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Romaanit ja novellit 

Leskinen, Leena: Parasta ennen. Romaani. 

”Parasta ennen” kertoo työttömäksi jäävästä Ellasta ja hänen perheestään. Joudutaan 
kaltevalle pinnalle; perheenjäsenet oirehtivat – varsinkin, kun mies Juha on ollut 
työttömänä jo muutaman vuoden. Työsuhdeasunto vaihtuu lähiön vuokra-asunnoksi. Ella 
takertuu nuoren rakastajan ihailuun eikä huomaa suhteen vilpillisyyttä. Lohtua – tai 
pahaa oloa –  tulee myös alkoholista. Elämä oli parasta ennen. 

Ellan tarina on tragikoominen, vaikka se sisältää ankeutta. Koominen vire tulee 
yksityiskohdista, dialogista ja ironiasta, jota Ella tuntee kyllä omaa käyttäytymistäänkin 
kohtaan. Lapset Lauri ja Outi pysyvät kyydissä, mutta tajuavat luonnollisesti enemmän 
kuin Ella aavistaa.

Leena Leskinen on julkaissut WSOY:ltä kaksi nuorten aikuisten romaania ja kaksi 
novellikokoelmaa  (Stella, Huhtikuun puutarha, Eurotarinoita, Espanjalainen juttu) sekä 
osallistunut novelleillaan useiden äidinkielen harjoituskirjojen  ja lukemistojen sisältöihin, 
mm. Nuoruus NYT! Suomalaisia nykynovelleja. WSOY 2002.    

9789523151413 | syys | kovak. | n. 300 s. | KL 842 | 200x130 mm | 30,00 €

Vuolab, Kerttu:    Valon airut. Romaani (Atrain Kustannus). Käännös Riitta Taipale. 
Kirjailijan kuvitus. 

Valon airut on monikerroksinen, kolmessa aikatasossa kulkeva tarinaromaani 
Saamenmaasta, sen luonnosta, perinteestä ja ihmisistä. Ilmanhaltija, vedenhaltija, maa, 
aurinko ja tulenhaltija hoivaavat luonnossa erityisiä lemmikkejään. Tunturit, tuuli, virrat, 
eläimet ja luonnonilmiöt saavat inhimillisen hahmon, tuuli ja tunturinlaki viettävät häitä – 
luonnon tapahtumat ja maaperän muodostumat syntyvät luonnonvoimien aiheuttamien 
mullistusten seurauksena.

Luonnon tapahtumien kuvauksen rinnalla kulkee tarina sisaruksista, jotka käyvät läpi 
jännittäviä ja pelottavia seikkailuja. Elämän vaikeudet kohdataan sadun ja tarinan avulla, 
ja niiden kautta autetaan lasta käsittelemään vaikeita asioita.

Kolmannen kerroksen muodostavat kirjailijan sukunsa vanhoilta kuulemat tarinat. Tarinat 
tempaavat mukaansa ja pelottavatkin, mutta jokainen niistä pitää sisällään esivanhempien 



opetuksen.

Kirja on alunperin julkaistu 2008 ja kirjoitettu pohjois-saameksi. Se on käännetty myös 
ruotsin kielelle ja oli Pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon ehdokkaana.

Romaani kohdistaa sanomansa niille, jotka ovat kiinnostuneita saamelaisesta kulttuurista, 
saamelaisten suhteesta luontoon ja sen voimiin ja luonnon merkityksestä ihmiselle. 
Samalla lukijalle tarjoutuu mahdollisuus päästä sisälle saamelaiseen mytologiaan sekä 
tarinaperinteeseen ja sen sisältämään viisauteen.

9789523151383 | loka | kovak. | n. 300 s. | KL 842 | 200x130 mm  | 30,00 €

Tuomela, Harri: Eräänä syksynä. Romaani

Eräänä syksynä on lievästi mystinen kertomus Meeristä, hänen anopistaan, 
lankomiehistään ja Niilo-rengistä. Tapahtumat sijoittuvat pohjois-suomalaiseen 
Murhakorven kylään. Eletään 1970-luvun alkua. Tämä on myös kertomus rakkauden 
kaipuusta, rikoksesta sekä rohkeudesta. 

