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MARJO HEISKANEN

Omaa sukua
JUHANI BRANDER

Pertun Ritva
Räävittömän surrealistista lyhytproosaa  

suomalaisesta mielenmaisemasta

Bussia toista kesää ajava Irja keihästää kaksi eteläkarjalaista reikihoi-
tajaa. Laamasen Anu lähettää matkaselliin mitalin. Sen Irja vaihtaa 
myöhemmin kongilla tupakkaan ja peruukkiliimaan. Monivetoku-
ponkia täyttänyt pitkäaikaistyötön Harri repii varman voittolapun 
roskiin ja lentää vuoden sisällä kuumailmapallolla vuoristo-Kazak- 
stanin ympäri. 

Nopeatempoiset ja absurdit jutut kertovat myös karhun kaap-
paamasta Kekkosesta, uimapatjalla katoavasta perheenäidistä, itse-
tuhoisesta kilpikonnasta, pakkorukoilusta liikenneympyrässä ja kyl-
mäkön naurusta. Kielen leikkisyys ja anarkia rakentavat poikkeamia, 
erikoisia tulokulmia arkiseen ja näennäisen arkiseen. 

Branderin kuvaamassa maailmassa kaikki on päälaellaan eikä mi-
kään ole sitä miltä näyttää. 
Tunnelma on tummasävyi-
nen, mutta kaoottisuudes-
saan lohdullinen.

J U H A N I  B R A N D E R  (s. 1978) on 
julkaissut proosaa ja runoja sekä toiminut 
kulttuurikriitikkona. Vuonna 2014 hänet 
palkittiin Kritiikin punnuksella. Branderin 
esseeteos Miehen kuolema herätti ilmesty-
misvuonnaan paljon keskustelua. Vuonna 
2021 Brander julkaisi hyvän vastaanoton 
saaneen romaanin Silta yli vuosien.

”Juhani Brander on kirjoittanut  
onnistuneen ja vangitsevan suku-
polviromaanin. Branderin lausees-
sa ja kynässä on syvyyttä. Silta yli 
vuosien on yhtä eeppinen ja sielu-
kas kuin voimakas kuva mieheksi 
kasvamisesta Suomessa.”
– MARKUS MÄÄTTÄNEN, AAMULEHTI

”Brander pitää laajalle leviävää 
kertomustaan taitavasti koossa 
tavoittaen sen tavattoman moni-
kerroksiset säikeet hienosti.”
– KAISA KURIKKA, TURUN SANOMAT

KUVA: JUSSI VIERIMAA

-- niin tahdon kertoa

Marjo Heiskasen runoteoksen lyyrinen minä tekee sukuselvitystä 
ja pesänjakoa kirjavan perintönsä keskellä. Kertovaksi kokonaisuu-
deksi limittyvät runot, aforismit ja fragmentit liukuvat kielen eri 
rekistereistä toiseen. Sisäinen paine ohjaa ei-ehkä-aina-niin-luo-
tettavaa kertojaa, jonka muistikuvat ja mielteet risteytyvät tiheiksi 
ja todistusvoimaisiksi tunnekokemuksiksi. 

Omaa sukua on perhehistorian kuvittamaton laitos, värittämätön 
nide, jonka haikeana taustamusiikkina soi isän automatkoilla laula-
ma Rosvo-Roope.

M A R J O  H E I S K A N E N  on syntynyt 1963  
Lappeenrannassa. Hän on valmistunut Sibelius- 
Akatemiasta musiikin maisteriksi ja Helsingin yli-
opistosta valtiotieteiden kandidaatiksi opiskeltuaan 
muun muassa käytännöllistä filosofiaa, kotimaista 
kirjallisuutta ja johtamista. Pianistivuosiensa jälkeen 
hän on työskennellyt molempien taiteenalojen-
sa, musiikin ja kirjallisuuden, taiteenedistämis- ja 
edunvalvontatehtävissä ja vuodesta 2013 vapaana 
kirjailijana. Hänen esikoisromaaninsa Idiootin valinta 
oli HS-palkintoehdokkaana 2009 ja romaani Mustat 
koskettimet Savonia-ehdokkaana 2017. Heiskasen 
monipuolinen lajiskaala ulottuu taideproosasta ru-
nouteen (Äänes 2010) ja tietokirjallisuuteen (Kollaan 
kenttäpapin tarina 2012, Yhteen hiileen 2020).
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ANNA ENGLUND

Lautapalttoo
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A N N A  E N G L U N D  (s. 1980) on työs-
kennellyt liikunnan parissa yli 25 vuotta ja 
on koulutukseltaan elintarviketieteiden 
kandidaatti pääaineenaan mikrobiologia. 
Hän on työskennellyt myös divarin myy-
jänä ja opiskellut kirjoittamista Kriittisessä 
korkeakoulussa. Englund on mukana 
KOLME-kollektiivissa, joka työskentelee 
valokuvan, videotaiteen, äänitaiteen, käsi-
tetaiteen ja performanssin parissa. 

