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Viiden vuoden merkkipaalu
Oppian-kustantamo täyttää viisi vuotta tammikuussa 
2023. Kuluneiden vuosien aikana olemme ehtineet 
julkaista yli 200 painettua teosta, ja niiden lisäksi myös 
vinon (joskin virtuaalisen) pinon e-kirjoja.

Viisivuotias ihmistaimi on usein utelias, innokas ja 
nopea liikkeissään. Maailmasta hän on ehtinyt oppia jo 
jonkin verran, mutta paljon on vielä kokematta. 

Samoja piirteitä on helppo nähdä kustantamossakin. 
Viiteen vuoteen mahtuu yrityksiä ja erehdyksiä, mutta 
myös ilahduttavia onnistumisia. Lukijoilta saatu palaute 
ja yhteistyö mahtavien kirjantekijöiden kanssa kannus-
tavat jatkamaan pää pystyssä kohti uusia seikkailuja.

Erityisen iloinen ja ylpeä olen siitä, että Oppian on 
onnistunut julkaisemaan teoksia, joita moni kustantaja 
ei olisi uskaltanut ottaa listoilleen. Ukrainalainen 
käännösrunous, lukuisat selkokirjat, kokeellinen proosa tai kurdinkielinen aapinen eivät ole ehkä myynti-
menestyksiä, mutta jokainen kirja on jättänyt maailmaan jälkensä. 

Keväällä 2023 Oppian julkaisee mm. Etsuko Sugimoton ainutlatuiset muistelmat, jotka kertovat, millaista oli 
varttua samuraiperheen tyttärenä 1800-luvun Japanissa, jossa perinteet hallitsivat nuoren naisen elämää. 
Ukrainankielisiä lukijoita ilahduttaa kaksikielinen versio Wanda Gágin lastenkirjasta, Annika Welling vie 
lukijansa seikkailulle Pohjois-Italiaan, Ville-Veikko Liekkisen tarinat kääntävät arkitodellisuuden nurinniskoin 
ja Radcly� e Hallin novelleissa etsitään tietä vapauteen ahdasmielisen ympäristön paineista. 

Kotimaisista klassikoista julkaisemme uudestaan mm. Aaro Hellaakosken runoutta ja Vilho Helasen salapoliisi-
romaanit. Luettelon lopusta löydätte myös pienen valikoiman aiemmin ilmestyneistä kirjoistamme. 
Teoksiimme voitte tutustua tarkemmin osoitteessa oppian.� .

Antoisia lukuhetkiä!

Tuomas Kilpi
Kustantaja, Oppian

Kaksikielinen lastenkirja 
– suomeksi ja ukrainaksi 

Vanha mies ja vanha nainen toivovat kissaa lemmikiksi. Mutta mitä tapahtuu, kun heillä 
onkin satoja, tuhansia ja miljoonia kissoja? Tämä kaksikielinen versio Wanda Gágin 

lastenkirjasta kertoo tarinan sekä suomeksi että ukrainaksi.

Стареньке подружжя захотіло завести собі котика. Але що трапиться, якщо у них 
з’являться сотні, тисячі або мільйони котів? Двомовне видання містить переклад 

фінською та українською мовами.

Wanda Gág: 
Miljoonia kissoja – Мільйони котів

Ukrainankielinen käännös Olena Bahriantseva
Suom. Tuomas Kilpi

84.72 • 84.2 • nid. • 1/2023
ISBN 978-951-877-850-2
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Lombardian lumoissa
Annika Wellingin kirja on sukellus elämään Liguriassa ja Lombardiassa. Pohjois-Italian 

auringon hehku, historiaa huokuvat kaupungit, mahtavat maisemat, houkuttelevat herkut 
ja ihanat ihmiset hurmaavat niin lukijan kuin kertojankin. Asuessaan Italiassa Welling 
on päässyt perehtymään sekä paikallisen perhe-elämän pyörteisiin että työpaikkojen 
toimintatapoihin. Kirja tarttuu lukijaa olkapäistä, antaa poskisuudelman ja tempaisee 

mukaansa seikkailuun, kiitämään skootterin satulassa kohti hiekkarantoja ja oliivilehtoja, 
focacciapala yhdessä kädessä ja gelatokuppi toisessa.

Annika Welling: 
Löydät minut oliivilehdosta

46.2 • nid. • 3/2023 
ISBN 978-951-877-843-4

Annika Welling (s.1986) on riihimäkeläinen esikoiskirjailija 
ja koulutukseltaan kansainvälisen liiketoiminnan 
tradenomi. Kirjoituskärpänen puraisi jo lapsena ja 
Wellingin novellisarjoja on julkaistu aiempina vuosina 
nuortenlehdessä. Kirjoittamisen lisäksi harrastuksiin 
lukeutuvat aktiivinen lukeminen ja luonnossa liikkuminen 
koiran kanssa. Welling on asunut Italian lisäksi kolme 
vuotta Lapissa ja kertoo olevansa ulkoilmaihminen, jolla 
on läheinen suhde luontoon.

