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Tämä tarina on tosi
Tietokirjallisuudessa nousi 2010-luvulla vahvasti esiin tarinallisuus. Se tarkoitti liikahdusta (hieman karrikoidusti) tapahtumia
ja henkilöitä tiukasti kirjaavasta muodosta subjektiivisempaan
kerronnan tapaan, jossa kirjoittaja oli usein itse läsnä ja teksti oli
saanut vaikutteita kaunokirjallisuudesta. Olennaista silti oli, että
tarina oli yhtä tosi, vain keinot olivat muuttuneet.
Tiedon ja kaunon väliselle veteen piirretylle viivalle sijoittuvat
tosipohjaiset romaanit. Niissä kirjailija on valjastanut kykynsä oikeiden ihmisten tarinan kertomiseen. Docendon kevään 2023 listalla tällaisia teoksia on kolme ja kaikissa niissä päähenkilönä on
nainen. Eve Hietamiehen Palavaa lunta kertoo Riikan tarinan
päihdehelvetistä ja Katariina Hakaniemen Oli myös onnellisia
aikoja äidin ja vaikeuksiin ajautuvan pojan suhteesta. Koodinimi
Hélènessä mennään ajallisesti kauemmas eli toiseen maailmansotaan, mutta tarina on yhtä koskettava.
Jos näissä tarinoissa turvallisuus on keskeinen teema, se on sitä
myös suuremmassa kuvassa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa
on tuonut sen jokaisen iholle. Martti J. Kari ja Antero Holmila
avaavat Venäjän politiikan pitkää linjaa kirjassaan Miksi Venäjä
toimii niin kuin se toimii, Keir Giles puolestaan hybridisotaa länttä vastaan uutuudessa Venäjän sota jokaista vastaan ja
mitä se sinulle merkitsee ja presidentti Volodymyr Zelenskyin
lehdistöavustajan Julija Mendelin omakohtainen tilitys Taistelu
vapaudesta vie lukijan Ukrainaan. Juha-Antero Puistolan
ja Riitta Björnin Kansalaisen varautumisopas valistaa meitä
pahimman varalle. Pahan kanssa voi olla tekemisissä myös
turvallisesti.
Laadukkaista käännösdekkareista tunnettu Blue Moon -kustantamo jatkaa Docendon huomassa ja esittelee kovan islantilaisdekkaristin Lilja Sigurdardóttirin. Suositut Nicci Frenchin
viikonpäiväsarja ja Ian Rankinin Rebus-dekkarit saavat jatkoa
myöhemmin vuonna 2023. Toivottavasti silloin todellisuus on
kaikille armollisempi.
Juha Virkki
Kustantaja
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”

”Lilja Sigurdardóttir on todella vanginnut
Islanti Noir -tunnelman… Jokainen luku on taiten kehitelty
ja ainutlaatuisen hyytävä.” – Booktrail.com

Kun Áróran sisko katoaa, on hän pakotettu
palaamaan synnyinsaarelleen Islantiin.
Vuoden parhaaksi rikosromaaniksi Islannissa valittu tarina
kylmää ensi sivuilta lähtien. Sisarukset Áróra ja Ísafold asuvat
eri maissa eivätkä ole puheväleissä, mutta kun heidän äitinsä
ei saa yhteyttä Ísafoldiin, Áróra palaa vastahakoisesti Islantiin
etsimään siskoaan. Pian hän tajuaa, ettei sisko välttele häntä… hän on kadonnut jäljettömiin.
Kun Áróra kohtaa Ísafoldin väkivaltaisen huumekauppiasmiesystävän Björnin, hän ajautuu yhä synkempään juonittelun ja manipuloinnin verkkoon. Islannin kesän keskiyön
auringon häikäisemä Áróra pyytää poliisilta apua siskon elämän synkkien salaisuuksien selvittämiseksi. Hän alkaa etsiä
Björnia – mutta hän ei ole ainut miehen perässä…
Taidokkaasti rakennettu, jännittävä ja tunnelmallinen
Jääkylmä aurinko aloittaa koukuttavan sarjan yhdeltä
Islannin suosituimmista rikoskirjailijoista.

LILJA SIGURDARDÓTTIR

Jääkylmä aurinko
280 sivua | 84.2
Ilmestyy 1/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523823419
Alkuperäisteos: Helköld sól
Suom. Marjakaisa Matthiasson

*9789523823419*

ISBN äänikirja 9789523825321
ISBN e-kirja 9789523825338
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KUVA: GUNNLÖÐ

Lilja Sigurdardóttir (s. 1972)
on islantilainen dekkaristi ja
näytelmäkirjailija, joka on
palkittu kahdesti vuoden parhaasta dekkarista Islannissa.
Hänen kirjojensa käännösoikeuksia on myyty yli 15
maahan.

Docendon kirjaluettelo – kevät 2023 | Sivu 3

Outoja katoamisia, kontrolloiva seurakunta
ja kaiken sekoittava mystinen meedio...
Rottien pyhimys -kirjailijan dekkarisarja
alkaa.
Tehtaan johtaja ja kaksi nuorta naista ovat kadonneet jälkiä
jättämättä. Katoaminen vaivaa paikkakuntalaisia, mutta
uskonnollinen yhteisö sulkee heidän suunsa. Oudon näkijän
saapuminen sekoittaa paikkakunnan elämänmenon ja vaietut
salaisuudet alkavat nousta pintaan.
Jättimenestykseen nousseen Anneli Kannon Haihtuneet
aloittaa psykologisen Näkijä-dekkaritrilogian. Joukko epäiltyjä ja juonien verkosto tarjoavat jännitystä vaikkapa Agatha
Christien kirjoista pitäville.
Anneli Kanto on lukijoiden rakastama, useita kertoja palkittu kirjailija. Hänet tunnetaan näytelmäkirjailijana ja prosaistina, joka ammentaa aiheensa historiasta. Kannon romaani
Rottien pyhimys sai vuonna 2022 Kiitos kirjasta -palkinnon,
joka on kirja-alan ammattilaisten vuosittain jakama tunnustus vaikuttavimmasta suomen tai ruotsin kielellä julkaistusta
romaanista.
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ANNELI KANTO

Haihtuneet
250 sivua | 84.2
Ilmestyy 2/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824829

*9789523824829*
ISBN äänikirja 9789523824843
ISBN e-kirja 9789523824836

KUVA: KATRIN HAV IA
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Kun kallioluolasta löytyy ruumis, on
toimittaja Kaarina Riikosen päästävä
pöyhimään murhaa.
Rauhallisen helsinkiläislähiön kallioluolasta löytyy ammuttu
mies. Toimittaja Kaarina Riikosta syyhyttää penkoa tapausta,
mutta inhokkitoimituspäällikkö estää aikeet ja määrää tämän
haastattelemaan sometähteä. Kaarina alkaa kuitenkin tutkia
juttua salaa ja pian hän on keskellä murhamysteeriä.
Tapaukseen liittyy niin linnassa istunut mustasukkainen betoniraudoittaja, karaokekuppilan lavalla hehkuva pubiruusu
kuin juorupalstoilta tuttu nuori liikemies.
Luolamiehen mysteeri on viihdyttävän ja kutkuttavan jännittävän Kaarina Riikonen ratkaisee -dekkarisarjan kuudes osa.
Aiemmin sarjassa ovat ilmestyneet Maakellarin salaisuus,
Ikäneidon testamentti, Syöpälääkärin kuolema, Ottopojan
kohtalo ja Surmamäen kirous.

MARJA AARNIPURO

Luolamiehen mysteeri

K UVA: HE NRY ISAKO FF

350 sivua | 84.2
Ilmestyy 4/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 205 mm
ISBN 9789523825079

Marja Aarnipuro on Apu-lehden päätoimittaja, kahden aikuisen lapsen äiti ja
kahden cairnterrierin emäntä. Kaarina
Riikonen ratkaisee -dekkarisarjan lisäksi
hän on kirjoittanut kolme tietoteosta
itsekin sairastamastaan rintasyövästä.
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*9789523825079*
ISBN äänikirja 9789523825093
ISBN e-kirja 9789523825086

Entä jos se ei olekaan vainoharhaa?
Kovaotteinen jännitysromaani vie rikosylikonstaapeli Ailon
Rajakarin syvälle salaliittoteorioiden ja poliittisen terrorin
synkkään viidakkoon.
Eurooppalainen äärioikeisto pitää kokoustaan Helsingissä.
Samaan aikaan yksinäinen suojelupoliisi tarvitsee Rajakarin
apua kansanedustajan huumekuoleman tutkinnassa.
Käynnistyy tapahtumaketju, joka uhkaa koko länsimaista
maailmanjärjestystä – tai sitä, mitä siitä enää on jäljellä.
Amerikkalaisen kovaksikeitetyn dekkariviihteen ja armoa antamattoman yhteiskunnallisen satiirin perinteet lyövät kättä
rikosylikonstaapeli Ailon Rajakarin tarinan toisessa osassa.
”Valtteri Mörttinen puhaltaa uusia tuulia suomalaiseen dekkarikenttään. Aika pahanhajuisia, mutta silti raikkaita.”

KUVA: HARRI HINKKA

– PERTTI AVOLA, HELSINGIN SANOMAT

VALTTERI MÖRTTINEN
Valtteri Mörttinen (s. 1989) on
populaarikulttuuriin erikoistunut
vapaa kirjoittaja, joka on työskennellyt muun muassa tietokirjailijana,
kriitikkona, kolumnistina ja featuretoimittajana sekä luonut Suomen
omalaatuisimman dekkaripoliisin
Ailon Rajakarin.

