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Ruotsalainen Bromberg-kustantamo juhlii 40-vuotissyntymäpäiviään Göteborgin kirjamessuilla järjestämällä
suurenmoisen sananvapaudelle omistetun illallisen Parkhotellin bankettisalissa. Säteilevä Dorotea Bromberg kertoo perheensä ja kustantamonsa tarinan. Kolmihenkinen
ruotsia taitamaton puolalaisperhe saapui Ruotsiin pakolaisina vuonna 1970, varattomina, vailla minkäänlaisia siteitä
tai kontakteja ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Isä Adam oli
toki tehnyt työuransa kustantajana kommunistisessa Puolassa, mutta mitäpä hän ruotsalaisesta kustannus- ja kirjamaailmasta tai ruotsalaisten lukijoiden mieltymyksistä tiesi.
Viisi vuotta myöhemmin Brombergs Förlag aloitti.
Kustannuslista koostui Ruotsissa tuntemattomista nimistä,
kirjailijoista joiden merkitykseen ja painoarvoon kustantaja uskoi. Usko kantoi: Isaac Bashevis Singer sai Nobelin
1978 ja Czeslaw Milosz 1980. Kustantamon talous vakautui
ja viisaat kustannuspäätökset 1980-luvulla toivat lisää kirjallista painoarvoa ja taloudellistakin menestystä. Dorotea
Brombergista tuli myös Arto Paasilinnan kustantaja ja Paasilinnasta huikeasti myyvä, rakastettu kirjailija Ruotsissa.
Nobel-sarja jatkui: Octavio Paz 1990, J. M. Coetzee 2003.

Dorotea kertoo selvinneensä isänsä menetyksestä vuonna 1993 tekemällä sitä, mitä oli isältään oppinut: sitkeää, arkista, jokapäiväistä kustantamisen työtä. Eikä hän onneksi
jäänyt yksin. Firma oli jo luotettujen, läheisten kollegojen
työyhteisö.
Ihailen Dorotean intohimoista ja antaumuksellista kustantajan eetosta. On helppo uskoa hänen olevan kiusallisen
nopealiikkeinen ja hankala kilpailija, joka ei ollenkaan ole
ymmärtänyt tyytyä pienkustantamolle tarjoiltuun marginaaliseen rooliin.
Neljässä vuosikymmenessä sähäkkä ja temperamenttinen
Dorotea on rakentanut pakolaisperheen keittiönpöydältä
startanneesta hankkeesta maailmanluokan kustantamon. Ja
Ruotsi on ymmärtänyt hänen työnsä arvon: Arlandan lentokentällä hänen valokuvansa koristaa maahantulokäytävää
Ingmar Bergmanin ja Björn Borgin rinnalla.
Syksyn 2015 suuret nimet niin Brombergin kuin Siltalan
listalla ovat Jonathan Franzen ja Patti Smith. Ensi kevään
inspiroiva ja provosoiva käännöstähtemme Miranda July
on niin ikään Brombergin kirjailija.
Suurten kirjailijain pieni kustantamo – ystävämme motto
velvoittaa.
		

		Touko Siltala

Kuva:Tomi Kontio

• • • • Kotimainen Kaunokirjallisuus
kuva: laura malmivaara

niina repo

Kompleksi
Kylmäävän hauska romaani parisuhteen ja
työelämän raadollisista puolista

Ote kirjasta Kompleksi

Mitä tapahtuu, kun elämä ei maistu siltä miltä sen pitäisi? Mitä tapahtuu, kun niitä hetkiä jotka vaihtaisi pois on
kalenterissa niin paljon, että ne putoilevat rivien yli? Töissä
ja kotona parhaansa tekevä Niina taistelee löytääkseen sisältään uuden naisen ja oppiakseen sanomaan tärkeän pienen sanan: ei. Mutta ennen kuin sana löytyy, ehtii tapahtua
kaikenlaista. Sekä työpaikalla että kotona jylläävät yt-neuvottelut, mies katoaa, petettyjen ja pettäjien roolit vaihtuvat,
kuulusteluhuoneessa esitetään hankalia kysymyksiä ja todellisuus kirskahtelee ikävänlaisesti raiteiltaan.
Ei-sanan lisäksi Niina oppii, että teräväpäisesti käytetty
kynä voi olla yhtä vaarallinen ase kuin terävä puutarhalapio – ja että mielenrauhan saavuttamiseksi voi joskus joutua tekemään hyvin rauhattomia asioita.
Kompleksissa esiintyvän kaimansa tavoin kirjailija Niina
Repo on teroittanut kynänsä. Tuloksena on villi romaani,
joka muodostaa oudon ja ovelan kaleidoskoopin – kirjan
sivuja kääntämällä kuvio heilahtaa kerta toisensa jälkeen
uuteen asentoon. Mikä kuvioista on todellinen? Sen selvittäminen on lukijan herkullinen tehtävä.

Katselen työpöytää, jolla velloo
melkoinen kaaos. Muovitaskuja,
rutattuja papereita, lista myrkyllisistä kasveista, pieni puinen giljotiini.
Puoliksi avoinna lojuu kirja Synti ja sovitus, rikos
ja rangaistus. Sen alla, kuivuneessa kahvilammikossa, pilkottaa Tarkkailla ja rangaista. Silti:
kyllä aivan tavallisenkin ihmisen työhuone voisi
näyttää tältä… vai voisiko? Muistatko sen kotirouvan tapauksen? Sen, jota syytettiin miehensä
murhasta. Naisen kotona, sanoivat poliisit, oli
sotkuista. Pyykkejä oli pesemättä. Aivan kuin
siellä ei olisi imuroitu päiviin. Niin että… kyllä
naisessa, jonka työhuoneen pöydällä on kenkä,
on jotakin vialla.

...

