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Kun hän astuu metsiköstä rantakalliolle Paulia mukanaan raahaten, käy juuri niin kuin Arvi on arvannut käyvänkin. Tytöt alkavat hälistä ja kiljua ja komentaa heitä pois samalla kun kiskovat viimeisiä   vaatekappaleita eteensä tai päälleen. Kun pojat eivät tottele heidän hätistelyään, he vuoroin kikattavat, vuoroin kiroilevat    ja huutavat moitteita.  Ennen kuin pojat ovat ehtineet lähellekään, he ovat jo puolijuoksua pakenemassa paikalta.
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Kun hän astuu metsiköstä rantakalliolle Paulia mukanaan raahaten, käy juuri niin kuin Arvi on arvannut käyvänkin. Tytöt alkavat hälistä ja kiljua ja komentaa heitä pois samalla kun kiskovat viimeisiä vaatekappaleita eteensä tai päälleen. Kun pojat eivät tottele heidän hätistelyään, he vuoroin kikattavat, vuoroin kiroilevat    ja huutavat moitteita. Ennen kuin pojat ovat ehtineet lähellekään, he ovat jo puolijuoksua pakenemassa paikalta.
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John Simonin kirjoittama loistava Pekka Herlin -elämä-

kerta Koneen ruhtinas oli menestynein tietokirja Suo-

messa viime vuonna. Omaisuus ja valta kiinnostavat 

suomalaisia. Yritysjohtajat ja yrityskulttuurit ovat silti 

huonosti tunnettuja, johtajien vaikutusvallasta ja yritys-

ten yhteiskunnallisesta merkittävyydestä huolimatta. 

Juuri näistä asioista on kysymys Markku Kuisman 

uudessa kirjassa Rosvoparonien paluu. Kuisma osoittaa, 

kuinka yritysjärjestelyillä ja vallan ja rahan rinnak-

kaiselolla on Suomessa pitkät juuret. Ja että tuppeen 

sahatut laudat ovat mitätön (ja perätön) esimerkki 

siihen nähden, millaisia nautintaoikeuksia vaikkapa   

J. K. Paasikivellä oli pääministerikautenaan. 

Investointipankkiirit ja oligarkit ovat nykyajan rosvo-

paroneita, Kuisma jyrähtää. 

Rosvoja ja ruhtinaita

Keskeisemmässä osassa Paasikivi on Mikko Majan-

derin kirjassa Paasikivi, Kekkonen ja avaruuskoira. Ulko-

ministeri Johannes Virolaisen muistiinpanot vahvis-

tavat kuvaa pahantuulisesta miehestä, joka ”raivosi 

hullun lailla”. Nuoren Virolaisen lahkeet tutisivat, kun 

84-vuotias presidentti esitti suoranuottisia käsityk-

siään venäläisistä ja itse Leninistä.

Majanderin teoksessa kuva Suomen poliittisesta kult-

tuurista täydentyy herkullisella tavalla. Vuonna 1956 

Paasikivi joutui yllättäen ja vastentahtoisesti vielä 

kerran keskelle presidenttipeliä. ”Elämäni on pilattu”, 

hän pauhasi adjutantilleen monivivahteisen ja jännit-

tävän vaalin ratkettua. 

Uusilla politiikan veteraaneilla on vielä pitkä tie kul-

jettavanaan.

Kun hän astuu metsiköstä rantakalliolle Paulia mukanaan raahaten, käy juuri niin kuin Arvi on arvannut käyvänkin. Tytöt alkavat hälistä ja kiljua ja komentaa heitä pois samalla kun kiskovat viimeisiä vaatekappaleita eteensä tai päälleen. Kun pojat eivät tottele heidän hätistelyään, he vuoroin kikattavat, vuoroin kiroilevat    ja huutavat moitteita. Ennen kuin pojat ovat ehtineet lähellekään, he ovat jo puolijuoksua pakenemassa paikalta.

Aleksi Siltala 

PS. Nettisivustomme on uusittu. Käy katsomassa!

www.siltalapublishing.fi 
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Liekin lapset
LEEna LandEr

isbn 978-952-234-022-1 • kl 84.2
Graafinen suunnittelu Marja-Leena Muukka

Sid. • 360 s. • Ilmestyy huhtikuussa

”Sillä onnettomuus ei kasva tomusta, eikä vaiva verso 

maasta, vaan ihminen syntyy vaivaan, ja kipinät, liekin 

lapset, lentävät korkealle.” Job 5: 6–7

  

Risto Paju on jättänyt taakseen avioliiton, markkinoin-

tipäällikön tehtävät, Audin ja rakentamansa tiilitalon. 

Ristolla on vain vaatteet yllään ja pyörä allaan. Hän ajaa 

Ylöjärveltä Someron kautta Halikkoon ja asettuu asu-

maan äidinäidiltään Saidalta perimäänsä mökkiin pie-

neen merenrantakylään. Elämänkäänteen tehnyt mies 

ryhtyy rakentamaan luonnonkivisiä kylmämuureja.

Täältä mies lähti ja tänne hän palaa kuin Saarnaajan 

tuuli kierroltaan. On kulunut kolmekymmentä vuot-

ta, joiden aikana Riston vaimo ei ole sallinut yhteyksiä 

miehen sukuun ja kotiseutuun. Jo useamman vuoden 

ajan Risto on kuitenkin tutkinut vaivihkaa Saida Sa-

linin, mumminsa ja kasvattiäitinsä, elämäntarinaa.    

Kuva erikoislaatuisesta naisesta täydentyy ja laajenee. 

Siitä kasvaa kertomus sahayhteisön ja seutua hallitse-

van kartanon nuorista. Heihin kuuluvat ilmailusta ja 

sosialismista haaveksiva levoton Joel Tammisto sekä 

luotettava Sakari Salin, josta tulee Saidan mies. Tarina 

kuroutuu auki vuodesta 1903 lähtien, jolloin Saida on 

seitsemänvuotias. Hänen isänsä, entinen saarnamies 

Herman Harjula, on laakerisorvaajana kylän sahalla ja 

ruotsinkieliset isovanhemmat työskentelevät kartanon 

puutarhurina ja keittäjänä. Tyttö tottuu kulkemaan 

pienestä asti kahden maailman välillä mutta samalla 

tuntee ulkopuolisuutta molempiin. Hämmentävimpiä 

tuttavuuksia tytölle ovat kreivittären ruotsalaiset su-

kulaislapset, Paul ja Nora, jotka ystävineen vierailevat 

säännöllisesti Suomessa. Heräävän seksuaalisuuden 

ympärille kiertyy väärinkäsityksiä ja loukkauksia, jot-

ka johtavat vääjäämättömään konfliktiin.            

Ristoa piinaa halu tutkia äidinäitinsä tiukasti var-

jelemaa nuoruuden salaisuutta, jonka hän uskoo kul-

minoituvan vuoden 1918 kevääseen. Saida oli silloin 

22-vuotias, itseään kaksitoista vuotta vanhemman Sa-

karin aviovaimo, tämän lasten äitipuoli ja pienen po-

jan äiti. Sisällissodan verisenä keväänä Märynummen 

joukkohautaan marssitettiin Somerolta yli 50 miestä ja 

poikaa teloittavaksi. 

Uuden elämän aloittanut mies uskoo, että men-

neiden salaisuuksien paljastuminen vapauttaa hänet 

omasta syyllisyydestään ja elämänsä valheista. Hän 

rakentaa selville saamistaan yksityiskohdista tapahtu-

mien kulkua kuin vapaasti ladottua kivimuuria. Onko 

lopputuloksena pelkkä kuvitelma vai eikö hän uskalla 

kohdata edessään olevaa totuutta?

Leena Lander on kansainvälisesti tunnetuimpia suo-

malaisia kirjailijoita. Hänen tuotantoaan on käännetty 

yli 20 kielelle ja hänen romaaneihinsa Tummien per-

hosten koti sekä Käsky pohjautuvat elokuvat olivat 

katsotuimpia kotimaisia filmejä vuonna 2008.
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  Ote kirjasta Liekin lapset  

Sitten tytöt tulevat näkyviin. Nuoret pyykkärit ovat 

nyt hilpeänä ryppäänä rantakalliolla alasti kaikki. 

