tarvitsijoiden määrä 

kasvaa tulevaisuudessa.

Sanna-Leena: Selkokirjasta, niin 

kuin tarinoista yleensä, löytyy luke-

misen ilo, kiehtova maailma arki-

elämän ulkopuolelta. Lukeminen vir-

kistää ja rikastuttaa mielikuvitusta. 

Tässä suhteessa selkotarina ei poik-

kea yleiskielisestä tarinasta. 

Tuija: Suomen kieltä opiskele-

vien kannattaa tarttua selkokirjaan, 

koska kokonaisen tekstin lukeminen 

vieraalla kielellä palkitsee ja harjoit-

taa myös kielitaitoa. Jos teksti on 

mielenkiintoinen, sitä lukiessa op-

pii kieltä ikään kuin huomaamat-

ta. Liian vaikea teksti lannistaa no-

peasti, eikä kirjaan tule enää tartut-

tua toista kertaa. 

Sopivatko selkokirjat kenelle 

tahansa? 

Jasu: Kyllä sopivat. Aina ei työ-

päivän jälkeen jaksa tarttua tiilis-

kiven paksuiseen järkäleeseen. Jos-

kus kirjat myös jäävät kesken, koska 

urakka tuntuu liian vaativalta. Kirjo-

jen yksi tehtävä on rentouttaa. Selko-

kirjasta voi nauttia ilman ponniste-

luja. Selkokirja voi myös madaltaa 

kynnystä tarttua vaativiin teoksiin. 

Jos Kalevala on sinulle liian haasta-

va, tutustu sen selkomukautettuun 

versioon. Raamattukin on julkaistu 

selkokielisenä. 

Helena: Mielestäni selkokirjat ja 

esimerkiksi tv:n selkokieliset uutiset 

toimivat ihan kaikille. Väsyneenä ja 

kiireisenä ei jaksa keskittyä moni-

mutkaisiin teksteihin. Selkokieli aut-

taa pääsemään vähemmällä ponnis-

telulla tekstin ytimeen.

Silja: Selkokirjat sopivat kaikil-

le! Voi olla myös varsin rikas koke-

mus lukea selkomukautusta ja alku-

peräisteosta rinnakkain. 

Sanna-Leena: Selkokirjat avau-

tuvat myös niille, joilla ei ole kie-

len ymmärtämisen haasteita. Ennen 

niin rakas lukuharrastus on saatta-

nut monilla jäädä olosuhteiden pa-

kosta pois. Lyhyistä mutta rikkaista 

tarinoista saa virkistystä lyhyeen va-

paa-ajan hetkeen.  

Tuija: Ilman muuta sopivat. Ne 

jotka ovat uskaltaneet kokeilla, yleen-

sä yllättyvät positiivisesti. Tekstin 

ei tarvitse olla vaikeaselkoista, jotta 

se olisi mielenkiintoista tai ”hyvää”. 

Millaista palautetta olet saanut 

lukijoiltasi?

Jasu: Kauno-kirjojen huumori il-

meisesti toimii, ja kirjat myös kos-

kettavat. Tapahtumat voisivat hyvin 

olla totta. Osa onkin.  

Tuija Hannula

Selkokirjailijan on otettava valittu 

kohderyhmä tarkemmin huomioon 

kuin yleiskielisen tekstin kirjoittajan. 

Millaiselle lukijalle olet suunnan-

nut kirjasi?

Jasu: Lähtökohta oli, että kirjan 

tulisi sopia kaikille. Molemmissa 

kirjoissani kuvataan mennyttä ai-

kaa. Vanhempi lukija löytää niis-

tä ehkä mukavia muistoja ja ulko-

maalainen suomen kielen opiske-

lija suomalaista mielenmaisemaa. 

Nuorillekin kirjat sopivat, erityises-

ti Kaunon nuoruus vuodet, jossa on 

hassuja juttuja Kaunon lapsuudesta 

ja nuoruudesta. 

Helena: Ajatukseni oli tehdä 

runo kokoelma nuorille, kehitys-

vammaisille ja/tai vanhemmille ih-

misille, joilla on suomen kielen kans-

sa vaikeuksia.

Silja: Laadin parhaillaan ensim-

mäistä selkokirjaani, joka on selko-

mukautus naiskirjailijoiden novelleis-

ta. Valitsemissani novelleissa käsitel-

lään monia sellaisia yhteiskunnalli-

sia ongelmia, jotka ovat ajankohtai-

sia nykymaailmassakin: esimerkiksi 

lapsityövoiman käyttöä ja parisuhde-

väkivaltaa. Ajattelen selkomukau-

tuksen myös madaltavan kynnystä 

klassikkokirjallisuuden maailmaan. 

Sanna-Leena: Selkokirjani (tri-

logia) käsittelevät toisen maailman-

sodan aikaan Suomessa käytyjen so-

tien kotirintaman elämää. Kieli ei 

ole helpointa selkokieltä, eikä aihe-

piirikään ole helppo. Lukijoiksi olen 

ajatellut maahanmuuttajataustaisia 

lukijoita sekä vanhuksia; usealla heis-

tä on omakohtaisia kokemuksia so-

dasta. 

Minä olen suomen kielen opettaja. 

Kirjoitan selkokirjoja suomalaisesta kulttuurista

ja elämästä Suomessa. 
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Helena: Yllättäen runokirjasta 

ovat pitäneet ihan tavalliset lukijat, 

heistä runoni ovat pieniä pysähdys-

hetkiä arjessa ja runon on ymmär-

tänyt ilman ponnisteluja. Vanhem-

mat ihmiset, joista osalla on muisti-

ongelmiakin, ovat taas pitäneet ru-

nojen lukemisesta ääneen. He jak-

savat keskittyä lyhyisiin runoihin ja 

kuunnella useita peräkkäin. 

Silja: Kirjani ei ole vielä ilmesty-

nyt, mutta idea on otettu innostu-

neesti vastaan.

Sanna-Leena: Olen saanut hy-

vää palautetta. Trilogiani aihe on 

koskettanut monia ja Hilkan (kah-

den ensimmäisen osan päähenkilö) 

elämänvaiheet ovat saaneet lukijat 

muistelemaan omaa tai läheistensä 

sodanaikaista elämää. Nuoremmil-

le lukijoille kirjojen tarinat ovat an-

taneet uutta tietoa suomalaisen nai-

sen historiasta.

Tuija: Olen saanut ihanaa pa-

lautetta, oman oppilaitoksemme 

maahan muuttajataustaiset opiske-

lijat ovat kokeneet kirjan mielen-

kiintoisena ja olleet ilahtuneita sii-

tä, että ymmärtävät tekstiä.

Millaisen selkokirjan 

kirjoittamisesta unelmoit? 

Jasu: Toivon, että Kaunon seikkai-

lut jatkuvat, sillä olen oppinut ym-

märtämään hänen ajatusmaailmaan-

sa ja kirjaprojektien myötä meistä on 

tullut hyviä kavereita. Myös Kylmä-

korpi-dekkarisarjan selkomukautus 

voisi olla mukava haaste. Oman teks-

tin selkomukauttaminen on vaikeam-

paa kuin toisen kirjoittaman tekstin 

viilaaminen.

Helena: Valmiin tekstin, vaikka-

pa nuortenkirjan, mukauttaminen 

voisi olla mielenkiintoista.

Silja: Tutkin parhaillaan varhaisia 

kotimaisia tekstejä Titanicin haaksi-

rikosta (mm. arkkiveisuja, novel leja 

ja runoja). Yhä uusia sukupolvia 

kiehtova Titanic sopisi erinomaises-

ti myös selkokirjan aiheeksi.