N iin a R e p o (s. 1971) on monipuolinen ja kiitetty kirjailija.
Kompleksi on hänen kuudes aikuisille suunnattu kaunokirjallinen
teoksensa. Vuonna 2008 julkaistu Arpi (WSOY) nousi Runeberg-palkintoehdokkaaksi. Vuonna 2012 Niina Revon, Mikko
Koukin ja Aku Louhimiehen käsikirjoittama Vuosaari-elokuva
sai useita kansainvälisiä tunnustuksia ja oli ehdolla kahdeksan
Jussi-patsaan saajaksi.
isbn 978-952-234-xxx-x • kl xx.x • sid. • xxx sivua
Niina Repo on kirjoittamisen
maisteri ja töissä Turun yliopistosGraafinen suunnittelu xx
sa luovan kirjoittamisenIlmestyy
yliopisto-opettajana.
Tällä hetkellä hän
xxkuussa
tekee väitöskirjaa, jossa tutkii sanojen voimaa.

isbn 978-952-234-313-0 • kl 84.2 • sid. • 250 sivua
Graafinen suunnittelu Elina Warsta
Ilmestyy tammikuussa
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kuva: laura malmivaara

kuva: ulla montan

lena andersson

stefan moster

Enpä usko

Suurlähettilään
vaimo

Ajatuksia ja kannanottoja

Kiitetty ruotsalaiskirjailija pistää
kolumneissaan itsestäänselvyydet päreiksi

L en a Anderss o n (s. 1970) on
Ruotsin kiitetyimpiä ja kiistellyimpiä
kolumnisteja. Hän toimii kulttuurijournalistina ja kriitikkona Dagens Nyheterissä.
Aiemmin hänen romaaneistaan on suomennettu muun muassa Vailla henkilökohtaista vastuuta (2015) ja Omavaltaista
menettelyä (2014), joista jälkimmäinen sai
August-palkinnon vuonna 2013.

Uskonto, ateismi, maahanmuutto,
feminismi, tasa-arvo, rasismi. Lena
Anderssonin Dagens Nyheterissä julkaisemat kolumnit käsittelevät tarkasti ja lennokkaasti nykyajan keskeisiä kiistakysymyksiä.
Andersson on täsmällisten käsitteiden ja kirkkaan analyysin kirjailija. Hänen tarkka silmänsä kiinnittyy
yksityiskohtiin, joista leikkaava äly
hahmottaa linjan ja kokonaisuuden.

”Kirjoittamiseni on selvitystyötä.
Minun on otettava selvää, miksi niin
monet asiat ovat kummallisia. Miksi
sitä, mikä on ilmeistä, on niin vaikea
nähdä. Miksi pimeys on niin houkuttelevaa, kun ajatuksen kirkkaus
ja kielen selkeys ovat kauneinta mitä
ihmisellä on.” – Lena Andersson

Koskettava tarina
epätodennäköisestä
ystävyydestä, avioliitosta
ja äidinrakkaudesta

Alkusyksyn iltana Oda, Saksan
suurlähettilään vaimo, löytää virka-asunnon laiturilta ison kuhan.
Sen on tuonut Klaus, kalastaja, joka

Suomentanut Sanna Manninen
isbn 978-952-234-352-9 • kl 84.2 • sid. • 220 sivua
Graafinen suunnittelu Elina Warsta
Ilmestyy helmikuussa

Ote kirjasta Enpä usko
Maallikkokin näkee, että Ruotsin jalkapallomaajoukkueesta tulee taitavampi, iloisempi ja vapautuneempi
heti kun Zlatan ei pelaa. Kaiken lisäksi se voittaa joka
kerta. Zlatan erittää autoritaarista kaasua. Kun Zlatan on
kentällä, muut maajoukkuepelaajat näyttävät pelkäävän
virheitä ja hätäilevän, etteivät he osaa tyydyttää oikealla
tavalla Zlatanin tarvetta olla ylivoimainen. Epävapaat
ihmiset eivät saa aikaiseksi mitään. Maajoukkue on saavuttanut huomiota herättävää menestystä silloin kun
4
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”joukkueen selvästi paras pelaaja”, ”meidän ainoa maailmantähtemme” ei pelaa, ja analyysien mukaan se johtuu
siitä, että Zlatanin poissa ollessa muut pelaajat ottavat
enemmän vastuuta. Minä luulen pikemminkin, että Zlatanin pelatessa muita pidättelevät hänen autoritaariset
johtajaominaisuutensa, kriittisyytensä, ärtyneisyytensä,
arvaamattomuutensa ja ne hienostuneet psykologiset
rangaistukset, jotka autoritaariset henkilöt hallitsevat
mestarillisesti.

...

seurailee mereltä diplomaatinrouvan
yksinäistä elämää. Merellä itsekseen
viihtyvän kalastajan ja diplomaatinrouvan välille syntyy ystävyys.
Entinen televisiotoimittaja Oda
edustaa miehensä rinnalla maataan
ja kaipaa lohduttomasti poikaansa Felixiä, joka asuu hoitokodissa
Saksassa. Ikävässään Oda saa ajatuksen: hän haluaa näyttää pojalleen ihmeellisen pohjoisen talvivalon Suomenlahden rannalla. Klaus
kumppaninaan hän lähtee Saksaan
toteuttaakseen unelmansa.

”Saksaan tutustuttajana romaani [Rakkaat toisilleen] on tarkka ja
havainnollinen. Sen syvin kerrottava ei tosin ole maisemista eikä
maasta riippuvainen: Inekseltä ja Danielilta puuttuu lapsi [--].
Osuvasti ja myötätuntoisesti Moster kuvaa tilanteita, joissa
Ines tai Daniel tarkkailee vanhempaa ja lasta.”
– K aisa Neimal a, Suomen Kuvalehti
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S te fa n M o ster (s. 1964 Mainz, Saksa)
on arvostettu kirjailija ja kääntäjä, joka on
opettanut Suomen kirjallisuutta Münchenin
yliopistossa. Nykyään Espoossa asuva Moster
on kääntänyt saksaksi muiden muassa Kari
Hotakaisen, Olli Jalosen, Jouni Inkalan, Kristina Carlsonin, Rosa Liksomin ja Aki Ollikaisen
teoksia. Vuonna 2001 hän sai Suomen valtion
kääntäjäpalkinnon. Mosterin esikoisromaani
Nelikätisen soiton mahdottomuus ilmestyi suomeksi vuonna 2011 ja toinen romaani Rakkaat
toisilleen vuonna 2013.

Alkuteos: Die Frau des Botschafters
Suomentanut Jukka-Pekka Pajunen
isbn 978-952-234-251-5 • kl 84.2 • sid. • 350 sivua
Graafinen suunnittelu Marja-Leena Muukka
Ilmestyy helmikuussa

• • • • käännetty Kaunokirjallisuus
kuva: Todd Cole

miranda july

Avokämmen
Renessanssinaisen absurdi romaani
ihmisten yhteentörmäyksistä,
halusta, väkivallasta ja haisevista jaloista

M ir a nd a J u ly (s. 1974) on yhdysvaltalainen elokuvantekijä, kirjailija, muusikko
ja mediataiteilija. Hänen elokuvansa Me
and You and Everyone We Know sai vuoden
2005 Cannesin elokuvajuhlilla Caméra
d’Or -palkinnon. Julyn poikkeuksellisen
monipuoliseen taiteelliseen tuotantoon
kuuluu kaikkea indiemusiikista novelleihin
ja performansseista nettisovelluksiin.