Paul ottaa silmälasit päästään, ettei tarvitsi katsoa hei-

tä. Anders asettaa lasit väkisin takaisin. Paul riistäy-

tyy irti, mutta Anders ottaa hänet kiinni ja pakottaa 

mukaansa. Arvin tekisi mieli pelastaa Paul, pakottaa 

Anders päästämään tämä. Hän ei saa kuitenkaan teh-

dyksi mitään, ei edes sanotuksi. Merenlahti ei ole enää 

rasvatyyni. Pieni tuulenvire on nostattanut sinivihrei-

tä aaltoja. Muutama tytöistä on jo puolipukeissa, kak-

si yhä kokonaan ilman vaatteita. Yksi tytöistä seisoo 

taipuneena kaksin kerroin, pitkät kosteat hiukset alas 

laskeutuneina ja yrittää selvittää niitä sormet haral-

laan. He eivät huomaa poikia. Anders laskeutuu kyy-

kylleen kivipaaden taakse vetäen Paulin mukaansa. 

Hän nojaa hiukan huohottaen selin paateen.

– Piruvie, ne ovat ehtineet uida jo, Anders sanoo .

Arvi levittää käsiään. Hän ei ymmärrä, mitä toinen 

ajaa takaa.

– Ei tämän operaation nyt pitäisi mitään nerout ta 

vaatia. Jollei pidetä kiirettä, ne ehtivät karata.

– Karata?

– Aivan. Mutta ei siitä mitään kertosäettä tarvitse 

tehdä.

Anders naksuttelee sormiaan ja läpsyttelee paljaita 

pohkeitaan. Hän miettii ankarasti.

Paul on lysähtänyt kokoon sääriensä päälle ja tar-

kastelee silmälasiensa kahakassa vääntynyttä sankaa. 

Arvi miettii, miten naurettavilta heidän täytyy juuri 

nyt näyttää. Kolme kallion kupeessa kököttävää höl-

möä. Mikä Anders kuvittelee olevansa, vaarallista vil-

liriistaa väijyvä saalistaja? Arvi toivoo vain, että iloi-

sesti rupattelevat tytöt sonnustautuisivat vaatteisiinsa 

mahdollisimman nopeasti.

Joku siellä huhuileekin jollekulle kauempana ole-

valle, että tämä pitäisi jo kiirettä. Vastaus kantautuu 

etäämmältä, vedestä. Andersin silmissä välähtää.

– Hei, yksi niistä on vielä uimassa.

Anders nousee ja katsoo merelle. Hän kiskoo Pau-

lin jaloilleen ja vakuuttaa, että nyt seuraa jotakin haus-

kaa. Anders on edelleen kammottavan ilmeetön, tui-

jottaa alta kulmien ja hengittää raskaasti.

Kun hän astuu metsiköstä rantakalliolle Paulia mu-

kanaan raahaten, käy juuri niin kuin Arvi on arvannut 

käyvänkin. Tytöt alkavat hälistä ja kiljua ja komentaa 

heitä pois samalla kun kiskovat viimeisiä vaatekap-

paleita eteensä tai päälleen. Kun pojat eivät tottele 

heidän hätistelyään, he vuoroin kikattavat, vuoroin 

kiroilevat ja huutavat moitteita. Ennen kuin pojat ovat 

ehtineet lähellekään, he ovat jo puolijuoksua pakene-

massa paikalta. Anders astelee määrätietoisesti kalli-

olle jääneen vaatemytyn luo, nostaa ne ylös ja työntää 

Arvin syliin.

– Tuo yksi me saadaan.

Arvi seisoo ymmällään mytty käsivarsillaan. Hän 

tuntee vaatteet hyvin. Anders nyökäyttää rannalla sei-

sovaa mäntyä kohti ja käskee viedä ne sinne, tarpeeksi 

korkealle. 
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”Toisinajattelevan ammattilaisen erottaa toisinajattele-

vasta amatööristä. Edellinen tajuaa intuitiivisesti sen, 

mitä jälkimmäinen ei helpolla opi. Päästäkseen käsik-

si ehjään on uskallettava rikkoa. Cézanne sanoo sen 

näin: ’Kulttuurielämää eivät koskaan uudista tietoiset 

ja yhtäläistävät, vaan irrationaaliset ja näennäisesti 

destruktiiviset taiteilijat.’”

70-vuotiaan teatterilegendan näkemyksellinen kir-

joituskokoelma, jonka kaari kulkee eteläsavolaisista 

lapsuudenmaisemista Mental Finland -näytelmän 

spektaakkeliin, ristillä riippuvan näyttelijä-ohjaajan 

viimeiseen erään. Haastavan, intohimoisen kirjoitta-

jan teräviä henkilökuvia, teatteri- ja kirjallisuushisto-

riaa, ohjaajantyön filosofiaa. 

Kalle Holmberg (s. 1939) on toiminut ohjaajana ja teat-

terinjohtajana mm. Ylioppilasteatterissa, Helsingin 

Kaupunginteatterissa, Turun Kaupunginteatterissa sekä 

KOM-teatterissa. Hänen kuuluisimpia ohjauksiaan ovat 

mm. Lapualaisooppera (1966), Seitsemän veljestä (1972), 

Kuningas Lear (1972), TV-elokuva Rauta-aika (1982), Kul-

lervo (1981), Riivaajat (1989) sekä Aulis Sallisen oopperat 

Ratsumies (1975), Punainen viiva (1978), Kuningas lähtee 

Ranskaan (1984), Kullervo (1992) ja Palatsi (1995).

KaLLE HOLMBErG

isbn 978-952-234-028-3 • kl 84.2
Graafinen suunnittelu Marja-Leena Muukka 

Sid. • Kuvitettu • 330 s. • Ilmestyy maaliskuussa

Viimeinen erä
Kirjoituksia teatterista ja elämästä
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  Ote kirjasta Viimeinen erä  
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helsinki toukokuu 2008

– Viila ja Veitsi ovat valmiina! Kenen tunnuslause?

Kristian katsoo minua vaativasti joukkojensa edessä. 

– En muista, en tiedä.

– Surrealistien!

Mental Finlandin ensimmäiset alkutahdit lyödään 

pöytään Kansallisteatterin harjoitushuoneessa. Me 

seitsemän, tätä produktiota varten valitut näyttelijät 

Eva Klemets ja Juhan Ulfsak Virosta, Hannu-Pekka 

Björkman, Tarja Heinula, Tommi Korpela, Janne Rei-

nikainen ja minä, odotamme. 

Ville Hyvönen näyttää videoarkistonsa valittuja, 

soittaa nauhoittamiaan radio-ohjelmia, joissa kansa 

kertoo omituisia selviytymistarinoita, hölmöläis-

huumorin kivijalkaa, vinksahtanutta ja takaviisasta 

eksistenssiä. 

Seuraavana päivänä teemme surrealistien kun-

niaksi itsellemme pahvista haarniskat. Tuntikaudet 

näperrämme, minä hitaimpana – olen käsitöissä to-

della huono – nuorempien mielikuvitus ilmenee es-

tottomampana, vapaudessaan absurdin riemukkaana. 

26-vuotias Eva, ryhmämme kuopus luo haarniskas-

taan liikkuvan linnoituksen. Viron tyttö on kuin sur-

realistinen sudenkorento ja asepukunsa kasemattinen 

kaskas. Pujotamme haarniskat yllemme ja tartumme 

aseisiin. Pelistä putoaa se jonka haarniska hajoaa. Tais-

telemme. Selviän kohtalaisesti puoleen väliin. Huh 

huh – tätäkö ”jatkokoulutukseni” tulee olemaan? 

– Plaria ei ole eikä tule.

