
Miehen nimillä Aarni ja Aarne on sama 
kantamuoto Aarre. Suomalaisessa kansan-

perinteessä Aarni on yhdistetty myyttisiin 
aarteenhautapaikkoihin. Tarinoissa kerrotaan virvatulten 
eli aarnivalkeiden palavan aarteen päällä. Tulen 
ilmaantuminen haudalle merkitsee yleensä otollista 
aikaa saada rikkaudet nousemaan maan kätköistä, tai 
että ne ovat jo kohonneet esiin. Aarni on jättiläiskokoinen 
haltia, jonka sanotaan vartioivan tuota aarretta.”

KEVÄT–KESÄ 2016

Kustannus Aarni julkaisee uutta kotimaista kauno- 
 ja tietokirjallisuutta. Tarjoamme yhteistyö-

kumppaneidemme kautta myös kirjoittajavalmennusta. 
Kun tavoitteenasi on oma kirja.

~ Minkä kirjan sinä tekisit? ~



Lars Strang
YHTEEN TAOTUT

Eletään vuotta 1655 Pohjanmaalla, Kok-
kolassa. Ruotsia ja sen Itämaata johtanut 
kuningatar Kristiina on luopunut kruu-
nusta ja lähtenyt maanpakoon Italiaan. 
Ilmassa oli huoli tulevaisuudesta, eikä 
kukaan oikein osaa sanoa, jatkaisiko uusi 
kuningas Kaarle X Kristiinan viitoittamaa 
rauhan tietä.

Tästä lähtökohdasta Lars Strang kertoo 
nuoren pohjalaisen Antti-sepän ja hänen 
kihlattunsa, karjalaisen orjapiian Ainin 
tarinan.

Yhteen taotut on historiallinen seikkai-
luromaani, jonka kerronta ja maailma 
ovat sukua Mika Waltarin historiallisille 
romaaneille – Strang tavoittaa henki-
löidensä kasvutarinaan samaa vilpittö-
myyttä ja idealismia. Samalla kirja tuo 
Suomen historiallisen romaanin kartalle 
uuden vahvan seutukunnan, ruotsinkieli-
sen Pohjanmaan.

Lars Strang on syntyperäinen kokkola-
lainen, joka on tehnyt työuransa yritys-
johtajana Espoossa. Wsoy on julkaissut 
häneltä 2013 ja 2015 kaksi rikosromaania.

Historiallinen romaani, 330s.
ISBN 978-952-7130-13-1 / 
978-952-7130-14-8 (e-kirja)
julk 5-2016

I AARNIN KIRJAT
http://kustannusaarni.fi/painetut-kirjat/



I AARNIN KIRJAT
http://kustannusaarni.fi/painetut-kirjat/

Kirsi Saurén
SULKASATOA 
– OOPPERAHULLUN PÄIVÄKIRJA

Nimimerkki Staditintin kulttuuriblogi on 
saanut jo useamman vuoden ajan ooppera ja 
kulttuuriväen höyhenet pörhölleen, milloin 
ihastuksesta, milloin vastakkaisesta vahvasta 
tunnetilasta. Ahkera totuuden visertäjä on 
lähestynyt ennakkoluulottomalla otteel-
laan oopperan lisäksi myös muita esittävän 
taiteen lajeja, musiikkia ja teatteria, ottaen 
uteliaisuuden, eläytymisen ja intohimoisen 
tunteen arvioidensa työkaluksi.

Sulkasatoa kertoo kuinka kirjailija Kirsi 
Saurén sai Staditintiltä tehtävän etsiä  järjes-
tystä kirjoituksiin, jotka viserrettiin hetkessä, 
intuitioon luottaen ja oopperaa rakastaen. 
Jos olet pitänyt oopperoiden juonia yksin-
kertaisina ja pitkästyttävinä, niin tämä kirja 
osoittaa asian olevan toisin.

Kustantajansa vaatimuksesta Saurén lisäsi 
artikkeleihin myös tieto-osuuden. Jos et vielä 
tiedä mitään oopperasta, tästä kirjasta matka 
on hauska aloittaa.