Sanna-Leena: Suomalaisen nai-

sen historiassa on vielä paljon asioi-

ta, joista haluan kirjoittaa. Tällä het-

kellä työn alla on trilogian viimeinen 

osa, joka käsittelee Lapin sotaa. Toi-

saalta viihteellisemmän teoksen kir-

joittaminen on alkanut kiinnostaa.

Tuija: Unelmoin kirjasta, joka 

avaisi eksoottista kulttuuriamme ja 

kieltämme vielä paremmin.

Jokainen matkailija tietää, millaiseen umpioon 

ulkomailla joutuu, kun ei ymmärrä ympärillä 

puhuttua kieltä eikä saa luettua edes opas-

kylttejä. Keskustelussa ulkomaalaisen kanssa 

moni yrittää puhua korostetun hitaasti ja ko-

vemmalla äänellä, mutta parempi olisi opetel-

la selkeämpiä lauserakenteita, välttää erikoi-

sia sanavalintoja ja liian epäsuoria ilmaisuja. 

Ei kannata sanoa, että ”mopo karkasi käsistä”, 

jos tarkoittaa, että joku eksyi asiasta. 

Maahanmuuttajan täytyy pystyä luke-

maan asiatekstiä, esimerkiksi asunnon vuokra-

sopimus ja lääkeresepti. Selkeän yleis kielen 

edistämiseksi on perustettu jo vuonna 1993 

maailmanlaajuinen organisaatio Plain 

Language Association International (PLAIN). 

Järjestö erottaa toisistaan tavoitteen käyttää 

selkeää yleiskieltä aina kun se on mahdollista ja 

varsinaisen selkokielen, joka on monilla kielillä 

sama kuin helppolukuisuus, helpotettu kieli.

Tavoite on kuitenkin sama: vältetään kou-

keroista ja kankeaa kieltä, ei tehdä selvistä 

asioista monimutkaisia. Kiteyttämisen taito 

vie viestin nopeammin perille. Kaunis ja rikas 

kaunokirjallinen ilmaisu ei kärsi yhtään siitä, 

että romaanin henkilöt tulevat nopeasti tutuik-

si lukijalle ja juonessa pysyy kärryillä. Selko -

kielen kirjoittaminen on myös ajattelun sel-

keyttä.   

Selkeä kieli yhdistää maailmaa

Terminologiaa

Ruotsin kielessä selkeään yleiskieleen 

viitataan käsitteellä klarspråk ja 

ruotsiksi selkokieli on lättläst.

Englannissa selkeä yleiskieli on 

plain language ja selkokieli easy to read.

Saksassa selkeä kieli on Klartext ja 

selkokieli leichte Sprache.

Hollannissa selkeä yleiskieli 

on begrijpelijke taal, 

Ranskassa communication claire ja 

Italiassa linguaggio chiaro.



Bulletin   17

9 789527 221815

9 789527 221587

Sanna-Leena Knuuttila: 
Minä odotan sinua

REUNA 2018, 113 sivua OVH  20,00

ISBN  978-952-7221-82-2

Tuija Hannula: Toppatakin alla on sydän 
– Pakinoita maahanmuuttajille

REUNA 2019, 150 sivua OVH  20,00

ISBN  978-952-7221-81-5

9 789527 221822

Jasu Rinneoja: Kauno ja Sutki

REUNA 2017, 136 sivua TAR JOUS  10,00

ISBN  978-952-7221-20-4

Jasu Rinneoja: Kaunon nuoruusvuodet

REUNA 2019, 105 sivua OVH  20,00

ISBN  978-952-7221-93-8

Silja Vuorikuru: Suomalaisia nais-
kirjailijoita – Minna Canth, Maria Jotuni 
ja Aino Kallas

REUNA 2019, 150 sivua OVH  20,00

ISBN  978-952-355-012-4

9 789523 550124

9 789527 2219389 789527 221204

Sanna-Leena Knuuttila: 
Ne lensivät tästä yli

Painettu kirja loppuunmyyty, 
saatavana e-kirjana

Helena Seppälä: Tämä on minun lauluni 
– Runoja ja pieni lukuopas

REUNA 2018, 59 sivua TAR JOUS  15,00

ISBN  978-952-7221-58-7

Reunan selkokirjat

TOINEN

 PAINOS

TOINEN

 PAINOS

UUTUUS

Toiseen painokseen lisätty sisällysluettelo.
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ISBN  978-952-355-032-2 NIMEKE 
Kiira ottaa ohjat

IK ÄSUOSITUS 12+

KIR JOIT TA JA  Asta Ikonen HINTA  14,50

K ANNEN KUVA  Asta Ikonen, malleina Ella Sjöberg ja 
Suvituuli Taipaleenmäki Porvoon Ratsutallilta

TAIT TO  Paula Heiäng SIDOS  pokkari, liepeet

KOKO  110 x 177 mm SIVUT  noin 130 KL  N84.2

9 789523 550322

Kolmetoistavuotias, syksyllä yläkouluun menevä 

Kiira on onnensa kukkuloilla, sillä kesäloma on 

alkamassa ja hänen hoitohevosensa Bolero on koh-

ta saamassa varsan. Kaikki menee kuitenkin pieleen 

kun hänen naapuriinsa muuttaa ärsyttävä Irina, joka 

vaikuttaa olevan kaikin puolin täydellinen. 

Irinasta tulee Kiiran suureksi harmiksi Boleron toi-

nen hoitaja. Kiiran salaa ihailema Rikukin tuntuu ihas-

tuneen Irinaan, vaikkei ole aiemmin vilkaissutkaan 

tyttöjä. Viimeinen pisara on, kun Irina ilmoittaa osta-

neensa syntyneen varsan itselleen. 

Mutta Irinallakin on synkkä salaisuutensa, ja Kiira saa 

oppia ettei kaikki ole miltä näyttää. 

ILMESTYY 

KEVÄÄLLÄ 

2020

NUORTENKIRJAT

Rakkaudesta ratsastukseen 
ja ihanaan Bolero-heppaan 

Asta Ikonen on saavuttanut uskollisen lukijakunnan poni- 

ja heppakirjoillaan. Ponikirjat ovat noin kymmenvuotiaiden 

tyttöjen suosikkeja ja heppakirjat varhaisteineille. Kirjat Sara 

ylittää esteet ja Jennan heppakesä ovat ilmestyneet myös 

ranskankielisessä Kanadassa.