Sitten arvon hissi pysähtyi. Tuosta noin vain. Olimme 
katselleet kaikki toisiamme hieman hölmistyneinä kuin 
kysyen, kuka olikaan joukosta se, joka halusi poistua 
kyydistä kolmannen ja puolikkaan kerroksen kohdalla, 
kunnes rouva takanani reagoi tilanteeseen ensimmäisenä 
ja vinkaisi ääni vapisten, että jumissa oltiin. ”L´ascensore 
si é rotto!”. Siihen levisi. Hienoa. Rautahermoinen Juulia 
painoi punaista hätänappulaa hissin seinässä sillä aikaa 
kun hammaslääkäri haroi villejä kiharoitaan pois silmiltä. Ei 
sillä, että tilanteessa olisi ollut mitään nähtävää. Valot olivat 
välkkyneet hieman, mutta taisivat jäädä sitten palamaan 
puhtaasta säälistä meitä neljää vankia kohtaan, joiden 
aamukiireet olivat päättyneet kuin seinään. Tai pikemminkin 
jumiutuneeseen vaijeriin. 
Nojailin Juulian selkään ja yritin edelleen olla litistämästä 
selkäni takana hieman huohottavaa signoraa, joka 
oli saada paniikkikohtauksen. Onneksi hänellä oli 
kädessä focacciapussi, johon olisin voinut pyytää häntä 
hengittämään tiukan paikan tullen. Hissin seinässä 
olevassa metallikyltissä ilmoitettiin tilaan mahtuvan 
enimmillään kuusi henkilöä, mutta mielikuvitukseni ei ollut 
riittänyt sillä hetkellä käsittämään, kuinka kummassa se 
olisi onnistunut ilman, että ne kaksi lisämatkustajaa olisivat 
kavunneet istumaan jo meidän paikalla olevien olkapäille. 
Päätin olla miettimättä sitä asiaa sen enempää ja höristin 
korviani, sillä hissin seinästä kuului juuri silloin miehen 
ääni. Hammaslääkäri osoitti olevansa tarinan sankari ja 
ryhtyi vilkkaaseen dialogiin kaiuttimesta räsähtelevän 
äänen kanssa. Apua oli tulossa. Palokunta ja ehkä 
ambulanssikin. Piti odotella korkeintaan kymmenen 
minuuttia. Ei ollut mitään hätää. Olivatko kaikki kunnossa? 
Kerroimme, että olimme kunnossa, vaikka en ollutkaan 
aivan varma signorasta, joka oli puristanut olkapäätäni 
kouristuksenomaisesti niin lujaa, että siihen oli sattunut. 
Hammaslääkäri alkoi huokailla ja mieleeni juolahti, että niin 
pienessä tilassa happi voisi loppua pian, jos palokunnalla, 
poliisilla, carabinierilla ja ambulanssilla kestäisi vielä 
pitkään päästä paikalle. Ei ollut enää aivan selvää, kuka 
meitä saapuisi auttamaan, mutta joku oli varmasti tulossa. 
Hissin ulkopuolelta portaikosta kuului askeleita ja osa 
matkatoimiston väestä alkoi huhuilla sieltä huolestuneesti. 
Ilmoitimme Juulian kanssa kuorossa, että tulisimme 
töihin hieman myöhässä sinä aamuna. Tässä oli sattunut 
tällainen välikohtaus.
 
Annika Welling: 
Löydät minut oliivilehdosta:
Elämää ja arkea Pohjois-Italiassa



Vahva esikoisteos
Ville-Veikko Liekkisen esikoisteos on kokoelma yllättäviä novelleja, joissa todellisuus 
taipuu monelle mutkalle. Huumorin, fantasian ja kauhunkin sävyttämissä tarinoissa 

keksitään laite, joka palauttaa unohtuneen ilon, karvainen mörkö kohtaa pienen tytön ja 
Simo Paunikko järjestää hämmentävän marionettiesityksen. 

Ville-Veikko Liekkinen: 
Ilotin

84.2 • nid. • 3/2023 
ISBN 978-951-877-855-7

Ville-Veikko Liekkinen on uusi tulokas Suomen 
kirjailijakentällä. Hänen lempilapsiaan ovat tarinat, jotka 
päällisin puolin saattavat vaikuttaa hieman oudoilta, mutta 
joiden keskiössä sykkii kuitenkin lämmin sydän. Liekkisen 
omalaatuisten novellien pohjalta voi löytää suurempia 
teemoja mm. anteeksiannosta, surusta ja peloista. 
Kirjoittamisen lisäksi Ville-Veikko tunnetaan vahvoihin 
lyriikoihin nojaavista suomenkielisistä indie-folk-
lauluistaan. Hän julkaisee aktiivisesti uutta musiikkia 
ja keikkailee omien laulujensa pohjalta mies ja kitara 
-perinteen mukaisesti.

Ilotin oli syntynyt tarpeeseen, ja sitä tarvetta se oli myös 
täyttänyt. Ilo oli olemassa, mutta ajoittain, ja joillekin se oli 
aivan liian kaukana tai haudattuna niin syvälle maahan, että 
sen lämpö ehti haihtua ennen pintaa. 
Ilotin toi sen lähelle silloinkin, kun sen luuli jo iäksi kuolleen. 
Mutta nyt sen teho hiipui, ja se pelotti Klausia ja Hannaa. 
“Ehkä me voidaan muuttaa vielä jotain?” Hanna sanoi 
kääntäen katseensa Ilottimen suuntaan. “Ehkä siihen voi 
lisätä tehoa. Ehkä sen pystyy kohdistamaan tarkemmin. 
Ehkä me ei olla vain yritetty tarpeeksi.” 
Klaus tuumi. Otsaan ilmestyneet rypyt kertoivat siitä omalla 
kielellään. 
Ehkä Hanna oli oikeassa, ja se mitä heidän pitäisi tehdä, oli 
yrittää hiukan enemmän. 

Ville-Veikko Liekkinen: 
Ilotin



Elämää samuraiperheessä
Etsuko Sugimoto (1874-1950) syntyi Japanissa samuraiperheeseen, mutta muutti 

myöhemmin Yhdysvaltoihin mennäkseen naimisiin japanilaisen liikemiehen kanssa. 
Muistelmissaan Sugimoto kuvaa tarkasti lapsuuttaan, nuoruuttaan ja elämäänsä kahdessa 

erilaisessa kulttuurissa. Samurain tytär -kirja tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua 
elämään Japanissa uuden ajan kynnyksellä.

