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Laura Laakso
Pilvenpiirtäjä
Laura Laakson toinen romaani Pilvenpiirtäjä kertoo idyllin rakentamisesta 
ja sen romahtamisesta eräänä rauhattomana joulukuisena iltapäivänä. 
Teoksen kieli on kiitetyn Mrs. Milkyway -esikoisromaanin tavoin loisteliasta 
ja moniäänistä. 

Nyt kirjailija tarttuu vaiettuun aiheeseen, 
jota hän käsittelee milloin syöksyen kerron-
nassaan hurjiin psykedeelisiin sfääreihin, 
milloin taas pysähtyen helliin kuvauksiin 
äidin ja lapsen suhteesta. Pilvenpiirtäjä on 
romaani oman elämän rakentamisesta, 
riippuvuuksista ja häpeästä, loputtomasta 
halusta rakastaa ja siitä, miten elämä kasaa 
pilvenpiirtäjän korkuisia esteitä ihmisen 
toiveiden tielle.

Ovh 31,50 € • Romaani • 220 sivua • ISBN 9789527347485 Ilmes-
tyy: elokuussa 2020 • Sidottu • Kl 84.2 

Myös e-kirjana (ISBN 9789527347690,  
ilmestyy syyskuussa 2020): Ovh 16,70 €

Jouni Tossavainen
Taistelevat metsot
Wrightin veljesten synnyinkartanoon sijoittuvassa yhdenpäivänromaanissa 
Ferdinand von Wright valmistautuu renkinsä kanssa maalaamaan Suomen 
tunnetuinta lintutaulua Taistelevia metsoja. Samaan aikaan samalla seu-
dulla vaikuttavat kirjailija Minna Canth ja Järnefeltien kulttuuriperhe, jotka 
tuovat taiteilijan ja hänen renkinsä päivään oman kipakan mausteensa. 

Kuopiolainen, Savonia-palkittu kirjailija 
Jouni Tossavainen kuvaa taiteilijaromaanis-
saan vanhan kuvataiteilijamestarin elämää 
ja tämän tärkeimmän taulun syntyvaiheita 
kirjailijallekin rakkaissa Haminalahden 
maisemissa. 

Ovh 32,50 € • Romaani • 280 sivua  
ISBN 9789527347577 • Ilmestyy: elokuussa 2020 Sidottu • Kl 84.2  

Myös äänikirjana  
(ISBN 9789527347720, ilmestyy lokakuussa 2020): Ovh 23,90 €

Hannu Mäkelä
Rakkaudella, Alma
Akateemikko Hannu Mäkelä eläytyy uusimmassa romaanissaan vaikeasti 
sairaan naisen viimeiseen viikkoon. Alma on älykäs ja tunteva ihminen, 
joka kokee eläneensä tarpeeksi. Loppuun asti hän tahtoo säilyttää itse-
määräämisoikeutensa, jota hyvää tarkoittavat omaiset ja hoitajat haluavat 

häneltä viedä pitääkseen hänet elossa. Alma 
käy läpi elämäänsä ja ihmissuhteitaan ja 
kaipaa varsinkin edesmennyttä miestään. 
Syvimmät ajatuksensa Alma pitää omana 
tietonaan, sillä muutaman yrityksen jälkeen 
hän tajuaa, ettei saa aikuisilta lapsiltaan ym-
märrystä osakseen. Niinpä hän tekee oman 
suunnitelmansa ja keskittää jäljelläolevat 
voimansa sen toteuttamiseksi.

Ovh 31,50 € • Romaani • 120 sivua • ISBN 9789527347638 
Ilmestyy: elokuussa 2020 Sidottu •  Kl 84.2 •  
Myös e-kirjana (ISBN 9789527347751 
ilmestyy syyskuussa 2020): Ovh 16,70 €

Jukka Pakkanen
Ystäväni Martin

Kaksi nuoruudenystävystä Antti ja Martin 
tapaavat vuosikymmenten jälkeen sattu-
malta. He käyvät näennäisen arkisessa 
keskustelussa läpi elämäänsä, ihmisyyden 
eri kerrostumia ja kuolevaisuuttaan. Yhden 
ravintolaillan aikana käydyissä keskus-
teluissa ja kerronnassa liikutaan lavealti 
ajassa ja paikassa – ja samalla pelkiste-
tysti Jukka Pakkasen proosalle ominaiseen 
tapaan.  
Ystäväni Martin on Pakkasen 16. romaani.