K
U

V
A

 T
O

N
I 

F
O

R
S

S
E

L
L
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Rakkautta rappukäytävässä

REUNA 2015, 144 sivua

TAR JOUS  5,00

ISBN  978-952-7028-18-6

9 789527 028186 9 789527 028759

Milla maalaismaisemissa

REUNA 2013, 172 sivua

POISTOHINTA  3,00

ISBN  978-952-7028-00-1

9 789527 028001

deittaillaan.fi 

TEXTHOUSE 2013, 157 sivua

POISTOHINTA  3,00

ISBN  978-952-67804-3-6

9 789526 780436

9 789527 2213899 789527 028971

Jennan heppatalvi

REUNA 2017, 188 sivua

TAR JOUS  7,00

ISBN  978-952-7221-17-4

9 789527 221174

Jennan heppakesä

REUNA 2015, 176 sivua

TAR JOUS  5,00

ISBN  978-952-7028-56-8

9 789527 028568

Roosan rokkibändi

REUNA 2015, 164 sivua

TAR JOUS  5,00

ISBN  978-952-7028-34-6

9 789527 028346

Sara ylittää esteet

REUNA 2014, 199 sivua

TAR JOUS  5,00

ISBN  978-952-7028-09-4

9 789527 028094

Mintun ratsutalli

REUNA 2017, 166 sivua

TAR JOUS  7,00

ISBN  978-952-7028-97-1

Vikuri nostaa laukan 

REUNA 2016, 165 sivua

Neljän tuulen talo

REUNA 2018, 184 sivua

OVH  13,90

ISBN  978-952-7221-38-9

Rakkautta rantahuvilassa

REUNA 2016, 152 sivua

TAR JOUS  5,00

ISBN  978-952-7028-75-9

Seitsemän vuotta Asta Ikosen hurmaavia nuortenkirjoja 

Seuraavalla sivulla 

Ponikartano-sarja 

10–12-vuotiaille 

CHICKLIT CHICKLIT

LOPPUUNMYYTY
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NIMEKE  Ponikartanon aarre

TEKIJÄ  Asta Ikonen

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  143 HINTA  22,90

ISBN  978-952-7221-71-6

9 789527 221716

NIMEKE  Paluu poni-
kartanoon

TEKIJÄ  Asta Ikonen

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  152 HINTA  22,90

ISBN  978-952-7221-72-3

9 789527 221723

NIMEKE  Ponikartanossa 
tavataan

TEKIJÄ  Asta Ikonen

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  163 HINTA  23,90

ISBN  978-952-355-013-1

9 789523 550131

NIMEKE  Ponikartanon joulu

TEKIJÄ  Asta Ikonen

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  154 HINTA  23,90

ISBN  978-952-355-014-8

9 789523 550148

Sarjan uusimmassa kirjassa Pepin ja Elsan perheet 

matkustavat tuttuun ponikartanoon joulua viettä-

mään. Maalaisjoulu ponien seurassa sujuu aluksi 

rauhallisesti, mutta jouluyönä kassakaappiin murtau-

dutaan ja varas vie sieltä rahaa sekä arvokkaat hel-

met. Ponikytät ryhtyvät selvittämään asiaa omalla 

tavallaan ja tutkimukset edistyvät, kunnes karta-

nossa tapahtuu uusi varkaus. Kuinka tytöt pääsevät 

varkaan jäljille, ja miten pääepäiltynä voi olla joulu-

pukki?

Kartanossa näyttelyä ja maalauskurssia pitävän tai-

teilijan arvokas taulu katoaa yön aikana lukitusta sa-

lista. Etsivätoimisto Ponikytät astuu remmiin ja al-

kaa jäljittää taidevarasta. Loppujen lopuksi ratkaisu 

on aivan heidän ulottuvillaan, ja taulu palautetaan 

oikealle omistajalleen. Mitähän jännää ja erityises-

ti ponityttöjä ilahduttavaa Matleenan mummu saa 

taiteilijalta kiitokseksi?

Kolmannessa kirjassa Pepin vanhemmat joutuvat 

jättämään heppahullun tyttärensä yksin pariksi vii-

koksi ennen koulun alkua, ja hänet lähetetään poni-

kartanoon, Elsa tietysti mukana. Tytöt hoitavat po-

neja, taluttavat ratsastavia kesävieraita ja tekevät po-

neilla lenkkejä metsään, kun läheisen hylätyn kar-

tanon pihalla alkaa eräänä iltana tapahtua. Se ei 

olekaan niin autio kuin on luultu. Mutta kuka on 

asettunut majailemaan kartanoon ja miksi? 

Peppi perheineen lähtee kesänviettoon tylsäntun-

tuiseen lomakartanoon, mutta onneksi kartanossa 

onkin poneja kesävieraiden käyttöön sekä mukava 

Matleena, johon Peppi ja hänen ystävänsä Elsa tar-

tuttavat hevoshulluutensa. Kolmen kopla ryhtyy 

selvittämään kartanon maille kätketyn aarteen sa-

laisuutta. Pari muutakin henkilöä on kiinnostunut 

aarteen piilopaikasta, ja tytöt saavat kokea henkeä-

salpaavan jännittäviä hetkiä. 

NUORTENKIRJAT

Ponikartano-sarja pienille heppahulluille 

SYKSYN

 2019 

UUTUUS

SYKSYN

 2019 

UUTUUS
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NIMEKE  Sirkuspoika 
Oliver merirosvolaivalla

KIR JOIT TA JA 
Teija Rekola

REUNA 2019, 40 sivua

OVH  22,90

ISBN  978-952-7221-99-0

NIMEKE  Sirkuspoika 
Oliver ja kadonnut 
taikuri

KIR JOIT TA JA 
Paula Nieminen

REUNA 2018, 36 sivua

TAR JOUS  20,00

ISBN  978-952-7221-75-4

NIMEKE  Sirkuspoika 
Oliver ja vastuutehtävä

KIR JOIT TA JA 
Asta Ikonen

REUNA 2018, 36 sivua

TAR JOUS  18,00

ISBN  978-952-7221-61-7

NIMEKE  Sirkuspoika 
Oliver ja ihmeellinen 
taikakoppi

KIR JOIT TA JA 
Marjut Luukkonen

REUNA 2017, 40 sivua

TAR JOUS  16,00

ISBN  978-952-7221-28-0

9 789527 221280

9 789527 221617

9 789527 221754

9 789527 221990

NIMEKE  Mysteerinmurtajat 
huvipuistossa

TEKIJÄ  Ilkka Mattila

REUNA 2019, 102 sivua

OVH  24,90

ISBN  978-952-355-000-1

NIMEKE  Paluu Uppelukseen

TEKIJÄ  Henry Aho

REUNA 2019, 131 sivua

OVH  16,90

ISBN  978-952-7221-98-3

NIMEKE  Mysteerinmurtajat 
– Neljän rikoksen syksy

TEKIJÄ  Ilkka Mattila

REUNA 2018, 84 sivua

TAR JOUS  18,00

ISBN  978-952-7221-59-4

NIMEKE  Tutkimattomilla 
vesillä

TEKIJÄ  Henry Aho

REUNA 2017, 120 sivua

TAR JOUS  10,00

ISBN  978-952-7221-14-3

9 789527 221143
9 789527 221983

9 789527 2215949 789523 550001

58

VUOTIAILLE
Mysteerinmurtajat-sarja Veera Miettisen kuvittamat 

Sirkuspoika Oliver -kirjat 

Hukkuneiden laakso -sarja

LASTEN JA NUORTENKIRJASARJAT
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ISBN  978-952-355-034-6 NIMEKE 
Klaavi Kettu musiikkimaassa

TEKIJÄ  Johanna Hasu HINTA  28,90

K ANSI  ja  TAIT TO  Nunnu Halmetoja

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

KOKO  297 x 210 mm SIVUT  noin 110 KL  78.6107

9 789523 550346

OPISKELU  •  MUSIIKKI

Uusi pianonsoiton alkeisoppikirja on kirjoitettu 

sadun muotoon ja se on tarkoitettu alle koulu-

ikäisille ja pienille koululaisille. Kirjan Klaavi Kettu 

asuu musiikkimaassa, jonka metsissä se tutustuu 

erilaisiin pianonsoiton elementteihin. 

Yhdessä ystäviensä kanssa Klaavi ihmettelee kirjai-

mia ja oppii, että jokaisella koskettimella on oma nimi. 