Englund käsittelee tulevaa 
olemattomuuttaan paitsi kirjoittamalla 
myös keräämällä kaapit täyteen kuolemaan 
liittyvää antiikkia. Lautapalttoo on hänen 
ensimmäinen romaaninsa.
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Kaunis esikoisromaani kuolemasta ja 
rajoja uhmaavasta rakkaudesta

Vuonna 1931 Pihlajassa Elena on arkkuverstaan 
perinteenjatkaja, miniä ja vaimo. Kuolema on ar-
kinen työtoveri ja elämä soljuu tutuissa uomis-
saan. Kun arkkua saapuu ostamaan erikoinen 
nainen Helsingistä, kaikki järjestykset menevät 
sekaisin. 

 Rakkaus on voima, joka muuttaa ihmistä, 
mutta mitä jää jäljelle, kun elämän raamit ovat 
rikki ja viimeisetkin kulissit poissa?

 Esikoisromaanissaan Lautapalttoo Anna Eng-
lund kuvaa elävästi 1930-luvun Pohjanmaata ja 
Helsinkiä sekä ajan sykettä, ihmiselämien kirjoa 
ja tapoja käsitellä kuolemaa. Kaiken keskellä kas-
vaa rakkaus.

Ote kirjasta Lautapalttoo

KUVA: JENNI HAILI

äänikirja isbn 978-952-388-095-5
e-kirja isbn 978-952-388-094-8

isbn 978-952-234-984-2   
kl 84.2  •   sid. (suojapäällinen)  •   200 sivua
Graafinen suunnittelu Elina Warsta
Ilmestyy syyskuussa

Elena yritti muuttaa puhetapaansa, lausua kauniimmin, kirjakielellä, olla kuulos-
tamatta niin maalaiselta, muttei siitä tahtonut tulla mitään. Olihan hän ennen-
kin helsinkiläisiä nähnyt, ei sen olisi pitänyt olla niin hankalaa. Mutta Lydiassa 
oli jotain, mikä sai Elenan yhtäkkiä unohtamaan kaiken.

Lydia astui lähemmäksi arkkua, katse kiersi samalla verstasta ympäri. Elena 
nosti kannen sivuun ja painoi kätensä pehmusteelle näyttääkseen kuinka lem-
peästi se antoi periksi.

– Se on hyvin kaunis, Lydia sanoi. – Olet taitava käsistäsi. Ajatella, tämä kaik-
ki mitä olet tehnyt, nähnyt ison vaivan, ja se menee maan alle.

– Kiitos. En ole ajatellut sitä tuolla tavalla.



äänikirja isbn 978-952-388-124-2
e-kirja isbn 978-952-388-123-5

isbn 978-952-388-060-3
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KARI HOTAKAINEN

Opetuslapsi

KUVA: LAURA MALMIVAARA

”Kuori minut luuhun saakka  
ja anna sitten uusi iho,  

joka on tehty karitsan nahasta ja  
kiivihedelmän karvakuoresta.”

Marian tähänastinen elämä kiertyy kolmen päivän 
aikana vyyhdiksi, jonka purkaminen ja selvittämi-
nen ajaa hänet hylätylle huoltoasemalle, entiselle 
työpaikalleen. Mukaansa hän sieppaa kolme ihmis-
tä, joilta vaatii synnintunnustusta. Poliisin Karhu-
ryhmä piirittää aseman. 

Opetuslapsi on raivoisa romaani osattomuudesta, 
kostosta ja yhteyden etsimisestä. Se kulkee trillerin 
kierroksilla, Marian sydämen pulssilla.

Kolmen päivän aikana Maria tekee tilit selviksi 
tavalla, joka pakottaa myös lukijan miettimään elä-
män tarkoitusta, keskiluokkaisen elämäntyylin on-
gelmia ja omaa osaansa yhden aikakauden viimei-
sellä kielekkeellä.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta Hota-
kaisen esikoiskirjan ilmestymisestä. Juhlavuoden 
kunniaksi hän julkaisee romaanin, joka ei katso 
taakse, vaan kohti. K A R I  H O TA K A I N E N  (s. 1957) aloitti kirjailijanuransa runoilijana. 

Hänen esikoiskokoelmansa Harmittavat takaiskut ilmestyi vuonna 
1982. Hänen teoksiaan on käännetty yli 20 kielelle.

Hotakainen on saanut muun muassa Topelius-palkinnon (2000), 
Finlandia-palkinnon Juoksuhaudantiestä (2003), Pohjoismaiden 
neuvoston kirjallisuuspalkinnon samaisesta romaanista vuonna 2004 
sekä Runeberg-palkinnon vuonna 2010 romaanista Ihmisen osa. Ihmi-
sen osalle myönnettiin vuonna 2011 myös arvostettu ranskalainen Prix 
Courrier International -palkinto parhaana käännöskirjana.