Ovh 28,70 € • Romaani • 100 sivua • ISBN 9789527347584  
Ilmestyy: elokuussa 2020 • Sidottu • Kl 84.2
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Hiraeth
Satujen ja myyttien maailmasta ammentava romaani kertoo aarneista, jotka suojelevat 
maailmaa sytyttämillään pyhillä tulilla. Romaanin upea kieli kannattelee sen lukuisia 
sisäkkäisiä, päähenkilö Astraean kuulemia tarinoita, jotka sijoittuvat milloin pohjoisiin, 
milloin taas välimerellisiin maisemiin. Fantasiagenren perinpohjin tunteva kirjailija 
sekä tekee kunniaa suurille edeltäjilleen että luo uutta tyyliä, jolle on ominaista filosofis-

sävytteinen pohdinta. Teoksen aikatasot liikkuvat esihistoriasta 
nykyhetkeen ja jopa tulevaisuuteen. Pohjavireeltään romaani 
henkii kaipuuta menneisiin kulta-aikoihin ja samalla kantaa 
huolta ihmiskunnan tulevaisuudesta. Samalla se on puhdasve-
rinen seikkailutarina ja luontoretki lukijoiden nautittavaksi.  

Katariina Kärkelä (s. 1992) on Tampereella asuva kirjallisuuden-
tutkija, joka valmistelee väitöskirjaa J.R.R. Tolkienista. Hiraeth 
on hänen esikoisromaaninsa, johon Johanna Aulén on laatinut 
hienon, kirjan henkeä vahvistavan kuvituksen.

Ovh 32,90 € • Fantasiaromaani • 340 sivua • ISBN 9789527347539 • Ilmestyy: heinäkuussa 2020 • Sidottu • Kl 84.2

Myös e-kirjana (ISBN 9789527347713 • ilmestyy syyskuussa 2020): Ovh 16,70 €

Elina Pulli
Saunasankarit
Kuvitus: Minna Mäkipää

Saunasankarit on tarina ystävyksistä, jotka tahtovat leikkiä saunaa. Jokaisella heistä on 
omanlainen käsitys saunomisesta, peseytymisestä ja löylyn heittämisestä. Kaiken lisäksi 
mukana on eräs, joka kutsuu itseään Saunasankariksi ja jakelee omia neuvojaan. Minna 
Mäkipään herkullinen kuvitus ja Elina Pullin leikin voimaa henkivä teksti saavat jokaisen 
toivomaan itselleen saunasankarin arvonimeä.

Kirjailija Elina Pulli on varhaiskasvatuksen ja lasten liikunnan 
asiantuntija. Hänen tuotantoonsa kuuluu sekä tarinoita ja 
runoja että tietokirjoja niin lapsille kuin aikuisillekin. Saunasan-
karit-kirjassa yhdistyvät tieto ja tarinallisuus ja runoillakin on 
paikkansa. Elina Pulli on yksi viime vuonna ilmestyneen Runo-

matkaoppaan neljästä tekijästä. Kuvittaja Minna Mäkipää on erikoistunut lastenkirjoihin ja laatinut 
kuvituksen muassa Runomatkaoppaaseen ja Pieneen nokkahuilukirjaan.

Ovh 25,90 € • 40 sivua • ISBN 9789527347614 

Ilmestyy: kesäkuussa 2020 • Sidottu, nelivärikuvitettu • Kl L85.12

Alain Mabanckou
Kuppinurin
Suomentanut: Jaana Seppänen

Kongon Brazzavilleen sijoittuvan romaanin päähenkilö Kuppinurin, 
sivistynyt mutta rappiolle joutunut mies, saa tehtäväkseen kirjoittaa 
kronikkaa kantabaarinsa asiakkaista ja sattumuksista. Näin syntyvä 
romaani antaa äänen syrjäytyneille ihmisille ja laitapuolen kulkijoille. 
Se virtaa vuolaan karnevalistisina tarinoina kertojinaan ihmiset, joilla 
on nyt elämänsä tilittämiseen ainutlaatuinen tilaisuus. Mutta yhteinen 
kurjuus aiheuttaa myös kyräilyä ja pahansuopuutta, joka pienenkin 
tilaisuuden tullen äityy silmittömäksi vihaksi ja väkivallaksi. 

Kongon tasavallassa syntynyt, nykyään 
Ranskan kansalainen ja akateemikko 
Alain Mabanckou (s. 1966) on ranskan-
kielisen maailman tärkeimpiä nyky-
kirjailijoita. Hän on voittanut satiirisilla 
romaaneillaan useita kansainvälisiä 
palkintoja ja ollut myös Booker-palkin-
to-ehdokkaana.  
Kuppinurin on hänen toinen suomen-
nettu teoksensa.