Ellei sade lakkaa
280 sivua | 84.2
Ilmestyy 3/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824454

*9789523824454*

ISBN äänikirja 9789523824478
ISBN e-kirja 9789523824461
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KUVA: JUHA METSO

Suomalaisen terveydenhuollon synkimmät
salaisuudet paljastuvat.
Auto-onnettomuus johtaa muutokseen ylikonstaapeli Alisa
Aron elämässä. Malmin poliisipiirin pikkurikosten pinoa
pöyhiessään hän törmää vanhainkoideissa tapahtuneisiin
hämäriin kuolemantapauksiin. Ovatko ne hoitovirheitä vai
sittenkin suunniteltuja henkirikoksia?
Tutkimuksissaan Aro törmää lääkäriin tutkimuksissaan
lääkäriin, joka on ottanut oikeudekseen päättää vanhusten
elämästä ja kuolemasta.
Vanhusten kaltoinkohtelu, taloudellinen hyväksikäyttö ja
yhteiskunnan heille tarjoama olematon suoja tulevat liiankin
tutuiksi. Välinpitämättömyys järkyttää jopa kaiken nähnyttä
poliisia.
Anneli Aunola (s. 1949) on työskennellyt Helsingin rikospoliisin väkivaltarikosjaoksessa, muun muassa Matti Yrjänä
Joensuun työparina. Kauko Röyhkä (s. 1959) on kirjailija ja
rockmuusikko.
Tappajatohtori on Alisa Aron tutkimuksissa kertovan sarjan
kolmas osa. Sarjan tapahtumat hyödyntävät Anneli Aunolan
työssään kohtaamia tapauksia.
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KAUKO RÖYHKÄ,
ANNELI AUNOLA

Tappajatohtori
300 sivua | 84.2
Ilmestyy 4/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 205 mm
ISBN 9789523824959

*9789523824959*

ISBN äänikirja 9789523824973
ISBN e-kirja 9789523824966

”

Kit Karisma on vakiinnuttamassa asemaansa
suomalaisen dekkarimaailman uutena toimintasankarina. Ja Ari Wahlsten puolestaan asemaansa
dekkarikirjailijoiden kärkijoukossa.
– Jussi Wahlgren, Mesta.net

Kovaksikeitetty dekkari, jossa Lihakauppias
ei tarkoita lihakauppiasta.
Vanhan naisen perintöhuolista alkava toimeksianto johdattaa
yksityisetsivä Kit Karisman kadonneen jalosukuisen tytön
jäljille. Katoamiseen vaikuttaa liittyvän enemmän kuin pelkkää teiniuhmaa.
Kit Karisma joutuu tekemisiin hämärien bisnesmiesten
kanssa, joiden kauppatavaraa ovat ihmiset. Toiminnalla
näyttäisi olevan kansainvälistä ulottuvuutta aina KaakkoisEurooppaan saakka. Vyyhteä selvitellessään Kit saa monta
ikävää kolhua sekä kyseenalaisen kunnian tutustua venäläistaustaiseen rikolliseen, jolla on paljon kertova lempinimi
Lihakauppias.
Kriitikoiden rakastama yksityisetsivähahmo Kit Karisma kumartaa jo seitsemännen kerran amerikkalaiselle kovaksikeitetylle dekkariperinteelle.

ARI WAHLSTEN
KUVA: JU HA METSO

Langennut kaupunki
250 sivua | 84.2
Ilmestyy 5/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 205 mm
ISBN 9789523825246

Ari Wahlsten on kulttuurin moniottelija: ex-Lapinlahden lintu, nykyinen teatteriohjaaja, käsikirjoittaja
ja kirjailija, joka opettaa kirjoittamista Kriittisessä
korkeakoulussa.

*9789523825246*

ISBN äänikirja 9789523825284
ISBN e-kirja 9789523825260
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”

Salaisuuksilla ei ole tapana hautautua.

Komisario Koskinen tutkii murharyhmineen
samanaikaisesti kahta eri väkivaltarikosta.
Tampereelta löydetään henkirikosten uhreja, joiden henkilöllisyyksistä ei ole tietoa. Onko uhreilla yhteys toisiinsa
vai mistä oikein on kyse? Koskisella on kiire ratkaista rikos,
ennen kuin ruumiita tulee lisää.
Samaan aikaa vanha tamperelaismies elää viimeisiä päiviään.
Kuolinvuoteellaan hän paljastaa poliisille vuosikymmenten
takaisen perhetragedian, ja nostaa vanhan tapauksen uudelleen poliisin tutkintaan. Aikanaan selvittämättömäksi jäänyt
rikos järkyttää kaiken kokenutta komisariotakin.
Seppo Jokisen (s.1949) kirjoittama ja 28. osaansa ehtinyt
poliisisarja komisario Sakari Koskisesta on saavuttanut
suursuosion. Myös kirjasarjasta tehty tv-toteutus on Nelosen
Ruutu-palvelussa noussut kanavan katsotuimmaksi kotimaiseksi tuotannoksi.

SEPPO JOKINEN

Sen maksaa minkä tilaa
350 sivua | 84.2
Ilmestyy 4/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 205 mm
ISBN 9789523825048

*9789523825048*
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K UVA: HARRI HINKK A

ISBN äänikirja 9789523825062
ISBN e-kirja 9789523825055

”

Häkämies siirtyy 12. romaanissaan vakoilun maailmaan.
Kyllä toimii, ja komeasti. Kerronta on klassisten vakoilu
romaanien tapaan hilittyä ja tyylikästä.
– Kai Hirvasnoro, Kansan Uutiset

Vallan ytimessä käydään likaista peliä.
Poliittinen trilleri punoo taidokkaasti pienten ihmisten kohtalot julmaan suurvaltapolitiikkaan. Linnan hämähäkki -trillerissä esitelty valtiosihteeri Henrik Hamilo ajautuu jälleen
poliittisen kriisin keskiöön. Venäjällä on sanansa sanottavana
Natoon liittymisestä – tällä kertaa Ruotsin maaperällä.
Politiikan taustakuviot kuin omat taskunsa tuntevan Kari
Häkämiehen trillerissä palkkamurhaaja vaanii Tukholmassa
Ruotsin opetusministeriä. Pian ilmenee, että tapahtumat liittyvät myös Suomeen.
Vyyhteä alkaa ratkoa Henrik Hamilo, sillä Suomen ja Ruotsin
yhdessä jättämä Nato-hakemus on tehnyt turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä maille yhteisiä. Kun Venäjän
Helsingin suurlähetystön lehdistöavustaja Valeri Ivanov kuulee äidiltään merkillisen tarinan, Henrik alkaa epäillä, että
paljastuksella voi olla yhtymäkohta Tukholman tapahtumiin
ja Venäjän sotapolitiikkaan.

K UVA: PE TRI MAST

KARI HÄKÄMIES

Ruotsalainen mysteeri
300 sivua | 84.2
Ilmestyy 3/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 205 mm
ISBN 9789523825369

Kari Häkämies (s. 1956) on Varsinais-Suomen maakuntajohtaja, entinen kansanedustaja ja ministeri,
joka on kirjoittanut realistisuudestaan kiitettyjä kotimaiseen politiikkaan kytkeytyviä rikosromaaneja.

*9789523825369*

ISBN äänikirja 9789523825383
ISBN e-kirja 9789523825376
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KUVA: JUHA METSO

Taktisen ydinpommin laukaisu pienen
EU-maan pääkaupungissa paljastaa
kansainvälisen rikollisen Jarmo Kiven
peitetarinan.
Ylikansallinen rikollisjärjestö koventaa otteitaan.
Hautausurakoitsija Jarmo Kivi joutuu käyttämään kaikki
taitonsa selviytyäkseen häntä uhkaavasta vaarasta. Lisäksi
yhteiskunnan kaaos kasvaa ydinpommin jäljiltä. Valeuutiset,
mielenosoitukset, yksityiset palkka-armeijat ja järjestäytynyt
rikollisuus horjuttavat turvallisuutta. Kuka tai ketkä ovat kaiken takana ja miksi? Vain yksi ihminen tietää totuuden.
Undertaker 6 – Kuoleman kauppiaat syventää poliisin ja
kansanedustajan Marko Kilven järisyttävän ajankohtaista
trillerisarjaa.
Marko Kilpi on kirjailija, poliisi ja poliitikko. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2019 saakka.

MARKO KILPI

Undertaker –
Kuolemankauppiaat
400 sivua | 84.2
Ilmestyy 5/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 205 mm
ISBN 9789523823778

*9789523823778*

ISBN äänikirja 9789523823792
ISBN e-kirja 9789523823785
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”

”Staffan Bruunin dekkarit ovat omaa luokkaansa
kotimaisissa dekkareissa. Erinomaisia...”
– Dekkarinetti

Burt Kobbattilla on vaatimaton tehtävä –
yhteiskuntarauhan säilyttäminen.
Loputon rokotuskierre sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama
muuttoliike uhkaavat ajaa maailmanjärjestyksen syöksykierteeseen.
Nyt eletään lähitulevaisuuden dystopiassa, jossa korona jyllää
ja ihmiset jonottavat jo piikkiä numero 10. Antirokotusliike
on voimakas, koska rokottamattomia ei päästetä yleisiin tiloihin vaan he joutuvat elämään eristyksissä.
Kun ilmasto lämpenee kovaa vauhtia, olosuhteet alkavat
kypsyä viinille, oliiveille ja appelsiineille. Etelä-Euroopan
viljelijät päättävätkin paeta pohjoiseen ja vallata parhaat
viljelysmaat.