Etsuko Sugimoto: 
Samurain tytär

Suom. Mika Korhonen
99.1 • nid. • 2/2023 

ISBN978-951-877-854-0

Etsuko Sugimoto syntyi vuonna 1874 Nagaokan 
kaupungissa vanhaan samuraisukuun, joka oli juuri 
menettänyt sekä yhteiskunnallisen että taloudellisen valta-
asemansa.
Meiji-restauraatiossa maata satojen vuosien ajan 
hallinnut Tokugawa-dynastia syöstiin vallasta. Prosessi oli 
väkivaltainen ja johti sisällissotaan, joka riehui vuodesta 
1866 vuoteen 1869. Sugimoton suku oli sodassa 
epäonnekseen häviäjien puolella. 
Restauraation myötä Japani aloitti siirtymän 
feodaaliajasta kohti modernia, ulkomaailmaan avautuvaa 
teollista markkinataloutta. Samuraisuvussa perinteiden 
vaikutus eli kuitenkin vahvana, ja Etsuko Sugimoton 
lapsuus olikin vuosisatojen aikana hioutuneiden 
konventioiden kahlitsemaa.

Sivistyksen kunnioitus oli Japanissa tuohon aikaan niin 
suurta, että jopa käyttämiämme välineitä pidettiin lähes 
pyhinä. Minun oli tarkoitus tehdä kaikki työt tänä päivänä 
itse, mutta ystävällinen Ishi kierteli ympärilläni ja auttoi 
minua kaikin tavoin tekemättä itse työtä. Lopulta menimme 
kuistille, josta oli näkymät puutarhaan. Kaikkialla oli syviä 
kinoksia. Muistan, miltä bambupuut näyttivät latvoineen, 
jotka olivat niin lumen peitossa, että ne olivat kuin laajalle 
levittäytyneet sateenvarjot. Kerran tai kaksi terävä rasahdus 
ja lumen roiskuminen harmaata taivasta vasten kertoi, 
että jokin runko oli murtunut liian raskaan taakkansa alla. 
Ishi otti minut selkäänsä, työnsi jalkansa lumikenkiinsä ja 
kahlasi hitaasti sinne, missä pääsin puun matalalle oksalle, 
josta nostin kourallisen täysin puhdasta, koskematonta 
lunta, juuri taivaalta satanutta. Tämän lumen minä sulatin 
kynäilyäni varten. Minun olisi pitänyt kahlailla hangessa 
itse, mutta Ishi teki sen.
Koska ruumiillisen mukavuuden puute merkitsi mielen 
inspiraatiota, kirjoitin tietenkin huoneessa, jossa ei ollut 
tulta. Arkkitehtuurimme on trooppista alkuperää, joten 
pienen hehkuvan hiilipannun puuttuminen laski lämpötilan 
yhtä kylmäksi kuin ulkona. Japanilainen kirjoittaminen 
on hidasta ja huolellista työtä. Palellutin sormeni sinä 
aamuna tietämättäni, kunnes katsoin taakseni ja näin hyvän 
hoitajani itkevän hiljaa katsellessaan purppuran väristä 
kättäni. Lasten, jopa minun ikäisteni, koulutus oli tuohon 
aikaan ankaraa, emmekä minä tai hän liikkuneet, ennen 
kuin olin saanut tehtäväni valmiiksi. Sitten Ishi kääri minut 
isoon pehmeään kimonoon, joka oli lämmitetty, ja kiidätti 
minut isoäitini huoneeseen. Siellä sain kulhollisen kuumaa, 
makeaa riisivelliä, jonka isoäitini oli itse valmistanut. Kylmät 
polveni tunkeutuivat paksun peiton alle, joka peitti upotetun 
tulipesän. Söin velliä samalla, kun Ishi hieroi jäykkää kättäni 
lumella.
Kukaan ei tietenkään koskaan kyseenalaistanut tämän 
tiukan kurin tarpeellisuutta. Mutta luulen, että se aiheutti 
joskus äidilleni mielipahaa, koska olin herkkä lapsi.
 
Etsuko Sugimoto: 
Samurain tytär



Armoton rikollisjärjestö 
hallitsee Helsingin satamaa. 
Tappajien uhriksi joutuvat niin 
amerikkalainen perämies kuin 
suomalainen komisariokin.
Vain Kaarlo Rauta voi ratkaista 
arvoituksen, joka uhkaa jopa 
hänen perhettään.  

Ristilukin arvoitus
84.2 • nid. • 1/2023 
ISBN 978-951-877-830-4

Vilho Helasen klassisessa 
dekkarissa varatuomari 
Kaarlo Rauta sukeltaa syvälle 
hurjaan salaliittoon. Viekkaat 
vakoilijat ja sitkeät sankarit 
ottavat mittaa toisistaan 
kamppailussa, jossa on pelissä 
koko Suomen turvallisuus.

Helsingissä tapahtuu
84.2 • nid. • 1/2023 
ISBN 978-951-877-829-8

DEKKARI-
KLASSIKOT
TAAS 
SAATAVILLA
Vilho Helanen (1899 – 1952) oli suomalaisen rikoskirjallisuuden 
uranuurtaja. Kirjailijana, poliitikkona ja journalistina vaikuttanut Helanen 
julkaisi ensimmäisen dekkarinsa Helsingissä tapahtuu vuonna 1941 
kirjailijanimellä Heikki Aksila. 

Helasen teokset ovat täynnä kiehtovaa ajankuvaa 1940-luvun Suomesta. 
Intohimo ja ahneus ajavat ihmisiä julmiin tekoihin niin suuressa 
Helsingissä kuin pienillä paikkakunnillakin. Pääkaupunkia Helanen kuvaa 
erityisen tarkasti; hän johdattaa lukijan sekä nuhruisiin satamakuppiloihin 
että hienostuneisiin kirjallisiin salonkeihin. 

