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Sisällys

Kohta kolmikymmenvuotias Amanita on kustan
nusalan kummajainen, metsään kasvanut kirja
talo, joka kustantaa tieto ja kaunokirjallisuutta ja 
suurteoksia, tuottaa painovalmiita teoksia toisille 
kustantajille ja valmistaa tilauskirjoja yrityksille ja 
yhteisöille. Amanitan pihapiirissä on myös kahden 
kirjailijan koti ja merkittävä suomalainen kuva
arkisto, noin miljoona ruutua FinlandiaKuvan 
kuvaoriginaaleja.
 Me amanitalaiset olemme pieni, kokenut ja in
nostunut joukko kirjaalan moniosaajia. Toivomme, 
että otat meihin yhteyttä, mikäli tarvitset toimi
tuksellista aineistoa tai materiaalia myynnin tueksi, 
haluat kuulla lisää kirjoista, haastatella kirjailijoita 
tai kutsua kirjailijan kirjakauppavierailulle. 
 Kunniaasianamme on julkaista laadukkaita 
kotimaisia kirjoja, joihin lukija haluaa uppoutua 
yhä uudelleen. Kaari Utrion romaanit ovat iki
suosikkeja. Odotettu uutuusteos Oppinut neiti on 
mukaansatempaava epookkiromaani, jossa on juuri 
sopivassa suhteessa 1830luvun ajankuvaa, huumo
ria, juonittelua ja romantiikkaa. Tarina kuljettaa 
lukijan Pietarista Lappiin asti. 
 Vauhdikas seikkailukertomus Lapissa kuolleetkin 
puhuvat kurkistaa nykylappilaiseen elämään. Lapin 
valot ja Inarijärvi kirjojen siivellä matka pohjolan 
lumoavaan luontoon on lyhyt. On silkka sattuma, 
että useissa tämän vuoden kirjoissa miljöönä tai 
aiheena on Lappi. Teema on ajankohtainen myös 
esimerkiksi Ateneumin taidemuseossa, missä avau
tuu kesäkuussa Lappiteosten suurnäyttely. Onko 
ilmassa juuri nyt erityistä Lapin taikaa? 
 Kaikki tämän luettelon kirjat ovat ajankohtai
sia, vaikka jokainen ei ole uutuus. Punainen tupa 
ja erämaa on klassikko, josta on pyydetty uusinta

painosta toistuvasti vuosikymmenen ajan. Arjen 
iloja, puhtaita makuja, lähiruokaa, eräelämyksiä ja 
luonnonantimia ylistävä kirja on ajankohtaisempi 
kuin koskaan. Saraspään ja Linnilän letkeään tari
nointiin tempautuu mukaan sukupuolesta riippu
matta, mutta erityisen oivallisesti teos sopii lahjaksi 
miehelle. 
 Eero Paloheimon Sanoin eli kirjoitukset vuosil
ta 1963–2010 hätkähdyttää, naurattaa ja ärsyttää 
ajattelemaan. Ennen kaikkea se havahduttaa poh
timaan oleellisia kysymyksiä. Mitä voimme tehdä 
maailman hyväksi yksilöinä, kansana, lajina?
 Syyskuussa ilmestyy suurteos Lapin taide. Yli 
400sivuinen kirja on uraauurtava tietoteos pohjolan  
kuvaperinteestä 1500luvulta 2000luvulle. Se on 
ennennäkemättömän laaja kokoelma Lappiaiheista 
grafiikkaa ja maalaustaidetta. Aina ajankohtaisia 
ovat myös aiemmin ilmestyneet ja kiitosta keränneet 
suurteokset Tuhanten rantain Suomi ja Koti rintama 
kestää. Numeroidut suurteokset ovat kestävää kirjal
lisuutta, kotikirjaston todellisia helmiä. 
 Henkisen sisältönsä lisäksi kirja on esine, jonka 
tuntee kaikilla aisteilla. Amanitan käsikirjastoon 
kuuluu useita arvokkaasti ikääntyneitä kirja
vanhuksia. Varsinkin Olaus Magnuksen Pohjoisten 
kansojen historiaa (Baselinpainos 1567) käsitte
lemme kevein käsin, samalla kunnioituksella kuin 
sitä on kohdellut toistakymmentä aiempaa suku
polvea. Lukuelämykseen kuuluu oleellisesti nahka
kansien natina, hauraiden sivujen kahina ja vuosi
satojen tuoma tuoksu. Toivottavasti mekin jätämme 
jälkeemme tällaisia käsin kosketeltavia aarteita.  
 
Sari Savikko 
kustannuspäällikkö
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Kaari Utrio
Oppinut neiti

Kaari Utrio: 
Oppinut neiti
13 x 20 cm
yli 400 sivua
ISBN 978-952-5330-41-0
Suositushinta 29,90 e
Ilmestyy 8/2011
Tilaukset Kirjavälitys
Lisätietoja www.kaariutrio.fi ja fanisivut 
Facebookissa

Sotasankarin orpo tytär Sofia Malm kuvittelee, että 
koulutus antaa hänelle eväät hallita omaa elämäänsä.
   Silvan kartanon paroni Christian Hackfelt, kulta
kehdossa keinutettu ylimys, seuraa vain omaa tah
toaan , johon toistenkin on taivuttava.
   Maakreivitär Isabella von Tallinger uskoo ase
maansa ja kauneuteensa Pietarin ja Helsingin 
seurapiireissä.
   Ruustinna Anna Pihlman kiipeää kiihkeästi 
yhteiskunnan tikapuita eikä välitä, kenet joutuu 
pudottamaan edestään.
   Rajaylitarkastaja Jacob Roos, korkea virkamies, 
osaa järjestää elämän kuten uran, askel askelelta 
ylöspäin.
   
Paroni Christian Hackfelt tapaa Pietarin salongeissa 
suomalaisen opettajaneidin Sofia Malmin, Smolnan 
naisopiston kasvatin. Hiirulaista paroni tuskin huo
maa ihaillessaan Venäjän kauneinta naista, maakrei
vitär Isabella von Tallingeria. 
   Paroni joutuu palaamaan maailmanmatkoiltaan 
Suomeen, missä häntä odottavat pitkästyttävät 
päivät maalaisseurapiireissä Uudellamaalla. Silkkaa 
ikävystyneisyyttään Christian Hackfelt lähtee Lap
piin tutkimusmatkalle. Lapin retki muuttaa kopean 
ylimyksen käsityksen itsestään ja maailmasta.
 Rakkaus tekee nöyräksi. Valta tuottaa kateutta. 
Silvan paronin ympärillä parveilee joukko liehakoita. 
He eivät katsele toimettomina opettajaneitiä, joka ei 
tiedä paikkaansa. 

