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Marketiimi

MIKSI
KIRJOITAN
Kun puheen ovi on
kiinni, onneksi sanan
ikkuna on auki.
Käsikirjoituksia
lukiessani ja editoidessani sekä omia tekstejä
työstäessäni olen paljon
miettinyt sanoja. Niiden
voimaa ja merkitystä.
Niiden määrää suhteessa
niiden sanomaan. Sanat
muuttuvat eläväksi kirjoitettuna, puhumalla
sanat helposti typistyvät
jokapäiväisyyksiin.
Kirjoitetulla sanalla on
painoarvoa. Puhe unohtuu, mutta kirjoitettu
sana säilyy.
Kirjoittamalla kirjailija
työstää ajatuksiaan.
Ajattelemalla pohjustaa
kirjoittamistaan. Se avaa
uusia ulottuvuuksia,
ruokkii mielikuvitusta.
Tarina herää eloon kirjoitetun sanan kautta.
Parhaimmillaan sanat
herättävät toivoa, tuovat
lohtua, ilahduttavat ja
viihdyttävät. Siirtävät
lukijansa uusiin maailmoihin, saavat unohtamaan arjen, edes hetkeksi. Siksi myös minä
kirjoitan.

Margit Nieminen
Kustantaja

Marketiimi on moderni pienkustantamo,
joka toimii ketterästi suurella sydämellä.
Meille kirjailijan tyytyväisyys on kunniaasia ja kirjailijan menestys yhteinen
tavoitteemme.
Panostamme monipuoliseen ja laadukkaaseen kirjallisuuteen sekä luomme mahdollisuuksia lahjakkaille kirjoittajille toteuttaa
kirjallisia unelmiaan.
Kustantamomme syksy 2016 on valloittava
esikoiskirjailijoiden ja kuvittajien esiinmarssi, jonka saamme teille ylpeänä
esitellä. Olemme jälleen huomioineet niin
lapset, nuoret kuin aikuisetkin kirjatarjonnassamme.
Erityisen iloisia olemme myös siitä, että
useat uutuuskirjamme ovat joko jatkoa tai
alkuja kirjasarjoille!
Toivotamme viihtyisiä lukuhetkiä kaikille
kirjojen ystäville!

Opiskelen yleistä historiaa Jyväskylän
yliopistossa.
Kirjoitustyylini yhdistää maagisen
realismin ja historiallisen romaanin
piirteitä.
Esikoiskirjani Krysanteemisyksy maalaa
unenomaisen maiseman 20. vuosisadan
alun militarisoituvasta Japanista, joka
odotaa auringonnousua.

Jaro Karkinen (s.1993)

ROMAANI

Jaro Karkinen
Krysanteemisyksy
Kansi ja kuvitus: Mirva Karkinen
Sivuja 342
Sidottu, kovakantinen
ISBN 978-952-68526-0-7

Kolme näytöstä Hidehiko Tokubetsun elämästä
Krysanteemisyksy
Auringon on noustava!
Hämäriä kuvia
Hidehiko Tokubetsu näkee levottomia unia silmät
auki. Niissä ikuinen Keisarillinen Istuin sortuu ja
hirviöt hallitsevat maailmaa.
Kukkivatko krysanteemit viimeistä syksyään?
Mitä hämäristä kuvista jää jäljelle, kun yö
päättyy?
Unenomainen ja vaikuttava romaani avaa
Japanin häkellyttävää historiaa ja tunnelmaa
maagisella tavalla.

”Ja: valtaisa pauhu nousee Suurelta
Pyhätöltä ja leviää kaikkialle
Saarille. Keisari on astunut esiin!
Lohikäärme-haarniska, joka on
puhdasta kultaa, kätkee hänet
tavallisen kansan katseilta: ei ole
enää ihmistä Kimitake – tuo nimi on
tästä hetkestä lähtien kielletty – vaan
vain pyhä Keisari, suuri Keisari,
kaikensuojeleva Keisari, joka
hallitsee maailman ja kaiken sen
näkymättömän, jonka päälle Saaret
on rakennettu.”

