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Ranskan ”rentrée littéraire” on kirjasyksyn lähtölaukaus,
jolloin suurin osa uutuuksista julkaistaan ja palkintokirjat
siivilöidään muista. Alan lehtien mukaan rentrée on ”riitti” ja ”mytologiaa” – Pariisin kirjallisuuspiirien samppanja
kuplii Seinen vasemmalla rannalla samoilla kulmilla, joilla vaikuttivat aikanaan Beauvoir, Camus ja Sartre. Miten
rentrée eroaa suomalaisesta jokavuotisesta kaikkien aikojen
kirjasyksystä? Sama hulina ja hehkutus, samat palkintoarpajaiset, sama taistelu huomiosta kasvavan nimekemäärän ja kutistuvan markkinan paineessa. Sama pääkaupunkikeskeisyys.
Ero on tietysti volyymissä. 65 miljoonan asukkaan maassa isojakin kustantamoja on kymmeniä, samoin merkittäviä
kirjallisuuspalkintoja. Virkeitä kirjallisuuslehtiä on useita
ja televisiossa prime-aikaan laadukas kirjallisuusohjelma.
Kirjakauppoja on jokaisessa kadunkulmassa. Tänä syksynä
romaaneja julkaistaan 524 kappaletta. Vuonna 2018 uusia
nimekkeitä ilmestyi kaiken kaikkiaan 68 000 – tolkuton
määrä. Samana vuonna bestsellerlistan 30. kirja möi 184 700
kappaletta. Alan liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa. Ja silti
10 myydyintä kirjaa lohkaisivat vain 2 prosenttia myynnistä,
1000 myydyintä titteliä 20 prosenttia. Markkina kyllä pieneni viime vuonna 1,7 prosenttia ja Pariisissa voivotellaan,
mutta suomalaisesta näkökulmasta aika vähästä.
Selittyykö Ranskan kirjabisneksen elinvoimaisuus vain
koolla?
Ei yksin. Kuten Le Nouveau Magazine Littéraire toteaa
pääkirjoituksessaan, la rentrée on myös politiikkaa. Ranskassa kirjalla on määrähinta. Kustantaja päättää ja painaa
hinnan kirjan kanteen. Kirjakauppias kilpaileekin liikkeen
sijainnilla, toimituksen nopeudella, valikoiman laajuudella,
näytteillepanolla ja asiakaskokemuksella, ei hinnalla. Suomessa järjestelmästä hankkiuduttiin eroon 1970-luvulla,
koska se oli ”aikansa elänyt” – mitä sekin sitten tarkoittaa.
Määrähinnat kiellettiin varmuuden vuoksi vuoden 1992 kilpailulaissa, joka säädettiin lähestyvän EU-jäsenyyden paineessa mallioppilaan elkein. Ranskassa kirjallisuuden biodiversiteettiä turvaavat määrähinnat tulivat voimaan 1981 ja
pysyvät voimassa yhä. Sama on tilanne Saksassa. Nämä kai
ovat EU-maita myös?

KUVA: Friederike Ridegh

Usein suomalainen Pariisin-kävijä nautiskelee ostaessaan patongin leipurilta, juuston juustokauppiaalta ja
sanomalehden kioskista. Se onkin romanttisempaa
kuin käydä hypermarketissa. Taas kerran parin miljoonan ihmisen ahtautuminen paljon Helsinkiä pienemmälle alueelle mahdollistaa lähipalveluita. Mutta harva
tietää, että merkittävä syy pienten kivijalkakauppojen
kukoistukselle on Pariisin jäykkä sääntely.
Jos kadunkulmalle on aikanaan myönnetty juustolisenssi, tilassa ei saa myydä muuta. Lisensseistä maksetaan satojatuhansia euroja, alasta riippuen. Jos juusto ei
käy kaupaksi ja kauppias haluaa lopettaa, se ei käy noin
vain. Kuka maksaisi lisenssistä, jolla saa myydä juustoa
tappiolla? Poikkeuksia tehdään, mutta yleisesti ottaen
myyjä on lirissä. Joku maksaa hintaa, kun luodaan toimivia kortteleita ja pidetään kivijalkaliikkeitä hengissä.
Pariisin kaupunkikuvallinen strategia eroaa Berliinin vastaavasta monista syistä, mutta kirjamarkkinoilla
molemmissa vannotaan määrähinnan nimiin. Ja kauppoja riittää Amazonin jyrästä huolimatta.
Lopetetaan narina sääntö-Suomesta. Lisää ranskalaista byrokratiaa! Määrähinnat takaisin ja kivijalkojen
kaavoitukseen poliittista ohjausta – toki järjen ja inhimillisyyden rajoissa.
Sakari Siltala

• • • • Kotimainen Kaunokirjallisuus
kuva: Mikko Vähäniitty

Ote kirjasta Uhrisyndrooma

harry salmenniemi

Uhrisyndrooma
ja muita novelleja

”On kuin jossakin synnytettäisiin,
mutta ei lasta vaan kaaosta.”

Vauvalla ei ole minkäänlaista käsitystä häpeästä: mitä ikinä päivän aikana tapahtuukin, paras hetki on silloin, kun sen pylly pestään ja vatsaa ja pakaroita
silitetään hellästi. Pesuhetkinä se vuoroin hymyilee leveästi, vuoroin haukottelee makeasti. Vauva tuijottaa silmiesi taakse, avaa suutaan, tunkee sormiaan
yhä syvemmälle. Se vaikuttaa onnelliselta, mutta on mahdollista, että se huijaa ilmeillään ja olemuksellaan. Mikään ei takaa, että vauva ei juuri nyt näe
mielessään hirveimpiä kuviteltavissa olevia kauhuja. Katsot vauvaa silmiin ja
yrität kysyä, mitä se ajattelee juuri nyt, mutta minkäänlaista vastausta ei ole
olemassa: vain yhä yltyvää sormien imemistä, haparoivia potkuja, rypytön
otsa, joka kätkee ihmisen synkimmät salaisuudet heti ensimmäisistä hetkistä
asti, ja silloin tällöin purskahteleva nauru.

Harry Salmenniemen novellisarjan kolmas osa
Uhrisyndrooma pureutuu sodan, rakkauden ja
sukutraumojen maailmaan. Suomen sisällissotaa käydään italialaisessa vuoristokylässä. Sodan osapuolina on kaksi eri kauppaketjua. Rintamalla syntyy vauva, josta kapteenisto alkaa kiltisti
huolehtia. Kirjoittaminen paljastuu sodan ja konfliktin alueeksi, mutta myös kaihoisan rakkauden
kohteeksi. Kekseliäisyydellään Uhrisyndrooma
osoittaa, ettei ole mitään, mihin novelli ei pystyisi. Laajojen kertomusten, pienten sirpaleiden
ja esseemäisten tekstien väliin jännittyy maisema,
joka tuijottaa lukijaansa yhtä arvoituksellisesti
kuin vastasyntynyt.
kuva: jussi särkilahti