Kaari Utrion uusi epookkiromaani kuljettaa lukijan 
Pietarin palatseista Lapin tuntureille ja Vantaanjoen 
viljaville vainioille. oppinut neiti tarjoaa lukijoille 
riemukkaan ja oivaltavan retken menneeseen maail
maan Kaari Utrion luotettuun tapaan.   

   

Lukunäytteet:

Majuri tajusi, että Sofia Malm ei ollut venäläisen maakreivittären silmissä kum
mempi kuin ilmassa häilyvä utu: pikkuaatelia, vaatimattomasti pukeutunut, suo
malainen. Neiti näytti kotiopettajattarelta, mikä hän kaiketi olikin. Maakreivittä
ren maailmassa sellaisen läpi saattoi kävellä.
   Ihana Isabella ei oivaltanut loukanneensa ketään. Hän ei vain huomannut mui
ta naisia ellei ollut aivan pakko. Sellainen oli kaunottarien tapa. Heillä riitti niin 
paljon puuhaa miesten mielenkiinnon havainnoimisessa ja sen määrän mittaami
sessa, ettei aikaa liiennyt sivullisille. Nuoret miehet eivät tällaista huomanneet, 
mutta majuri ei ollut nuori.
   – Neiti Malmin isä oli yksi imperiumin sankareista. Hän kaatui pari vuosi
kymmentä sitten Borodinon taistelussa, kun muistossa autuas keisari Aleksanteri 
taisteli ranskalaista diktaattoria Bonapartea vastaan. 
   Majuri melkein hengästyi puolustaessaan vähäpätöisen suomalaisen neidin oi
keutta kävellä venäläisen aristokratian näyttämöllä.
   – Ah, Isabella von Tallinger huomasi Sofia Malmin. – Sankarin tytär?
   – Kuolemanjälkeinen Pyhän Yrjön risti, majuri vahvisti.
  – Todella? Onnittelen, Isabellan kasvoille nousi hymy, jolla kiitettiin uskollista 
palvelijaa.
   – Sotilaskunnia antaa anteeksi niin paljon, Sofia Malm sanoi hartaasti.
   Christianin pää kääntyi äkkiä kuulemaan opettajattaren äänensävyä.
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Sofia Malm oli vaihtanut turkiksensa siniruskearaitaiseen villapukuun. Hihat 
oli olkapäiltä muodikkaasti rypytetty, ja kaulaa koristi valkoinen kaulus sekä 
musta silkkinauharusetti. Christiania muodonmuutos ällistytti; hän oli jostakin 
syystä olettanut, että Lapin pappilassa niin piiat kuin papit kulkivat poronnah
kaan kääriytyneinä. 
   Sofia Malmin pyrkimys esiintyä sievänä ja tyylikkäänä keskellä pimeää erä
maata hellytti Christianin mielen. Alkeelliset olosuhteet ilmeisesti pehmittivät 
terävänkin järjen. Muuten oli vaikea selittää mielihyvää, jota Silvan paroni tunsi 
katsellessaan aivan tavallista pappilan mamsellia.
 – Jääkö neiti Malm pysyvästi Porojärvelle hoitamaan veljen taloutta?
 – En toki, minähän olen opettajatar. Opetan lapsia täällä kirkonkylässä 
silloin, kun Porojärven katekeetta Jeremias Sieppi kulkee kaukokylissä kierto
koulua pitämässä. Mutta se on liian vähäistä. Lukemista, kristinoppia, hiukan 
laskentoa. Kaikki eivät halua oppia edes kirjoittamaan.
   Christianin mieleen nousi lumen piiskaama aapasuo, pelottava tyhjyys ja 
lohduttomuus.
 – Taitavat olla täällä tärkeitä toisenlaiset taidot.
 – Viihdyn paremmin tapetoiduissa huoneissa, Sofia Malm tunnusti. – Velje
ni Henrik joskus moitiskelee sellaista mukavuudenhalua. Mutta tuntuu mah
dottomalta uskoa, että minusta koituisi suurin hyöty Jumalalle ja Lapin kansalle, 
jos jäisin Porojärvelle valvomaan kankaankutomista ja elukkain hoitoa.
 – Smolnan opit valuisivat lypsykiuluun, Christian pilaili, mutta käsitti sitten, 
että neiti puhui vakavissaan. 

Mitä tapahtuu, 
kun korskea aristokraatti rakastuu 
köyhän Lapin papin sisareen? 

Ilmestyy 5. elokuuta !
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“

”Olen kerännyt artikkeleita, alustuksia, riita
kirjoituksia ja pakinoita noin viiden vuosikym
menen ajalta. Monissa kohdissa oli houkutus 
tekstin korjailuun. Niin virheellisesti olen jos
kus arvioinut tulevaa. Silloinen kirjoitustyylini 
huvittaa myös. Miten niin nuori mies onkaan 
ollut niin mahtipontinen! Joitakin kirjoitusvir
heitä olen oikaissut, mutta puolen vuosisadan 
takaisiin mielipiteisiini en koskenut. Osoitta
koot virhearvioinnit arvioijan vajavaisuutta tai 
ajan hengen erilaisuutta. Vuosikymmeniä sitten 
tiedot asioista olivat suppeammat kuin nyky
ään. Kirjoitukset viittaavat usein odotettavaan 
tulevaisuuteen, joka 2010luvulla on muuttunut 
analysoitavaksi menneisyydeksi. Vanhojen ja 
nykyisten näkemysten ristiriita ehkä hauskut
taa muitakin kuin itseäni. Merkittävin näkemy
sero lienee, että 50 vuotta sitten olin optimisti
sempi tulevaisuuden suhteen kuin nykyisin.” 
                                                      Eero Paloheimo

Visioita ja virhearviointejaLukunäytteet:
Vaalikeskustelut ovat komedian laji sinänsä. 
Niissä pyntätty ehdokkaiden rivi istuu panee
lissa, jokaisen puolueen edustaja säntillisesti 
paikallaan ja katsomossa eräät järjestäjät, kes
kustelijoiden lähisukulaiset ja joku höyrähtänyt 
kylähullu esittävät pyrkijöille päivänpolitiikkaan 
liittyviä kysymyksiä. Suuremmissa vaalitilai
suuksissa on myös tapana esittää ehdokkaille 
yksinkertaistettuja ei/kylläkysymyksiä. Niiden 
vastauksista ilmenee, että kaikki ovat a) mielel
lään ottamassa lähinaapuriinsa asunnottomien 
miesten asuntolan, b) vastustavat jyrkästi ratti
juoppoutta, c) haluavat korottaa lapsilisiä enem
män kuin muut ja edistää kaikkea hyvää. 

