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Eräänä lokakuisena iltana sain esikoiskirjailija Eeva 
Turuselta viestin. Hän oli toisaalta autuaan on-
nellinen, toisaalta paniikinsekaisissa tunnelmissa: 

Helsingin Sanomien palkintoehdokkuus lämmitti miel-
tä, mutta miten ihmeessä vastata lehden esittämiin ky-
symyksiin? Eritoten siihen, jossa pyydettiin sijoittamaan 
itsensä suomalaiseen kirjallisuuteen. Mahdotonta!

Turusen teos, Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuh-
dehistoriaansa, on jo lajityyppien karsinoita ajatellen rie-
mukas karkulainen. Blogeissa ja kritiikeissä sitä on luet-
tu novellikokoelmana ja romaanina, runouttakin siitä 
on löydetty. Kukaan ei ole väärässä, kaikki ovat oikeassa, 
erikseen ja yhtä aikaa.

On sydäntä sykähdyttävää ajatella, että kirjallisuuden 
monimuotoisuus elää ja voi hyvin tänäkin päivänä, vaikka 
niin moni muu ihmiselämän kannalta oleellinen asia on 
vaarassa kuihtua ja kadota kokonaan. Kirjallisuus on yhä, 
niin kuin se on aina ollut, jatkuvassa liikkeessä, synnyt-
tää rohkeasti uutta. Kirjailijat ovat ennakkoluulottomia 
ja omapäisiä tutkimusmatkailijoita, veisaavat viis raja-ai-
doista niin muodon kuin sisällön suhteen, uskaltavat ko-
keilla, kertoa niin kuin ei ole aiemmin kerrottu. Jokainen 
ilmestynyt kirja on monimuotoisuuden manifesti.

Siltala täytti elokuussa 2018 kymmenen vuotta. Juhla- 
vuoden aikana kustanta- 
mosta  ilmestyi muun muas- 
sa maailman ensimmäinen 
tonttutrilleri, 350-sivuinen 
runokokoelma, elämäkerta- 
teos maailman ensimmäis-
ten naiskansanedustajien 
joukkoon kuuluneesta Hil- 
ja Pärssisestä, romaani rak-
kauden voimasta painajai- 
seksi muuttuvassa maail- 

massa, erilaisia kirjallisuudenlajeja villisti yhdistelevä ro-
maani teini-ikäisistä, teos mystisen sienitutkija Anatoli 
D. Mbdrinovin vaarallisista tutkimuksista sekä suuren 
suosion saavuttanut kirja eräästä F1-kuljettajasta. Moni-
muotoisuus kunniaan.

Samaan aiheeseen hälyttävämmästä ja surullisem-
masta näkökulmasta paneutuu palkittu tutkiva toimitta-
ja Juha Kauppinen, jolta ilmestyy keväällä 2019 teos Mo-
nimuotoisuus – kertomus katoamisista. Kauppinen lopetti 
toimittajan työnsä puoleksitoista vuodeksi ja syventyi 
ottamaan selvää siitä, mistä luonnon monimuotoisuu-
den katoamisessa on kysymys. Tämä syventyminen vei 
hänet matkoille ympäri Suomea, metsiin, soille ja nii-
tyille – suomalaisten lajien katoamispaikoille. Teos on 
tärkeä, sen viestiä kannattaa kuunnella.

Onneksi vielä ei ole näköpiirissä tarvetta sille, että 
tutkivan toimittajan olisi syytä leiriytyä kirjastoon tut-
kimaan suomalaisen kirjallisuuden monimuotoisuuden 
katoamista. Täällä rehottaa värikäs floora ja fauna. 

Mihin siis Eeva Turunen itsensä kirjallisen aarniomet-
sän uumenissa lopulta sijoittaa? Viestittelymme tuona lo-
kakuun iltana päätyi hilpeään kaaokseen, jonka tiimellyk-
sessä Turunen lähetti minulle kuvaotoksen muistilapusta. 
Tunnistin lapun, olin merkinnyt siihen Neiti U:n edi-

tointivaiheessa ylös jokaisen sivun, 
jolla käsikirjoituksessa esiintyi sana 
”turkoosi”. Sivuja oli monta. Ehdo-
tin turkoosia vastaukseksi Helsin-
gin Sanomien kysymykseen, kryp-
tisyyshän on aina virkistävää. Tätä 
kirjoittaessani en tiedä, millaiseen 
vastaukseen Turunen päätyi. Oli 
vastaus mikä tahansa, se on oikea.

Sari Rainio
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isbn 978-952-234-570-7  •   kl 84.2   •   nid. (liepeet)    
220 sivua
Graafinen suunnittelu Elina Warsta 
ilmestyy maaliskuussa

Ote kirjasta Olipa kerran äitiHELMI KEKKONEN

Olipa kerran äiti

H e L M I  k e k k O N e N  on helsinkiläinen 
 vuonna 1982 syntynyt kirjailija. Hänen aiem-
mat teoksensa ovat Kotiin (2009), Valinta (2011), 
Suojaton (2014) ja Runeberg-ehdokkaaksi 
noussut Vieraat (2016). Kekkonen on opiskellut 
yleistä kirjallisuustiedettä ja luovaa kirjoitta-
mista Turun yliopistossa, ja valmistunut sieltä 
filosofian maisteriksi. Kirjailijantyön ohella hän 
toimii avustavana toimittajana ja kirjoittaa 
Sivulauseita-blogia.

En halua olla enää raskaana, mutta en halua myöskään synnyttää. 
En halua olla enää raskaana, mutta tunnen jo nyt haikeutta siitä, 

että tämä on viimeinen kerta. 
En halua olla enää raskaana, mutta toisaalta en halua minkään 

muuttuvan. 
Tämä kaikki näkyy myös ulospäin. Huomaan tytön katseesta mi-

ten hän yrittää pysyä ailahtelevissa tunnetiloissani mukana, miten hän 
tulkitsee ja tarkkailee ja muokkaa omaa käytöstään minun käytöksee-
ni sopivaksi, eikä tämän tajuamisesta tule kovin hyvä mieli. 

Saatan nähdä meidät ulkopuolelta, kuulla oman vaativan ääneni ja 
vaikeat kysymykseni, ja useimmiten ymmärrän kyllä että kannattaisi 
lopettaa, mutta jatkan silti.

Näen kolmekymmentäviisivuotiaan naisen ja viisivuotiaan tytön 
tuijottamassa toisiaan valtavan maapallomahan ylitse, haastamassa, 
rakastamassa ja yrittämässä ymmärtää.

Jos näet että vetäydyn, että tarvitsen vähän omaa tilaa, niin miksi sä tulet 
koko ajan vaan lähemmäksi?

Koska mä tykkään susta niin paljon.

