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Kymi Libri kutsuu!
ihmiset roudaavat ostoksiaan vetokärryissä kuin ennen 

olutta risteilyltä. Ei ole merkilläkään väliä, kun hal-

valla saa.  

Kirjailijat puhuvat messujen ohjelmalavoilla toisten-

sa päälle. Julkkiskirjailijat ovat vetonauloja, joita tun-

geksitaan katsomaan samaan aikaan kun sivulavoil-

la esiintyjät yrittävät naurunremakan ja taputusten yli 

saada kiinnitettyä harvalukuisen yleisönsä huomion. 

Se ei ole reilua. On aika antaa esiintymisrauha jokai-

selle. Saatat muuten tuntematonta kirjailijaa kuunnel-

lessasi löytää kiinnostavaa uutta luettavaa – sitähän tu-

lit messuilta hakemaan?  

Koko ajan on kiire. Haastattelun jälkeen esiintyjää ei saa 

häiritä signeerauspyynnöllä, koska lava-aika on kallis-

ta ja siirtymäaika esitysten välillä on kolme minuuttia. 

Vuoropuhelu kirjailijan ja lukijoiden välillä pitää käy-

dä jossain muualla kuin messuilla. Se on outoa. Haas-

tattelun jälkeenhän kysyttävää juuri olisi ja kirjailijan-

kin olisi mukava saada palautetta.

Kirjailijat ovat kiinnostavia ihmisiä, jotka kuitenkin 

saattavat olla niin kyllästyneitä samoihin kysymyk-

siin, että messukeikat alkavat tympiä. Laitetaan kir-

jailijat vetämään jokiristeilyä, haastattelemaan toinen 

toisiaan, vetämään yleisö mukaan livekirjoitukseen, 

viihtymään itsekin messuilla.    

Otetaan riski. Kokeillaan jotain uutta. Tervetuloa Mylly-

koskelle 18.–21. heinäkuuta! 

Tarja Tornaeus

PRO Kaakon kirjamessut ry

Suomeen syntyvät uudet kirjamessut. Miten ne muut-

tavat kaupallisten kirjamessujen konseptia – ja mik-

si sitä pitää muuttaa? Saatat miettiä myös, miksi pää-

tapahtumapaikka on Myllykoskella, pienessä Kouvo-

lan kylässä, rakennemuutosalueella, taajamassa jossa 

näyttää olevan vain tyhjää toimitilaa.  

Mitä väliä sillä on, mitkä kirjallisen kulttuurin ulkoi-

set puitteet ja mittasuhteet ovat, sisältö ratkaisee. Van-

han Kirjallisuuden päivät Sastamalassa, Sysmän kirja-

kylä ja Pentinkulman päivät Urjalassa ovat esimerkkejä 

siitä, että kirjat voivat vallata sydämen ja koko paikka-

kunnan muutamaksi kauniiksi kesäpäiväksi.  

Minä uskon kansalaisaktiivisuuden ja yhteisöllisyy-

den voimaan, ja huumoriin. Tässä kylässä epäviralli-

nen ja erittäin epämuodollinen Myllykoski-klubi jär-

jesti vuonna 2012 ensimmäisen kerran Myllykosken 

Maailmannäyttelyn, World Expon. Se oli huikea me-

nestys. Sen lisäksi että kaikilla oli hauskaa, liike-elämä 

sai ison piristysruiskeen. 

Opimme sen, että motivaatio ja innostus ovat sittenkin 

piirun verran tärkeämpiä kuin rahoitus. Nollabudjetilla 

aloitettiin silloinkin. Kun näkee tarpeen, asettaa tavoit-

teen, ideoi, käynnistää ja toteuttaa riskillä, pysyy aina-

kin kirkkaana mielessä, miksi tähän ryhdyttiin. Muu-

tos on välttämätön, jotain on tehtävä.  

Kirjamessut ovat alkaneet tarkoittaa samaa kuin ALE. 

Kuten eräs lukija totesi: kirjoja ei kannata ostaa kirja-

kaupasta eikä enää verkkokaupastakaan, koska hinnat 

ovat halvimmillaan kirjamessuilla. Kustantajat katta-

vat pöyristyttävät osastovuokrat tarjousmyynnillä ja 

Kymi Libri -kirjamessujen päätapahtumapaikka:

Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa, Myllykoskentie 9, Myllykoski (Kouvola)

Ohjelmaa vuorotunnein Wanhan Rautakaupan galleriassa ja Wanhassa kirjahallissa, messupassi 25 e/4 pv, 

10 e/1 pv, myyntipöydät hallin messukirjakaupassa 150 e/4 pv, varaukset info@kymilibri.fi 

Muut kirjamessujen tapahtumapaikat esitellään kevään aikana sivuilla kymilibri.fi 
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS

Uusien Kymi Libri -kirjamessujen tiimoilta järjes-

tettiin syksyllä 2018 kirjoituskilpailu, jolla saatai-

siin tuleville messuille uusia tekstejä: runoja lausutta-

vaksi ja sävellettäväksi, näytelmiä esitettäväksi, tarinoi-

ta kuvataiteilijoille inspiraatioksi. Monitaiteiset messut 

järjestetään Kymijoen kaupungissa Kouvolassa, joten 

kilpailun teemaksi päätettiin joki.   

Kilpailuun saapui peräti 155 tekstiä, joista esiraati va-

litsi 40 tarjolle mm. lausujille, säveltäjille, sarjakuva-

piirtäjälle, kahdelle kuvataiteilijalle ja näyttelijä-

 ryhmälle. Muiden taiteiden edustajat esittävät tai pal-

jastavat tekstin pohjalta syntyneen taideteoksen mes-

suilla lauantaina 20. heinäkuuta. 

Reuna-kustantamo valitsee 33 tekstiä tähän anto-

logiaan. Kokoelman toimittavat kirjoituskilpailun 

raadin jäsenet Mervi Vyyryläinen ja Harri Kivelä. 

”Yllätyimme iloisesti siitä, kuinka moniulotteisesti 

jokiteema on otettu käsittelyyn. Tarinoita on raken-

nettu omien muistojen ja muistikuvien pohjalle sekä 

jokimielikuvien ohjaamaksi fi ktioksi erilaisilla paino-

tuksilla ja tyyleillä”, toteaa Kivelä.

”Joki on pikkuinen pisara, mahtava kymi, verkkai-

nen vuo, petollinen pyörre, hempeä liplatus, korskea 

kuohu, elämän vesi, tuonelan virta”, kuvailee Vyyryläi-

nen. ”Kiitos kaikille, jotka olitte luomassa tätä anto-

logiaa!” 

ISBN  978-952-355-006-3 HINTA  26,90 

NIMEKE  Joki – 33 kokijaa

TOIMIT TA JAT  Mervi Vyyryläinen – Harri Kivelä

K ANNEN SUUNNIT TELU ja  TAIT TO  Jaana Rautio

K ANNEN KUVA  Mervi Vyyryläinen KOKO  240 x 215 mm

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet SIVUT  noin 200 KL  84.2

Joki-kirjoituskilpailun 
33 helmeä!