Harri Tuomela on Limingassa asuva kirjailija. 

9789523151512 | marras | kovak. | n. 250 s. | KL 842 | 200x130 mm | 30,00 €

Hoviseppä, Matti: Viimeinen taisto Varsovassa. Romaani.  (Atrain Kustannus) 

Hovisepän neljännessä romaanissa verrataan kommunistista ja kapitalistista Puolaa. 
Maallistuneessa katolisessa valtiossa on tapahtunut sekä hyvää että huonoa kehitystä, 
mikä näyttäytyy mielenkiintoisena ilmiönä puolalaisten arkisessa elämässä.

Romaanissa palataan myös legendaarisen johtajan Lech Walesan johtaman Solidaarisuus-
ammattiliiton Gdanskin telakkatyöläisten julistamaan suurlakkoon, joka oli ensi kipinä 
kommunismin luhistumiselle. Päähenkilön eli Kari-Matin salainen vierailu iltahämärässä 
lakkoilijoiden luona ja hänen siitä kirjoittama iso juttu suomalaisessa lehdessä herätti 
kummastusta ja huomiota jopa Suomen ulkoministeriössä.

Kommunistisen ja markkinatalouden kasvojen pöyhimisen rinnalla ruoditaan myös 
perusteellisesti ja suoraan päähenkilön rosoista elämäntaivalta.  Anniskelupaikoissa 
romaaniaan kirjoittava  Kari-Matti tapaa  suomalaisen naisen, josta hän ei ensi 
silmäyksellä pidä.  Hän kuitenkin uskoutuu pian viisikymppiselle Mirjamille ja ryhtyy 
paljastamaan elämänvaiheitaan, jotka olivat osoittautuneet pelkiksi itsepetoksiksi. Koko 
elämä oli mennyt lähes pieleen.  Mirjamikin innostuu kertomaan elämänvaiheistaan, 



eritoten seksuaalisista kokemuksistaan. Parin välille kehkeytyy platoninen suhde, joka 
alkaa vähitellen rakoilla. Kari-Matti ei kykene seksisuhteeseen naisen kanssa, jota hän 
tuntee aidosti rakastavansa. 

Matti Hoviseppä on Varsovassa asuva toimittaja-kirjailija. 

9789523151437 | loka | kovak. | n. 250 s. | KL8 42| 200x130 mm| 30,00 €

Uhlgren Sauli:  Rantojen miehet | Erika. Kaksi romaania. 

Kirja sisältää teokset Rantojen miehet ja Erika. 

Kollektiiviromaani Rantojen miehet kuvaa vesistörakentamisen aiheuttamia konflikteja 
Pohjois-Suomessa.   Ensin voimalatyömaa tempaa kylän  lumoukseensa, mutta sitten 
kysymys luonnon hyödyntämisen oikeudesta kärjistyy. Onko sukutilojen ihmisten 
väistyttävä kodeistaan, kun kehitys edistyy?

Pienoisromaani Erikan aiheena on kyläyhteisön ja seudulle muuttaneen kalankasvattaja-
yrittäjän välinen konflikti. Ensin yrittäjä saa  nimettömiä kirjeitä, joissa uhataan  myrkyttää 
hänen laitoksensa kalat. Sitten tapahtuu vielä pahempaa. 

9789523151314 | syys | pehmeäk. | n. 390 s. | KL 842 | 200x130 mm | 30,00 €

Krogerus, Timo: Kalmarin tie. Historiallinen fantasiakertomus. 

Hämeen rikkaimmaksi mieheksi pyhiinvaelluksensa seurauksena nousseen Jaakoppi 
Haudankaivajan tytär Birgit kasvaa nuoresta hevostytöstä aikuiseksi naiseksi Pohjolassa, 
joka nimellisesti on yhden hallitsijan johtama, mutta sisällissodan riivaama valtakunta. 
Itämerta terrorisoivat merirosvot pitävät hallussaan Gotlantia ja Pohjanlahden 
rannikkoalueita ja Tukholman alue on vielä Ruotsin syrjäytetyn kuninkaan Albrekt 
Mecklenburgilaisen hallussa.