Se löytää metsästä gepardin, jonka oma nuottiavain 

avaa korkeat sävelet nuottiviivastolla ja tapaa faaraon, 

jonka avaimella pääsee nuottitalon kellareihin samal-

la tavoin kuin pyramidin holveihin. Paljon muutakin 

mielenkiintoista Klaavi löytää ja oppii!

ILMESTYY 

KEVÄÄLLÄ 

2020

Klaavi Kettu  seikkailee musiikkimaassa 
ja opettelee soittamaan pianoa 

Tilaa PDF-muotoinen opettajan opas tekijältä: 

johannahasu1@gmail.com, hinta 10,00
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Kirjassa opetetaan nuottien lukemista järjestelmälli-

sesti. Kirja etenee kirjaimilla soittamisesta perintei-

sen nuottikuvan käyttämiseen. Kuten lukemaan oppi-

misessa, myös nuotinluvun oppimisessa tarvitaan pal-

jon toistoa. Tämän vuoksi kirjan lopussa on suuri mää-

rä helppoja pieniä kappaleita, joita voi käyttää lisä-

materiaalina esimerkiksi uusiin säveliin tutustuttaessa, 

prima vista -harjoituksina ja kertaustehtävinä. 

Kirjan tekijä Johanna Hasu on tutkinut omassa väitös-

tutkimuksessaan (2017) oppimisen vaikeuksia pianonsoiton 

opiskelussa. Tutkimuksensa tulosten perusteella hän lähti 

kehittämään keinoja, joilla nuotinluku sujuisi mahdol-

lisimman helposti ja hauskasti heti ensimmäisistä soitto-

harjoituksista lähtien. Hasulla on yli kahdenkymmenen 

vuoden kokemus soitonopettajana eri oppilaitoksissa.
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Kirja yhdistää kuulonvaraista soittamista, improvi-

sointia ja nuottien opettelua kansansävelmien, lasten-

laulujen ja Johanna Hasun säveltämien kappaleiden 

avulla. Kirjaan liittyy opettajan opas, jonka voit tila-

ta tekijältä. 

Kirjan oppimateriaalia on kokeiltu 4–8-vuotiaiden 

musiikkiopiston oppilaiden kanssa. Materiaalia on 

käytetty myös opetettaessa lapsia, joilla on kielellisiä 

vaikeuksia. 
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TIETOKIRJAT  •  LUOVA KIRJOITTAMINEN
K

U
V

A
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I 
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A
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O Anneli Kanto on monien laji-

tyyppien kirjailija Tampereel-

ta. Hän on kirjoittanut his-

toriallisia romaaneja, lasten -

kirjoja ja kuvakirjoja, näytel-

miä ja televisiokäsikirjoituksia. 

Hänen kirjojaan on myös dra-

matisoitu paljon. 

Kanto on opettanut draaman 

ja proosan luovaa kirjoittamis-

ta ja toiminut television script 

editorina. Hänet on palkittu 

useasti sekä aikuisille että 

lapsille suunnatuista kirjois-

taan ja televisiokäsikirjoituksis-

taan.
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9 789523 550339

Kirjailija puhuu 
heimolleen

”O len valmistellut tätä kirjaa viisi vuotta, vähä

 vähältä, erittäin hitaasti, sillä kirjoittamisen 

ajatteleminen ei käy nopeasti. Aloitin 2015 blogin 

saadakseni tilan kirjoittamisen pohtimiselle ja voi-

dakseni keskustella lukijoiden ja muiden kirjoittajien 

kanssa. Blogin kommenteista sain hyviä havaintoja 

täydentämään omia kokemuksiani.

Kirjoittamassa ei neuvo novellin tai draaman 

rakenne kuvioita eikä sisällä kirjoitusharjoituksia. 

Sellaisia erinomaisia kirjoja on jo olemassa. Tä-

mä kirja kertoo kirjoittamisen prosessista, tunnis-

tettavista kirjoittamisen vaiheista ja solmukohdista. 

Mitä tapahtuu ensimmäisen ja toisen version välillä? 

Valitsenko minä kertojan vai kaikkitietävän? Miksi 

lykkään kirjoittamista?

Kirjasta hyötyvät erityisesti romaania valmistelevat 

kirjoittajat. Koska olen historiallisten romaanien kir-

joittaja, mukana on taustatyötä käsittelevä osio. Olen 

käsitellyt myös kirjailijantyön konkreettisia puolia 

kuten rahaa ja työssä jaksamista.

Kirjoittamassa on kirjoitettu heimolleni, kaikille teil-

le, jotka kirjoittavat tosissaan, jotka eivät voi olla kir-

joittamatta.”

Anneli Kanto

ISBN  978-952-355-033-9 NIMEKE 
Kirjoittamassa

KIR JOIT TA JA  Anneli Kanto HINTA  26,90

K ANNEN PIIRROS  Tiina Poutanen TAIT TO  Paula Heiäng 

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

KOKO  150 x 210 mm SIVUT  noin 200 KL  86.07

ILMESTYY 

KEVÄÄLLÄ 

2020
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ISBN  978-952-355-042-1 NIMEKE 
Pistos – Museoidun muodin 
käyttöohjeita

KIR JOIT TA JAT  Raili Airikka-Haapaniemi ja Tiija Malmi

K ANSI  ja  TAIT TO  Nunnu Halmetoja

VALOKUVAT  Marja Seppälä

SIVUT  146, yli 100 valokuvaa SIDOS  nidottu

KOKO  210 x 320 mm HINTA  42,90 KL  65.4

9 789523 550421

”Juuripukeutuja” on henkilö, joka esimerkiksi yh-

distää pukeutumisessaan kansallispukujen osia, 

koruja ja koristeita nykymuotiin, tuulettaa suvun 

vanhaa kansallispukua käyttämällä sitä julkisella pai-

kalla, tekee itselleen luukkuhousut ja innostuu perin-

teisistä kansannaisen koruista. 

Useimmilla kansoilla on ollut omaperäinen puku- ja 

koristautumisperinne, jonka on kuitenkin syrjäyttä-

nyt kulttuurineutraali pukeutuminen. Massamuoti -

trendit eivät kannusta omien perinteiden esille tuo-

miseen. Siksi nyt on aika ryhtyä juuripukeutujaksi. 

Kiinnostus omiin juuriin ja jopa kansallispukuihin on 

nuortenkin keskuudessa kasvamaan päin.

Kansanpukujen käyttöön sisältyi paljon nykyihmisel-

le tuntemattomia tapoja ja uskomuksia. Uuden kirjan 

pienet historiatiivistelmät muistuttavat, että erilaisilla 

käsityötekniikoillakin on menneisyys ja niitä on käy-

tetty merkityksellisten viestien luomiseen.

TIETOKIRJAT  •  TEKSTIILITAIDE

Museoidun muodin käyttö-
ohjeita juuripukeutujalle

ILMESTYY 

TAMMIKUUSSA 

2020
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Pistos-kirja on pukeutumisen ideakirja, ohjekirja ja 

muotihistoriakirja yksissä kansissa. Monet ideois-

ta soveltuvat valmisvaatteiden muokkaamiseen. Työ-

ohjeista löytyy konkreettisia, käyttövalmiita malleja esi-

merkiksi kirjontaan ja koristeompeluun.

Kirja on monivuotisen kehityshankkeen tuloksena 

Kymenlaaksossa syntynyt monikäyttöteos. Tekijöis-

tä Raili Airikka-Haapaniemi on käsityön erikois-

tekniikoihin erikoistunut tekstiiliartesaani ja Tiija 

Malmi on vaatetusalan ja tilarakentamisen artesaani. 