Minä olen aikuinen ja hän on lapsi. Minä odotan häneltä aivan liikaa. 
Toisaalta järjellä tiedän, että se tekee myös hyvää, hänen on hyvä 

nähdä millainen minä olen. Kunpa minä vain muistaisin millainen 
hän on, sosiaalinen, läheisyyttä kaipaava ja avoin, ja että hänellä on 
olemiseensa ihan yhtä iso oikeus kuin minullakin.  ...

se tavallinen tarina  
– ainutlaatuista puhetta äitiydestä

Äitiydestä on kirjoitettu paljon, monia arvokkaita ja 
tärkeitä teoksia äitiyteen liittyvistä kriiseistä, ylikäymät-
tömistä vaikeuksista, synnytyksen jälkeisestä masennuk-
sesta. Mutta entä se tavallisen äidin tavallinen tarina? 
Onko sellaista olemassakaan? 

Äitiysaiheisessa teoksessaan Helmi Kekkonen kertoo 
oman täysin tavallisen ja kaikin tavoin ainutkertaisen 
tarinansa äidiksi tulemisesta. Kahdesta aivan erilaisesta 
raskaudesta, kolmannesta joka päättyy kipeään kesken-
menoon, voimakkaasta synnytyspelosta ja sen voittami-
sesta, kahdesta aivan erilaisesta synnytyksestä ja kah-
desta aivan erilaisesta, ihanasta tyttärestä. Siitä, miltä 
tuntuu olla nuori äiti nykypäivänä, ja siitä, miltä äitiys 
on luultavasti äideistä aina tuntunut. 

Kekkonen on saanut kiitosta äitiyden ja perhesuh-
teiden käsittelystä jo aiemman tuotantonsa kohdalla, 
viimeksi romaanissa Vieraat, joka ilmestyi vuonna 2016. 
Omakohtaisen Olipa kerran äiti -teoksen runollisen 
kaunis kieli yhdistettynä raakaan rehellisyyteen ja her-
syvään itseironiaan tekee kirjasta pakollista luettavaa 
kaikille, jotka etsivät unohtumattomia lukukokemuksia.

3 k e v ä t  2 0 1 92 s i l t a l a

”tämä suhde kiehtoo minua, meidän taistelumme ja läheisyytemme, 
ytimessä läikkyvä tunne, rakkaus jota en osaa pukea sanoiksi. 

äitini kaikkialle levittäytyvä äitiys.” isbn 978-952-234-589-9  



Ote kirjasta kuu ja Bää

kuva: aulikki oksanen

AULIKKI OKSANEN

kuu ja Bää

”Viisivuotiaalla Matilla on takkui- 
nen lammaslemmikki nimeltä Bää. 
Yhtenä aamuna se vain lähti mieles-
säni kävelemään ja syrjäytti kaikki 
muut kirjalliset työt. Ensin syntyi 
runonpätkä, ja samana päivänä kuva. 
Lammas sai ensin hameen, mutta 
hakeutui pian lähemmäksi alku-
peräistä esikuvaansa, jonka ainut 
vaatetus on sinivalkoinen rusetti. 

Kuu, lammas ja öinen metsä ovat 
osa lapsuusmuistojeni maisemaa. 
Hain klassista runokieltä ja sen  
kautta löysin myös kuvien ja värien 
vivahteet, maahisen mustat pöksyt  
ja ilmojen purppurat.

Omat lapsenlapseni ovat olleet kir-
jan parhaat kummit. Heidän kanssaan 
aloin selvästi suosia kirjoja, joita voi 
pidellä yhdellä kädellä lapsi tai kaksi 
kainalossa, ja joissa on suuria tunteita 
ja onnellinen loppu.”

– Aulikki Oksanen

Maamu, Matti ja Bää elokuussa 2018.

rakastetun kirjailijan ja kuvataiteilijan  
lumoava lammassatu

5 k e v ä t  2 0 1 94 s i l t a l a

isbn 978-952-234-578-3   •   kl 85.2    •      sid. (yliveto)     
32 sivua
Formaatti 210 mm x 185 mm
nelivärikuvitus
Graafinen suunnittelu Tuula Mäkiä
ilmestyy helmikuussa
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A U L I k k I  O k S A S e N  (s. 1944) esikois-
runoteos Hevosen kuolema ilmestyi vuonna 
1966. Runojen, romaanien ja novellien 
lisäksi Oksasen runsaaseen tuotantoon 
kuuluu myös näytelmiä ja lastenkirjoja. Vii-
meksi häneltä ovat ilmestyneet Helise, tai-
vas! -niminen valittujen runojen kokoelma 
vuonna 2014 ja sarjakuvakokoelma Outojen 
kieli (Täysi Käsi Oy) vuonna 2018. Oksanen 
on saanut muun muassa kaksi valtion 
kirjallisuuspalkintoa (1974 ja 1980) sekä 
Runeberg-palkinnon vuonna 1991. Hän on 
myös kuvataiteilija, näyttelijä ja laulaja.



isbn 978-952-234-584-4  •   kl 84.2  •   sid.   •   240 sivua
Graafinen suunnittelu Elina Warsta
ilmestyy maaliskuussa

Ote kirjasta epäröintejä

kuva: laura malmivaara

PIRKKO SAISIO

epäröintejä

tunnustuksia rakkaudesta,  
kirjoittamisesta ja esiintymisestä

Pirkko Saision uutuus on hurmaava proosakokoel-
ma tarkkanäköistä psykologiaa ja elämännäkemystä. 
Pisteliäät ja ratkihauskat tarinat sitoo yhteen kertoja, 
joka kuljettaa tekstiä suvereenin arvaamattomasti auto- 
biografiasta fiktioon ja takaisin: ”En erota muistoa, haa-
vetta, painajaista, unelmaa siitä mikä tapahtuu oikeasti, 
koska mitään oikeasti ei ole minulle olemassa.” 

Uudet tarinat ja kohtalot avautuvat ja sulkeutuvat 
kertojan mielijohteiden mukaan: näyttämölle saapu-
vat yhtä lailla mahdottomasti rakastunut Vahtimestari, 
Pussy Riotin Maria Aljohina, Tšehovin Burkin ja Ivan 
Ivanytš – sekä Nainen. 

On olemassa kirjailijoita, jotka keräilevät ihmisten sa-
nomisia, repliikkejä, muistivihkoonsa ja käyttävät niitä 
romaaneissaan, novelleissaan, näytelmä- ja elokuvakäsi-
kirjoituksissaan.

Kun he löytävät harvinaisen hyvän, rakentavat he ko-
konaisen tarinan tai ainakin kohtauksen maalinaan se 
harvinainen helmi, repliikki.

Yritän itse vältellä sellaista. Vaarana on, että kohtaukses-
ta katoaa vapaus kulkea sinne, minne se luontaisesti olisi 
matkalla.

Mutta nyt olen löytänyt hyvän.
En ole kuullut sitä, ellei sitten ole niin, että olen jos-

kus käyttänyt sitä itse, tiukassa paikassa.

Repliikki kuuluu:
– En minäkään ollut, ennen kuin sinut tapasin.