Ote kirjasta Opetuslapsi
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Vähän huimaa. Ohimossa tykyttää. Käve-
len ihan hiljaa tyynnyttääkseni itseni. Pal-
jon on tapahtunut lyhyessä ajassa, varsinkin 
kun tätä ennen ei tapahtunut juuri mitään. 
Uuden maailman luominen on sotkuista 
hommaa, mutta uskon, että kaikki vielä ta-
saantuu ja käy parhain päin. Ei kannata kii-
rehtiä, vaikka ehkä syytä olisi. En tosin usko, 
että sijaisvanhempani kykenevät toimimaan 
vielä pitkään aikaan. Sidoin heidät hyvin, ja 
heidän vammansa varmasti hidastavat asioi-
den kulkua. Pidän ikävänä sitä, etteivät he 
halunneet tehdä synnintunnustusta, vaikka 
olen kuullut heidän monissa tilaisuuksissa 
rukoilevan. Nyt tiedän, että se kaikki on ol-
lut velvollisuudentuntoista suun aukomista, 
tyhjää ja merkityksetöntä.

Romaanista Tarina (2020)  
kirjoitettua:

”Hotakainen on jälleen kirjoittanut 
teoksen, jonka raaka nykymeno ansait-
see.” 
– EIJA KOMU, KESKISUOMALAINEN

”Dystopian luomiseksi Hotakaisen ei ole 
tarvinnut keksiä, kärjistää vain. Romaani 
ironisoi sitä, miten pinnallisia, typeriä 
ja merkityksettömiä asioita pidetään 
tärkeinä hyvinvoinnin ja menestyksen tai 
ylipäätään elämän kannalta.” 
– OUTI HYTÖNEN, SUOMEN KUVALEHTI

”Tarina kulkee hienolla ja taitavalla lauseella, ajoittain 
pitkillä virkkeillä rytmittyen, ilmaukset ovat osuvasti 
kekseliäitä ja huvittavia. Hahmotus ja havainnointi on 
terävää ja tarpeellisissa kohdissa ivallista tai empaatti-
sen ymmärtävää. Hotakainen rakentaa Tarinassaan ta-
rinaa erinomaisesti.”   
– KAISA KURIKKA, TURUN SANOMAT
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VILJA-TUULIA  
HUOTARINEN

Drive-in

RAAKEL LIGNELL

Kevätuhri

9 s y k s y  2 0 2 2

isbn 978-952-388-061-0   
kl 84.2   •   sid. (suojapäällinen)  •   300 sivua
Graafinen suunnittelu Jenni Saari
Ilmestyy syyskuussa
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RAAKEL LIGNELL (s. 1966) on valmistunut Sibelius-Akatemiasta 
solistiselta osastolta musiikin maisteriksi. Viulistivuosiensa jälkeen 
hän on työskennellyt tuottajana, tv-toimittajana ja -juontajana 
sekä kolumnistina eri medioissa. Hän on aiemmin kirjoittanut 
kolme tietokirjaa. Vuonna 2019 hän kirjoitti Älä sano että rakastat 
-teoksen, joka on yhä suosittu äänikirja. Lignellillä on viisi aikuista 
lasta sekä kolme lastenlasta, ja hän asuu Sipoossa aviomiehensä 
ja kahden koiransa kanssa.

Romaani ihmiskohtaloista musiikin maailmassa

Rebekalla on kaikki, mistä hän nuorena haaveili: kansainväli-
nen ura kapellimestarina ja perhe, tyylikäs ja luotettava aviomies 
Erik, kepeyttä ja iloa pulppuava 5-vuotias Ester sekä täysi-ikäi-
syyttä lähestyvä Frida Erikin ensimmäisestä, tragediaan päätty-
neestä liitosta. 

Rebekalle pääroolissa pysyy kuitenkin aina musiikki. Musiikki 
on pyhin, se on kieli, jota Rebekka parhaiten osaa ja ymmärtää.

Hän harjoituttaa Stravinskyn Kevätuhria.  Balettimusiikin 
manaava, pakanallinen rytmiikka sinkoutuu kohti kliimaksia, 
uhrilahjaa; tyttö, valittu, tanssii itsensä kuoliaaksi.  Orkesterin 
soolosellistin koesoitoista käynnistyy kierre, jossa Rebekan oman 
elämän perustukset järkkyvät.

Kepeän ja värikylläisen pinnan alta alkaa paljastua tummia 
sävyjä: kipua, menetystä ja häpeää, joka on siirtymässä sukupol-
velta toiselle. Koko perhe joutuu kasvokkain oman elämänsä val-
heiden ja piilotettujen, tiedostamattomien petosten kanssa.

Kevät on vaarallista aikaa.

”Kjartan oli huutanut, että heidän 
oli valittava suunta. Suunta oli 

pakko valita, ja sen jälkeen siihen  
suuntaan oli edettävä, sillä tavalla 
Islannissa toimittiin hiekkamyrs-
kyssä keskellä avointa paikkaa,  

se oli ainoa tapa toimia.”

Geologi Ella on tottunut tutkimaan 
kiviä. Kivien perässä hän on matkus-
tanut Islantiinkin – vaikka oikeas- 
taan myös erään sydämen perässä. 
Ella on heitä, jotka jäävät jumiin, 
pysähtyvät paikalleen, istuvat vielä 
valojen sytyttyä elokuvateatterissa ja 
toivovat, että elokuva jatkuisi yhä. 