JULKISTUS 

20.7.2019
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Kirjan Kuka tahansa osaa lentää syntyproses-

si on äärimmäisen epätavallinen. Kuvantekijä 

Sissi Ramstedt oli kuuntelemassa eturivissä kirjailija 

Juha Mäntylän haastattelua kustantamon tilaisuu-

dessa. Jotain merkillistä tapahtui, haastattelija huoma-

si kysyvänsä kirjailijalta ilman näkyvää asiayhteyttä: 

Pelkäätkö kuolemaa? Vähän tämän jälkeen kirjai-

lija joutui kohtaamaan kaksi yllättävää kuolemaa 

lähipirissä. Ja Sissi Ramstedt piirsi samaan aikaan 

kuvia, jotka tuntuivat välittävän juuri traagisten ta-

pahtumien tunnelmia.

Mäntylä ja Ramstedt alkoivat yhdistää kuvia ja tekste-

jä. Niistä syntyi tarina, joka ilmestyy kirjana ja taide-

näyttelynä samaan aikaan. Mitä mahtaakaan tapahtua 

Kulttuuritalo Wanhan Rautakaupan galleriassa Mylly-

koskella sunnuntaina 30. kesäkuuta 2019!

Kirja on kertomus pojasta, joka on yllättäen menet-

tänyt elämästään jotain tärkeää. Kuten isoäidin kuol-

lessa sanottiin: Matias menetti parhaan ystävänsä. 

Pojan haaveena on oppia lentämään ja päästä mum-

mon luo, edes hetkeksi. Matiasta ohjaavat matkalla 

henkioppaat, joilla jokaisella on oma tärkeä roolinsa. 

Unenomaisessa tarinassa käsitellään sitä, miten vai-

keaa on hyväksyä kuolema, millaista on lapsen ikävä ja 

ennen kaikkea, miten tästä kaikesta voi selvitä kun 

antaa surun ja ilon kohdata. Tarina ja kuvat johdatta-

vat lukijan näkymättömän rajan toiselle puolelle. 

ISBN  978-952-355-007-0 HINTA  28,90 

NIMEKE  Kuka tahansa osaa lentää KUVIT TA JA  Sissi Ramstedt

KIR JOIT TA JA  Juha Mäntylä KUVAT  noin 40 piirrosta

TAIT TO  Paula Heiäng KOKO  195 x 210 mm

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet SIVUT  noin 120 KL  84.2

Kuvien ja tekstien 
mystinen vuoropuhelu

JULKISTUS 

JA NÄYTTELYN 

AVAJAISET 

30.6.2019
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  JÄNNITYS

Alun perin dekkaristien ideoimissa Joulukalen-

teri-kokoelmissa on joka vuosi erilainen teema: 

kirjoittaja sijoitti tarinansa tiettyyn paikkaan (Lusi-

jan tarinoita) tai käytti tarinan pohjana joululaulua 

(Joku voi tulla ikkunan taa). Kokoelmassa Joulu -

kalenteri – Pukin pimeä puoli itse joulupukki syyllistyi 

rikokseen. Vuoden 2019 Joulukalenterissa kirjoittajat 

saivat kukin yhden päivän adventtiajalta 1.–24. joulu-

kuuta ja tarina kietoutuu ko. päivämäärään. Monissa 

on taustalla tositapaus. 

ISBN  978-952-355-008-7 HINTA  21,90

NIMEKE  Joulukalenteri – Tapahtuu näinä päivinä

TOIMIT TA JA  Juha Mäntylä

K ANSI  ja  TAIT TO  Jaana Rautio KOKO  110 x 177 mm

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet SIVUT  noin 350 KL  84.2

Viides Joulukalenteri 
– upea kirjoittajakaarti!

ILMESTYY 

SYYSKUUSSA 

2019

978-952-7221-70-9

Juha Mäntylä (toim.): 
Joulukalenteri – Pukin pimeä puoli

Pokkari, 245 sivua

TAR JOUS  18,00

Pieni erä jäljellä

 1.  Ilkka Mattila 

 2.  Pia Tervo 

 3.  Suvi Kauppila 

 4.  Shimo Suntila 

 5.  Johanna Hasu 

 6.  Juha Mäntylä 

 7.  Riku Talvitie 

 8.  Henry Aho 

 9.  Karoliina Suoniemi 

 10.  Helena Väisänen 

 11.  Ville Lindgren 

 12.  Tarja Sipiläinen 

Kirjoittajat ja päivät

 13.  Arttu Tuominen 

 14.  Teresa Myllymäki 

 15.  Ansu Kivekäs 

 16.  Artemis Kelosaari 

 17.  Olli Sarpo 

 18.  Harri István Mäki 

 19.  Ilkka Auer 

 20.  Jukka Mattila 

 21.  Jasu Rinneoja 

 22.  Janne Mäkitalo 

 23.  Markku Keisala 

 24.  Heikki Valkama 

Joulukalentereilla tehdään hyvää 
lasten ja nuorten hyväksi

Tekijäryhmä arpoo vuosittain hyväntekeväisyys kohteen, 

johon tekijänpalkkiot lahjoitetaan. Arpaonni suosi 

Olli Sarpon valitsemaa pikkuruista Utön kyläkoulua, 

jossa on tänä vuonna 9 oppilasta. ”Valitsin Utön kou-

lun siksi, että pienellä ja kotikutoisella toiminnalla säi-

lyisi tilaa tässä suuruutta ja tehokkuutta hehkuttavassa 

maailmassa. Ja siksi, että koulun säilyminen on 50 asuk-

kaan yhteisölle niin tärkeä asia”, kertoo Sarpo, joka oli 

saarella kirjoittamassa seuraavaa kirjaansa.

LOPPUUNM
YYTY

LOPPUUNM
YYTY

LOPPUUNM
YYTY
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Tulenarasta aiheesta julkaistaan syksyllä 2019 

asiakirjakokoelma. Se paljastaa ennen julkaise-

mattomia tietoja olosuhteista, joissa kolmen maju-

rin neuvosto päätti antaa käskynsä eversti Zetan sala-

murhaamiseksi. Se sisältää olennaista uutta tietoa 

kuume tauti Pandemia kolmen jälkeisistä tapahtumis-

ta sekä yksittäisten henkilöiden selviytymisestä keskel-

lä maailmanloppua. Ja siitä, miten eräät heistä löysivät 

toisensa ja alkoivat rakentaa uutta maailmaa.

Eversti Zetan jälkeenjääneet paperit on myös luotet-

tavin saatavilla oleva selvitys toimeksiannosta, jonka 

nuori alikersantti Cornelia Rasa saa vastuulleen astut-

tuaan erityisasioiden toimiston palvelukseen.

Harri V. Hietikko, ehkä Suomen nerokkain älykkö-

trilleristi, jatkaa tutkimuksia vaihtoehtoisessa, pande-

mian jälkeisessä maailmassa. Juoni etenee kuulustelu-

pöytäkirjojen ja tuholta säästyneiden dokumenttien 

avulla. Tuttuun tapaan tarina vilisee ironisia viittauk-

sia vanhan maailman todellisuuteen. Herkullista ma-

teriaalia yhteiskuntatieteiden opinnäytetöihin! Hietik-

ko itse viitoitti tietä kaunokirjallisuuden käyttämiseen 

johtamistaidon opinnoissa väitöskirjallaan, jonka poh-

jalta tehty kirja Management by Sauron niittää mai-

netta germaanisessa tietokirjallisuudessa, ks. sivu 15.