Kristianin olemuksessa piilee uhma. Vai kuvitte-

lenko vain? Näytelmä – joko itse kirjoitettu tai klas-

sikko – tai romaani ja sen sovitus on tähän asti ollut 

Smedsin ohjauksien pohjana, mutta nyt ei ole. On vain 

idea, joukko ihmisiä ja tarve tehdä improa, jazzia, jy-

tää, rockia. Kristian kertoo esityksen alun: näyttämön 

katosta laskeutuu kontti, kontista kajahtaa perkele! ja 

sieltä purkautuu Euroopan EU-markkinoille outo hei-

mo pohjoisesta. Se puhuu sitkeästi omaa kieltään ja 

harjoittaa omituisia riittejään. Mentaalista meininkiä, 

siis horisontissa, sellaista johon pitäisi luoda energiat, 

synnyttää tilanteet ja teot. 
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Puhdistautuminen
PaTricK dEWiTT

Hollywoodilaisessa baarissa työskentelevä kolme-

kymppinen baarimikon apulainen juo itseään hyvää 

vauhtia hautaan. Drinkkien tarjoilun, pöytien pyyhki-

misen ja vessan pesemisen välissä hän nappailee reip-

paita pillerikourallisia selvitäkseen tappavista krapu-

loistaan ja nuuhkaisee joskus kokaiiniakin. Kotimatka 

taittuu iltaisin maagisella Fordilla, jota ei koskaan py-

säytetä ratsiassa. 

Melankolinen mies jaksaa riippuvuudessaankin 

vielä olla kiinnostunut ympäristöstään. Kapakan ek-

sentrinen ja dekadentti kokoelma kanta-asiakkaita on 

siinä määrin kiehtova, että hän luonnostelee näistä 

romaania leipätyönsä ohella. Hän kokee hetkittäin 

tietynlaista myötätuntoakin rappeutuvia asiakkaita 

kohtaan, mutta pääasiassa halveksii ihmisiä eikä ole 

näiden elämästä kiinnostunut. Toisinaan hän yrittää 

auttaa asiakkaita päämääräänsä kaatamalla näille vii-

naa tuopeittain tai tiputtamalla hepatiitin saastutta-

maa vertaan drinkin katkeroksi. Mies ei tunne omia 

vaikuttimiaan, mutta on niistä yhtä kaikki hyvin kiin-

nostunut; hän tarkkailee asiakkaiden lisäksi itseään ja 

toimiaan. Sivusta seuraaminen ei kuitenkaan ole kes-

tävä ratkaisu. Miehen vääristyneet ihmissuhteet me-

nevät yhä pahemmin sotkuun sekä työssä että kotona. 

Vaimon jättäessä hän ymmärtää tilanteensa toivot-

tomuuden – pohjakosketus ei ole kaukana. Röyhkeä 

pako on ainoa vaihtoehto.

Patrick deWittin esikoisromaani on ronskin tum-

masävyinen, humoristinen ja intensiivinen riippu-

vuuden kuvaus. Kirjan epätavallinen muoto sekä 

seesteinen toisen persoonan kerronta painottavat sen 

rumaakin realismia. 

Patrick deWitt on syntynyt Kanadassa 1975. Hän on 

elänyt Kaliforniassa, Washingtonissa ja Oregonissa, 

jossa asuu nykyään vaimonsa ja poikansa kanssa. 

 deWittillä on takanaan monipuolinen työhistoria; hän 

on työskennellyt rakennusmiehenä, konttoristina, tis-

kaajana sekä baarimikkona. Puhdistautuminen on de-

Wittin ensimmäinen romaani.

Alkuteos Ablutions
Suomentanut Tero Valkonen

isbn 978-952-234-029-0 • kl 84.5
Graafinen suunnittelu Jussi Karjalainen 

Sid. • 190 s. • Ilmestyy helmikuussa

”Puhdistautuminen on muotokuva 
ihmisenä olemisesta. Sen kohtaukset 

ja henkilöhahmot ovat kaikkein 
groteskeimmillaankin totta.”

– rebecca barry 
the new york times book review
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Käsittele kanta-asiakkaat. He istuvat rivissä kuin ru-

mat, siipiensä suojaan käpertyneet linnut, silmät vii-

nasta vetisinä. He mutisevat lasiensa ääressä ja tun-

tuvat kuin paheksuvan jotain – et saa koskaan tietää 

mitä. Joillakin on työpaikka, lapsia, elämänkumppani, 

auto, asuntolainaa, kun taas toiset asuvat vanhempien-

sa nurkissa tai motelleissa ja kitkuttavat valtion tuella; 

tämä omalaatuinen luokkajako on ominaista nimen-

omaan niille Hollywoodin osille, joissa kuvaus lamput 

eivät loista eikä satuihin uskota. Joskus kapakan edes-

sä on limusiineja, kun taas toisina iltoina nähdään po-

liiseja, ambulansseja ja hurjia katukohtauk sia. Sisus-

tus tuo mieleen uponneen loistoristeilijän 1900-luvun 

alkupuolelta: mahonkia ja messinkiä, pölyn ja tuhkan 

peittämää mustaa ja burgundinväristä nahkaa. Mah-

dotonta sanoa miten monta kertaa paikka on vaihta-

nut omistajaa.

Kanta-asiakkaat suhtautuvat lämpimästi toisiinsa 

mutta tulevat ja menevät useimmiten omia aikojaan, 

eikä yksikään ole tietääksesi käynyt toisen kotona. 

Siitä tulee yksinäinen olo, maailman sydämet tun-

tuvat kylmiltä ja pistäviltä, mieleesi nousee sanonta 

”jokainen pitäköön huolen itsestään”, josta sinulle tuli 

lapsena sellainen tunne että teki mieli käydä maahan 

makaamaan ja ”kuolla siihen paikkaan”.

Et suuremmalti piittaa käsitteen nykymääritelmäs-

tä, mutta lienet kyllä pohjimmiltasi sitä mieltä, että 

nämä ihmiset tosiaan ovat alkoholisteja. He pitävät 

sinusta, tai vähintäänkin he ovat tottuneet sinuun, 

he ojentuvat koskettamaan sinua kun menet heidän 

ohitseen, aivan kuin olisit uhkapelissä onnea tuova 

hely. Aikanaan se kuvotti, ja sinä mieluummin kier-

sit huoneen selkä seinää vasten, koska halusit välttää 

pulleitten punaisten käsien verkon, mutta sittemmin 

olet alistunut huomiolle, josta on tullut osa arkea, jopa 

miellyttävä sellainen. Tätä nykyä se tuntuu pikemmin-

kin tunnustukselta kuin häiriöltä, sinun haastavalle 

työllesi annetaan arvoa, ja sinä nyökkäilet ja hymyilet 

kun kädet tarttuvat vyötäröstä, hierovat ja taputtavat 

selkää ja vatsaa.

Katselet omalta paikaltasi, sivuhuoneen sisään-

käynnin vierestä, miten kanta-asiakkaat katselevat it-

seään baaritiskin takaisesta peilistä. He sukivat sulki-

aan, nokkivat toisiaan, ovat tyytyväisiä kuvajaisiinsa 

– mutta mitä he mahtavatkaan nähdä varjoisissa pro-

fiileissaan? Mietit oikein tosissasi, minkälaista heidän 

elämänsä on ollut ennen tänne muuttoa. Niin oudolta 

kuin se tuntuukin, heidän on täytynyt olla jonkin toi-

sen hollywoodilaisbaarin kanta-asiakkaita, mutta he 

ovat vaihtaneet paikkaa tai heitä on pyydetty vaihta-

maan, he ovat etsineet itselleen uuden turvan, asettu-

neet aloilleen saatuaan ensimmäisen ilmaisen kaljan 

tai ystävällisen sanan, kuultuaan baarimikon velton 

vitsin, josta loputon toisto on tehnyt lähes tunnista-

mattoman. Ja sitten kanta-asiakkaat kääntyivät kerto-

maan vitsin vielä kerran.