Ovh 32,80 € • Romaani • 200 sivua • ISBN 9789527347560   
Ilmestyy: elokuussa 2020 • Sidottu • Kl 84.2

Omaelämäkerrallinen romaani Kaksi rakkaustarinaa kertoo kahdesta 
erilaisesta äidin ja tyttären suhteesta. Kirjassa vuorottelevat Kätlin Kald-
maan ja hänen äitinsä suhteesta kertova, 1970-luvun Viron maaseutuky-
lään sijoittuva tarina sekä Kätlinin ja hänen tyttärensä Hanneleele Kald-
maan vaellusretkestä Pohjois-Espanjassa kertovat päiväkirjamerkinnät. 

Romaanin kaksi keskenään kontrastista tasoa näyttävät lapsen ja van-
hemman suhteen ääripäät: henkisen ja fyysisen väkivallan sekä ristiriidan 
kodin todellisuuden ja siitä luodun julkikuvan välillä – ja toisaalta läm-
mön ja huolehtivaisuuden kirjailijan ja hänen tyttärensä välillä. Romaani 
eläytyy taidokkaasti sekä lapsen että aikuisen maailmaan. Outi Hytösen 
taitava suomennos tavoittaa hienosti alkukielisen teoksen vivahteet.

Ovh 32,50 € • Romaani • 270 sivua • ISBN 9789527347652 

Ilmestyy: marraskuussa 2020 Sidottu, mustavalkovalokuvitettu •  Kl 84.2

Kätlin Kaldmaa & Hanneleele Kaldmaa
Kaksi rakkaustarinaa
Suomentanut: Outi Hytönen

Tapani Bagge – Jusa Hämäläinen
Kultaisen ukulelen arvoitus /  
Ukulele-etsivä Nana 2

Nana ja hänen uskollinen palvelijansa Armas esiintyvät ukulele-
festivaaleilla Hotelli Huvituksessa. Soittokilpailun voittajalle on 
luvassa kultainen ukulele, joka on näytteillä lukitun panssarila-
sin takana. Nousee ukonilma, sähköt katkeavat ja palkinnoksi 
luvattu ukulele varastetaan. 

Kuka palkinnon vei? Ja mihin Armas on kadonnut juuri, kun Nana 
tarvitsisi hänen apuaan arvoituksen ratkaisemiseksi? 

Kultaisen ukulelen arvoitus jatkaa hyvän vastaanoton saanutta 
lasten dekkarisarjaa, joka kertoo ukulele-etsivä Nanan tutkimuksista. 
Sarjan avasi viime vuonna Pohjoisen pikavuoron arvoitus.

Ovh 25,90 € • 32 sivua • ISBN 9789527347621 • Ilmestyy: heinäkuussa 2020 • Sidottu, nelivärikuvitettu •  Kl L85.12
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Samuel Beckett
Seura – Company

Nobelisti Samuel Beckett (1906-1989) ku-
vasi proosassaan ja näytelmissään muun 
muassa yksinäisyyttä ja toisen ihmisen 
kohtaamisen vaikeutta. Hänen myöhäis-
tuotantonsa helmiin lukeutuva pienoisro-
maani Seura – Company sekä pienoisnäy-
telmät Luonnos teatterille I & II täydentävät 
toisiaan ja tarjoavat lukijalle välähdyksiä 
Beckettin kirjailijanlaadun eri puolista, joil-
le makaaberi huumorikaan ei ollut vierasta.  
pelkistyneimmillään. Samalla teokset 
luovat tarkkoja katseita ihmiselämän koko 
kaareen syntymähetken hauraista fragmen-
teista resignoituneeseen vanhuuteen.

Ovh 30,50 € • Lyhytproosaa ja -draamaa • 70 sivua • ISBN 9789527347607 

Ilmestyy: elokuussa 2020 • Sidottu • Kl 84.2

Risto Ahti
Itse

Omaperäisellä taide- ja elämänfilosofial-
laan lukemattomia kirjailijoita innoittanut 
ja opettanut Risto Ahti (s. 1943) pohtii 
tuoreessa lyhytproosakokoelmassaan mi-
nuuden olemusta. Kirjan lauseet herättävät 
lukijan kysymään itseltään, mikä on se syvin 
itse, jonka säilymistä puhtaana on tärkeätä 
varjella. Ahdin lyhytproosa on samanaikai-
sesti sekä opettavaa ja kysymyksiä herättä-
vää että suurta sanataidetta. Teoksessa on 
myös kokoavan synteesin piirteitä kirjailijan 
laajasta tuotannosta, jonka merkitysavaruu-
teen sukeltaminen palkitsee jokaisen, joka 
on valmis Ahdin maailmaan sukeltamaan.