Nuori neitonen lähtee linnanherraksi kohonneen veljensä Heikin lasten 
kotiopettajattareksi Ruotsiin heti konfirmaationsa jälkeen. Vitaaliveljiksi kutsutut 
merirovot puuttuvat kuitenkin tapahtumien kulkuun. Alkaa hillitön kujanjuoksu, joka 
huipentuu Tanskan ja Ruotsin kuningattaren Margareeta I:n ottopojan Eerik 
Pommerilaisen kruunaamiseen koko Pohjolan hallitsijaksi vuonna 1397 sekä sitä 
seuranneeseen vitaaliveljien tuhoon.

Kirja on tarina kasvamisesta, kypsymisestä ja koston kierteestä.  Tunnetasolla Rakkaus, 



ystävyys ja uhrautuvaisuus kilpailevat vihan ja kostonhalun kanssa. Samalla uudet 
ajatukset alkavat tunkeutua keskiaikaiseen ajatusmaailmaan.

Kalmarin tie on historiallinen fantasiakertomus, kasvuromaani, seikkailukertomus ja 
rakkausromaani, joka soveltuu erinomaisesti niin nuorille kuin vanhemmillekin – niin 
tytöille kuin pojillekin.

Hämäläisen haudankaivajan ja hänen perheensä elämää kuvaavia kirjoja on aiemmin 
ilmestynyt kaksi: Jaakopin tie (2011) ja Jouluiltain tarinoita (2014).   

9789523151642 | syys | pehmeäk. | n. 350 s. | KL 842 | 200x130 mm |30,00 €

Mattila, Pirkko: Kaunis Saara. Romaani.  

Elämä on kamppailua, josta vain sitkeät ja rohkeat selviävät. "Kaunis Saara" kertoo 
selviytyjän tarinan. Se on tarina myös voimasta, jota ihmiset saavat toisiltaan. 

Saara (1921-2005) oli nuorena kuolleen isän viimeinen lahja vaimolleen. Hänestä varttui 
kaunis nainen, joka eli vaiherikkaan elämän Perämeren rantakaupungeissa Kemissä ja 
Oulussa. Hän toivoi elämältä rakkautta, perhettä ja kaunista kotia. Saaran haaveet 
toteutuivat, mutta hän joutui maksamaan niistä kalliin hinnan. 

Kaunis Saara on itsenäinen jatko Perämeren Sofian suvun tarinaan. Se on Pirkko 
Mattilan kolmas Kemin ja Oulun lähihistoriaan sijoittuva romaani ja kertoo Saaran ja 
hänen aikalaistensa elämästä vuodesta 1936 Saaran kuolemaan asti. 

Oululaiselta Pirkko Mattilalta on aiemmin ilmestynyt kirjat Perämeren Sofia (2009, 2. 
painos 2015) ja Auksuuni (2012) 

9789523151680 | elokuu | kovak. | 348 s. | KL 842 | 210x148 mm |  30,00 €

Alander, Rainer: Onnen kesä. Novelleja. (Alkuteos Lycklig sommar 205) (Atrain 
Kustannus) 

Onnen kesässä  saamme tavata enimmäkseen elämän varjopuolella vaeltavia ihmisiä, jotka 
kuitenkin voivat tuntea syvää onnea, aitoa rakkautta ja ihmisyhteyttä.  Rainer Alanderin 
novellit ovat psykologisesti oivaltavia. Niissä on syvää ihmistuntemusta ja hän kuvailee 
henkilöitään rakkaudella ja myötätunnolla.   Onnen kesä on Alanderin ensimmäinen 
suomeksi julkaistu teos. Se on kirjailijan itsensä kääntämä. 

Turkulainen Rainer Alander debytoi 1963 novellikokoelmalla Ansiktet ja on sen jälkeen 
kirjoittanut romaaneja, novelleja, radiodramatiikkaa ja TV-näytelmiä. Pitkähkön tauon 



jälkeen Alander palasi kirjoittamisen pariin ja laati useita radionäytelmiä, sekä 
teatterinäytelmän, joka esitettiin Svenska Teaternissa Helsingissä.