  Ote kirjasta Puhdistautuminen  
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Paasikivi, Kekkonen  
ja avaruuskoira 

Historiaesseitä

MiKKO MaJandEr

Suomen presidentinvaalista 1956 on kirjoitettu paljon, 

mutta sekaan mahtuu monenlaista legendaa. Mikko 

Majander kertoo, mikä kaikkien aikojen jännitysnäy-

telmässä on totta ja mikä tarinaa. Pitkästä vaalikam-

panjasta aukeaa samalla värikäs kuva ajan poliittiseen 

kulttuuriin. Mitä 85-vuotias J. K. Paasikivi tuumasi 

touhusta, johon hän nolosti sotkeutui mukaan? Kaa-

vailtiinko Väinö Tannerista mustaa hevosta? Kuinka 

huhut kulkivat Sakari Tuomiojan leirissä? Kuka ää-

nesti ja ketä, miksi Urho Kekkonen lopulta voitti ja 

kuinka sitä juhlittiin ja surtiin? 

Majanderin esseissä vanha Paasikivi kiroaa nuorel-

le ulkoministerilleen Johannes Virolaiselle venäläiset 

”kelvottomana kansana” ja nimittää Leniniä ”mon-

gooliksi”. Kekkonen kirjoittaa viimeisen juttunsa Pek-

ka Peitsenä ja pohtii presidenttinä Neuvostoliiton elin-

tason nousua Suomen ohitse. Mukaan mahtuu myös 

persoonallinen muotokuva K.-A. Fagerholmista sekä 

kuvaus siitä, kuinka kaatui Otto Ville Kuusisen suuri 

unelma palata takaisin synnyinmaahansa.  

Mikko Majander on helsinkiläinen historiantutkija. 

Hän väitteli valtiotieteen tohtoriksi tutkimuksella Poh-

joismaa vai kansandemokratia? Sosiaalidemokraatit, kom-

munistit ja Suomen kansainvälinen asema 1944–51 (2004).  

Lukuisien artikkeleiden, kolumnien ja esseiden lisäksi 

Majander on kirjoittanut eduskunnan sotavuosien his-

toriasta teoksessa Kansanvalta koetuksella (2006) sekä 

tutkimuksen Demokratiaa dollareilla. SDP ja puoluera-

hoitus pulataloudessa 1945–1954 (2007). Parhaillaan hän 

kirjoittaa SDP:n historiaa kylmän sodan vuosilta. 
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Ulkoministeri rohkaistui ehdottamaan, eikö presi-

dentti voisi tehdä jotain Suomen ja Neuvostoliiton 

välisissä suurissa kysymyksissä, kun häntä niin kun-

nioitettiin Moskovassa. Tämä oli käynyt ilmi viimeksi 

puheesta, jonka valtionpäämies Kliment Vorošilov oli 

pitänyt lähettilääksi saapuneelle Wuorelle. 

Ukko innostui puhumaan lempiaiheestaan tavalla, 

jota Virolainen ei ollut vielä koskaan kuullut. ”Venä-

jällä on tapahtunut muutos”, Paasikivi pohti, ”ei ole 

samaa kuin Stalinin aikana.” 

”Mutta minä en usko, että ryssät antavat vapaa-

ehtoisesti takaisin mitään. Kyllä minä ryssät tunnen. 

Minä tunnen sen kansan ja se on huono kansa. Se kan-

sa on kyvytön ja saamaton. Ei se ole ihmiskunnalle 

mitään antanut. Vain Tolstoi, Tsaikovski ja muutamat 

muut ovat jotakin antaneet. Mutta itse kansa on kelvo-

ton. Eivät ne mahtaneet mongoleille mitään. Leninkin 

oli mongooli.”

”En minä sitä kansaa rakasta”, Paasikivi ikään 

kuin puolusteli ystävyyspolitiikkansa vastapainok-

si ja muistutti, ettei rakastanut Yrjö Sakari Yrjö-Kos-

kinenkaan, myöntyväisyyslinjan suomettarelainen 

kantaisä. ”Hän oli vihainen venäläisille.” Virolainen 

sai hämmentyneenä seurata, kuinka ukko löi nyrkkiä 

toiseen käteensä ja huusi: 

”Kyllä minä niille antaisin, koko kansa olisi pyy-

hittävä pois. Mutta me emme sitä voi tehdä. Se suuri 

kansa on realiteetti ja siihen on meidän politiikkamme 

perustettava. Ei se minulle ole helppoa. Mutta se on 

välttämätöntä.” 

Presidentti kertoi saaneensa monta hävytöntä 

haukkumakirjettä sen johdosta, että oli ottanut vas-

taan Leninin kunniamerkin. Niistä hän ei välittänyt, 

”sillä teen sen, minkä katson oikeaksi”. Mutta nyt ei 

kukaan tiennyt, mitä muutos Neuvostoliiton johdossa 

merkitsi ja mikä oli sen syynä. 

”Minä luulen, että se on taktiikkaa. Ne ovat häi-

käilemättömiä ja ne voivat tehdä mitä vain. Ne voi-

vat antaa yllättäen periksikin, jota en vielä kuitenkaan 

usko. On odotettava ja nähtävä, mikä on kaiken taka-

isbn 978-952-234-026-9 • kl 92
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na. Meidän on vakavasti harkittava, mitä olisi meidän 

kohdalta tehtävä. Lähtökohtana täytyy olla: käytävillä 

neuvotteluilla on Suomen asemaa parannettava – ei 

huononnettava.” 

Ilmankos Paasikivi oli halunnut Moskovaan mie-

hen, jolla oli poliittista näkemystä ja kykyä muuhun-

kin kuin istua lähetystössä ja päivällisillä. Hän oli jo 

pitkään miettinyt edessä odottavia kysymyksiä ja kes-

kustellut niistä Kekkosen kanssa. Nyt agendaa raotet-

tiin ulkoministerillekin. 

Tärkein asia koski YYA-sopimusta: ”Se menee 

umpeen 1958 ja on sanottava irti 1957, jos ei jatketa.” 

Karjalan kohdalta tuli selvittää, suostuuko Neuvosto-

liitto rajojen tarkistamiseen. Ilman sitä ei esimerkiksi 

Saimaan kanavalla ollut presidentin mielestä mitään 

merkitystä. Ja sitten oli vielä Porkkala. 

”Nämä kaikki on otettava neuvotteluissa esille. 

Emme saa liikaa riskeerata. Mutta on tarkoin harkit-

tava, voidaanko sanoa venäläisille: jatkamme ystä-

vyyssopimusta, jos nämä ehdot täytetään. Venäläiset 

voivat suostua tai myös sanoa: no annetaan sitten olla! 

Ja sopivassa tilanteessa sitten ottavat koko Suomen.” 

Paasikivi sanoi ajatelleensa, että nämä kysymykset 

tulisivat esiin helmikuussa 1956 suoritettavan presi-

dentinvaalin jälkeen. Virolainen yllytti ottamaan nii-

tä esille jo syyspuolella: ”eikö olisi parasta, että juuri 

Te, herra Presidentti olisitte aloitteentekijä.” Tällainen 

puhe tuntui miellyttävän ukkoa, joka lupasi tuumia 

asiaa. Keskustelun päätteeksi hän toisti vielä tunte-

vansa venäläiset: 

”Ei tällainen politiikka ole minulle helppoa. Mutta 

kun ei ole voimaa, on vakuutettava ystävyyttä. Muuta 

mahdollisuutta ei kerta kaikkiaan ole. Suurvallan on 

helppoa hoitaa ulkopolitiikkaansa kun sen tukena on 

miljoona-armeija. Toista on pienen kansan.” 

”Ensimmäisen kerran ukko puhui minulle näin 

suoraan venäläisistä”, Virolainen päiväsi muistiin. 

Presidentti ”korosti koko ajan, että hän ei tule suos-

tumaan mihinkään Suomen aseman huonontamiseen. 

On yritettävä parannuksia.” 
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Rosvoparonien paluu
Raha ja valta Suomen historiassa

MarKKu KuiSMa

isbn 978-952-234-025-2 • kl 92
Graafinen suunnittelu Tom Backström

Sid. • 200 s. • Ilmestyy helmikuussa

Uudessa kirjassaan professori Markku Kuisman koh-

teena ovat yritysjärjestelyt, finanssikriisi ja globalisaa-

tio historiallisina ilmiöinä. Kuisma osoittaa, että raha 

ja valta ovat kietoutuneet yhteen Suomessa jo pitkään 

– paljon ennen tuppeen sahattuja lautojakin.