Ellan elämässä koittaa käänne-
kohta, kun hänen siskontyttärensä 
Vala saapuu vauvoineen Islantiin ai-
keenaan toteuttaa hullu unelma: hän 
haluaa rakentaa tuulen pieksämälle 

V I L J A -T U U L I A  H U O TA R I N E N 
on kirjailija, joka on asunut viime vuo-
det vuoroin Reykjavíkissa ja vuoroin 
Helsingissä. Häneltä on julkaistu 
runoutta ja proosaa, viimeisimpänä 
runokirja Omantunnon asioita (2020) 
ja romaani Niin kuin minä heidät näin 
(2018). Hänet on palkittu mm. Kalevi 
Jäntin palkinnolla, Anni Swan -mita-
lilla ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
Finlandialla, ja hänen teoksiaan on 
käännetty useille kielille. Syksyllä 2022 
saa ensi-iltansa Huotarisen romaanin 
valoa valoa valoa (2011) pohjalta käsi- 
kirjoitettu elokuva. 

KUVA: MIKKO PALONKORPI

”Näyttelyn kivien sisään oli pur-
sotettu etanadynamiittia. Ne hal- 
kesivat, noin vain, katsojien sil-
mien edessä, mutta tietysti arvaa-
mattomalla vauhdilla, hitaasti, päi- 
vien kuluessa. Ella näki kivenpuo- 
likkaita lattialla. Ruskeiden ja har-
maiden kivien sisältä oli paljastu-
nut meheviä, kosteita, öljyisiä mi-
neraalikiteitä. Loistavia, ihan.”
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saarelle drive-in-elokuvateatterin. Vaikka Valan suunnitelmat ravistelevat Ellaa, 
kysymys kuuluu: mitä muuta tulevaisuus olisikaan kuin hullu unelma? Lopulta 
Ella huomaa, että samoin kuin kivien kohdalla, liikkumattomuuden tuntu elä-
mässä ei tarkoita sitä, etteikö liikettä olisi ollut. Ja etteikö huomaamattaan olisi 
voinut saapua perille.

Drive-in on sielukas romaani, kuin kaunis lumisadepallo, jota ravistaessa ih-
meet asettuvat uuteen asentoon ja sydämet vaeltavat paikoilleen muutosten kes-
kellä.  



äänikirja  isbn 978-952-388-080-1
e-kirja isbn 978-952-388-081-8

AILA MERILUOTO
(toim. Anna-Liisa Haavikko)

En minä vielä pääty
Päiväkirja vuosilta 2008–2010

AKI OLLIKAINEN

Kristuksen toinen tuleminen

isbn 978-952-234-788-6 
kl 84.2  •   sid. (suojapäällinen)  •   180 sivua
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A K I  O L L I K A I N E N  (s. 1973) opiskeli Jyväskylän yliopistossa 
pääaineenaan yhteiskuntapolitiikka. Valokuvaajan ammattitut-
kinnon hän suoritti vuonna 2007, ja hän on aiemmin tehnyt muun 
muassa toimittajan töitä. Ollikaisen esikoisteos Nälkävuosi (2012) 
sai Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja nousi Finlandia-
palkintoehdokkaaksi. Teos valittiin myös kansainvälisen Man Booker 
-palkinnon ehdokkaaksi 2015. Siim Liivikin kanssa kirjoitettu elämä-
kerta Fuck You Liivik ilmestyi vuonna 2021.

Jumalallisia ilmestyksiä rajamailla

Kesken maaseutukiertueensa syksyllä 1914 oopperatenori Aarne Oden saa veren-
syöksyn, josta hän vaivoin selviää hengissä. Aarnella todetaan tuberkuloosi. Hänet 
passitetaan keuhkotautiparantolaan, kuoleman rajalla riutuvien valtakuntaan.

Samaan aikaan pohjoisessa syrjäkylässä saarnamies ja talollinen Kustaa Antto-
lan mikkelinpäivän rukousseurojen valmisteluihin tulee ikävä katkos, kun Kustaa 
yllättää kylähullun Näärä-Viljaamin ryypiskelemästä navetastaan. Suutuspäissään 
Kustaa pieksee Viljaamin pahanpäiväisesti. Seuroissa Kustaan elämä suistuu rai-
teiltaan, kun Kristus ilmestyy ikkunan taakse kuuntelemaan hänen saarnaansa.

Parantolasta hengissä selvinnyt Aarne päätyy hänkin pohjoiseen, valvomaan 
Venäjän keisarikunnan sotatarvikekuljetuksia Jäämeren rannalta suuriruhtinas-
kunnan pohjoisimmalle rautatiepysäkille. Kun kevät koittaa, kohtaa Aarne erä-
maajärven rannalla Kristuksen, jonka kanssa hänellä on yhteistä enemmän kuin 
arvaakaan. Ja pian Kustaa Anttolan pihamaalle ilmestyy kaksi Kristusta.

Miten ihminen näkee itsensä, kun joutuu luopumaan siitä, minkä varaan on 
minäkuvansa rakentanut ja häntä määrittäväksi piirteeksi kohoaa sairaus? Entä 
miten hän näkee kuolemantaudin merkitsemät lähimmäisensä? Mitä tapahtuu 
vanhurskaalle saarnamiehelle, kun kauan odotettu Kristus astuu hänen eteensä 
kaikkein viheliäisimmän olennon hahmossa? 