Hahmottelen nyt kohtauksen, joka kulkee kohti tätä 
repliikkiä.

On huone.
Huoneessa on kaksi naista, nuoria molemmat.
He ovat ystäviä, sydänystäviä. (En oikein tiedä miten 

ilmaistaan sellainen, että he ovat enemmän kuin ystäviä 
mutta eivät kuitenkaan rakastavaisia.)

Käy ilmi, että toinen on edellisenä yönä vietellyt toisen 
rakastetun. Rakastettu on mies.

Selitykset ovat vähissä, katumus ei.

Se, jota on petetty, vaatii selitystä, jota, olkoon se mikä 
tahansa, ei aio kuitenkaan uskoa.

Pettäjä tietää tämän.

Pettäjällä on ollut syynsä, joita hän ei uskalla kertoa. 
Hän pelkää jäävänsä alastomaksi ystävänsä, koko 

maailman ja itsensä silmissä (tärkein tässä viimeisenä).

Pettäjä lataa koko tunnevarastonsa katumukseen ja an-
teeksipyyntöön, saa yllytettyä itsensä itkuun, lupauksiin 
tehdä mitä tahansa jotta ystävyys säilyisi, lopulta polvis-
tuukin (ehkä), mutta Petetty on armoton.

Hän haluaa tietää miksi.

Pettäjä tajuaa, että hänellä on kaksi vaihtoehtoa: menet-
tää Petetty tai paljastaa itsensä.

Ja tässä kohdassa kirjailija rientää apuun. ...

P I r k k O  S A I S I O  (s. 1949 Helsingissä) opiskeli Teatteri-
koulussa, josta hän valmistui näyttelijäksi vuonna 1975.  
Samana vuonna ilmestyi hänen romaaninsa Elämänmeno 
(Kirjayhtymä), joka sai J. H. Erkon palkinnon. Tämän jälkeen  
Saisio on saanut muun muassa Finlandia-palkinnon Punai- 
sesta erokirjasta (WSOY) vuonna 2003. Hän on julkaissut 
romaaneja myös nimillä Jukka Larsson ja Eva Wein.  
Romaanien ohella Saisio on kirjoittanut lukuisia näytelmiä  
sekä tv- ja elokuvakäsikirjoituksia. Näyttelijän-työnsä lisäksi  
Saisio on myös teatteriohjaaja. Hänen viimeisimmät teok- 
sensa ovat Mies, ja hänen asiansa (2016) sekä Spuuki Spaider- 
män ja raju nonna (2017).

Mies, ja hänen asiansa -romaanista (2016) 
sanottua:

”pirkko saision mestarillinen romaani kuorii miestä kuin 
sipulia. saisio saattaa hyvin olla paras elossa oleva suo-

malainen kirjailija.” 
– matti kuusEla, aamulEhti

”saisio kirjoittaa sellaista kurin- 
alaista tajunnanvirtaa, johon 
vain mestarit kykenevät. tiheä-
tunnelmainen kirja on helppo 
lukea, siinä ei turhia kikkailla. 
dialogi on iskevää ja yksinker-
taista, mutta asiat ovat painavia.”   
– jOrma mEllEri, uusi suOmi

7 k e v ä t  2 0 1 96 s i l t a l a
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isbn 978-952-234-558-5   •   kl 84.2   •    
sid. (yliveto, kluutti)   •    n. 200  sivua
Graafinen suunnittelu Markus Pyörälä
ilmestyy tammikuussa

kuva: mikko vähäniitty

Ote kirjasta DelfiinimeditaatioHarrY SalmEnniEmi

Delfiinimeditaatio
ja muita novelleja

”varmuus siitä, että kukaan ei ole 
pohjimmiltaan onnellinen, 
antaa minulle syyn jatkaa.”

Delfiinimeditaatio näyttää hulluuden, politiikan ja suo-
liston kohtaamisen vailla kaunistelua. Opimme, miten 
käsittää nuoren naisen elämä yksinomaan hänen vatsa-
vaivojensa näkökulmasta, kuinka hampaidenpesu riistää 
uskottavuuden koko elämältä, millaisia ovat sairaalassa 
makaavan tädin poliittis-eroottiset harhat, kuinka del-
fiinien ajatteleminen rauhoittaa mieltä.  

Oivaltavat kertomukset limittyvät esseistisiin, kult-
tuurikriittisiin pohdiskeluihin ja suoranaisiin hätä-
huutoihin. Aina kun lohduttomuus on vyöryä päälle, 
hysteerinen nauru pelastaa tilanteen. Kaiken taustalla 
välkehtii järkensä menettänyt psykiatrihahmo, joka aut-
taa potilaitaan omasta näkökulmastaan. 

Delfiinimeditaatio on toinen osa Harry Salmennie-
men novelliteossarjasta. Ensimmäinen osa Uraanilamp-
pu oli vuoden 2017 kirjatapauksia. 

H A r r Y  S A L M e N N I e M I  (s. 1983) kuuluu 
suomalaisen nykykirjallisuuden omaperäi-
simpiin tekijöihin. Hän on julkaissut viisi 
runoteosta: Virrata että, Texas, sakset, Runojä, 
Kivirivit ja Pimeän lehdet. Tammikuussa 2017 
julkaistiin Salmenniemen ensimmäinen proo-
sateos, novellikokoelma Uraanilamppu. 

Salmenniemi on toiminut runouslehti 
Tuli&Savun päätoimittajana ja runouskustanta-
mo Poesian toimittajana. Hän on valmistunut 
valtiotieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta 
ja opiskellut myös Roomassa ja Melbournessa.

Kirjojensa lisäksi Salmenniemi tunnetaan 
taiteidenvälisistä yhteistöistään. Hän on saa-
nut lukuisia palkintoja, ja hänen tekstejään on 
käännetty useille kielille. Salmenniemi elää ja 
kirjoittaa Jyväskylässä. 

Uraanilampusta (2017) kirjoitettua:

”jos harry salmenniemi on runoissaan omala-
kinen, on hän sitä suvereenisti myös novelleis-
saan. tällaista näkee harvoin.”

(harri nOrdEll, HElSingin SanOMaT)

 
”Uraanilamppu on ilmestys pimeyden keskellä 
– harry salmenniemi räjäyttää novelleista pölyt 
pois.” 

(markku sOikkEli, aaMUlEHTi)

Alusta asti kaikki on helvetillisen pielessä. Ensimmäisinä minuutteina 
kärsitään läpi pelkkää matkailumainosta. 

Sitten käynnistetään söpö auto joka vie suoraan epookkiin. Näytetään 
lapsia, hymyileviä, juuri sopivalla tavalla suloisia, tyynnyttävän laskel-
moituja. Lapset, auto, koivikko, nainen; nahkapenkki, nahkaratti, mies, 
lapset, nainen. 