Vanhat ”rosvoparonit” tuntuvat heränneen maa-

ilmalla henkiin oligarkkien ja investointipankkiirien 

hahmossa. Tämä kansainvälinen liike-eliitti on saanut 

pari vuosikymmentä rohmuta estoitta jättiläisomai-

suuksia keinoin ja tuloksin, joita heidän keskiaikaiset 

edeltäjänsä kadehtisivat. 

Vastaava ilmiö nähtiin 1800–1900-luvun vaihtees-

sa, kun uudenaikainen suurteollisuus teki vapaan 

kapitalismin vallitessa läpimurtoaan – ja jo aiemmin 

1600-luvulla, kun vanha aristokratia ja sotapäälliköt 

kokosivat valtion ja sotien avulla varallisuuttaan. 

Reaktiot finanssikriisiin vaihtelevat. Jotkut us-

kovat kriisin olevan lupaava mahdollisuus kaikille 

niille, joilla on riittävästi pääomia ja pelisilmää. Yhtä 

lailla kriisin on pelätty lupaavan kansoille jälleen ker-

ran vain verta, hikeä ja kyyneleitä. Markku Kuisma 

toteaa kin Winston Churchillia mukaillen: harvoin on 

niin monilla syytä olla vihaisia niin harvoille. 

Rosvoparonien paluu on syntynyt halusta ymmärtää 

rahan ja vallan suhdetta sekä vuosituhannen vaihteen 

suuria muutoksia. Kirja pyrkii asettamaan ne histo-

riallisiin yhteyksiinsä, reagoimaan niihin ja olemaan 

jotain mieltä niistä.

Markku Kuisma on Helsingin yliopiston Suomen ja 

Pohjoismaiden historian professori. Hän on kirjoitta-

nut lukuisia kirjoja teollisuus- ja yrityshistoriasta, mm. 

palkitun pankkihistorian Kahlittu raha, kansallinen kapi-

talismi. Kansallis-Osake-Pankki 1940-1995 (2004). Hänen 

edellinen kirjansa oli Suomen poliittinen taloushistoria 

1000–2000 (2009).
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Paluuta menneisyyteen edustavat myös nykypäivän 

”rosvoparonit”. Nämä angloamerikkalaiset inves-

tointipankkiirit, venäläiset oligarkit ja muu tavoiltaan 

samanhenkinen, usein vähintään puolirikollinen kan-

sainvälinen liike-eliitti on saanut pari vuosikymmentä 

rohmuta estoitta jättiläisomaisuuksia keinoin ja tulok-

sin, joita heidän keskiaikaiset edeltäjänsä kadehtisivat. 

Samaa tapahtui aiemmin 1800–1900-luvun vaih-

teessa, kun uudenaikainen suurteollisuus teki vapaan 

kapitalismin vallitessa läpimurtoaan. Ja näin tapahtui 

myös esimerkiksi 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa, 

kun vanhat aristokraattisuvut ja alemmasta soturiaa-

telista ylöspäin pyrkivät nousukkaat kokosivat val-

tion ja sotien avulla varallisuuttaan. Sota oli silloin 

suurta liiketoimintaa, ainakin yhtä tärkeää kuin nyky-

ajan telekommunikaatio, pankkitoiminta tai ihmis- ja 

huumekauppa.

Yhteistä näille kausille on ollut sääty- ja luokka-

erojen kasvaminen ja kärjistyminen. Yhteistä on ollut 

myös se, että muu yhteiskunta joutui voimattomana 

hyväksymään vahvimpien, väkivaltaisimpien ja val-
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tion erityistä suojelusta nauttivien johtavien ryhmien 

toiminnan. 

1600-luvulla valtio palkitsi sota- ja virkamiespäälli-

köitään siksi, että se välttämättä tarvitsi näiden palve-

luksia – ja siksi että samat eliittiryhmät paljolti hallit-

sivat valtiota. 

Rajattomasta ahneudesta on 2000-luvulla tehty 

uskonnonkaltainen hyve, jonka varassa koko talous-

elämän kuvitellaan pyörivän. Yleisen vaurastumisen 

toivossa ja pääomien ja työpaikkojen pakenemisen 

oikeutetussa pelossa nykyajan rosvoparonien on ollut 

pakko antaa vapaasti temmeltää. Tilanteeseen on alis-

tuttu, vaikka hyvin tiedetään, kuinka ilmiö rapauttaa 

yhteiskuntamoraalia, ennakoi vakavia kriisejä ja joh-

taa lopulta myös taloudelliseen katastrofiin.

Kriisiin tilanne joka tapauksessa ajautui 1600-luvun 

Ruotsissa ja Suomessa. Korkeat palvelijansa ruhtinaal-

lisesti palkinneen valtion oli kassakriisissään – ja sen 

jälkeen kun talonpojilta kannetut verot eivät enää riit-

täneet – ryhdyttävä pakkotoimin peruuttamaan lah-

joituksiaan ja läänityksiään. 
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Työministerinä kesäkuuhun 2009 asti toimineen Tarja 

Cronbergin teos ottaa kantaa suomalaisen työn kipu-

pisteisiin ja työelämässä ja työmarkkinoilla tarvitta-

viin rakenteellisiin muutoksiin. Cronbergin mukaan 

on luotava poliittiset ja taloudelliset edellytykset sille, 

että aina löytyy töitä ja että koulutus turvaa siirtymi-

sen työstä työhön. 

Työttömyyden hoidossa tulisi korostaa palvelua 

valvonnan sijaan. Työstä työhön siirtymisen tulisi olla 

paljon nykyistä vaivattomampaa. Cronbergin mieles-

tä myös työkyvyttömyyseläkkeen kynnystä on madal-

lettava ja työvoimatoimistojen resursseja lisättävä.  

Luovan työn merkitys taloudellemme on huike-

asti kasvanut. Luovaan työhön kuuluviin taukoihin 

ja kausittaiseen kiireettömyyteen suhtaudutaan silti 

edelleen joustamattomasti. 

Myös esimiestyöhön on panostettava tuntuvasti 

nykyistä enemmän. Esimiesten tulisi ottaa osaltaan 

vastuu sairauspoissaoloista, sanoo Cronberg. Hän 

rohkaisee esimiehiä ja työnantajia löytämään inhimil-

lisyyden ja tuottavuuden kohtaamispisteen. 

Tarja Cronberg (s. 1943) toimi työministerinä 2007–

2009. Hän on koulutukseltaan sekä tekniikan että 

kauppatieteiden tohtori. Cronberg on työskennellyt 

apulaisprofessorina Tanskan teknillisessä yliopistos-

sa sekä johtajana Tanskan konfliktin- ja rauhantutki-

muslaitoksessa. Vuosina 2003–2007 hän toimi Pohjois-

Karjalan vaalipiirin kansanedustajana ja Vihreiden 

puheenjohtajana vuosina 2005–2009. Kirjailija Tuula-

Liina Varis on kirjoittanut Tarja Cronbergin elämän-

tarinan (2007). 

TarJa crOnBErG

isbn 978-952-234-027-6 • kl 37
Graafinen suunnittelu Elina Warsta 
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Uuden työn politiikka
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Valinnan vapaus, työn mielekkyys sekä työn ja muun 

elämän tasapaino ovat tulevaisuuden työn arvoja, 

joita työn politiikan tulee tukea niin uusilla asenteil-

la kuin rakenteillakin. Jos jäykät rakenteet ja vanhen-

tuneet asenteet eivät muutu, on edessä ristiriitojen 

kärjistyminen, työhyvinvoinnin ratkaiseva heikenty-

minen ja varsinkin nuorten torjuva suhtautuminen 

työelämään.

Suomalainen työelämä on kuin uupumuksen par-

taalla hoippuva työntekijä, jonka hartioita särkee, uni 

ei tule ja joka toivoo nopeata pääsyä eläkkeelle. Kaik-

ki voimat kuluvat selviytymiseen päivästä toiseen. 