(Ote kolumnista 28.10.1987)

Maahantuojalta kuulin, ettei lautasellani ollut
kaan ollut lohkoperuna, vaan jättilohkoperuna. 
Se oli maailmankuulu tuote, Idahon jätti
lohkoperuna. Pinnassa ollut maali ei ollut 
mitä hyvänsä tököttiä, vaan vehnäjauhon, 
suolan, riisijauhon, maissitärkkelyksen, 
erilaisten mausteiden, nostatusaineen, 
valko sipulijauheen, kasviproteiinin 
ja paprikamausteen tieteellisesti ke
hitetty seos. Siitä tuli maku, sisällä 
olevasta mössöstä massa. Interne
tissä on 1,5 miljoonaa mainintaa 
Idahon perunasta. Sen taustalla 
hyrrää huippuunsa automatisoi
tu tuotanto ja kuljetuskoneisto. 
Tuotteessa on enemmän älyä kuin 
olin aavistanutkaan.
 Tietääkö kukaan ravintolaa, jossa 
saisi tyhmää ruokaa?

(Ote kolumnista 17.10.2006)

Eero Paloheimo (s. 1936) on työskennellyt suunnit
telijana , poliitikkona ja korkeakoulun opettajana. 
Hän on kirjoitta nut yhdeksän ympäristöä ja tulevai
suutta käsittelevää teosta sekä lukuisia artikkeleita 
leh tiin ja kokoomateoksiin. Vakavikko ja humoristi 
Paloheimo on tyyli taituri. Hänen tekstinsä ovat hyvää 
kirjallisuutta  ja raikasta ajattelua, joka kantaa pitkälle.

Vihreän liikkeen perustajiin ja kriitikoihin kuuluva 
professori Eero Paloheimo on ilmoittanut kantansa 
yhteisiin asioihin pian puolen vuosisadan ajan. Suun
nittelija, filosofi ja poliitikko on ollut monessa mukana 
– eikä koskaan äänettömänä yhtiömiehenä.  

sanoin käsittää Eero Paloheimon kootut kirjoituk
set vuosilta 1963–2010. Teos dokumentoi lyhyinä 
kirjoitelmina ja laajoina artikkeleina suomalaisen ja 
kansainvälisen yhteiskunnallisen keskustelun histo
rian 1960luvulta näihin päiviin saakka. Paloheimon 
vihertävät aatokset ovat kasvaneet korkoa vuosikym
menten aikana. Viime aikojen kiinnostavimmat näkö
alat liittyvät Kiinassa toteutettavaan ekokaupunkiin.

Eero Paloheimo

Sanoin
Milloin maailmanloppu  tulee? 
Poikkea vaa ajattelua puolen 
 vuosisadan ajan.

Eero Paloheimo:
Sanoin

17 x 29,7 cm
568 sivua

ISBN 978-952-5330-40-3
Suositushinta 38 e

Ilmestyy 3/2011
Tilaukset Kirjavälitys ja info@amanita.fi

Kevään uutuus !
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Lukunäyte:

Eräänä iltana, kun he tulivat järveltä majapaikkaa kohti, koiran 
edestä lähti jänis. Ossi karjaisi koiralle kiellon, mutta se ei pysäh
tynyt vaan säntäsi pitkäkorvan perään. Kohta hän kuuli sen hauk
kuvan aivan lähellä kotaa. Hän käveli lähemmäksi ja näki koiran 
työntyvän ison siirtolohkareen alle. Ennen kuin hän ehti saada sen 
kiinni, livahti koira kokonaan kiven alle. Kohta sieltä kuului parkai
su ja Suslov perääntyi ulos tappamaansa valkoista jänistä raahaten. 
Ossi otti sen siltä pois, suolisti jäniksen ja nosti sen puunoksaan. 
 Hän kumartui katsomaan, minkälainen luola kiven alla oli. 
Pimeään onteloon ei nähnyt, koira hävisi sinne taas kuin kotiinsa. 
Ossi haki taskulampun ja kun hän tuli takaisin, ryömi Suslov kiven 
alta hampaissaan kookas luu.  
 Luu vaikutti jotenkin oudon muotoiselta ollakseen peräisin 
hirven tai poron reidestä. Flinkman otti sen Suslovilta pois ja nosti 
kivelle. Sitten hän suurensi luolan suuaukkoa kääntelemällä siitä 
kiviä sivuun. Hän pujottautui vatsallaan aukosta sisään. 
 Lampun valokeila valaisi holvimaista luolaa. Hän havaitsi 
olevansa sananmukaisesti kiven sisässä, kivi oli ontto. Jättimäistä 
järkälettä oli jäävirta syövyttänyt hyvin kauan sitten, ja pyöritellyt 
kovemman kiven päällä. Sitten se oli ontoksi sorvautuneena siirty
nyt jäämassojen mukana siihen, missä nyt makasi. Hän oli nähnyt 
samanlaisen Ivalon ja Inarin puolimaissa, sen lähelle oli muodostet
tu turistipyydys. 
 Ossi ajatteli, että jos kattoon puhkaisisi savuaukon, saisi luolasta 
vaikka asuintilan. Suslov penkoi jotakin äärimmäisessä loukossa, 
jonne Flinkman valaisi taskulampulla. Valon säde osui ahkioon. 
Flinkman käski Suslovin väistyä ja kumartui tarkastelemaan sen 
löydöstä. Ahkiossa oli luita. Keulassa oli pääkallo. Hänen edessään 
oli ihmisen luuranko.

Aslak Aapa

Lapissa 
kuolleetkin 
puhuvat
Hurja seikkailu pohjoisen 
jylhissä maisemissa. 

Hukkuneeksi julistettu liikemies kohtaa erämaassa 
saksalaisen sotilaan luurangon ja venäläisen koiran. 
Alkaa mieletön seikkailu, johon osallistuvat lappi
laiset sisupussit, pohjalaiset yrittäjät, virolaiset palk
kamurhaajat ja saksalaiset eläkeläiset. Helikopterit, 
moottorikelkat ja konetuliaseiden pauhu rikkovat 
Lapin luonnonrauhan. 
 Aslak Aapa hallitsee kutkuttavan jännityksen, 
huumorin ja romantiikan. Kirjailijalla on verissä 
kertojan lahjakkuus ja tarinaniskijän letkeä taito. 
Aapa on eränkävijä, joka vie romaanillaan luki
jan hiljaiseen erämaahan mutta myös Saariselän 
kotoisiin kapakoihin. Lukija huomaa kirjan vii
meisillä lehdillä oppineensa yhtä ja toista vaikkapa 
poroerotuksesta, kalastuksesta Jäämerellä ja ahkion 
rakentamisesta. 