Keski-ikäinen Cheryl Glickman markkinoi työkseen naisten itsepuolustusvideoita. Yksin asuvan naisen elämä pyörii työn, neuroottisten arkirutiinien ja romanttisten fantasioiden ympärillä.
Tutut kuviot järkkyvät pahasti, kun Cherylin on pakko ottaa
kämppäkaverikseen Clee, töykeästi käyttäytyvä parikymppinen
blondi. Clee tunkeutuu häikäilemättä Cherylin tarkasti varjelemalle reviirille, ja naisten välille kehkeytyy outo, väkivallan ja
erotiikan sävyttämä suhde.
Miranda Julyn oikukas, säihkyvä proosa vie lukijaa tragikoomisesta tilanteesta toiseen. Avokämmen on tarkan havainnon,
nautinnollisen myötähäpeän ja pidäkkeettömän mielikuvituksen
juhlaa.
”Cheryl Glickman, Miranda Julyn unohtumattoman romaanin
sankaritar, on yksi uuden fiktion hämmentävimmistä ja
oudolla tavalla sympaattisimmista hahmoista. […]
Tämä kirja on lähes mahdoton laskea käsistä, ja se osoittaa
Julyn olevan eturivin romaanikirjailija.” – Dave Eggers
”Jos joskus alan epäillä kielen ja älyn voimaa, minun
täytyy vain lukea muutama rivi Julyn tekstiä ja uskoni
palautuu.” – George Saunders

Alkuteos: The First Bad Man
Suomentanut Hilkka Pekkanen
isbn 978-952-234-335-2 • kl 84.2 • sid. • 300 sivua
Graafinen suunnittelu Aleksi Salokannel
Ilmestyy maaliskuussa
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”Koskaan aiemmin romaani ei ole puhutellut näin syvästi
seksuaalisuuttani, hengellisyyttäni, salaista itseäni.
Tiedän, etten ole yksin.” – Lena Dunham

• • • • käännetty Kaunokirjallisuus
Ote kirjasta Kummatukkainen tyttö

david foster wallace

Kummatukkainen tyttö
Ylistetyn amerikkalaiskirjailijan
lyhytproosaa

Kummatukkainen tyttö on valikoima novelleja David
Foster Wallacen kokoelmista Girl with Curious Hair
(1989) ja Oblivion (2004).
Maksimalisti, hysteerinen realisti, metamodernisti,
kielioppinatsi, semifuturisti, metaironisti – Wallacen
häkellyttävä, omaehtoinen proosa on siittänyt leegion
häntä määrittämään pyrkiviä leimoja. Olennaista on
hänen teostensa elämyksellisyys ja ainutkertaisen tarkkuuden tuntu.
Seuraavat otteet kirjasta Mitä David Foster Wallace
tarkoittaa. (Toim. Ville-Juhani Sutinen. Savukeidas 2015)
”Wallacen pulmatilanteisiin haaksirikkoutuneet hahmot
on riisuttu taustastaan ja historiastaan, he ovat piirteettömiä hermokimppuja ajassa, jonka luomiin ongelmatilanteisiin eivät menneiden sukupolvien ratkaisumallit
enää pure. Tarjoamallaan samastuspinnalla Wallacen
fiktio kuitenkin onneksi lohduttaa, se näyttää että joku
muukin ymmärtää meitä ja meidän ongelmiamme.”

Alkuteos: Girl with Curious Hair • Suomentanut Juhani Lindholm
isbn 978-952-234-355-0 • kl 84.2 • sid. • 350 sivua
Graafinen suunnittelu Ilkka Kärkkäinen
Ilmestyy huhtikuussa

Teoksesta Vastenmielisten tyyppien lyhyitä haastatteluja sanottua:

”Vaikka Wallace tutki romaaneissaan väsymättä proosamuodon mahdollisuuksia, hän halusi samalla kurkottaa
tekstimassojen takaa todellista maailmaa kohti, kosketella tämän elämän tärkeimpiä asioita: ’To tell what it
means to be a fucking human being.’”

”Juhani Lindholmin huikea suomennos sisältää
proosaa, jollaista ei ole aikaisemmin ollut olemassa
suomeksi. Wallacen pitkät ja täyteläiset lauseet,
lainasanojen karmaisevan koominen käyttö,
intensiiviset detaljikasaumat, äkilliset suunnanmuutokset ja kerrontaa rikkovat alaviitteet uudistavat
suomeksi julkaistua kaunokirjallisuutta. Tuskinpa
kovin moni kirja on kaivannut enemmän suomentamista kuin tämä.”

– Tommi Melender esseessä än Ei nautinnon va an ilon tähden

– K yösti Niemel ä, Helsingin Sanomat

– Samuli Knuuti esseessä än Sta asin k auhu ja riemu. David
Foster Wall ace jähmet t yneen hetken runoilijana

8

siltal a

Pora näki unta, että jos hän ei olisi eilen päässyt konserttiin, hän olisi muuttunut jonkinlaiseksi nesteeksi,
mistä syystä ystäväni herra Ihana, Iso, Pora ja minä menimme eilen katsomaan Keith Jarrettia, joka soitti pianoa Irvinen konserttitalolla. Kyllä olikin hyvä konsertti!
Keith Jarrett on neekeri, joka soittaa pianoa. Minä kovasti mielelläni käyn katsomassa neekereiden esityksiä
ihan kaikenlaisten esittävien taiteiden alalla. Minusta
he ovat esiintyjinä lahjakkaita ja oikein mainioita, sitä
paitsi usein erittäin viihdyttäviä. Aivan erikoisesti pidän siitä, kun saan katsella neekereiden esityksiä vähän
loitommalta, koska lähietäisyydeltä he monesti haisevat
epämiellyttäviltä. Herra Ihana ikävä kyllä haisee hänkin
epämiellyttävältä, mutta hän on kunnon kaveri eikä pane
pahakseen ja nauraa kun mainitsen etten pidä hänen hajustaan, ja hän pysyttelee minusta hyvän matkan päässä

tai sitten pysyttelee tuulen alapuolella. Minä käytän English Leather -kölninvettä ja tuoksun sen takia aina oikein
miellyttävältä. English Leather on se miesten tuoksu, jonka
mainoksessa televisiossa kaunis ja seksikäs nainen päihittää ammattilaiset biljardissa ja ilmoittaa, että kaikki hänen
miehensä pukeutuvat joko English Leatheriin tai sitten
eivät ollenkaan. Minusta se nainen on hyvin viekoitteleva ja seksuaalisesti kiihottava. Olen nauhoittanut English
Leatherin mainoksen uudelle Toshiba-videonauhurilleni
ja istun usein hevosenkarvanojatuolissani masturboimassa ja katselemassa mainosta kerran toisensa jälkeen. Pora
on katsellut masturbointiani mainoksen aikana ja on yhtä
mieltä siitä, että nainen on erittäin viekoitteleva, ja hän sanoo että olisi mielellään valmis nuolemaan naisen vaginaa.
Pora on biseksuaali ja hyvin innostunut suuseksistä.