Koivikko ja nainen kuvataan yhtä hiljaisina – ällöttävää ja pakahdut-
tavaa ja silti väkivallattoman tuntuista. Syntyy hirvittävä kuva elämästä 
ja sen vääjäämättömästä epäonnistumisesta: auto ei käynnisty, annetaan 
ryyppyä, auto ei käynnisty, annetaan lisää ryyppyä, täytyy mennä pyöräl-
lä. Hame hulmuaa, nainen hymyilee; nainen on koivikko johon hitaasti 
tuulee. 

Viisi minuuttia, ja ollaan syvimmässä sovinismissa joka yrittää naa- 
mioitua epookiksi.

Mies ei puhu mitään. Nainen hymyilee, mies vaikenee, koivikko jat-
kuu niin pitkään ettei sitä kestä, kaikki hirvittävyyteen viritetty tavalli-
suusalakulo syöksyy kohti eikä sille mahda mitään: katsoja on täydellisen 
latteuden ja tavallisuuden, täydellisen keskinkertaisuuden, täydellisen 
alakulon armoilla. ...

 • • • • • KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS
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”salmenniemen novellistiikka on yhtä nautittavaa kuin 
hänen runoutensa, ja se on jo kovasti nautittavaa se.”

(niina hOlm, nUORi VOiMa)



s i l t a l a
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Alkuteos: There are no grown-ups:  
a Midlife Coming-of-age Story
Suomentanut Terhi Vartia
isbn 978-952-234-579-0   •   kl 99.1   •   sid.  
270 sivua
ilmestyy helmikuussa

Ote kirjasta kolkka

isbn 978-952-234-564-6   •   kl 84.2   •   sid.    
n. 150  sivua
Graafinen suunnittelu Kaarina Tammisto 
ilmestyy helmikuussa

kuva: benjamin bardakuva: uwa iduozee

 • • • • • •  TIETOKIRJALLISUUS

MARIA MATINMIKKO

kolkka

”kuulin osan siitä mikä lohkeaa avaruuteen.”

Kolkka on fantasmaattinen, filosofinen ja feministinen romaani, joka yhdis-
tää poeettisen ja poliittisen. Se on matkakertomus, ajan metafora ja valkoista 
itsekritiikkiä.

”Aavikkoa siivilöivät kaipauksen ja tulevien aikojen ötökät.”
Teoksen alussa saavutaan maahan, jota ei ole. Tämä maa, Nepnepiiri-nep, 

Misty Cissy, minä, reportteri ja Vuoristo-Metodi-saaret kysyvät, miten nimit-
tää maastoa dystopian ja utopian tuolla puolen; mihin identiteetti osoittaa.

”Nuole tyynykarkkia kitalaen hevonen.” 
Aivan kaikki on sekoitettu sinua varten.M A r I A  M At I N M I k k O  (s. 1983 Oulu) 

on Helsingissä asuva runoilija ja prosaisti. 
Hänen esikoisteoksensa Valkoinen julkais- 
tiin 2012. Kirja voitti Tanssiva karhu -palkin-
non ja se oli ehdokkaana Helsingin Sano-
mien esikoiskirjakilpailussa. Kolmiosaisen 
kokonaisuuden toinen osa Musta ilmestyi 
marraskuussa 2013. Kolmas osa Värit jul- 
kaistiin 2017. Teos voitti Kalevi Jäntin kirjal-
lisuuspalkinnon ja Nihil Interit -runoyhdis-
tyksen jakaman runouspalkinnon.

Nepnepiiri-nep kuoriutuu kesken vaelluksen kes-
kellä polkua kesken juttelun. Hän onkin tarantu-
la, aluksi. Nepin hattaramaisen läpikuultava ulko-
muoto sulaa ja haihtuu kuin happo. Maahan jää 
viipyilemään pieni vetinen valo, jonka ympärille 
alkaa hyvin nopeasti rakentua karvainen, voimakas, 
vaarallinen muoto. Kun tarantula on valmis, hän 
poksahtaa juuri sellaiseksi, miltä hän näytti ennen 
kuoriutumistaan. Mitä tästä pitäisi ajatella, kysyn. 
Ovatko kaikki nepnepiirit hämähäkkejä, jotka ovat 
jotenkin mutatoituneet, naamioituneet tai hybri-
doituneet? Onko heillä tarantulien ominaisuudet 
vavahduttavan heikkoutensa sisässä? Ovatko he 
yhtä aikaa kahta lajia? Nep vastaa kaikkeen puo-
lihuolimattomasti ”kyllä” kuin ei jaksaisi jäädä näin 
itsestäänselvän asian äärelle jutustelemaan. ...

teoksesta Värit (2017) 
kirjoitettua:

”matinmikko liikkuu nyt 
erittäin taitavasti lyhyestä, 
vain virkkeen mittaisesta 
tekstistä sivujen proosaan.” 

(mErvi kantOkOrpi,  

HElSingin SanOMaT)

”matinmikon ainutlaatui-
suus ilmenee esimerkiksi 
taitavuudessa kirjoittaa 
yhteiskunnallinen analyysi 
ja lukuisiin merkityksiin 
taipuva kielen leikki samaan 
lauseeseen.”

(laura kärkäs, KiilTOMaTO)

”parhaimmillaan Värit ky-
seenalaistaa koko runouden 
tekemisen perinteen.”

(hp hEikkinEn, KalTiO)

PA M e L A  D r U c k e r M A N  (s. 1970) 
on yhdysvaltalainen, Pariisissa perheineen 
asuva toimittaja ja kirjailija. Hän on työsken-
nellyt ulkomaantoimittajana The Wall Street 
Journalissa ja kirjoittanut muun muassa The 
new York Timesiin ja The Washington Postiin. 
Druckerman on valmistunut kansainvälisten 
suhteiden maisteriksi Columbian yliopistosta. 
Hänen teoksensa Kuinka kasvattaa bébé (il-
mestyi suomeksi 2012) on ollut kansainvälinen 
menestys.

PAMELA  
DRUCKERMAN

Mademoisellesta  
madameksi

– tarina keski-ikäistymisestä

”Mademoisellesta madameksi onnistuu 
olemaan sekä muistelmateos että ironi-
nen tee se itse -opas. se ei ole ainoastaan 
viihdyttävää mietiskelyä oman itsensä 
löytämisen tiimoilta, vaan se on myös 
ajatuksia herättävää pohdiskelua siitä, 
millaista on ylipäätään olla aikuinen. 
druckerman tutkii teoksessaan terävästi 
ja hauskasti kypsää ikää ja keski-ikäisyy-
den aiheuttamaa sokkia.” 

– kirkus rEviEws
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neljäkymmentä on kauhistuttava ikä.  
silloin löydämme itsemme. 

– CharlEs péguy

Tuntuuko sinusta usein siltä, että kaikki muut ovat täysipäisiä aikuisia paitsi 
sinä? Ihmetteletkö koskaan, miten oikeista aikuisista on tullut niin kaikkeen 
pystyviä ja viisaita? Onko sinun vaikea ymmärtää, että peilistä takaisin kat-
sovat ikääntyneet kasvot ovat omasi?