Myös sotavuosien poliittiset jännitteet näkyvät kirjoissa: ulkomaiset 
tiedustelupalvelut ja vieraiden valtioiden sotilaat ovat usein tavalla tai 
toisella mukana tapahtumissa. Jopa kansainvälinen huumekauppa 
ulottaa lonkeronsa Suomeen saakka.

Oppian julkaisee vuonna 2023 kaikki Helasen kahdeksan 
salapoliisiromaania uusina painoksina.

Mutta minä olen nyt vihainen. Vihainen siksi,  

ettei ole mitään rajoja, joiden sisäpuolelta murhaaja  

on löydettävissä. Kateellisia ammattiveljiä.  

Hylättyjä rakastajattaria. Näiden aviomiehiä.  

Laudalta lyötyjä rakastuneita rampoja.  

Velallisia, joiden velat on pyyhkäisty pois,  

kun velkojan suu on saatu sinetöidyksi.  

Ja piru ties, mitä murhaan valmiita hirviöitä vielä!  

Ei mitään rajoja, sanon minä!

Vilho Helanen: Filmitalon murhenäytelmä

Kirjallinen ilta elokuvastudiolla 
saa murhaavan käänteen, 
kun tappaja iskee tikarin 
Onni Piirron selkään. Yleisön 
joukossa on myös Kaarlo 
Rauta. Varatuomari aikoo 
huolehtia siitä, että syyllinen 
joutuu vastuuseen teostaan.

Filmitalon murhenäytelmä
84.2 • nid. • 1/2023 
ISBN 978-951-877-831-1

Kuuluisa oopperalaulaja saa 
uhkaavia, nimettömiä kirjeitä.
Kaarlo Rauta ei usko vaaran 
olevan todellinen, mutta pian 
hänen vanhaa ystäväänsä 
epäillään kauheasta rikoksesta. 
Voiko Rauta selvittää, mitä 
kohtalon sillalla on tapahtunut?

Kohtalon silta
84.2 • nid. • 1/2023 
ISBN 978-951-877-833-5

Varatuomari Kaarlo Rauta 
matkustaa Pohjanlahden 
rannikolle tutkimaan murhaa, 
josta epäillään paikallista 
nimismiestä. Pian paljastuu 
juonittelujen verkosto, jossa 
ovat mukana salakuljettajat ja 
saksalaiset sotilaat.

Rauhaton rannikko
84.2 • nid. • 1/2023 
ISBN 978-951-877-835-9

Poliisi on ymmällään: Helsinkiin 
virtaa huumaavia aineita, jotka 
tekevät tuhoaan nuorison 
parissa. Varatuomari Kaarlo 
Rauta sukeltaa syvälle teatterin 
ja taiteilijoiden maailmaan 
selvittääkseen murhaavan 
myrkyttäjän salaisuudet.

Kansantuhooja
84.2 • nid. • 1/2023 
ISBN 978-951-877-832-8

Kaarlo Rauta saapuu lyhyelle 
rintamalomalle perheensä 
luokse. Maalaispitäjän 
rauhaa rikkoo kuitenkin 
katoamistapaus, joka paljastuu 
henkirikokseksi. Pian Rauta saa 
tehtäväkseen selvittää, kuka on  
julman juonen takana.

Valvova silmä
84.2 • nid. • 1/2023 
ISBN 978-951-877-834-2

Ministeri Saarkivi on murhattu 
ja kapteeni Rauta kiidätetään 
ratkomaan tapausta. 
Löytyykö syyllinen vieraan 
maan tiedustelupalvelun 
riveistä? Kaarlo ja Inkeri Rauta 
matkustavat Tukholmaan 
saadakseen syyllisen selville.

Kolme laukausta yössä
84.2 • nid. • 1/2023 
ISBN 978-951-877-836-6



Viroa vapauttamassa
Suomalaisilla vapaaehtoisilla oli tärkeä rooli Viron vapaussodassa. Vilho Helasen teos on kattava 

ja perusteellinen katsaus merkittävään vaiheeseen Viron ja Suomen historiassa. Helanen osallistui 
itsekin sotaan, mutta hän täydentää omia havaintojaan toisten suomalaisten kokemuksilla ja 

asettaa konfliktin laajempaan historialliseen kontekstiin.

Vilho Helanen:
Suomalaiset Viron vapaussodassa

97.21 • nid. • 1/2023 
ISBN 978-951-877-840-3

Puolenyön tienoissa alkaa sillanpäässä, sähkölampun alla näkyä tummia hahmoja. Joukko taajenee ja 
tulee pari metriä eteenpäin, etenee vähän, mutta alkaa sitten taas vetäytyä taapäin. Silloin pistämme 
konekiväärit soimaan. Kuuluu sekasortoista melua, joka häipyy sillan pimeään. Jokin tumma möhkäle vain 
jää makaamaan juuri sähkölampun alle. Koetamme kiikarilla saada siitä selkoa, mutta se on mahdotonta.
Niinkuin ainakin pimeässä, ovat täällä havaintojen teossa korvat silmiä paljon etevämmät. Korviensa avulla 
saattaa päättää, että nyt bolshevikiratsumiehet yrittävät jäitse kaupunkiin, sillä rantapenkereeltä kuuluu 
konekiväärien rätinää ja hevosten kavioiden kopsetta. Hyökkäys on torjuttu, sillä konekiväärien tuli on 
verrattain laimeaa. Kaupungista kuuluu aina silloin tällöin räiskettä, patrulli on metsästämässä.
Makaan konekiväärin takana odotellen uutta hyökkäystä. Sillan takaa kuuluu vain epämääräistä kohinaa, 
josta en voi mitään päätellä. Kello kahdelta yöllä kohinan tarkoitus käy selville. Kuuluu kova pamaus, 
muutamaksi sekunniksi lieska valaisee joen, ja silta lentää ilmaan. Komea näky, kun palavat sillankappaleet 
kohoavat puolentoistakymmenen metrin korkeuteen.