KUVA: NIKL AS SANDSTRÖ M

Suurten mullistusten keskellä yhteiskuntarauha uhkaa horjua, ja ketäpä muuta silloin tarvitaan apuun kuin toimittaja
Burt Kobbatia!

Staffan Bruun (s. 1955)
on suomenruotsalainen
toimittaja ja kirjailija.
Hänet tunnetaan ajankohtaisista ja humoristisista toimintadekkareista.
STAFFAN BRUUN

Viini palaa
300 sivua | 84.2
Ilmestyy 5/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523825208

*9789523825208*

ISBN äänikirja 9789523825222
ISBN e-kirja 9789523825215

Docendon kirjaluettelo – kevät 2023 | Sivu 13

Kaksi tuntia aikaa
kadota
300 sivua | 84.2
Ilmestyy 4/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824560
Alkuperäisteos: Going Zero
Suom. Pia Korpisaari

Nelinkertaisen Oscar-ehdokkaan koukuttava
trilleri katoamisen mahdottomuudesta.
Meitä seurataan. Meistä tiedetään kaikki. Kukaan ei ole teknologian saavuttamattomissa. Katoaminen on mahdotonta.
Vai onko?
Kymmenen osallistujaa valitaan kokeeseen, jossa jokaisella
on kaksi tuntia aikaa nollata itsensä – hävittää kaikki tieto
itsestään, kadota maan päältä ja pakoilla 30 päivän ajan
sieppaustiimejä. Ne, joita ei saada kiinni, palkitaan kolmella
miljoonalla dollarilla.
Kaiken takana on arvoituksellinen miljardööri ja tietotekniikkanero Cy Baxter sekä hänen sopimuksensa USA:n
hallituksen kanssa, mikä suo hänelle pääsyn CIA:n, FBI:n ja
NSA:n tiedustelutietoihin ja resursseihin. Baxterin mukaan
hänen visionaan on uusi, oikeudenmukainen aikakausi.
Mutta onko kaiken takana jotain paljon synkempää?
Syntyjään uusiseelantilainen Anthony McCarten (s. 1961)
on nelinkertainen Oscar-ehdokas, kahdesti BAFTA-palkittu
käsikirjoittaja ja kansainvälisesti arvostettu romaani- ja näytelmäkirjailija. McCarten asuu Lontoossa ja Los Angelesissa.
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*9789523824560*
ISBN äänikirja 9789523824584
ISBN e-kirja 9789523824577

KUVA: JACK ENGLISH

ANTHONY MCCARTEN

”

Silloinkin, kun pidin Joseen etäisyyttä, tarkkailin lähes
maanisesti sosiaalisesta mediasta, milloin hän oli ollut
viimeksi, no, hengissä. Paloiko messengerin
vihreä pieni pallo vai ei?

Lopulta tulee aika päästää irti – ja toivoa,
että molemmat jäävät siitä huolimatta
henkiin.
Tositapahtumiin perustuva romaani äidistä, joka yrittää pelastaa päihdekierteeseen päätyneen poikansa.
Jose oli valloittava, herkkä ja empaattinen, mutta myös vaativa lapsi. Kouluikään mennessä hänellä diagnosoitiin adhd.
Josen äiti Anu päätti tehdä kaikkensa, jotta pojan elämä helpottuisi ja normalisoituisi. Mutta elämä ei helpottunut, sillä
pian siihen tulivat mukaan päihteet. Kun Jose kärsi, äiti kärsi.
Tarinaan mahtuu myös valoisia aikoja. Parikymppisenä Jose
ryhdistäytyi, kuntoutui ja sai silmiinsä takaisin tutun pilkkeen. Mutta juuri, kun kaikki alkoi näyttää valoisammalta,
tapahtui jotakin, mitä oli pelätty.
Oli myös onnellisia kuukausia muistuttaa siitä, miten herkästi
päihderiippuvaisen läheinen voi sairastua läheisriippuvuuteen.
Rankka tarina tarjoaa myös rakkautta sekä toivoa.

KATARIINA HAKANIEMI
K UVA: J O HANNES WIEHN

Oli myös onnellisia
kuukausia
250 sivua | 84.2
Ilmestyy 2/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824638

Katariina Hakaniemi (s. 1968) on toimittaja,
terapeutti ja kirjallisuusterapiaohjaaja. Hakaniemi
on julkaissut kaksi avioeroaiheista haastattelukirjaa, Tahdoin (2015) ja Kaksi kotia (2016), elämäntaitoja käsittelevän tietokirjan Suora lähetys
(2019) sekä kirjeromaanin Piti vielä sanoa (2021)
yhdessä Jukka Behmin kanssa.

*9789523824638*

ISBN äänikirja 9789523824652
ISBN e-kirja 9789523824645
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”

On pakko saada. Sellaista on
huumehimo, jota ei oikeastaan voi
kuvata sanoin. Yksi annos on
liikaa. Tuhat liian vähän.

EVE HIETAMIES

Palavaa lunta
250 sivua | 84.2
Ilmestyy 2/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824690

*9789523824690*
ISBN äänikirja 9789523824713
ISBN e-kirja 9789523824706

Sivu 16 | Docendon kirjaluettelo – kevät 2023

Riikan taistelu ulos huumehelvetistä.
Traaginen ja koskettava dokumenttiromaani naisia alistavasta, raadollisesta päihdemaailmasta sekä perustuksia myöten
tuhoutuneen elämän jälleenrakentamisesta.
Hyvinkääläinen Riikka Tuomi, 40, kokeili ensimmäistä
kertaa alkoholia yhdeksänvuotiaana ja pilveä 11-vuotiaana.
Teini-ikäisenä hän käytti huumeita säännöllisesti. Alkoi kaksi
vuosikymmentä kestänyt huumehelvetti, johon mahtui niin
rikoksia, huumeita kuin väkivaltaisia ihmissuhteita.
Lopulta Riikka sai riuhtaistua itsensä irti vertaistuen avulla.
Hän tietää, millaista on elää syvällä päihteiden maailmassa,
kodittomana ja väkivallan uhrina. Nykyään hän kerää kokemusta elämästä huumeista toipuvana addiktina. On hänen
vuoronsa auttaa.
Riikka kertoi Eve Hietamiehelle traagisesta ja järkyttävästä
elämästään, mistä syntyi suuria tunteita herättävä selviytymistarina.

KUVA: PETRI MULARI

Eve Hietamies on kirjailija, toimittaja ja käsikirjoittaja,
joka tunnetaan muun muassa suosituista Antti Pasas
-romaaneistaan sekä tv-sarjojen Kovaa maata, Sydän
toivoa täynnä ja Tauno Tukevan sota kirjoittajana.
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”

Tositapahtumiin perustuva romaani vakoojasta,
jolle Gestapo antoi nimen Valkoinen hiiri.

Hurjapäisen vastarintataistelijan uskomaton
elämäntarina.
Vuonna 1936 australialainen toimittaja Nancy Wake tapasi
Pariisissa kaksi miestä. Toisesta tuli hänen elämänsä suuri
rakkaus ja toinen teki Nancystä vakoojan.
Nancy näki terroria ja juutalaisvihaa työmatkallaan Wienissä,
joka oli Hitlerin SA-joukkojen vallassa. Hän ei halunnut
jäädä sivustakatsojaksi, vaan liittyi vastarintaliikkeeseen koodinimellä Hélène.
Nokkelaälyinen ja viehättävä Nancy johti hyökkäyksiä saksalaisten asemiin, kuljetti ihmisiä turvaan ja tappoi SS-miehen
paljain käsin. Sodan jälkeen hän oli yksi palkituimmista naisista toisen maailmansodan historiassa.

KU VA: KRISTEE MAYS PHOTOGRAPHY

”Kirja, jota ei pysty keskeyttämään – Lawhonin paras kirja
tähän mennessä.”
– KIRKUS REVIEWS

”Koukuttava ja nopeatempoinen kirja, jossa Lawhon heittää
lukijat keskelle toimintaa.”
– PUBLISHERS WEEKLY

”Lumoava.”
– NEW YORK POST

”Upea teos, jossa Lawhon kuljettaa lukijan ranskalaisen vastarintaliikkeen ytimeen.”
– BOOKLIST
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Ariel Lawhon on kriitikoiden ylistämä amerikkalainen bestseller-kirjailija, jonka tuotanto käsittää
historiallisia teoksia. Lawhonin teoksia ovat mm.
I was Anastasia Venäjän tsaarin tyttärestä ja Flight
of Dreams ilmalaiva Hindenburgin viimeisestä
lennosta.

ARIEL LAWHON

Koodinimi Hélène
500 sivua | 84.2
Ilmestyy 3/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523823402
Alkuperäisteos: Code Name Hélène
Suom. Päivi Rekiaro

*9789523823402*

ISBN äänikirja 9789523824607
ISBN e-kirja 9789523824591
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Suomalaisten rakastaman Vesa-Matti Loirin
elämäkerrassa kuuluu hänen oma äänensä.
Viihteen ja kulttuurin legendan syvällinen elämäkerta antaa
paljon tilaa hänen itse kertomilleen tarinoille ja muistoille.
Tietokirjailija Tuomas Marjamäki haastatteli Veskua kahdenkymmenen vuoden aikana erilaisissa elämäntilanteissa ja eri
aihepiireistä keskustellen.
Kymmenistä haastatteluista ja laajasta lähdemateriaalista syntyi tähden elämää ja taidetta kattavasti käsittelevä elämäkerta,
joka antaa Veskusta uudenlaisen kuvan. Kirja arvostaa ja
ymmärtää ihmistä ja taiteilijaa, mutta ei aseta häntä jumalan
asemaan.

