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iisivuotias Kustannusosakeyhtiö Paasilinna 
on uhmaiässä. Ensimmäiset tanakat askelet 
on otettu, moni asia on hyväksi ja hyödyl-

liseksi havaittu, jokin juttu ei ehkä oikein miel-
lytä. Kaikki näyttää ympäristössä haasteelliselta ja 
kiinnostavalta, mieli tekisi kokeilla kaikkea mutta 
järki jo sanoo, että ei ihan kaikki kannata.

Mutta uteliaisuus! Löytämisen ilo! Tekemisen 
tahto! Nämä asiat vievät eteenpäin nuorta  
Paasilinnaa. 

Maailmassa ei suinkaan ole tarpeeksi kirjoja. 
Printtikirja ei ole häviämässä minnekään. Kirja 
etsii sen perinteisen ohella uusia muotoja siinä 
missä tämä kustantamokin. Vanhassa on paljon 
hyvää, ja se kannattaa pitää. Tulevassa on paljon 
kiinnostavaa, ja sitä kannattaa tutkia ja tarkas-
tella – ja oikealla kohdalla myös kopata kiinni. 
Kirja-alan on oltava ennakkoluuloton siinä missä 
kustantamon on oltava valmis uuteen. 

Meillä pidetään silmät auki ja seurataan maailmaa. 
Osoittaahan sen jo kevään 2015 luettelokin.
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kauno

helsingissä pientä ja hiljaista elämää elelevä 
nuori Johannes tapaa pitkästä aikaa ystävänsä 
Antin.

Antin sisko Aalo, Johanneksen nuoruuden- 
rakastettu, teki aikoinaan itsemurhan. Nyt  
Antti aikoo tappaa lääketehtailija Sandvallin, 
miehen, joka syöksi siskon kuolemaan. Tapah- 
tumia tuntuvat ohjailevan sekavasti käyttäyty- 
vän Antin lisäksi painajaisten Nukuttaja, hirviö 
joka varastaa ihmisten silmät, sekä Sandvallin 
outo, nukkemainen vaimo. 

Johannes kiedotaan väkisin mukaan juonitte-
luun, jonka todellinen olemus paljastuu hänelle 
vasta kun kaikki on jo ohi – ja Aalon salattu 
kohtalo selvinnyt. 

Yö ei saa tulla

Yö ei saa tulla on tunnelmaltaan kauhuromant- 
tinen, jännittävä, välillä varsin pelottavakin, 
mutta silti kirja pysyttelee realismin rajojen 
sisällä ja tavoittelee dekkariperinteen noir- 
henkeä. Menneet murhenäytelmät selviävät 
ja salaisuudet paljastuvat. Maisemana toimivat 
Helsingin kadut, toisinaan pimeät ja uhkaavat, 
toisinaan kauniit ja kirkkaat.

Tarinasta löytyy niin kohtalokkaita naisia, vaa-
nivaa hulluutta, houreita ja harhoja, epätoivoista 
rakkautta,  ihmisyyden ja ihmisruumiin rajojen 
pohdintaa, kuoleman ja väkivallan uhkaa sekä 
unohdusta ja kerran unohdetun paljastumista.
Yö ei saa tulla kertoo silmistä, unohduksesta, 
totuudesta, syyllisyydestä – ja pimeän pelosta.

Tiina Raevaara

Palkitun kirjailijan tumma ja väkevä romaani pahuuden 
tältä puolen. Teoksen innoittaja on E.T.A. Hoffmanin  
(1776–1822) novelli Nukkumatti.