Ajatus siitä, että työssä voisi olla mukavaa, on kuin 

toiselta planeetalta. Nämä tunnusmerkit eivät tue si-

toutumista työhön sen enempää kuin riskinottoa tai 

luovuuttakaan.

Kaikki eivät suinkaan voi huonosti. Päinvastoin, 

suomalaiset ovat jatkuvasti kohtuullisen tyytyväisiä ja 

viihtyvät työssään. Jo nyt on kuitenkin vakavia merk-

kejä työpahoinvoinnista. Lisäksi niin henkisiä kuin ra-

hallisiakin voimavaroja tuhlataan. Mahdollisuuksia ei 

osata tai haluta käyttää hyväksi. Tuottavuus nousee, 

kun voimavarat käytetään tehokkaammin. Samalla 
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ennaltaehkäistään ongelmia. Inhimillisempi työelämä 

on myös tuottavampi. 

Joustoturva on työkalu, jonka avulla voidaan kehit-

tää työtä ja työmarkkinoita tasapainoisesti työntekijän 

ja työnantajan näkökulmasta. Se vaatii kuitenkin lisää 

luottamusta niin kolmikantaosapuolten kuin työpaik-

kojenkin tasolla.

Hyvä työ on mielekästä. Työntekijä sekä antaa että 

saa. Työ ei ole vain työtä eikä raha ainoa korvaus. 

Työltä vaaditaan yhä enemmän: haasteita, vaikutus-

mahdollisuuksia, hyvää työyhteisöä. Kun työ on ar-

vostettua, on siihen myös helppo sitoutua. Juuri työn 

mielekkyyden kokemus on laskenut huolestuttavasti 

koko 2000-luvun. Tiedosta tämä ei ole kiinni.

Edessä on työvoimapula. Peräänkuulutamme lisää 

työvoimaa ja lisää työtunteja. Emme kuitenkaan voi 

pakottaa ihmisiä tekemään enemmän töitä, jos he itse 

valitsevat toisin. Raha korvaa työn mielekkyyden vain 

tiettyyn rajaan saakka. Jos haluamme, että työntekijät 

sitoutuvat, on työn oltava houkuttelevaa. Jos haluam-

me, että ikääntyvät tekevät työtä pidempään, on hei-

dän työtään arvostettava. Nyt he ovat ensimmäisinä 

irtisanottujen joukossa.
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Taina WEST

Suomalainen sankaruus

isbn 978-952-234-018-4 • kl 30.12 
Graafinen suunnittelu Elina Warsta
Nid. • 180 s. • Ilmestyy huhtikuussa

Missä ovat sankarimme?

Sankarina pidetään ihmistä, joka omalla toiminnal-

laan ja neuvokkuudellaan ylittää muiden ylivoimai-

sina pitämiä esteitä. Yleisimpiä sankarityyppejä ovat 

sotasankarit. Suomessakin sankaruus helposti liite-

tään sotiin, kuuluuhan maamme lähihisto riaan kaksi 

sotaa. Myös urheilusankarit kuuluvat perinteiseen 

suomalaiseen sankarigalleriaan. Aikaisemmin he ovat 

toimineet kansaa yhdistävänä tekijänä. Kun Paavo 

Nurmi menestyi juoksuradalla, koko kansa menestyi. 

Pystyvätkö Kimi Räikkönen tai Tero Pitkämäki sa-

maan? Onko kaikkia suomalaisia yhdistävälle sanka-

ruudelle enää tarvetta?

Sankaruus on ennen muuta yhteiskunnallinen ja 

poliittinen määre. Samat teot ovat joko sankarillisia 

tai kunniattomia riippuen siitä, miltä kannalta asiaa 

katsoo. Voiko tekemättä jättäminenkin olla sankarillis-

ta? Esimerkiksi koulu- ja työpaikkakiusaaminen ovat 

lisääntyneet viime aikoina. Kuinka moni uskaltaa olla 

sankari: olla osallistumatta toisen ihmisen kiusaami-

seen ja nousta silmätikuksi?

Sankaruus on myös hyvin fyysinen ja miehinen 

ominaisuus. Harvoin puhutaan henkisistä sankareista 

tai naissankareista – paitsi silloin, kun sanalla viita-

taan miehiin.

Taina West pohtii kirjassaan Suomalainen sankaruus 

sankaruuden käsitteen muuttumista ja sitä, millaista 

sankaruus on tänään.

Taina West (s. 1956) on helsinkiläinen toimittaja ja kä-

sikirjoittaja. Hän on käsikirjoittanut mm. television 

ajankohtaisviihdesarjaa Iltalypsy, esiintynyt Iirottelua-

ohjelman toisena Kulttuurivaikuttajana sekä käsikir-

joittanut dokumenttisarjaa Rakkauden tähden. Viimeisin 

näytelmä on Hildegard Knefistä kertova Onni tuntee 

vain minuutteja. Aikaisemmin Taina Westiltä on ilmes-

tynyt kirja kulttuuriministeri Taina Karpelasta (Elämi-

sen sietämätön keveys, 2006) ja uskonnon ja politiikan 

suhteesta (Uskonto vie, politiikka vikisee, 2007). 
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Maaliskuinen päivä Berliinin pohjoisrajalla. Taivaalta 

sataa tihuuttaa jotain märkää. Tuulee ja on harmaata. 

Astun sisään keskitysleirin portista. Tien toisella puo-

lella on taloja, osa niistä on uusia ja osa on niiden tyy-

listä päätellen selvästi rakennettu viime vuosisadan 

alussa. Joidenkin talojen pihoilla tönöttävät valtaisat, 

mustalla pressulla huputetut grillit odottaen uutta ke-

sää ja uutta grillisesonkia. 

Olen Oranienburgissa Sachsenhausenin keskityslei-

rillä, joka perustettiin vuonna 1933. Oranienburgiin on 

Berliinin keskustasta 36 kilometriä. Leirille siirrettiin 

Berliinistä ei-toivottua ainesta: juutalaisia, kommunis-

teja, romaneja, natseja vastustaneita pappeja, homoja ja 

vapaa-ajattelijoita. Niitä ihmisiä, jotka eivät enää sopi-

neet Berliinin katukuvaan eivätkä viralliseen aatemaail-

maan natsien päästessä ehdottomaan valtaan Saksassa. 

Sachsenhausenin leiri ei ainakaan alussa ollut keski-

tysleirien pahimmasta päästä. Se ei ollut tuhoamislei-

ri. Tuomiot saattoivat olla määräaikaisia jos tuomittu 

osoitti katumusta, osallistui vilpittömin mielin uudel-

leenkoulutukseen ja lupasi parantaa tapansa. Alkuai-

koina leiriltä saattoi päästä pois myös jos selvisi siellä 

tehdyistä lääketieteellisistä kokeista. Keskitysleirille 

mennään sisään samasta portista, josta vangit aikoi-

naan tuotiin leirille läheiseltä rautatieasemalta. Portin 

edestä aukeaa laaja kenttä. Kentän toisessa päässä on 

muistomerkki, johon on kaiverrettu kaikki ne kansal-

lisuudet, joiden edustajia leirillä oli. Sachsenhausen 

oli globaali keskitysleiri. 

Kentän vasemmalle laidalle on pystytetty pari met-

riä korkea ja noin sata metriä pitkä muuri, jossa on 

valokuvia ja kertomuksia ihmisistä. Kävelen, katselen 

ja luen ihmiskohtaloista kohta jo yli seitsemänkymme-

nen vuoden takaa. Yhdessä kuvassa on turbaanipäi-

nen kaunis nainen. Mitä hän on mahtanut tehdä jou-

tuakseen natsien uhriksi? Alan lukea naisen tarinaa.  

Walter Willi Erich Richter... turbaanipäinen nainen ei 

olekaan nainen, vaan transvestiitti. Walter Willi pidä-

tettiin viimeisen kerran vuonna 1936 ja samana vuon-

na kriminaalivangit kivittivät hänet kuoliaaksi. 

