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AARNI: KIRJOJA HISTORIASTA, NYKY-

SUOMESTA JA MAHDOLLISISTA 
MAAILMOISTA

PÄIJÄNNE -SAAGA 

Pentti Salmelan Sankareita ja sankareiden 
varjoja on sukupolvikokemus jokaiselle, joka 
on elänyt nuoruutensa 1960-luvun 
suomalaisessa maisemassa ja henkisessä 
ilmapiirissä. Samalla teos tekee kunniaa 
järviluonnon  myyttiselle kauneudelle.

Sankareita ja sankareiden varjoja on yhdellä 
tasolla saaga Päijänteestä ja sen jylhästä 
kauneudesta. Samalla tavalla kuin Päijänne 
kuin viiltää haavaa Suomi-neidon rintaan ja 
vatsaan,  kasvaminen sen sylissä tekee 
ajoittain kipeää.   

FM Pentti Salmelalla (s. 1946,  Jämsä) on 
pitkä kokemus työelämästä IT-alalta, jonka 
ensimmäisiä aikoja eletään myös muutamissa 
teoksen novelleissa. Jämsän ja Päijänteen 
lapsuudenmaisemat ovat kuitenkin se miljöö, 
mihin tarinat ja niiden päähenkilöt palaavat 
uudelleen ja uudelleen.

PENTTI SALMELA: SANKAREITA JA 
SANKAREIDEN VARJOJA

TUTUSTU KIRJAAN:
http://kustannusaarni.fi/sankareita/

Kustannus Aarni julkaisee vuosittain vain 3-5 uutta 
kotimaista kauno- tai tietokirjaa. Näin haluamme 
varmistaa kirjojemme korkean laadun. 

Tutustu seuraaviin vuosien 2018 - 2020 suosikkeihin 
ja ota yhteyttä. Kaikkia kirjoja löytyy hyvin 
varastostamme ja verkkokaupastamme http://
kustannusaarni.fi/kauppa

2020

2019

2018



Lastenkirjat | Kuvakirjat | kustannusaarni.fiinfo@kustannusaarni.fi

”On hyvä, että on 
yksityiskohtia, kuten paljon 
pikkuhiisien silmiä ja päästä 
kasvavia kuusia. Myös on 
hyvä, jos kirja on aikuisista 

vähän pelottava.”

Kustannus Aarnin syksyn tapaus on 
Mummon ja Tirpun retkikirja. Kirja on tehty 
yhteistyössä  esikouluikäisten lasten 
kanssa. Lapset saivat muun muuassa 
päättää kirjan kuvittajan. 

Mummun ja Tirpun retkikirjan ikäsuositus on 
4-8 vuotta. Kirjan on kirjoittanut kahden
vilkkan naperon mummo, opettaja Marja-
Stina Suihko ja sen klassisen kauniin
nelivärikuvituksen on tehnyt Susa
Paavilainen.  Kirjan mukana tulee
leikkiohjeet päiväkodeille ja kouluille.

AARNIN SYKSY 2020

AARNI - SYVÄLLÄ LUONNOSSA 

Sankareita ja sankareiden  varjoja
Novelli on kirjallisuudenlaji, joka pysäyttää – useamman 
kerran samassa kirjassa. Pentti Salmelan esikoisteos 
sukeltaa Päijänteen syviin vesiin.

MUMMUN JA TIRPUN RETKIKIRJA
Aarnin ensimmäinen lastenkirja vie  
ystävistä parhaan luokse, metsään. 
Klassinen 4-värikuvitus

ENNAKKOA: Minä ja metsä -kilpailun voittajat  2.10. 
Turun kirjamessuilla
Kustannus Aarni julkaisee vuosina 2021-2023 kilpailun 
voittajat. Lue lisää https://kustannusaarni.fi/metsa-2020/

ENNAKKOA: SELMA KAASISEN: ARAUKARIA 
Muistamme järkyttävät kuvat Australian metsäpaloista 
tammikuusta 2020. Selma Kaasisen esikoisromaani 
Araukaria on värikäs lukuromaani, joka tutustuttaa 
suomalaisen lukijan Australian jykevään luontoon.

MUMMUN JA TIRPUN RETKIKIRJA
- SOPIVASTI PELOTTAVA 

MUMMUN JA TIRPUN RETKIKIRJA 
Lisää ja tarjoukset: http://kustannusaarni.fi/retkikirja/
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