ISBN 978-952-7130-18-6 /  
978-952-7130-19-3 (e-kirja)
julk 5-2016



I AARNIN KIRJAT
http://kustannusaarni.fi/painetut-kirjat/

Timo Teräsahjo 
PASKIAISET

Timo Teräsahjon karheankaunis novelli-
kokoelma Paskiaiset julkaistaan Jyväskylän 
kirjamessuilla. Teoksen novellit kertovat kau-
nistelematta haavoittuneista ja haavoitetuista 
ihmisistä. Paskiaiset puhuu pienen ihmisen 
puolesta, mutta samalla se on osoitus siitä, 
mihin suomalainen kaunokirjallinen kieli 
pystyy. Teräsahjo kirjoittaa kaikesta turhasta 
riisuttua ja keskitettyä kieltä.

Timo Teräsahjo on turkulainen kirjailija. 
Hänen esikoisteoksensa oli novellikokoel-
ma Keksijän poika ja muita novelleja (2000, 
Gummerus), jonka jälkeen hän on julkaissut 
kolme romaania. Teräsahjo työskentelee psy-
kologina kuntoutustyössä.

Novelleja, 160s.
ISBN 978-952-7130-10-0 /  
978-952-7130-15-5 (e-kirja)
julk. 3-2016

”Paskiaiset menee tunteisiin monella 
tapaa. Nuo rikki olevat ihmiset mene-
vät ihon alle, mutta ihon alle menee 
myös Timo Teräsahjon tapa kirjoittaa. 
Teräsahjo ei kaunistele, hän tykittää 
suoraan, rajusti, välillä melkein raa’asti. 
Tavalla joka iskee minuun tuhannella 
voltilla.” 
(Krista Airola, Suomi lukee 16.2.2016)



Mikko Maasola 
TUMMAA PAAHTOA

Mikko Maasola on Yle Keski-Suomen toimit-
taja, joka tunnetaan maanlaajuisesti Radio 
Suomen radiopakinoistaan.

Maallikkosaarnaaja Maasolan pakinoista 
on tallennettu jälki polville nyt ensimmäiset 
rapiat kolmekymmentä. Pakinat kääntävät 
suomalaisen arjen ilmiöiden saumat esiin ja 
saavat meidät nauramaan elämän kummal-
lisuuksille. Kirja on toisenlainen mitä-mis-
sä-milloin: Missä olit, kun karppaaminen oli 
ratkaisu kaik kiin ongelmiin? Tai kun Suomen 
media kohisi pettämissivuistoista tai Vala-
mossa käytiin yt-neuvotteluja?

Enää ei myöskään keskisuomalaisen tarvit-
se miettiä, minkä Alvar Aallon antaisi lahjaksi 
tai veisi tuliaisiksi kotimaakunnas ta. Tum-
maa paahtoa jähmettää jäyhänkin sukulaisen 
suupielen pysyvään kareeseen.

Pakinoita 2012–2015, 192s.
ISBN 978-952-7130-16-8 /  
978-952-7130-17-9 (e-kirja)
julk. 5-2016

I AARNIN KIRJAT
http://kustannusaarni.fi/painetut-kirjat/



II AARNIN SÄHKÖISET KIRJAT
http://kustannusaarni.fi/aarnin-e-kirjat/

Kustannus Aarni julkaisee kaikki teok-
sensa sähköisinä kirjoina. Vuodesta 2016 
lähtien osa kirjoistamme julkaistaan vain 
sähköisessä muodossa: Aarnihopea 
-sarjan teokset ovat tietokirjoja historian 
ja elämäntaidon aloilta.

Kirjat ovat myynnissä Elisa-kirjoilla, 
Ellibs -kirjakaupassa ja Suomalaisessa 
kirjakaupassa.

Seppo Jyrkinen
JUUTALAISPAKOLAISET JA HOLOKAUSTIIN HAVAHTUMINEN 1942

Suomen viranomaiset tekivät loppuvuodesta 
1942 kaksi yritystä, jotta 150 Suomessa ollutta 
Keski-Euroopan pakolaista saataisiin siirret-
tyä rauhantilassa olleeseen Ruotsiin. Episodi 
on osa monisäikeistä prosessia, jossa Suo-
men päättäjät havahtuivat Saksassa meneil-
lään olleeseen juutalaisten kansanmurhaan, 
holokaustiin. Alkusyksystä 1942 tapahtunut 
havahtuminen muutti Suomen politiikkaa 
aikana, jolloin Suomi oli riippuvainen Saksan 
elintarviketoimituksista ja Saksan sotako-
neen mahti oli vielä otettava huomioon.