Aki Ollikaisen neljännen romaanin tiivis muoto kasvaa lyyrisen kielen an-
siosta kokoaan suuremmaksi. Yksittäiset kohtaukset ovat kuin ekspressionistisia 
maalauksia, jotka kurkottavat näkyvän maailman tuolle puolen.

”Minussa itää. Kasvaa. Vihloo. Koko ajan.”

Syksyllä 2008 Aila Meriluoto on pyörityksessä: Heikki Kujanpään 
ohjaama elokuva Putoavia enkeleitä tulee ensi-iltaansa. Lauri Viidan 
ja Aila Meriluodon rakkaudesta ja avioliitosta kertova filmi on suuri 
menestys, ja 84-vuotiasta kirjailijaa vedetään julkisuuteen. Samaan 
aikaan Aila kirjoittaa puhtaaksi päiväkirjojaan ja valmistelee nii-
tä julkaisukuntoon. Tekeillä on myös elämäkerta, jota Panu Rajala 
kirjoittaa. Syntyy runoja, ja ensimmäinen lapsenlapsenlapsi. Näkö 
heikkenee, monenlaiset vaivat kurittavat, mutta yllättäen alkava rak-
kaussuhde tuottaa villiä iloa.

”Olen tutustunut A:han intensiivisemmin ja intiimimmin näiden 
muutamien viikkojen aikana. Myös unelmia myöten, mitä lie tässä 
mukana. Jonkinlaista rakkautta? Ei ikinä!”

Ja kuukautta myöhemmin: ”Totta kai me olemme rakastuneita, 
jopa intohimoisia, suureksi hämmästyksekseni, tässä iässä.”

”Mutta minä olen (ehkä) nyt sitoutunut, luopunut tosi kivisistä 
muureistani, jotka olen pystyttänyt koko loppuelämäni varalta. Enkä 
minä halua sitoutua. En hemmetti tässä elämäni vaiheessa (lopus-
sa?), en tosi hemmetissä!

Ja kuitenkin minä olen tavallaan antautunut.
Hei – nyt meni pieleen! – uskaltautunut.”

A I L A  M E R I L U O T O  (1924–2019) piti päiväkirjaa koko elämänsä 
ajan. Hän julkaisi kolme nidettä päiväkirjoistaan: Lasimaalauksen 
läpi (WSOY 1986), Vaarallista kokea (WSOY 1996) sekä Tältä kohtaa 
(Siltala 2010). Teossarja on kärventävä dokumentti suoraan kohdal-
ta, siitä mikä tapahtuu. Nyt sarja täydentyy Aila Meriluodon häikäi-
lemättömän suorasukaisella vanhuudenvuosien päiväkirjalla. KUVA: LAURA MALMIVAARA
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SARI RAINIO – JUHA RAUTAHEIMO

Vaeltavat vainajat
Mortui non silent II

Henkirikos heittää pitkät varjot

On maaliskuinen aamuyö vuonna 2010. Rikoskonstaapelit 
Minna Perkola ja Tommi Pohjalainen seisovat Tattarisuolla ja 
katselevat edessään seisovaa asuntovaunua. Hyytävässä yössä 
satelee hiljalleen lunta, asuntoauton avonaisessa oviaukossa 
retkottaa verinen ruumis. 

Ensimmäinen vainajaan liittyvä mysteeri hämmentää po-
liiseja jo ennen kuin aamu ehtii valjeta: miten on mahdollis-
ta, että kymmenen vuotta sitten kuollut ihminen makaa nyt 
puukotettuna Tattarisuolla? Kuka loppujen lopuksi oli tämä 
erakon elämää viettänyt keski-ikäinen mies? 

Kun rikosylikonstaapeli Ville Karilan luotsaama murha-
ryhmä alkaa oikeuslääkäri Viola Kaarion avulla selvittää suo-
rasukaiselta ryöstömurhalta vaikuttavaa rikosta, paljastuu sen 
taustalta vähitellen vuosikymmenien takainen tragedia, joka 
herättää henkiin myös Karilan omat nuoruusmuistot.

Mortui non silent -sarjan toisessa osassa seurataan rikos-
tutkinnan lisäksi verkon kiristymistä sarjan ensimmäisessä 
osassa esiintyneen vaarallisen auervaaran, Tapani Hellevirran 
ympärille. Onko paha vihdoin saamassa palkkansa ja auer-
vaara kohtaamassa tekojensa seuraukset?

Ote kirjasta Vaeltavat vainajat

äänikirja isbn 978-952-388-084-9
e-kirja isbn 978-952-388-085-6

isbn 978-952-388-064-1   
kl 84.2  •   sid. (suojapäällinen)  •   400 sivua
Graafinen suunnittelu Elina Warsta
Ilmestyy syyskuussa
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S A R I  R A I N I O  (s. 1975) on Kustannus- 
osakeyhtiö Siltalan toimituspäällikkö.  
Hän on työskennellyt kotimaisen kauno- 
kirjallisuuden kustannustoimittajana 
vuodesta 2000 alkaen. Rainio asuu avio-
miehensä kanssa Helsingissä, harrastaa 
Kaivopuiston rannassa kävelemistä, ahmii 
dekkareita sekä kirjoina että tv-sarjoina 
ja toivoo törmäävänsä Tähtitorninmäellä 
jonakin päivänä komisario Palmuun. 