...

kuva: Giovanni Giovannetti/effigie

D avid F o ster Wa ll a c e
(1962–2008) on yksi amerikkalaisen nykykirjallisuuden merkkinimistä. Ithacassa New
Yorkin osavaltiossa syntyneen Wallacen
ensimmäinen romaani The Broom of
the System ilmestyi vuonna 1987. Vuonna
1996 ilmestynyt Infinite Jest on amerikkalaisen kirjallisuuden moderni klassikko.
Hänen kolmas romaaninsa, vuonna 2011
postuumisti ilmestynyt The Pale King
oli Pulitzer-romaanipalkintoehdokas.
Wallacelta ehdittiin julkaista myös
kolme novellikokoelmaa ja viisi esseekokoelmaa ennen kuin hän teki itsemurhan vuonna 2008. Aiemmin
häneltä on suomennettu teokset:
Hauskaa, mutta ei koskaan enää.
Esseitä ja argumentteja (2012) ja
Vastenmielisten tyyppien lyhyitä
haastatteluja (2014).
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tietokirjat
kuva: Tuukka Lindberg

kuva: Vesa Moilanen

ljudmila
ulitskaja

johanna
ilmakunnas

Daniel Stein

Joutilaat
ja ahkerat
Kirjoituksia 1700-luvun
Euroopasta

Todellisia dokumentteja ja
fiktiota yhdistelevä romaani
äärimmäisten ristiriitojen
ja horjumattoman uskon
täyttämästä elämästä

L J U D M I L A U L I T S K A J A (s. 1943) on
yksi Venäjän arvostetuimmista ja kansainvälisesti palkituimmista nykykirjailijoista.
Moskovassa asuva Ulitskaja on koulutukseltaan perinnöllisyystieteilijä. Novellien
ja romaanien lisäksi hän on kirjoittanut
näytelmiä ja elokuvakäsikirjoituksia. Hän
on saanut lukuisia suuria venäläisiä ja
kansainvälisiä palkintoja, muun muassa
Venäjän Booker-palkinnon, Simone de
Beauvoir -palkinnon sekä vuonna 2014
erittäin arvostetun Itävallan valtion kirjallisuuspalkinnon. Hän on kirjailijantyönsä
ohella tullut tunnetuksi myös poliittisena
aktivistina. Viimeksi Ulitskajalta on suomennettu kertomuskokoelma Tyttölapsia
(2015).

Alkuteos: Daniel Stein
Suomentanut Arja Pikkupeura
isbn 978-952-234-343-7 • kl 84.2 • sid. • 650 sivua
Graafinen suunnittelu Kirsikka Mänty
Ilmestyy maaliskuussa
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Puolanjuutalainen Daniel Stein pelastuu täpärästi natsien tuhoamisleiriltä työskentelemällä Gestapon
tulkkina. Sodan jälkeen hän kääntyy
katolilaiseksi ja hänestä tulee pappi.
Stein liittyy karmeliittaveljeskuntaan ja päätyy lopulta emigroitumaan
Israeliin. Mahdottomalta tuntuva
kuvio ei ole mielikuvitusta: Ljudmila Ulitskajan romaani perustuu todellisen henkilön, Oswald Rufeisen

-nimisen munkkiveljen elämään.
Innovatiivinen, kiihkeä ja elävä
Daniel Stein koostuu sarjasta fiktiivisiä ja todellisia dokumentteja: kirjeitä, päiväkirjaotteita, postikortteja,
asiakirjoja. Se liikkuu 30-luvulta nykyaikaan, Itä-Euroopasta Israeliin ja
Yhdysvaltoihin. Steinin uskomaton
tarina kasvaa kestäväksi rakkauden,
humaanisuuden ja suvaitsevaisuuden
symboliksi.

”1950-luvun alkupuoli luo kertomusten pohjajännitteen. Yhteiskunta pidättää hengitystä, juutalaisvainot
ovat arkipäivää, Stalin elää ja johdattaa yhä kansaa
– mutta kuolee se diktaattorikin! Ulitskaja purkaa
tabuja, kipukohtia joita ei neuvostomaassa edes
saattanut esiintyä. [--] Tyttölapsia piirtää moniulotteista lapsuuskuvaa. Kolkkona taustana kohisee
järjestelmä, koneisto, ylivoimaisena kuin massiivinen
muinaiseläin.”

Eloisia tuokiokuvia
säätyläisten arjesta ja juhlasta
Joutilaat ja ahkerat muistuttaa, että nykyilmiöillä on historialliset juuret.
Maailmanlaajuisten kulutusmarkkinoiden ympäröimät 1700-luvun ihmiset joivat kiinalaista teetä Meissenin posliinikupeista, tilasivat luksustuotteita Pariisista ja pukeutuivat intialaisista puuvillakankaista valmistettuihin vaatteisiin. Säätyläisten elämää rytmittivät vuodenaikojen mukaan vaihtuvat toimet, kesänvietto kotona, kylässä ja kylpylöissä, tai
sadonkorjuu ja jouluvalmistelut. Vanhemmat olivat huolissaan lastensa tulevaisuudesta ja onnesta, isovanhemmat hoitivat lapsenlapsiaan.
Makuuhuoneissa nukuttiin, seurusteltiin, luettiin ja tehtiin käsitöitä.
Historiantutkija Johanna Ilmakunnas kirjoittaa säätyläisten joutilaasta ja ahkerasta elämästä, johon teen tai kahvin juominen, pikavipit,
kesänvietto ja shoppailu luontevasti kuuluivat. Lähteinään hän on käyttänyt 1700-luvun kirjeenvaihtoa, päiväkirjoja ja muistelmia, tilikirjoja,
esineitä sekä maalauksia.

J o h a nn a I lm a k u nn a s on
kirjoittanut materiaalisesta kulttuurista,
kuluttamisesta ja elämäntavasta, velkasuhteiden ja työn historiasta, eliiteistä ja
palvelijoista 1700–1800-luvun Euroopassa.
Hän on Suomen Akatemian tutkijatohtori
Helsingin yliopistossa ja Suomen ja Euroopan historian dosentti Turun yliopistossa.
Svenska litteratursällskapet ja Ruotsin
akatemia ovat palkinneet Ilmakunnaksen
hänen tutkimustyöstään.

isbn 978-952-234-300-0 • kl 90.2 •
kuvitus
Graafinen suunnittelu Tuula Mäkiä
Ilmestyy huhtikuussa

– Veli - Pekk a Leppänen, Helsingin Sanomat
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sid.