Jo seitsemäntoistavuotiaana Rainer Alander lähti merille, suoritti perämiestutkinnon 1962 
ja vietti vuosia merillä. Nämä merimiesvuodet heijastuvat selvästi hänen kirjoittamiseensa; 
kieli on usein parkkiintunutta, karheaa ja miehistä niin tyylillisesti kuin ympäristön 
kuvauksessa. Mutta hemingwaylaisen tyylinsä ohella hänellä on myös aivan oma 
runollinen tapansa lähestyä henkilöhahmojaan. Inhimillisen luonnehdinnassa hän ei karta 
vaikeitakaan aiheita. Kaikkein keskeisintä hänen novelleissaan on ehkä kuitenkin miehen 
ja naisen välinen suhde.

9789523151451 | loka | kovak. | n. 200 s. | KL 842 | 200x130 mm  | 28,00 €

Kämäräinen, Seppo: Synnöve, tappajamoottorikelkka. Romaani 

Yhteen sydämeen ei mahdu kahta ämmää, varsinkin kun toinen on mustasukkainen 
moottorikelkka... Omintakeisen  humoristin kertomus uraansa aloittelevan opettajan 
rakkauksista. 

Kuhmolainen Seppo Kämäräinen on julkaissut aikaisemmin mm.  teokset Tarkastaja 
Brygner Brysselistä (2013) ja Tungettelija (2014) 

9789523151475 | syys | kovak. | n. 250 s.| KL 842 | 200x130 mm | 30,00 €

Taskinen, Pauli: Katiskalla hukutettu. Rikosromaani. 

Vihattu murtomies Esapekka Koljonen löydetään hukkuneena katiskasta Halkolan 
laivalaiturin kupeesta. Kirjailija Lauri Laitanen alkaa poliisin ohella kuulostella keneltä 
mahtoivat pettää hermot. Myös hänen huvilalleen on tehty toistakymmentä murtoa tämän 
saman reppanan toimesta.  Pohjois-Savossa ei törmää vaikenemisen muuriin, päinvastoin, 
juttua piisaa. Viännetään ja kiännetään niin perusteellisesti ettei kuulija enää oikein muista 
mille asialle alun perin lähti, sanoo poliisi.

1949 syntynyt Pauli Taskinen on ollut teatterimies ja kynäilijä koko aikuisikänsä. Hän on 
näytellyt harrastajateattereissa ja tehnyt kaikkia alaan liittyviä hommia jo kuudella 
vuosikymmenellä Kuopiossa ja ympäristössä, työskennellen myös ammattilaisten 
joukossa viidentoista vuoden aikana. Pääammattina maanviljelys, josta luopui 1998 
päättäen tehdä loppuajan töitä, joihin intohimo on suurin. 

9789523151628 | marras |kovak. | n. 250 s.|  KL842 | 200x130 mm | 30,00 €



Mononen, Jonna: Hiljaa pimeässä. Jännitysromaani. 

Luola, jota esitellään nähtävyytenä, sortuu yllättäen ja joukko turisteja jää loukkoon. 
Pelastajia ei kuulu. Vähitellen pimeys ottaa vallan sekä luolassa että ihmisten mielissä. 
Jonna Mononen (s. 1978) on Saksassa asuva kirjailija. Hän on ollut syntymästään asti 
sokea. 

9789523151499 | loka | kovak. | n. 300 s. | KL842 |  200x130 mm | 30,00 €

Runot, näytelmät

Kokkola, Markku: SEN SIJAAN… Paikkoja. Runoja (Atrain Kustannus) 

Markku Kokkolan kolmas runokokoelma. 