Walter Willi oli ammatiltaan kenkämyyjä. Hänen 

työnantajansa kirjoitti keskitysleirin komendantille 

kirjeen, jossa anoi myyjänsä vapauttamista. Walter 

Willi oli asiakkaiden suosiossa, osasi ammattinsa hy-

vin eikä pukeutunut työaikana mekkoon, vaan ihan 

normaaliin miesten pukuun. Kuten työntaja kirjees-

sään totesi, Walter Willin taipumuksista ei ollut hait-

taa työaikana. 

Walter Willi oli pidätetty useita kertoja, SA-joukot 

olivat piesseet hänet monesti, mutta aina kun vain 

kynnelle kykeni Walter Willi pukeutui mekkoon, kuk-

katurbaaniinsa, laittoi kauniin meikin ja lähti kadulle. 

Muistotaulun edessä mietin, oliko Walter Willi Erich 

Richter sankari. Minusta hän oli. Tunsin jonkinlaista 

alemmuutta hänen edessään. Onko maailmassa mitään 

sellaista asiaa, ihmistä tai aatetta, jonka edestä olisin 

valmis kuolemaan? Ovatko ihmisoikeudet ja sanan-

vapaus minulle niin tärkeitä asioita, että olisin valmis 

menemään vankilaan saatikka kuolemaan niiden puo-

lesta? Kysymys on siinä mielessä mieletön, että en ole 

koskaan joutunut testaamaan todella vaikeissa oloissa 

omia periaatteitani sananvapaudesta tai ihmisoikeuk-

sista. Haluaisin uskoa, kuten varmasti moni muukin, 

että tiukan paikan tullen esimerkiksi ihmisoikeuksien 

puolustaminen ajaisi omien etujeni ohitse. 

Ihailuni kesti jonkin aikaa, muutamia viikkoja ehkä, 

mutta mitä enemmän mietin Walter Williä, sitä ärty-

neemmäksi tulin. Mitä sankarillista on tapattaa itsensä 

jonkun kukkamekon takia? Eikö se pikemminkin ole 

tyhmän ihmisen kuin sankarin merkki? Kissanpentu-

kaan ei lyö käpäläänsä kahta kertaa kuumalle liedel-

le. En edes tiedä oliko Walter Willin uhrauksella sen 

enempää merkitystä. Varmasti hänen lähipiirilleen, 

mutta oliko hän esimerkkinä myös muille, jotka kär-

sivät kolmannessa valtakunnassa erilaisuudestaan? 

Rohkaisiko Walter Willi muitakin tekemään niin kuin 

itsestä oikealta tuntuu silläkin uhalla, että siinä me-

nettää henkensä? Eikö Walter Willi todellakaan huo-

mannut, että häntä eivät Berliinin kaduilla suinkaan 

seuranneet muut transvestiitit, vaan SA-joukkojen 

ruskeapaidat? 

Viime kädessä en kuitenkaan rähjännyt Walter Wil-

lille, vaan omalle pelkuruudelleni. Nyt pystyn suh-

tautumaan Walter Williin suhteellisen kiihkottomas-

ti. Hän kuuluu mielestäni ehdottomasti arkipäivän 

sankareihin, joista on turha etsiä tietoa netistä. Walter 

Willi toimi niin kuin sankarin mielestäni pitääkin toi-

mia. Yrittää ylittää ylivoimaisilta tuntuvat tai todella 

ylivoimaiset esteet. Sankariksi ei synnytä, vaan sanka-

riksi tullaan. 
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Kari KETOnEn Ja ViLLE MyLLyrinnE

Ketonen & Myllyrinne

Kotimaisen sketsiviihteen kulmakivi SubTV:ltä: uu-

den tuotantokauden aattona Ketosen & Myllyrinteen 

helmet ilmestyvät jalomuotoisena kirjana.

Katsojat kertovat:

”Suosittelen serkulleni. Hän asuu maalla.”

Mies, 29 v. 

”Tuo toinen noista on ollut siinä Nelosen sarjassa. Tä-

mäkin varmaan lopetetaan parin jakson jälkeen.”

Nainen, 43 v.

”Luoja. Tämä tästä maasta vielä puuttui! Aikuiset 

miehet!”

Nainen, 45 v.

”Tämä muistuttaa jotain toista ohjelmaa.”

Mies, 66 v.

”En ymmärtänyt mitään. Ja olen siitä iloinen.”

Nainen, 23 v.

”Tosi hauskaa. Menkää hoitoon.”

Mies, 40 v.

K&M kertovat sarjan synnystä:

Myllyrinne: Mitään uutta ei synny vanhoilla keinoilla. 

Niinpä loimme oman menetelmämme. 

Ketonen: Sarja on luotu ns. ”vapaat kädet” -metodilla, 

jossa keskeistä on taiteilijan pyrkimys kaivaa itsestään 

kulttuurin pintakerrosten alle hautautunut arkaainen 

aines ja tuoda tämä ymmärrettävään muotoon. 

Myllyrinne: Tämä tapahtuu etupäässä makaamalla 

sohvalla ja totoamalla ketjussa. Kun tätä toimintaa 

jatkuu muutamia viikkoja, taiteilijassa herää pakotta-

va tarve nousta ylös ja kirjoittaa pari riviä navanalus-

huumoria. Tätä sitten nimitetään vakavalla naamalla 

”käsikirjoitukseksi” ja vaaditaan palkkioita tuottajalta 

ja tv-kanavalta. 

Ketonen: Niillä palkkioilla ostetaan mm. elintarvik-

keita ja muita päivittäistavaroita. Jos ei keksi vitsiä, ei 

saa ruokaa. Niin yksinkertaista se on!

isbn 978-952-234-030-6 • kl 84.2
Nid. • Kuvitettu • 180 s. • Ilmestyy huhtikuussa

”Ketonen & Myllyrinne on kursailematon syöksy 
keskenkasvuisen idiotismin ytimeen. Matka, jolle katsoja pahaa 
aavistamatta lähtee, on ennenkuulumattoman rikas, avartava 
ja lahjoittaa kokemuksen jostakin toisesta, jostakin, joka on 
arkitajuntamme tuolla puolen... Ja joka kyllä joutaisi siellä 

minun puolestani pysyäkin. Kaksi tähteä. Molemmat himmeitä.”
– dieter af boegh

mediatutkija, kriitikko

”Luulin jo nähneeni kaiken. Nyt tiedän.”
Mies, 88 v.
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Kari Hotakaisen Ihmisen osan ulkomaanoikeudet on 

myyty jo kahdeksaan maahan.

Harvan suomalaisen romaanin kohdalla ulkomai-

set kustantajat ovat toimineet yhtä sähäkästi kuin 

Hotakaisen uusimman tapauksessa. Kustantaja Chris-

topher MacLehose julkaisee kirjan Englannissa. 

Lähitulevaisuudessa tulemme näkemään, 

miten Ihmisen osan lankakauppias Salme 

Malmikunnaksen maanläheinen elämän-

filosofia puhuttelee brittejä. 

Ruotsissa Människans lott ilmestyy jo 

tänä keväänä Brombergs Förlagin kustan-

tamana. Hotakaisen muita kustantajia ovat 

tanskalainen Gyldendal, norjalainen Cappelen, 

Ranskan JC Lattès, tšekkiläinen Dybbuk, italialainen 

Iberporea ja espanjalainen Meettok.

Ihmisen osaan perustuva elokuva valmistuu ensi 

vuonna. Kinotar Oy:n tuottamaa filmiä käsikirjoittaa 

elokuvan ohjaaja Veikko Aaltonen.

Katso nettisivuilta www.ihmisenosa.fi Ritva Valka-

man lyömätön Salme-tulkinta!

Salme Goes International!