Ovh 28,50 € • Lyhytproosakokoelma • 120 sivua • ISBN 9789527347676

Ilmestyy: elokuussa 2020 • Sidottu •  Kl 84.2

Anne Hänninen
Sepelkyyhkyt

Varhain uransa aloittanut, 
omaa tietään lyyrikkona 
kulkenut Anne Hänninen (s. 
1958) jatkaa uudessa koko-
elmassaan luontoa ylistävää 
ja ihmisyyden kipupisteitä 
pohtivaa runouttaan. Sepel-
kyyhkyt on Hännisen kuudes-
toista kokoelma, jossa minän 
fyysinen maisema on milloin 
pohjoinen, milloin välimerel-
linen. Tärkeintä on kuitenkin 
mielenmaisema, joka liikkuu 
unenomaisen vapaasti ajassa 
ja tilassa.  Sepelkyyhkyt 

-kokoelman vahvana juonteena on runoilijan myötätunto eläi-
miä kohtaan – ja suru niiden kärsiessä:

”Huvituksen muoto: /  
kyyhkyt vapautetaan laatikoista lentoon, kilpaillaan /  
kuka saa ammuttua linnun korkeuksista.” Ovh 27,90 € • Runokokoelma • 120 sivua • ISBN 9789527347515

Ilmestyy: elokuussa 2020 • Sidottu • Kl 82.2

Pohjois-Karjalassa syntynyt, Turussa asuva Hanna 
Storm (s. 1985) pohtii Kanootin säilyttämisestä  
talven yli -runokokoelmassaan nykyihmisen 
vieraantunutta suhdetta luontoon – ja neuvotto-
muutta suurten muutosten keskellä. Teos jatkaa 
runoilijan kiitetyn esikoiskokoelman kutsun itseni 
kylään viitoittamalla tiellä. Runojen pelkistetyt 
säkeet sukeltavat lapsuuteen ja luovat välähdyksiä 
luonnon, rakkauden ja tulevaisuuden kipeistä 
solmukohdista.

Ovh 27,90 € • Runokokoelma • 90 sivua • ISBN 9789527347492

Ilmestyy: kesäkuussa 2020 • Sidottu • Kl 82.2

Hanna Storm
Kanootin säilyttämisestä talven yli
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Maiju Pohjola
Lautuma
Miten kertoa siitä, mistä mieluummin vaikenisi: epävarmuudesta, 
vaikeudesta sietää erilaisuutta, häpeästä ja riippuvuuksista – ja 
tietoisuudesta siitä, että tämä kaikki siirtyy hiljaisena viestinä suku-

polvelta toiselle? Tätä runokokoelma 
Lautuma kysyy riveillään ja riviensä 
välissä, luoden ymmärtävän ja tar-
kan katseen rajaseudun ihmisiin ja 
heidän elämäänsä. 

Esikoisrunoilija Maiju Pohjola  
(s. 1990) asuu Haminassa ja työs-
kentelee Kotkassa yläkoulun äidin-
kielen ja kirjallisuuden opettajana. 
Runouden lisäksi hän on kirjoittanut 
äidinkielen oppikirjamateriaaleja.

Ovh 25,90 € • Runokokoelma • 70 sivua • ISBN 9789527347683

Ilmestyy: syyskuussa 2020  • Sidottu • Kl 82.2

Pekka Kytömäki
Sytytys
Palindromirunon hersyttävän, mutta niin vaikean lajin taitaja pystyy 
välittämään säkeillään samanaikaisesti sekä valoisaa ja humoristis-
ta että syvällistä ja vakavaa viestiä. Lajin mestarin, tamperelaisen 
Pekka Kytömäen (s. 1975) palindromikokoelma Sytytys jatkaa kahden 
vuoden takaisen Aattelu rulettaa -kokoelman viitoittamilla linjoilla. 

Kokoelman ”kertoja” kommentoi 
lämpimän humoristisissa säkeis-
sään ihmissuhteita, taidetta, po-
pulaarikulttuuria, tamperelaisuutta 
ja joulunviettoa. Myös urheilu saa 
osansa, kun tekijä palaa säkeissään 
teiniajan harrastuksensa, niin ikään 
edestakaisuuteen perustuvan skeit-
tauksen pariin. Välillä palindromisti 
vakavoituu pohtimaan globaaleja 
ympäristöongelmia ja poliittisen 
vallankäytön vinoutumia. Kaiken yllä 
leijuu kuitenkin lämmin huumori ja 
leikki.

Ovh 26,90 € • Palindromikokoelma   90 sivua • ISBN 9789527347508

Ilmestyy: kesäkuussa 2020 • Sidottu • Kl 82.2

Tony Lundman
Kadonnut kahdeksas
Neuvostoliiton suurlähetystön agentti ryöstää vuonna 1939 Ainolas-
ta Sibeliuksen julkaisemattoman sinfonian partituurin. Teos päätyy 
Neuvostoliiton ja natsi-Saksan kautta Italiaan, josta se vuosikymmeniä 
myöhemmin löytyy Mussolin armeijan upseerin jäämistöstä. Teosta 
etsii miehisen seksistisessä taidemusiikkimaailmassa entistä manageri-
aan vastaan kamppaileva kapellimestari Evy Rosbacka.