Aslak Aapa:
Lapissa kuolleetkin puhuvat
13 x 20,5 cm
228 sivua
ISBN 978-952-5330-34-2
Suositushinta 18,90 e
Ilmestynyt 2010
Tilaukset info@amanita.fi

”Sujuva, viihdyttävä, sopivasti huumoria  ja jännitys
tä sisältävä – – Paikallis ja miljöötuntemuksesta 
vielä ylimääräiset pisteet.” (Tapio Nevala, 
Lapin Kansa)

”Kirjailijanimi Aslak Aapa on armoitettu  tarinan
kertoja, jonka sujuvaa tekstiä on ilo lukea.  – – 
Jäädään  jännityksellä odottamaan lisää Aslak Aapa 
teoksia; tässä maassa on vähän kirjoittajia, jotka 
hallitsevat muun muassa pohjoisen  luonnon ja sen 
ilmiöt niin kuin kunnon erä ja rajamies tekee.” 
(Ritva Savela, Pohjoisen tapahtumat nyt)
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Suuri kuvateos kutsuu 
kaamoksen  hämärään, keski
yön aurinkoon , revontulten 
loimuun , syksyn sumuun ja 
hohtaville hangille.

Pertti Turunen: 
Lapin valot
30 x 25 cm 
96 sivua
ISBN 978-952-5330-43-4
Suositushinta 30 e
Ilmestyy 6/2011 
Tilaukset Kirjavälitys ja info@amanita.fi

Pertti Turunen
Lapin valot

Pertti Turunen on PohjoisLapissa 
asuva luontovalokuvaaja, jonka 
suosikki aiheita ovat tunturimaise
mat, Inarijärven seutu ja pohjoisen 
linnusto. Turusen kuvia on näh
ty useissa näyttelyissä sekä mm. 
Inarijärvikirjassa.

Napapiirin pohjoispuolella valon laatu 
muuttuu. Taivas on värikkäämpi, revontu
let leimuavat kirkkaammin. Sininen hetki 
on sinisempi, tähtitaivas on mustempi ja 
tähtiä on enemmän. Vuodenaikojen vaihte
lut ovat jyrkemmät.
 Luontokuvaaja Pertti Turuselle kuvaa
minen on valolla maalaamista. Kuvaaja 
tallentaa hetken: laskevan auringon pu
naaman taivaan, kaamoksen sinen, taivaan 
kannen yli laukkaavat revontulet, tunturia 
syleilevän sumun, oksistosta siilautuvat 
valonsäteet. Ohikiitävä tilanne karkaa 
pian ulottumattomiin, mutta kokemuk
sen myötä onnistumisen hetkiä tulee yhä 
useammin. Ivalolainen Pertti Turunen on 
tallentanut pohjoisen Suomen maisemaa 
kaikkina vuorokauden ja vuodenaikoina jo 
yli kolmenkymmenen vuoden ajan ja noin 
30 000 otoksen verran.
 lapin valot kertoo kuvin ja sanoin 
Lapin omaleimaisesta maisemasta, ilmas
tosta ja valoilmiöistä, kuten revontulista ja 
kaamoksesta.  

”Kun hyytävänä pakkasyönä seisoo tunturin laella kamerat valmii
na jalustalla ja taivaalla alkavat loimuta revontulet, kiitäen yhtenä 
leimahduksena taivaankannen yli, niin silloin ihminen tuntee oman 
pienuutensa. Hetkeksi ajatus tavoittaa jotain suurempaa, jopa yli
luonnollista.” (Pertti Turunen)

Kesän uutuus !
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Pertti Turunen ja Seppo Saraspää
Inarijärvi
Monipuolinen valokuvateos ja tietokirja Lapin suurjärvestä. 

”On suoranainen ihme, että teknistynees
sä, kiireisessä ja tehokkuutta tavoittelevassa 
maailmassa on säilynyt Inarijärven kaltainen 
rauhan ja hiljaisuuden tyyssija. 
 Järvellä tapaa nykyään yhä useammin kes
kieurooppalaisia kanoottiretkeilijöitä. Autio
tupien vieraskirjat täyttyvät heidän ylistyskir
joituksistaan. Urheilukalastajat ja retkeilijät 
palaavat järvelle vuosi vuoden jälkeen.
 Tämä kirja tahtoo herättää keskustelua 
maailman mitassakin ainutlaatuisesta järvierä
maasta. Säilyköön Inari seutuna, jossa kotkat 
pesivät, seutuna, jonka rantametsässä tapaa 
karhun jäljet ja jossa poromies ja kalastaja yhä 
harjoittavat ammattiaan, seutuna jossa jou
tilaan kulkijan mieli voi lentää vapaana kuin 
tiira korkealla heinäkuun autereessa.” 
(Seppo Saraspää ja Pertti Turunen)

Ainutlaatuinen erämaajärvi

Kuvat Pertti Turunen, 
teksti Seppo Saraspää:

Inarijärvi
28 x 21 cm 

96 sivua
ISBN 978-952-5330-28-1 

(suomi) 
ISBN 978-952-5330-30-4 

(japani-venäjä-englanti)
ISBN 978-952-5330-29-8 

(englanti-saksa-ranska) 
Suositushinta 30 e

Ilmestynyt 2010 
Tilaukset info@amanita.fi

Pertti Turunen on ivalolainen luonto kuvaaja. 
 
Seppo Saraspää on tunnettu eräkirjailija. Hän 
asuu Inarijärven Nanguvuonon Kenkä niemessä. 

Saatavilla on kolme eri laitosta, joiden kielinä ovat: 
• suomi  • englanti, saksa ja ranska  • japani, venäjä ja englanti
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Ohjeita, tietoa ja tarinointia 
kestävän elämäntavan puolesta.

Kai Linnilä ja Seppo Saraspää Punainen tupa 
ja erämaa

Ensipainoksesta
sanottua:

”Punainen tupa ja erämaa on koti
kirjaston perusteoksia hyllyn siinä 
kohdassa, josta se tarttuu helposti 
käteen.” (Heikki TuomiNikula, 
Lapin Kansa)

”Tempaa mukaansa heti alkulehdiltä 
ja pitää otteessaan kuin kiehtovin romaani ikään.” 
(Sirkka Hirvonen, Seura)

”Osaavat toimittajat kertovat mukavilla esimerkeil
lä, miten riista ja kala käsitellään, punamulta kei
tetään, kannot hävitetään, vene tervataan, jogurtti 
ja viili hapatetaan, ja monta muuta taitoa, joilla 
voi itse parantaa elämänlaatuaan.” ( Jouko Marin, 
Kainuun Sanomat)

”Tämän ’keittokirjan’ lukeminen on kuin juttelisi  
isoisän kanssa, joka verkkaiseen  tapaan kertoo  van
hoista tavoista ja tottumuksista .” (Riitta Lindegren, 
Glorian ruoka & viini)

”Kirjan kuvitus on lumoava, piirrokset ja vanhat 
kuvat tuovat keskiikäiselle kaupunkilaisrouvalle 
mieleen lapsuuden.” (Riitta Suominen, Nykypäivä)

Odotettu päivitetty painos!  Toivelahja miehelle. Kiitetty klassikko ylistää arjen iloja ja innostaa juurevaan elämään.