Käsikirjoituksen kansatieteellisen ja historiallisen ai-

neiston on tarkistanut dosentti Ildikó Lehtinen ja työ-

ohjeiden toimivuuden ammattiopettaja Minna 

Manninen.
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TIETOKIRJAT  •  PARAPSYKOLOGIA

”
Olen ollut koko kohta 50-vuotisen 

elämäni ajan voimakkaasti intuition 

ohjauksessa. Liekö tahtini kohti elämäni 

päämäärää ollut kuitenkin liian 

hidas, kun kesämökillemme ilmestyi 

henkiolentoja matkaani vauhdittamaan.”
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ISBN  978-952-355-035-3 NIMEKE 
Hengästyttävä henkisen 
kasvun vuosi

KIR JOIT TA JA  Tiina Tainio HINTA  28,90

K ANNEN KUVA  Anita Herkman TAIT TO  Paula Heiäng 

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

KOKO  150 x 210 mm SIVUT  noin 180 KL  15.1

9 789523 550353

Sukellus elämän 
syvimpään olemukseen

ILMESTYY 

KEVÄÄLLÄ 

2020

Kohtaaminen henkiolentojen kanssa horjutti yrit-

täjän perusturvallisuuden tunnetta moneksi kuu-

kaudeksi. Saadakseen mielenrauhansa takaisin hä-

nen oli pakko ryhtyä selvittämään vastauksia syväl-

lisiin kysymyksiin elämästä, kuolemasta ja jälleen-

syntymästä. Siitä alkoi mielenkiintoinen tapahtumien 

sarja, joka johdatti oivallukseen maailmankaikkeudes-

ta ja sen korkeimmasta voimasta.

Matka on ollut ulkoapäin katsottuna kummallis-

ta hyppelyä sinne ja tänne, mutta kaikella on ollut tar-

koituksensa. Ensimmäisessä luvussa käydään läpi kir-

joittajan elämää lapsuudesta alkaen ja kerrotaan to-

teutuneesta amerikkalaisen astrologin tulkinnasta. 

Toinen luku alkaa kesästä 2018, kohtaamisesta henki-

olentojen kanssa ja kummallisesta johdatuksesta, jo-

ka poisti pelon olentoja kohtaan. Joogan kautta avau-

tui vauhdikkaita oivalluksia.

”Eräässä lukemassani kirjassa todettiin, että jos ih-

minen etsii vastausta pyyteettömästi ja haluaa kasvaa, 

hän saattaa saada vastauksen minuuteissa. Viimei-

sen vuoden aikana olen saanut todistaa tämän todeksi

monia kertoja, enkä lakkaa hämmästelemästä ’sattu-

muksia’, jotka ovat edistäneet henkistä kasvuani.”

Taiteen maisteri Tiina Tainio (s. 1972 Pihtiputaalla) 

on opiskellut Moskovassa Surikovin taideinstituutis-

sa 1993–2000. Hän on toiminut Venäjän vientikaupan 

parissa, ja vuodesta 2013 lähtien taidealan yrittäjänä.
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ISBN  978-952-355-036-0 NIMEKE 
Herkän ihon alle

KIR JOIT TA JA  Ronja-Ilona Junkkari HINTA  28,90

K ANNEN KUVA  Sissi Ramstedt TAIT TO  Paula Heiäng 

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

KOKO  150 x 210 mm SIVUT  noin 200 KL  14.1

9 789523 550360

TIETOKIRJAT  •  ELÄMÄNTAITO

Yhdeksän kokemusta 
erityisherkkyydestä

ILMESTYY 

KEVÄÄLLÄ 

2020

Erityisherkkyys on ominaisuus, joka on noin viides-

osalla väestöstä. Se on aisti- ja tunneherkkyyttä, 

joka liittyy vahvasti autonomisen eli tahdosta riippu-

mattoman hermoston herkkään reagointiin. Erityis-

herkät reagoivat voimakkaammin ärsykkeisiin kuin 

valta väestö. Kyseessä ei kuitenkaan ole sairaus, vaan 

synnynnäinen piirre, jolla on vahva vaikutus ihmisen 

persoonallisuuteen. 

Herkän ihon alle tarjoaa yhdeksän ainutlaatuista 

elämän tarinaa. Pari julkisuudessa elävää ja joukko 

tavallisia ihmisiä kertoo, millaista on elää erityisen 

herkkänä yhteiskunnassa, joka ei tee polkua miten-

kään helpoksi. Kertojat avaavat menneisyydestään osia, 

joista ei kahvipöytäkeskusteluissa tule hiiskuttua. 

Haastateltavina ovat mm. miesastrologi, mieskoomik-

ko, pari muutakin miestä ja naisia eri aloilta, mm. 

näyttelijä-ohjaaja, eläkkeellä oleva lastentarhanjohtaja 

ja insinööri. Kirja murtaa myyttiä siitä, että naiset oli-

sivat herkempiä kuin miehet. 

Teos tarjoaa vertaistukea ja oivalluksia niille, jotka vielä 

miettivät, miksi kokevat asioita niin herkästi. Samalla 

se auttaa ymmärtämään läheisiä. Tarinoissa herkkyys 

muuttuu vahvuudeksi ja voimavaraksi. Kirja on saata-

vana myös e-kirjana ja äänikirjana.

Ronja-Ilona Junkkari (1982) on media-alalla työskentelevä 

kirjoittaja, seikkailija ja harrastajanäyttelijä. 
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ISBN  978-952-355-037-7 NIMEKE 
Muistoja Pöllölaaksosta

TOIMITTAJA Juha Särkelä HINTA  36,90

KANNEN KUVA Hannu Puukko KANSI ja TAITTO Jaana Rautio

SIDOS pehmeäkantinen, liepeet KOKO 150 x 210 mm

SIVUT  noin 250, mustavalkoisia valokuvia KL  77.49

9 789523 550377

”Hukkaan meni turha työ” 

ILMESTYY 

KEVÄÄLLÄ 

2020

”Olin 1991 Miss Suomi -kilpailussa järjestämässä 

lehdistö tytön valintaa. Jaoin toimittajille äänestys-

laput, jotka lähetyksen loppupuolella keräsin pois. Kun 

menin ohjaamoon kertomaan tuloksen, ohjaaja Pertti 

Humppila kysyi heti, kuka voitti. Vastasin, että Tanja 

Vienonen ja ylivoimaisesti. ”Ei käy”, totesi Pertti. ”Jää 

liikaa lähetysaikaa, ei saada ohjelmaa täyteen, kun 

Tanja voittaa kaikki tittelit. Valitse joku muu.” 

Tämä kirja syntyi muistoista. Eikä mistä tahansa muis-

toista, vaan tarinoista Oy Mainos-TV-Reklam Ab:n, 

myöhemmin MTV:n kulissien takaa. Entiset Pöllö-

laakson työntekijät muistelevat aikaa, jolloin tehtiin 

hyviä, miljoonia katsojia keränneitä tv-ohjelmia. No, 

ei kanaviakaan ollut kuin kaksi. 

Ohjaaja Markku Onttonen ehti ennen kuolemaan-

sa kirjoittaa maineikkaan MTV-Teatterin historian, 

joka on osa tätä kirjaa. Kertojina ovat lisäksi mm. 

Kyllikki Hyhkö, ”näköradiomies” Jorma Havia, 

studio-ohjaaja Yrjö Johansson, äänitarkkailijat Juha 

Siirilä ja Pertti Kärkkäinen sekä kuvaaja Seppo Ger-

lander. 