ISBN  978-952-355-009-4 HINTA  28,90

NIMEKE  Eversti Zetan jälkeenjääneet paperit

TEKIJÄ  Harri V. Hietikko

K ANSI  ja  TAIT TO  Jaana Rautio KOKO  148 x 210 mm

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet SIVUT  noin 220 KL  84.2

Trilleri asiakirja-
kokoelman muodossa

ILMESTYY 

SYKSYLLÄ 

2019

978-952-7221-55-6

Harri V. Hietikko: 
Pandemian jälkeen

Pokkari, 245 sivua

TAR JOUS  10,00

Pieni erä jäljellä
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ISBN  978-952-355-010-0 HINTA  32,90 

NIMEKE  Pako maalta TEKIJÄ  Leo Laurila

K ANSI  ja  TAIT TO  Jaana Rautio KOKO  148 x 210 mm

SIDOS  kovakantinen SIVUT  noin 220 KL  84.2

978-952-7221-64-8

Leo Laurila: 
Jannen ja Elisan kapina

Kovakantinen, sivut 207

TAR JOUS  25,00

Edelleen saatavana

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS

Kirjasta Jannen ja Elisan kapina tuttu Matti, 

Elisan nuorin poika, joutuu lähtemään koti -

kylästään Koivulan Kustin ajamana. Matti rakastui 

Kustin kasvattityttäreen Leenaan, ja tyttö vietiin kii-

reesti pois kylästä. Matti kosti sen käräyttämällä Kus-

tin pontikankeitosta poliisille, eikä enää uskaltanut jää-

dä kotiin. Hänen olikin syytä lähteä ulottumattomiin, 

sillä Kustin viha oli sammumaton. 

Kuusitoistavuotias pojankoltiainen etsi Helsingistä 

työtä ja toimeentuloa, välillä onnistui sinnittelemään 

kaidalla tiellä ja välillä sortui kaupungin viettelyk-

siin. Kuva nuoruudenrakkaudesta Leenasta haalis-

tui, mutta ei kadonnut kokonaan mielestä. Kirjassa on 

osuvaa ajankuvaa 50-luvun Helsingistä, työelämästä, 

majoitusoloista ja ravintolaelämästä. 

Paluu kotikylään tuo selvyyden siihen, miksi nuor-

ten rakastavaisten tiet eivät kohdanneet. Postinkanta-

ja päättää vihdoin kertoa:

– Minä olen syyllinen. Koivulan Kustin pelotte-

lemana en toimittanut Leenan lähettämiä kirjeitä Eli-

salle, vaan suoraan Kustille, joten molemmat nuoret 

luulivat, että toinen oli hylännyt hänet. Olen vuosi-

kausia potenut valtavia omantunnontuskia tekemäni 

vääryyden takia.  

Leo Laurilan tositapahtumiin perustuvan romaani-

sarjan maalaiskylä muistuttaa kovasti kirjailijan lap-

suuden kotikylää Valkealan Kansikasta. 

Maalaispojan etsikkoaika 
50-luvun Helsingissä

ILMESTYY 

SYKSYLLÄ

2019
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  RUNOT

Karataan

paetaan pyykkivuoren taakse

tiskikuilun yli

piiloudutaan pölykoirilta

karataan

 

Varastetaan hetki

kahdestaan

mennään löytymättömiin lapsilta

taistellaan arjen tappavaa

tylsyyttä vastaan

intohimon asein

vastustetaan tätä taloa

joka tahtoo imeä minuuden 

ja vaivuttaa unohduksiin sen

mitä olimme joskus

 

Karataan

jätetään äiti ja isä

piiloudutaan lapsilta

ollaan mies ja vaimo

 

Rakastavaiset

Uudessa tunnelmallisessa runokirjassa on tuokio-

kuvia elämästä, runoja rakkaudesta, kasvami-

sesta ja kauneudesta. Yhdessä kokoelman Kurjet 

palaa vat vielä kanssa se muodostaa ikään kuin parin: 

yhdessä niistä löytyvät sopivat sanat niin kukoistavaan 

kuin katoavaan onneen. 

FT Johanna Hasu on pianonsoiton lehtori, joka te-

kee myös pianonsoiton alkeisoppikirjaa ja esiintyy 

pianistina sekä laulajana lyriikkaa ja musiikkia yhdis-

tävissä konserteissa.

ISBN  978-952-355-011-7 HINTA  16,00

NIMEKE  Karataan TEKIJÄ  Johanna Hasu

KUVITUS  mustavalkoisia valokuvia

K ANSI  ja  TAIT TO  Paula Heiäng KOKO  148 x 210 mm

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet SIVUT  noin 80 KL  82.2

Tuokiokuvia elämästä, runoja 
rakkaudesta ja kasvamisesta

ILMESTYY 

19.7.2019

978-952-7221-52-5

Johanna Hasu: 
Kurjet palaavat vielä

Pehmeäkantinen, 47 sivua

TAR JOUS  10,00

Pieni erä jäljellä
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  SELKOKIRJA

Minna Canth, Maria Jotuni ja Aino Kallas ovat 

klassikkoasemaisia kotimaisia naiskirjailijoita, 

joiden elämä ja tuotanto herättävät edelleen uusia tul-

kintoja. Tämä kirja sisältää selkomukautukset näiden 

kirjailijoiden kuudesta novellista. 

Valikoiman kaikkien novellien keskushenkilöt ovat 

tyttöjä ja naisia eri ikävaiheissa ja elämäntilanteissa. 

Vaikka vanhimmat novelleista on kirjoitettu jo 1800-

luvun lopulla, niiden aiheet ovat ajankohtaisia myös 

nykymaailmassa: novelleissa käsitellään muun muas-

sa lapsityövoimaa, parisuhdeväkivaltaa ja yhteis-

kuntaluokkien välisiä ristiriitoja.

ISBN  978-952-355-012-4 HINTA  20,00 

NIMEKE  Suomalaisia naiskirjailijoita – Minna Canth, 
Maria Jotuni ja Aino Kallas

TEKIJÄ  Silja Vuorikuru

K ANNEN VALOKUVAT  SKS:n arkisto

K ANNEN SUUNNIT TELU ja  TAIT TO  Jaana Rautio

KUVITUS  mustavalkoisia valokuvia KOKO  135 x 210 mm

SIDOS  kovakantinen SIVUT  noin 120 KL  84.2

Kolme ajankohtaista  
naiskertojaa

SELKOKIRJA 

ILMESTYY 

SYKSYLLÄ 

2019

Silja Vuorikuru (o.s. Könönen) on kouvolalaissyntyinen, ny-

kyisin Helsingissä asuva fi losofi an tohtori, kirjallisuuden-

tutkija ja tietokirjailija. Hänen tuorein teoksensa on kirjailija-

elämäkerta Aino Kallas. Maailman sydämessä, joka on kään-

netty myös viroksi. Vuorikuru työskentelee tutkijana Helsingin 

ylio pistossa ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimus-

osastolla.

K
U

V
A
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O

U
N
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H

A
R

A
L
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KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS  •  KEVÄÄN 2019 UUTUUDET

Okariina johdattaa Maken ympäri 

maailmaa. Soitto haltioittaa ihmi-

siä, lepyttää riitoja ja tuntuu teke-

vän kuulijoistaan parempia ihmi-

siä. Tarinassa ihmiset muuttuvat 

eri tavoin, ja maailmakin muut-

tuu. Kokeneen kirjoittajan ensim-

mäinen romaani on taiturimaista, 

monia mielen kerroksia myllertä-

vää kerrontaa.