Äänikirja Fantastinen salaatti sisältää herkullisen valikoiman novelleja Harry Salmenniemen kolmesta kokoelmasta.
Jutut liikkuvat laajalla skaalalla räävittömästä pilkanteosta
lyyriseen kauneuteen, mieltä särkevistä jännitteistä vapauttavaan huumoriin. Kuulija tutustuu mm. fasistisen jalkapalloilijan, suuruudenhullun eräkirjailijan ja ääretöntä salaattia
tarjoilevan herkkusuun kummallisiin sielunmaisemiin.
Lukijana on näyttelijänä, kirjailijana sekä Radio Sodoma -podcastin luojana tunnettu, suvereenin karismaattinen
Antti Holma.
isbn 978-952-234-687-2

978-952-234-612-4
• sid. (yliveto, kluutti) • n. 200 sivua
Graafinen suunnittelu Markus Pyörälä
Ilmestyy tammikuussa

isbn

kl 84.2

Ilmestyy joulukuussa
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H a r r y S a l m e n n ie m i (s. 1983) kuuluu
suomalaisen nykykirjallisuuden omaperäisimpiin tekijöihin. Hän on julkaissut kuusi
runoteosta: Virrata että, Texas, sakset, Runojä,
Kivirivit, Pimeän lehdet ja Yö ja lasi. Lisäksi hän
on julkaissut kiitetyt novellikokoelmat Uraanilamppu ja Delfiinimeditaatio.
Salmenniemi on toiminut runouslehti
Tuli&Savun päätoimittajana ja runouskustantamo Poesian toimittajana. Hän on valmistunut
valtiotieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta
ja opiskellut myös Roomassa ja Melbournessa.
Kirjojensa lisäksi Salmenniemi tunnetaan
taiteidenvälisistä yhteistöistään. Hän on saanut lukuisia palkintoja, ja hänen tekstejään on
käännetty useille kielille. Salmenniemi elää ja
kirjoittaa Jyväskylässä.
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kuva: Timo Setälä

kuva: LAURA MALMIVAARA

marko
järvikallas

M a r k o J ä r vik a ll a s (s. 1970,
Lahti) on helsinkiläinen kirjailija ja dramaturgi. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen maisteriksi. Järvikallas on kirjoittanut ja ohjannut useita
näytelmiä, kuunnelmia ja tv-draamaa,
sekä opettanut näyttämölle kirjoittamista.
Hänen näyttämöteoksiaan on julkaistu
kirjoina ja esitetty useissa Suomen teattereissa, ja lisäksi muun mussa Ranskassa,
Espanjassa ja Puolassa. Mihin täällä voi
mennä on Järvikallaksen debyytti prosaistina.
www. markojarvikallas.com

978-952-234-648-3
84.2 • nid. • 180 sivua
Graafinen suunnittelu Mika Tuominen
Ilmestyy tammikuussa

isbn
kl
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Viggo Wallensköld

Mihin täällä voi
mennä

Tutkimattomat
sienet ennen
ja nyt

Psykologisen jännitteen
kannattelemaa novellistiikkaa

Suuren sienitutkijan
ikuista viisautta

Järvikallaksen esikoisnovellien henkilöt ovat usein elämänsä saranakohdassa:
he ovat nuoria ihmisiä aikuisuuden kynnyksellä, aviopuolisoita parisuhteen
kriisipisteessä, miehiä ja naisia väkivallan uhan alla. Järvikallas kuvaa tarkkanäköisesti ihmistensä hämmennystä ja epävarmuutta elämän äkkikäänteissä.
Kautta teoksen puhumattomat isät ja pojat silmäilevät epäluuloisina toisiaan.
Ja toinen ihminen, läheisyys ja rakkaus, olisivat lähellä, jos vain saisivat mahdollisuuden.

Anatolij D. Mbdrinovin syntymästä on kulunut 117 vuotta ja katoamisesta 37 vuotta. Näiden juhlavuosien kunniaksi tämän kiistellyn mutta
nerokkaan tiedemiehen uraauurtava teos Tutkimattomat sienet ennen ja
nyt julkaistaan ensimmäistä kertaa kokonaan suomeksi käännettynä.
Teos oli edellä aikaansa jo ilmestyessään kardaniankielellä vuonna 1926.
Vieläkin enemmän edellä aikaansa se on nyt, sillä niin suuria harppauksia ihmiskunta on ottanut taaksepäin. Kuten jo aiemmin suomeksi ilmestynyt ravintotieteellinen teos Stroganoff, myös Tutkimattomat sienet
ennen ja nyt kuuluu jokaiseen kirjahyllyyn niin kotona kuin kouluissa, ja
se tullaan lähettämään Mbdrinovin syntymäpäivänä luotaimella ulkoavaruuteen merkkinä ihmiskunnan arvokkaimmista saavutuksista.

Katkelma novellista Monttu:
Montun reunoilta isä ja vaari mittailevat toisiaan. Vaari huutaa isälle jotain,
mutta isä ei saa selvää sanoista. Sitten isä huutaa vaarille, asettaa kädet torveksi
suun ympärille ja päästää ääntä ulos minkä pystyy, mutta tuuli vie äänteet, sanat, ja sanojen merkityksen. Kun vaari lähtee lähestymään isää montun reunaa
kiertäen, tekee isä samoin. Ja jos jompikumpi kiihdyttää kulkuaan, on varmaa
että niin tekee toinenkin, ja näin välimatka pysyy samana. Tätä jatkuu viikkoja,
kuukausia, vuosia, vuosikymmeniä, aina siihen saakka, kunnes vaarin voimat
alkavat ehtyä. Hengitys rahisee, muuttuu synkeäksi korinaksi, jalat lyövät tyhjää, koko mies hoippuu tolppiensa varassa kunnes horjahtaa, putoaa polvilleen,
kaatuu, ja kierii aina montun pohjalle saakka.

V i g g o Wa lle n sk ö l d on syntynyt 1969 Porvoossa. Hän on valmistunut
Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi vuonna 1995. Wallensköld on pitänyt
useita näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla,
muun muassa Amos Andersonin taidemuseossa, Tampereen ja Hämeenlinnan taidemuseoissa, Taidesalongissa ja Venäläisessä
museossa Pietarissa. Hänen teoksiaan on
useissa merkittävissä kokoelmissa Suomessa ja ulkomailla. Siltala on aiemmin julkaissut Wallensköldiltä teoksen Stroganoff.
Anatolij D. Mbdrinovin tutkimuksia (2018).