K UVA: VEIK KO SOME RPUR O

Tuttujen kesken Vesku täydentää Marjamäen Spede-VeskuSimo-trilogian, johon kuuluvat myös teokset Simo Salminen
– se se vaan on sillä lailla ja Spede, nimittäin.

Tuomas Marjamäki
(s. 1978) on tietokirjailijana erikoistunut suomalaisen viihteen historiaan. Hän on kirjoittanut aiemmin muun
muassa Simo Salmisen,
Spede Pasasen ja Mikko
Alatalon elämäkerrat
sekä tietokirjat Kummeli
– erittäin hyvin sanottu
ja Uuno on numero yksi.
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TUOMAS MARJAMÄKI

Tuttujen kesken Vesku
Vesa-Matti Loiri 1945–2022
400 sivua, kuvaliite | 99.1
Ilmestyy 3/2023
Sidottu, sivukoko 167 × 230 mm
ISBN 9789523825482

*9789523825482*
ISBN äänikirja 9789523825505
ISBN e-kirja 9789523825499

KUVA : P ENT T I NISSINEN/ILTA - SA NOM AT /LEH T IKU VA

”

”Taiteilijan palkka? Se on se, kun näkee
kuulijassa, näkijässä ja kokijassa liikahduksen. Vielä parempi, jos sen päälle saa
aplodit. Jos muuta palkkaa haluaisin,
olisi kannattanut ryhtyä insinööriksi.”
(Vesa-Matti Loiri kesällä 2010)

K UVA: TEPPO LIPASTI / LEHTIKUVA
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”

Voimanaisen elämä parrasvaloissa ja
kulissien takana.

Hilkka Ahde kertoo avoimesti ilon ja surun
hetkistä, joiden keskellä perhe hänen ja
Matti Ahteen näkyvien yhteiskunnallisten
tehtävien vuoksi eli. Julkisuuden valo
keila heijastui voimakkaasti myös yksityis
elämään.
Hilkka Ahde (s. 1957) o.s. Riikonen, oli 1970-luvulla rytmisen kilpavoimistelun ensimmäinen suomalaistähti. Kilpaura
loppui 19-vuotiaana, kun Hilkka rakastui itseään kaksitoista
vuotta vanhempaan kansanedustaja Matti Ahteeseen. Hän
muutti puolisonsa kotikaupunkiin Ouluun, jossa myös lapset
Timo, Jussi ja Tiina syntyivät.
Hilkka ei jäänyt kotiäidiksi, vaan opiskeli lastentarhanopettajaksi ja osallistui kunnallispolitiikkaan. Hän eteni
urallaan AKT-lehden päätoimittajaksi ja viestintäpäälliköksi.
Unelmien työstä tuli lopulta vuosien painajainen. Hän joutui
esimiehensä työpaikkakiusaamaksi, ja eri oikeusasteiden jälkeen Hilkka voitti taistelunsa Korkeimmassa oikeudessa.
Eläkeläisvuodet eivät tuoneet odotettua rauhaa. Hilkka toimi
sekä äitinsä että syöpään sairastuneen Matin omaishoitajana.
Matin kuoleman jälkeen Hilkka on tehnyt surutyötä samalla, kun edelleen hoitaa 87-vuotiasta muistisairasta äitiään.
Nykyisin hän jakaa arkensa kolmen naisen kommuunissa
äitinsä ja tyttärensä Tiinan kanssa ja istuu myös Helsingin
kaupunginvaltuustossa.
LIISA TALVITIE

K UVA: MAIJ A LÄHTE ENMÄK I

Hilkka Ahde,
sinisilmäinen optimisti
Toimittaja, filosofian maisteri Liisa Talvitie (s. 1955)
on kirjoittanut muun muassa Sinikka Sokan, Asko
Sarkolan, Matti Eskon,
Ilkka Heiskasen ja Heidi
Heralan elämäkerrat.
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250 sivua, kuvaliite | 99.1
Ilmestyy 4/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824669

*9789523824669*
ISBN äänikirja 9789523824683
ISBN e-kirja 9789523824676

”

Arvostetun juurimuusikon
värikäs elämä omin ja
muiden sanoin.

Ujon pojan nousu suomalaisen rock
maailman huipulle.
Parikymppinen Alpo ”Teddy” Hakala niitti 70-luvun lopulla huikeaa suosiota Suomen ykkösbändi Teddy & The
Tigersin kanssa. Mitä sitten tapahtui? Entä sitä ennen?
Alpo oli hiljainen putkimiehen poika Keravalta, joka nousi rocktähteyteen Teddy & The Tigersin johtohahmona.
Tigersin jälkeen hänestä tuli Aikka ja uudesta bändistä Bad
Sign. Rockabilly vaihtui rhythm’n’bluesiin mutta keikkoja
riitti. Väliin Alpo kokeili muita töitä, raittiutta ja perheelämää.
Alpo kertoo oman tarinansa, jota perhe, ystävät, bändikaverit, roudarit sekä keikkamyyjät täydentävät. Myös managerit,
fanit ja levytuottajat saavat sanansijan.

KU VA: TAPANI BAGGE

TAPANI BAGGE,
JARI EKLUND

Teddy, Aikka ja Alpo
Alpo Hakalan musiikki ja
elämä 1957–2021
Tapani Bagge on pitkän linjan kirjailija, joka
tunnetaan etenkin dekkareista ja historiallisista
romaaneista. Jari Eklund on valokuvataiteilija, joka
on kirjoittanut kirjat Syntyneet rokkaamaan ja Tiger
Twist. Yhdessä he ovat tehneet kirjan Prosenttimies –
Bikerin tarina. Kumpikin on kotoisin Keravalta.

300 sivua, kuvaliite | 99.1
Ilmestyy 3/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm,
ISBN 9789523825017

*9789523825017*
ISBN äänikirja 9789523825031
ISBN e-kirja 9789523825024

Docendon kirjaluettelo – kevät 2023 | Sivu 23

”

Tie suomalaisen sydämeen käy
pettymysten kautta.

Huippuvalmentajan raa’an rehelliset
muistelmat uransa ylä- ja alamäistä.
Yhdistetyn hiihdon maajoukkueen pitkäaikainen päävalmentaja Petter Kukkonen kuvaa matkaansa kohti Pekingin
olympialaisia ja yhtä elämänsä suurimmista pettymyksistä.
Samalla hän muistelee koko aiempaa uraansa omaleimaisella
ja rehellisellä tyylillä, joka ei säästele ketään, kaikkein vähiten
häntä itseään.
Kukkonen sukeltaa maajoukkueen kymmenvuotiseen kasvu
tarinaan, joka huipentuu talviolympialaisten monenkirjavaan
tunnelmaan. Menestykseen johtavien portaiden sijaan luvassa on kivikkoinen mutta elämänmakuinen taival, joka paljastaa, millaista kilpaurheilu on TV-kameroiden sammuttua.
Petter Kukkonen on Jyväskylässä asuva valmentaja, kirjailija,
yrittäjä ja perheenisä. Hän ehti viisitoistavuotisen valmentajauransa aikana toimia Suomen ja Viron maajoukkueiden
peräsimissä. Kukkonen on urheilua sekä yhteiskunnallisia
ilmiöitä pohtiva realisti, joka uskoo parempaan maailmaan.

PETTER KUKKONEN

Pettymyksen anatomia

K UVAT: K ATHLE EN WEISS

300 sivua | 99.1
Ilmestyy 2/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824720
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*9789523824720*

ISBN äänikirja 9789523824744
ISBN e-kirja 9789523824737

Järjestyspoliisin värikkäät muistelmat työstä,
jossa suomalainen arki ja yhteiskunta näky
vät raadollisimmillaan.
Jussi-Pekka Lämsä avaa ainutkertaisen maiseman Suomen
järjestyspoliisin lähihistoriaan ja suomalaisen yhteiskunnan
suureen murrokseen.
Passipoliisina Tehtaankadulla on pitkän uran järjestyspoliisin palveluksessa tehneen Jussi-Pekka Lämsän Pussihousutmuistelmien avausosa, jossa hän käy läpi uraansa vuosikymmenten aikana 1970-luvun katupartiosta 2000-luvun
johtotehtäviin saakka.

JUSSI-PEKKA LÄMSÄ

Passipoliisina
Tehtaankadulla
Pussihousut I
300 sivua | 99.1
Ilmestyy 3/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824980

Jussi-Pekka Lämsä on eläkkeellä oleva ylikomisario,
joka ehti työskennellä poliisina neljänkymmenen
vuoden ajan. Hän on kirjoittanut aiemmin mm.
poliisin ammattilehtiin.

*9789523824980*

ISBN äänikirja 9789523825000
ISBN e-kirja 9789523824997
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”

Juonko minä koska voin huonosti?
Vai voinko minä huonosti koska juon?