Radion tähtijuontaja Romeo nä-

kee sarjamurhaajan ensimmäisen 

uhrin Sanomatalossa, ja seuraa-

vatkin murhat tuntuvat oudosti 

linkittyvän Romeon radio-ohjel-

maan. Tapausta selvittämään nime-

tään kirjasta Tappava formaatti: 

Kuokkavieras tuttu poliisi Peppi 

Jäätikkö. Älykäs trilleri on paras-

ta viihdettä! 

ISBN  978-952-7221-95-2 HINTA  34,90 

NIMEKE  Pillipiipari 

TEKIJÄ  Jorma Hyvönen

SIDOS  pehmeäkantinen SIVUT  280

ISBN  978-952-7221-87-7 HINTA  28,90 

NIMEKE  Viimeinen lähetys

TEKIJÄ  Riku Talvitie

SIDOS  pehmeäkantinen SIVUT  300

ISBN  978-952-7221-93-8 HINTA  20,00

NIMEKE  Kaunon nuoruusvuodet

TEKIJÄ  Jasu Rinneoja

SIDOS  pehmeäkantinen SIVUT  105

Humoristisen selkokirjan Kauno 

ja Sutki hellyttävän lapsenomai-

sesta, eläimiä rakastavasta pää-

henkilöstä tuli lukijoiden suosik-

ki! Jotta ymmärtäisimme Kaunoa 

paremmin, on tiedettävä hänen 

taustansa. Tutustumme äidin 

pikku poikaan, joka menetti traa-

gisesti isänsä, juoppoon Pieru-

Heikkiin ja humpan taikaan.

Syksyn uudet e-kirjat

SELKOKIRJAT

978-952-355-020-9

Helena Seppälä: 

Tämä on minun lauluni 

Selkokielisiä runoja ja pieni 

opas runojen lukemiseen ja 

kirjoittamiseen

978-952-355-021-6

Sanna-Leena Knuuttila: 

Minä odotan sinua 

Jatko-osa kirjalle Ne lensivät 

tästä yli (loppuunmyyty)

978-952-355-022-3

Tuija Hannula: 

Toppatakin alla on sydän 

Selkopakinoita maahanmuuttajille

978-952-355-023-0

Jasu Rinneoja: 

Kaunon nuoruusvuodet 

Kirjasta Kauno ja Sutki tutun 

rakastettavan talonmiehen tarina

JÄNNITYS

978-952-355-024-7

Harri V. Hietikko: 

Pandemian jälkeen

Tutkielma kuvitteellisen 

tuhon seurauksista

978-952-355-025-4

Juha Mäntylä (toim.): Joulu-

kalenteri – Pukin pimeä puoli

Sarjan neljäs kirja, myös 

aiemmat saatavana e-kirjana

978-952-355-026-1

Jasu Rinneoja: 

Kylmäkorpi – Paha silmä

Sarjan viides kirja, myös aiemmat 

saatavana e-kirjana

978-952-355-027-8

Helena Väisänen: 

Kuoleman tuoksu 

Esikoisdekkari, joka ilmestyy 

2019 saksaksi

TIETOKIRJAT

978-952-355-028-5

Katariina Hakaniemi: 

Suora lähetys

Lyhytterapeutin kirja tiestä 

parempaan elämään

978-952-355-029-2

Nefertiti Malaty: 

Ei äitimateriaalia

Haastattelu- ja tietokirja vapaa-

ehtoisesta lapsettomuudesta

978-952-355-030-8

Kirsi Pehkonen: 

Käsikirjoituksesta kirjaksi 

– Miten kirjailijat muokkaavat 

tekstiään?
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Ponikartano-sarjan kolmannessa kirjassa Pepin van-

hemmat joutuvat jättämään heppahullun tyttären-

sä yksin pariksi viikoksi ennen koulun alkua, ja hänet 

lähetetään tuttuun ponikartanoon, ystävätär Elsa tie-

tysti mukana. Innoissaan tytöt matkustavat maalle viet-

tämään mukavaa ratsastuslomaa kartanon poneilla, ja 

aluksi kaikki sujuukin suunnitellulla tavalla. He hoita-

vat poneja, taluttavat ratsastavia kesävieraita ja tekevät 

poneilla lenkkejä metsään.

Läheisen hylätyn kartanon pihalla alkaa eräänä ilta-

na tapahtua kummia. Se ei olekaan niin autio kuin 

on luultu. Mutta kuka on asettunut majailemaan kar-

tanoon ja miksi? Siitä Ponikytät aikovat ottaa selvää. 

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita ei puutu tälläkään ker-

taa heidän ponilomastaan!

ISBN  978-952-355-013-1 HINTA  23,90 

NIMEKE  Ponikartanossa tavataan

TEKIJÄ  Asta Ikonen

K ANNEN VALOKUVA  mallit Aura Silventoinen ja Bea Vallgren 
Porvoon Ratsutallilla

TAIT TO  Paula Heiäng KOKO  140 x 210 mm

SIDOS  kovakantinen SIVUT  noin 150 KL  N84.2
ILMESTYY 

SYKSYLLÄ 

2019

NUORTENKIRJAT  •  PONIKARTANOSARJA

Kaksi uutta kirjaa   
heppatytöille 10+
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Pepin ja Elsan perheet matkustavat vanhaan tut-

tuun ponikartanoon joulua viettämään. Maalais-

joulu ponien seurassa sujuu aluksi rauhallisesti, mut-

ta joulu yönä alkaa yllättäen tapahtua. Kuka on mur-

tautunut kassakaappiin ja vienyt sieltä rahaa sekä ar-

vokkaat helmet?

Ponikytät ryhtyvät selvittämään asiaa omalla nerok-

kaalla tavallaan, ja tutkimukset edistyvätkin kiitettä-

västi, kunnes kartanossa tapahtuu uusi varkaus. Kuin-

ka tytöt pääsevät varkaan jäljille, ja miten pääepäilty-

nä voi olla joulupukki?

ISBN  978-952-355-014-8 HINTA  23,90

NIMEKE  Ponikartanon joulu

TEKIJÄ  Asta Ikonen

K ANNEN VALOKUVA  mallit Aura Silventoinen ja Bea Vallgren 
Porvoon Ratsutallilla

TAIT TO  Paula Heiäng KOKO  140 x 210 mm

SIDOS  kovakantinen SIVUT  noin 150 KL  N84.2

ILMESTYY 

SYKSYLLÄ 

2019

978-952-7221-72-3

Asta Ikonen: 
Paluu ponikartanoon

152 sivua

H I N TA  22,90

Edelleen saatavana sarjan kaksi ensimmäistä kirjaa

978-952-7221-71-6

Asta Ikonen: 
Ponikartanon aarre

143 sivua

H I N TA  22,90

Saatavana myös äänikirjana.
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LASTEN JA NUORTEN KIRJAT

ISBN  978-952-355-000-1

HINTA  24,90

SAR JA  Mysteerin-
murtajat

NIMEKE  Mysteerin-
murtajat huvipuistossa

TEKIJÄ  Ilkka Mattila 

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  noin 100

ISBN  978-952-7221-98-3

HINTA  16,90 

SAR JA  Hukkuneiden 
laakso

NIMEKE  Paluu 
Uppelukseen

TEKIJÄ  Henry Aho

SIDOS  pehmeäkantinen

SIVUT  noin 120

ISBN  978-952-7221-96-9

HINTA  18,90

NIMEKE  Keinuuko 
kummitus? Runoja 
uteliaille lapsille ja 
aikuisille

TEKIJÄ  Erkki Kupari

K ANSI  ja  KUVITUS 
Saara Hietsalo

SIDOS  pehmeäkantinen

SIVUT  62
ISBN  978-952-7221-99-0 HINTA  22,90

NIMEKE  Sirkuspoika Oliver merirosvolaivalla

KIR JOIT TA JA  Teija Rekola KUVITUS  Veera Miettinen

SIDOS  kovakantinen SIVUT  40

Tykkymäen huvipuistossa alkaa tapahtua varkauk-

sia, vandalismia ja lopuksi röyhkeä kidnappauskin. 