”Hotakainen on taitava kertoja, selittelemätön yllät-
täjä. Huumori on älykästä ja vie lukijan naurusta 
kyyneliin. Hotakaista ei hotkaista, vaikka kirja 
vaatii lukemista kerralla kokonaan. Paluupaikkoja 
riittää. Hotakainen on kirjoittanut uudelle kustanta-
jalleen loistavan romaanin.”
– riitta kolehmainen/savon sanomat

”Esteettisesti Ihmisen osa on Hotakaisen ehjimpiä 
teoksia. Yhteiskunnalliset ajatukset rakentuvat 
palapelinomaisesti luku luvulta. Rumuuden efektit 
tuovat ajoittain kaikupohjaa kirjailijan viiltäville 
tulkinnoille nykysuomalaisten elämänlaadun ja toivon 
heikkenemisestä.”
– jari o. hiltunen/satakunnan kansa

”Mieheltä, joka on julkaissut kaksikymmentä teosta 
ja jonka kirjoja on käännetty kahdellekymmenelle 
kielelle, on lupa odottaa tekstiä, joka tempaisee 
lukijan tiukkaan otteeseensa. Odotus palkitaan, sillä 
Kari Hotakainen onnistuu uusimmalla romaanillaan 
Ihmisen osa naurattamaan, itkettämään ja järkyttä-

määnkin lukijaansa perusteellisesti.”
– pertti ehrnrooth/karjalainen

”Sen jälkeen kun Kari Hotakainen sai 
tuohinoopelin romaanistaan Juoksuhau-
dantie (2002) ovat kirjojen sivumäärät 
pienentyneet, mutta ajatusten mittakaava 

on kasvamaan päin. Ihmisen osa on hyvin 
hauska ja hyvin liikuttava romaani, enimmäk-

seen myös viisas.”
– putte wilhelmsson/turun sanomat

”Tekijänsä tuotannon ehdotonta huippua - - tiukka 
ja tyly ajan kuva. Hauskan maineessa kulkeva Ho-
takainen on vihainen, moraalikoura nyrkissä.”
– antti majander/helsingin sanomat

FinLandia-EHdOKaS

runEBErG-EHdOKaS

SaVOnia-EHdOKaS
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MARKKU KUISMA
Suomen poliittinen taloushistoria 
1000–2000

Markku Kuisma palkittiin 

vuonna 2009 Suomen Tie-

deseuran professori Theo-

dor Homénin palkinnolla 

huomattavasta panoksesta 

omalla tieteenalallaan.

”Kuisman kirja on mitta-
suhteiltaan toista äärim-
mäisyyttä [kuin KOP:n 

HENRIK MEINANDER
Suomi 1944 

”Henrik Meinanderin 
kertomus Suomesta vuonna 
1944 on yksi parhaista 
tietokirjoista, joita Suomes-
sa tänä syksynä on ilmes-
tynyt. Meinanderin kirja 
on kirkas ja kuulas kuin 
alkusyksyn päivä.”
– janne virkkunen/hs.fi

MIRKKA LAPPALAINEN
Susimessu

●  Lauri Jäntin palkinto 2010
●  Suomalais-ruotsalainen kulttuuripalkinto 

”Nuoren tohtorin uusin 
teos on suvereeni osoitus 
osaamisesta sekä uuden-
ajan alun tuntijana että 
kirjailijana. Kertomus  
soljuu jylhänä kuin  
balladi.”
– kari hokkanen/ilkka

”Teos on kauttaaltaan upean sujuvasti kirjoitettu, 
sanavalinnaltaan aivan poikkeuksellisen värikäs 

Häikäisevää historiaa
ja ilmaisurikas, milteipä lajissaan ainutlaatuinen. 
Tekstissä on imua.”
– heikki ylikangas/historiallinen aikakauskirja

”Kirjoittajan napakka, makro- ja mikrotason ilmiöt 
luontevasti yhdistävä ote on terävöitynyt entisestään. 
Tuloksena on elävä kokonaiskuva kriisien ajasta.”
– petri karonen/helsingin sanomat

”Lappalainen osaa luoda elävän kuvan tapahtumis-
ta yhdistelemällä niin pieniä kuin suuriakin ilmiöitä 
sujuvaksi kerronnaksi. Lappalaisen ansioksi pitää 
kirjata myös loistava aineiston käyttö. Kerronta on 
niin sujuvaa ja mielenkiintoista, että kirjan haluaisi 
lukea kertaistumalta.”
– vilja rydman/mtv3/helmi

”Tekstissä on esseistin eleganssia kuin Max Jakobso-
nilla ja tutkijan täsmällisyyttä kuin Tuomo Polvisella. 
Harvinaista herkkua.”
– jukka tarkka/helsingin sanomat

”Meinanderin kirjassa Suomen kohtalonvuodesta 
kristallisoituu harvinaisella luontevuudella monia 
asioita koko viime vuosisadasta. Sujuvasti kirjoitettu 
kirja ei jätä lukijaa kylmäksi.”
– pekka harttila/satakunnan kansa

historia], mutta hengeltään samaa monumentaalista 
sukua. Sen ensimmäinen tyrmäysisku on tuhannen 
vuoden aikajänne, ja toinen on tekstin määrä, vähän 
yli 200 sivua. Ihan tavallinen tutkija ei saisi pää-
hänsä yrittää mitään noin kummallista. Kuisma on 
saanut. Ja onnistuu häikäisevästi.” 
– jukka tarkka/hämeen sanomat

”Loistavasti on Kuisma tästäkin haasteestaan 
selvinnyt.”
– erkki tuomioja kirjavinkissään
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Saatavana myös

Pauli Kohelo
Ohessa tilinumeroni
isbn 978-952-234-002-3

Aulis Aarnio
Vastahankaan
isbn 978-952-234-006-1

Markku Kuisma
Suomen poliittinen 
taloushistoria 1000–2000
isbn 978-952-234-004-7

Annina Holmberg
Kaiku
isbn 978-952-234-007-8

Kari Hotakainen
Ihmisen osa
isbn 978-952-234-021-4

Josh Bazell
Niittaa noutaja
isbn 978-952-234-011-5

Antony Beevor, 
Artemis Cooper
Pariisi miehityksen 
jälkeen 1944–1949
isbn 978-952-234-012-2

Marjo Heiskanen
Idiootin valinta
isbn 978-952-234-019-1

Kang Chol-hwan  
ja Pierre Rigoulet
Pjongjangin akvaariot
isbn 978-952-234-015-3

Matti Klinge
Onko omaisuus varkautta?
isbn 978-952-234-024-5

Sana Krasikov
Vielä vuosi
isbn 978-952-234-013-9

Jean-Louis Fournier

Isi, mihin mennään?
isbn 978-952-234-017-7



Catherine Millet
Mustasukkaisuus
isbn 978-952-234-010-8

Pirkko Saisio 
Kohtuuttomuus
isbn 978-952-234-000-9

Hannu Raittila
Ulkona
isbn 978-952-234-001-6

Henrik Meinander
Suomi 1944 
Sota, yhteiskunta, tunnemaisema
isbn 978-952-234-003-0

Raimo Pesonen
Erityisosaajia
isbn 978-952-234-008-5

Kun hän astuu metsiköstä rantakalliolle Paulia mukanaan raahaten, käy juuri      niin kuin Arvi on arvannut käyvänkin. Tytöt alkavat  hälistä ja kiljua ja komentaa heitä pois samalla kun kiskovat viimeisiä vaatekappaleita eteensä tai päälleen.  Kun pojat eivät tottele heidän hätistelyään, he vuoroin kikattavat, vuoroin kiroilevat ja huutavat moitteita.  Ennen kuin pojat ovat ehtineet lähellekään, he ovat jo puolijuoksua pakenemassa paikalta.

Mirkka Lappalainen
Susimessu 
1590-luvun sisällissota 
Ruotsissa ja Suomessa
isbn 978-952-234-016-0

Stanisław Jerzy Lec
Siistimättömiä mietelmiä
isbn 978-952-234-020-7

Maanpuolustuskorkeakoulun 
perinneyhdistys
Sotakorkeakoulu suomalaisen  
sotataidon kehittäjänä
isbn 978-952-234-023-8

Ralf Långbacka
Tarttua kohtalon tuuliin
isbn 987-952-234-014-6

Pekka Tarkka ja
 Jukka-Pekka Saraste 
Kapellimestari
isbn 978-952-234-009-2
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