• 230 sivua

• • • • tietokirjat
kuva: laura malmivaara

hämeenlinnalainen vapaa toimittaja, joka
on kirjoittanut pitkiä juttuja muun muassa
Helsingin Sanomiin, Imageen ja Suomen
Kuvalehteen. Kauppinen on seurannut
Talvivaaran moninaisia vaiheita vuodesta
2010 kirjoittamalla lukuisia reportaaseja
Suomen Luontoon, Apuun ja Long Playhin.
Hänet on palkittu Bonnierin suurella journalistipalkinnolla vuonna 2012 ja tutkivan
journalismin Lumilapiolla vuonna 2013.

juha kauppinen
sampsa oinaala

Talvivaaran vangit

S a m p s a Oin a a l a (s. 1979) on Pohjois-Karjalan Valtimolla asuva narratiiviseen
journalismiin erikoistunut vapaa toimittaja
ja dokumentaristi. Lisäksi hän kirjoittaa
radiosta Helsingin Sanomiin. Vuonna 2010
hänet valittiin Vuoden freelance-journalistiksi ja vuonna 2015 hän sai Pohjois-Karjalan journalistiyhdistyksen journalistipalkinnon. Oinaala on seurannut Talvivaaran
kaivoshanketta vuodesta 2006 ja ohjaa siitä
parhaillaan myös dokumenttielokuvaa.

Kahden palkitun journalistin
hätkähdyttävä tositarina
Sotkamon kaivoksen kulisseista

978-952-234-342-0 • kl 36 • nid. (liepeet) • 280 sivua
Graafinen suunnittelu Mika Tuominen
Ilmestyy maaliskuussa

isbn

Totuus on tarua ihmeellisempää. Tämän tietävät tutkivat journalistit Juha Kauppinen ja Sampsa Oinaala,
jotka ovat tahoillaan paneutuneet Talvivaaran kaivosalueen taustoihin ja toimintaan vuosien ajan. Molemmat ovat aiemmin kirjoittaneet Talvivaarasta huomiota
herättäneitä artikkeleita ja reportaaseja, mutta nyt he
yhdistävät ensimmäistä kertaa voimansa. Tuloksena on
moniin suuntiin avautuva jännityskertomus niin tutkivan journalistin työstä kuin täysin omalaatuisesta tapaus
Talvivaarasta, jonka lonkerot ulottuvat vallan ylimmistä kabineteista niihin paikallisten asukkaiden koteihin,
jotka kaivoksen tieltä purettiin.
Talvivaaran vangit perustuu arvostettujen toimittajien antaumukselliseen tutkimustyöhön ja tarjoaa paljon
julkisuutta saaneesta tapauksesta eheän, moniulotteisen
ja uusia näkökohtia sisältävän kokonaiskuvan.

Operatiivinen yhtiö Talvivaara Sotkamo hakeutui konkurssiin 6. marraskuuta 2014. Työntekijöiden luottamusmiehet poistumassa toimittajien tapaamisesta.

Terttu Lumpo-Kananen poikansa kanssa tähyilemässä metallitehdasta, joka nousi heidän vapaa-ajan asuntonsa viereen. Talo poltettiin myöhemmin kaivospalokunnan harjoituskohteena.

Talvivaaran kaivoksen avajaiset kesäkuussa 2009.
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kuva: laura malmivaara

kuva: Heikki tuuli

kimmo korhonen

jyrki koulumies

Sävelten aika

Kaikki ajoi
Ladalla

Turun Soitannollinen Seura
ja Turun filharmoninen
orkesteri 1790–2015

Idänkaupan lyhyt oppimäärä

Koulumiehen teos avaa
idänkaupan myyttejä
ja väärinkäsityksiä

Orkesterihistoriaan mahtuu
komeita huipennuksia
ja seesteisiä suvantovaiheita

K imm o K o r h o nen (s. 1959) on
päätoiminen musiikkikirjoittaja ja tietokirjailija. Hän on julkaissut useita kirjoja
suomalaisesta musiikista, muun muassa
teokset Mikä teekkarilaulun on mahti:
Polyteknikkojen kuoron ensimmäinen vuosisata (Gummerus 2004), Suomen säveltäjiä
neljältä vuosisadalta (Avain 2004; julkaistu
myös englanniksi ja venäjäksi), Selim
Palmgren: elämä musiikissa (WSOY 2009)
ja viimeksi Pekka Hakon kanssa teoksen
Elämän mosaiikki. Jean Sibelius säveltäjänä
ja ihmisenä (Siltala 2015). Hän on kirjoittanut tuhansia teosesittelyjä orkestereille,
festivaaleille ja levy-yhtiöille.
978-952-234-351-2 • kl 78.1
• yli 500 sivua
Graafinen suunnittelu Jaana Tarsa
mustavalkokuvitus
Ilmestyy joulukuussa 2015

isbn
sid.
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Sävelten aika -teos kertoo, miten
amatöörien intohimosta syntynyt
turkulainen orkesteri kehittyi ammattiorkesteriksi ja lopulta moderniksi kansainvälisen tason sinfoniaorkesteriksi. Tarinasta löytyy sekä
komeita huipennuksia että seesteisiä
suvantovaiheita, joskus myös ulkoisten vaikeuksien aiheuttamia taukoja.
Silti pohjasävelenä soi orkesteritoiminnan sitkeä jatkuvuus ja turkulaisten musiikinystävien vankka usko
oman orkesterin merkitykseen.
Turun Soitannollisen Seuran ja
Turun kaupunginorkesterin yhteinen 225-vuotinen historia muodostaa Suomen pisimmän yhtenäisen
orkesteritradition. Se syntyi klassismin kaudella 1700-luvun lopussa

Mozartin, Haydnin ja Beethovenin
eläessä, pysyi vaikeuksista huolimatta hengissä läpi 1800-luvun ja koki
uudestisyntymän, kun Turun kaupunginorkesteri perustettiin 1927.
Orkesteri on elänyt tiiviisti mukana
suomalaisen musiikin kehityksessä,
sen nousuissa ja laskuissa. Myös erilaiset historialliset käänteet ja aatehistorialliset ihanteet valistusajasta
oman aikamme moniin mullistuksiin heijastuvat orkesterin tarinassa.
Kirjan tekstiä täydentää runsas
mustavalkokuvitus.