Vilho Helanen:
Suomalaiset Viron vapaussodassa



Kirjailijan työstä
Aaro Hellaakoski kertoo tässä teoksessa 
avoimesti elämästään ja tuotannostaan. 

Hellaakoski kuvaa kirjojensa syntyä 
oivaltavasti, tarkasti ja kaunistelematta. Runon 

historiaa -kirja on tärkeä osa kotimaisen 
kirjallisuuden historiaa ja arvokasta luettavaa 

kaikille kirjailijan työstä kiinnostuneille.

 Aaro Hellaakoski: 
Runon historiaa

86.2 • nid. • 1/2023 
ISBN 978-951-877-837-3

AARO HELLAAKOSKI
Aaro Hellaakoski oli todellinen monilahjakkuus: 
kirjailija, tutkija, opettaja, kuvataitelija ja kriitikko. 
Ainutlaatuisen uran suomalaisessa kirjallisuudessa 
ja tiedemaailmassa luonut Hellaakoski uudisti 
kotimaista runoutta, tutki vesistöjä ja jääkauden 
vaikutuksia maaperään, kirjoitti oivaltavia esseitä ja 
opetti nuoria koululaisia.

Vuonna 1928 ilmestynyt kokoelma Jääpeili toi 
kubistiset, kansainväliset vaikutteet kotimaiseen 
lyriikkaan.Tämän jälkeen seurasi pitkä hiljaisuus, 
kunnes Hellaakoski alkoi taas julkaista runojaan 
1940-luvulla. Kirjoitustyö jatkui seuraavalle 
vuosikymmenelle, runoilijan kuolinvuoteen asti.

Hellaakosken asema suomalaisen kirjallisuuden 
historiassa on kiistaton, mutta hänen teoksensa 
ovat olleet pitkään loppuunmyytyjä. 

Oppian tuo suuren kirjailijan tuotantoa 
nykylukijoiden saataville julkaisemalla kolme 
Hellaakosken keskeistä kirjaa.

Kootut runot
Aaro Hellaakosken runot puhuttelevat lukijoita 
vuosikymmenestä toiseen. Tämä teos sisältää 
Hellaakosken olennaisen tuotannon, jonka kehitys 
piirtää loistavan kaaren kotimaisen lyriikan historiaan.

Aaro Hellaakoski: 
Runot
82.2 • nid. • 1/2023 
ISBN 978-951-877-839-7

Elämän keskipäivä,
sinä lähestyt totisin kasvoin,
mutta silmäsi ovat kuin armaani silmät,
tummat ja syvät.

Elämän keskipäivä,
tulen eteesi hiljaisena miehenä,
köyhänä ja laihtuneena,
uskaliaana yhäti,
mutta vailla uhmamieltä.

Sanoja sanoista
Aaro Hellaakoski käsittelee tässä klassisessa 
esseekokoelmassaan kotimaista kirjallisuutta 

monelta kannalta. Suuri runoilija löytää yllättäviä 
näkökulmia niin erotiikkaan Aleksis Kiven 

tuotannossa, Uuno Kailaan lyriikkaan kuin Sakari 
Pälsin poikakirjoihinkin.

 
Aaro Hellaakoski: 

Kuuntelua
86.2 • nid. • 1/2023 

ISBN 978-951-877-838-0



Queer-klassikko
Radclyffe Hall (1880 – 1943) oli uraauurtava englantilainen LGBTQ-kirjailija, joka 

käsitteli teoksissaan usein seksuaalisuutta ja sukupuolirooleja. Neiti Ogilvy löytää 
itsensä -kokoelma sisältää kolme pitkää novellia. Kaikkien tarinoiden päähenkilöt 

etsivät paikkaansa maailmassa, joka tuntuu torjuvan heidät tylysti.  
Kirjan nimikertomus on lesbokirjallisuuden klassikko,  jossa ikääntyvä neiti Ogilvy 

löytää syrjäiseltä saarelta yllättäen reitin menneisyyteen ja intohimoon.

Radclyffe Hall: 
Neiti Ogilvy löytää itsensä

Suom. Anna Laine
84.2 • nid. • 1/2023 

ISBN 978-951-877-826-7

Suuren taiteilijan tarina
Kirjailija Gertrude Stein oli Pablo Picasson läheinen ystävä ja tärkeä tukija. Tässä teoksessa 
Stein kertoo Picasson elämästä ja urasta, mutta pohtii myös taiteilijan tuotannon merkitystä 

ja suuren luomisvoiman lähteitä.

 Gertrude Stein: 
Picasso

Suom. Mika Korhonen
84.2 • nid. • 2/2023 

ISBN 978-951-877-853-3



Euroopan rajoilla
Georgia sijaitsee Euroopan ja Aasian rajalla. Ikivanha maa on historiaa rakastavan 

matkailijan unelmakohde, josta löytyy myös upeaa luontoa ja vieraanvaraisia ihmisiä. 
Mariam Gudzuadzen laatima opaskirja esittelee Georgian tärkeimmät matkakohteet.

