
Mitä maailman johtava palearktisten hyppyhämähäkkien asiantuntija sanoi kirjasta:
”In conclusion, even for those who do not understand Finnish, myself included, the book will still be 
a very useful ID guide to the Salticidae of Finland or even Scandinavia in general. I wish I had such 
a book when I was just about to start working with the Palaearctic Salticidae. I highly recommend it 
to both amateur and professional arachnologists alike.” Dmitri V. Logunov, University of Manchester, 
Newsletter of the British Arachnological Society, No. 154, Summer 2022.

Mitä johtava suomalainen hämähäkkiasiantuntija sanoi kirjasta:
”excellent” ”It is difficult to find anything to criticize in this book.” Seppo Koponen, Arachnologische 
Mitteilungen 63: v. “...teos on perinpohjainen, suuren työpanoksen sekä valokuvien että tekstin osalta 
vaatinut ja hyvin onnistunut määritysopas.” Seppo Koponen, Luonnon Tutkija 3/2022.

Mitä hämähäkkejä harrastava matematiikan professori sanoi kirjasta:
”Valokuvien taso on mestarillinen.” ”Karjalaisen teos tarjoaa yhdessä niteessä kuvataidetta 
kahvipöydälle, yleistajuisen luonto-oppaan ja tieteellisen hakuteoksen. Siinä on myös (ainoana 
hämähäkkikirjana maailmassa) lajinmääritysohje eläville yksilöille, ei ainoastaan tapetuille 
ja alkoholiin säilötyille. Niinpä se sopii myös hellämielisille. Näin kattavaa valokuvallista 
hämähäkkiteosta ei ole aiemmin julkaistu missään. Suosittelen kirjaa kaikille Suomen luonnosta 
kiinnostuneille.” Samuli Siltanen, Yliopisto-lehti 4/22.

Mitä Suomen Luonto -lehden hämähäkkiasiantuntija sanoi kirjasta:
”Massiivista tietosisältöä rytmittävät ja täydentävät huippulaatuiset luontokuvat.” ”Kirjaa voi 
suositella hyvin lämpimästi kenelle tahansa. Olipa kyseessä hämähäkkikammostaan irti haluava 
perustallaaja tai aktiivinen lajiharrastaja, kirjasta saa irti paljon.” Tapio Kujala, Suomen Luonnon 
blogi 20.3.2022.

Mitä Luontokuva-lehden päätoimittaja sanoi kirjasta:
”... täyden kympin kirja.” Esa Mälkönen, Luontokuva 2/2022.

Mitä tiedelehden tuottaja sanoi kirjasta:
”Sami Karjalainen esittelee ne [hyppyhämähäkit] kaikki upeiden kuvien ja selkeiden tekstien 
avulla.” ”Tällaista kirjaa ei ole ennen julkaistu missään.” ”Uusi teos saanee monet hurahtamaan (...) 
hypykkeihin.” Arja Kivipelto, Tiede Luonto 6/2022.

Mitä lukijat sanoivat kirjasta:
”aivan ihana”, ”aivan huikea teos”, ”mestariteos, ”rakkaus aiheeseen näkyy”, ”erityiskiitos ihanan 
inhimillistä ja maanläheisestä otteesta”, ”mahdottoman hienoa työtä”, ”kiitos taas kerran 
maailmankuvan laajentamisesta”, ”lapsi lähti innoissaan tarhan päiväretkelle metsään jos niitä 
hämähäkkejä löytyisi”, ”nuori mies ei malta mennä nukkumaan, kun haluaa kertoa kaikille 
perheenjäsenille hypykeistä ja lukea niistä”