Onneksi paikalla ovat Mysteerinmurtajat – ja SINÄ! 

Interaktiivisessa dekkarissa päähenkilöt auttavat 

lukijaa tarjoamalla rikospaikoilta yksityiskohtia: 

videoita, valokuvia ja äänitiedostoja. Ne avataan käte-

västi puhelimella QR-koodien avulla. Kokeile, saatko 

sinä selvitettyä kaikki viisi rikosta. Ikäsuositus 10+.

Sarjan ensimmäisessä kirjassa Tutkimattomilla 

vesillä Roni löysi portin Kuolleiden maailmaan, 

Uppelukseen. Nyt hän haluaa vanhempansa mu-

kaan, ja he päätyvät vaarallisten luurankojen saarelle. 

Ronin sydän laukkaa pelosta ja toisestakin syystä: 

hän taitaa olla rakastunut! Vaaran uhatessa kahden 

maailman kulkijat oppivat uusia asioita vastuusta ja 

yhteistyöstä. Ikäsuositus 10–13 v. 

Kirja sisältää pieniä runojuttuja ja niihin liittyviä 

keskustelunaiheita. Runoissa tutkitaan luontoa, mat-

kustetaan lentokoneessa, käydään sirkuksessa ja ollaan 

kavereiden kanssa. Joskus runoissa pelottaa ja jännit-

tää, joskus ihmetyttää. Tarinat sopivat jutun juurek-

si tai luettavaksi kouluissa ja päiväkodeissa, ja yhtä 

hyvin niitä voi tutkia itsekseen ja katsella hausko-

ja kuvia.

Sarjan neljännessä kirjassa sirkuspoika Oliver on huo-

lissaan. Sirkuksessa ei käy tarpeeksi katsojia ja raha-

kirstu ammottaa tyhjyyttään. Taikakoppi ohjaa Olive-

rin ystävineen merirosvojen aarteen luo, mutta ark-

ku on tyhjä ja kapteeni Kiekuraparta on valmis mars-

sittamaan tunkeilijat lankulle. Nokkela Oliver keksii 

kuitenkin keinon, jolla sekä merirosvot että sirkus-

laiset pääsevät rahahuolistaan.

Kevään 2019 uutuudet

NUORTEN 

FANTASIAA, 

ILMESTYY 

HUHTIKUUSSA

KUVAKIRJA 

58 v.

HUIPPU

SUOSITTU 

KOULUISSA, 

ILMESTYY 

18.5.

RUNOJA 

JA 

POHDITTAVAA 

58 v.
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ÄÄNIKIRJAT

Reunan nuortenkirjoja ja dekkareita on saatavana äänikirjoina Storytelista, Bookbeatistä, 

Elisa Kirjasta, Ellibsistä, Nextorysta sekä verkkokirjakaupoista ja jälleenmyyjille Kirjavälityksestä. 

Hinnat ovat edulliset ja lukuaikapalveluna vieläkin edullisemmat – riippuen siitä, paljonko 

kuukausimaksulla kuuntelet. Äänituotanto ja jakelu yhteistyökustantamo Lind & Co.

Asta Ikonen: 

Ponikartanon aarre 

Uuden sarjan ensimmäi-

sessä kirjassa Peppi ja 

Elsa ryhtyvät selvittä-

mään lomakartanon 

maille kätketyn aarteen 

salaisuutta ja pääsevät 

hoitamaan poneja. 

Jasu Rinneojan Kylmäkorpi-dekkarit

Nyt voit kuunnella sarjan loppuunmyydyn ensimmäi-

sen kirjan ja kaksi seuraavaa. Äänikirjoina saatavana 

Elä ja anna loisten kuolla, Karvasmantelin maku ja 

Tuhlaajapojan meno-paluu.

Teija Rekola: 

Top Models 

Suomalaistytöt voitta-

vat kauneuskilpailun ja 

pääsevät Pariisiin malli-

toimistoon. Kilpailu on 

veristä ja unelmat alka-

vat karista. 

Helena Väisänen: 

Kuoleman tuoksu

Hajuyliherkkä rikos-

konstaapeli Saara Joho 

tekee murhatutkimuk-

sia Lappeenrannassa. 

Esikoisdekkari on saa-

nut kiitosta erityisesti 

lääke tieteen asiantunte-

muksesta.

Uudet äänikirjat

Varhaisnuorille Jännitystä

Uutissähkeitä ulkomailta

Sveitsiläinen Antium-kustantamo on myös ostanut 

oikeudet Mika Hentusen dekkariin Attan aarre, jonka 

nimeksi tulee Suworows Schatz. Kirjassa aarretta etsi-

Harri V. Hietikon johtamis-

oppaan menestystarina jat-

kuu! Teos on saanut Euroo-

pan suurissa päivälehdissä 

kiittäviä arvosteluja ja py-

sytellyt viikkoja myydyim-

pien businesskirjojen listalla. 

Kirjailija antoi vastikään 

haastattelun espanjalaisel-

le sanomalehdelle.

Helena Väisäsen dekkari Kuo-

leman tuoksu ilmestyy saksak-

si nimellä Farmaberg (Antium).

tään Savitaipaleelta, mutta sveitsiläisen kansantarun 

mukaan Suvorov upotti sota-aarteensa Klöntalersee-

järveen.
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Nykyisin Anne Tarsalainen (s. 1961 Mikkelissä) 

asuu miehensä Andrein kanssa Tuusulassa vanhas-

sa puutalossa. Anne työskentelee vapaana toimitta-

jana ja sanataideohjaajana. Hän on julkaissut runo-

kokoelman Valon liikkeet vedessä, romaanin Iholle 

piirretty e-kirjana ja yhdessä Marja Airolan kanssa 

tieto kirjat Perheessä on voimaa, Murkkuelämää 

sekä Suomalaisia – maahanmuuttajatarinoita. 

Rakastuneet  
murtavat rautaesiripun

Kun parikymppinen savolaistyttö ja leningradilai-

nen nuorimies rakastuvat, muuttuu molempien 

elämä peruuttamattomasti. Periksi he eivät halua an-

taa, vaikka edessä on vuoren kokoisia haasteita. Anne 

Tarsalainen kertoo nuoruutensa merkittävimmis-

tä käänne kohdista kirjassaan, joka kuljettaa lukijan 

1980-luvun Jaltalle, Leningradiin, Tallinnaan ja Nar-

vaan, jotka kaikki kuuluivat tuolloin Neuvostoliittoon. 