Henkilökohtainen tarina kansainvälisissä
johtotehtävissä toimineen naisen alkoholi
ongelmasta sekä yksinäisestä taistelusta
saada se hallintaan.
Yhteiskunnan luomat suorituspaineet ovat luoneet vaarallisen pohjan ”sivistyneelle” tissuttelulle. Tänä päivänä työtä
tekevien ja hyvin suoriutuvien naisten alkoholiongelma on
varsin yleinen, mutta vaiettu tabu. Kuinka pohjalle pitää pudota ennen kuin saa yhteiskunnalta apua? Päiväkirjamainen
kertomus on tarina karun totuuden edessä nöyrtymisestä,
läheisten huijaamisesta sekä hiljalleen edenneen ongelman
voittamisesta. Leenan kulkema polku antaa vertaistukea
jokaiselle ongelman kanssa kamppailevalle.
Leena Valmu on filosofian tohtori, biotieteen dosentti sekä
nuortenkirjailija.

LEENA VALMU

Ulos baarikaapista

KUVA: LEA KO MI

250 sivua | 99.1
Ilmestyy 3/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523825390
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*9789523825390*

ISBN äänikirja 9789523825413
ISBN e-kirja 9789523825406

”

Alaston kertomus
mallimaailmasta, addiktiosta
ja selviämisestä.
Jetsetpiirien gloriaa, huumeita ja
hyväksikäyttöä.
Suomalaisen miesmallin tositarina vääristä ratkaisuista sekä
selviytymistaistosta huumeiden ja muiden addiktioiden
vallasta.
Filip Muhosen (s. 1970) sosiaalinen luonne avasi komealle
nuorukaiselle varhain ovet mallimaailmaan. Tie vei nopeasti
USA:han ja sieltä vaiheikkaiden käänteiden kautta takaisin
Suomeen. Filip sai maistaa jetsetpiirien gloriaa, mutta joutui
samalla kokemaan kaikki muotimaailman synkät puolet huumeineen ja hyväksikäyttöineen.
Pian päihteet täyttivät Filipin koko elämän, ja lavea tie veti
hänet kauas läheisistään. Poliisi tunsi hänet nimellä Katujen
kuningas, vaikka häntä ei koskaan saatu kiinni ja tilille teoistaan.

K UVA: LEON SALAK AR I

Vasta vuosia kestäneen päihde- ja rikoskierteen jälkeen Filip
on kyennyt ottamaan elämänsä haltuun. King of the street on
hänen tarinansa.
Tomi Salakari on suomalainen
elokuvaohjaaja ja dokumentaristi. King of the street on hänen
esikoiskirjansa.

FILIP MUHONEN,
TOMI SALAKARI

King of the street
Alaston kertomus mallimaailmasta,
addiktioista ja selviämisestä
300 sivua | 99.1
Ilmestyy 2/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824881

*9789523824881*

ISBN äänikirja 9789523824904
ISBN e-kirja 9789523824898
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”

”Lukemalla tämän kirjan pelastat
elämäsi. Sinusta tulee parempi
ihminen. On myös mahdollisuus
siihen, että sinulla on hauskaa.”
– Herra Ylppö, Tampereella
4.10.2022
Herra Ylpön humoristinenkin kirja
sisältää ihan oikeasti hyväksi havaittuja
elämänohjeita: Ota yhteyttä mielen
kiintoisiin ihmisiin. Älä usko self
help -oppaita, jotka neuvovat sinua
heräämään viideltä aamulla. Ajattele
Lionel Messiä. Halaa lapsiasi ja sano
heille, että rakastat heitä.
Muun muassa tällaisia elämänohjeita rockmuusikko ja kuvataiteilija Herra Ylppö alkoi jakamaan
Instagramissa. Ylpön 101 ELÄMÄNOHJETTA
-kampanjasta kasvoi nopeasti somehitti ja ilmiö.
Nyt kaikki 101 elämänohjetta on kerätty tyylikkääksi kirjaksi, joka sisältää selitykset jokaiselle ohjeelle.
Kirjassa Ylppö kertoo myös millaiset henkilökohtaiset
tarinat ohjeiden taakse kätkeytyy.
HERRA YLPPÖ

Herra Ylppö tuli tunnetuksi Maj Karma -yhtyeen laulajana, sanoittajana ja keulahahmona. Suuren yleisön
tietoisuuteen hän ponnahti viimeistään vuonna 2020
osallistuttuaan Vain elämää -ohjelmaan. Herra Ylppö
on taiteen monitaituri, jonka repertuaariin kuuluu
musiikin ohella mm. taulujen, elokuvien ja musiikkivideoiden tekeminen ja nyt myös elämänviisauksien
jakaminen kirjallisessa muodossa.
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101 elämänohjetta
200 sivua | 17.3
Ilmestyy 3/2023
Sidottu, sivukoko 200 × 200 mm
ISBN 9789523825611

*9789523825611*

ISBN äänikirja 9789523825628
ISBN e-kirja 9789523825673
K UVA: VESA HOLMALA

”Jokainen sivu on täynnä syvyyttä ja kirkkautta.”
– Saku Tuominen, tietokirjailija

”

”Tämä on selonteko siitä, mitä näin noina myrskyisinä ja
pelottavina mutta samalla toiveikkaina vuosina. Ja siitä,
mitä minä ja kaltaiseni ukrainalaiset olemme kokeneet ja
mitä me pidämme perintönämme taistellessamme
päivittäin venäläisvalloittajia vastaan.”

Ukrainan hallinnon sisäpiiriläisen suora ja
koskettava kuvaus presidentti Volodymyr
Zelenskyin taistelusta maansa demokratian
ja vapauden puolesta.
Presidentin lehdistösihteerinä toiminut Julija Mendel kuvaa,
kuinka Zelenskyi ryhtyi presidentinvaalit voitettuaan määrätietoisesti uudistamaan maataan Venäjän jatkuvan painostuksen alla.
Mendel oli mukana, kun Zelenskyi pyrki viemään entistä
neuvostovaltiota kohti länttä. Hän kertoo sisäpiiritietoa
Zelenskyin ja Putinin tapaamisista, Ukrainan valtavista talousongelmista sekä maan politiikkaan sotkeutuneista oligarkeista, joista osa ajoi avoimesti Venäjän etuja. Kreml kohdisti
toistuvasti trolliarmeijansa kyberhyökkäyksiä Zelenskyitä
vastaan.
Mendel kertoo myös omasta elämästään sekä siviilien
karmeista olosuhteista Venäjän aloittaman hyökkäyssodan
keskellä. Oman kihlattunsa hän saattoi rintamalle sotimaan
maansa puolesta.
Julija Mendel muistuttaa meitä totuuden tärkeydestä sekä ihmisyydestä. Arvoista, jotka Venäjä on täysin hylännyt sodan
aikana.

JULIJA MENDEL

Taistelu vapaudesta

KUVA: PR ESIDENT.G OV.UA

Ukrainan tie kohti demokratiaa
ja rauhaa

Julija Mendel on ukrainalainen toimittaja, joka toimi
Volodymyr Zelenskyin lehdistösihteerinä ja tiedottajana
vuosina 2019–2021. Mendelillä
on pitkä kokemus toimittajan
työstä ja hänen kirjoituksiaan on julkaistu mm. New
York Timesissa ja Washington
Postissa. Taistelu vapaudesta on
hänen ensimmäinen kirjansa.

240 sivua | 99.1
Ilmestyy 2/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824850
Alkuperäisteos: The Fight of Our
Lives: My Time with Zelenskyy,
Ukraine's Battle for Democracy,
and What It Means for the World
Suom. Antti Immonen

*9789523824850*
ISBN äänikirja 9789523824874
ISBN e-kirja 9789523824867
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On sanottu, ettei Venäjää voi ymmärtää
järjellä. Väite ei pidä paikkaansa.

Värikkäästi ja yleistajuisesti kerrottu Venäjän
tarina alkaa Kiovan Venäjästä 800-luvun
lopulta, kulkee tsaarien Venäjän ja Neuvostoliiton ajan kautta aina Ukrainan sotaan.
Venäjän järjettömältäkin vaikuttavaa toimintaa voi ymmärtää, kun tietää maan johdon päätöksiin vaikuttavat tekijät.
Suomelle ja suomalaisille Venäjän toimintalogiikan ymmärtäminen on elintärkeää.
Korruptio on syvällä yhteiskunnassa, Kreml pelkää demokratialiikkeitä ja maa on muuttunut nykyajan fasistiseksi
valtioksi.
Venäläiset suhtautuvat meitä joustavammin totuuden ja
valheen käyttöön eli niin sanottuun taktiseen totuuteen.
Historia on nostalgisoitu, ja historian käyttö vaikuttaa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.
Erikoispalvelut surmaavat ulkomailla vihollisiksi ja pettureiksi nimettyjä toimijoita. Miksi näin? Kirjoittajat avaavat ja
selittävät näitä ilmiöitä.
Kirjan taustalla on Martti J. Karin suosittu YouTubeluento, josta tuli vuonna 2022 Suomen katsotuin yliopistoluento (yli 1,6 miljoonaa katsojaa) kautta aikojen.