Täytettyään mystiset 40 vuotta Pamela Druckerman kirjoitti kirjan, jossa 
hän luovii tutkimattomalla alueella nuoruuden ja lähestyvän keski-iän väli-
maastossa. Suorasukaiset, henkilökohtaiset tarinat ja nokkelat elämänohjeet 
tarjoavat lukijalle mieltä nostattavan lukuelämyksen – sekä työkaluja viisau-
den, itsetuntemuksen ja oikean housuparin metsästykseen.

Tiedät olevasi neljänkympin paremmalla puolella kun…

* Kukaan ei edes teeskentele yllättynyttä kun sanot, että sinulla on kolme lasta.
* Olet osallistunut useisiin 50-vuotisjuhliin.
* Ystäväsi ovat alkaneet puhua eläkesuunnitelmistaan.
* Et enää ajattele, että viisikymppiset ovat vanhoja.
* Tajuat, että hyvin pian tulet pitämään neljäkymppisiä  nuorina.



Alkuteos: Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der 
Philosophie 1919–1929

Suomentanut Tommi Uschanov
isbn 978-952-234-550-9   •   kl 11   •   sid.   •  n. 400 sivua

Kuvaliite
ilmestyy helmikuussa

Ote kirjasta taikurien aika
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WOLFRAM EILENBERGER

taikurien aika
Filosofian suuri vuosikymmen 1919–1929 W O L f r A M  e I L e N B e r g e r  (s. 1972) on saksalainen 

filosofi. Hän on väitellyt tohtoriksi Zürichissä vuonna 2008 
Mihail Bahtinin kulttuurifilosofiasta.  Eilenberger on kirjoit-
tanut filosofiaa ja jalkapalloa käsitteleviä teoksia, ja hän 
kirjoittaa myös päivä- ja aikakauslehtiin. Hänen puolisonsa 
on suomalainen Pia Päiviö ja heidän perheensä asuu tällä 
hetkellä Saksassa. Suomeksi Eilenbergeriltä on ilmestynyt 
kaksi omaelämäkerrallista teosta: Minun suomalainen 
vaimoni (2011) ja Minun kolmikieliset kaksoseni (2013).

valaiseva ja mukaansatempaava kertomus 
eurooppalaisen ajattelun murroskaudesta

Filosofi Wolfram Eilenberger kuvaa teoksessaan poik-
keuksellista älyllisen luovuuden aikakautta. Hän nostaa 
tarkasteluun vuodet 1919–1929, jolloin suuret ajattelija-
hahmot Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst 
Cassirer ja Martin Heidegger huipensivat saksankieli-
sen filosofian hetkeä ennen toisen maailmansodan suur-
ta katastrofia.

Eilenberger herättää eloon maailmansotien välisen 
ajan aatevirtaukset ja kuohunnan. Hän kuvaa päähen-
kilöidensä värikkäitä persoonallisuuksia, heidän älyllisiä 
löytöretkiään, intohimojaan ja erehdyksiään. 

Eräs kirjan historiallinen polttopiste on vuoden 1929 
Davos, jonka vuoristomaisemassa järjestettiin legen-
daarinen filosofinen konferenssi ja käytiin ”vuosisadan 
väittely”.

Taikurien aika johdattaa lukijan neljän merkittävän 
filosofin elämäntarinoihin ja heidän kirjoituksiinsa, 
joiden ajatuskuviot heijastuvat aina meidän päiviimme 
saakka.

Keväällä 1925 Wittgenstein pohtii vakavasti, onko 
hänen kulttuurinsa taas alittanut riman matalam-
malta kuin koskaan ennen. Siihen antaa aihetta 
ajalle ominainen räjähdysherkkä yhdistelmä vah-
van johtajan kulttia, tiedotusvälineiden tukemaa 
joukkotyhmistymistä, tunkkaista nationalismia 
ja sosiaalidemokraattista edistysuskoa, jota hän 
pilkkaa postikortissaan Rudolf Koderille 29. huh-
tikuuta 1925. Vuosi 1925 – Hitlerin Taisteluni-teos 
ilmestyy, Stalin keskittää lopullisesti vallan it-
selleen, nuori espanjalainen kenraali Francisco 
Franco marssii Marokkoon taisteluhuutonaan 
”Eläköön kuolema!”, Saksan natsipuolue perus-
tetaan, konservatiivi Paul von Hindenburg seu-
raa sosiaalidemokraatti Friedrich Ebertiä Saksan 
presidenttinä ja Franz Kafkan Oikeusjuttu ilmes-
tyy. Se on myös vuosi, jolloin Wittgenstein siir-
tyy Otterthaliin neljänteen ja, kuten seuraavana 
vuonna ilmenee, viimeiseen työpaikkaansa opet-
tajana. ”Rakas opettaja” ei vieläkään ole valmis 
myöntämään hävinneensä taistelun. Kun Hei-
degger, Benjamin ja Cassirer kehittelevät kukin 
analyysejään modernin rappiosta, Wittgenstein 
tekee sitkeästi perustason työtä paikan päällä....

kuva: annette hauschild

13 k e v ä t  2 0 1 912 s i l t a l a



s i l t a l a14

isbn 978-952-234-582-0  •   kl 76  •   sid.   •   260 sivua
Nelivärikuvitus
Graafinen suunnittelu Marjaana Virta
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LEENA KARTTUNEN  
– HannElE nYman  
– juri mYkkänEn

OrNO
Valaisinmuotoilua

kirja suomalaisen valaisinmuotoilun  
historiasta 

Muotoiluhistorian tutkijoiden kirjoittama ORNO – Va-
laisinmuotoilua  -teos kertoo merkittävän suomalaisen 
valaisintehtaan vaiheista, mutta ennen kaikkea se kertoo 
suomalaisen valaisinmuotoilun historiasta, muotoilijois-
ta ja valaisinmallistoista.

Orno oli valaisinyritys, joka perustettiin Helsingissä 
vuonna 1921. Yritys rakennutti tehtaan Keravalle vuon-
na 1937. Orno lopetti toimintansa vuonna 2001. Kirja 
kertoo pienen taidetakomon kehityksestä merkittäväksi 
designvalaisimien valmistajaksi.

Yrityksen valaisimia suunnittelivat varhaisimpina ai-
koina muiden muassa Gunilla Jung ja Gunnel Nyman. 
1940-luvun lopulta aina 1960-luvulle Ornon keskei-
simmät muotoilijat olivat Lisa Johansson-Pape ja Yki 
Nummi. Myös Heikki Turunen sekä moni muu suoma-
laisen muotoilun merkittävä nimi teki töitä Ornolle.

Teoksessa tarkastellaan valaisinta design-esineenä 
ja muotoilun muutosta tyylikausien, yhteiskunnallisen 
tilanteen, teollisen ja teknisen kehityksen sekä uusien 
materiaalien myötä.