Kaksi erilaista yhteiskuntajärjestelmää törmää rajus-

ti siinä vaiheessa, kun vasta-avioituneet haluavat asua 

vain yhdessä maassa – Suomessa, ensin Helsingissä ja 

lopulta Tuusulassa.

Saan eteeni teelasin, jonka höyry huurustaa junan 

ikkunaa. Piirrän huuruun sydämen ja siihen nimi-

kirjaimet A & A.

Vastapäätä istuva vanhempi rouva hymyilee 

ystä vällisesti.

– Sinulla taitaa olla poikaystävä Leningradissa? 

hän kysyy.

– Juu on, minä vastaan.

– Eikös tuo seurustelu ole hirveän vaikeaa tämän 

rautaesiripun vuoksi? nainen sanoo myötätuntoisen 

näköisenä.

– Joo, onhan se, vastaan hiljaa.

ILMESTYY 

SYKSYLLÄ 

2019

ISBN  978-952-355-017-9 HINTA  28,90

NIMEKE  Lupaus Jaltalla TEKIJÄ  Anne Tarsalainen

K ANSI  ja  TAIT TO Jaana Rautio 

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet KOKO  148 x 210 mm

SIVUT  noin 200 KL  99.1

TIETOKIRJAT  •  ELÄMÄKERRAT

Leningradissa 

Voiton aukiolla 

vuonna 1982. 

Paikka sijaitsi 

lähellä poika-

ystävä-Andrein 

asuntoa.

K
U

V
A

 U
Z

I 
V

A
R

O
N
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TIETOKIRJAT  •  MATKAKIRJAT

Timo Trygg (s.1958) työskenteli 35 vuotta luokan-

opettajan ja apulaisrehtorin tehtävissä nykyisen 

Kouvolan alueella Kymenlaaksossa. Musiikki on 

aina ollut oleellinen osa hänen elämäänsä. Vuon-

na 1998 Trygg osti Espanjan Murciasta tontin, jolla 

sijaitsi rakennuksen perustus. Hanke johti tilantei-

siin, joihin mielikuvituskaan ei ulottunut. Pian tu-

li selväksi, että tärkeämpää oli matka kuin loppu-

tulos. Kameraan kertyi otoksia matkan varrelta täy-

dentämään tarinaa.

Elämää 
aidossa Espanjassa

Mitä tapahtuu, kun kaadat omasta metsästäsi puut 

ja rakennat niistä mökin Espanjaan? Miten käy, 

kun otat askeleita kohti omia haaveitasi: ovatko ne 

edelleen haaveita, kun asiat alkavat konkretisoitua ja 

kohtaat toisen kulttuurin arjen haasteet? Keskittymi-

nen tiiviisti omiin päämääriin saattaa myös sokaista. 

Kirja pohjautuu tekijän omaan kokemukseen mökin 

rakentamisesta Espanjaan. Se avaa näköaloja ihmisille, 

joita kiinnostaa elämä aidossa Espanjassa. Esiin nou-

see sekä tunteiden että todellisuuden eroja – ja saman-

kaltaisuuksia. Mökin rakentaminen on samalla mat-

ka oman identiteetin rakentumiseen uudestaan. On 

kiehtovaa tupsahtaa keskelle maailmaa, josta puuttu-

vat tutut verkostot. 

Mökki Murciassa on kiehtova ja hyödyllinen kirja jokai-

selle, joka suunnittelee viettävänsä aikaa ulko mailla 

pitempään kuin lomaviikon verran.

JULKISTUS 

19.7.2019

ISBN  978-952-355-018-6 HINTA  28,90

NIMEKE  Mökki Murciassa TEKIJÄ  Timo Trygg

K ANSI  ja  TAIT TO Jaana Rautio 

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet KOKO  145 x 210 mm

SIVUT  noin 220 KL  46.3

K
U

V
A
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E

N
N

A
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E

N
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Mitä pappi tekee 
jalkapallomaalivahtina?

ILMESTYY 

SYKSYLLÄ 

2019

Rovasti Juhani Huovila (s. 1949) toimi pappina vii-

dellä vuosikymmenellä Myllykosken ja Anjalan-

kosken seurakunnissa. Tuona aikana seurakuntalai-

set ja paperitehdaspaikkakunnan elämä tulivat laajalti 

tutuiksi. Myllykoskella elettiin 80-luvun kulutusjuhlis-

ta ja jalkapalloseura MyPan menestyksen vuosista teh-

taan toiminnan loppumiseen vuonna 2011. Kirkko-

herran työssä sai kohdata niin ihmisten iloa kuin su-

ruakin. Kuntaliitokset vaikuttivat myös seurakunta-

rakenteeseen ja aiheuttivat uudelleenjärjestelyjä.

Omaelämäkerrassaan Huovila muistelee elämän-

kaartaan, työtään pappina ja seurakunnan tapahtu-

mia 1970-luvulta 2010-luvulle asti. Sopiiko haitari 

kirkkoon? Mitä pappi tekee jalkapallomaalivahtina? 

Näitäkin kysymyksiä lämminhenkisessä kirjassa sel-

vitellään monien muistojen joukossa.

TIETOKIRJAT  •  ELÄMÄKERRAT

ISBN  978-952-355-016-2 HINTA  22,90

NIMEKE  Pappina tehtaanpiipun juurella

TEKIJÄ  Juhani Huovila K ANSI  ja  TAIT TO  Jaana Rautio

KUVITUS  mustavalkoisia valokuvia

KOKO  148 x 210 mm SIVUT  noin 150

SIDOS  pehmeäkantinen KL  99.12

K
U
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Popular science story  
combines facts and fi ction

AUTUMN 

2019

Small celestial bodies - meteorites - oft en fall to Earth. 

Larger objects - asteroids and comets – occasionally 

whiz past but rarely hit the Earth’s surface. However, 

the threat from space is real and the fatal consequences 

of such a collision obvious. Th e most pressing question 

today is, can future collisions with giant space rocks be 

predicted and, more importantly, intercepted?

Based on current research, this book tells the story of 

collisions throughout Earth’s history in a comprehensible 

manner using unique illustrations.

Th e reader is invited to travel through time across the 

forever changing globe, to learn about life and death 

on our planet over the last 500 million years. During 

that time, continents have shift ed and changed form 

and species have developed and then been wiped out 

by powerful asteroid collisions, as was the case with 

the dinosaurs 66 million years ago. At the same time, 

however, life has continued to sprout from Earth’s cracks, 

accompanied at times by heat and at others by ice. 

Th e book touches upon three dramatic events that 

have taken place in contemporary times: Tunguska 

in 1908, Halley’s Comet in 1910 and Chelyabinsk in 

2013. Questions about existential risks are raised: can 

the threat of an asteroid be prevented? Are the dangers 

coming from space comparable to the risk of a nuclear 

disaster? Can human life on Earth be destroyed by 

climate change? 

ISBN  978-952-355-019-3 € 28,90

When the Sky Falls Down 

Matts Andersén, translation Emilia Aaltonen

Paperback, 190 x 215 mm 156 pages

NONFICTION IN ENGLISH

ISBN  978-952-7028-77-3

Kirja on ilmestynyt alun 

perin ruotsiksi ja vuonna 

2016 suomeksi nimellä 

Kun taivas putoaa. Pieni 

erä edelleen saatavana. 