ANTERO HOLMILA,
MARTTI J. KARI

Miksi Venäjä toimii niin
kuin se toimii
280 sivua | 32.5
Ilmestyy 2/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824799

*9789523824799*
ISBN äänikirja 9789523824812
ISBN e-kirja 9789523824805
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KUVA: PETTERI KIVI MÄKI

FT, eversti (evp) Martti J. Kari on Jyväskylän yliopiston
työelämäprofessori ja entinen pääesikunnan apulaistiedustelupäällikkö sekä näkyvimpiä asiantuntijoita
Ukrainan sodan uutisoinnissa. Hän on tutkinut Venäjää
yli 30 vuotta. Jyväskylän yliopiston historian professori
Antero Holmila on erikoistunut toisen maailmansodan
jälkeiseen aikaan ja sodan jälkitiloihin.
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Keir Gilesin edellinen kirja Moskovan opit avasi
selkokielellä Kremlin ”irrationaalista logiikkaa”.
Uudessa teoksessaan hän osoittaa vakuuttavasti,
miten Venäjän hybridisota voi kohdistua
meistä kehen tahansa.
– Hannu Himanen, tietokirjailija,
suurlähettiläs emeritus

Venäjä on kaikkien ongelma, eikä se ole
häviämässä mihinkään.
Riippumatta Ukrainassa käytävän sodan lopputuloksesta
Venäjän vuosikymmeniä jatkunut salainen sota jokaista vastaan jatkuu.
Vihamieliset teot ulkomailla – toisinajattelijoiden myrkytykset, vaaleihin puuttumiset, vakoilu, hakkerointi ja murhat –
ovat pitkään olleet maan normaalia toimintaa.
Miksi Venäjä käyttäytyy näin? Ja mitä se sillä saavuttaa?
Kirjassa kerrotaan, miksi ja miten maa pyrkii lisäämään valtaansa kaikkialla. Keir Giles osoittaa, miten valtio toteuttaa
käytännössä vihamielisiä toimenpiteitään eri puolilla maailmaa, ja kuinka kukaan ei ole liian merkityksetön joutuakseen
sen kohteeksi.
Kirjassa on erillinen esipuhe suomalaisille lukijoille.

KEIR GILES

KUVA: MU NI RA MUSTAFFA

Venäjän sota jokaista
vastaan ja mitä se
sinulle merkitsee
400 sivua | 47.1
Ilmestyy 11/2022
Sidottu, sivukoko 151 × 225 mm
ISBN 9789523825147

Keir Giles on Iso-Britannian johtava Venäjäasiantuntija. Hän on perehtynyt laajasti Venäjän
sotilaspolitiikan ja asevoimien kysymyksiin. Giles
työskentelee Britannian ulkopoliittisen instituutin
Chatham Housen tutkija. Hänen edellinen teoksensa
Moskovan opit ilmestyi suomeksi vuonna 2020.
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Alkuperäisteos: Russia´s war on
everybody
Suom. Kyösti Karvonen

*9789523825147*

ISBN äänikirja 9789523825154
ISBN e-kirja 9789523825161

”

Jälkisuomettuneisuuden ilmentymät
hämmästyttävät. Pääset lukijana tekemään
moraalisia, ehkä juridisiakin johtopäätöksiä
kärkipoliitikoistamme.

Vielä viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä
Ukrainaan osa eturivin politikoistamme
myötäili Venäjää entiseen tapaansa. Teos
pureutuu yksityiskohtaisesti tähän ulko- ja
turvallisuuspolitiikan myöntyväisyyslinjaan.
Erityisesti Vladimir Putinin aikakautta on leimannut maassamme Venäjän myötäily, suomettumisen ajan sisäpoliittisten
valtarakenteiden säilyminen sekä sinisilmäinen usko globaalin keskinäisriippuvuuden autuuteen. Tätä kaasuputkilobbarit, idänkaupan konsultit ja ajastaan jääneet rauhanaktivistit
käyttivät vuosia häikäilemättä hyväkseen.
Jälkisuomettumisen ruumiinavaus on vaikuttavaa luettavaa
kaikille maamme turvallisuudesta ja vallankäytön vinoutumista kiinnostuneille.

PEKKA VIRKKI

KUVA: PETRI MAST

Jälkisuomettumisen
ruumiinavaus
250 sivua | 32.52
Ilmestyy 2/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523825512

FM Pekka Virkki on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut toimittaja, joka on käsitellyt lukuisissa artikkeleissaan Suomen poliittista ja tiedusteluhistoriaa sekä hybridivaikuttamista.

*9789523825512*

ISBN äänikirja 9789523825536
ISBN e-kirja 9789523825529
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Näinä vaarallisina aikoina
kansalaisten varautumisessa
epätodennäköisestä on tullut
valitettavan todennäköistä.
Kuinka Suomi on varautunut kriiseihin
ja kuinka voit itse varautua poikkeus
tilanteisiin?
Rajuilman runtelemien alueiden ihmiset muistavat hetket
ilman sähköä tai puhdasta hanavettä. Sähköisen pankkiasioinnin estyminen on saanut kansalaiset nostamaan käteistä.
COVID-19 aiheutti ostoryntäyksen vessapaperihyllyille.
Kaupungistuminen on vähentänyt ihmisten mahdollisuuksia omatoimiseen varautumiseen, ja samalla on unohdettu
yksinkertaiset selviytymiskeinot.
Kirja on tarkoitettu kaikille omasta ja Suomen kriisinsieto
kyvyn kehittämisestä kiinnostuneille. Kirjassa on myös käytännön ohjeita, kuinka selviytyä arjesta erilaisissa poikkeus
olosuhteissa.
Kansalaisten omat selviytymistaidot kriisin aikana ovat
ratkaisevia. Kirja taustoittaa suomalaisen varautumisen
historiaa ja keinoja, joiden avulla kukin meistä voi osallistua
varautumistyöhön.

JUHA-ANTERO PUISTOLA,
RIITTA BJÖRN

Kansalaisen
varautumisopas
280 sivua | 39
Ilmestyy 3/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824935

*9789523824935*
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KUVA: STT LEHTIKUVA

ISBN e-kirja 9789523824942

KUVA: VEIK KO SO ME RPURO

Komentaja Juha-Antero Puistola työskentelee tutkimusalajohtajana Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella. Hän
on erikoistunut kokonaisturvallisuuteen, strategiaan ja
turvallisuuspolitiikkaan. KM Riitta Björn työskentelee
varautumisesta vastaavana johtajana järjestökentällä ja
tekee väitöstutkimusta kansalaisyhteiskunnan haavoittuvuuksista Maanpuolustuskorkeakoululle.
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Miten suomalaisesta loikkarista tuli
palkittu neuvostovakooja ja maanmiehensä
surmaama upseeri?

Suomalainen neuvostoupseeri kuoli
maanmiehensä luotiin – matka Suomen
historian varjoihin on kertomus
katoamisesta, etsimisestä ja löytämisestä.
Monet suomalaiset lähtivät rakentamaan Neuvostoliittoa
jo vuonna 1918. Yksi heistä oli lappeenrantalainen Emil
Vaateri, joka loikkasi 18-vuotiaana Venäjän vallankumouksen kuohuihin. Myöhemmin hän johti Lapissa ryöstellyttä
punakomppaniaa ja toimi Suomessa vakoojana peitenimellä
Einari Syrjänen.
Puna-armeijan kapteeniksi kohonnut suomalainen sai surmansa jatkosodassa maanmiehensä luodista. Vasta uudella
vuosituhannella Vaaterin sukulaiset uskalsivat ryhtyä selvittämään Emilin vaiheita. Vaaterin henkilöhistoria pakottaa
repimään auki Suomen huonosti tikattuja arpia.

K UVA: SI RPA RÄIHÄ

LAURA HALMINEN
Laura Halminen on
Helsingin Sanomien toimittaja, joka on palkittu
tutkivan journalismin
Lumilapio-palkinnolla.
Historia ja yksilöiden valinnat sen murroskohdissa ovat Halmiselle jatkuva
inspiraation lähde.
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Upseeri ja vakooja
Suomalaisloikkari Emil Vaateri
250 sivua | 99.1
Ilmestyy 2/2023
Sidottu, sivukoko 151 × 225 mm
ISBN 9789523825291

*9789523825291*

ISBN äänikirja 9789523825314
ISBN e-kirja 9789523825307

KUVA : SA - KUVA

”

Näin syntyi Suomen
sotilaallinen ihme.

Yhden rykmentin ja sen värikkäiden
persoonien kautta kerrottu tarina Suomen
armeijan kehittymisestä sisällissodan
tyrskyistä talvisodan taisteluihin.
Keski-Suomen rykmentin tarina ei ole perinteinen rykmenttihistoriikki. Se on pala Suomen sotaväen historiaa, jossa
rykmentin mukana kuljetaan sen perustamisesta lakkauttamiseen syksyllä 1940 – oman tehtävänsä historian pitkässä
ketjussa täyttäneenä.
Itsenäisen Suomen sotaväki muodostettiin sisällissodan
valkoisesta armeijasta, ja Keski-Suomen rykmentti oli yksi
sen yhdeksästä jalkaväkirykmentistä. Rykmentissä palvelivat
mm. Erik Heinrichs, Valo Nihtilä, Armas Kemppi, Alvar
Aalto ja Aimo Lahti.

KUVA: J UHA J ANHO NE N

Rauhan ajan varuskunta pystyttiin ällistyttävän nopeasti muuttamaan sotakelpoiseksi taistelupataljoonaksi.
Keski-Suomen rykmentissä oli talvisodan alla noin 900
miestä. Talvisodassa siitä muodostettu pataljoona taisteli
Muolaanjärven kupeella. Sen vastuulla oli myös Suursaari,
josta tuli jään vahvistuttua suorastaan vihollisen silmätikku.
Suurhyökkäyksen kiivaimpina päivinä tappiot nousivat yli
sataan mieheen päivässä.