9789523151574 | syys | pehmeäk.| n.100 s. | KL 82 | 200x130 mm | 25,00 €

Hoviseppä, Matti: Mistä minä alkaa. Runoja. (Atrain Kustannus) 

Runokokoelmassa on pyritty tarkastelemaan runoja uudenlaisesta, yllättävästä ja 
lystikkäästäkin näkövinkkelistä.  Runo retkahtaa välillä yleväksi, epätoivoiseksi ja itseään 
epäileväksi, ja joskus se on kauneimmillaan kuin ihminen, joka jaksaa punnertaa arjessa.
Valtaosalle ihmisistä runo on vain keko tyhjiä kirjaimia, ja ani harvoille syvistä kellareista 
karanneita ajatuksia. Köyhiä rakastavalla runolla on taipumus hiipiä  rautatieasemilla ja 
tanssia kaikissa nurkissa. Sitten hypähtää  nyyttiensä päällä nukkuvien povitaskuihin, 
ryhtymättä metelöimään.  Kokoelmassa kysellään myös, mistä minä alkaa ja missä se 
loppuu?   Millainen maailma olisi, vaikka minä ei olisi, mikä se nyt on?

9789523151581 | loka | pehmeäk.| n. 80 s. | KL 82| 200x130 mm | 25,00 €

Juri Vella: Rakkauden maa. (Atrain Kustannus) 

Venäjällä asuneen, edesmenneen metsänenetsikirjailija, Juri Vellan runo- ja pienproosateos 
Rakkauden maa (Zemlya Lyubvi), johon on lisätty Vellan ja kiowa-intiaanirunoilija N. 



Scott Momadayn runodialogi "Mietteitä karhurituaalin jälkeen". 

Kolmikielinen (metsänenetsi-englanti-suomi) kirja. 

Syksyllä 2013 menehtynyt Vella on yksi valovoimaisimmista Venäjän pohjoisten 
alkuperäiskansojen kirjailijoista, joka kirjoitti niin pienproosaa kuin runojakin. Hän on 
saanut kirjailijan koulutuksen Moskovassa Gorkin instituutissa, mutta päätti myöhemmin 
palata takaisin taigalle ja jatkaa elämäänsä poronhoitajana. Vellan tekstejä leimaa 
dialogisuus: Runot on kirjoitettu vuoropuheluna toisten, pohjoisten yhteisöjen 
ulkopuolisten henkilöiden kanssa.  Tekstien aiheet ulottuvat Vellan omasta kotakylästä 
kansainväliseen politiikkaan, nenetsien uskonnon yksityiskohdista terrorismiin ja Venäjän 
sotiin.

Vellan ja Momadayn dialogi on ainutlaatuinen kahden voimakkaan persoonan 
shamanistinen vuoropuhelu, joka kertoo vahvasta hengestä kehossa, jonka syöpähoidot 
ovat raunioittaneet. Scott Momadayn on yksi tunnetuimmista USAn intiaanikirjailijoista. 
Hän on kotimaassaan arvostettu intiaanikirjallisuuden perustaja, joka on mm. saanut 
Pulitzer-palkinnon romaanistaan House Made of Dawn. Vellan ja Momadayn suhde oli 
läheinen ja runodialogi oli Vellalle tärkeä. 

Juri Vellan tekstit ovat jälleen ajankohtaisia kommentoidessaan Venäjän öljy- ja 
kaasupolitiikkaa ja sotatoimia naapurivaltioissa.  Vellan tekstit tuovat esiin keskustoista 
poikkeavan ja suomalaisia lukijoita kiinnostavan näkökulman.

Kääntäjä Karina Lukin on folkloristiikan tutkija Helsingin yliopistossa. Hän on  tehnyt 
kenttätöitä Pohjois-Venäjällä nenetsien parissa, ja hänen nenetsien paikantajua ja 
uskomusperinnettä käsittelevät väitöskirjansa perustuu kenttätöihin. Tällä hetkellä hän 
tutkii nenetsien mytologiaa.

9789523151369 | marras | pehmeäk.| n. 150s. |  KL 82 | 200x130 mm | 25,00 €

Tiainen, Ilona: Näytelläänkö taas? Uusia näytelmiä kouluille ja kerhoille. 

Jatkoa suositulle "Tehdäänkö esitys"-kirjalle. 