ISBN 978-952-299-063-1 
ISBN 978-952-299-064-8 (sähkökirja)
Koko 135 × 215, n. 280 sivua
Sidottu, suojapäällinen
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy tammikuussa
Kannen suunnittelu Anders Carpelan
Kustantajan hinta 32 euroa

Tiina Raevaara on palkittu  
kirjailija, joka on kirjoittanut  
sekä novelleja että romaaneja.  
Hän on väitellyt perinnöllisyys- 
tieteestä ja kirjoittaa myös  
tiedekolumneja Suomen 
Kuvalehteen.
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kauno

päivääkään ei kulu, ettei Tim kysy itseltään: 
Kuinka hemmetissä minä jouduin tähän? Kaksi- 
kymmentä vuotta sitten hän ja hänen tyttöys-
tävänsä päätyivät yhteiseen projektiin sellaisella 
vauhdilla, että se hirvittää heitä vieläkin. Kum-
pikaan ei kosinut toista, he vain päätyivät nai-
misiin yhtä päättäväisesti kuin jokin toinen pari 
olisi keksinyt haudata ruumiin metsään. Paitsi 
että sellainen pari ei kai olisi etukäteen soittanut 
vanhemmilleen kertoakseen asiasta.

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin Tim ja 
hänen vaimonsa ovat yhä naimisissa. Tämä 
tarina kertoo, millaista on olla aviomies 21. 
vuosisadalla ja mitä siihen vaaditaan – ja varsin-
kin mitä siihen ei missään tapauksessa suvaita. 
”Aviomies” lukee Tim Dowlingin CV:ssä varsin 
ylhäällä, heti ”FM, englannin kieli” -kohdan 
alapuolella. Seuraavaksi lukee ”Oli kerran  
vedonlyönnin vuoksi haihäkissä.” 

ISBN 978-952-299-066-2
Suomentanut Hilla Hautajoki
Koko 135 × 215, n. 300 sivua
Sidottu, ylivetokannet
Kirjastoluokka 84.2
Ilmestyy huhtikuussa
Kustantajan hinta 35 euroa

Kuinka minusta tuli hyvä aviomies

Kuinka minusta tuli hyvä aviomies on osaksi 
muistelmateos, osaksi elämänhallintaopas -  
ja osaksi ehdottomasti huumoria. Turha maini-
takaan, että kirjoittajan vaimo on erinomainen, 
jämerä nainen, ja lisäksi poikkeuksellisen kärsi-
vällinen ja pitkämielinen.

”Oma onnistunut avioliittoni on rakennettu 
virheiden päälle. Sen tukipilarit saattavat olla 
rakkaus, luottamus ja yhteinen maailmankäsitys, 
mutta sitä ylläpitävät pelko, kärsimättömyys, 
epäonnistuneesti muotoillut huomautukset ja 
täydellinen oveluuden puute. Mutta toisaalta 
myös anteeksipyytäminen, viivästyneet kiitokset 
ja mielenrauhan tavoittelu. Jokainen päivä opet-
taa minulle jotakin uutta, mitä teen väärin.”

Tim Dowling

Hyvinkoulutetun aviomiehen 
tunnustukset

Tim Dowling on brittiläisen Guardian- 
lehden toimittaja ja suositun viikko- 
kolumnin kirjoittaja. Hän on syntynyt 
Yhdysvalloissa mutta vaihtanut koti- 
maata napakan englantilaisen vaimonsa  
perässä. Pariskunnalla on kolme lasta  
ja liikaa kotieläimiä.

7
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historiassa on ollut valtava määrä naisia, 
jotka eivät ole käyttäytyneet miesten heille 
asettaman mallin mukaisesti. Jos heillä on ollut 
jonkinlainen kuninkaallinen asema, meillä on 
heistä myös tietoa. Huonosti käyttäytyvät naiset 
pitää sisällään kymmeniä tarinoita tällaisista 
omapäisistä, rohkeista, päättäväisistä naisista, 
joiden motiivit ovat vaihdelleet oikeuden ja 
rikoksen välillä. Naisista, jotka ovat vahvasti osa 
maailmanhistoriaa. 