Runsaasti kuvitettu kirja sisältää kuvia paitsi valaisi-
mista myös mainoksista, luonnospiirustuksista, näytte-
lyistä ja messuilta sekä interiööreistä joissa valaistus on 
osa sisustusta.

Kirjan tekijät ovat design-asiantuntijoita: 
museonjohtaja Leena Karttunen, tutkija, PhD Juri 
Mykkänen ja galleristi, tutkija Hannele Nyman.
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Suomalaisille tuttuja Orno-valaisimia tehtiin  
yhdeksällä vuosikymmenellä.



Ote kirjasta Monimuotoisuus

isbn 978-952-234-580-6  •   kl 50.1  •   nid. (liepeet)    
n. 300  sivua
Mustavalkokuvitus
Graafinen suunnittelu Mika Tuominen 
ilmestyy helmikuussa

kuva: laura malmivaara

JUHA KAUPPINEN

Monimuotoisuus
kertomuksia katoamisista

J U H A  k A U P P I N e N  (s. 1975) on kou-
lutukseltaan biologi. Hän on kirjoittanut 
pitkiä tutkivia juttuja muun muassa Suomen 
Luontoon, Apuun, Suomen Kuvalehteen ja 
Imageen. Kauppinen on voittanut Bonnierin 
suuren journalistipalkinnon (2012) ja tutkivan 
journalismin Lumilapio-palkinnon (2103). 
Vuonna 2016 ilmestyi Juha Kauppisen ja 
Sampsa Oinaalan yhdessä kirjoittama teos 
Talvivaaran vangit.

ajatuksia herättävä tutkimusmatka  
suomalaiseen luontoon
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Katselen parakin ovelta pimeyteen ja yritän saada ajatusta uudelleen 
mieleeni. Darwin oli väärässä, mutta missä ja kuinka? Olen vielä osin 
unessa. Vilkaisen kelloa. Neljä nolla nolla. Lehdon oksiston takana 
erottuu taivaan tummanoranssi sävy. Terästän kuuloani, ja sateen ropi-
nan takana idän suunnassa humisee kaupunki. Joensuun lähiöiden reu-
nimmaiset talot ovat vain parin kilometrin päässä lehdon takana. Siinä 
seistessäni tuntuu väkevästi, että lintuaseman parakki on maailmojen 
rajalla, ihmisen maailman ja villin luonnon, joka lymyää suiston ruovi-
koiden ja lehtojen kätköissä. Siihen luontoon olen ollut illalla tutustu-
massa, nähnyt otsalampun valossa taivaanvuohia (Gallinago gallinago) 
ja jänkäkurppia (Lymnocryptes minimus), rastaan kokoisia, pitkänokkai-
sia lintuja, jotka saivat renkaat jalkoihinsa rengastajan varmoissa kä-
sissä. Ne muistuttivat muinaisia dinosauruksia tanssiessaan pimeässä 
pyydyksissä pitkät nokat aivan kuin jotain kohti osoittaen. ...
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Luonnon monimuotoisuus hupenee. Mitä tämä oikeastaan 
tarkoittaa? Kuinka ilmiö näkyy Suomessa? Palkittu tutkiva 
toimittaja Juha Kauppinen lopetti toimittajan työnsä puoleksi-
toista vuodeksi selvittääkseen, mistä luonnon monimuotoisuu-
den katoamisessa on kysymys. Syntyi reportaasikirja matkasta 
Suomeen, suomalaisten lajien katoamispaikoille. 

Yksittäisten lajien tarkastelusta aukeaa ikkunoita tuhansien 
ja miljoonien vuosien taakse ja toisaalta viime vuosikymme-
niin, jolloin luonnontilainen luonto on dramaattisella tavalla 
kadonnut Suomesta, kuten lähes kaikkialta maailmasta. Kirja 
kokoaa yhteen kymmenet pienet uutiset ja kertoo suuren tari-
nan niiden taustalla, ihmisen elämän seuraukset maapallolla. 
Kertomuksen tapahtumapaikkana on Suomi, mutta se puhuu 
koko maailmasta. 

Monimuotoisuus on matka metsiin, soille, niityille ja joki-
varsiin. Luontoon, joka on köyhtynyt, mutta jota ei Suomessa 
vielä ole tuhottu kokonaan. Kirjan viesti on, että meillä on ai-
kaa, mutta ei tuhlattavaksi asti. Suomen ainutlaatuinen luonto 
näyttäytyy yksittäisten tarinoiden kautta, monimutkaiset, vai-
keasti hahmotettavat asiat on purettu jokaiselle ymmärrettä-
vään muotoon.

teoksesta Talvivaaran vangit kirjoitettua:

”kuten kaikessa aiheeseen pureutuvassa kirjoittamisessa, 
yleistä, kartoittavaa totuutta ei ole, vaan merkitykset muo-
dostuvat arvaamattomasti. sen vuoksi teoksen lukeminen on 
palkitsevaa ja muistuttaa kokemuksena laadukkaan journalis-
min lukemista. [--] tyylillisesti teos on onnistunut.” 

– maija jElkänEn, hämEEn sanOmat

”Erinomainen kirja Talvivaaran vangit on värikäs, mielenkiin-
toinen ja rajukin kuvaus siitä, miten sotkamon talvivaaraan 
saatiin puhumalla syntymään valtava kaivosalue.” 

– pEkka hurmE, kalliO-lEhti



Alkuteos: The Road to Unfreedom:  
Russia, Europe, america
Suomentanut Antero Helasvuo 
isbn 978-952-234-581-3   •   kl 38.12   •   nid. (liepeet)    
350  sivua
Graafinen suunnittelu Mika Tuominen
ilmestyy maaliskuussa

isbn 978-952-234-515-8   •   kl 60.09   •   sid.  
460 sivua
Graafinen suunnittelu Laura Rahinantti
ilmestyy maaliskuussa

kuva: ine gundersveen
kuva: mia saarinen
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TimOTHY SnidEr

tie  
epävapauteen

Venäjä • Eurooppa • Yhdysvallat

NIKLAS JENSEN-ERIKSEN 
– MARKO PAAVILAINEN

kansainvälisen 
kauppiaan  

viisi kvartaalia 
1894–2019

kuva: laura malmivaara

t I M O t H Y  S N Y D e r  (s. 1969) on yhdysval-
talainen historioitsija. Hän on Yalen yliopiston 
historian professori, erityisalanaan Keski- ja 
Itä-Euroopan historia. Snyder on kirjoittanut 
useita teoksia sekä yksin että yhdessä muiden 
kanssa. Snyderilta on suomennettu teokset 
Tappotanner – Eurooppa Hitlerin ja Stalinin välis-
sä (2014), Musta maa – Holokausti: tapahtumat, 
opetukset (2015) ja Tyranniasta – 20 opetusta 
1900-luvulta.