Usko on totuuden
paras ystävä
– Anatolij D. Mbdrinov

Teos vastaa kysymyksiin yksiselitteisesti.
Emme tarvitse muuta.
– THE CARDANIAN

978-952-234-688-9
84.2 • sid. • 220 sivua
Graafinen suunnittelu Timo Setälä
Ilmestyy huhtikuussa
isbn
kl
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kuva: sara mac key

To u ko S i l t a l a : ”Kirjailija, kriitikko, asiantuntija ja

Matti Mäkelä
1951–2019
K a r i H o t a k a i n e n : ”Kenelle minä nyt soitan kun
haluan olla iloisesti eri mieltä asioista? Kenelle minä
nyt soitan kun etsin uutta, outoa kulmaa johonkin
asiaan? Kenelle minä nyt soitan kun haluan kuulla
eriävän mielipiteen?
Matti oli minulle kollega ja keskustelukumppani,
pahoina hetkinä melkein kuin veli ja hyvinä hetkinä
kanssanauraja. Kun sanon kollega, täytyy heti tarkentaa, ettei hän ollut tavallinen kirjailija, sellainen joka
keksii tarinoita, luo uusia maailmoja. Hän ei ollut siis
satusetä, vaan toden tutkija, viimeisen kiven kääntäjä,
valmiin maailman kyseenalaistaja ja sen ihmettelijä.
Eikä tavallinen kirjailija koskaan puhuisi haastattelussa myönteisesti uima-altaastaan.
Keskustelijana Matti oli lähes rannaton. Välimatkasta johtuen puhuimme enemmän puhelimessa
kuin kasvokkain. Vain Telia ja Dna tietävät, kuinka
paljon. Kirjoista, lauseista, moottorisahoista, lapsista,
perheistä, kumisaappaista, ruohonleikkureista, maaseudusta, kaupungeista, halkopinoista, politiikasta ja
siitä, miten uunin äärellä poltettaessa pää on työnnettävä uuniin niin, ettei yksikään savukiehkura kulkeudu huoneistoon.
Joskus Matti oli mahdoton ja kohtuuton, vaikka puhui kohtuuden puolesta ja puolusti ihmisiä,
jotka haluavat elää säädyllistä ja rauhallista elämää
maaseudulla. Matti oli ristiriitainen ihminen, hän
hankautui maailmaa vasten ja kirjoitti siitä hankausäänestä kirjallisuutta.
Vuosia sitten etsin kesäpaikkaa. Eräs kiinteistövälittäjä totesi, että rantatonttien valmistus on lopetettu. Juuri nyt tuntuu siltä, että Mattien valmistus on
lopetettu. Jos Matti kuulisi tämän lauseen, hän pitäisi
sitä vähän pateettisena. Ja sitä se onkin. Ja saa olla.”
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poleemikko – Matti Mäkelä jätti jäljen. Syvimmän
vaikutuksen hän minuun teki persoonallaan. Että
sellaiseen mieheen sai tutustua ja ystävystyä. Miten
unohtumaton keskustelukumppani Matti oli: avoin,
liikkuva, provosoiva, järkyttävän hauska ja rohkea.
Matin seurassa saattoi kiihtyä tai hikeentyä, häkeltyä
tai mykistyä, mutta ei ikävystyä. Ei koskaan.
Matti oli kuin veli, sanoo Kari Hotakainen. Isoveli
vai pikkuveli? Molempia. Isoveli jonka erilainen elämänkokemus ja ihmisymmärrys avarsivat näköaloja
ja ymmärrystä. Pikkuveli, jonka huolettomat seikkailut ja uteliaat kokeilut saattoivat luisua käsistä, kun
mopo keuli ja Audin perä heitti.
Mutta Matti uskalsi elää. Hän liikkui maailmassa
iloisena, uteliaana ja suvereenina. Kunpa mekin osaisimme.”

”Näin unen, että kävin
Kuussa ja unohdin
puseroni sinne. Ja
tietenkin lompakon
sen povitaskuun. Itse
asiassa kuu oli Kuun
vieressä oleva pieni
rauhallinen planeetta, jossa järjestettiin
jokin kokous. Kun
kävelimme puistomaisella pihalla, vilkaisin
taivaalle, jonne oletettiin kohta nousevan valtavan, puolen taivaan kokoisen Kuun, koska
olimme niin lähellä sitä. Takana oleva empiretyylinen rakennus muistutti Tähtitorninmäen yliopiston
rakennuksia. Tunnelma oli vapautunut ja rauhallinen.
Ajattelin, että hyvin pienellä planeetalla on mukava
olla.”

– Matti Mäkelä: Pitelemätön

aase berg

Akka

Tulinen, kohtuuton
rakkausromaani Ruotsista

Thelma ja Victor rakastavat toisiaan syvästi ja kiihkeästi. Mutta kun Thelma
tajuaa roolinsa näivettyneen avioliiton piristeenä, toisin sanoen Viktorin rakastajattarena, hänestä tulee Akka. Hän murskaa perhekulissit ja valheelliset
idyllit, paljastaa luokkaerojen kuilun, kulttuuripiirien narsismin ja miehisen
pullistelun vapaudesta ja riippumattomuudesta.
Aase Bergin Akka on kiihkeä taistelukirjoitus naisen vapauden puolesta
niille, jotka ovat saaneet tarpeekseen alistussuhteista rakkaudessa.

Ote kirjasta Akka
Olen naisansassa. Nyt minä perkele karkaan sieltä.
Karkaan akka-aseen kanssa. Minusta tulee nyt akka.
Ja akka on myös verbi. Akata. Se on teko. Helvetin aktiivinen teko. Varokaa, miehet! Etenkin sinä siellä, tiedät kuka
olet. Tai ei, et tiedä. Sinä vain luulit tietäväsi. Yliarvioit itsesi
pahasti. Ja arvaa kuka sai maksaa hinnan. Tyypillistä miesten
touhua.
Minä akkaan suoraan tämän kirjan ja loppuelämänkin läpi.
Tarkoitan: en ole enää huomaavainen. Tästä lähtien minä, nainen, paskat välitän käytöstavoista. En ole miellyttävä. En halua juuttua rakkaussuhteiden pysyviin kuvioihin, nainen vetää
niissä neuvotteluissa aina lyhyemmän korren.
En aio enää elää maailmassa, jonka olette luoneet. Sukupolvien ajan palvelijana, tunneorjana ja seksileluna olen oppi-
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A a se B e r g (s. 1967 Tukholmassa)
debytoi 1997 runokokoelmalla Hos rådjur ja
on sen jälkeen julkaissut lyriikkaa ja esseitä
sekä toiminut kirjallisuuskriitikkona. Hän
on saanut sekä Dagens Nyheter –lehden
Lagercrantz-palkinnon että Aftonbladetin
kirjallisuuspalkinnon.
Alkuteos: Haggan
Suomentanut Jyrki Kiiskinen
isbn 978-952-234-650-6
kl 84.2 • sid. • 280 sivua
Ilmestyy huhtikuussa

nut kuuliaisuutta. Olen kiihko ja kylmyys. Tarkkailen kaikkea,
tiedän kaiken, ja aion hyötyä siitä. Näette silmieni mustuvan
nyt: lennokin pikselit, mustahehkuiset helmet yön hämyisessä
valossa.
Mies ei ikinä luovu mukavuuksistaan. Koko hänen olemuksensa perustuu mukana kulkeviin oikeuksiin. Mies odottaa:
maailman herruutta, hoitoa ja huolenpitoa. Kilpaillessaan muiden miesten kanssa hän tavoittelee itse maailman herruutta.
Hoitoa ja huolenpitoa varten on olemassa henkilökunta: naiset.
Miehet pettävät aina. Tavalla tai toisella he pettävät.
Tavalla tai toisella me, naiset, joudumme naisansaan. Aluksi olemme samanarvoisia, lopussa meillä ei ole enää valtaa.
Kysymykseni kuuluu: miksi? Vaatimukseni on: ei koskaan
enää.