Kai Linnilä ja Seppo Saraspää: 
Punainen tupa ja erämaa 
Toinen, uudistettu painos 
(1. painos ilmestyi vuonna 2000) 
20 x 26 cm
256 sivua
ISBN 978-952-5330-42-7
Suositushinta 29 e
Ilmestyy 6/2011 
Tilaukset Kirjavälitys

Seppo Saraspää (s. 1946) on asunut yli kaksikymmentä vuotta 
erämaassa Inarijärven rannalla. Saraspää elää kuten opettaa. 
Hän kalastaa ja metsästää ruokansa ja kasvattaa ajoporoja.
 
Kai Linnilä (s. 1942) muutti kaupungista maalle yli kolme
kymmentäviisi vuotta sitten. Hän on omavaraisen talouden 
ja lähiruuan puolestapuhuja. Linnilä on kirjoit tanut oma
peräistä keittiökirjallisuutta 1970luvulta lähtien.

Jokamiehen lukemisto & ohjekirja

Uudistetussa 
painoksessa on 

entistä  enemmän 
 ohjeita: useita uusia 

kala-, lammas - 
ja riista reseptejä!

Linnilän ja Saraspään ohjeilla luonnistuu  
esim. kotijugurtin valmistus, kalan fileointi, 
linnun höyhennys, riistan paloittelu, 
puukon teroittaminen, tuohi tai turvekaton  
rakentaminen, kaalin hapattaminen, vihdan 
teko ja punamultamaalin keittäminen. 
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Eteläsuomalainen maalaiskulinaristi Kai Linnilä 
ja lappilainen eräkirjailija Seppo Saraspää jakavat 
parhaat ohjeensa ja pakinoivat yksinkertaisen 
elämän riemuista ja riesoista suorasanaiseen 
tapaansa.
 Teoksen runsas piirroskuvitus kutsuu kii
reettömälle eräretkelle ja herkkupatojen äärelle. 
Vuodenkierron mukaan etenevä kirja tarjoaa 
luettavaa joka kuukaudeksi ja innostaa kulloinkin 
ajankohtaisiin harrasteisiin ja reseptikokeiluihin.
 Perusteellisen hakemiston ansiosta teos on 
myös helppokäyttöinen opas. Kirjassa on yli 120 
monipuolista ruokaohjetta, mm. ahvenmuhennos , 
lipstikkakastike, savukalatahna, hillottu väinön
putki, blinit, minttumahla, kalamauste, karpalo
hyytelö ja hillarahka.
 punainen tupa ja erämaa ylistää lähiruo
kaa, luonnon ainesten käyttöä, puhtaita makuja, 
eräelämyksiä ja konstailematonta kodinpitoa. 
Vuonna 2011 kirja on ajankohtaisempi kuin kos
kaan.
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Oiva Turpeinen

Mustan kullan maa
Tervan matka maailmalle
Ensimmäinen suomalaisen tervan 
valmistuksen ja kaupan historia.

Oiva Turpeinen: 
Mustan kullan maa 
20 x 25 cm
200 sivua
ISBN 978-952-5330-35-9
Suositushinta 36 e
Ilmestynyt 2010 
Tilaukset info@amanita.fi 
ja Kirjavälitys

Oiva Turpeisen teos on ensimmäinen seikkaperäi
nen tietokirja vuosisataisen kauppatavaran histo
riasta. Turpeinen kertoo elävästi, kuinka valtavia 
ponnistuksia terva tekijöiltään vaati ja millainen 
oli tervatynnyreiden mutkikas matka korvesta 
maailmanmarkkinoille. Teokseen sisältyy tarkka 
kuvaus tervanvalmistuksen tekniikasta. 
 mustan kullan maa on kunnianteko erityi
sesti viimeiselle tervamaakunnallemme Kainuulle 
ja sen raatajille. Oiva Turpeinen kuvaa värikkäästi 
ja mukaansatempaavasti niin valtakunnantasolla 
pelattua selviytymispeliä kuin syrjäisten kolkkien 
pieneläjien hengissäpysymystaistelua. Siitäkin 
Turpeinen kertoo miten ja miksi terva menetti 
vuosisataisen mahtinsa.

Suomi – tervanviennin suurvalta

Suomessa on aina poltettu tervaa omiin tarpei
siin. Löytöretket ja sodat vauhdittivat uuden 
ajan koittaessa laivojen rakentamista, mikä lisäsi 
tervan kysyntää. Koska eteläisen Euroopan 
metsät hävisivät jo keskiajalla, terva hankittiin 
yhä kauempaa. Syrjäinen Suomi nousi tärkeään 
osaan maailmanlaajuisessa kauppapolitiikassa.
 Kansainvälinen kysyntä mullisti elinkeino
rakenteen. 1500luvun loppupuolella Turusta ja 
Viipurista lähti maailmalle jo tuhansia tervatyn
nyreitä, ja 1600luvun alkupuolella Suomi nousi 
Euroopan tärkeimmäksi tervanpolttoalueeksi. 
1700luvulla tervanpoltto keskittyi Pohjan
maalle ja Kainuuseen. Väkiluku kasvoi näillä 
nälkämailla nopeammin kuin missään muualla 
Suomessa. Tervasta muodostui erämaille rahan 
ja toimeentulon peruspilari.
 1900luvun alussa kivihiiliterva syrjäytti 
vähitellen mäntytervan, ja uuden rataverkon an
siosta männystä sai tukkeina paremman hinnan 
vähemmällä työllä. Tervanteko siirtyi vähitellen 
historiaan. Nyt se historia on yksien kansien 
välissä.

Professori Oiva Turpeinen (s. 1942) on
kainuulaisen tervanpolttajan poika. 
Turpeisen kirjallinen tuotanto on harvi
naisen runsas ja monipuolinen. Hän on 
kansainvälisesti arvostettu väestöhisto
rioitsija ja on julkaissut alalta lukuisia 
tutkimuksia kotimaassa ja ulkomailla. 
Oiva Turpeinen on keskittynyt myös 
kotimaakuntansa historialliseen tut
kimukseen. Tuotantoon kuuluu myös 
jääkäriliikettä ja Venäjän historiaa 
käsitteleviä tutkimuksia. Turpeinen on 
harvoja venäjän kieltä osaavia suoma
laisia historiantutkijoita. Viime vuosina 
hän onkin tutkinut mm. kenraalikuver
nöörin arkistoa ja kirjoittanut viisiosai
sen teossarjan Suuriruhtinaan Suomi 1–5. 
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Sari Savikko
Joulukirja
Tunnelmallinen tietokirja 
herättää juhlamielen.