Mariam Gudzuadze: 
Matkakohteena Georgia

Suom. Lauri Kaila
48.17• nid. • 3/2023 

ISBN 978-951-877-851-9

Škharan jäätikkö on patikkamatkoista nauttivien ihmisten suosiossa. Vaelluspolku alkaa Ušgulista ja kestää 
noin viisi tuntia. Polku on vaikeustasoltaan helppo, sillä se kulkee vain laakson pohjaa pitkin. Vaikka tie kulkee 
hiekkapolkua, näkymä vuorelle on upea ja kävelyn arvoinen.
Piskuinen Ušgulin etnografinen museo sijaitsee yhdessä Ušgulin vanhimmista rakennuksista, joka on peräisin 
1100-luvulta. Sen kokoelmassa on Svanetin alueen esineistöä keskiajoilta 1800-luvun lopulle. Museo on monen 
mielestä Ušgulin innostavimpia paikkoja.
800-luvulla rakennettu Lamarian kirkko eli Pyhän Jumalanäidin taivaaseenottamisen kirkko seisoo yksinäisellä 
kukkulalla, ympärillään kaunista luontoa ja henkeäsalpaava näkymä Škhara-vuorelle. Kirkko on entistäkin 
arvoituksellisempi ja ainutlaatuisempi, sillä se kylpee usein auringonvalon puutteen takia kynttilänvalossa.
 
Mariam Gudzuadze: 
Matkakohteena Georgia



SELKOKIRJOJA KAIKILLE

SELKOKIRJA

SELKOKIRJA

Anne Frankin elämä
Anne Frankin päiväkirja on yksi maailman 
kuuluisimmista kirjoista. Nyt uusi selkokielinen 
elämäkerta kertoo Annen tarinan.  
Frankin perhe piiloutui ullakolle, kun natsit vainosivat 
juutalaisia. Lahjakas Anne kirjoitti päiväkirjaansa 
koskettavia ajatuksia elämästä ja perheestään.  
Tämä teos on ensimmäinen selkokielinen  
tietokirja Anne Frankista.

Laura Saari: 
Anne Frank (selkokirja)
99.1 • nid. • 4/2023
ISBN 978-951-877-847-2

Lautalla jokea pitkin 
Mark Twainin klassikko nyt selkokielellä! Huck Finn 
karkaa seikkailulle, joka vie hänet lauttamatkalle pitkin 
Mississippi-jokea. Mukana lautalla on orjuutta pakeneva 
Jim, joka kaipaa vapauteen. Voivatko Huck ja hänen 
ystävänsä Tom Sawyer auttaa Jimiä? Teosta ei ole 
aiemmin julkaistu selkosuomeksi.

Mark Twain: 
Huckleberry Finnin seikkailut (selkokirja)
84.2 • nid. • 4/2023 
ISBN 978-951-877-844-1

Seikkailuja 
metsässä
Bambi on nuori kauris, joka kasvaa aikuiseksi 
suuressa metsässä. Monet eläimet varoittavat 
Bambia ihmisten julmuudesta. Felix Saltenin 
klassinen lastenkirja ilmestyy nyt selkokielelle 
mukautettuna.

Felix Salten: 
Bambi (selkokirja)
84.2 • nid. • 4/2023
ISBN 978-951-877-852-6

SELKOKIRJA

Kenguruperhe
Australiassa syntyy pieni kenguru, joka varttuu 
äitinsä pussissa. Margaret Wise Brownin 
lastenkirjassa seurataan kenguruperheen elämää.

Margaret Wise Brown:
Nuori kenguru (selkokirja)
84.2 • nid. • 4/2023
ISBN 978-951-877-849-6

Autiolle saarelle
Kiltti pieni Robinson-possu menee torille 
tekemään ostoksia. Ovela merimies houkuttelee 
Robinsonin laivaan, joka lähtee yllättäen 
merelle. Laivan kokilla on julmia suunnitelmia 
pienen possun varalle. Miten Robinson selviää 
pinteestä? Löytääkö hän turvapaikan autiolta 
saarelta? Beatrix Potterin klassinen lastenkirja 
ilahduttaa nyt selkokielellä.

Beatrix Potter:
Pieni possu Robinson (selkokirja)
84.2 • nid. • 4/2023
ISBN 978-951-877-846-5

SELKOKIRJA

SELKOKIRJA



Suuren sodan 
vaiheet
Toinen maailmansota oli suuri ja verinen 
kamppailu, johon osallistui monia valtioita. 
Sota johti miljoonien ihmisten kuolemaan ja 
mullisti maailman monella tavalla.  
Tämä tietokirja kertoo sodan tärkeimmät 
vaiheet ja tapahtumat selkokielellä.

Jan Lund:
Toinen maailmansota selkokielellä (selkokirja)
90.35 • nid. •  4/2023
ISBN 978-951-877-848-9

Vaihtoehto- 
historiaa
Eurooppa 1300-luvulla: musta surma on 
tappanut suuren osan ihmisistä. Yllättäen 
lännestä purjehtii Atlantin yli laivasto, joka 
tuo mukanaan inkakuninkaan armeijan. 
Pian auringonjumalaa palvovat soturit 
marssivat kohti Roomaa ja Pariisia. Inka on 
selkokielinen vaihtoehtohistoriaromaani, 
jossa eurooppalaiset eivät valloita Etelä-
Amerikkaa, vaan inkojen imperiumi ulottaa 
otteensa meren ylitse.

Tuomas Kilpi:
Inka (selkokirja)
84.2 • nid. •  4/2023
ISBN 978-951-877-845-8

SELKOKIRJA

SELKOKIRJA

Harjoituksia suomen oppimiseen
Suomenopettajan ristikkorumba -kirjat sisältävät opetukseen tarkoitettuja, kopioitavia lisäharjoituksia. 

Harjoitukset auttavat opiskelijoita omaksumaan uusia sanoja sekä puhumaan suomea. 