Historia ei suinkaan ole vain miesten historiaa; 
naiset jotka eivät ole suostuneet jäämään ruo-
tuunsa ovat jättäneet painavan jäljen maailman 
tapahtumien kirjoon. On vakoojia, sotureita, 
hallitsijoita, seurapiiriperhosia… historiakirjal-
lisuuden perustavaraa – ja tässä kirjassa he ovat 
kaikki naisia. Osa heistä on meille tuttuja, mutta 
mukana on paljon uusia ihmeellisiä ihmiskoh-
taloita.

Kirja on jaettu rohkeisiin ja röyhkeisiin lukui-
hin, jotka voisivat olla miesten määrittelemiä: 
mm. Taistelijat, Bilettäjät, Hutsut ja Hullut.

ISBN 978-952-299-067-9
Suomentanut Salla Korpela
Koko 135 × 215, n. 350 sivua
Sidottu, ylivetokannet
Kirjastoluokka 99.1
Ilmestyy huhtikuussa
Kustantajan hinta 36 euroa

Huonosti käyttäytyvät naiset

Feminismiä – kyllä! Hauskaa ja ällistyttävää 
luettavaa – aivan varmasti!

Esimerkkejä kirjan naisista:

Hatšepsut (k. 1466 eaa.): Naisfaarao, jota  
monet egyptologit pitävät yhtenä merkittä- 
vimmistä faaraoista. Rakennutti mahtavan 
temppelin Luxoriin.

Lucrezia Borgia (k.1519): Pahamaineisen  
valtasuvun jäsen, paavin tytär. Renessanssin 
femme fatale, jonka maine saattaa olla luultua 
puhtoisempi.

Alfhild (k. 400-luvulla): Goottikuninkaan tytär, 
joka ei tahtonutkaan prinsessana naimisiin vaan 
ryhtyi merirosvoksi.

Kristiina, Ruotsin kuningatar (k. 1689):  
Teki mitä tahtoi. Harrasti syvällisesti politiikkaa 
ja kulttuuria, ja kääntyi katoliseksi ja haudattiin 
Vatikaaniin.

Linda Rodriguez McRobbie

Prinsessat jotka pitivät päänsä – 
jos mahdollista

t ieto



1110

harrastukset

kale eli suomalaisittain lehtikaali on trendi-
ruoka, joka kiinnostaa kovasti paitsi maailmalla 
niin nyt vihdoin kunnolla myös Suomessa. Siitä 
saa helposti hyvää ja monipuolista ruokaa, ja 
kaiken lisäksi se kuuluu terveysvaikutuksiltaan 
ns. superruokien luokkaan. Enää ei reseptejä 
tarvitse kaivella ruokablogeista tai terveyslehdis-
tä, kun Kale – lehtikaali kaikkien huulilla kokoaa 
parhaat lehtikaalireseptit yksien kansien väliin. 
Lehtikaalisipsit ovat monellekin tuttuja, mut-
ta kale taipuu liharuokien lisukkeeksi, pastan 
seuraksi, wokkiin, keitoiksi, salaateiksi, pizzaan, 
piiraisiin, letuiksi ja tietenkin smoothieiksi.  
Kalen pähkinäinen maku pääsee oikeuksiinsa, 
kun se saa kaverikseen oliiviöljyä, valkosipulia, 
chiliä, parmesania…

Kale – lehtikaali kaikkien huulilla

Vaikka kalea saa nykyisin ympäri vuoden hyvin 
varustetuista ruokakaupoista, yhä useampi 
kasvattaa lehtikaalinsa itse. Se sopii Suomen 
oloihin erinomaisesti, sillä se kasvaa hyvin poh-
joisissa olosuhteissa eikä pelkää pientä pakkasta-
kaan. Sato on myös helppo säilöä.

Kale-kirja nappaa kiinni trendistä ja kokoaa 
parhaat reseptit, käsittely- ja säilöntävinkit sekä 
kasvatusohjeet kotipuutarhurille.