Seppo Jyrkinen on historian harrastaja. Juu-
talaispakolaiset ja holokaustiin havahtuminen 
1942 -tutkimustaan varten hän on tutustunut 
Kansallisarkiston ja Ulkoministeriön arkis-
ton alkuperäislähteisiin. Tarkastelun alla on 
useita historiankirjoissa mainittuja, mutta 
analysoimatta jääneitä tapahtumia.– Jyrkinen 
yllättyi tutkimuksen aikana esimerkiksi siitä, 
kuinka Suomen Valtiollinen poliisi ohitti lain 
kirjaimen yrittäessään auttaa maahan Keski- 
Euroopasta paenneita juutalaisia.

Juutalaispakolaiset ja holokaustiin havah-
tuminen osoittaa, että historiantutkimus voi 
olla elävä kertomus vaikeuksien kohtaami-
sesta ja niistä selviytymisestä. Esipuheessaan 
Jyrkinen toivoo oman tutkimuksensa täyden-
tävän suomalaista sotahistorian tutkimusta 
ja tarjoavan hieman erilaisen näkökulman 
omaan menneisyyteemme.

Tietokirja, historia
ISBN 978-952-7130-20-9 (e-kirja)
julk. 3-2016



II AARNIN SÄHKÖISET KIRJAT
http://kustannusaarni.fi/aarnin-e-kirjat/

Aniara
TARINOITA AIVOVAMMAISENA ELÄMISEN ARJESTA

”Istun eteisen lattialla kenkä vasemmassa 
jalassani ja tuijotan toista, kädessäni olevaa 
kenkää, joka myös näyttäisi kuuluvan vasem-
paan jalkaan. Kengät ovat olleet minulla jo 
vuosia ja olen käyttänyt niitä paljon, mutta nyt 
en ymmärrä: Olenko jotenkin kävellyt jo vuosia 
kahdella vasemman jalan kengällä!? Mietin, 
onkohan joku huomannut asian, ja kuinka noloa 
se onkaan! –  Kunnes tajuan, että minulla on 
vasemmassa jalassa oikean jalan kenkä. Asia ei 
vain tunnu mitenkään oudolta, sillä jalassa ei 
juuri tällä hetkellä ole tuntoa.”

Nimimerkki Aniara sai noin seitsemän vuotta 
sitten liikenneonnettomuudessa vakavan nis-
ka- ja aivovamman. Tarinoita aivovammaisena 
elämisen arjesta on kysely- ja haastattelutut-
kimus, jonka kirjailija on tehnyt eri ikäisille 
ja eri elämäntilanteissa oleville aivo- ja/tai 
niskavammautuneille henkilöille – vertaisil-
leen. Kyselyyn osallistui 77 henkilöä, joilla on 
keskivaikea tai vaikea aivo- ja/tai niskavam-
ma. Tämä lisäksi vajaa kymmenen potilasta 
kirjoitti vapaamuotoiset vastaukset annettui-
hin kysymyksiin kertoen niissä, millaiseksi 
arkielämä on muuttunut.

Tarinoita aivovammaisena elämisen arjesta 
kertoo pysäyttävästi, miten arjesta selviy-
tyminen voi muuttua silmänräpäyksessä 
ylivoimaiseksi kenelle tahansa meistä. Kirja 
julkaistaan poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Tietokirja, elämäntaito
ISBN 978-952-7130-20-9 (e-kirja)
julk. 4-2016



Hopeantakojat ry on helmikuussa 2016 perustettu, am-
matissa toimivien kirjailijoiden ja kustannustoimittajien 
yhdistys, joka järjestää kirjoittajavalmennusta kaikkialla 
Suomessa. Toimintamme tavoite on auttaa kirjailijaa tai 
kirjoittajaa, kun haaveena on oma kirja.