Joulu kirja tarjoaa muhkean 
määrän joulutietoa – sekä tärkeää 
faktaa että kiinnostavaa triviaa. 
Kirjassa on toistasataa perinteistä 
reseptiä, askarteluohjetta, runoa tai 
laulua, ja hakemiston ansiosta ne 
löytyvät helposti.
 Kirjan runsaat 300 vanhan ajan 
piirroskuvaa palauttavat mieleen 
lapsuuden joulut. Tunnelman tekevät 
mm. Rudolf Koivun ja Martta 
Wendelinin piirrokset sekä vanhat 
joulukortit. 

Joulu oveen kolkuttaa, hymyy tuiskusäässä: 
Lapsikullat avatkaa! Olen aivan jäässä. 
Kukkurainen vakka tää harteita jo väsyttää. 
Saanko sisään tulla? Tule armas joulu!

Sari Savikko: 
Joulukirja 
20 x 26 cm
240 sivua 
ISBN 978-952-5330-36-6
Suositushinta 28 e 
Ilmestynyt 2010
Tilaukset Kirjavälitys

Sari Savikko (s. 1976) on 
somerolainen tietokir
jailija, joka on julkaissut 
aiemmin mm. teokset 
Muistojen koulutaulut ja 
Isoäidin puutarhavuosi. 
Joulukirjalla on oma
suosittu Facebooksivu. 

Lokakuussa 2011 
avautuu Sarin uusi 
joulublogi.

19
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Kai Linnilä ja 
Sari Savikko (toim.) 
Lapin taide
Uraauurtava suurteos 
kokoaa yhteen taiteilijoiden ja 
kuvittajien kiinnostavimmat Lapin
kuvat viiden vuosisadan ajalta.

Äärimmäinen pohjola on kiehtonut tutkimusmat
kailijoita ja taiteilijoita vuosisatojen ajan. Maan 
äärtä on hahmoteltu kuviin yhtä lailla mieliku
vituksen mukaan kuin tarkkojen havaintojen 
pohjalta. Tämä teos esittelee Lappikuvaston 
tärkeimmät teokset ja unohdetut helmet.
 Teoksessa on kolme asiantuntijaartikkelia. 
Lapin yliopiston taidehistorian professori, 
FT Tuija HautalaHirvioja kertoo, kuinka 
taiteilijat ovat kuvanneet Lapin maisemaa eri 
vuosisadoilla. Tietokirjailija Kai Linnilä esittelee 
pohjoisen löytöretkeilijöitä ja historiallista Lappi
kuvastoa. Tietokirjailija Jan Strang kertoo, miten 
Lappi neljäsataa vuotta sitten piirrettiin ensi 
kerran uskottavasti kartalle. Kuvitusta täydentävät 
monipuoliset kuvatekstit. 

Kai Linnilä ja Sari Savikko (toim.):
Lapin taide
Asiantuntija-artikkelit Jan Strang, 
Kai Linnilä ja Tuija Hautala-Hirvioja
25 x 30 cm
noin 440 sivua, 160 kuvaa
Nahkaselkä, pinteet, 
kultafoliopainatus
Taidepainopaperi 150 g
Rajoitettu painos: 1 500 yksittäis-
numeroitua kappaletta 
ISBN  978-952-5330-44-1
Hinta 280 e
Ilmestyy 9/2011 
Tilaukset ja tiedustelut 
info@amanita.fi 
 

Kirjakauppias: Myy suur teoksia 
ilman varastoriskiä! 
Lisätietoja info@amanita.fi ja 
Lauri Linnilä 02 7489 512 tai 
Hanna Pukkila-Toivonen 
02 7489 500.

Syksyn uutuus !

Reidar Särestöniemi: 
Kuu kehii koivujen takana, 1980. 
(Kuva Matti Ruotsalainen, 
© Kuvasto)

Ainutlaatuinen kokoelma Lappitaidetta
Teoksen kuvituksena on toistasataa taideteos ta, 
joista monet ovat harvinaisuuksia. Taiteilijoina ovat 
mm. H. Ahtela, Andreas Alariesto, Emilia Appelgren, 
Gösta Diehl, Gabriel Engberg, Werner Holmberg, 
Eetu Isto, Einari Junttila, Eero Järnefelt, E. A. Järvinen, 
Johan Knutson, Juho Kyyhkynen, Alexander Lauréus, 
Anton Lindforss, Eero Nelimarkka, Alvar Outakka, 
Jalmari Ruokokoski, Lennart Segerstråle, 
Reidar Särestöniemi, Uuno Särkelä, 
Aukusti Tuhka ja Otto Vallenius .
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Kartat ovat varhaista Lapin taidetta. 
Vuonna 2011 on kulunut 400 vuotta 
siitä kun ensimmäinen tieteellisille 
mittauksille perustuva Lapin kartta 
julkaistiin. Karttaasiantuntija Jan Strang 
kertoo artikkelissaan tästä merkittävästä 
Anders Bureuksen laatimasta kartasta. 
Artikkelia kuvittaa mielenkiintoinen 
kokoelma varhaisia Lapin karttoja.

Suurteos kokoaa vihdoin yhteen varhaiset Lappi kuvat. 
Tietopitoiset kuvatekstit sekä katkelmat 1600–1800luku
jen matkakertomuksista täydentävät kuvia.
 Englantilaisen Matthew Consettin kertomus matkasta 
Tornion seudulle 1786 julkaistaan ensi kertaa suomeksi. 
Consettin havaintoja Lapin luonnosta, elinkeinoista sekä 
kansan tavoista ja uskomuksista kuvittavat brittiläisen 
kuvittajamestarin Thomas Bewickin piirrokset.

Pohjola vanhoissa kartoissa Harvinaiset kuvat historiallisesta Lapista

Yksityiskohta Eero Järnefeltin Petsamoakvarellista, 1931. (Kuva Matti Ruotsalainen)

Svecia Dania et Norvegia, Cluver 1711. Alla C.A. Pettersson: Tunturilla, 1866.
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Untamo Utrio
Kotirintama 
kestää

kotirintama kestää käsittelee jatko
sodan aikaa tuoreesta  näkökulmasta. 
Kansanhuoltoministeriön tiedottajan 
Untamo  Utrion päiväkirjamerkinnät 
kertovat , miten Suomi vältti nälän
hädän tarkan säännöstelyn avulla. 
Kansanhuolto ministeriön valta säädellä 
yksityisten ihmisten jokapäiväistä elämää 
oli ennen näkemätön. Utrio kertoo, ketkä 
ja miten tätä valtaa käyttivät. 
 Untamo Utrion kerrontaa täydentävät 
monipuoliset tietoiskut ja kuvatekstit . 
Niiden aiheina ovat mm. korvike
innovaatiot, salakauppa, villakysymys, 
ilmahälytykset, arkielämä palautetulla 
alueella, ritarikuntien perustaminen, 
puhde työnäyttelyt, asuntopula, kansan
huoltoihmisen etiketti, Hotelli Tornin 
valvojat ja sotatalouden loppu. 
 Kirjan runsas kuvitus on Valtion 
tiedotus laitoksen ja FinlandiaKuvan 
aarteistosta . Mukana on paljon ennen 
julkaisemattomia sekä sensuroituja valo
kuvia. Yli 500sivuinen teos on painettu  
Suomessa laadukkaalle taidepaino
paperille.