Lakanoiden keskellä seisova ihminen 
liikahti hieman, vaihtoi painoa jalalta 
toiselle. Hän mietti kuumeisesti. Vie-
lä oli aikaa valita. Joitakin kymmeniä 
sekunteja. Ehkä jopa kokonainen mi-
nuutti. Tai sitten ei yhtään sekuntia. 
Kuka tahansa saattoi tulla hakemaan 
täältä pyykkejään millä hetkellä hy-
vänsä. 

Kun ullakon ilmaa veti syvään si-
säänsä, sekoittui puhtaiden lakanoi-
den tuoksuun hento henkäys äsket-
täin poltetun savukkeen hajua. Sen 
savukkeen palaessa oli kaikki ollut 
vielä hyvin. Nyt, jos erehtyi laskemaan 
katseensa puistoon antavasta ikku-
nasta alemmas, lattian tasolle, osuivat 
silmät vääjäämättä tummana kiiltele-
vään verilätäkköön, josta lähtevät raa-
haamisjäljet... 

Ei. Älä katso. Älä mieti. Vaihtoehtoja 
on vain yksi, eikö niin?

Keltainen Colt, laadukas ja luotet-
tava, ei pettänyt tälläkään kertaa. Se 
syttyi ensimmäisellä yrittämällä. Yhtä 
helposti syttyi ohueksi hiutuneen la-
kanan alakulma. Oranssiin vivahtava 
liekki kasvoi nälkäänsä peittelemättä, 
kohosi ahneena ylöspäin, tarttui seu-
raavaksi pyykkinaruun ja hyppäsi 
vaivatta viereiseen lakanaan. Hetken 
kuluttua ensimmäinen pyykkinaru 
katkesi, palavat lakanat putosivat ki-
pinöitä lennätellen lattialle ja peitti-
vät tulisilla helmoillaan alapuolellaan 
makaavan ruumiin. 

Vuoden johtolanka -ehdokkaaksi nousseesta Vainajat eivät vaikene 
-dekkarista sanottua:

KUVA: LAURA MALMIVAARA

J U H A  ” H E R M O ” R A U TA H E I M O  
(s. 1952) työskenteli ensin tutkijana ja 
myöhemmin tutkinnanjohtajana väki-
valtarikosyksikössä yhteensä 40 vuoden 
ajan. Eläkkeelle hän jäi vuonna 2015. 
Nykyään Rautaheimo asuu vaimonsa 
kanssa Keravalla, harrastaa kuorolaulua 
ja purjehtimista ja pohtii silloin tällöin, 
tuliko koskaan Senaatintorin kulmilla 
vanhassa rikospoliisin päämajassa työs-
kennellessään  törmänneeksi  
komisarioon nimeltä Frans J. Palmu. 
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”Minulle romaani oli silkkaa 
tarinan lumoa!” 
– KIRJA VIEKÖÖN! -BLOGI

”Lämminhenkisessä 
kirjassa on nostalgista 
tunnelmaa ja vanhan ajan 
eleganssia.” 
– ILTA-SANOMAT

”Kirja on todellinen herkku 
cozy crimen ystäville, suo-
sittelen!” 
– KIRJOIHINSUKELTAJA-BLOGI



KUVA: LAURA MALMIVAARA

isbn 978-952-388-065-8    
kl 84.2  •   sid. (suojapäällinen)  •   320 sivua
Graafinen suunnittelu Jussi Karjalainen
Ilmestyy syyskuussa 

EEVA TURUNEN

Sivistynyt ja  
miellyttävä ihminen

E E VA  T U R U N E N  on tamperelais- 
syntyinen, Helsingissä asuva kirjailija ja  
arkkitehti. Hänelle myönnettiin vuonna 
2018 Helsingin Sanomien kirjallisuuspal- 
kinto esikoisproosateoksesta Neiti U muis- 
telee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa.  
Teos oli myös Runeberg-palkintoehdok- 
kaana. Turusen esikoisnäytelmä Muutama 
sana Ullasta valittiin Lea-palkintofinalistiksi 
vuonna 2015, ja se on käännetty saksaksi ja 
italiaksi. Turunen soittaa yhtyeissä ja tekee 
toisinaan äänikirjallisuusesityksiä.

Mitä tehdä, kun rakas ukki on kuollut ja uurna pitää vali-
ta, ukin talo tyhjentää sekä hautajaiset järjestää – ja samaan 
aikaan työelämä vaatii omansa, parisuhde on kriisiytymässä 
ja päänsisäinen puhe riistäytyy jatkuvasti omiin ulottuvuuk-
siinsa? Tähän kysymykseen etsii vastausta Turusen teoksen 
valloittava kertoja, joka yrittää suoriutua kaikesta täydellises-
ti, mutta tulee siinä sivussa huomanneeksi, ettei mistään voi 
koskaan suoriutua täydellisesti.