Salla Korpela

ISBN 978-952-299-070-9
Koko 230 × 230, n. 180 sivua
Sidottu, ylivetokannet
Kirjastoluokka 68.2
Ilmestyy helmikuussa
Graafinen suunnittelu Anna-Mari Tenhunen
Kustantajan hinta 36 euroa

Salla Korpela on moni- 
puolinen kirja-alan  
ammattilainen. Hän jätti  
byrokraatin uran ulko- 
ministeriössä elääkseen  
ja tehdäkseen kirjoja.
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Lehtikaalia on nyt kaikkialla!
Mutta miten siitä tehdään hyvää ruokaa?
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harrastukset

juomatölkkien avausrenkaiden innoitta-
man Tölkkidesign-askartelukirjan suosio oli 
suuri, mutta asiaan vihkiytyneiden käsityön  
ystävien määrä vain kasvaa. Tölkkidesign 2 
-teoksessa on kymmeniä ja kymmeniä uusia,  
mainioita ohjeita! Nipsut tai klipsut, millä  
nimellä nyt haluaakaan noita lenksuja kutsua, 
tuntuvat olevan ehtymätön innoituksen lähde.  
Lisäksi juomatölkit kelpaavat palautukseen 
ilman nipsua…

ISBN 978-952-299-072-3
Koko 230 × 230, n. 180 sivua
Sidottu, ylivetokannet
Kirjastoluokka 65
Ilmestyy helmikuussa
Graafinen suunnittelu Taina Leino
Kustantajan hinta 42 euroa

Tölkkidesign 2

Seija Saarisen kokoama harrastelijakäsityöläisten 
ryhmä yllättää jälleen. Laukkujen lisäksi nipsut 
taipuvat taas ihaniksi koruiksi, kodin koriste-  
ja käyttöesineiksi ja jopa vaatteiksi! Kun perus-
tekniikan on oppinut, rajana on vain taivas –  
ja mielikuvitus. Nipsutyöt ovat kauniita, tyylik-
käitä, aistikkaita, seksikkäitä, cooleja ja eksootti-
sia. Erilaisin helmin, nyörein ja ketjuin juoma-
tölkkien nipsuista syntyy aivan mitä vain!

Seija Saarinen (toim.)

12

Suuren suosion saanut Tölkkidesign-kirja 
saa kaivatun jatko-osan
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salilla käyminen vie aikaa, sen me tiedämme. 
Treeniraamatun ohjeiden mukaan siihen ei tur-
haa aikaa mene. Et tarvitse muuta kuin oman 
kroppasi painon – ja tsemppiä! Avain hyvään 
kuntoon on koko vartalon harjoittaminen: 
usein ja monella eri tavalla. 

Huippukunnon saavuttaminen ei Paolo Rober-
ton mukaan ole mikään projekti, jossa on alku 
ja loppu, vaan se on elämäntapa. Tekijän oma 
tausta on kamppailu-urheilussa, ja tästä taustasta 
hän on ammentanut kirjaansa suuren määrän 
yksinkertaisia harjoituksia, joilla hän on pitänyt 
itsensä huippukunnossa – vaikka onkin lyönyt 
omat nyrkkeilyhanskansa naulaan jo ajat sitten.
Treeniraamatun ohjeet ovat eritasoisia, ja ne 
sopivat myös kokemattomammallekin tree-
naajalle, kunhan vain noudattaa kirjan ohjeita. 
Ohjeet ovat turvallisia eivätkä vaadi salilaitteita 
tai -olosuhteita. Ne sopivat naisille ja miehille, 
aloittelijoille ja edistyneemmille.

Paolo Roberto on yksi Ruotsin tunnetumpia 
nyrkkeilijöitä. Hän on myös yhteiskunnallinen 
keskustelija, suosittu luennoitsija ja tv-juontaja. 
Kirjailija saapuu huhtikuussa Suomeen.