Vilu ja nälkä olivat jatkosodan 
ankarimmat viholliset. Niitä
uhmattiin kekseliäällä 
kansan huollolla. Untamo 
Utrion muistelmat  kansan
huoltoministeriön sisä piiristä 
julkaistaan ensi kertaa.

Kevään 2011 puhutuin suurteos!

”Utrion kirja on monella tavoin mainio  
ajankuva. – – Kirjan huikea kuvitus 
kertoo monenlaisia asioita. Sotasensuuri 
oli kieltänyt julkaisemasta lehdissä kuvia 
korkeista saksalaisista upseereista, joita 
nyt nähdään runsaasti.” 
(Aarno Laitinen, Iltalehti)

”Näkökulmien onnistuneet valinnat ja 
suru reunainen nostalgia pysäyttävät 
tämänkin  päivän lukijan.” 
(Heikki Haapavaara, Kauppalehti)

”Tämän järkäleen lukeminen vaatii 
samanlaista käden hallintaa ja hauiksen 
voimaa kuin kirveen ja pokasahan käyttö. 
Mutta kannattaa ponnistella. – – Nasevat 
kuvat saavat koko kirjan hehkumaan. ”  
( Jukka Tarkka, Helsingin Sanomat )
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Untamo Utrio, toimittanut Kai Linnilä:
Kotirintama kestää
25 x 30 cm 
518 sivua, noin 450 kuvaa
Nahkaselkä, pinteet, takakansi kluuttia
Painettu 1  500 numeroitua kappaletta 
ISBN 978-952-5330-38-0
Hinta 280 e
Ilmestynyt 2010 
Tilaukset ja tiedustelut info@amanita.fi

”Kirjan painoasu kertoo huikeasta ammatti
osaamisesta. Mustavalkokuvien sävykkyys ja 
iskevyys mykistävät.” 
( Jukka Tarkka, Helsingin  Sanomat ) 

”Suurteossanan eteen olisi voinut kirjoittaa 
määreen upea, juhlava tai jopa pramea. Teos 
on kaikin puolin arvokas, ulkoasun valinta 
aiheeseen nähden häkellyttäväkin ratkaisu.” 
(Pertti Piispanen, Nykypäivä)

Untamo Utrio (1905–1980) oli tunnettu so
tiemme radioääni. Utrio vastasi kansanhuolto
minis teriön tiedottamisesta vuosina 1940–44. 
Utrion vuonna 1979 sanelemat muis telmat on 
toimittanut Kai Linnilä.

18.4.1943 Valtion tie dotuslaitos ei pyhitä lepopäivää. Tiedon
vaihtotilaisuudessa puitiin kansanhuoltotilannetta. Katsauk
seni sisälsi enimmäkseen todella ikävää puhetta. Leipäannok
sia pitää vähentää ilmeisesti jo toukokuussa. Saksasta saatiin 
toki 200 000 ton nia viljaa, mutta kotimaista viljaa on tähän 
mennessä kerätty vain 120 000 tonnia. Sitä saadaan kenties 
vielä 40 000 tonnia. Kotimaisen viljan tavoitteeksi asetet
tiin yhteensä 250 000 tonnia. Tämän hetken kotimainen 
viljavajaus  on siis 90 000 tonnia.
 Toivottomaan tilanteeseen on kaksi syytä. Ensiksikin 
arviot olivat alun perin liian toiveikkaat. Minusta tällä kertaa 

epärealistinen optimisti oli vanha kunnon Ramsay. Vir kamiehet 
olivat oikeassa. Toinen syy on ahneus. Tuottajille luvattiin seuraa
valle satokaudelle yhden markan tuotantopalkkio. Nyt viljanviljelijät 
panttaavat edellissyksyn viljaa varastoissaan, kunnes saavat jaossa 
tuon ylimääräisen markan palkkion.
 Ilonpilaajana minun piti vielä ilmoittaa lehdistölle, että 1) liha
annoskin vähenee puoleen, 2) sokeria ei saadakaan Saksasta 8 000 
tonnia vaan vain 2 000 tonnia, 3) voita ei luultavasti saada Tanskas
ta syksyllä siten kuin ennen. Toistin suurelle yleisöllekin kerrotun 
tosiasian tuoreesta maidon säännöstelystä. Uusi järjestelmä tuo nyt 
maitoa markkinoille entistä enemmän, lisäys on kaksikymmentä 
prosenttia.
 Kansanhuollon tämän hetken tilanne tuottaa taatusti harmaita 
hiuksia viralliselle tiedotustoiminnalle. Valtion tiedotuslaitoksen 
miehet jäivät otsa kurtussa miettimään, mitä kaikkea voi kuulemas
taan kansalle välittää. Totuuttahan ei missään nimessä saa kertoa.

Säännöstelymääräykset olivat 
ehkä merkittävin tasaarvoa 
tavoitteleva käytännön toimen
pide Suomen histo rias sa. Tar
koitus oli tasata puute: rikas 
ja köyhä saivat saman määrän 
ostokortteja. Kaupunkilaiset 
lievensivät ahdinkoaan palsta
viljelyllä. Palstoiksi kelpasivat 
jopa kaupunkien puistot. 
 

Katkelma Untamo Utrion päiväkirjasta:
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Lumoavat vesimaisemat 
laadukkaana suurteoksena.

Tuhanten 
rantain 
Suomi

Suurteos esittelee maalaustaiteemme  
vaikuttavimmat ja kiinnostavimmat vesimaisemat. 
Runsasta kuvitusta täydentävät asiantuntija
artikkelit  sekä mukaansatempaavat aikalaistekstit 
1800luvulta ja 1900luvun alkupuolelta.
 tuhanten rantain suomi on laaja tietoteos 
ja lukuelämys. Nahkakantinen, numeroitu arvoteos 
säilyy tuleville sukupolville.