Sakari Viinikainen on kouvolalainen opetusneuvos ja
paikallishistorioitsija, joka on
kirjoittanut lukuisia kiitettyjä
historiateoksia. Viimeisimpiä
ovat Rautatiesota 1918 (2017) ja
Teatterikuninkaan sota – Kustaa
III:n ja Katariina Suuren taistelu
Kymijoesta (2015).

SAKARI VIINIKAINEN

Kalevankankaan verilöylystä
talvisodan taisteluihin
Keski-Suomen Rykmentti ja
Suomen sotaväen synty
360 sivua | 92.7
Ilmestyy 3/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824911

*9789523824911*
ISBN äänikirja 9789523825345
ISBN e-kirja 9789523824928
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Prinsessasadut loppuvat usein häihin,
joiden jälkeen rakastunut nuoripari elää
onnellisena elämänsä loppuun asti,
halliten puolta valtakuntaa. Todellisuus oli
valitettavan harvoin kuvatun kaltainen.

Kiehtovimmat ja merkillisimmät tarinat
kuninkaallisista naimakaupoista.
Millaista oli elää puolisona vieraassa maassa juonittelujen,
rakastajattarien ja perillisten odotusten keskellä? Kaikilla
tarinoilla ei aina ollut onnellista loppua.
Kirjassa tutustutaan Euroopan historiaan kuningatarten ja
kruununprinsessojen kautta. Ulkopoliittiset siirrot kuljettivat
vuosisatojen ajan nuoria naisia vieraisiin hoveihin. Siellä heiltä odotettiin nöyrää luonnetta, suuria myötäjäisiä ja tervettä
kehoa. Jos kuninkaallinen liitto ei toiminut, saattoi edessä
olla karkotus luostariin tai matka mestauslavalle. Mutta jos
hallitsijan puoliso pelasi korttinsa oikein, hän saattoi nousta
koko valtakunnan johtajaksi.

SATU JAATINEN

Puoli valtakuntaa
Kuninkaallisten puolisoiden
historiaa

Satu Jaatinen on turkulainen toimittaja ja tieto
kirjailija, joka on erikoistunut kuluttamisen ja
viihteen historiaan. Hän on kysytty kuninkaallisasiantuntija, jota pyydetään tavan takaa kommentoimaan esimerkiksi Britannian hovin tapahtumia.
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240 sivua | 99.1
Ilmestyy 4/2023
Sidottu, sivukoko 151 × 225 mm
ISBN 9789523824492

*9789523824492*
ISBN äänikirja 9789523824515
ISBN e-kirja 9789523824508

”

Entä silloin, jos mies ei toimikaan kuin kone?

Mitä tapahtuu parisuhteelle, kun miehellä ei
seiso?
Vaikka erektiohäiriöt ovat tavallisia, niistä ei puhuta avoimesti. Tämä kirja rikkoo tabun. Peniksen viisaus käsittelee
intiimejä kysymyksiä arastelematta ja lämpimästi.
Kirjan ytimen muodostavat miesten ja naisten aidot kokemukset ongelmista. Miehet kuvaavat omin sanoin, mitä
seksuaalisuus heille merkitsee ja millaisia ratkaisuja he ovat
rakkauselämäänsä löytäneet. Kumppanit puolestaan kertovat,
miten he ovat reagoineet ja pyrkineet olemaan avuksi. Vaikka
jokainen kertomus on omakohtainen ja erilainen, jokaisessa
on jotain samaistuttavaa.
Kirja käy lisäksi yleistajuista vuoropuhelua lääkäreiden, seksuaaliterapeuttien, seksityöntekijöiden ja tutkijoiden kanssa.
Se paneutuu eturauhassyöpään sairastuneiden miesten ja heidän kumppaniensa muuttuneeseen todellisuuteen. Se pohtii
mieskuvan murrosta ja käy ostoksilla seksikaupassa.
Peniksen viisaus lisää niin miesten kuin naistenkin ymmärrystä siitä, mitä itse kukin voi tehdä parantaakseen omaa ja
kumppanin seksuaalista nautintoa.

HELEN PARTTI

Peniksen viisaus
220 sivua | 59.35
Ilmestyy 2/2023
Sidottu, sivukoko 135 × 215 mm
ISBN 9789523824751

K UVA: LIISA TAK ALA

*9789523824751*
Helen Partti on vapaa
toimittaja ja kirjailija.

ISBN äänikirja 9789523824775
ISBN e-kirja 9789523824768
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Tunnista linnut helposti laadukkaiden
kuvien, lajikuvausten ja äänten avulla.
Havainnollinen teos Suomen pesimälajistosta ja vuotuisista
vierailijoista. Linnut esitellään näyttävin kuvin, ja mukana
ovat myös äänet ja levinneisyyskartat.
Suomen pesimälajisto käsittää noin 250 lajia, jotka kaikki
ovat mukana parimäärätietoineen. Lisäksi esitellään vuotuiset läpimuuttajat ja vierailijat. Linnut on helppo tunnistaa
näyttävistä valokuvista. Lajitekstissä kerrotaan lisäksi lintujen
käytöksestä ja uhanalaisuudesta. Vuotuinen esiintyminen on
helppo hahmottaa selkeästä grafiikasta. Levinneisyyskartat
kattavat myös Suomen lähialueet ja kertovat väreillä lajien
esiintymisen eri vuodenaikoina.
Lintujen äänet löytyvät näppärästi QR-koodeilla.
Tero Linjama on jyväskyläläinen tietokirjailija, kokenut
lintuharrastaja, luonto-opas ja äänittäjä. Jussi Murtosaari
on jyväskyläläinen ammattiluontokuvaaja ja tietokirjailija,
jonka mieliaiheita ovat eläimet, erityisesti linnut, perhoset ja
nisäkkäät.

TERO LINJAMA,
JUSSI MURTOSAARI

Lintuharrastajan lajiopas
350 sivua, nelivärinen | 58.12
Ilmestyy 3/2023
Sidottu, sivukoko 170 × 240 mm
ISBN 9789523824614

*9789523824614*
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KUVAT: JUSSI MURTOSAARI

NOK K AVARP U N EN

PUUK I I P I J Ä

POH JAN TIKKA

R IS KIL Ä
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KUVA : M AT T I A LA SA A RELA

Upea tietoteos Suomen metsien äänettö
mistä saalistajista.
Pöllöt liikkuvat lähinnä hämärässä, eikä suuri osa suomalaisista ole koskaan nähnyt niitä luonnossa. Nyt niihin tutustuminen onnistuu tarvitsematta valvoa yökausia. Kirja esittelee
kaikki kymmenen Suomessa pesivää pöllölajia upeilla kuvilla
ja mukaansatempaavilla teksteillä.
Miten mikään voi kuulla hiiren liikkuvan hangen alla jopa
sadan metrin päästä? Tai lentää säkkipimeässä metsässä
törmäilemättä puihin? Pöllöt kykenevät näihin, ja niillä on
monia muitakin hämmästyttäviä taitoja. Ulkonäkökin eroaa
selvästi muista linnuista – silmien suuntautuminen eteenpäin
tekee pöllöistä poikkeavan näköisiä. Huipputekijöiden kattava teos on suunnattu kaikille luonnosta kiinnostuneille.
Kirjan tekijöinä on kaksi kovan luokan lintukuvaajaa ja huipputason tutkija, joka on erikoistunut lintujen fysiologiaan.
Kolmikko on julkaissut useita suosittuja lintukirjoja sekä
yhdessä että erikseen. Kuvat ovat ammattiluontokuvaajan ja
luontomatkailuyrittäjän Jari Peltomäen ja arkkitehti Matti
Alasaarelan käsialaa. Kirjan pöllöjen fysiologiaa ja käyttäytymistä koskevat tekstit ovat Oulun yliopiston professorin Esa
Hohtolan laatimia.

MATTI ALASAARELA, ESA
HOHTOLA, JARI PELTOMÄKI

Pöllöt
Metsiemme hiljaiset saalistajat
200 sivua, nelivärinen | 56.8
Ilmestyy 3/2023
Sidottu, sivukoko 240 × 210 mm
ISBN 9789523824621

KUVA: J ARI PELTOMÄK I

*9789523824621*
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KUVAT: MATTI POUTVAARAN PERIKUNTA

Suomen tunnetuimman maisema- ja
kotiseutuvalokuvaajan kiehtova elämä.
Matti Poutvaaran tarinan ja kuvien kautta herää henkiin
menneen ajan Suomi, jota ei enää ole.
Miten itseoppineesta puolustusvoimien valokuvausteknikosta, Matti Poutvaarasta (1909–1989), kasvoi yksi Suomen
jälleenrakennuskauden tunnetuimmista ja tuotteliaimmista maisema- ja kotiseutuvalokuvaajista? Poutvaaran pitkää
uraa luotaava teos vie lukijan matkalle, jossa liikutaan mm.
Karjalan maisemista Lappiin, sodista ja ilmavoimien tiedustelusta kameraseuroihin sekä valokuvakirjoista ja postikorteista kotimaan matkailun edistämiseen. Samalla kirja avaa
näkökulmia 1900-luvun suomalaiseen valokuvauksen historiaan ja luo ainutlaatuisen ajankuvan menneestä Suomesta.
FT Antti Vallius on tietokirjailija ja taidehistorian tutkija.
Kirjoissaan ja tutkimuksissaan hän on ollut kiinnostunut
erityisesti maisemaan ja valokuvaukseen liittyvistä teemoista
sekä ylipäänsä ympäristön kuvallisesta esittämisestä.