Englanninkielinen laitos 

on päivitetty uusilla 

tiedoilla.
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ISBN  978-952-7221-92-1

HINTA  42,90

NIMEKE  Antero Jakoila 
– kitaristi

TEKIJÄT  Jaakko Riihimaa 
ja John Fagerholm

SIDOS  kovakantinen

SIVUT  noin 400

ISBN  978-952-7221-88-4

HINTA  36,90

NIMEKE  Puutarhatuliaisia – Ulkomailta ideoita omaan pihaan

TEKIJÄ  Merja Naroma

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet

SIVUT  noin 200

ISBN  978-952-7221-91-4

HINTA  36,90

NIMEKE  Kisu – Onnestain 
on puolet sinun  

TEKIJÄ  Elina Saksala

SIDOS  pehmeäkantinen, 
liepeet

SIVUT  245

ISBN  978-952-7221-90-7

HINTA  22,90

NIMEKE  Suora lähetys

TEKIJÄ  Katariina 
Hakaniemi

SIDOS  pehmeäkantinen, 
liepeet

SIVUT  161

Antero Jakoila on suomalaisen kitarismin maestro 

ja musiikintekijöiden luottomies yli 50 vuoden ajalta, 

muusikoiden muusikko. Hän on yksi Suomi-rockin 

suurista nimistä, mutta myös yksi suurista tunte-

mattomista. Elämäkerrassa esiintyy Jakoila lukemat-

tomissa rooleissaan: studio- ja keikkamuusikkona, 

kitaravirtuoosina ja tuottajana. Tärkeitä yhteistyö-

kumppaneita ovat olleet mm. Hector, Jussi Raittinen 

ja Anneli Saaristo. Kirjan huikea henkilöhakemisto 

kertoo, että kyseessä on suomalaisen kitarismin ku-

ka kukin on -opas. 

Onni on oma piazza – yksilölliseen puutarhaan pa-

nostetaan entistä enemmän! Matkoilla nähdyt iha-

nat pihat ja eksoottiset keitaat on nyt mahdollis-

ta toteuttaa myös Suomessa. Alkuperäisen maise-

man tunnelma saadaan lehtimuodoin, värein, muo-

toon leikkauksin ja erilaisin pinnoittein. Kirjassa on 

valo kuvin ja tekstein opastus, miten jokainen voi 

helposti toteuttaa elementtejä omassa pihassaan, 

joko kokonaisuutena tai poimien yksityiskohtia. 

Runsas nelivärikuvitus.

Kisu Jernström aloitti Topmost-yhtyeessä 14-vuo-

tiaana. Kolme vuotta myöhemmin hänestä tuli 

Kirkan yhtyeen rumpali ja Dannyn suojelukses-

sa laulu solisti. Parikymppinen Kisu alkoi takoa hit-

tejä ja ehti kiertää tanssilavoja suosikkilaulajana lä-

hes 15 vuotta. Tuottajan ja säveltäjän uran monet 

huikeat käänteet ja Kisun rooli Kirkan kansainväli-

sen menestyksen takana kerrotaan uudessa kirjas-

sa ensimmäistä kertaa. Kirjan viimeinen kolmannes 

keskittyy Inkooseen, jossa Kisu pyörittää Degerby 

Deliä ja kesäfestivaalia.

Helposti lähestyttävä ja lämminhenkinen kirja inspi-

roi lukijaa pohtimaan elämäänsä uudesta näkö -

kulmasta ja jättää toiveikkaan olon. Kirjassa pohdi-

taan esimerkiksi positiivista ajattelua, aivojen type-

ryyttä, haaveilemisen tärkeyttä ja puhumisen vai -

keutta. Se haastaa huomaamaan sen hyvän, joka mei-

tä ympäröi – silloinkin, kun hyvää on vain vähän. 

Kirjoittaja avaa myös omaa elämäänsä ja kertoo 

muun muassa siitä, miten on päässyt eroon tavastaan 

surra kaikki asiat etukäteen. 

Musiikkia, puutarhaunelmia ja hyvää elämää 

TIETOKIRJAT  •  KEVÄÄN 2019 UUTUUDET

ILMESTYY 

TOUKO

KUUSSA

ILMESTYY 

HUHTI

KUUSSA

2. PAINOS

UUTUUS
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ISBN  978-952-355-002-5

HINTA  32,90

NIMEKE  Torpparin tytär 
Anjalan Junkkarilta

TEKIJÄ  Tarja Jussila

SIDOS  pehmeäkantinen, 
liepeet

SIVUT  noin 300

Liisa Antintytär (s. 1866) Anjalan kartanon Iso-

Järvenhaltian torpasta hakeutuu Norjan sahan kont-

toristikurssille Kotkaan. Rohkea torpparintytär opet-

telee ruotsin kielen, oppii kirjanpitoa ja kiinnostuu 

fennomaniasta. Mathilda Wrede suosittelee häntä 

Ummeljoelle perustetun puuhiomon ja pahvitehtaan 

konttoriin. Kesällä 1889 Liisa tapaa työpaikalla tule-

van miehensä Karl Oskar Örlingin. Tosi pohjainen kir-

ja on koottu säilyneiden dokumenttien ja paikallis-

historian tutkimuksen avulla. Mustavalkoinen kuvitus.

ISBN  978-952-7221-89-1 HINTA  32,90

NIMEKE  Kymijoella

TEKIJÄ  Ulla-Maija Sievinen

SIDOS  kovakantinen SIVUT  168

ISBN  978-952-355-001-8 HINTA  28,90

NIMEKE  Varjosaari – piilossa 
keskellä Helsinkiä

TEKIJÄ  Maarit Verronen, 
kuvitus Laura Salama

SIDOS  pehmeäkantinen, liepeet SIVUT  136

ISBN  978-952-7221-94-5

HINTA  26,90

NIMEKE  Mirësevini! Kym-
menes vuosi toisessa ko-
timaassa  

TEKIJÄ  Pirjo Mellanen

SIDOS  pehmeäkantinen, 
liepeet

SIVUT  noin 150

Helsingin Kulosaaren kaupunginosaan kuuluu 

pikkusaari nimeltään Varjosaari. Piiloutunut saa-

ri alkoi kiehtoa kirjailija Maarit Verrosta ja ku-

vittaja Laura Salamaa. Vanhoista kartoista löytyi 

tieto, että saarella on joskus ollut rakennus. Mutta 

kuka rakensi talon ja ketkä siinä asuivat? Kauniis-

ti piirros kuvitettu teos perustuu mittavaan tausta -

työhön ja lähdeaineistoon. Se on hieno yhdistelmä 

tieto kirjaa, sukujen tarinoita ja tutkimusmatkailua 

merellisessä Helsingissä. 

Yli 200 kilometrin mittainen jylhärantainen Kymi-

joki, uitot ja koskenlaskut ovat sadoista tauluista tuttua 

kansallismaisemaa. Joki on vienyt rakkaita ja sen ran-

noilla on koettu monet sodat. Suurista kalansaaliista 

ovat kilpailleet munkit ja ruhtinaat. Koskien voimaa 

ovat hyödyntäneet rautaruukit ja paperitehtaat. Kir-

ja kertoo joen historiasta ja tulevaisuuden mahdol-

lisuuksista lohijokena ja melontareittinä. Jokivarren 

nykyisiltä asukkailta ja yrittäjiltä on kerätty kirjaan 

tarinoita. Kuvituksena ovat mm. vanhat postikortit. 