Työyhteisön väriläiskiä, joista jäi paljon muistel-

tavaa, olivat esimerkiksi toimitusjohtaja ja yhtiön pe-

rustaja Pentti Hanski, toimittaja Anna-Kaisa Hermu-

nen, ohjaaja Juhan af Grann, järjestäjä Eliel Snell ja 

lavastaja Aarre Koivisto. 

Kirjan toimittaja Juha 

Särkelä (1951) aloitti kir-

joittajan uransa vuonna 

1966 ollessaan lähettinä 

sanomalehdessä. Hän 

kirjoitti lehtiin popmusii-

kista. Vuonna 1980 hä-

net palkattiin silloiseen 

Oy Mainos-TV-Reklam 

Ab:hen tiedotustoimit-

tajaksi. Työ MTV:ssä kesti 

21 vuotta.  

Me Tammelat -ohjelma nähtiin mustavalkoisena, mutta valo-

kuvan sai jo väreissä. Vas. Markku Linnoila, Leena Söyrinki, 

Liisa Nevalainen ja Heimo Lepistö.

kuvaaja Kauko Nordin legendaarinen tokaisu

TIETOKIRJAT  •  HISTORIA



32

ISBN  978-952-355-039-1 NIMEKE 
Rintamalla ja kotona 
Kannaksella

KIR JOIT TA JA  Esko Mälkki HINTA  32,90

K ANSI  ja  TAIT TO  Jaana Rautio, kannen piirros SA-kuva 

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

KOKO  190 x 220 mm SIVUT  noin 250 KL  90.35

9 789523 550391

Talvisodan silminnäkijöitä 

ILMESTYY 

KEVÄÄLLÄ 

2020

Yöllä 6.–7.10.1939 oli käynyt käsky ylimääräisiin 

harjoituksiin. Viestinviejät lähtivät pimeään yöhön 

ja kutsutut kokoontuivat. He kuuluivat suojajoukkoi-

hin, jotka lähtivät rajalle ensimmäisinä.

Kirjassa kuvataan noin vuoden pituista ajanjaksoa 

Karjalan kannaksella: rauhan kesästä 1939 levotto-

maan syksyyn, talvisota-aikaan sekä rauhan kevääseen. 

Kertojina on mm. panssarintorjuntaan erikoistuneen 

Erillinen Pataljoona 3:n taistelijoita. 

Tositapahtumiin perustuvissa kertomuksissa avau-

tuu talvinen taisteluympäristö, mutta ennen kaikkea 

pienen joukon ja sen yksittäisten taistelijoiden usko-

mattomat suoritukset torjuttaessa polttopulloin ja kasa-

panoksin vihollispanssareita lähietäisyydellä. Kodit ja 

kotijoukot tukivat taistelua yhteistyössä muun puolus-

tuksen kanssa. Rintaman valot ja äänet kantautuivat 

selvinä mm. kirjan tekijän kotiseudulle Vahvialaan, jos-

sa vihollisen ilmatoiminta oli vilkasta.

TIETOKIRJAT  •  SOTAHISTORIA

Esko Mälkki syntyi Viipurin pitäjässä Tienhaarassa 1929 ja 

asui ennen Karjalan menetystä Vahvialassa. Hän suoritti 

oppikoulukurssin yksityisesti 50-luvun lopulla ja opiskeli 

sitten Helsingin yliopistossa geologiksi. Elämäntyönsä 

Mälkki teki tällä alalla, ja opetti ohessa Turun ja Helsingin yli-

opistoissa. 

Hyvinkäällä nykyisin asuva Mälkki on kirjoittanut lukuisia 

kotiseutukirjoja ja ammattialansa oppikirjoja. Kiinnostus 

sotahistoriaan ja omakohtaiset lapsuuden kokemukset joh-

tivat lopulta tuon ajan tapahtumien kertomiseen. 

K
U

V
A

 M
A

R
K

K
U

 S
U

M
M

A

Talvisodan puolustuslinjoja



Bulletin   33

ISBN  978-952-355-040-7 NIMEKE 
Sulo Suorttanen 
– SS-upseerikoulusta 
ministeriksi

KIR JOIT TA JA  Antti Taavila HINTA  32,90

K ANSI  ja  TAIT TO  Jaana Rautio

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet KOKO  170 x 240 mm

SIVUT  noin 250, noin 50 mv-kuvaa KL  99

9 789523 550407

Miten Kekkosen ajan Suomessa entisestä 
SS-upseerista tuli puolustusministeri? 

ILMESTYY 

KEVÄÄLLÄ 

2020

Sulo Suorttanen syntyi vuonna 1921 maalaistalon 

poikana Valkealan Aitomäessä ja menetti lapsena 

isänsä. Hän liittyi 20-vuotiaana vapaaehtoisena suo-

malaiseen Waff en-SS-pataljoonaan ja palveli Saksassa 

reilut kaksi vuotta. Suorttanen haavoittui vaikeasti syk-

syllä -41 ja toipui pitkään vammoistaan sotasairaalas-

sa Wienissä ja tämän jälkeen pataljoonan täydennys-

komppaniassa Grazissa. Toivuttuaan hänet komennettiin 

Waff en-SS:n upseerikouluun Bad Tölziin ja ylennettiin 

koulutuksen jälkeen Waff en-SS Untersturmführeriksi. 

Palattuaan Suomeen kesällä 1943 Suorttanen palve-

li jatkosodassa vänrikkinä JR 8 I pataljoonassa anka-

rissa taisteluissa Syvärillä ja U-asemassa sekä lopuksi 

vielä Lapin sodassa, jossa hän osallistui vaaralliseen ja 

salaiseen kaukopartioon saksalaisten selustassa. 

Sodan jälkeen Suorttanen valmistui lakimieheksi Hel-

singin yliopistosta ja toimi mm. Kymen läänin apulais-

poliisitarkastajana, kunnes aloitti poliittisen uran ja 

pääsi toisella yrittämällä eduskuntaan. Vuonna 1966 

Suorttanen nimitettiin puolustusministeriksi sekä 2. 

sisäministeriksi. Ministeriuran aikana tapahtui muun 

muassa ns. Keinosen kellarijupakka. Eduskuntaan 

Suorttanen palasi vielä vuosiksi 1972–75. Tämän jäl-

keen hän toimi mm. Kymen lääninhallituksen vt. 

kansliapäällikkönä ja lukuisissa luottamustoimissa. 

Ujosta maalaispojasta sukeutui rohkea uudistaja, jon-

ka huomaamme nyt olleen monissa asioissa aikaansa 

edellä.

TIETOKIRJAT  •  HISTORIA

Antti Taavila on kouvolalaissyntyinen, nykyisin Järvenpäässä 

asuva hallintotieteiden lisensiaatti, joka työskentelee kunta-

sektorilla sisäisenä tarkastajana ja harrastaa toisen maailman-

sodan sotahistoriaa. Elämäkerta Sulo Suorttasesta pohjau-

tuu laajaan alkuperäiseen lähdeaineistoon ja kirjallisuuteen.   
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ISBN  978-952-355-041-4 NIMEKE 
Tulisukka Rauno Pusa

KIR JOIT TA JA  Hannu Pelttari

K ANSI  ja TAIT TO  Paula Heiäng

SIVUT  noin 200, valokuvia SIDOS  kovakantinen

KOKO  150 x 210 mm HINTA  28,90 KL  99.11

9 789523 550414

TIETOKIRJAT  •  ELÄMÄKERTA

Musiikkia ja matkailua 
Porvoosta Portugaliin

ILMESTYY 

KESÄKUUSSA  

2020

Iloisuus ja karjalaiset piirteet tulevat isän puolelta. Ja 

äkkipikaisuus. Kummitäti Kaija sanoo, että ’saman-

laisia tulisukkia molemmat’. Nopeasti kiihtyviä ja no-

peasti leppyviä. Toini-äiti jatkaa: ’Ei elävä palavansa 

tunne’. Musikaalisuus Raunolle periytyy niin isän kuin 

äidin puolelta. Äiti lauloi kuoroissa ja isä soitti mando-

liinia ja huuliharppua.