Katja Pärssinen: 
Suomenopettajan ristikkorumba 1

88.207 • nid. • 1/2023 
ISBN 978-951-877-827-4

Suomenopettajan ristikkorumba 2
88.207 • nid. • 1/2023 

ISBN 978-951-877-828-1

Katso myös:
selkokirjat.fi



KIRJOJA 
VUOSILTA 
2018 – 
2022 

Yhä useampi suomalainen 
uupuu työelämässä. Marjo 
Mattila on koulutukseltaan 
sairaanhoitaja. Työssään 
sosiaalialalla hän on itse 
kokenut kahdesti toistuneen 
työuupumuksen ja 
masennuksen.

ISBN 978-951-877-825-0

Aiemmin suomentamattomia 
Katherine Mansfieldin 
novelleja. Kaikki tarinat 
sijoittuvat lyhyen proosan 
taitajana tunnetun kirjailijan 
synnyinmaahan, jonka ihmisiä, 
luontoa ja kulttuurien kirjoa 
Mansfield kuvaa tarkasti.

ISBN 978-951-877-774-1

Solomon Northup kertoo, 
kuinka hänet siepattiin ja 
myytiin orjaksi 1840-luvulla. 
Kahdentoista orjuudessa 
viettämänsä vuoden jälkeen 
Northup onnistui kuitenkin 
palaamaan vapauteen ja 
perheensä pariin.

ISBN 978-951-877-021-6

Miksi ihmiset hankkivat 
lapsia? Onko lisääntymisen 
taustalla aina oma, aidosti 
vapaa valinta vai myös 
ulkoa tuleva painostus ja 
vallankäyttö? Täytyykö miehen 
olla isä ollakseen kelvollinen 
yhteiskunnan jäsen?
 
ISBN 978-951-877-740-6

Ville Vuorelan teos perustuu 
tekijän luomaan Stalker-
roolipeliin ja sijoittuu  
samaan maailmaan kuin  
Arkadi ja Boris Strugatskin 
klassinen tieteisromaani 
Stalker: Huviretki tien-
pientareelle.

ISBN 978-951-877-805-2

Ensimmäinen suomenkielinen 
Joseph Bidenin elämäkerta. 
USA:n 46. presidentin pitkälle 
uralle mahtuu niin voittoja kuin 
katkeria vastoinkäymisiäkin. 
Biden on menettänyt vaimonsa, 
tyttärensä ja poikansa ja 
saanut viimeisen voitelun.

ISBN 978-951-877-113-8

Taras Ševtšenko on Ukrainan 
kansallisrunoilija. Maaorjaksi 
syntyneestä orpopojasta 
tuli tunnustettu lyyrikko ja 
taidemaalari, joka joutui 
tsaarin julman sortokoneiston 
hampaisiin. Hänen tuotantoaan 
luetaan edelleen laajalti.

ISBN: 978-951-877-824-3

Valokuvia ja piirroksia sadoista 
hyödyllisistä ja jokapäiväisistä 
asioista ja aktiviteeteista 
sekä niiden nimet kolmella 
kielellä. Kirjan aihepiirejä ovat 
mm. ruoka, vaatteet, opiskelu, 
terveydenhuolto, ihmiskeho 
sekä liikenne ja kulkuneuvot.

ISBN 978-951-877-799-4

Professori Joseph A. Tainter 
tutkii useita historiallisia 
yhteiskuntia, jotka ovat 
päätyneet romahdukseen. 
Löytyykö tuhojen taustalta 
yhteisiä, yleispäteviä tekijöitä, 
joilla on merkitystä myös 
nykymaailmassa? 

ISBN: 978-951-877-673-7

George Orwell kuvaa tarkasti 
elämää Euroopassa toisen 
maailmansodan aattona. 
Sotaharjoituksia järjestetään 
ja pommikoneet lentävät 
kaupunkien yllä, mutta elämää 
hallitsevat silti arkiset asiat ja 
toiveet.
 
ISBN 978-951-877-777-2

Oppian on julkaissut viidessä 
vuodessa laajan valikoiman 
kauno- ja tietokirjallisuutta 
sekä oppimateriaaleja. 

Seuraavilla sivuilla on pieni 
otos vuosina 2018 - 2022 
ilmestyneistä teoksistamme.

Kaikkiin saatavilla oleviin 
kirjoihimme voitte tutustua 
kotisivuillamme osoitteessa  
oppian.fi

5V.-vuotiaille

Tutustuteoksiin:oppian.fi



Heidi Nummen kirjan keskiössä 
ovat ihmiset, joita tekijä on 
kohdannut suurkaupunkien 
faveloissa, syrjäisissä 
vuoristokylissä ja vehreissä 
metsissä. Äänessä ovat 
alkuperäiskansojen edustajat, 
homot, lesbot sekä pakolaiset 
ja naisten liike.

ISBN 978-951-877-121-3

Dobar dan on ensimmäinen 
Suomessa julkaistu kroatian 
kielen oppikirja. Aikuis- ja 
itseopiskeluun tarkoitettu 
teos keskittyy matkailijan 
kannalta olennaisiin teemoihin 
ja tilanteisiin. Oppikirjaa 
täydentää erikseen hankittava 
äänite

ISBN 978-951-877-068-1

Hoi – Hollantia aikuisille on 
tarkoitettu aikuis- ja itse-
opiskeluun. Kirja sisältää 
13 kappa letta, sanas tot ja 
tehtävien ratkaisut.
Oppi materiaalia täydentää 
erikseen hankittava 
äänite, joka sisältää mm. 
kuunteluharjoituksia

ISBN 978-951-877-079-7

Iloa ja intoa johtamiseen 
käsittelee sosiaali- ja 
terveysalan henkilöstö-
johtamista hyvien, vaikeiden 
ja hauskojen kokemusten 
kautta. Teoksessa esitellään 
työelämän tilanteita, joihin 
osallistuneet ovat oppineet 
jotain olennaista johtamisesta.

