


Lapuan patruunatehtaalla räjähtää ja pian koko Suo-
mi haukkoo henkeään. Suurvaltasuhteissa vallitsee 
kylmänsodan kauhuntasapaino kun Lapuan patruu-
natehtaalla räjähtää tuhoisin seurauksin keväällä 1976.
Aapo Hautala palaa pettyneenä työreissultaan Ruotsis-
ta ja asettuu kotitilalleen Ilmajoelle. Hän löytää tulvi-
vasta Kyrönjoesta kuolleen venäläismiehen, joka osoit-
tautuu Neuvostoliiton tiedustelupalvelun vakoojaksi. 
Rikoskomisario Jussi Kruuti Seinäjoelta hälytetään 
murhapaikalle Lapuan patruunatehtaan raunioilta. 
Onko venäläisagentin murhalla ja Lapuan patruuna-
tehtaan räjähdyksellä yhteyttä?

12-vuotiaan Jembon perheessä jääkiekko on ykköslaji. 
Äiti toimii joukkueen huoltajana, pikkusisko haaveilee 
maajoukkuepaikasta ja isoveli pelaa NHL:ssä. Moni 
pitääkin itsestään selvänä, että pikkuveli seuraa isovel-
jensä jalanjälkiä… mutta Jembo itse ei ole siitä yhtä 
varma. Jembo harrastaa jääkiekon lisäksi myös muo-
dostelmaluistelua IceLove-joukkueessa. Lajivalinta 
odottaa - mihin Jembo päätyy?



Pyrypallon taikaa 3 -joulutarinavihko sisältää kak-
si kertomusta, siitä miten joulun taika voi muuttaa 
elämän. Ensimmäinen tarina Ihmeellinen kuusi ker-
too Nissin-Ukon joulukuusen hakureissusta, joka saa 
käänteen kun hänen rakas Musti-koira päättää lähteä 
omille teilleen. Tarinassa Tontun lahja Uolevi herää 
kolahdukseen. Uolevi keittää kahvit ja yllätyksekseen 
saa seurakseen tontun. Tonttu ojentaa lahjan Uolevil-
le ja sanoo, että Uolevi pystyy lukemaan lahjarasiaan 
kirjoitetun tekstin kun hän tuntee oikean tunteen, sy-
dämessään.

Hai ihmisten ilmoilla on mielikuvitusrikas ja sävykäs 
lastenkirja, jossa merenelävä löytää ihmisten kaupun-
gista ystävän. Ystävä on lapsi, jonka elämään hai il-
mestyy kuin tilauksesta. Yhdessä parivaljakko seikkai-
lee vetisissä tunnelmissa, pohtii elämää, yksinäisyyttä 
ja ystävyyttä. Antti Salon teksti kuljettaa lukijaansa rie-
mukkaasti merestä kaupunkiin, mutta käsittelee tum-
mempiakin teemoja. Kristiina Mäkimattilan kuvitus 
värittää hain ja lapsen yhteistä tarinaa ilolla, hauskojen 
pienten yksityiskohtien kera.

Unilehmä saa sisaren, kun Eino alkaa maalata. Hur-
ja Sisko johdattaa Einon kesäseikkailuihin Jäätelö-
puistoon, hiekkalaivaan ja kauhujunaan. Silloin tyl-
syys Einon kesälomalla päättyy, eikä poika enää ehdi 
kuunnella Unilehmän iltalauluja. Unilehmästä sisar 
ei sittenkään ole pelkästään hyvä asia. Lopulta paina-
jaisetkin päättyvät, kun keskenään erilaiset sisarukset 
löytävät tavan toimia yhdessä. Kirja on Unilehmä-sar-
jan kolmas, itsenäinen osa. Unilehmä-satuja on jul-
kaistu myös kokoelmassa.



Joulu on ihmeellistä aikaa; tontut kurkkivat ikkunoista 
ja kaikki on vähän jännittävämpää kuin arkena. Jou-
luisessa tarinakokoelmassa seikkailevat niin pikkurui-
set tontut kuin metsän eläimetkin. Tarinat ovat pul-
lollaan joulun taikaa, pieniä mysteerejä ja ystävyyden 
iloa. Kirjailija Tiina Lehtinevan ja kuvittaja Kristiina 
Mäkimattilan yhteistyössä on syntynyt kuvitettu tari-
nakokoelma, jonka alkuperä on Lehtinevan äidilleen 
lahjaksi kirjoittamissa joulutarinoissa. Hauskat tarinat 
ja raikas kuvitus yhdistyvät koko perheelle sopiviksi 
pieniksi paloiksi joulun taikaa.

Sisarukset Noora ja Mikko ovat mammansa kanssa 
viettämässä kesälomaviikkoja Saarenmäen tuvalla.  
Salaiset ystävät, Miina ja Fiia, jotka entisaikaan asui-
vat tuvassa, opastavat lapsia menneeseen aikaan ja sen 
elämään, johon pääsee porstuan kaapista. Kirja kertoo 
hauskalla tavalla mamman kotikylän menneestä elä-
mästä ja aen entisistä asukkaista.