ISBN 978-952-299-073-0
Koko 200 × 265, 232 sivua
Sidottu, ylivetokannet
Kirjastoluokka 79.6
Ilmestyy huhtikuussa
Kuvat Daniel Ohlsson
Kustantajan hinta 38 euroa

Treeniraamattu

Paolo Roberto

harrastukset

Vain vartti päivässä riittää

15
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astu maailman arvostetuimman salapoliisin 
jalanjälkiin! Käytä omaa älyäsi ja päättelykykyäsi 
kirjan salaperäisten arvoitusten selvittämiseen. 
Tämä hämmästyttävä historiallinen kokoelma  
pitää sisällään erilaisia arvoituksia moneen 
makuun ja ne vaativat eriasteisia loogisia kykyjä 
– aina ”alkeellisesta” ”mahdottomaan”. Sinä saat 
itse selvittää, kuinka mahdottomia ne ovat!
Arvoitukset on sijoitettu Sherlock Holmesin 
omaan maailmaan ja aikakauteen, ja niiden 
tehtävä on testata sinun päättelykykyäsi. Jos olet 
rohkea, voit aloittaa vaikkapa ”Hirtetyn miehen 
arvoituksesta”…

Jokaiseen arvoitukseen löytyy kirjan lopusta 
ratkaisu, mutta älä luovuta!

ISBN 978-952-299-069-3
Suomentanut Mape J. Ollila
Koko 175 × 245 mm, 288 sivua
Sidottu, ylivetokannet
Kirjastoluokka 79.814
Ilmestyy maaliskuussa
Kustantajan hinta 32 euroa

Sherlock Holmesin arvoitukset

Hiekanmurut

Eräänä aamuna Holmes hämmästytti minut  
heiluttelemalla tiimalasia nenäni edessä.

”Kas tässä hiukan purtavaa sinun päättely- 
kyvyllesi, Watson. Tämän tiimalasin hiekka  
on nyt valunut alas. Jos käännän tiimalasin  
ympäri, niin että hiekka alkaa taas valua alas-
päin, onko se hetken aikaa kevyempi kuin 
aikaisemmin, koska osa lasin sisällä olevasta 
hiekasta on painotonta ja valuu parhaillaan 
alaspäin?”

Minun oli mietittävä tätä pieni tovi.

Ratkaisu ja selitys löytyvät kirjasta.

Tohtori John Watson

150 mysteeriä ratkottavaksi
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on myrskyinen kevätyö. Minivampyyreillä  
on aihetta hätäkokoukseen: Jokke-vampyyri  
on yöllä pihaportailta nähnyt jotakin aivan 
kammottavaa! Vampyyrien johtaja Johannes 
tutki kirjaston kirjoja ja löysi pelottavan vas-
tauksen. Voi olla, että Jokke oli nähnyt Brontto-
sauruksen. Miksi ihmiset eivät ole huomanneet 
sitä? Sehän voi kasvaa aivan valtavan kokoiseksi! 
Se voisi halutessaan tuhota koko Teuvan, ei vain 
vampyyrien kotikirjastoa! Tarvitaan tiedustelu-
joukkoja, ja avuksi tulee myös minivampyyrien 
vanha ystävä, Nökö-kissa.

Minivampyyrit ja sihisevien liskojen saattue on 
Minivampyyrit-sarjan toinen kirja.