Kiinnostavaa tietoa ja ajankuvaa
 
Kirjassa on yksitoista artikkelia: 
Allan Tiitta: Vesi suomalaisessa maisemassa
C. W. Gyldén: Suomenmaan joet ja järvet
E. G. Palmén: Sisämaan reitit ja kanavat
I.  K. Inha: Saimaan kanavalla
Ernst Lampén: Itämeren jäitä murtamassa
Kirsti Mäkinen: Alkumeri ja Ahdin valtakunta
Kaari Utrio: Kodin vesi 
O. M. Reuter: Kalat ja kalastus Suomessa 
Kai Linnilä: Historiallisen grafiikan rantalinnoitukset
Suomen tärkeimmät kosket
Sari Savikko: Taiteilijat veden äärellä

Teoksessa on maalauksia mm. seuraavilta taiteilijoilta: 
Gunnar Berndtson, Helmi  Biese, Väinö  Blomstedt, 
Alvar Cawén, Fanny Churberg, Albert Edelfelt, 
A.W. Finch, Akseli  Gallen Kallela, Pekka  Halonen , 
Werner Holmberg, Eetu Isto, Eero Järnefelt, 
Oscar  Kleineh , Vilho Lampi, Berndt Lindholm , 
Hjalmar  Munsterhjelm, Elias  Muukka , Hugo Simberg , 
Augusta  Soldan, Aukusti Uotila, Torsten Wasa stjerna, 
Victor Westerholm , Ferdinand  von Wright,
Maria Wiik ja Victoria  Åberg.

Sari Savikko (päätoim.):
Tuhanten rantain Suomi
25 x 30 cm 
416 sivua, yli 160 kuvaa
Kokonahkasidos
Painettu 1 500 numeroitua kappaletta
ISBN 978-952-5330-33-5 
Hinta 280 e
Ilmestynyt 2010 
Tilaukset ja tiedustelut info@amanita.fi
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Axel Gallén: Keitele, 1905. (Kuva Matti Ruotsalainen)

”Kirja on sellainen luku ja katselu paketti, että se 
säilyy pöydällä pitkään.” (Heikki Haapavaara,  
Kauppalehti)

”Kulttuurihistoriaa parhaimmillaan. – – Teoksen 
uusi, raikas ote käsitellä suoma laisten vesistöjen 
luonnetta sekä kulttuu rihistoriallisena että muun
laisena, koko naisvaltaisena ilmiönä huokuu kirjan 
jokaisella sivulla.” (Pekka Tuomikoski, Historia)  

Kauneinta suomalaista maalaustaidetta
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Korpikustantamon tarina

Kai Linnilä ja Kaari Utrio esittelevät 
vastaperustamansa Amanitakustan
tamon esikoisnimikettä Somero viljan 
maa vuonna 1982.

Tapahtui
somerolla

Manu Kärki

amanita

vuosituhannen kahta puolen

M
anu K

ärki                       Ta
pa

h
t

u
i  Som

er
ol

l
a

Vuosina 1995–2004 moni asia mul-
listui Somerolla. Tuli EU ja euro, lähti 
vero toimisto ja moni muu. Järjestettiin 
uusia tapahtumia: Tenoripäivät, Ruokava-
messut, Sinkkusenssit, Automarkkinat... 
Rakennettiin kirjasto, jäähalli, ratsastus-
keskus ja tori. Jännitettiin milleniumia 
ja juhlittiin seurakunnan tasavuosia. 
Tutustuttiin uutuuksiin kuten internet, 
digi kamera, dvd-soitin ja digiboksi. Kirkko-
herra ja kaupunginjohtaja vaihtuivat 
värikkäiden vaiheiden jälkeen. Tämä kirja 
palauttaa mieliin kaikki vuosituhannen 
vaihteen tärkeät  tapahtumat ja ilmiöt 
Somerolla! 

sisällön 
tuottaja

kustantaja

yritys , lahja ja kaupunki kirjojen toteuttaja

Amanita on 
monipuolinen 

kirjatalo:

Kuvia FinlandiaArkiston 
kokoelmasta.

Vuonna 1982 perustettu Oy Amanita Ltd on somernie
meläinen perheyhtiö. Yhtiön  ensimmäinen suurmenestys 
oli Kaari Utrion kirjoittama ja Amanitan tuottama Eevan 
tyttäret (1984).
 Kustantamiensa teosten lisäksi Amani ta on tuottanut 
kymmeniä painovalmiita tietokirjoja useille kustantamoille. 
Amanitan  kaikkiaan noin sadasta nimikkeestä kolmisen
kymmentä on yksittäisiä suurteoksia ja suur teossarjoja. 
Amani tan valmistamia suurteoksia ovat mm. Patria 
(WSOY 1990), Veljekset von Wright – Linnut (Tammi 
1993), Zachris Topelius – Maakuntien Suomi (Tammi 1998), 
Finlandia 1900 (Tammi 1999), Ecclesia aboensis – Turun 
tuomiokirkko 1300–2000 (Tammi 2000), Olaus Magnus – 
Suomalaiset Pohjoisten kansojen historiassa (Tammi 2002), 
Elias Lönnrotin Flora Fennica 1–3 (Tammi 2002), Linnun  
nimi (Amanita 2003), Suuriruhtinaan Suomi 1–5 (Tammi 
2003–04), Suomen naisen vuosisadat 1–4 (Tammi 2005) ja 
Koulujen taide (Tammi 2007).  

Karttuva kuvakokoelma

Amanitayhtiöön kuuluu finlandiaarkisto, 
kuva arkisto, joka käsittää lähes miljoona legendaarisen 
Finlandia Kuvan valokuvaoriginaalia vuosilta 1941–62. 
FinlandiaArkiston kuvia on julkaistu lukuisissa lehdissä ja 
kirjoissa sekä kalentereissa ja postikortteina.
 amanitan kuvaarkisto käsittää kymmeniätuhansia  
painokuvia 1600–1900luvuilta, mm. 1600 ja 1700luvun 
grafiikanlehtiä ja kirjankuvitusta, 1800luvun kasvitauluja , 
vanhoja postikortteja  sekä opetustauluja 1800luvun 
lopusta ja 1900luvun alusta. Teokset kuten Wanhan ajan 
joulu, Isomummin keittiö, Muistojen koulutaulut ja Isoäidin 
puutarhavuosi ovat saaneet lukijoilta erityiskiitokset juuri 
nostalgisesta kuvituksestaan.
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oy amanita ltd

Salkolantie 25
31470 Somerniemi

Puhelin (02) 7489 500
Faksi (02) 7489 510

Myynti:
Lauri Linnilä
lasse@amanita.fi
(02) 7489 512

Tiedotus:
Sari Savikko
sari.savikko@amanita.fi
(02) 7489 518
Hanna PukkilaToivonen
hanna.pukkila@amanita.fi
(02) 7489 500

Haastattelu ja 
kirjailijavierailupyynnöt:
Hanna PukkilaToivonen
hanna.pukkila@amanita.fi

Arvostelukappalepyynnöt:
info@amanita.fi

Tervetuloa osoitteeseen www.amanita.fi! 
Uudistetuilta verkkosivuiltamme löydät vaivattomasti 
tiedotteet ja kuvat Amanitan kirjoista ja kirjailijoista. 
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