Tony Lundmanin kirjoittama ja Sakari 
Ylivuoren suomentama ”Kadonnut 
kahdeksas” on sekä viihdyttävä että 
oivaltavasti valtapeliä kuvaava ja 
suuria tunteita tihkuva agenttiro-
maani. Se tuo uutta korkeatasoiseen 
ruotsalaiseen rikoskirjallisuuteen – ja 
samalla muistuttaa genren klassi-
koista, joiden sankarit ovat ennenkin 
pitäneet musiikista…

Anne Lukkarila
Enkelilunta
Pohjoisessa hiihtokeskuksessa työskentelevä ympäristöasiantuntija Ka-
tarina Lahti joutuu odottamattomien tapahtumien keskelle. Aluksi hän 

ei osaa epäillä mitään epätavallista, 
kun keskuksen entisen mahtimiehen 
tilalle astuu uusi johto. Kun rikose-
päily herää, Katarina huomaa olevan 
myöhäistä irtautua vyyhden keskeltä, 
johon hän tahtomattaan ajautunut. 

Jännitystä ja riviensä välissä myös 
aikamme ongelmia peilaavan esikois-
dekkarinsa kirjoittanut Anne Lukka-
rila (s. 1968) on aiemmin julkaissut 
toistakymmentä tietokirjaa. Hän 
työskentelee myös kirjoittajaohjaajana 
ja kouluttajana.

Ovh 28,90 € •  Rikosromaani • 320 sivua  • ISBN 9789527347461

Ilmestyy: heinäkuussa 2020 •  Sidottu •  Kl 84.2

Myös e-kirjana (ISBN 9789527347744, ilmestyy elokuussa 2020): Ovh 16,70 €

Ovh 27,50 € • Rikosromaani • 210 sivua • ISBN 9789527347478

Ilmestyy: syyskuussa 2020 • Sidottu • Kl 84.2

Myös e-kirjana (ISBN 9789527347768, ilmestyy lokakuussa 2020): Ovh 14,70 €
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Keihäänheittäjä, jousiampuja, suomifilmin tähti, trubaduuri ja ennen kaikkea 
Ihminen – tällaisena muistavat Tapio Rautavaaran ne suomalaiset, jotka ehtivät 
hänet henkilökohtaisesti tavata. Moni kohtaamisista on ollut pelkkä ohimenevä 
hetki, joka kuitenkin on jättänyt unohtumattoman muiston kansanomaisesta 
ja vaatimattomasta, mutta samalla karismaattisesta miehestä. Populaarikult-
tuuria käsitteleviä kirjoja aiemminkin kirjoittaneet Hannu Ignatius ja Tomi 
Lindblom ovat tarttuneet aiheeseen, joka yhdistää lukemattomia suomalaisia 
 ja joka muistuttaa ajasta, jonka yhteisöllisyyttä ja lauluja moni kaipaa.

Ovh 34,50 € • Elämäkerta (kuvitettu) • 260 sivua • ISBN 9789527347591

Ilmestyy: elokuussa 2020 • Sidottu • Kl 78.993

Hannu Ignatius & Tomi Lindblom
Koko kansan reissumies  
– kohtaamisia Tapio Rautavaaran kanssa

Suomalaisille rakasta tangoa ei olisi sen nykyisessä muodossa olemassa 
ilman lajin kruunaamatonta kuningasta Carlos Gardelia, joka ennen traagista 
kuolemaansa lento-onnettomuudessa vuonna 1935 ehti luoda argentiinalai-
sen tangon perustan. Ranskalaisen yksinhuoltajapyykkärin poikana Buenos 
Airesiin kaksivuotiaana muuttanut Gardel on edelleen palvottu laulaja ja 
tangoelokuvien tähti, jonka haudalle fanit tuovat joka päivä tuoreita kukkia. 

Argentiinalaiset Julián ja Osvaldo Barsky 
ovat perehtyneet Gardelin elämään ja 
musiikkiin perusteellisella tutkijanotteel-
la. Tuloksena on faktoiltaan vedenpitävä, 
taidokkaasti rakennettu elämäkerta, joka 
tarjoaa elämyksiä niin argentiinalaisen 
kuin kotimaisenkin tangon ystäville. 
Buenos Airesissa vuosia asunut suomen-
taja Anna-Leea Häkli tavoittaa tangoa 
aktiivisesti harrastavana hienosti kirjan 
tyylin ja kielen rytmin. Kirja sisältää myös 
katsauksen Carlos Gardelin vaikutuksesta 
Suomessa.