9789523151550 | syys  | pehmeäk.  |n. 200 s.| KL 83 | 297x210 mm | 27,00 €



Lasten- ja nuortenkirjat

Kotila, Leena: Laura matkustaa Australiaan.  Lauran kevät. Kaksi baletin maailmaan 
kytkeytyvää nuortenromaania.

Tarinan päähenkilö, Laura Lea Vainio, on Kaisaniemen Koulun ysiluokkalainen ja käy 
myös Kansallisoopperan Balettikoulua.  

Laura on hitaasti kehittynyt Asperger-tyttö, jonka lahjakkuus näyttäytyy klassisessa 
baletissa. Epäonnekseen hän on syntynyt vuoden viimeisenä päivänä  – on siis 
luokkatovereitaan oikeastaan vuoden nuorempi.  Laura on topakka tyttö ja pitää 
tarmokkaasti puoliaan, paha vain, ettei hän aina muista milloin ollaan balettitunnilla, 
milloin kotona jossa tappelu pikkuveljen kanssa kuuluu arkipäivään. 

Lauran ohella tärkeässä roolissa nähdään  luokkatoveri Markus, joka niinikään saa 
stipendin ulkomaiseen oppilaitokseen. Internaattikoulussa sopeutuminen ei suju mutkitta, 
kateus ja kilpailunhalu häiritsevät ilmapiiriä, ja tietenkin rakastutaan mahdollisimman 
väärään henkilöön.  Baletin lumo saa kuitenkin pääroolin, etenkin kun koreografialinjan 
krooninen epäonnistuja Nathan löytää Sibeliuksen musiikista jotakin aina etsimäänsä, ja 
saa ilmaisun kaipaukselleen neljännestä sinfoniasta.

Traagisin on lääkärin tehtävä kertoa nuorelle, ettei kasvun myötä näyttäytyvä todellinen 
ruumiinrakenne sovellu klassiseen balettiin, jota nuoret opiskelevat pääaineenaan. Se 
merkitsee baletista luopumista, ja nuoret keksivät jos mitä konsteja välttyäkseen tältä 
tuomiolta.

Kun nuoret palaavat kotiin on Markus muuttanut käsityksensä Laurasta kokonaan. Edessä 
on pyrkiminen ammattilaislinjalle. Kaivattujen Suomen ystävien tilalla herää haikea ikävä 
Sydneyn kouluun, ja edessä puurtaminen peruskoulun loppuun suorittamiseksi ja 
miettiminen: Palatako sittenkin syksyllä takaisin?

Tanssin osuuden kirjoissa on tarkastanut klassisen baletin opettaja Arja Tervo.  

Leena Kotila on helsinkiläinen psykiatri ja tietokirjailija. 

9789523151390 | Laura matkustaa Australiaan | loka | kovak. | n. 250 s. | KL 851 | 200x130  
mm |29,00 €

9789523151406 | Lauran kevät | joulu | kovak.| n. 250 s. | KL 851 | 200x130 mm | 29,00 €



Lehtineva, Tiina: Hero. Nuortenromaani

16-vuotias Eetu luulee muuttavansa takaisin Lontooseen vanhempiensa kanssa 
tavoitteenaan paikka tunnetun ratsastusvalmentajan tiimissä. mutta suunnitelmat 
sekoittaa kuitenkin tyttö, jonka perässä Eetu joutuu keskelle heroiininhuuruista 
todellisuutta.

Ystävät yrittävät jarruttaa, mutta Eetu sulautuu pelottavan täydellisesti mukaan jengiin, 
jossa poika tuntee viimeinkin pääsevänsä kosketuksiin jonkin aidon kanssa. Kun heroiini 
virtaa suonissa, tulee Eetusta joku toinen, eivätkä jengimaailman kamaluudet tunnu 
missään.

Sinisilmäinen ja kiltti Eetu pelaa omilla säännöillään tätä kuoleman peliä, jossa häviäjää 
odottaa ruumisarkku. Mutta elämä ei ole mustavalkoista, valinnat eivät ole täysin oikeita 
tai vääriä, ja niiden keskellä Eetu oppii, ettei mikään ole niin haurasta kuin elämä.