• • • • Kotimainen Kaunokirjallisuus
”Koch kertoo tarinansa vaivattoman ylivertaisesti.”
– de Volkskrant

herman koch

Suomalaiset päivät

Kansainvälisesti menestyneen kirjailijan
uusin romaani sijoittuu Suomeen

Kun Herman Koch on 19-vuotias pitkä ja kömpelö
nuorukainen, hän päättää lähteä mahdollisimman kauas
kotoaan Amsterdamista ja valitsee määränpääkseen
kaukaisen Pohjois-Karjalan. Tämä saattaa kuulostaa
romanttiselta – mutta totuus lähtöpäätöksen takana on
kaikkea muuta. Kochin äiti on hiljattain kuollut, ja poika haluaa paeta isäänsä ja tämän uutta naisystävää – sekä
päästä eroon vanhoista, mieltä yhä vaivaavista asioista.
Myöhemmin, kun Hermanilta kysellään hänen ajastaan
Suomessa, hän yrittää lyödä uskomattomat kokemuksensa leikiksi.

8

siltal a

H e r m a n K o c h (s. 1953) on hollantilainen kirjailija, kolumnisti ja näyttelijä.
Hänen läpimurtoteoksensa Illallinen (2012)
menestyi hyvin myös Suomessa, sen
käännösoikeudet myytiin noin 30 maahan
ja siitä tehtiin Richard Geren tähdittämä
samanniminen elokuva. Muut Kochilta
suomennetut teokset ovat Lääkäri (2013),
Naapuri (2015) ja Pormestari (2017).

Neljäkymmentä vuotta myöhemmin Herman on
taas Suomessa ja törmää kirjakaupassa sattumalta runokokoelmaan, jossa kuvaillaan täsmällisesti hänen päiviään Pohjois-Karjalassa. Enää häntä ei naurata. Hän
päättää ottaa menneisyytensä lähempään tarkasteluun,
tutkii muistojaan ja pohtii, miten kertoa kaikesta tosiasioita vääristelemättä.
Suomalaiset päivät on syvältä viiltävä romaani surusta,
kasvamisesta ja siitä, mistä on helpottavaa puhua – ja
myös siitä, mistä olisi parempi vaieta.
kuva: Mark Kohn
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Alkuteos: Finse dagen
Suomentanut Antero Helasvuo
isbn 978-952-234-679-7
kl 84.2 • sid. • 350 sivua
Graafinen suunnittelu Susanna Appel
Ilmestyy maaliskuussa

• • • • käännetty Kaunokirjallisuus
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kuva: ©ELKOST.

kuva: Steven Sebring

”Taianomainen.” – Guardian
”Vangitseva kertomus tarkoituksen etsimisestä myrskyisien aikojen keskellä – kruunattuna Smithille ominaisella
runollisella hehkulla.” – Vogue

patti smith

ljudmila
ulitskaja

Apinan vuosi

Köyhiä
sukulaisia

”Ihmeellinen… latautunut,
vallaton sekoitus valvetta ja
unta.” – Sunday Times
”Smithin halukkuus tarkastella läheltä elämän loppumisen merkkejä tekee kirjasta
lumoavan.” – Washington Post

Elämän salaisuuden tuntijat

Ingressi

Pat r i c i a L ee ” Patti ” S m ith
(s. 1946) on yhdysvaltalainen New Yorkissa
asuva muusikko, kirjailija ja valokuvaaja.
Hän tuli tunnetuksi vuonna 1975 ilmestyneellä Horses-albumilla, jonka lasketaan
kuuluvan kaikkien aikojen 100 parhaan levyn joukkoon. Smith vetäytyi julkisuudesta
vuonna 1980, mutta palasi lavoille 1996.
Taiteilijan uran alkuvuosiin keskittynyt
muistelmateos Ihan kakaroita on ollut suuri
arvostelu- ja myyntimenestys. Se ilmestyi
pokkariversiona Siltalasta vuonna 2015,
samoin kuin Smithin M Train. Edellinen
suomennos Omistautuminen julkaistiin
vuonna 2018.
Alkuteos: Year of the Monkey
Suomentanut Antti Nylén
isbn 978-952-234-649-0
kl 84.2 • sid. • 220 sivua
Ilmestyy maaliskuussa
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”Loppujen lopuksi mitä tahansa voi tapahtua
– elämmehän Apinan vuotta.”
Uudenvuodenpäivänä 2016 Patti Smith istuu rakkaan ystävänsä kuolinvuoteen ääressä ja alkaa kirjoittaa kolmatta muistelmateostaan. Edessä on
surrealistinen vuosi, kiinalaisen horoskoopin Apinan vuosi, joka tuo mukanaan odottamattomia tapahtumia, ankaraa epäonnea ja vääjäämätöntä surua,
niin Smithin yksityiselämässä kuin amerikkalaisen politiikan dramaattisissa
muutoksissa.
Kirjassaan Smith vaeltaa Etelä-Carolinasta Arizonan autiomaahan ja
kentuckylaiselta maatilalta hiljaiseen sairaalahuoneeseen, sulattaa ulkoiset
maisemat omiin sisäisiin unimaisemiinsa, sekoittaa faktaa ja fiktiota runollisella mestaruudella. Pettymyksien ja menetysten keskelläkin Smith onnistuu
tarjoamaan lukijalle lohtua viisautensa, tarkkanäköisyytensä ja horjumattoman toiveikkuutensa siivittämänä: ”Kaikesta huolimatta ajattelen, että seuraavaksi tapahtuu jotakin ihmeellistä.”

Köyhiä sukulaisia on Ljudmila Ulitskajan ensimmäinen julkaistu teos. Se ilmestyi ensin Ranskassa vuonna 1993, ja Venäjällä vasta sen jälkeen. Kertomussyklissä
ilmeni ensimmäistä kertaa Ulitskajan myöhemmillekin teoksille tunnusomainen
piirre: arkielämän ja metafyysisten syvyyksien välinen kuilu ei ole niin syvä kuin
voisi luulla. Kertomusten päähenkilöt – pääosin naisia – elävät kuin olisivat tunteneet ”elämän salaisuuden” intuitiivisesti syntymästään saakka, eivätkä läheiset
useinkaan ymmärrä heidän jokapäiväisten toimiensa outoa logiikkaa.
Nyt ilmestyvään suomenkieliseen laitokseen on liitetty itsenäisenä pienoisromaanina alun perin ilmestynyt Sonetška-teos (1995). Sonetška-pienoisromaanin
päähenkilö elää koko ikänsä kirjallisuudesta siinä missä muut jokapäiväisestä leivästä. Jopa onnellinen avioliitto ja perhe-elämä vaikuttavat tilapäisiltä poikkeamilta tältä elämän valtatieltä. Yksin jäätyään Sonetška palaa hyväntuoksuiseen
kirjamaailmaansa ikiajoiksi.