ANTTI VALLIUS

Pilvien kuvaaja
Matti Poutvaaran
elämä ja taide
350 sivua | 75.79
Ilmestyy 4/2023
Sidottu, sivukoko 195 × 260 mm
ISBN 9789523825109

*9789523825109*
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Kurkista @kotiografin leikkisään kotiin ja
puutarhaan.
Talosta kodiksi on aikuisten asumisunelmia käsittelevä kokonaisuus, joka saa katsomaan kotia toisin silmin, inspiroitumaan sekä kokeilemaan uutta.

K UVAT: J ARI SAARELAINEN

Myynti-ilmoituksessa oli kuva keltaisesta puutalosta ja sen
puolipyöreästä parvekkeesta. Taloa ympäröi puutarha, jossa
oli taivasta tavoitteleva nurmikko ja riehumaan rientäneet
perennat. Talokaupat syntyivät ja alkoi sisustusseikkailu, jolla
ei ole loppua. Talo muuttui persoonalliseksi kodiksi, mistä ei
puutu huumoria ja leikillisyyttä. Koti elää ja muuttuu vuodenaikojen mukaan, yllättäen ja hellien asujiaan. Jari rohkaisee
esimerkillään jokaista toteuttamaan sisustusunelmia, -ideoita
ja -visioita, tekemään kodista ja puutarhasta omannäköiset.

Jari Saarelainen on ammatiltaan koreografi ja tanssinopettaja, mutta kutsuu itseään
myös kotikeijuksi. Tärkeimpänä
teoksenaan hän pitää omanlaista
elämää, jota laveeraa välillä suurella pensselillä. Jari unelmoi, fiilistelee ja haaveilee, ja on samalla
täydellisen onnellinen juuri näin.
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JARI SAARELAINEN

Talosta kodiksi
Kotiografin askelin
176 sivua, nelivärinen | 68.4
Ilmestyy 2/2023
Sidottu, sivukoko 195 × 260 mm
ISBN 9789523824553

*9789523824553*

Luo runoutta puutarhaan sen omilla
ehdoilla.
Anna ruusujen kiipeillä puihin ja niittykukkien hiipiä puutarhaasi. Rakenna oma paikkasi yhdessä luontoäidin kanssa.
Kirja kannustaa rennompaan puutarhasuunnitteluun sekä
harmoniaan luonto huomioiden.
Puutarhassa tapahtuu paljon toukokuusta elokuuhun, mutta
muuten siellä on hiljaista. Tämä kirja opastaa rakentamaan
puutarhan, josta voit nauttia ympäri vuoden, olipa sinulla
pieni rivitalonurkkaus tai suuri kotipiha. Aloita luomalla selkeä perusrakenne, sijoita sinne haluamasi toiminnot ja lisää
sitten oikeanlaisia kasveja. Ellen Forsström neuvoo, miten
työskentelet luonnon kanssa, et sitä vastaan. Silloin puutarhasi on aina kaunis, ympäri vuoden – myös jouluaattona.
Puutarhatoimittaja ja -runoilija Ellen Forsström lähestyy
puutarhakasveja ja piha-askareita runollisen kielen ja kauniiden kuvien avulla. Hän haluaa näyttää, että puutarhanhoito
voi antaa ihmiselle mielenrauhaa ja sisältöä elämään arkipäivän vaatimusten keskellä. Ellen asuu Lidköpingissä Ruotsissa.

ELLEN FORSSTRÖM

Puutarhan kauniit
vuodenajat
Ideoi, toteuta ja nauti
puutarhastasi
112 sivua | 67.3
Ilmestyy 3/2023
Sidottu, sivukoko 195 × 224 mm
ISBN 9789523824546

KUVA: MAJ A FO RSSTR ÖM

Alkuperäisteos: Vacker trädgård
året om
Suom. Mirka Lahti

*9789523824546*
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KEVÄÄN 2023 POKKARIT
JANNE ”NACCI” TRANBERG

Dead End
Päätepysäkki
Bestseller! Suomen seuratuimman rikollisen raadollinen ja kaunistelematon kuvaus paostaan, kiinnijäämisestään sekä Katiskaoikeudenkäynnissä langenneesta pitkästä uudesta tuomiostaan. Janne
Tranberg on moottoripyöräjengi Cannonballin entisiä johtohahmoja,
joka etsintäkuulutettiin alun perin talousrikossyytteiden perusteella.
320 sivua | T99.1
Ilmestyy 2/2023
Nidottu, sivukoko 110 × 178 mm
ISBN 9789523825468

*9789523825468*

SINI AHLQVIST, SATU KRAUTSUK, JESSE MÄNTYSALO

Lusu
Rikollispomon kaksoiselämä
Vasta murhan jälkeen lapsille selvisi, ettei isä ollutkaan töissä lelutehtaalla. Hän oli raskaan sarjan rikollinen. Osmo Ahlqvist eli Lusu oli
yksi maan tunnetuimpia rikollisia, mutta hänen omat lapsensa eivät
tienneet isänsä kaksoiselämästä. Kaksi rikostoimittajaa ja Ahlqvistin
tytär lähtevät Lusun erikoisen elämän jäljille.
250 sivua | T99.1
Ilmestyy 5/2023
Nidottu, sivukoko 110 × 178 mm
ISBN 9789523825475

*9789523825475*
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KEVÄÄN 2023 POKKARIT
SEPPO JOKINEN

Pahasti tehty
”Jokisen Tampereelle sijoittuvilla rikosromaaneilla on laaja lukijakunta,
jota kymmenosainen tv-sarja Koskinen on kasvattanut entisestään. Kun
tartun Jokisen uutuuteen, jännitän sitäkin, että säilyykö taso. Se ei ole itsestään selvää, kun ”Pahasti tehty” on tekijän 27. komisario Koskisesta kertova
dekkari. Mutta sivu sivulta vakuutun: kyllä säilyy, ellei paranekin.”
– MAASEUDUN TULEVAISUUS
370 sivua | T84.2
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JARKKO SIPILÄ

Kahdesti tapettu
”Sipilän viimeinen! Se on täysiverinen Takamäki-dekkari, ja sellaisena sopiva päätös sarjalle, jonka ei ollut määrä päättyä vielä. -- Pitkään jatkuneen
poliisiromaanisarjan pitäminen kiinnostavana ja laadukkaana ei ole ihan
pieni saavutus. Seppo Jokinen ja Jarkko Sipilä ovat tähän meillä kyenneet.”
– HELSINGIN SANOMAT
300 sivua | T84.2
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Kustantaja

Kustantaja

Kustannuspäällikkö

Juha Janhonen
puhelin 040 843 0139
juha.janhonen@docendo.fi
Elämäkerrat, historia,
yhteiskunta, urheilu, IT,
tilauskirjat

Juha Virkki
puhelin 040 508 3866
juha.virkki@docendo.fi
Fiktio, tiede, yhteiskunta,
kulttuuri, luonto, ruoka ja
juoma

Heli Bergius
puhelin 050 371 6561
heli.bergius@docendo.fi
Fiktio, terveys ja hyvinvointi,
elämäntaito, lemmikit, lastenkirjat,
sisustaminen ja puutarhanhoito

Kustantaja

Tuottaja

Jouni Tervo
puhelin 050 461 8646
jouni.tervo@docendo.fi
Dekkarit, rikostietokirjat

Tuomas Marjamäki
puhelin 040 557 7086
tuomas.marjamaki@docendo.fi
Elämäkerrat, henkilökuvat, populaarikulttuuri

Otamme vastaan mielenkiintoisia käsikirjoituksia ja pitkälle mietittyjä kirjaehdotuksia.
www.docendo.fi
Docendo on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.
Docendo

@DocendonKirjat

docendon_kirjat

Myynti ja markkinointi

Mediasuhteet

Mediasuhteet

Mika Tiilikka, myyntipäällikkö
puhelin 040 843 0154
mika.tiilikka@docendo.fi

Annika Back, tiedottaja ja
viestintäpäällikön sijainen 1.12.2022 asti
puhelin 040 412 6123
annika.back@docendo.fi

Veera Tossavainen, viestintäpäällikkö
1.12.2022 alkaen
puhelin 040 728 0924
veera.tossavainen@docendo.fi

Asiakaspalvelu

Kustannustoimittaja

Kustantaja

Auli Nykänen
puhelin 044 727 0250
auli.nykanen@docendo.fi

Johannes Silvennoinen
puhelin 040 706 9746
johannes.silvennoinen@docendo.fi

Harri Simola
puhelin 040 843 0148
harri.simola@docendo.fi

YHTEYSTIEDOT

Jälleenmyyjien tilaukset

Docendo
Piippukatu 7 A 7
40100 Jyväskylä

Kirjavälitys Oy
puhelin 010 345 1520
asiakaspalvelu@kirjavalitys.fi

asiakaspalvelu 044 727 0250
sähköposti info@docendo.fi
www.docendo.fi

Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja, kaikki oikeudet
muutoksiin pidätetään.

Arvostelukappale-, lisätieto- ja haastattelupyynnöt: tiedotus@docendo.fi.
Kansikuvat, julkistusaikataulu ja tiedotteet: www.docendo.fi
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