Albert Goldbeck-Löwen Helsinkiin 1894 perustaman kauppahuoneen 
ensi vuosikymmenistä ei puutu dramaattisia käänteitä: toimitusjohtajia 
katoaa mystisesti, yhtiön omistusta joudutaan järjestelemään kiireellä ja 
saksalaisjuuriseen yritykseen kohdistuu vuosikymmenestä toiseen poliit-
tisia epäluuloja. Menestyksen ja romahduksen vuodet vuorottelevat.

125 vuoden aikana Algolin kautta on kulkenut poikkeuksellisen mo-
nipuolisia tavaravirtoja: saksalaisia raaka-aineita ja tekniikkaa, neuvos-
toliittolaista terästä sekä amerikkalaisia teollisuuskemikaaleja. Algol on 
jopa markkinoinut Suomeen englantilaista ydinvoimalaosaamista. Yhtiö 
keskittyi liiketoimissaan pitkään toimituksiin teollisuudelle, mutta toisen 
maailmansodan jälkeen tuotevalikoimaan otettiin myös kuluttajatuottei-
ta, ja kauppahuone laajeni konepajayhtiöksi. 

Algolin yrityshistoria kertoo värikkäästi yrittäjyydestä 1800-luvun lo-
pun teollistuvasta Suomesta nykypäivään. Yrityksen saavuttaman pitkän 
iän selittäjiksi kirja nostaa jatkuvan ajassa muuttumisen ohella liikeperin-
teiden kunnioituksen.

Teos ilmestyy myös ruotsiksi ja englanniksi.

M A r k O  PA Av I L A I N e N  
(s. 1964) on filosofian tohtori ja Hel-
singin yliopiston Suomen historian 
dosentti. Hän on tutkinut suoma-
laista liike-elämää ja järjestötoimin-
taa sekä kirjoittanut elämäkertoja.

N I k L A S  J e N S e N - e r I k S e N 
(s. 1974) on Helsingin yliopiston 
yrityshistorian professori. Hän on 
tutkinut erityisesti kylmän sodan 
talous- ja yrityshistoriaa, elinkeino-
elämän poliittista vaikuttamista, 
kartelleja ja talouden säätelyä.

tunnetun historioitsijan kriittinen katsaus  
venäjän, Euroopan ja yhdysvaltojen  

nykyisyyteen ja tulevaisuuteen

Vuonna 2005 Vladimir Putin organisoi 1954 Sveitsiin haudatun venä-
läisen filosofin Ivan Ilyinin uudelleenhautauksen Moskovassa juhlavin 
menoin. Tempauksella Putin aloitti projektin, jonka päämääränä oli 
unohtuneen kansallismielisen ajattelijan nostaminen Venäjän epävi-
ralliseksi kansallisfilosofiksi: vuonna 2014 kokoelma Ilyinin poliittisia 
esseitä oli toimitettu jokaisen venäläisen virkamiehen työpöydälle. Juu-
ri Ilyiniin Putin vetosi argumentoidessaan Krimin valtauksen puoles-
ta vielä samana vuonna. Ymmärtääksemme Putinia ja hänen ”skitso- 
fasismiaan”, Timothy Snyder vakuuttaa, meidän on ymmärrettävä Ivan 
Ilyiniä.

Timothy Snyderin vakuuttava ja väkevä analyysi Venäjän lähi-
historiasta pureutuu syvälle Putinin ajatteluun. Sen takaa paljas-
tuu systemaattinen ja myrkyllinen yhdistelmä fasismia, uskontoa ja  
rotuoppeja. 
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Marjaliisa ja Seppo Hentilän teos 
Saksalainen Suomi 1918 on ilmestynyt 
Saksassa. Aki Ollikaisen Nälkävuosi  
on ilmestynyt Espanjassa ja Pastoraali 
myyty Ranskaan. Kari Hotakaisen  
Tuntematon Kimi Räikkönen on 
ilmestynyt Englannissa, Ruotsissa, 
Saksassa ja Japanissa, sekä ilmestymässä 
myöhemmin Kiinassa, Hollannissa, 
Virossa, Unkarissa, Puolassa ja Italiassa.

P O K K A R I T 

Seppo Hentilä 
sai vuoden 2018 Tietokir- 
jailijapalkinnon. Lisäksi 
hänen teoksensa Pitkät 
varjot. Muistamisen histo- 
ria ja politiikka on Kana-
va-palkintoehdokas.

Eeva Turusen  
Neiti U muistelee niin 
sanottua ihmissuhdehis-
toriaansa on Helsingin 
Sanomien kirjallisuus- 
palkintoehdokas.

Jani Toivolan  
Musta tulee isona valkoi-
nen on QX Awardsien 
Vuoden 2018 kirja.

Barbie – The Icon  
-näyttelyä 27.4.–26.8.2018 
kävi katsomassa yli 114 000 
ihmistä, mikä on Kansallis- 
museon kaikkien aikojen 
kävijäennätys.

teemu keskisarja
vihrEän kullan kirOus  
– g. a. sErlaChiuksEn Elämä 
ja afäärit

(jättipokkari)
ISBN 978-952-234-587-5
Ilmestyy joulukuussa

david foster wallace 
kummatukkainEn tyttö

(jättipokkari)
ISBN 978-952-234-588-2
Ilmestyy joulukuussa
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Siltalan 10-vuotisjuhlat  
teatterikorkeakoululla 9.8.2018 

◄Touko ja Aleksi Siltala kertoivat, millaiset Siltalan ensimmäiset 
10 vuotta ovat olleet.

▲Kirjailijat Maria Matinmikko, Eeva Turu-
nen ja Hanna Ryti. Kuva: Hanna Ryti.

◄ Kirjailijat Helmi Kekkonen ja Aki Olli-
kainen. Onneksi heillä on kirjoittaminen 
hallussa huomattavasti paremmin kuin 
kuvien ottaminen. Kuva: Helmi Kekkonen.

▲Ihanat graafikot Elina Warsta ja 
Tuula Mäkiä. Kuva: Elina Warsta.

▲Ihanat graafikot Marjaana Virta, 
Eija Kuusela ja Jussi Karjalainen.

►Kirjailijat Ville Hänninen ja 
Aulikki Oksanen hämmästelevät 
helteistä kesää. Kuva: Johanna Sillanpää.
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Kari Hotakaisen suurta innostusta niin Suomessa 
kuin ulkomailla herättänyt teos Tuntematon Kimi 
Räikkönen julkaistiin 16.8.2018 Walliksessa. Mervi 
Kallio haastatteli Räikköstä ja Hotakaista, paikalla oli 
myös Minttu Räikkönen. Kuvat: Anniina Nissinen / Mellakka.

►Helsingin Taiteiden yössä elokuussa 2018 nostettiin maljat Aki Ollikaisen 
juuri ilmestyneelle Pastoraalille. Kuvassa Arto Forstén, Sari Rainio, Kari Hota-
kainen, Touko Siltala ja Aki Ollikainen.