Ote kirjasta Köyhiä sukulaisia
Sonetška taas hoiti kyllä mitenkuten läksynsä, mutta livahti aina silmän välttäessä karkuun pakollisesta elämänpiiristään, pateettiselta ja mekkaloivalta kolmikymmenluvulta, ja
päästi sielunsa mahtavan venäläisen kirjallisuuden aukeille
laidunmaille, joilla milloin vajosi epäilyttävän Dostojevskin
mieltä kaihertaviin syövereihin, milloin taas sukelsi Turgenevin varjoisille puistokäytäville tai jostain kumman syystä
kakkosluokan kirjailijana pidetyn Leskovin anteliaan ja periaatteettoman rakkauden lämmittämiin provinssikartanopahasiin.
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L ju d m il a U litsk a j a (s. 1943) on yksi
Venäjän arvostetuimmista ja myös 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.
Alkuteos: Bednyje rodstvenniki (1993), Sonetška (1995)
Suomentanut Arja Pikkupeura
isbn 978-952-234-585-1
kl 84.2 • sid. • 200 sivua
Graafinen suunnittelu Kirsikka Mänty
Ilmestyy tammikuussa

Kirjastoalan opiston käytyään Sonetška aloitti työt vanhan
kirjaston kellarivarastossa. Hän oli niitä harvoja onnenpekkoja,
jotka työpäivän päätteeksi poistuivat pölyisestä ja tunkkaisesta kellarista hieman kirvelevin mielin, kun joutuivat jättämään
nautinnon kesken – hän ei näet päivän mittaan ehtinyt saada
tarpeekseen kortistolaatikkorivistöistä, yläkerran lähettämistä
hohtavan valkoisista tilauslappusista, lukusalista eikä laihoihin
käsiinsä laskettujen niteiden elopainosta.

• • • • tietokirjallisuus
kuva: mikko levoska

Meeri Koutaniemi – Ann-Mari Leinonen

Vahvaksi rikotut
A n n - M a r i L ei n o n e n , 43, on kotkalaislähtöinen vapaa toimittaja, tiedottaja
ja dokumentaristi. Hän on työskennellyt
parikymmentä vuotta kestäneen uransa
aikana niin televisiossa, radiossa, verkossa
kuin printtimediassa. Leinonen julkaisi
omakohtaisiin kokemuksiin perustuvan
esikoiskirjansa Sentillä rakkautta - liattu
huhtikuussa 2017.

Raiskauksista selvinneiden tarinoita kuvin ja sanoin

kuva: Eepu Näsi

Mee r i K o uta n ie m i , 31, on kuusamolaissyntyinen vapaa valokuvaaja,
toimittaja ja dokumentaristi. Hänen työnsä
valokuvaajana ja journalistina ulottuu yli
50 maahan. Koutaniemi valittiin Vuoden
Lehtikuvaajaksi vuosina 2012 ja 2013. Hän
on saanut lukuisia kansainvälisiä palkintoja. Koutaniemi on julkaissut Suomessa
kuusi kirjaa itsenäisistä kuvajournalistisista
tutkimusprojekteistaan.

Vahvaksi rikotuissa ovat äänessä raiskauksesta selvinneet naiset ja miehet.
Seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuu vuosittain Suomessa noin 30 000
ihmistä. Tapauksista poliisille ilmoitetaan vain vähän yli tuhat. Seksuaalinen väkivalta on osa arkipäivää, ja se koskettaa jokaista yhteiskuntaluokkaa,
ikäryhmää ja sukupuolta. Julkisessa keskustelussa vähemmälle jäävät selviytyjien tarinat, jotka pystyvät murtamaan häpeää ja syyllisyyttä raiskauksen
luoman tabun ympäriltä.
Vahvaksi rikotut sisältää suomalaisten naisten ja miesten tarinoita heidän
kohtaamastaan seksuaalisesta väkivallasta.
Teos osoittaa, kuinka tuhoisaa väkivalta on uhrien seksuaaliselle identiteetille ja itsemääräämisoikeudelle. Samalla kirja näyttää, kuinka on mahdollista nousta menneisyyden yläpuolelle ja saada omanarvontuntonsa takaisin.
Kirja ottaa kantaa myös ajankohtaiseen tarpeeseen uudistaa suomalaista
raiskauslainsäädäntöä.

Kirjan esipuheen on kirjoittanut ihmisoikeusjärjestö Amnesty Inter-

nationalin pääsihteeri Kumi Naidoo.

978-952-234-664-3
99.1 • sid. • 120 sivua
Ilmestyy maaliskuussa

isbn
kl
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• • • • tietokirjallisuus
”Täynnä kaikenlaisia outoja yllätyksiä, toistaiseksi täydellisin
ja lämminhenkisin muotokuva Wallacesta.”
– Rolling Stone

d. t. max

David Foster Wallace

Ylistetty elämäkerta sukupolvensa
tärkeimmästä amerikkalaiskirjailijasta

David Foster Wallace (1962–2008) kuuluu nykykirjallisuuden legendoihin. Pääteoksensa, yli tuhatsivuisen Infinite Jestin (1996) lisäksi Wallace
tunnetaan kokeellisista novelleistaan ja esseistään, joiden tarkkojen havaintojen vyöry laajeni toisinaan pienoisromaanin mittoihin. Koko ikänsä masennuksen ja riippuvuuksien kanssa taistellut Wallace teki 46-vuotiaana itsemurhan ja jätti jälkeensä keskeneräisen mestariteoksen The
Pale King, joka julkaistiin vuonna 2011.
D. T. Max kertoo elämäkerrassaan Wallacen ristiriitaisen tarinan.
Laajoihin aineistoihin perustuva teos ei rakenna sankaritarinaa vaan
moniulotteisen kuvan ihmisestä ja taiteilijasta, joka etsi vilpittömän ilmaisun mahdollisuuksia läpeensä vieraantuneessa kulutus- ja mediayhteiskunnassa. Max hyödyntää teoksessa valtavaa määrää haastatteluja, kirjeitä sekä päiväkirjatekstejä ja lähilukee Wallacen poikkeuksellisen monikerroksisia teoksia. Lopputuloksena on herkullinen, kirjallisesti
painokas kokonaisuus, joka on pakollista luettavaa kaikille Wallacesta
kiinnostuneille.

D. T. M a x on amerikkalainen kirjailija
ja toimittaja, joka on vaikuttanut monissa
merkittävissä sanoma- ja aikakauslehdissä,
kuten New York Timesissa ja New Yorkerissa.
Hänen Wallace-elämäkertansa, alkuperäiseltä nimeltään Every Love Story Is a Ghost
Story, on ollut maailmalla sekä arvosteluettä myyntimenestys.

Alkuteos: Every Love Story Is a Ghost Story.
A Life of David Foster Wallace
Suomentanut Heikki Karjalainen
isbn 978-952-234-663-6
kl 99.1 • sid. • 400 sivua
Graafinen suunnittelu Tuula Mäkiä
Ilmestyy toukokuussa

Siltala on julkaissut Wallacelta Juhani
Lindholmin suomentamana esseeteoksen Hauskaa, mutta ei koskaan
enää (2012) sekä lyhytproosavalikoimat Vastenmielisten tyyppien lyhyitä
haastatteluja (2014) ja Kummatukkainen
tyttö (2016). Seuraavaksi ilmestyy Tero
Valkosen suomentamana kirjailijan
pääteos, romaani Infinite Jest.
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• • • • tietokirjallisuus
kuva: Mikko Kerttula