Vuonna 2013 ilmestyneessä kirjassa Matkustin Alba-

niaan Pirjo Mellanen kertoi asunnon ja auton os-

tamisesta, ulkomaalaisen kohtaamista yllätyksistä 

pitkään suljettuna olleessa maassa ja lähiympäris-

tön nähtävyyksistä. Kokemuksia ja kommelluksia 

on kertynyt lisää, ja matkakohteesta kiinnostuneet 

saavat kullanarvoisia vinkkejä käytännön asioista 

selviämiseen ja vuoriston uumeniin piiloutuneiden 

retkikohteiden löytämiseen.

Matkoja lähihistoriaan ja etelän aurinkoon

ILMESTYY 

HUHTI

KUUSSA

ILMESTYY 

HUHTI

KUUSSA

UUTUUS

UUTUUS
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Uuteen käyttöön otettu vanha rautakauppa vietti 

helmikuussa 1-vuotissynttäreitä. Vuodessa talos-

ta on muotoutunut viihtyisä kohtaamispaikka, jossa 

tapahtuu koko ajan jotain uutta. Reunan kustannus-

toiminta näkyy kävijöille kirjakaupan valikoimissa ja 

kirjailijavierailuina. Kymenlaakson Opiston kanssa 

Kulttuuritalo Wanhan Rautakaupan 
kuulumisia

yhteistyössä järjestettävässä Reunan lukupiirissä ovat 

keväällä vieraina Elina Saksala, Ulla-Maija Sievinen 

ja Juha Mäntylä. Syksyllä runoilija AP Kivinen vetää 

neljän kerran kirjoitustyöpajan ja suositut Lukulapaset 

– kirjojen lukeminen ääneen – jatkuu. 

Reunan kirjailijat Kouvolan Dekkaripäivillä 7.–8.6.2019

TÄNÄ VUONNA DEKKARIPÄIVILLÄ esiintyvät ju-

risti-kirjailija Jussi Kokkonen (uusin dekkari Murto-

pallo) ja saamelaiskirjailija Ante Aikio (uusin teos 

novellikokoelma Stallun pata). Koko Reunan dekkari -

valikoima myynnissä tapahtumapaikalla Kouvolan 

Teatterin lämpiössä.

Kirjailijaresidenssi
SYKSYLLÄ ALKAVAT kirjailijoiden residenssijaksot. 

Wanhan Rautakaupan toiseen kerrokseen valmistu-

neessa 45 neliön asunnossa kirjailijat voivat työsken-

nellä 1–4 viikon jaksoissa ja oleskeluun sisältyy luki-

joiden tapaamisia kirjakaupassa sekä omien teosten 

esittelytilaisuuksia. Kirjailijat voivat hakea apurahoja 

residenssityöskentelyyn, kysyä rahoitusta kustantajal-

taan tai maksaa jakson itse. Lisätiedot info@reunalla.fi .

Kirjakahvilan suosio kasvaa

KIRJAKAUPAN YHTEYDESSÄ toimii kahvila, jossa voi 

istuskella nojatuolissa lukemassa, usein kirjakauppa-

kissa Nappi seurana. Kahvilan moderni juoma-auto-

maatti jauhaa kahvin pavuista ja kaakaoita on nel-

jää sorttia. Suolaiset ja makeat leivonnaiset ovat ai-

na koti tekoisia. Kahvila ja kirjakauppa ovat avoinna 

ma–to 12–18, pe 11–16 ja tapahtumien yhteydessä. 

Kymi Libri -kirjamessujen aikana pidennetyt aukiolo-

ajat ja lisäksi ”Kirjailijan kanssa aamukahvilla” -teema-

tarjoilu.

Tapahtumia ja 
taidenäyttelyitä

WANHAN RAUTAKAUPAN GALLERIAS

SA on kahdessa kerroksessa yhteensä noin 

100 neliötä näyttelytilaa ja lisäksi näyte-

ikkuna käytettävissä teosten esittelyyn. 

Neljän viikon galleriajakson hinta on 475 

euroa (sis. alv). Galleriassa järjestetään näyt-

telyiden aikana tapahtumia ja tilaa vuok-

rataan yksityistilaisuuksiin 35–75 e/vrk.

Jussi 
Kokkonen

Ante 
Aikio
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Maaliskuussa galleriassa oli Minja Kautiaisen taidenäyttely. 

Avajaisissa julkistettiin myös Minjan kuvittama Jukka Sakin Pulmakirja.
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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 4,50/tilaus.

Reportterina suurissa 
uutistapahtumissa   

Ilmestyy Kymi Librissä: Mika Hentusen 
uutuuskirja Miehemme maailmalla

Reportterimme oli paikalla, kun terroristit iskivät 

Yhdysvaltoihin ja äärioikeisto pyyhkäisi Euroopan 

yli, kun Bosniassa sodittiin, rauhannobelia jaettiin ja 

Donald Trump valittiin presidentiksi. Hän on päässyt 

tenttaamaan huippupoliitikkoja ja viihdetähtiä välillä 

virallisia reittejä pitkin, välillä väijymällä.  

Mika Hentunen työskentelee nykyisin Ylen Yhdys-

valtain kirjeenvaihtajana. Hän on asunut ulkomaan-

toimittajana myös Saksassa, Etelä-Koreassa, Rans-

kassa ja Belgiassa. Yle Radio Suomen 20-osaisessa 

lyhytdokumenttien sarjassa Miehemme maailmalla 

(2.6.– 3.10.2016) Hentunen kertoo, miltä oikeasti tun-

tui, kun piti raportoida kylmän viileästi tai pokkansa 

pitäen. Sarja on edelleen kuultavissa Yle Areenassa.

Nuo tarinat julkaistaan nyt kirjana. Koska vuosia on 

taas vierähtänyt, ne on ajantasaistettu tiedoilla, mi-

tä haastateltaville kuuluu tänään. Mukana ovat tietys-

ti myös tuoreet kuulumiset Trumpin Yhdysvalloista.   

JULKISTUS 

19.7.2019

ISBN  978-952-355-015-5 HINTA  28,90

NIMEKE  Miehemme maailmalla – Washington, Soul, Bugara

TEKIJÄ  Mika Hentunen SIVUT  noin 150



Reunan kirjakauppa, kirjakahvila, Netticket-lippupalvelu ja taidenäyttelyt ovat avoinna 

ma–to 12–18, pe 11–16. Puh. 040 578 8049, info@reunalla.fi . 

Valokuvastudio Henna Viren, info@hennaviren.fi , kuvaukset sopimuksen mukaan. 

Wanhan Rautakaupan tilavuokraus sekä kirjailijaresidenssin ja ajoneuvojen talvisäilytyksen varaukset 

puh. 040 353 2050 

Some: Facebook @kustantamoreuna, @reunankirjakauppa, @wanharautakauppa, @kirjamobiili, @kymilibri. 

INSTAGRAM #reunakustantamo

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

Reuna-kustantamo ja verkkokauppa reunalla.fi  

toimivat Kulttuuritalo Wanhassa Rautakaupassa 

Kouvolan Myllykoskella, osoitteessa Myllykoskentie 9. 

Pääset meille Kouvolan ja Kotkan suunnasta 

junalla ja bussilla.  
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  Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa

  Wanha Kirjahalli

  junaseisake

  bussipysäkki 
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