ISBN 978-951-877-047-6

Ensimmäinen suomeksi 
julkaistu tietokirja emeto-
fobiasta eli äärimmäi sestä 
oksennus kammosta. Teos 
sisältää runsaasti tietoa, josta 
on hyötyä emetofoobikoille, 
heidän läheisilleen sekä 
lääkäreille ja kaikille 
emetofobian kohdanneille. 

ISBN 978-951-877-053-7

Olipa kerran maailma joka oli 
pyöreä, niin että sen ympäri 
saattoi kulkea monta kertaa. 
Siellä asui Roosa, joka päätti 
kiivetä korkealle vuorelle. 
Gertrude Steinin  lastenkirja vie 
lukijansa matkalle maailmaan, 
jossa leijonasta luopuminen ei 
ole aina helppoa.

ISBN 978-951-877-001-8

Rakastan lentämistä on Amelia 
Earhartin omaelämäkerta, 
jossa hän käy läpi uransa 
vaiheita ja ennätyksiä 
rikkoneita lentojaan.
Earhart kertoo myös, millaisia 
esteitä hänen piti ylittää 
päästäkseen toteuttamaan 
unelmansa.

ISBN 978-951-877-056-8

Oivalluksia on valikoima 
James Joycen aiemmin 
suomentamatonta proosaa ja 
runoja. Kirjan nimikkoteksti on 
lyhyiden proosafragmenttien 
kokoelma, johon Joyce tallensi 
tarkasti arkea ja elämää 
lapsuutensa ja nuoruutensa 
Dublinissa.

ISBN 978-951-877-019-3

Nikke on 10-vuotias poika, 
joka lähtee enonsa kanssa 
seikkailemaan Itämeren 
syvyyksiin. Millaisia vaaroja 
veden alla onkaan? Nikke 
ja sukellusveneseikkailu on 
helppolukuinen seikkailutarina 
nuorelle lukijalle, jolle tavalliset 
kirjat ovat liian vaikeita.

ISBN 978-951-877-773-4

Kuoleman usvaa ja pimeyttä 
pureutuu suomalaisen kauhu-
kirjallisuuden historiaan. 
Juri Nummelin selvittää 
teoksessaan kotimaisen 
kauhun moninaiset vaiheet. 
Kauhugenreen mahtuu niin 
viihdelukemistoja kuin kunnian-
himoisia teoksiakin.
 
ISBN 978-951-877-739-0

Katri Vala on Suomen 
rakastetuimpia runoilijoita. 
Hänen lyriikkansa koskettaa 
lukijoita sukupolvesta toiseen. 
Tämä teos sisältää kaikki Valan 
runokokoelmat: Kaukainen 
puutarha, Sininen ovi, Maan 
laiturilla, Paluu sekä Pesäpuu 
palaa.

ISBN 978-951-877-736-9

Lue ja opi englantia sisältää 
lyhyitä tarinoita aikuiselle 
kielenoppijalle. Teos soveltuu 
sekä itseopiskeluun että 
ohjatun kurssin materiaaliksi. 
Jokaisen tarinan lopussa 
on olennainen sanasto ja 
kysymyksiä, joiden avulla voi 
testata luetun ymmärrystä.

ISBN 978-951-877-811-3



Kymmenen vuotta kestänyt 
Troijan sota on ohitse ja 
Ithakan kuningas lähtee 
kotimatkalleen.Odysseia on 
toinen Homeroksen nimiin 
pantu eeppinen runoelma.  
Otto Mannisen hieno käännös 
on pitkän tauon jälkeen 
uudestaan saatavilla.
 
ISBN 978-951-877-700-0

Troijan sodan loppuvaiheista 
kertova Ilias on eeppinen 
runoelma ja yksi 
maailmankirjallisuden 
peruskivistä. Uljaat sankarit, 
juonittelevat jumalat ja suuret 
armeijat ottavat mittaa 
toisistaan kreikkalaisten ja 
troijalaisten taistelussa.
 
ISBN 978-951-877-699-7

Sofokleen tragedia kertoo 
epäonnisesta Oidipuksesta. 
Lapsena hylätty kuninkaan 
poika saa selville, että hän on 
tietämättään surmannut oman 
isänsä ja päätynyt vahingossa 
naimisiin äitinsä kanssa. 
Näytelmän on suomentanut 
Otto Manninen.

ISBN 978-951-877-694-2

Nellie Bly oli ensimmäisiä 
tutkivia journalisteja. Tätä 
reportaasia varten Bly kirjautui 
potilaana pahamaineiseen 
naisten mielisairaalaan. 
Blyn paljastukset johtivat 
merkittäviin uudistuksiin ja 
muutoksiin mielenterveyden 
hoidossa.
 
ISBN 978-951-877-022-3

Ensimmäinen suomennettu 
valikoima Virginia Woolfin 
kirjeitä. Teos sisältää 
Woolfin kirjeitä ystäville, 
perheenjäsenille ja rakastetuille 
1900-luvun ensimmäiseltä 
vuosikymmeneltä. 
Kirjeenvaihto avaa uusia 
näkymiä Woolfin elämään.
 
ISBN 978-951-877-086-5

Nikola Tesla oli kahden viime 
vuosisadan merkittävimpiä 
keksijöitä. Elämäni keksinnöt 
on Teslan omaelämäkerta, 
jossa hän kuvailee laajasti 
lapsuuttaan, nuoruuttaan 
ja työskentelytapojaan – 
sekä tietysti mullistavia 
keksintöjään.

ISBN 978-951-877-002-5