MAIJU Wuokko – Niklas JENSEN-ERIKSEN
– Henrik Tala – Elina Kuorelahti
– Aaro Sahari

arto mansala

Asemapaikkana
Peking

Loputtomat kihlajaiset
Yritykset ja kolmikantakorporatismi Suomessa 1940–2020
Kiinan ja Suomen suhteista
kautta vuosikymmenten
Kokonaisnäkemys suomalaisista työmarkkinasuhteista
M a iju W u o kk o on filosofian
tohtori ja yrityshistorian tutkija Helsingin
yliopistossa
Nikl a s J e n se n - E r ikse n on
filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston
yrityshistorian professori
H e n r ik Ta l a on filosofian tohtori
ja 1900-luvun historian tutkija Helsingin
yliopistossa
E li n a K u o r el a hti on filosofian
tohtori ja yrityshistorian tutkija Helsingin
yliopistossa
A a r o S a h a r i on filosofian tohtori ja
yrityshistorian tutkija

978-952-234-670-4
36.133 • sid. • 300 sivua
Graafinen suunnittelu Tuula Mäkiä
Ilmestyy tammikuussa
isbn
kl
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Suomalaisessa työmarkkinahistoriassa on draaman aineksia. Siinä leimuavat
suuret tunteet ja vahvat intohimot. Syystäkin, sillä kyse on kaikkien suomalaisten elämään vaikuttavista tärkeistä asioista: palkoista, työajan pituudesta, veroista, lomista, eläkkeistä, työttömyysturvasta ja sosiaalietuuksista.
Työmarkkinoilla vaikutetaan maan talouskehitykseen ja poliittiseen järjestelmään, jopa kansainväliseen asemaan.
Tammikuussa 1940 Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) ja Suomen
Ammattiyhdistysten Keskusliitto (SAK) julkistivat väliaikaiseksi tarkoitetun järkikihlauksensa, joka kesti seuraavat kahdeksankymmentä vuotta. Liitosta kehittyi sotienjälkeisellä ajalla kolmikantainen korporatistinen järjestelmä tulopoliittisine kokonaisratkaisuineen. Työmarkkinajärjestöt käyttivät
vastedes osaa vallasta, jonka parlamentaarisessa demokratiassa piti kuulua
eduskunnalle tai valtioneuvostolle.
Työnantajat eivät koskaan olleet tyytyväisiä loputtomiin kihlajaisiin, mutta silti kolmikanta kesti ja tupoja tehtiin vuosikymmenestä toiseen. Miksi?
Miten systeemi on syntynyt, kehittynyt ja sinnitellyt hengissä? Mitä sille
on tapahtumassa 2020-luvun kynnyksellä?
Loputtomat kihlajaiset on historiantutkijoiden kompakti kokonaisnäkemys suomalaisista työmarkkinasuhteista sotienjälkeisellä ajalla, tammikuun
kihlauksesta tupojen väitettyyn kuolemaan. Kirjan fokuksessa ovat erityisesti työnantajat.

A r t o M a n s a l a aloitti ulkoministeriössä vuonna 1965. Hänet
nimitettiin suurlähettilääksi Budapestiin vuonna 1985 ja sen jälkeen
Pekingiin, mistä käsin hän toimi
myös Kim Il-sungin Pohjois-Koreassa. Seuraavat asemapaikat olivat Moskova 1993–1996 sekä Bonn
ja Berliini 1996–2006. Suomeen
palattuaan Mansala toimi ulkoministeriön valtiosihteerinä. Vuonna 2015 häneltä ilmestyi muistelmateos Kohti kaaoksen pitkää yötä.
Kolme kautta Moskovassa.

978-952-234-677-3
99.1 • sid. • 300 sivua
Graafinen suunnittelu Kari Lahtinen
Ilmestyy helmikuussa

isbn
kl
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Tammikuussa 1950 Suomi tunnusti ensimmäisten länsimaiden joukossa kolme
kuukautta aikaisemmin perustetun puhemies Maon johtaman Kiinan kansantasavallan. Diplomaattisuhteet maiden välille solmittiin samana syksynä. Yhteistä
70-vuotismerkkipäivää vietetään vuonna 2020.
Arto Mansala käy kirjassaan läpi suomalais-kiinalaisen kahdenvälisen yhteistyön
vuosikymmeniä ennen Suomen EU-jäsenyyttä. Ensimmäisen kerran hän vieraili
Kiinassa 1960-luvulla kulttuurivallankumouksen rajussa alkuvaiheessa. Mansala oli
myös Pekingissä Tiananmenin aukion mielenosoitusten väkivaltaisen kukistamisen aikana kesäkuussa 1989. Keskeisiä kirjassa ovat Mansalan suurlähettiläsvuodet
Kiinassa 1980- ja 1990-lukujen taitteessa kylmän sodan aikakauden päättyessä ja
yhteisen naapurin Neuvostoliiton sortuessa.
Pekingin-vuosinaan Mansala toimi asemapaikaltaan käsin suurlähettiläänä
myös Pohjois-Koreassa, missä hän tapasi matkoillaan kahdesti myös maata hallitsevan dynastian perustaneen Kim Il-sungin.
Mansala kertoo Kiinan ja Suomen monipolvisista suhteista vuosikymmenten
kuluessa sekä kansainvälisen politiikan vaikutuksista maiden väleihin. Raportit
suomalaistapaamisista kansantasavallan veteraanipolven johtajien Mao Zedongin,
Zhou Enlain sekä Deng Xiaopingin kanssa tuovat oman arvokkaan lisänsä lähihistoriaamme.

• • • • tietokirjallisuus

• • • • • tietokirjallisuus
kuva: LAURA MALMIVAARA

kuva:

laura puro – hanna lundell-reinilä

Henrik Meinander

Lahjakkaat, sitkeät, kyvykkäät

KALEIDOSKOOPPI

Suomalaisten naisten koulutuksen
ja Konkordia-liiton historia

Tutkielmia Suomen historiasta

Kunnianosoitus sitkeille ja lahjakkaille suomalaisille naisille

L aur a Puro
VTM, tutkija, Spiritus Historiae

H a n n a L u n d ell- Rei n ilä
HuK, tutkija, Spiritus Historiae

978-952-234-678-0
38.6 • sid. • 240 sivua
Graafinen suunnittelu Tuula Mäkiä
Ilmestyy helmikuussa

isbn

Nyky-Suomi voi ylpeillä maailman koulutetuimmilla naisilla, mutta vielä 150
vuotta sitten tilanne näytti kokonaan toisenlaiselta. Konkordia-liitto on vuodesta 1885 asti tukenut taloudellisesti naisia, jotka ovat sinnikkäästi tavoitelleet koulutusta sekä uraa tai ammattia, vaikka ympäröivä yhteiskunta ei ole
siihen aina kannustanut.
Samalla kun Lahjakkaat, sitkeät, kyvykkäät kertoo Suomalaisen Konkordia-liiton tarinaa, se luo kokonaiskuvaa naisten ammatti- ja korkeakoulutuksessa tapahtuneesta kehityksestä. Teos käsittelee myös naisten työmarkkina-asemassa tapahtuneita muutoksia ja erityisesti niiden vaikutusta naisten
opiskeluun. 150 vuodessa on kuljettu pitkä matka, mutta ovatko kaikki lasikatot vieläkään särkyneet?