ISBN 978-952-299-074-7
Koko 195 × 255, n. 80 sivua
Sidottu, ylivetokannet
Kirjastoluokka L84.2
ilmestyy huhtikuussa
Kannen suunnittelu ja kuvitus 
Harri István Mäki
Kustantajan hinta 23 euroa

Minivampyyrit ja sihisevien  
liskojen saattue

Henry Aho (teksti), Harri István Mäki (kuvitus)

Minivampyyrit joutuvat taas  
uuteen seikkailuun! 

lapset  ja  nuoret

Henry Aho on kirjoittanut  
novelleja, nuortenromaaneja ja 
rikosromaaninkin. Harry István 
Mäki on kirjoittanut kymmeniä 
kirjoja niin lapsille kuin aikuisil-
lekin ja innostunut viime aikoina 
myös kuvittamisesta.
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muista myös

20 21

Sari Sirkkiä-Jarva (toim.)
Ihana ilmastointiteippi
978-952-299-036-5

Pirkko Vekkeli
Raili Hulkkonen – 
kauneuden suurlähettiläs
978-952-299-021-1

Juha Laaksonen
Pihan linnut ja pöntöt
978-952-5856-80-4

Krystina Castella, Terry Lee Stone 
Aikuisten kakut – terästettyjä leivonnaisia
978-952-299-037-2

Hannu Mäkelä
Musta on meri
978-952-299-004-4

Kalle Isokallio
Uutta Matoa koukkuun
978-952-299-023-5

Jean-Michel Cohen
Pariisilainen dieetti
978-952-299-027-3

Jussi Halli
Ajoneuvos
978-952-5856-95-8

Hannu Mäkelä
Olipa kerran ja monta kertaa
978-952-299-039-6

Hannu Mäkelä
Raamatun runous ja viisaus
978-952-299-041-9

Matti Laine
Merkitty mies
978-952-299-030-3

Seija Saarinen
Kahvipussin uusi ulottuvuus
978-952-5856-63-7

Riku Lumiaro, Juha Laaksonen, 
Mikko Lagerström
Luonnon kaunis pihapiiri
978-952-299-019-8

Hannu Mäkelä
Ääni joka etsi Laulua
978-952-5856-88-0

Iiro Viinanen, 
Kalle Heiskanen (toim.)
Vaaran vuodet 1991 - 1995
978-952-299-032-7
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muista myös

22 23

Ria Nyman
Yövieras
978-952-299-020-4

Aleksi Aalto
Rintaperillinen
978-952-299-029-7

Henry Aho, Harri István Mäki
Salaperäisten minivampyyrien joulu
978-952-299-040-2

Arto Luukkanen
Suojelusenkeli
978-952-299-018-1

Tiina Raevaara
Laukaisu
978-952-299-017-4

Hannu Rautkallio (toim.)
Suomen sotakorvaukset
978-952-5856-56-9

Anssi Sinnemäki
Sota Kentästä ja kasarmista
978-952-299-035-8

Marko J. Ollila (toim.)
Sonata Arctica
978-952-299-007-5

Tuija Välipakka
Take Away
978-952-299-016-7

Juha Flinkman, Petri Puromies
Vrouw Marian viimeinen matka
978-952-299-033-4

Ronja Salmi, Hyppe Salmi
3 - 2 - 1 Ratsasta!
978-952-299-025-9

Jukka-Pekka Pietiäinen, 
Joel Kuortti 100 merkittävää 
suomalaista tietokirjaa
978-952-299-034-1

Seija Saarinen (toim.)
Tölkkidesign
978-952-5856-96-5

Antti Tuuri
Mannerheim-ristin ritarit
978-952-299-009-9



Kustannusosakeyhtiö 
Paasilinna 

Korkeavuorenkatu 35, 1.krs 
00130 Helsinki 

paasilinna@paasilinna.fi

Petteri Paasilinna
Kustantaja

040 418 5409
petteri@paasilinna.fi

Eetu Alvik 
Myynti

050 521 3152
eetu.alvik@paasilinna.fi

Kaisa Haatanen
Kustannuspäällikkö

041 4611 902
kaisa.haatanen@paasilinna.fi

Kirsi Paasilinna
Talous ja hallinto
0400 416 711

kirsi@paasilinna.fi

Käsikirjoitukset
kasikirjoitus@paasilinna.fi

Tilaukset  
Kirjavälitys Oy