Hannu Pelttari (VTM) on tietokirjailijana erikoistunut 

henkilöhistorioihin. Hänen viimeisimmät teoksensa 

ovat vuonna 2018 ilmestyneet Urho Kekkosta urheilu-

miehenä luotaava Kekkosen kisat sekä urheiluvaikuttaja 

Risto H. Luukkasesta kertova Punatakkinen mies.

Rauno Pusan isä Viljami 

oli kauppiaana Koijärvel lä. 

Oikeasta bensa pumpusta 

tankataan kuvassa Rau-

non polku autoa. Kirjan 

kansikuvassa Rauno 

pitelee kirveenvartta. 

Siitä tuli puu töissä 

kymppi ja itse luotta-

musta vielä enemmän.

Tietokirjailija Hannu Pelttarin leppoisasta kerron-

nasta saadaan nauttia hänen seuraavassa henkilö-

historiikissaan, joka kertoo musiikin, urheilun, mat-

kailun ja golfi n monitoimimiehestä Rauno Pusasta. 

Tapahtumia ja tarinoita riittää Tapio Rautavaarasta ja 

Portugalin mafi osoista Kim Basingeriin.

Leijonan merkeissä Koijärven Matkussa kesäl-

lä 1951 syntyneen Raunon matka lähti Hämeen-

linnaan, Helsinkiin ja sieltä ympäri maailman. Reitil-

le on risteytynyt niin Satu Tiivola, Delta Rhythm Boys, 

Pentti Nikula, Marion Rung kuin Pertsa Reponen. 

Työuran kulminaatioita ovat hotelli Haikon joh-

tajuus, matkailun markkinointiyrittäjyys sekä nou-

su palkituksi golfj ohtajaksi. Raunon matkassa jou-

tuu kysymään: tarua vai totta? Tulisukalle sattuu ja 

tapahtuu.
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NIMEKE  Pappina 
tehtaanpiipun juurella

TEKIJÄ  Juhani Huovila

SIDOS  pehmeäkantinen

SIVUT  200, nelivärikuvat

HINTA  22,90

ISBN  978-952-355-016-2

NIMEKE  Mökki Murciassa

TEKIJÄ  Timo Trygg

SIDOS  pehmeäkantinen

SIVUT  128 OVH  28,90

ISBN  978-952-355-018-6

9 789523 550162

9 789523 550186

NIMEKE  Lupaus Jaltalla

TEKIJÄ  Anne Tarsalainen

SIDOS  pehmeäkantinen

SIVUT  180 OVH  28,90

ISBN  978-952-355-017-9

NIMEKE  Miehemme 
maailmalla – Washington, 
Soul, Bugara

TEKIJÄ  Mika Hentunen

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  148 OVH  28,90

ISBN  978-952-355-015-5

9 789523 550179

9 789523 550155

Reportterimme oli paikalla, kun terroristit iskivät 

Yhdysvaltoihin ja äärioikeisto pyyhkäisi Euroopan 

yli, kun Bosniassa sodittiin, rauhannobelia jaet-

tiin ja Donald Trump valittiin presidentiksi. Hen-

tunen on päässyt tenttaamaan huippupoliitikkoja 

ja viihdetähtiä välillä virallisia reittejä pitkin, välil-

lä väijymällä. Naamaan on tällätty niin kakkua kuin 

tomaattimursketta ja huuhtelua hoidettu vesitykillä. 

Värikkäitä tarinoita uutislähetysten takaa!

Miten käy, kun otat askeleita kohti haaveiden toteut-

tamista: kaadat omasta metsästä puut ja rakennat 

niistä mökin Espanjaan. Asiat alkavat konkretisoi-

tua ja kohtaat toisen kulttuurin arjen haasteet. Mö-

kin rakentaminen on samalla matka oman identitee-

tin rakentumiseen uudestaan. Kirja avaa näköaloja 

ihmisille, joita kiinnostaa elämä aidossa Espanjassa 

ja jotka suunnittelevat viettävänsä pitemmän aikaa 

ulkomailla.

Kun parikymppinen savolaistyttö ja leningradi-

lainen nuorimies rakastuvat, molempien elämä 

muuttuu peruuttamattomasti. Periksi he eivät halua 

antaa, vaikka edessä on ennakkoluuloja ja vuoren 

kokoisia haasteita. Tarina kuljettaa 80-luvun Jal-

talle, Leningradiin, Tallinnaan ja Narvaan, jotka 

kaikki kuuluivat tuolloin Neuvostoliittoon. Erilai-

set yhteis kuntajärjestelmät törmäävät rajusti, kun 

vasta-avioituneet haluavat asua vain yhdessä maassa 

– Suomessa.

Paperitehtaan ympärille kasvaneella Myllykoskel-

la elettiin 80-luvulla kulutusjuhlaa ja jalkapallo -

seura MyPan menestyksen vuosia. Kaikki muuttui 

kun tehtaan toiminta loppui vuonna 2011. Oma-

elämäkerrassaan rovasti Huovila muistelee elämän-

kaartaan, työtään pappina ja seurakunnan tapah-

tumia. Sopiiko haitari kirkkoon? Mitä pappi tekee 

jalkapallomaalivahtina? Kirjassa tulevat esiin myös 

kuntaliitosten vaikutukset seurakunnissa.

Tositarinat ovat tarua ihmeellisempiä!

TIETOKIRJAT  •  SYKSYN 2019 UUTUUDET
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Marjo Ojalammi: Elävän 
leski – Kun psykoosi hautaa 
rakastetun

Pokkari 295 sivua, REUNA 2018

TAR JOUS  10,00

ISBN  978-952-7221-57-0

9 789527 221570

Nefertiti Malaty: 
Ei äitimateriaalia

Nid. 194 sivua, REUNA 2018

TAR JOUS  20,00

ISBN  978-952-7221-76-1

9 789527 221761

Katariina Hakaniemi: 
Suora lähetys

Nid. 161 sivua, REUNA 2019

HINTA  22,90

ISBN  978-952-7221-90-7

9 789527 221907

Peltonen–Ihalainen–Pirkka-
lainen–Vanha-Majamaa: 
Kelaa sitä – Leff akysymyksiä

Pokkari 340 sivua, REUNA 2017

TAR JOUS  8,00

ISBN  978-952-7221-23-5

9 789527 221235

Harri Mannonen–Jukka 
Mukala: Pisteet kotiin – 
Urheilukysymyksiä 

Pokkari 324 sivua, REUNA 2018

TAR JOUS  10,00

ISBN  978-952-7221-62-4

9 789527 221624

Jukka Sakki: 
Yksinäismoralistin vitsit

Nid. 160 sivua, REUNA 2018

TAR JOUS  7,00

ISBN  978-952-7221-40-2

9 789527 221402

Jukka Sakki: Pulmakirja – 
Aivojumppaa 

Nid. 120 sivua, REUNA 2018

TAR JOUS  10,00

ISBN  978-952-7221-97-6

9 789527 221976

Pasi Petrell: Kouluneuvos – 
Matka uuteen kouluun

Nid. 172 sivua, REUNA 2017

TAR JOUS  16,00 

ISBN  978-952-7221-21-1

9 789527 221211

Kirsi Pehkonen: Käsikirjoituk-
sesta kirjaksi – Miten kirjaili-
jat muokkaavat tekstiään?