978-952-234-689-6
92 • nid. • 260 sivua
Graafinen suunnittelu Tom Bäckström
Kirjan kannen kuva Stiftelsen Frosterus
/Amos Rex.
Ilmestyy toukokuussa

isbn
kl
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Uudessa kirjassaan tietokirjailija ja Helsingin yliopiston historian professori Henrik
Meinander kuvaa historian laajoja kaaria ja ristiriitoja läpileikkauksin. Hän sovelsi
tätä menetelmää jo aiemmissa kirjoissaan Suomi 1944 (2009) ja Samaan aikaan: Suomi ja maailma 1968 (2019).
Meinander käsittelee monipuolisesti Suomen ja Itämeren alueen historiaa
1800-luvun lopulta aina 2020-luvulle. Toisin kuin tunnettu brittiläinen historiantutkija Eric Hobsbawm, joka loi käsitteen ”lyhyt 1900-luku”, Meinander näkee
viime vuosisadan dramaattisen kehityksen alkaneen jo 1890-luvulla. Samalla hän
pohtii, oliko 2010-luku ratkaiseva käänne Suomelle ja maailmalle.
Meinander tarkastelee Suomen kehityskulkua laajoissa yhteyksissä. Hänelle se
näyttäytyy omaperäisenä, kiehtovana ja usein onnekkaana ketjureaktiona siihen,
mitä muualla maailmassa tapahtuu.
pokkarit

• • • • • • pokkarit • • • • • •

pokkarit

• • • • • •  pokkarit • • •

Raakel Lignell:
Älä sano että rakastat

Juha Rautaheimo:
Hermo – murharyhmän mies

Iiro Seppänen:
Kolme elämää

ISBN 978-952-234-672-8
Ilmestyy maaliskuu

ISBN 978-952-234-673-5
Ilmestyy tammikuussa

ISBN 978-952-234-674-2
Ilmestyy huhtikuu
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• • • • • • • uutiset ja palkinnot • • • • • •

uutiset ja palkinnot

• • • • • • uutiset ja palkinnot • • • • • •
Käännösuutisia

Tuija Välipakalle myönnettiin vuoden 2018 Lause-Finlandia-palkinto.
Lause kuuluu: ”Kotimaan uutisia, kotimaan tisusia.” Se on Välipakan runokokoelmasta Uutisia!, ja palkintoperusteluissaan toimittaja Jussi Lähde
sanoo näin: ”Välipakan runon väliotsikoinnit sisältävät julman osuvan
kritiikin journalismin tämän hetken
tilasta. Median huutaessa valeuutisten säädyttömyyttä se sortuu itse yhä
useammin myymään itseään omasta
säädyllisyydestään tinkien.”



Juha Kauppisen teos Monimuotoisuus
– kertomuksia katoamisista on valittu
vuoden 2019 Kanava-palkintoehdokkaaksi. Raadin perusteluista: ”Kauppinen onnistuu tekemään tärkeästä
asiasta mielenkiintoisen kirjoittamalla
niin vetävästi, että lukija suorastaan
pakotetaan kiinnostumaan. Tekstistä
huokuu kautta linjan kirjoittajan syvällinen aiheensa tuntemus.”
Kauppinen sai syksyllä 2019 myös
Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämän Kultainen sulka -palkinnon.
Palkintoperusteista: ”Kauppinen on
tutkinut, raportoinut ja tuonut päivänvaloon lukuisia ympäristöongelmia,
esimerkiksi Talvivaaran kaivoksesta.
Kauppisen uusin kirja Monimuotoisuus
käsittelee luonnon monimuotoisuutta.”
kuva: jarmo lintunen

Kauneimmat kirjat
2018 -tilaisuudessa
palkittiin Kaunis
kirja -palkinnolla
Elina Warsta (Aki
Ollikaisen Pastoraali ja Tuija Välipakan Uutisia!)
sekä Onnistuneimmat kannet -kategoriassa Jussi Karjalainen (Mark Twainin Huckleberry
Finnin seikkailut).
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Markku Kuisma sai Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämän Warelius-palkinnon. Se myönnetään vuosittain
tietokirjailijalle, jolla on laaja ja korkealaatuinen tietoteostuotanto tai jolla
on ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen tietokirjallisuuteen.

Seppo Hentilälle myönnettiin tiedonjulkistamisen valtionpalkinto teoksesta Pitkät varjot – muistamisen historia ja politiikka. Palkintoperusteista:
”Hentilän kirja ei kuitenkaan kuvaa
vain sodan nimestä käytyä kiistaa,
vaan myös yleisellä tasolla sitä, kuinka
kulloinkin vallalla olevat menneisyyden tulkinnat kuvastavat yhteiskuntaa.
Siinä on teoksen merkittävyys.”

Kari Hotakaisen Tuntematon Kimi
Räikkönen on ilmestynyt Kiinassa,
Venäjällä, Puolassa ja Slovakiassa,
sekä julkaistu pokkarina englanniksi. Viimeksi kirjan käännösoikeudet
on myyty Taiwaniin, Hongkongiin ja
Macaolle.
Aki Ollikaisen Nälkävuosi on myyty Kiinaan, ja Juhani Karilan Pienen
hauen pyydystys jo ennen ilmestymistään ranskankieliseen maailmaan.
Antti Leikkaan Tonttu – matka pimeyteen ilmestyi Tšekissä syyskuussa 2019.

• • kuvia matkan varrelta • • • • • • •

kuvia matkan varrelta

• • • • • • • kuvia matkan varrelta • • • • • • • •


Siltalasta tuli kesäkuussa 2019 Helsinki Literary Agencyn
osakas. Suomalaisten kirjailijoiden ulkomaanoikeuksia
myyvän agentuurin
muut osakkaat ovat Gummerus, Teos ja
Schildts & Söderströms.
”Viime vuodet ovat näyttäneet, että
suomalaisella kirjallisuudella on kaikki
mahdollisuudet merkittäväänkin kansainväliseen menestykseen. HLA on
nopeasti profiloitunut kiinnostavan
ja tärkeän suomalaisen kirjallisuuden
agentuurina. Voimien kokoaminen
takaa työlle vahvemmat resurssit”, totesi Siltalan kustantaja Touko Siltala
S&S:n haastattelussa. ”Siltalan mukaantulo vahvistaa agentuurin asemaa
pelikentällä, jolla ei ole paljon suomalaisia toimijoita”, lisäsi Helsinki Literary Agencyn toimitusjohtaja Urpu
Strellman.

▲Taina West ja Annina Holmberg Siltalan syyskauden
avajaisissa elokuussa 2019.

▲Aulikki Oksanen, Bäälammas ja Touko Siltala
lumoavan lammassadun
julkkareissa maaliskuussa
2019.
►Näin muuttui runoilija
säkeiksi... Jouni Inkala
sai 13. runokokoelmansa
lämpimäisen käsiinsä
elokuussa 2019. Kannen
suunnitteli Elina Warsta.
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▲Aleksi Siltala, Ann-Mari
Leinonen ja Meeri Koutaniemi
Siltalan toimistolla toukokuussa 2019. Kustannussopimus
on allekirjoitettu, aihetta siis
hymyyn!
►Puheenvuorossaan romaaninsa 22 – kertomus syömisestä
julkistamistilaisuudessa Antti
Hurskainen tuomitsi juuston
sekä elämässä että kirjallisuudessa.

• • • • • • • kuvia matkan varrelta • • • • • • •

kuvia matkan varrelta

▲Voi käydä niinkin, että alkukesäisenä päivänä kustantamon ovikello soi ja sisään
astelee kirjailija kakku kainalossaan. Kahvihetkestä nauttimassa Reetta Ravi, Touko
Siltala, Vilja-Tuulia Huotarinen ja Sari Rainio.