Jorma Aalto (s.1986)

Olen Virtasalmelta, Etelä-Savon sylistä lähtöisin
oleva nuorehko mies. Olen valmistunut teatteriilmaisunohjaajaksi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta, Kokkolasta vuonna 2012. KeskiPohjanmaa antoi koulutuksen lisäksi pohjaa
muuhunkin taiteeseen, kuten esimerkiksi Stand Up
–komiikkaan, sekä näyttelijäntyöhön. Sain toimia
näyttelijänä useissa harrastajateattereissa, sekä
kaupunginteatterissa. Lännen vanhassa kaupungissa kaiken lisäksi rakastuin, jonka seurauksena
muutin Rovaniemelle toteuttamaan yhtä suurinta
unelmaani, perheen perustamista. Nyt toinen
suurista unelmistani on vihdoin saamassa puhuria
alleen, kun yläasteaikoina aloitettu tarinoiden
kerääminen sydämen ja mielikuvituksen kätköistä
muuntautuu ensimmäiseksi kirjaksi. Tähdentekijäsarjan ensimmäinen osa julkaistaan lokakuussa
2016.

FANTASI AA

Jorma Aalto
Tähdentekijä Osa 1 Ensiaskeleet
Kansi ja kuvitus Tero Kivelä
479 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN: 978-952-68526-1-4
Tähdentekijät pystyvät kirjoittamaan Mahdillaan tähtiin;
viestejä, toiveita ja pahimmassa tapauksessa kirouksia. Jotkut
velhot sanovat heidän Mahtinsa olevan rajatonta. Vain
tähdentekijä pystyy lukemaan sen mitä taivaalla on, kuten
aikoinaan Halienin aloittaessa. Kerrotaan myös, että Halienia
aluksi seuranneista velhoista syntyi ensimmäinen Velhosto,
joka pitää valtaa Mahdin maailmassa. Siitä päivästä lähtien
Velhostoa ovat hallinneet Tähdentekijät, kunnes noin
neljäkymmentä Kokonaista sitten Velhoston kolme korkeinta
johtajaa, viimeiset olemassa olevat tähdentekijät, katosivat.

”Minne ne tähdentekijät sitten ovat kadonneet?” Jiens
utelee.
”Kukaan ei tiedä. Heistä kerrotaan vain huhuja, että he
palaavat, kun heitä tarvitaan, palaavat kun aika on oikea.”

”Vaikka se tuntuisi kuinka
järjettömältä ja vaikka osaisimme
perustella itsellemme, että pelko on
aiheeton, emme siltikään osaa
kohdata sitä. Meidän on ensin
kohdattava itsemme, sillä olemmehan
itse pahin vihollisemme. Odotukset
pelottavat aina ja ikävä kyllä
odotusten jälkeen, pelon kadottua,
petymme odotuksiimme. Kuin
kohtaamisemme ei olisi ollutkaan
pelon väärti.”

Tämä kirja on julkaistu Havenan
muinaiskulttuurien tutkimuslaitoksen luvalla.
Teoksen tutkimustyö on edelleen kesken,
mutta sisällön katsotaan olevan erittäin
tärkeä osa kauan kadoksissa olleita
muinaisManteran kansojen tarustoja ja
myyttejä, joten sen saattaminen koko kansan
luettavaksi katsottiin meidän
velvollisuudeksemme. Toinen syy julkaisuun
ovat, ei pelkästään tarinan, mutta itse kirjan
sisältämät salaisuudet. Jokainen silmäpari on
tarpeen. Jokainen salaisuus noilta
mysteerisiltä kadonneen Mahdin ajoilta voi
olla se, mitä olemme etsineet jo pitkään.
– Jonetan Adverdyen, Tutkimusvastaava
Havenan muinaiskulttuurien tutkimuslaitos

Kristian Leivo (s. 1975)

Olen hämäläinen nelikymppinen mies ja "ikuinen"
pöytälaatikkokirjoittaja, josta tuli esikoiskirjailija.
Ensiteokseni sai alkunsa raskaustestin näyttäessä
positiivista tulosta. Lapsenhoidon "seassa"
harrastuksiani ovat aina penkkiurheilusta
frisbeegolfiin. Korjaan epätoivoisesti
ikuisuusprojektiani, "rintamamiestaloa". Olen
kirjoittanut epämääräisen määrän tekstejä
pöytälaatikkoon aina runoista laulujen
sanoituksiin. Koulutustaustaltani olen
tietotekniikan mekaanikko. Perheeseemme kuuluu
yksi lapsi, vaimo sekä epämääräinen määrä
elukoita. Elämäni mottona on kolmannen naisen
sanoin: "Kai mä tästäkin toivun".