Vuosina 1950–1989 Neuvostoliiton kanssa käyty idänkauppa on 2010-luvun
some-sukupolven suussa kirosana, muistutus häpeällisestä 70-luvun itään
kumartavasta Suomesta. Myös poliitikot ruoskivat vastustajiaan syytteillä
suomettuneisuudesta ja idänkauppatapojen haikailusta. Kolumnistien mukaan idänkaupassa ostettiin ja myytiin nöyrästi roskaa Moskovan komennossa. Ja kaiken kukkuraksi tuon ajan autoilijan suosikkimerkki oli Lada.
Kuva on väärä.
Sotakorvauksista alkanut kahdenvälinen kauppa Neuvostoliiton kanssa pakotti Suomen rakentamaan voimakkaan konepajateollisuuden, jonka varassa
oli merkittävä osa Suomen sodanjälkeisestä vaurastumisesta. Elektroniikkateollisuudessa suomalainen Nokia keräsi mittavat voitot Neuvostoliiton markkinoilla. Suomalaiset elintarvikkeet ovat Moskovan uusrikkaiden mielestä
edelleen maailman huippuluokkaa.
Koulumies on haastatellut kirjaansa varten keskeisissä asemissa olleet
idänkaupan vuorineuvokset ja muut toimijat. Heidän muistonsa noista ajoista ovat sekä haikeita että raadollisen rehellisiä.
Aikakauden suomettuneisuus palveli suomalaista demokratiaa kieltämättä
huonosti. Neuvostoliiton pyrkimyksiä puuttua Suomen sisäisiin asioihin myötäiltiin. YYA-kumppanista ja ystävyydestä pidettiin imeliä puheita.
Mutta toisaalta talous kukoisti tavalla, jonka pitäisi tyydyttää myös
2010-luvun talouskriisin kanssa painivia markkinataloususkovaisia poliitikkoja.
Idänkauppa oli maan työllisyydelle ja suomalaisille yrityksille niin arvokas
lypsylehmä, että sen loppumiseen ei haluttu uskoa vaikka selvät merkit olivat
jo ilmassa.
15
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VTM J yrki K o u l u mies (s. 1943) toimi kirjeenvaihtajana Moskovassa 1977–80
ja Lontoossa 1991–95. Hän on työskennellyt
toimittajana BBC:llä sekä Yle TV1:n ajankohtaistoimituksen päällikkönä. Koulumies on
aiemmin kirjoittanut kolme Neuvostoliittoa
ja suomalaista talouselämää käsittelevää
kirjaa.

978-952-234-340-6 • kl 36.63 • sid. • 240 sivua
Graafinen suunnittelu Mika Tuominen
Ilmestyy tammikuussa

isbn
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kuva:

marko paavilainen

Ote kirjasta Murhatut veljet

Murhatut veljet

Helle toisti, että hyvinkääläisillä ei ollut mitään
tekemistä vangittujen kanssa. Kara tiuskaisi
vastaukseksi, että hänen miehensä tekevät ”väkevämmän voimalla mitä tekevät, ja jos joku panee vastaan, niin käytämme aseita”. Kun Helle
rohkeni yhä kieltäytyä luovuttamasta Thoménien ryhmää, Kara uhosi: ”Viedään pian kaartin esikuntakin, Helle ja kaikki!” Vikström sätti
Hellettä ”herrojen kätyriksi”, ja Pihlajisto osoitteli tätä pyssyllään. Kara, Vikström ja Pihlajisto
olivat voimainsa tunnossa ja itsevarmoja – aivan
kuin he olisivat saaneet virtaa hetkeä aikaisemmin tehdyistä veritöistä. Vikström huusi naama
punaisena Helteelle, ettei ”mikään kaunopuheisuus nyt ollut paikallaan” tehostaen sanojaan iskemällä miekkansa työväentalon pöytään.

Valter, William ja Ivar Thomén
elämä ja kuolema

Kolmen teloitetun veljeksen tarina
valottaa kansalaissodan traagisia vaiheita

Kansalaissodan ensipäivinä 1.2.1918 punaiset murhasivat
Vihdissä seitsemäntoista valkoista. Tienposkeen ammuttujen joukossa oli kolme kuuluisaa veljestä: arkkitehdit Valter ja Ivar sekä metsänhoitaja William Thomé.
Jokaisen ura oli vahvassa nousussa: arkkitehtiveljekset
olivat voittaneet Stockmannin tavaratalosta järjestetyn
kilpailun ja Williamista povattiin metsähallituksen uutta johtajaa.
Murhatut veljet kertoo väkevästi Thomén veljesten
lyhyeksi jääneestä elämästä, varttumisesta Alajärvellä
kruununtorpassa sekä noususta arkkitehtuurin ja talouselämän nimimiesten piireihin. Heti Williamin avioon
vihkimisen jälkeen miehet työtovereineen pakenivat
punaisesta Helsingistä, mutta uskalias matka kohti valkoista Suomea päättyi jo Vihdissä teloittajien kiväärinpiippujen eteen.
Historiantutkija Marko Paavilainen piirtää Vihdin
veritöiden kautta hätkähdyttävän kuvan punaisesta terrorista läntisellä Uudellamaalla ja sitä seuranneesta val16
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isbn 978-952-234-337-6 • kl 92.71 • sid. • 220 sivua
mustavalkokuvitus
Graafinen suunnittelu Laura Rahinantti
Ilmestyy tammikuussa

M a rk o Pa avil a inen (s. 1964) on filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston Suomen
historian dosentti. Hän on tutkinut suomalaista
liike-elämää ja järjestötoimintaa sekä kirjoittanut
elämäkertoja. Väitöskirjastaan Kun pääomilla oli
mieli ja kieli (SKS 2005) hänelle myönnettiin P. E.
Svinhufvudin muistosäätiön kirjallisuuspalkinto.

koisesta kostosta. Murhatut veljet kuvaa kansalaissotaan
osallistuneiden kovia kohtaloita, oikeuden ja inhimillisyyden puolustajia sekä syyttöminä teloitettuja. Teos
paljastaa myös yhden Suomen rikoshistorian pahamaineisimman murhajoukon.
Murhatuissa veljissä on mustavalkokuvitus.
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maria manner
teivo teivainen

janne tienari
susan meriläinen

Brasilia
– vaurauden
hinta

Palvelukseen
halutaan
ajokoira
Johtajan ulkonäkö
ja esiintyminen

M a ri a M a nner on Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja, joka asui Rio de
Janeirossa vuosina 2014–2015. Hän toimi
lehden Brasilian-kirjeenvaihtajana vuonna
2014. Hän viihtyy rannikkokaupunkien
lisäksi parhaiten Amazonin viidakossa.
Manner on koulutukseltaan valtiotieteiden
maisteri.