▼ Maria Matinmikon Kolkasta riemuittiin Siltalan toimistolla maaliskuussa 2019.

• • • • • • • kuvia matkan varrelta • • • • • • •

▲Noora Vaaralan ja Anton Vanha-Majamaan esseeteosta Television
lapset juhlittiin Restobar Tenhossa hyvässä seurassa elokuussa 2019.
Kuvassa Lola Odusoga, Noora Vaarala, Anton Vanha-Majamaa, Miska
Haakana ja Maria Veitola.

►René Nyberg ja Paavo Lipponen keskustelivat Nybergin teoksesta Patriarkkoja ja oligarkkeja Helsingin Akateemisen Kohtaamispaikalla elokuussa 2019.

kuvia matkan varrelta

• • • • • • •  kuvia matkan varrelta • • • • • • • kuvia matkan varrelta • • • • •

▲“Kotimaan uutisia, kotimaan tisusia.” Tuija
Välipakka ja Lause-Finlandia 2018 -kukat
Tampereella, Vihtorin kirjamessuilla maaliskuussa 2019.

▲Skool! huudettiin Helmi Kekkosen Olipa
kerran äiti -teokselle 22. maaliskuuta 2019.

►Elina Warsta ja Tuija Välipakka Kauneimmat
kirjat 2018 -tilaisuudessa 13. maaliskuuta
2019.

▼ Juha Rautaheimon Hermo-teoksen julkkareissa elokuussa 2019 koettiin, kun murharyhmän pomot monilta eri vuosikymmeniltä
asettuivat samaan kuvaan: Väinö Rantio, Juha
Rautaheimo, Paul Kokko, Jari Koski ja Kari
Tolvanen.

▲ Pirkko Saision Epäröintejä oli juhlan aiheena 11. huhtikuuta 2019. Kuvassa Pirkko Saisio
ja Touko Siltala.
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◄▲Syyskuisena perjantaina 2019 siltalalaiset tekivät
retken Ainolaan, siellä
julkistettiin Riitta Konttisen
teos Aino Sibelius. Hienon
tilaisuuden jälkeen museonjohtaja Julia Donner johdatti vieraansa muun muassa
Ainolan ullakolle, missä
saimme ihailla vanhasta
arkusta löytyviä, tärkättyjä
ja nimikoituja Jean Sibeliuksen kovikekauluksia.

• • • • • • • kuvia matkan varrelta • • • • • • •

kuvia matkan varrelta

• • • • • • • kuvia matkan varrelta • • • •
••••

kotimainen Kaunokirjallisuus

• • • • TIETOKIRJALLISUUS

antti arnkil

Niklas Jensen-Eriksen,
Aleksi Mainio, Reetta Hänninen

Sunnuntaiesseet
isbn

Suomen suurin

978-952-234-609-4

antti hurskainen

Helsingin Sanomat 1889–2019
isbn 978-952-234-603-2

Kertomus syömisestä
isbn 978-952-234-576-9

Murhanenkeli

22

teemu keskisarja

isbn

978-952-234-638-4

matti klinge

Canicula

jouni inkala

Päiväkirjastani 2018–2019
isbn 978-952-234-610-0

Tee kunniaa,
tee kunniaa!
isbn

978-952-234-583-7

riitta konttinen

Aino Sibelius

juhani karila

isbn

Pienen hauen
pyydystys
isbn

Raakel Lignell

978-952-234-530-1

Älä sano että rakastat
isbn

jyrki lehtola

▲Siltalan pop up -kirjakaupan ja podcast-sarjan ensimmäinen lauantaivieras syksyllä 2019 oli
Jaakko Yli-Juonikas. Häntä haastatteli juuri ilmestyneen teoksen Tahdon murskatappio pohjalta
Sofia Blanco Sequeiros – ja tupa oli täynnä!

isbn

Samaan aikaan

978-952-234-572-1

Suomi ja maailma 1968
isbn 978-952-234-627-8

matti mäkelä

Pitelemätön

renÉ nyberg

Matti Mäkelän
muistelmat
isbn 978-952-234-496-0

◄ Iiro Seppänen Helsingin kattojen yllä Hotelli
Tornin Ateljee Barissa syyskuussa 2019 – kädessään juuri ilmestynyt teoksensa Kolme elämää.

978-952-234-620-9

henrik meinander

Tesla metsässä
▲Hanna Ryti sai ”luxushoitoa” Lavaklubilla
13. syyskuuta 2019. Romaani Rakkaudettomuus
oli juuri ilmestynyt, eikä glitterissä ja kettukarkeissa säästelty!

978-952-234-602-5

Patriarkkoja ja oligarkkeja
isbn

978-952-234-569-1

katariina parhi

Sopeutumattomat
Psykopatian historia Suomessa
isbn 978-952-234-600-1

hanna ryti

Rakkaudettomuus

▼Seppo Hentilä sai syyskuussa 2019 valtion
tiedonjulkistamispalkinnon teoksestaan
Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikka.
Kuvassa juhlivat hienoissa kravateissaan
Seppo Hentilä ja Aleksi Siltala.

isbn

978-952-234-621-6

mikko pyhälä

Kun yö saapuu Venezuelaan

jaakko yli-juonikas

Tahdon
murskatappio

Öljyrikkaasta roistovaltioksi
isbn 978-952-234-604-9

Neljä ratsastajaa II
isbn 978-952-234-622-3

juha rautaheimo

Hermo

Murharyhmän mies
(Toim. Sari Rainio)
isbn 978-952-234-541-7
iiro seppänen

Kolme elämää
isbn

▲►Syyskuussa 2019 Siltalan
toimiston valtasivat eteläamerikkalaisen kansanmusiikin rytmit,
kun Duo Cantares esiintyi Mikko
Pyhälän teoksen Kun yö saapuu
Venezuelaan julkistusjuhlassa.
Pyhälä itse piti vaikuttavan
puheen.
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978-952-234-605-6

sakari siltala

Talo ja torni

KÄÄNNET T Y Kaunokirjallisuus

Helsingin Työväenyhdistys 1884–2019
isbn 978-952-234-548-6
kari tarkiainen

Jonathan Franzen

Sade puhui latinaa

Maailman äärillä
isbn

Muisti- ja mielikuvia matkan varrelta
isbn 978-952-234-611-7

978-952-234-556-1

noora vaarala –
anton vanha-majamaa

Kirjallinen Kissakalenteri
2020

Television lapset

gtin 6429830004806

isbn

978-952-234-606-3

Éric vuillard

Päiväkäsky
isbn

978-952-234-613-1

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- JA MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ

Arto Forstén
puh. 050 4322 292

arto@siltalapublishing.fi

tiedotuspäällikkö

Reetta Ravi
puh. 0400 328 300

reetta@siltalapublishing.fi

FOREIGN RIGHTS

Sakari Siltala
puh. 041 436 2861 sakari@siltalapublishing.fi

KIRJATILAUKSET

Kirjavälitys Oy
faksi 010 345 1454
tai Arto Forstén

puh. 010 345 1520
kvtilaus@kirjavalitys.fi
puh. 050 4322 292

		