RE ALISTISTA PROOSAA

Kristian Leivo
Minusta tulee ISÄ?!
Kansi: Katariina Stålhammar
205 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 978-952-68325-8-6

Kuljen pitkää tunnelia kohti
tuntematonta. Olen aivan
liian kaukana, jotta näkisin
valon kajastuksen. Kuljen
haparoivin askelin tietämättä
mitä minulle tapahtuu.
Pelottaa, enkä tiedä selviänkö
matkasta milloinkaan.
Matkasta, jossa minusta
kasvaa isä.

”Olen 37 -vuotias mies, mielestäni aivan liian
vanha isäksi, saati aivan väärä isänmalliksi.
Toivon kuitenkin, ettei sanonta ”omena ei kauaksi
puusta putoa”, olisikaan totta.
Olen vuorotöissä, mikä lisää oman mausteensa
parisuhteen ylläpitämiseen. Olen myös futis- sekä
lätkähullu. Lisäksi kirjoitan pöytälaatikkoon
kuitenkaan koskaan lue.
Ohessa yritän korjata kaatuvaa
rintamamiestaloamme; kotia, joka kuitenkin on
unelmiemme täyttymys. Nyt vaan ajatus on
muuttunut. Onko tulevan lapsemme
mahdollisimman turvallista kotiutua kotiimme?
Yritän tässä kuvailla, miten kaikesta selviää vai
selviääkö sittenkään? Onko minusta mihinkään ja
saanko ennakkoluulot ja huolet putoamaan
harteiltani?
Omistan kaiken lisäksi Opel Kadetin vuosimallia
91, ja mietin, miten onnistun kaksiovisella
turvattomalla autollani suoriutumaan vaativasta
tehtävästä; Matkasta isyyteen ja tajuamaan asian
myös pääni sisällä.

Omakohtainen, huumorilla sävytetty, mutta syvästi
koskettava kirja isäksi kasvamisen vaikeudesta; peloista ja
riittämättömyyden tunteista, mutta ennen kaikkea pakahduttavasta onnesta: Minusta tulee isä?!

Anna Laitinen (s.1989)

Olen kirjailijanalku Pohjois-Savosta.
Kirjoittaminen on aina ollut harrastukseni
ja yksi lapsuuden haaveammateistani on
ollut kirjailija. Olen kirjoittanut lukuisia
tarinoita nuoren elämäni aikana, mutta
suurin osa on jäänyt pölyttymään
pöytälaatikkoon. Miria viikinkien jäljillä
oli ensimmäinen kokopitkä tarina, jolle
hain tosissani kustannussopimusta.
Sopimuksen saaminen tuntui
uskomattomalta onnenpotkulta ja
lapsuuden haaveen täyttymiseltä.
Kirjoittajana olen pitkäjänteinen, kriittinen
ja keskittynyt. Kaikessa muussa olenkin
sitten malttamaton, vähemmän kriittinen ja
luovan suurpiirteinen. Takana on 17
vuoden opiskeluputki, jonka tuloksena olen
englannin kielen maisteri. Kaiken
tieteellisen kirjoittamisen lomassa luova
kirjoitus jäi hetkeksi vähemmälle, mutta
nyt pari vuotta valmistumisen jälkeen
suhde luovaan kirjoittamiseen on
löytymässä jälleen ja motivaatio on
korkealla. Elämässä nautin eniten kauniista
asioista, ystävieni, mieheni ja koirani
seurasta, aurinkoisista päivistä, matkoista
ja tulevaisuuden suunnittelusta.