T eiv o T eiva inen on maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistossa.
Vuoden 2014 hän vietti vierailevana professorina Rio de Janeiron valtionyliopistossa.
Hän on asunut Etelä-Brasiliassa Porto
Alegressa 2000-luvun alussa ja matkustanut eri puolilla maata 1980-luvulta lähtien.

18
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978-952-234-356-7 • kl 48.388 •
mustavalkokuvitus
Graafinen suunnittelu Eija Kuusela
Ilmestyy helmikuussa

isbn

sid.

• 220 sivua

Kiehtova ja asiantunteva
teos Etelä-Amerikan
suurimman valtion
kasvukivuista 2000-luvulla

Mannerin ja Teivaisen kirja kertoo toiveista ja peloista, edistyksestä ja pettymyksistä, myyteistä ja faktoista. Pitkään Brasilia-kuvaa maailmalla hallitsivat köyhyys, väkivalta ja karnevaali. Vuosituhannen alussa uutiset alkoivat
muuttua. Brasilian rannikolta löytyi valtavia öljyesiintymiä, maan keskiluokka kasvoi ja kulutti. Brasilia alkoi rahoittaa Kansainvälistä valuuttarahastoa,
jolle se ei aiemmin kyennyt maksamaan velkaansa.
Ymmärtääksemme Brasilian nousua ja kasvukipuja meidän täytyy ensin
katsoa kauas historiaan. Tällä tavalla on mahdollista nähdä selkeämmin,
miten on syntynyt maailman kenties monimutkaisin poliittinen järjestelmä
ja ristiriitojen riivaama mutta dynaaminen talous. Entä mitä tapahtuu, kun
kymmenet miljoonat entiset köyhät alkavat tehdä tietään ostoskeskuksiin ja
lentokentille?
Teoksessa pohditaan myös uskontoa, rasismia, koulutusta ja kansalaisten
kasvaneita vaatimuksia. Samalla etsitään vastauksia lukuisiin vastaan tuleviin
kysymyksiin. Miksi jalkapallo on menettänyt Brasiliassa merkitystään? Miksi maan radiokanavien suosituin musiikki on maailmalla niin tuntematonta?
Kenen ehdoilla päätöksiä tehtiin, kun Brasilia valmistautui isännöimään urheilun suurtapahtumia? Viime kädessä Brasilia on tarina vallasta, vauraudesta ja epätasa-arvosta.

Ilkikurinen ja viihdyttävä tutkielma
nykypäivän johtajuudesta

J a nne T ien a ri toimii professorina
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
johtamisen laitoksella. Hän tarkastelee
globaalia taloutta strategian, johtamisen,
kulttuureiden, kielen, median ja sukupuolen näkökulmista. Hänen intohimonsa on
ymmärtää johtamista, uusia sukupolvia ja
tulevaisuutta.

Liiketoiminnasta ja johtamisesta on tullut sutjakalta näyttävien ja dynaamisesti käyttäytyvien ihmisten temmellyskenttä. Johtajan ulkonäkö ja esiintyminen korostuvat ennennäkemättömällä tavalla. Nuorekkaat, sopusuhtaiset
ja atleettiset ajokoirat viihtyvät parrasvaloissa ja sysäävät muhkean rauhalliset bernhardilaiset syrjään.
Palvelukseen halutaan ajokoira – johtajan ulkonäkö ja esiintyminen kertoo
hauskasti ja omintakeisesti miten ja miksi ajokoirat menestyvät ja bernhardilaiset ajautuvat sivuraiteelle nopeatempoisessa liiketoiminnassa. Ajokoirien seikkailut tarjoavat ajankohtaista pohdittavaa johtajille ja johdettaville.
Onko tässä ensimmäinen suomalaisen johtamisen scifi-kirja?
978-952-234-338-3 • kl 69.11 • sid. • 180 sivua
Graafinen suunnittelu Tuukka Sinisalo
Ilmestyy tammikuussa

isbn

S u s a n M eriläinen on Lapin
yliopiston johtamisen professori. Hän tutkii
johtajuutta ja organisointia ammatillisen
identiteetin rakentumisen, sukupuolen
tekemisen ja valtasuhteiden näkökulmista.
Hänen uusin kiinnostuksen kohteensa on
johtajuuden ja organisoinnin tarkastelu
kehollisena toimintana.
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Historian käyttö ja väärinkäyttö
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Arne Nevanlinna:

Vailla henkilökohtaista vastuuta

Isän maa

ISBN 978-952-234-353-6
Ilmestyy helmikuussa

ISBN 978-952-234-339-0
Ilmestyy tammikuussa
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Aki Ollikainen:
Musta satu

ISBN 978-952-234-354-3
Ilmestyy helmikuussa

Markku Kuisman teos Venäjä ja Suomen talous 1700–2015 on vuoden 2015
Kanava-tietokirjapalkintoehdokas.

Lauri Mäkisen esikoisromaani Älykkäät kuin käärmeet, viattomat kuin
kyyhkyset on sekä Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokas
että Vuoden kristillinen kirja 2015
-ehdokas.

Antti Heikkisen palkittuun esikoisromaaniin Pihkatappi (2013) perustuva
samanniminen näytelmä saa ensi-iltansa
Kuopion kaupunginteatterissa marraskuussa 2015. Näytelmän pääroolin näyttelee kirjailija itse.

Loppuvuodesta 2015 ilmestyy ainutlaatuinen runo- ja laululevy Voi,
kuinka myrsky rauhoittaa. Se sisältää Aulikki Oksasen runoja Vuokko
Hovatan laulamina ja runoilijan itse lausumina.
Kaikkien laulujen sovitukset ja runojen äänimaisemat on luonut
multimuusikko Zarkus Poussa. Runoja ovat
säveltäneet muun muassa Tuure Kilpeläinen,
Jarkko Meretniemi ja Kerkko Koskinen.
Levyn runot löytyvät Aulikki Oksasen
teoksesta Helise, taivas!
Valitut runot 1964–2014.