Ovh 34,50 € • Elämäkerta • 380 sivua • ISBN 9789527347546

Ilmestyy: heinäkuussa 2020 • Sidottu •Kl 78.993

Julián ja Osvaldo Barsky
Carlos Gardel, maailman tangokuningas
Suomentanut: Anna-Leea Häkli

Sähkökitaristien kuninkaallisiin eittämättä lukeutuva Eric Clapton (s. 1945) on 
kulkenut pitkän tien eteläenglantilaisesta pikkukaupungin pojasta Yardbirdsin, 
John Mayallin ja Lontoon bluesklubien kautta Cream-yhtyeeseen ja sieltä edelleen 
yhä jatkuvalle soolouralle. Bluesin ja rockin ystävät tuntevat Claptonin musii-
kin, mutta moniko todella tuntee ihmisen nimeltä Eric Clapton? Beatleseista ja 
Rolling Stonesista sekä kummankin keskeisistä hahmoista erikseen ansiokkaat 
elämäkerrat kirjoittanut Philip Norman valottaa tuoreessa kirjassaan perinpoh-
jaisesti Claptonin ajatusmaailmaa ja ihmissuhteita sekä myös juhlitun muusikon 
uran valoja ja varjoja, hänen ylä- ja alamäkiään. 

Philip Normanin teoksia aiemminkin menestyksekkäästi suomentanut Jussi Nie-
mi tekee tässä tuoreessa suomennoksessaan jälleen hienoa jälkeä. Hän osoittaa 
taas kerran todeksi sen, että toisessa kulttuurissa kasvaneen muusikon mielen-
maailmasta osaa kertoa äidinkielellään luontevimmin sellainen ihminen, joka on 
itse nuoresta alkaen kokenut olevansa osa rakastamansa musiikin kansainvälis-
tä veljeskuntaa.

Ovh 36,50 € • Elämäkerta • 440 sivua • ISBN 9789527347645

Ilmestyy: kesäkuussa 2020 • Sidottu • Kl 78.993

Jazzsaksofonistien kuningas John Coltrane (1926-1967) eteni lyhyeksi 
jääneellä urallaan Miles Davisin ”korkeakoulusta” omalle tielleen, jonka vii-
meiseksi tärkeäksi etapiksi muodostui A Love Supreme -albumi. Klassikoksi 
noussut musiikkiteos edustaa Coltranen sprituaalista myöhäiskautta ja 
on toiminut esikuvana paitsi myöhemmille saksofonistisukupolville myös 
muille jazzin ystäville kaikkialla maailmassa.

Musiikkijournalisti ja -kirjailija Ashley Kahn 
yhdistää teoksessaan tasapainoisella tavalla 
Coltranen elämäkerralliset tapahtumat teoksen 
musiikilliseen analyysiin ja sen syntyhetkien 
kulttuurihistorialliseen kuvaukseen. Aiemmin hä-
neltä on ilmestynyt suomeksi kirja Miles Davisin 
klassikkoteoksesta Kind of Blue.

Ovh 34,80 € • Elämäkerta • 290 sivua • ISBN 9789527347799

Ilmestyy: marraskuussa 2020 • Sidottu • Kl 78.89223

Ashley Kahn
A Love Supreme – John Coltranen testamentti
Suomentanut: Petri Silas

Philip Norman
Slowhand, Eric Claptonin tarina
Suomentanut: Jussi Niemi
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Olli-Pekka Tuomisalo
Näkymättömät puurtajat  
– suomalaisen klarinetin ja saksofonin historia

Ovh 35,60 € • Musiikin historia • 320 sivua • ISBN 9789527347553

Ilmestyy: syyskuussa 2020 • Sidottu • Kl 78.82

1700-luvulla yleistynyt klarinetti ja 1840-luvulla keksitty saksofoni ovat 
nykyisistä puupuhaltimista monikäyttöisimmät: soitettavaa ja soittajia 
riittää niin kaikissa musiikinlajeissa klassisesta jazziin ja soittokunnista 
tanssiorkestereihin. Kummankin soittimen nykyinen vahva asema lähes 
kaikissa musiikinlajeissa on niin itsestään selvä, että harva tulee miet-
tineeksi, millaisen esityön saavutettu asema on vaatinut. Tämän työn 
varhaisimpia tekijöitä tietää vielä harvempi edes nimeltä. Ja silloinkin, 
kun joku näistä klarinetin ja saksofonin tienraivaajista on nimeltä tuttu, 
hänenkin musisoinnistaan on säilyneitä dokumentteja harvassa. 