Suloisia kertomuksia Muumilaaksosta, mereltä ja Yk-
sinäisiltä vuorilta. Sanat avaavat tien satuihin. Tämä 
kirja on sukellus seikkailuihin, juhlahetkiin, kaihoisiin 
katseisiin ja tavallisiin päiviin. Pienistä, hauskoista ja 
haikeistakin hetkistä kertovat lyhyet tarinat sopivat 
lämpöisiin yhteisiin lukuhetkiin. Kirjassa on Tove 
Janssonin alkuperäiskuvitus.



Kaikki mitä tiedän elämästä -äänimaisemoituja runo-
ja on Helena Syrjälän ja Sami Lustin yhteisteos. Teos 
pohjautuu Helena Syrjälän aiemmin julkaisemaan 
runokokoelmaan Kaikki mitä tiedän elämästä (Me-
diapinta, 2019). Runojen ulottuvuutta ja maailmaa 
on syvennetty erilaisilla äänimaisemilla. Teos sisältää 
19 erilaista runoa ja niiden ympärille rakennetut ään-
imaisemat, jotka koostuvat erilaisista, yksittäisistä 
äänitehosteista sekä sävelletystä musiikista.

Tulikärpäsiä Tammelan yllä on kertovimmillaan-
kin täyttä runoutta. Se liikkuu tilanteiden ja hetkien 
logiikalla suon madoista rannan yökkösiin, leikkaa 
ruohonjuuritasolta kosmisiin näkymiin ja takaisin. 
Ytimekkäimmilläänkin nämä tekstit pystyvät tuotta-
maan legendan mittaisen epiikan tuntua ja käsittele-
mään vaikeimpiakin aiheita aina sikiönlähdetyksestä 
ahdisteluun. Vaan olkoon muotona muutaman säkeen 
tiheikkö tai kahden sivun mittavuus, kokonaisuus py-
syy yhtä moninaisena kuin hallittunakin. Tampereen 
lisäksi ollaan Viipurissa ja siellä jossakin. Suvun vai-
heet, keskinäinen yhteys ja elinpiirit kirjavine henki-
löineen sitovat näitä elämän ja kuoleman runoja, jotka 
eivät jähmety surusta vaan sykkivät värejä ja jännitettä.

Pienen saaren löytyminen Selkämereltä lähes kaksiky-
mentä vuotta sitten muutti kirjoittajan elämän koko-
naan. Lakeuksilla syntyneenä avaruus oli tuttua, mutta 
merimaailma mykisti karulla kauneudellaan. Runo-
kirja Tankoja saarelta Sandskär voitti Taivalkoskella 
Päätalo-instituutin 1. palkinnon 2006. Hiljaisuuden 
tankoja - Silent tanka julkaistiin vuonna 2009 suo-
meksi, englanniksi ja japaniksi. Runoja Zen Poems ( 
suomi/englanti) jatkaa edellisten kirjojen teemoja. Nyt 
ei istuta zazenissa seinää vasten, vaan katsotaan maail-
maa kaikilla aisteilla aamusta iltaan.
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Voiko TEKOJÄRVI olla mitenkään kiinnostava? No 
kyllä voi! Tekojärvi ei ole mikä tahansa lätäkkö, vaan 
järvi jolla on tarkoitus. Kymmenien tuhansien järvien 
maasta löytyy 52 ihmisen tekemää järveä, joiden maa-
ilmaan tämä kirja kuljettaa, lähinnä kajakin kyydissä. 
Tervetuloa mielenkiintoiselle matkalle, Ankeriaan tes-
tamentin jalanjäljille.

Finland has consistently been one of the most successful 
countries in global education rankings. What makes the 
Finnish schools so unique? Experts have highlighted some 
factors, such as equal education for all regardless of eco-
nomic status, highly-educated teaching staff, and a curricu-
lum that allows schools to implement teaching in a variety 
of ways, by emphasizing science or the arts, for example. 
In this book, ordinary Finnish primary school teachers 
describe their everyday work. Interviewees discuss their 
teaching methods and thoughts about their work. We can 
see from these interviews that teachers genuinely care about 
their students and continually strive to improve as teachers 
through additional training.
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Reidar Särestöniemen maalaus esittää Suomen suurinta tekojärveä, Lapin Lokkaa.

Kannessa on Niko Laurilan kuvaamana maan pienin tekojärvi, Kittilän Neitokainen.

Tekojärvi-Suomen kirjoittaja, tietokirjailija Anssi Orrenmaa asuu 

Seinäjoella, keskellä tekojärvien tiheintä keskittymää. 

Hän toivoo pääsevänsä kirjan avulla eroon tekojärvi-syndroomastaan.
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