Tellervo Krogerukselle myönnettiin
Suomen tietokirjailijat ry:n Tietokirjailija-palkinto, jonka arvo on
8000 euroa.
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Kuva: Noora Iso-Eskeli

Sotien ja konfliktien taustalla vaikuttavat usein erilaiset tulkinnat historiasta, jopa
historian vääristely. Mutta historiaa voidaan myös käyttää toisin: sen avulla voidaan
kohdata vaikea menneisyys ja oppia siitä.
Kesäkuussa 2015 joukko historioitsijoita, diplomaatteja ja poliitikkoja perusti Helsingissä Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen, jonka tarkoituksena on rakentaa
tutkijoiden ja vaikuttajien verkosto vahvistamaan ymmärrystä historian merkityksestä konfliktien syntymisessä ja sovinnon rakentamisessa.
Historian käyttö ja väärinkäyttö on antologia, jossa suomalaiset ja kansainväliset
tutkijat ja vaikuttajat avaavat historian ja sen tulkintojen merkitystä eri maissa ja
yhteyksissä: Suomessa, Saksassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Unkarissa, Balkanilla, Välimeren alueella, Indonesiassa, rauhanvälityksessä, sananvapaudessa ja rauhantutkimuksessa.
Teos ilmestyy maaliskuussa.

Antologiaan kirjoittavat
Martti Ahtisaari
Carl Bildt
Timothy Garton Ash
Erkki Tuomioja
Henrik Meinander
Norbert Frei
Heikki Talvitie
Vladislav Zubok
Ari Helo
Rinna Kullaa
Pilvi Torsti
Heino Nyyssönen
Ratih Adiputri
Petri Hakkarainen
Marko Lehti
Jussi Nuorteva
Päivi Happonen

Kuva: Laura Malmivaara

Arvovaltainen ja kiinnostava antologia historian tulkintojen
merkityksestä maailmanpoliittisissa käännekohdissa

Lena Andersson:
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Kuva: Laura Malmivaara

Antti Blåfield (toim.)
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• • • • • • • • •• • Kotimainen KaunokirjallisuuS
taina haahti

Mariaanien hauta
Romaani paremmasta elämästä
isbn

978-952-234-308-6

kari hotakainen

Henkireikä
isbn 978-952-234-316-1
ville hytönen

Helvetinjumalankone
isbn 978-952-234-317-8
leena lander

luisa
ettiin jälleen Siltalan kuu
Elokuun 11. päivä järjest
Siltala.
ko
Tou
ja
ho
Lai
a Sakari
sulkapalloturnaus. Kuvass
tovat sen...?
ker
kö
pi hävinnyt, ilmeet
Kumpi on voittanut, kum

men mainiossa
ipelit pelattiin Herttonie
Sulkapalloturnauksen jälk
Touko Siltala,
en,
pin
Jäp
Ilpo
,
ala
ksi Silt
Treffi Pubissa. Kuvassa Ale
nen, Arto
Itko
s
rku
Ani, Petri Latvala, Ma
an ja
Sanna Nyman, Noora Alellm
Str
u
Urp
ho,
Lai
ari
Sak
i Rainio,
Forstén, Reetta Ravi, Sar
Petri Raudasmaa.

isbn

978-952-234-324-6

aarne kinnunen

Horror vacui

Antti Hyryn proosasta, lyyrisestä
ja dramaattisesta
isbn

978-952-234-334-5

matti klinge

Anarkisti kravatti kaulassa
Muistelmat 1972–1982
isbn

978-952-234-322-2

matti klinge

Hyppikää ilosta!

antti leikas

isbn

Päiväkirja 2014–2015

978-952-234-323-9

anitra komulainen – markku kuisma
– sakari siltala – teemu keskisarja

Kapinallinen kauppa

• • • • • • • • • • käännetty Kaunokirjallisuus
gustave flaubert

Bouvard ja Pécuchet
isbn 978-952-234-318-5
jonathan franzen

Purity
isbn 978-952-234-199-0
agnete friis – lene kaaberbØl

Satakielen kuolema
isbn 978-952-234-278-2
herman koch

Naapuri
isbn 978-952-234-283-6

Trendikäs friendsie Turun
kirjamessuilla: Kari Hotakainen ja Sari Rainio.

patrick dewitt

Alihovimestari Minor
isbn 978-952-234-319-2

• • • • • • • • • • tietokirjat

Helsingin Osuuskauppa Elanto 1905–2015
isbn

978-952-234-321-5

riitta konttinen

Elämänvirrassa

Alvar ja Ragni Cawén
isbn

978-952-234-301-7

markku kuisma

Venäjä ja Suomen talous 1700 – 2015
isbn 978-952-234-325-3
Henrik Meinander (toim.)

Historian kosto

Suomen talvisota kehyksissään
isbn

978-952-234-327-7

rené nyberg

Viimeinen juna Moskovaan
isbn 978-952-234-260-7
patti smith

M Train

Elämäni tiekartta
isbn

john branch

Tappelija

Derek Boogaardin elämä ja kuolema
isbn

978-952-234-309-3

erika fatland

Sovjetistan

Matka Turkmenistaniin, Kazakstaniin,
Tadžikistaniin, Kirgisiaan
ja Uzbekistaniin
isbn

978-952-234-302-4

pekka hako – kimmo korhonen

Elämän mosaiikki

Jean Sibelius säveltäjänä ja ihmisenä
isbn

978-952-234-254-6

antti heikkinen

Turjailija

sävellyskonsertsa Hannu Pohjannoron
sityksensä Musiikkitalos
tae
Kirjoittamaton
kan
sta
sai
5
lma
201
koe
a
uss
oko
Lokaku
löytyvät Jouni Inkalan run
stit
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ka
jon
,
tta”
.
kar
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ti ”maailma on
TampereRaw:n jäse
raano Tuuli Lindberg ja
(WSOY 2002). Kuvassa sop

Toivo Harald Koljosen rikos ja rangaistus

Kuka vartijoita vartioi
isbn 978-952-234-232-4
Soutaminen
isbn 978-952-234-195-2

Mirkka Lappalainen
johdatti virkeän herraseurueen (Arto Forstén,
Kari Hotakainen ja
Teemu Keskisarja) Turun
kirjamessujen jälkeisenä
aamuna keskiaikaekskur
pan
piis
on
siolle Kuusist
linnan raunioille.

Kollegat vuosien
takaa jälleen
onnellisesti
kollegoja:
Antti Arnkil
ja Sari Rainio.

teemu keskisarja

Kirves

Heikki Turusen elämä ja teot
isbn

978-952-234-320-8

978-952-234-315-4

timothy snyder

Musta maa

Holokausti: tapahtumat, opetukset
isbn

978-952-234-304-8

seppo zetterberg

Suomen sillan kulkijoita
Yhteyksiä yli Suomenlahden 1800-luvulla
isbn

978-952-234-312-3

Mallit: Sari Rainio ja
Arto Forstén.
Aurinkolasit: Miranda July.
Lippalakki: David Foster Wallace.
Meikki: George Saunders.
Kuvan savuke ei ole Arton.
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Sari Rainio
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Aleksi Siltala
aleksi@siltalapublishing.fi
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