Klarinetisti ja saksofonisti, musiikintutkija 
Olli-Pekka Tuomisalo (s. 1970) on tehnyt 
uraauurtavaa työtä selvittäessään tuttujen 
soittimiensa varhaisten ja myöhäisempien 
mestareiden elämänvaiheita ja heidän panos-
taan aikansa musiikkiin.

Kaisa Kelloniemi & Kirsi Sipinen
Nuotin vierellä – rautalankaa laulamisesta

Ovh 38,90 € • Lauluoppikirja •  220 sivua • ISBN 9789527347782 

Ilmestyy: elokuussa 2020 • Sidottu (kierrekansin) • Kl 78.327

Laulu on musisoinnin muodoista todennäköisesti vanhin ja laajimmalle 
levinnyt. Laulaminen on myös kaikkein henkilökohtaisinta musisointia: 
käsitys omasta laulamisesta on sidoksissa itsetuntoon ja siihen, minkälais-
ta palautetta on elämänsä aikana laulamisestaan saanut. Opetuksessakin 
laulamisen iloa tuottava vaikutus ja hyvinvointinäkökulma on liian usein 
jäänyt taka-alalle. Suomalaisten lauluharrastuksen suurta suosiota kuvas-
tavat rikas kuorolaulu- ja yhteislauluperinne sekä karaoken pitkäkestoiseksi 
osoittautunut suosio. 

Kokeneet laulunopettajat Kaisa Kellonie-
mi ja Kirsi Sipinen ovat niin ammattilai-
sille kuin harrastajillekin suunnatussa 
opetuksessaan havainneet selkeän 
epäkohdan: harrastajille ei ole tarjolla 
pätevää ja helppotajuista oppimateriaa-
lia – varsinkaan sellaista, joka korostaisi 
laulamisen hyvää mieltä ja onnistumisen 
kokemuksia tuottavaa vaikutusta. Nuotin 
vierellä – rautalankaa laulamisesta on 
laadittu paikkaamaan näitä puutteita.

Ritva Pulkkinen & Arto Julkunen
Hyvää oloa ukulelella

Ovh 27,50 € • Laulukokoelma + sointusäestyksen alkeet

110 sivua • ISBN 9789527347775

Ilmestyy: heinäkuussa 2020 • Nidottu (kierrekansitettu) • Kl 78.312

Ukulele on noussut viime vuosina maailman suosituimmaksi 
soittimeksi ja valloittanut Suomessakin kaikenikäiset musiikin-
harrastajat. Salaisuutena on ukulelekulttuurin yhteisöllisyys sekä 
matala kynnys aloittaa soitto ja siihen useimmiten olennaisena 
osana kuuluva laulu. Vuosikymmeniä kuoroja ja muita musiikki-
ryhmiä ohjannut Ritva Pulkkinen on ottanut tehtäväkseen viedä 
ukulelen ilosanomaa seniori-ikäisten keskuuteen. Kirjaan Hyvää 

oloa ukulelella hän on koonnut 
suomalaisten rakastamia lauluja. 
Kirja toimii myös sointuoppaana 
kirjan laulujen säestystarpeisiin. 
Lisäksi kirja sisältää suomalaisen 
ukulelekulttuurin pioneerin, myös 
psykologina työskentelevän Arto 
Julkusen laatiman, tutkittuun 
tietoon perustuvan katsauksen yh-
teisöllisen harrastamisen vaikutuk-
sista yksilön hyvinvointiin.

Suomalaisen nykyrunouden Grand Old Man Jyrki Pellinen (s. 
1940) kohtasi studiossa hengenheimolaisensa saksofonisti-hui-
listi Juhani Aaltosen (s. 1935) sekä jazzkitaran uudistajan Raoul 
Björkenheimin (s. 1956). Tuloksena on kirja ja cd, jolla Pellinen 
lukee parhaita runojaan yli puolen vuosisadan ajalta Aaltosen 
ja Björkenheimin säestämänä. Ainutlaatuisen kokonaisuuden 
täydentävät cd:llä kuultavat Aaltosen ja Björkenheimin runojen 
tunnelmasta ammentavat jazzimprovisaatiot sekä Pellisen oma 
pianonsoitto.