Kertoja on perinyt ukilta arkkitehdin ammatin ja vähän 
muutakin. Hän kuitenkin vastustaa porvarillisen ukin kon-
servatiivisuutta toinen jalka tiukasti marginaalissa – mutta 
joutuu myöntämään, että vahinko on jo tapahtunut: arvot 
virtaavat sukupolvissa eteenpäin, halusi tai ei.

Eeva Turunen tekee uudella teoksellaan romaanitaiteelle 
saman kuin palkitulla esikoisteoksellaan Neiti U novellitai-
teelle: taivuttaa sen täysin omakseen. Lukijan nautinnollisek-
si osaksi jää nauraa ja ehkä vähän itkeäkin, ihastua ukkiin, 
sydämistyä ukkiin, rakastua kertojaan, yllättyä jokaisella si-
vulla ja huomata kirjan luettuaan, että sen haluaa lukea heti 
uudestaan. Tätä ilakoivammin ja liikuttavammin ei sukupol-
vien välisestä kiintymyksestä ja kuilusta voi kirjoittaa.

Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa 
-teoksesta sanottua:

”Eeva Turusen teosta lukiessa joutuu luopumaan totunnaisista luku- 
tavoistaan, päästämään itsensä ja päänsä irti; sen tehtyään saa kolmen 
ruokalajin aterian sijaan pöydän täynnä mitä erilaisimpia, eksoottisia  
ja herkullisia aineksia, jotka palkitsevat mielen ja kielen.” 
– HANNELE PUHTIMÄKI, KIILTOMATO
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Ote kirjasta Sivistynyt  
ja miellyttävä ihminen

uurnaprojekti on polkaistava käyntiin kiireen vilkkaa
ensin on kolmen päivän kartoitusvaihe
sitten koittaa kahden päivän suoran toiminnan vaihe
asia kerrallaan, sanon itselleni, kun mieleen nousee
       epävarmuutta hautakivikirjaimista
sanoin ukille, että kirjaimet mahtuvat vanhaan
       hautakiveen, mutta mahtuvatko ne todella?
valheiden verkko
älä mieti sitä – älä mieti mitään

14 s i l t a l a

 • • • • • KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS



KUVA:KUVA: ALGIMANTAS ALEKSANDRAVIČIUS

Alkuteos: Jelgava 94
Suomentanut Annika Suna
isbn 978-952-234-945-3   
kl 84.2  •   sid. (suojapäällinen)  •   280 sivua
Graafinen suunnittelu Safa Hovinen
Ilmestyy lokakuussa

äänikirja isbn 978-952-388-130-3
e-kirja isbn 978-952-388-131-0

Liettuankielinen alkuteos:  Vilniaus Pokeris
Suomentanut Urtè Liepuoniute  
ja Per Länsman 
isbn 978-952-234-946-0
kl 84.2  •   sid. (suojapäällinen)  •   300 sivua
Graafinen suunnittelu Tuula Mäkiä
Ilmestyy lokakuussa

äänikirja isbn 978-952-388-127-3
e-kirja isbn 978-952-388-128-0

RIČARDAS GAVELIS

Vilnan pokeri
JĀNIS JOŅEVS

Doom 94

Liettualainen fantasmagoria

Muutama viikko Berliinin muurin murtumisen jälkeen 
marraskuussa 1989 Liettuan sosialistisessa neuvostotasa-
vallassa julkaistiin kirjallinen pommi: elämää rautaesiri-
pun toisella puolella valottava ja järjestelmää avoimesti 
kritisoiva romaani Vilnan pokeri. Ričardas Gavelisin teos 
rikkoi kaikki vakiintuneet liettualaisen kirjallisuuden kri-
teerit ja standardit.

Vilnan pokeri on postmoderni, älyllinen, psykedeelinen 
fantasmagoria neuvostoparanoiasta ja sukupolvien identi-
teettitraumoista, järjestelmän hulluudesta, rinnakkaistodel-
lisuudesta ja epätoivosta. Kirja kuvaa päähenkilö Vytautas 
Vargalysin elämää ja rakkautta 1970-luvun Neuvosto-Liet-
tuassa, vankileirillä vietettyjä vuosia sekä ikuista  Vilnaa, 
kaunista mutta haavoittunutta legendojen kaupunkia. 

Romaanin suuri metafora kiteyttää sorto- ja pakkoval-
tajärjestelmän alla homo lithuanicusin kohtalon: ”Meidän 
elämämme on loputon Vilnan pokeri, jonka kortteja kuo-
lema sekoittaa ja jakaa pilkallisesti virnistellen.”

R I Č A R D A S  G AV E L I S  (1950–2002) valmistui fyysikoksi 
Vilnan yliopistosta 1973 ja työskenteli Liettuan Tiedeakatemian 
fysiikan osastolla 1973–1977, mutta ryhtyi sitten journalistiksi ja 
kirjailijaksi. Hänen tuotantoonsa kuuluu useita novelli- 
kokoelmia ja romaaneja, joista tärkein on Vilnan pokeri. Hän 
yhdistelee tuotannossaan fantasiaa, erotiikkaa, filosofisia 
pohdiskeluja ja tarkkanäköistä psykologiaa. 