▼Siltalan 10-vuotisseminaari suuntautui Berliiniin. Kuvassa: Antti Arnkil,  
Arto Forstén, Reetta Ravi, Sari Rainio, Saku Siltala, Touko Siltala ja Aleksi 
Siltala.
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Suomentamaansa Patti 
Smithin teosta Omis-
tautuminen signeeraa-
massa Antti Nylén.

▲Helmi Kekkonen allekirjoittamassa keväällä 
2019 ilmestyvän Olipa kerran äiti -teoksensa 
kustannussopimusta alkuvuodesta 2018.
◄ Tuija Välipakan runokokoelmalle Uutisia! 
skoolattiin huhtikuussa 2018. Kuvassa: Tuija 
Välipakka, Jouni Inkala ja Aleksi Siltala.

.

▲Kustannustoimittajan tehtävät 
ovat moninaiset! Kuvassa Sari Rainio 
pikkutunneilla tuhkimohommissa, 
siivousta siivittää joululippalakin 
luoma erityistunnelma. Onhan kui-
tenkin maaliskuu. Kuva: Eeva Turunen.neiti U:n juhlissa esiintyivät ja yleisön häikäisivät Blondit amazoonit!

▲Eeva Turusen teosta neiti U muistelee niin 
sanottua ihmissuhdehistoriaansa juhlittiin 
paljettien säihkeessä maaliskuussa 2018. 
Kuvassa Sari Rainio, Eeva Turunen ja Niclas 
Sandström.

◄ Siltalan järjestämä vuotuinen kustannus-
alan sulkapalloturnaus pelattiin toukokuussa 
2018 reippaan urheiluhengen vallitessa. 
Kuvassa voittajaparivaljakko Elina Lahden-
kauppi ja Sakari Laiho, sekä perinteisen 
tsempparipalkinnon vastaanottanut Inger 
Ruotanen.

►Toukokuussa 2018 aseteltiin vaaleanpu-
naisen kukkaloisteen keskellä viimeisetkin 
yksityiskohdat Pastoraalissa paikoilleen.  
Kuvassa: Aki Ollikainen ja Sari Rainio.
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▲Perinteinen lauantai-illallinen Turun kirjamessujen tiimellyksessä Mamissa 
oli yhtä hilpeä ja äänekäs kuin aina. Pöydän ympärillä: Reetta Ravi, Niina Repo, 
Aleksi Siltala, Tuija Välipakka, Kari Hotakainen, Sari Rainio, Antti Leikas, Antti 
arnkil, jaakko Yli-juonikas, Harry Salmenniemi, Touko Siltala, Teemu keskisarja 
ja Aki Ollikainen. Kuvasta puuttuvat Vilja-Tuulia Huotarinen ja Arto Forstén.

◄ Niina Repo ja 
Vyöry valloittivat 
Pienen Kirjapuodin 
julkkareissa lokakuus-
sa 2018.

► Kustannustoimittaja ja kirjailija, 
Sari Rainio ja Vilja-Tuulia Huotarinen, 
ruusuisissa tunnelmissa niin kuin 
minä heidät näin -romaanin julkka-
reissa 1.10.2018. Kuva: Sinikka Vuola.

▲Touko ja Aleksi Siltala juhlatunnelmissa Frankfurtin kirjamessuilla lokakuussa 2018. 
Suutarin emännän kehtolaulu eli Piupali paupali kajahti ilmoille huomiotaherättävän 
komeasti.

▼ Teemu Keskisarja kertoo toimit- 
tajille Siuntion Flaggbergetissa 
lokakuussa 2018 teoksestaan 
Saapasnahka-torni — aleksis Kiven 
elämänkertomus.

► Marjaliisa ja Seppo Hentilän 
Saksalainen Suomi 1918 ilmestyi 
Saksassa syksyllä 2018.

 • • • • KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS

 • • • • käännET T Y kaunOkirjalliSuuS

 • • • • TIETOKIRJALLISUUS

TAINA HAAHTI
siperian unia
isbn 978-952-234-534-9

AKI OLLIKAINEN
pastoraali
isbn 978-952-234-483-0

VILJA-TUULIA HUOTARINEN
niin kuin minä heidät näin
isbn 978-952-234-502-8

NIINA REPO
vyöry
isbn 978-952-234-531-8 

juHa SEPPälä
sankariaika
isbn 978-952-234-532-5

ViggO WallEnSköld
stroganoff
– Anatoli D. Mbdrinovin 
tutkimuksia
isbn 978-952-234-553-0 

jaakkO Yli-juOnikaS
yö on viisain
isbn 978-952-234-536-3

LENA ANDERSSON
svean poika
– Kertomus kansankodista
isbn 978-952-234-533-2

MATTI KLINGE
Euroopan murros, kross ja 
proust
Muistelmia 1992–2001
isbn 978-952-234-539-4

Tua fOrSSTröm
merkintöjä
isbn 978-952-234-552-3

MARK TWAIN
huckleberry finnin  
seikkailut
isbn 978-952-234-505-9

SEPPO AALTO
kapina tehtailla
Kuusankoski 1918
isbn 978-952-234-510-3 

ANNE APPLEBAUM
punainen nälkä
Stalinin sota Ukrainassa
isbn 978-952-234-527-1

STAFFAN BRUUN
mies joka rakasti uutisia
isbn 978-952-234-537-0

mänTYniEmEn HErra
vuoteni, elämäni
Päiväkirjat 2013–2018
isbn 978-952-234-551-6

KARI HOTAKAINEN
tuntematon kimi räikkönen
isbn 978-952-234-538-7

TEEMU KESKISARJA
saapasnahka-torni
Aleksis Kiven elämänkertomus
isbn 978-952-234-497-7

MATTI KLINGE
niin siinä kävi
Päiväkirjastani 2017–2018
isbn 978-952-234-540-0

KATJA PANTZAR
löydä elämäsi sisu
isbn 978-952-234-529-5

AARNE KINNUNEN
korskea monisielu
Suppea ensyklopedia Paavo 
Haavikon lyriikkaan
isbn 978-952-234-559-2



YHteYStIeDOt
 Kustannusosakeyhtiö Siltala
 Suvilahdenkatu 7, 00500 Helsinki
 tiedotus@siltalapublishing.fi

kUStANtAJAt
 Aleksi Siltala      aleksi@siltalapublishing.fi

 Touko Siltala      touko@siltalapublishing.fi

tOIMItUSPääLLIkkö
 Sari Rainio
 puh. 0400 828 732      sari@siltalapublishing.fi

kUStANNUStOIMIttAJA
 Antti Arnkil
 puh. 040 5900 238    antti@siltalapublishing.fi

MYYNtI / MArkkINOINtI
 Arto Forstén
 puh. 050 4322 292     arto@siltalapublishing.fi

tIeDOttAJA
 Reetta Ravi
 puh. 0400 328 300  reetta@siltalapublishing.fi

kIrJAtILAUkSet 
 Kirjavälitys Oy  puh. 010 345 1520      
 faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi  
 tai Arto Forstén  puh. 050 4322 292 