Ovh 34,90 € • Kirjallinen äänilevy • 70 sivua • ISBN 9789527347522

Ilmestyy: kesäkuussa 2020 • Sidottu (sisältää cd-levyn) • Kl 78.8922

Jyrki Pellinen, Juhani Aaltonen & 
Raoul Björkenheim
Pitkät kynttilät, lyhyet päivät
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Jukka Kivinen
Lemminkäisen harharetket – perheyhtiön tuho

What is beauty and what is ugliness in our building, architecture and 
city milieux? Is beauty only in the eye of the beholder? Architect Kari 
Kuosma draws out and writes hilarious stories as a slanted bard and 
deep down absurdist. Here we get the best and worst in a range of 
beloved contemporary Finnish environments. Kuosma incites you to 
belly-laugh and cry uncontrollably at the same time he ponders deadly 
serious architects and their severe cult, both around the world but 
something very typical in Finland. He shows no mercy to colleagues 
or himself. This book is a journey through built culture and architec-
ture. Using humour and naivety with so small wit, Kuosma unravels 
the shock and awe of the eternal beauty in past architecture against 
ever-changing contemporary gimmicks. After reading this book, you 
will certainly  laugh at others as much as you laugh at yourself. Easily 
readable, easily understood, remember these are texts and drawings 
for the normal reader as much as they will be read by those unsmiling 
architects who pass for saints in Finland and throughout the world!

Translation and essay Roger Connah

Parhaat perheyhtiöt ovat luoneet menestyksensä perustan luottamuksen 
kulttuurille, ja siksi työntekijät viihtyvät työnantajansa palveluksessa. Yli 
sata vuotta rakentamisen monialayrityksenä toimineen Lemminkäisen taru 
päättyi onnettomaan tapahtumaketjuun, jonka aikana uusi johto uusine 
rekrytointioppeineen ja sen värväämät lukuisat ulkopuoliset konsultit ajoivat 
yhtiön tuhon tielle. 

Kirjan kuvaamille tapahtumille on runsaasti vastineita muillakin toimialoilla 
ja julkisessa hallinnossa mobiiliteollisuudesta kouluihin - kaikkialla siellä, 
missä ulkoa tuodut liikkeenjohto-opit ovat korvanneet ammattitaidon, eikä 
varsinaisen työn tekijöitä ja osaajia enää kuunnella.  

Kirja herättää oikeutetun kysymyksen siitä, mihin perinteisen ammattitaidon 
kunnioittaminen on kadonnut ja miten tämä vaikuttaa työelämään ja työn 
mielekkyyteen. Kirja kiinnittää kriittisen huomion siihen, miten murskaavan 
huonosti suuret muutoshankkeet onnistuvat, miksi niistä vaietaan, miksi 
niitä silti tehdään ja miten niissä hukataan mittaamattomasti organisaatioi-
den varoja.

Kauppatieteiden maisteri Jukka Kivinen  
(s. 1951) työskenteli lähes koko työikänsä 
Lemminkäisen palveluksessa ja suuren osan 
tästä ajasta yhtiön taloushallinnon päällikkö- 
ja johtotehtävissä. Hän on seurannut läheltä 
suomalaisen työelämän muutoksia aitiopaikalta 
ja nähnyt sen rajun muutoksen, mikä on saanut 
ennen niin vireän ja yhteisöllisen työkulttuurin 
romuttumaan ja millaiset ovat olleet tämän 
seuraukset ammatistaan ja työpaikastaan en-
nen niin ylpeiden ihmisten elämään.

Ovh 36,50 € • Yrityshistoria • 220 sivua

ISBN 9789527347669 • Ilmestyy: syyskuussa 2020

Sidottu • Kl 69.09

VAT Price 29,50 € • Architecture • 160 pages

ISBN 9789527347454 • August 2020 • Kl 72.9134

Kari K. Kuosma
Architecture’s New Clothes

Laura Laakso

Pilvenpiirtäjä
e-kirja • ISBN 9789527347690  
ilmestyy syyskuussa 2020 •  Ovh 16,70 €

Katariina Kärkelä

Hiraeth 
e-kirja • ISBN 9789527347713  
ilmestyy syyskuussa 2020 • Ovh 16,70 €

Tony Lundman

Kadonnut kahdeksas
e-kirja • ISBN 9789527347744 
ilmestyy elokuussa 2020 • Ovh 16,70 €

Anne Lukkarila

Enkelilunta
e-kirja •  ISBN 9789527347768 
ilmestyy lokakuussa 2020 • Ovh 14,70 €

Hannu Mäkelä

Rakkaudella, Alma
e-kirja •  ISBN 9789527347751 
ilmestyy syyskuussa 2020 • Ovh 16,70 €

Jouni Tossavainen

Taistelevat metsot
Äänikirja • ISBN 9789527347720 
ilmestyy lokakuussa 2020 • Ovh 23,90 €

Ritva Hellsten

Raija
Äänikirja • ISBN 9789527347737 
ilmestyy elokuussa 2020 • Ovh 23,90 €

Laura Laakso

Mrs. Milkyway
Äänikirja • ISBN 9789527347706 
ilmestyy kesäkuussa 2020 • Ovh 25,90 €

e-kirjat äänikirjat
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