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Kirjoja historiasta, nyky-Suomesta ja 
mahdollisista maailmoista

Hyvä kirjan ystävä!

Kädessäsi on juuri Kustannus Aarnin uutuusluettelo. Pieni yleiskustantamo 
julkaisee kotimaista kirjallisuutta kaikenikäisille. Julkaisemme vuosittain 3-5 
kaunokirjaa ja 1-2 tietokirjaa,  jonka lisäksi olemme aloittaneet 
oppikirjakustantajana.

Aarnin on kirjoja historiasta, nyky-Suomesta ja mahdollisista maailmoista.

Lisää meistä: 
http://kustannusaarni.fi ja https://www.facebook.com/kustannusaarni/

lukuterveisin: Pasi Luhtaniemi, kustantaja
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2/2019: KIRJOJA HISTORIASTA

Historian opetus ei ole enää entisensä

Tutki ja tulkitse I- II on taitopohjaiseen oppimiseen perustuva historian oppikirja. Kirjan 
tekijät ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja historian laitosten tutkijoita tai opettajia.

Oppikirja on suunniteltu ajatellen eri tasoisia oppilaita ja oppilasryhmiä. Tehtävät tarjoavat 
työkaluja nopealle oppijalle historian omaehtoiseen tutkimiseen ja tulkitsemiseen. Oman 
lukutaidon kanssa vielä taistelevalle kirja tarjoaa elämyksellistä tietoa sekä tutustuttaa hänet 
historia-oppiaineeseen. Lue lisää: http://tutkijatulkitse.fi

Tärkeä osa Tuti ja tulkitse -oppikirjojen kuvitusta on Harri Istvan Mäen luoma kuvitus

http://tutkijatulkitse.fi/
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2/2019: KIRJOJA NYKY-SUOMESTA

NOVELLIKILPAILUN 2018 SATOA

Kustannus Aarni järjesti talvella 2018 valtakunnallisen novellikokoelman kirjoituskilpailun. 
Kilpailuun osallistui lähes sata kirjailijaa ja uutta kokoelmatekstiä. 

Julkaisemme syksyllä 2019 kaksi kilpailun palkittua teosta, Matti Vilkin 
lahtelaisnovelllikokoelman Suojattu elämä sekä Karoliina Heinolan hiuksianostattavan 
Hitonhauta ja muita puolielävien kohtaloita. Kokoelmat kertovat nyky-Suomesta kahden 
erilaisen lajityypin kautta.

Tutustu myös kilpailun voittajateokseen: Helena Miettinen: Hylkeenpyytäjä

Suojattu elämä kertoo rujon realistisesti, 

mutta huumorilla ja suurella empatialla 

Lahden kaupungin laitapuolen ja lähiöiden 

kulkijoista, jotka yrittävät selviytyä elämän 

absurditeettien keskellä.

Hitonhauta sisältää kauhunovellieja, jotka 

rämisevät ja rähisevät kuin punk. 

Spekulatiivisen kokoelman puolielävät ovat 

maailmoiden väliin jääneitä, oudolla tavalla 

samaistuttavia piruparkoja.



ÄÄNTEN ROMAANI KERRONNAN RAJALTA!

Pitkän ja ulkoisesti hienon uran tehnyt arkkitehti Antti Kivelä palaa lapsuudenmaisemiinsa karjalan 
rajapitäjään viettämään 60-vuotispäiviään. Mukaan on kutsuttu jokainen, ja kutsussa toivotaan 
vierasseurueen ylenevän illan mittaan vaikkapa merkityksellisiin asioihin .

Piirtäjä on  häikäilemättömän modernistinen äänten romaani. Puheet ja totuudet kaikuvat 
suomalaiseen kesäyöhön niin rahvaan kuin herrasväen juopuvilta huulilta ja Melankolia saa 
rinnalleen tyynen järven selkää kajavan melan kolinan. Ja kun juhlat ovat ohitse, alkavat viimeiset 
käyttöpäivät .

Piirtäjä on Pauli Loikkasen esikoisromaani. Loikkanen on 
syntynyt Parikkalalassa. Hän on tehnyt työuransa pankkialalla 
eri esimiestehtävissä Itä-Suomessa ja Helsingissa. 
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LÄMMINHENKISTÄ TARINANISKENTÄÄ 

Sirpa Ruotsalainen-Niskasen teos Kyläni, kaupunkini on riemastuttava, muistoja herättävä 
tarinakokoelma. Teos vie lukijan aikamatkalle 1960-luvun pohjoissavolaiselle maaseudulle, 
samalla kun se nauttii kesäisestä järvi-Suomen luonnosta. 

Kirja tuo eläviä muistoja jos ei oman niin vähintään oman suvun historiasta nostalgiselta ajalta, 
jolloin kaikki oli kaunista ja hyvää.

Suosittelemme: 
Ikäihmisille tai heidän kanssaan työskenteleville. 

- Hyvän mielen tarinoita kaikille, joille muistaminen on tärkeää -
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KIRJOJA MAHDOLLISISTA 
MAAILMOISTA
“Kuvittele, että myös sinä voisit kirjoittaa tarinasi kauniilla ja rikkaalla suomen kielellä”

Kohti uutta kirjaa on teoriakirja sekä siihen liittyvä 7-osainen digitaalinen 
kirjoittajavalmennuspaketti, jonka tarjoaa Aarnin kustantaja Pasi Luhtaniemi. Paketin 
tavoitteena on tarjota uusille kertojille työkaluja oman käsikirjoituksensa 
kirjoittamiseen, kaikkialla Suomessa. Luhtaniemen valmennuksen satoa ovat 
esimerkiksi tämän esitteen teokset Kyläni, kaupunkini sekä Piirtäjä.  

Kohti uutta kirjaa -valmennuksen perustana on narratologia eli kerrontatieteen 
menetelmät purkaa suorasanainen tekstin osiin. Valmennus opettaa kirjoittajaa 
näkemään, mistä tarinassa ja sen kerronnassa on kysymys. Samalla kurssilla tehdään 
töitä kirjoittajan oman kirjahankkeen kanssa ja haetaan hänen  omaa ilmaisuaan ja 
kieltään.

Lue lisää: http://kustannusaarni.fi/kohti-uutta-kirjaa

http://kustannusaarni.fi/kohti-uutta-kirjaa
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NÄMÄ KIRJAT EIVÄT VANHENE:
Aarnin historian kaikkia kaunokirjoja 
löytyy vielä varastostamme.  Tutustu 
sivulta http://kustannusaarni.fi

AARNIN KIRJOJA MYY /KATSO 

TARJOUKSET:

 Kirjavälitys Oy 

Booky.fi 

Kirjastopalvelu.fi

j.n.e...
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