Nid. 178 sivua, REUNA 2018

TAR JOUS  20,00

ISBN  978-952-7221-77-8

9 789527 221778

Merja Naroma: Puutarha-
tuliaisia – Ulkomailta ideoita 
omaan pihaan

Nid. 138 sivua, REUNA 2019

HINTA  36,90

ISBN  978-952-7221-88-4

9 789527 221884

Elina Saksala: Kisu – 
Onnestain on puolet sinun

Nid. 245 sivua, REUNA 2019

HINTA  36,90

ISBN  978-952-7221-91-4

9 789527 221914

Jaakko Riihimaa–John 
Fagerholm: Antero Jakoila – 
kitaristi  

Sid. 452 sivua, REUNA 2019

HINTA  42,90 

ISBN  978-952-7221-92-1

9 789527 221921

Kaksi tusinaa tietokirjoja

2. PAINOS

TIETOKIRJAT
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Mirjami Niinimäki: 
Kohtalona Moskova

Sid. 227 sivua, REUNA 2017

TAR JOUS  20,00

ISBN  978-952-7221-26-6

9 789527 221266

Eeva Tammi: Sotaorpous ja 
isän muisto

Sid. 276 sivua, REUNA 2018

HINTA  28,90

ISBN  978-952-7221-76-1

9 789527 221761

Irja Hiiva: Savakko

Sid. 360 sivua, REUNA 2018

TAR JOUS  25,00

ISBN  978-952-7221-80-8

9 789527 221808

Jukka I. Mattila: 
Virolaiset vieraan vallan 
väessä 1939–45 

Nid. 172 sivua, REUNA 2018

TAR JOUS  20,00

ISBN  978-952-7221-76-1

9 789527 221761

Leena-Kaisa Laakso: 
Tämän maailman reunalla

Nid. 228 sivua, REUNA 2018

TAR JOUS  20,00 

ISBN  978-952-7221-60-0

9 789527 221600

Carita Österberg: Gambatte!

Nid. 124 sivua, REUNA 2017

TAR JOUS  18,00

ISBN  978-952-7221-22-8

9 789527 221228

Pirjo Mellanen: Mirësevini! 
– Kymmenes vuosi toisessa 
kotimaassa 

Nid. 140 sivua, REUNA 2019

HINTA  26,90

ISBN  978-952-7221-94-5

9 789527 221945

Juhani Styrman, Laura 
Salama: Hesarin kulmilla 
50-luvun Kalliossa

Nid. 103 sivua, REUNA 2018

TAR JOUS  20,00

ISBN  978-952-7221-39-6

9 789527 221396

9 789523 550018

Ulla-Maija Sievinen: 
Kymijoella

Sid. 168 sivua, REUNA 2019

HINTA  32,90

ISBN  978-952-7221-89-1

9 789527 221891

Hannu Pelttari: 
Punatakkinen mies

Sid. 142 sivua, REUNA 2018

TAR JOUS  20,00

ISBN  978-952-7221-34-1

9 789527 221341

Tarja Jussila: Torpparin tytär 
Anjalan Junkkarilta

Nid. 393 sivua, REUNA 2019

HINTA  32,90

ISBN  978-952-355-002-5

9 789523 550025

Maarit Verronen, 
Laura Salama: Varjosaari – 
piilossa keskellä Helsinkiä 

Nid. 136 sivua, REUNA 2018

HINTA  28,90

ISBN  978-952-355-001-8

2. PAINOS

PIENI ERÄ 

JÄLJELLÄ
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NIMEKE  When the Sky Falls 
Down, alkuteos När himlen 
faller ner (Scriptum 2016), 
suomeksi Kun taivas putoaa 
(REUNA 2016)

ISBN  978-952-355-019-3

TEKIJÄ  Matts Andersén K ÄÄNNÖS  Emilia Aaltonen

SIDOS  pehmeäkantinen SIVUT  172 OVH  28,90

9 789523 550193

Uutissähkeitä ulkomailta

Reunan tuotantoa englanniksi

Tieteelliseen taustatyöhön perustuva popularisoitu, 

upeasti kuvitettu teos meteoriittitörmäyksistä ja maa-

pallon kehityksestä. Teoksessa esitellään erityisesti  

Söderfj ärdenin kraatteria Pohjanmaalla ja sen ympä-

rille syntynyttä Meteoria-vierailukeskusta. Edustava 

lahjakirja suomalaisyrityksille ja korkeakouluille.

Mika Hentusen dekkari Attan 

aarre on julkaistu saksaksi. Jul -

kaisija on sveitsiläinen Antium 

Verlag, ja kirjan nimeksi tuli Suwo-

rows Schatz

Edellinen Antium-kustantamon 

julkaisema Reunan dekkari oli 

Helena Väisäsen Kuoleman tuok-

su, joka sai saksaksi nimen Farma-

berg. 

Reunan uusi yhteistyö-

kumppani Virossa on 

Romanus-kustantamo, 

jonka perustajan Roland 

Tõnissonin kanssa Reu-

na on tehnyt yhteistyötä 

vuodesta 2014 lähtien. 

Sopimukseen sisältyy 

kustannustoimintaa ja 

tapahtumia.
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Tule mukaan tekemään Kymenlaaksosta Kirjalaaksoa! 

Kannatusyhdistys PRO Kaakon kirjamessut ry

Kirjamessujen kannatusyhdistys hankki rahoi-

tuksen ja järjesti Kaakkois-Suomen ensimmäiset 

kirja messut heinäkuussa 2019. KYMI LIBRI oli hui-

kea menestys ja seuraavan kerran se järjestetään 

22.– 25. heinäkuuta 2021. Tapahtuman päänäyttä-

mö on Kouvolan Myllykoskella, mutta tapahtuma-

paikkoja etsitään lisää Kymenlaakson alueelta. 

Jos haluat tukea hanketta ja saada nimen käsiohjelmaan, 

tee lahjoitus kannatusyhdistyksen tilille FI40 5750 0120 3356 83.

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.

Järjestäisitkö oman kirjamessupäivän? Kannatus-

yhdistys auttaa suunnittelemaan ohjelmaa, hank-

kii esiintyjiä ja tukee markkinoinnissa. Tavoittee-

na on rakentaa myös virtuaalinen KYMI LIBRI, jo-

ka mahdollistaa ohjelman seuraamisen verkossa.

Ota yhteyttä tarja.tornaeus@reunalla.fi .



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

6

6

6

Myllykoski

14 km

Hamina 
35 km

Helsinki 140 km
Kotka 40 km

Lappeenranta 95 km

Lahti 70 km

KOUVOLA

Myllykoskelle pääset Helsingistä omalla autolla 

ja junalla alle 2 tunnissa. Kulttuuritalo Wanhan 

Rautakaupan näyttelyt, Reunan kirjakauppa ja 

kirjakahvila ovat avoinna ma–to 12–18 ja pe 11–16. 

Puh. 040 578 8049, info@reunalla.fi  
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  Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa

  Wanha Kirjahalli

  junaseisake

  bussipysäkki 
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