Hopeantakojat -yhteistyössä on mukana Suomen maa-
kuntakirjailijat ry ja Kustannus Aarni.

Kun haaveena on oma kirja

KIRJOITTAJAVALMENNUKSET 2016

Hopeantakojien kirjoittajavalmennus on tarkoitettu niin 
harrastajille kuin julkaisseille kirjailijoille.

Kaikki kirjailijat tietävät, että jokaisella kirjalla on uudet 
esteet ylitettävinään. Siksi Hopeantakojat eivät tee eroa, 
oletko julkaissut aikaisemmin vai suunnitteletko vasta esi-
koisteostasi. – Osa valmennuksistamme on on tarkoitettu 
ensisijaisesti julkaisseille kirjailijoille.

Hopeantakojien kirjahautomossa ei tehdä kirjailijoita vaan 
kirjoja. Valmennuksen tavoitteena on mahdollisimman 
viimeistelty käsikirjoitus. Valmentajat neuvovat samalla 
eteenpäin, millaisia vaihtoehtoja teoksen julkaisulle on. 

III HOPEANTAKOJAT
http://hopeantakojat.fi

Suomen Maakuntakir-
jailijoiden kirjoittaja-
valmennuksesta vastaa 
2016 alkaen Aarnin 
kirjailija-kustantaja Pasi 
Luhtaniemi.



 III HOPEANTAKOJAT
http://hopeantakojat.fi 

HAKU KESÄN KIRJAHAUTOMOIHIN 

•  Jyväskylän Putkilahti 12.–13. heinäkuuta

•  Ristiinan Löydön kartano 19. –20. heinäkuuta 

Haku kesän 2016 kirjahautomoihin on meneillään ja päättyy 15. huhtikuuta. Hopeanta-
kojat valitsevat hakemusten perusteella 10 + 10 kirjahanketta mukaan valmennukseen. 
Kullekin tekstille ja kirjoittajalle valitaan samalla oma lähivalmentaja.

Mukaan voi hakea käsikirjoituksella tai sen aihiolla. Lajityypit ovat tietokirja, elämäkerta, 
historiallinen romaani, aikalaisromaani, tieteiskirja ja fantasia sekä dekkarit ja jännitys-
romaanit.

Hopeantakojien kirjahautomot toteutetaan yhteistyössä Suomen maakuntakirjailijoiden 
kanssa. Lisätietoja hopeantakojat.fi ja smkk.fi.

Valmennus kestää kaksi vuotta, ja sen kokonaishinta on 890 €. Hakuvaiheen maksu 100 
euroa hyvitetään valituilta kurssimaksusta. Jos et tule valituksi, sinulle palautetaan 50 eu-
roa hakumaksustasi. Saat samalla kirjallisen palautteen käsikirjoituksestasi sekä ohjeita 
kirjoittajanurasi jatkoa varten.

NÄIN HAET MUKAAN:
• täytä lomake osoitteessa  
http://hopeantakojat.fi/hakemuslomake/ 

• täytä ja postita seuraavan sivun  
hakulomake ja lähetä:

 
Hopeantakojat ry / Pasi Luhtaniemi
Särkäntie 6
40530 Jyväskylä Toinen kesän 2016 valmennuspaikoista on Putkilahden 

vanha koulu Jyväskylän Korpilahdella.



HAKULOMAKE KIRJAHAUTOMOON

a) KIRJOITTAJA JA KÄSIKIRJOITUS  – Kirjoita kohdan a) vastaukset erillisille papereille:

1. Taustatietoja minusta kirjoittajana
Vastaa lyhyesti esim. seuraaviin kysymyksiin: Suunnitteletko esikoisteostasi vai jo seuraavaa? / Onko kirjailijuus 
sinulle harrastus, tulevaisuuden haave vai nykyinen ammatti? / Mitkä seikat kirjan teossa mietityttävät ja mihin 
katsot tarvitsevasi eniten ohjausta/lisätietoa?