MIRIA SEIKKAILEE

Anna Laitinen
Miria viikinkien jäljillä
Kansi: Anu Toivola
141 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 978-952-68325-6-2

Miria on lastenkodissa asuva
orpotyttö. Kukaan ei tiedä kuka hän
on tai mistä hän on tullut. Miria on
kuitenkin vakuuttunut, että hänen
isänsä oli maailman viimeisiä
viikinkejä, ja Miria on aito
viikinkitytär. Eräänä päivänä Miria
päättää lähteä etsimään sukulaisiaan.
Mielikuvituksensa, rohkeutensa ja
nokkeluutensa avuin Miria karkaa
lastenkodista ja saa mukaansa
matkalle Olavin, pojan, joka on oikea
kiusanhenki. Yhdessä he päätyvät
monen mutkan kautta vanhaan
sirkukseen, jossa he pian löytävät
paikkansa, uusia tuttavuuksia ja
odottamattoman ystävyyden.
Karkuretki ei kuitenkaan voi jatkua
ikuisesti ja kaikki hyvä uhkaa loppua
ennen aikojaan.
Miria-sarjan ensimmäinen osa

Anna Haanpää-Vesenterä (s.1967)

Olen Anna Haanpää-Vesenterä, 48-vuotias
oululainen. Urani tarinankertojana alkoi
kahdeksan vuotiaana, kun koulussa piti
kirjoittaa äidistä. Kirjoitin, "Olipa kerran
äiti." Opettaja laittoi punakynällä
oikeinmerkin.
Tarinani syntyvät elämästä, sen iloista ja
rosoista. Omintakeiset ihmiset,
hillittömyys, meri ja punaiset kengät
innoittavat minua kirjoittamaan, lapsille ja
aikuisille.

VAAHTERANLEHTIPOIKA VALLOITTAA

Anna Haanpää-Vesenterä
Vaahteranlehtipoika ja koko rapun juhlat
Kansi ja kuvitus Ilona Puska
111 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 978-952-68325-9-3

Saamme Kaisun kanssa tehdä kutsut Koko rapun
adventinaatonjuhlaan. Juhliin on aikaa kymmenen
yötä. Sinne kutsutaan kaikki ystävät. Naapurin
puutalon mummi pitää myös kutsua. Hän on niin
suloinen ja harmaa. Mummi katselee aina
ikkunasta, mitä ulkona tapahtuu. Hän nojaa
käsillään ikkunalautaan ja pyllöttää. Meille
mummi vilkuttaa. Kaisun mielestä mummi
vilkuttaa samalla tavalla kuin Englannin
kuningatar. Minä vien isona Kaisun Lontooseen.
Lontoo on Englannissa.

3-osaisen sarjan ensimmäinen osa
”Vaahteranlehtipoika” ilmestyi 2015.

Otan tyhjän paperin ja kynän. Kutsuvieraat täytyy
miettiä tarkkaan, ettei kukaan tärkeä ihminen jää
ilman kutsua. Se olisi kamalaa. Luettelen nimiä ja
Kaisu kirjoittaa ne paperille. Kaisu on niin kuin
Sisko. Sisko on isän sihteeri. Hänellä on pitkät
hiukset, punaista huulipunaa ja korkokengät. Näin
viime kesänä, että Siskolla oli punaista
kynsilakkaa varpaiden kynsissä. Minusta varpaat
näyttivät kauniilta. Kerroin niistä äidille. Äiti
tiskasi aivan hiljaa. Illalla hän lakkasi kaikki
varpaankyntensä kirkkaan punaisiksi.

Villami-sarjan iloiset tekijät:
Kirjoittaja Marjukka Niemi

Kuvittaja Kristiina Mäkimattila

Kirjailija kuvittaa maailmaa sanojen
avulla, piirtäjä kuvittaa sanoja siveltimen
avulla. Kumpikin luo tutuille asioille uusia
merkityksiä tai parhaimmillaan uusia
näkökulmia tutuilla välineillä.
Tarinat ovat maailma, johon jokainen
meistä voi sukeltaa ikään tai sukupuoleen
katsomatta.

PERHEEN PIENIMMILLE

Marjukka Niemi, Kristiina Mäkimattila
Villami löytää värit
23 sivua
210mm x 250mm
Sidottu, kovakantinen
ISBN 978-952-68325-7-9

Villami-sarjan jatko-osa

Villami-sarjan ensimmäinen osa 2015
Utelias Villami tahtoisi olla susi. Mutta mitä
tapahtuu kun Villami päättää seurata lintua
metsään?