"Tässä kirjassa haluan antaa erilaisen näkökulman siihen, millaisia reittejä nuoret 
ajautuvat huumeiden pariin. Asiat eivät aina ole ennalta-arvattavia ja yksinkertaisia, eikä 
kukaan synny pahaksi. Eetun tarinaa ei pidä lukea mustavalkoisesti, vaan jokaisen 
valinnan taustalla on enemmän kuin miltä näyttää." – Tiina Lehtineva 

Tiina Lehtineva on 27-vuotias eteläpohjalainen kirjailija, joka vie lukijan syvälle nuorten 
maailmaan ja uskaltaa puhua omalla äänellään. Herkistä kasvutarinoistaan tunnettu 
Lehtineva asettaa henkilönsä syviin vesiin nähdäkseen, missä selviytymisen raja menee. 
Tähän mennessä 10 nuortenromaania julkaissut kirjailija opiskelee kulttuurituottajaksi 
ammattikorkeakoulussa, harrastaa nyrkkeilyä ja fanittaa stormtroopereita. 

9789523151598 | syys | kovak. | n. 300 s. | KL 851 | 200x130 mm | 29,00 €

Kokkola, Ritva: Ansku ja Armas Piin pauloissa

Valtakunnan virallinen matikkatäti Alli esittelee Anskulle ja Armakselle salaperäisen 
tytön, josta tulee matematiikan lähettiläiden uusi jäsen.

Ryhmä päättää perustaa huvipuiston, koska joskus saa olla vähän hurlumhei, mutta kun 
osaa matematiikkaa, ei joudu suden suuhun eikä hukka peri. On vain otettava lusikka 
käteen ja mietittävä, mihin rahat riittävät. 

Matematiikka on niin hauskaa, ettei kukaan malttaisi edes välitunnilla mennä kirkumaan 
vuoristoradalle, pelkäämään kummitusjunaan tai nauramaan vääristävien peilien saliin.



Lasten- ja nuortenkirjojen lisäksi Ritva Kokkola on kirjoittanut rikosromaaneja, novelleja, 
runoja ja kolumneja.

9789523151567 | loka | kovak. | n. 100 s. | KL  851 |  210x148 mm| 25,00 €

Kotilainen, Maija: Merimieskissa Pitkänen. Lastenkirja

Matruusi Aapo löytää yllättäen orvoksi jääneen kissanpennun, joka saa nimekseen 
Pitkänen. Aaposta tulee Pitkäselle kuin emo.

Rahtilaivalta löytyy Aapon hyttiin muitakin eläimiä: Harriet- hiiri ja papukaija Alfredo. 
Perherauhaa häiritsee kuitenkin ovela kansimies Rambo, joka ei pidä eläimistä. 
Neuvokkuutensa ansiosta eläimet selviävät Rambon juonista. 

Merimieskissa Pitkänen on ensimmäinen osa Pitkäsen seikkailuista.

Maija Kotilainen on syntynyt Kannonkoskella ja asuu Oulussa. Hän on toiminut 
kansalais- ja työväenopistojen rehtorina ja pääsihteerinä taidehallinnossa. Hän on 
julkaissut kaksi  runokokoelmaa: Meidän välissämme on ilmaa (1990) ja Puolitoista 
promillea pihkaa (2003). Lisäksi häneltä ovat ilmestyneet romaanit Naisten aika 2008 ja 
Hitaasti kypsyvät tähkät 2012.

Kuvittaja Kaisa Kemikoski on helsinkiläinen freelance-pukusuunnittelija ja kuvittaja. Hän 
valmistui Taideteollisesta korkeakoulusta taiteen maisteriksi 2004. Kemikoski on 
pukusuunnnittellut, puvustanut ja lavastanut useita teatteri-, tanssi- sekä 
sirkusproduktioita. Kemikoski on myös kuvittanut äänilevyjen ja kirjojen kansia.  