2. Ote käsikirjoituksestasi tai sen aihiosta (pituus 5 –10 liuskaa)

3. Käsikirjoituksen juoniselostus tai rakennekuvaus, josta käy ilmi tavoiteltu kokonaisuus
Liitä käsikirjoituksestasi / käsikirjoitusaihiostasi liuskan pituinen juoniselostus tai rakennekuvaus, josta käy ilmi, 
mitä kokonaisuutta tavoittelet.

b) TOIVEENI JA OMAT TIETONI

4. Haen hautomoon, jonka aloitustapaaminen on

 Jyväskylän Putkilahdessa 12.–13. heinäkuuta 2016

 Ristiinan Löydön kartanossa 19. –20. heinäkuuta 2016

5. Kerro, missä vaiheessa käsikirjoituksesi on

 Kirjoitettu osittain, aineistonhankinta ja/tai kokonaissuunnittelu tehty

 Käsikirjoituksen 1. versio on kirjoitettu

6. Omat tietoni

Koko nimi ___________________________________________________________________

Kotipaikkakunta ja postinumero _________________________________________________

Puhelinnumero ______________________________________________________________

Sähköpostiosoite _____________________________________________________________

c) MAKSUTIEDOT

7. Hakumaksu 100 €

 Olen jo maksanut hakumaksun

 Maksan hakumaksun 3vrk kuluessa hakemuksen lähettämisestä 

8. Maksan valmennuskurssimaksun loppuerän 790€  1 valmennusvuoden aikana

 2. erässä, 395€ /erä (1kk aloitustapaamisen ja toiseen lähipäivään mennessä)

 3. erässä 265€ /erä (1kk aloitustapaamisesta ja 1. ja 2. lähipäivään mennessä)

 5. erässä 160€ /erä (2kk välein, 1. lasku 1kk aloitustapaamisesta)

MAKSUT TILILLE IBAN FI94 5290 0220 5159 59 viitenumerolla 2 01676

Muista myös vuoden 2015 yllättäjät 
– myynnissä suoraan kustantajalta

klikkaa www.kustannusaarni.fi ja lue lisää.



Muista myös vuoden 2015 yllättäjät 
– myynnissä suoraan kustantajalta

SATU PIISPA-HAKALA
Pieniä sankaritekoja

PASI LUHTANIEMI
Viattomat

ANU-RIIKKA PEURANEN
Eemil – erään adoption tarina

klikkaa www.kustannusaarni.fi ja lue lisää.

MATTI RAUTIAINEN
Neidon kyynel

HELENA WARIS 
& JANNE NYKÄNEN
Entropia

"Lopputulos on 
hallittu ja kaunis 
kokonaisuus" 
(Itä-Savo 26.6.-15)

”Tarina on hyvin koukuttava 
ja varsinkin Marinan ja Jonin 
keskinäinen sanailu luo sähköisen 
tunnelman” 
(Ullan Luetut 13.10.-15)

”Adoptiolapsi mullisti elämän” 
(Seura 38/2015  - 17.9.2015)

”Pieniä sankaritekoja on ajatuksia 
herättävä, hyvin tätä aikaa ja päivää 
kuvaava pienoisromaani.” 
(Marissa Mehr, Kiiltomato 4.8.2015)

” Harvoin tapaa 
näin hienosti 
kirjoitettua dekkaria, 
jossa imu kuitenkin 
on melkoinen. 
Kaunokirjallisuutta, 
mutta tällä kertaa 
ilman keekoilua.” 
(Kai Hirvasnoro, 
Kansan Uutiset 
27.2.2016)



KUSTANNUS AARNI
044 361 3564

toimitus@kustannusaarni.fi 
www.kustannusaarni.fi

    kustannusaarni

Media ja yhteistyökumppanit: Kaikki Aarnin teokset 2015 – 2016 ja muu ladattava aineisto 
suoraan osoitteesta http://kustannusaarni.fi/medialle/
– salasanasi sivulle:

Jälleenmyyjät: Tutustu sopimuslomakkeisiin http://kustannusaarni.fi/jalleenmyyjat/

Lukijat: Kaikki Aarnin kirjat yhdestä osoitteesta: http://kustannusaarni.fi/verkkokauppa/

Kirjailijat ja luovat kirjoittajat: http://hopeantakojat.fi