9789523151468 | syys | kovak. | n. 50 s. | KL 851 | 297x210 mm | 25,00 €

Honkakoski, Päivi ja Wang, Ludi: Prinsessa Ebba. Kuvitettu lastenkirja

Tositarinaan perustuva kuvitettu satukirja tavallisesta suomalaisesta tytöstä josta tulee 
oikea prinsessa. Ebba Lavonius oli v. 1850 syntynyt oululainen nainen, joka meni naimisiin 
Saksan keisarihuoneen jäsenen, prinssi Albrecht zu Solms-Braunfelsin kanssa.  Jäätyään 
leskeksi Ebba muutti Italiaan ja kuoli köyhtyneenä  Roomassa  1927.  

Päivi Honkakoski ja Ludi Wang ovat oululaisia tekijöitä. Heidän aikasempaa tuotantoaan 
ovat Tervatonttu Toivo-kirjat. 

9789523151536 | marras | kovak. | 50 s. | KL 851 | 297x210 | 25,00 €



Paltto, Kirsti: Valkoinen kivi. Kuvitus Petra Tanninen.  Suomentanut Irene Piippola .
(Alkuteos: Vilges geađgi 1980, 2011).  (Atrain Kustannus) 

 Tarina ihmislapsen ja maahislapsen ystävyydestä. Veljet eivät huoli pikkusiskoaan 
leikkeihinsä ja ujo 5-vuotias Elle on yksinäinen kunnes tapaa ikäisensä maahistyttö Saijan. 
Tästä alkaa suuri seikkailu, josta ei puutu yllätyksiä eikä taikuutta. Uusien kokemusten 
myötä Ellestä kasvaa rohkea tyttö, joka paljastaa isoäitinsä kipeän salaisuuden ja välittää 
yhdessä uusien ystäviensä kanssa aikoinaan erotetut maahis- ja ihmissaamelaiset yhteen.

9789523151741 | loka | Kovak. |102 s. | KL  851 | 210x148 | 25,00 €

Paltto, Kirsti: Tiuku. Kuvitus Mika Launis. Suomentanut Irene Piippola. (Alkuteos: Divga 
1990). (Atrain Kustannus) 

Mihkun ystävä on muuttanut Amerikkaan ja Mihkku kulkee yksin ja surullisena. Pian hän 
kohtaa kuitenkin uusia ystäviä. Iso mutta herkkä valaskala tarvitsee Mihkun apua ja 
kylään muuttanut outo poika paljastuukin mukavaksi kaveriksi. Sergei on kylään 
perheineen muuttanut pakolainen toiselta puolelta maapalloa. Molemmat tietävät miltä 
tuntuu menettää ystävä, mutta uusi ystävyys antaa iloa.

9789523151734 | loka | Kovak. | 32 s. | KL 851 | 210x148 | 25,00 €

Kirsti Paltto on monipuolisimpia saamelaiskirjailijoita. Häneltä on ilmestynyt laaja 
tuotanto aikuisten ja lastenkirjoja; runoja, näytelmiä, romaaneja, viimeisimpänä 
rikosromaani. Kahdestakymmenestä nimekkeestä on suomennettu vain kaksi romaania ja 
pamfletti Saamelaiset vuodelta 1973. 

Saamenkielisiä lastenkuvakirjoja ja lasten lukuromaaneja on kaiken kaikkiaan 
suomennettu vain muutama nimeke. Saamenkieltä opiskelevat suomalaiset ja saamelaiset 
lapset ja aikuiset ja saamelaiset koululaiset kaipaavat usein saamenkielisen teoksen 
rinnalle suomenkielistä käännöstä. Kirjojen lukeminen rinnakkain helpottaa 
ymmärtämistä ja edistää uuden kielen oppimista.

 

Tietokirjat

Luoma, Olli: Ilmasta riippuen (toim. Hanna van der Steen). 

Tieto- ja kuvakirja kuumailma- ja kaasupalloharrastuksesta. Tekniikkaa ja huimia 
elämyksiä Suomessa ja maailmalla. Olli Luoma on hämeenlinnalainen ilmailualan yrittäjä. 

9789523151611 | marras | kovak. | n. 150 s. | KL 62.55 | 297x210mm | 39,00 €