Alas lyökää koko vanha maailma

Jelgavan kaupunkiin sijoittuva romaani kertoo 1990-lu-
vun nuorisosta keskellä uutta humalluttavaa aikaa, jolloin 
Neuvostoliitto on romahtanut ja päästänyt latvialaiset va-
pauteen. 

Romaanin päähenkilö on teini-ikäinen Jānis, arka poi-
ka, jonka elämä saa uuden suunnan, kun hän löytää ensin 
Nirvanan ja sitten kotikaupunkinsa rajut metallipiirit. Jā-
nis ja hänen uudet ystävänsä heittäytyvät suorin vartaloin 
vaihtoehtokulttuurin syleilyyn, raskaiden kitaroiden, alko-
holin ja yleisen sekoilun pariin. 

Elämän, vapauden ja aggressiivisen musiikin puolesta 
väkevästi todistava kasvukertomus on samalla särmikäs 
ajankuva uudelleenitsenäistyneen Latvian etsikkovuosista. 
Kirja oli ilmestyessään 2013 myynti- ja arvostelumenestys. 
Se on käännetty useille kielille, ja vuonna 2019 romaanin 
pohjalta tehtiin elokuva alkuperäisellä nimellä Jelgava 94.

J Ā N I S  J O Ņ E V S  (s. 1980) on latvialainen kirjailija, joka on 
opiskellut kulttuurintutkimusta ja tehnyt kirjailijanuransa ohella 
myös kääntäjän, kriitikon ja copywriterin töitä. Vuonna 2014 
Joņevs voitti läpimurtoromaanillaan Euroopan unionin kirjalli-
suuspalkinnon.
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Suomentajat:
U R T Ė  L I E P U O N I Ū T Ė  (s. 1991) on kääntäjä ja suomalaista 
kirjallisuutta maailmalla edustava kirjallisuusagentti, joka 
on liettuantanut lukuisia romaaneja ja tietokirjoja, mm. 
Timo K. Mukan, Sofi Oksasen ja Laura Lindstedtin teoksia. 
P E R  L Ä N S M A N S  (s. 1984) on opettanut suomen kieltä 
ulkomaalaisille ja toiminut freelance-kääntäjänä.

Suomentaja:
A N N I K A  S U N A  on opiskellut latvian kieltä ja opettanut 
latvialaista kirjallisuutta ja kulttuuria Helsingin yliopistolla. Hä-
nen viimeisin suomennoksensa on latvialaisen nykyrunouden 
kokoelma Jos unohdat oman nimesi.



Alkuteos: Een film met Sophia
Suomentanut Mari Janatuinen
isbn 978-952-388-003-0 
kl 84.2  •   sid. (suojapäällinen)  •   290 sivua
Graafinen suunnittelu Susanna Appel
Ilmestyy elokuussa

äänikirja isbn 978-952-388-106-8
e-kirja isbn 978-952-388-107-5

Alkuteos: djupa kärlek ingen (2016)
Suomentanut Jyrki Kiiskinen
isbn 978-952-234-860-9    
kl 82.2  •   nid. (liepeet)  •   150 sivua
Graafinen suunnittelu M-L Muukka
Ilmestyy elokuussa

ANN JÄDERLUND

syvä rakkaus ei ketään
HERMAN KOCH

Pääosassa 
Sophia

”Voitko sanoa jotain valosta?”

Ann Jäderlund on muovannut teoksensa kahdes-
tatoista vuosina 1992–2015 kirjoittamastaan runo-
sikermästä. Tämä hienostunut kokonaisuus luotaa 
kehon aistillisuutta, nautintoa ja kipua runouden 
keinoin. Sen keskiössä on rakkauden yksinäisyys: 
sydämen pohjasta rakastaminen on sitä, ettei voi 
rakastaa ketään. Jäderlundin lyriikka on hauras-
ta mutta vahvaa, mystistä mutta kutsuvaa, välillä 
brutaalia mutta aina tavattoman kaunista.

Ann Jäderlund on katseen runoilija. Silmän ja 
näkemisen lisäksi keskeisiä motiiveja ovat vesi, 
puut, valo ja värit. Myös rakkaus on hänen maa-
ilmassaan näkemistä: ”Olet tuntematon / mutta 
minä / näen sinut.” 

Jäderlundin runokieli ankkuroituu vahvasti 
fyysiseen maailmaan mutta pakenee haltuunot-
toyrityksiä. Siitä väreilee tavaton voima. Lukijalle 
kokemus voi olla käsittämätön, kaunis ja kauhea.

A N N  J Ä D E R L U N D  (s. 1955) debytoi vuonna 1985 
fragmentaarisella runokokoelmalla Vimpelstaden.  Toi-
nen kokoelma Som en gång varit en äng käynnisti suuren 
kulttuuridebatin, joka jätti pysyvän jäljen ruotsalaiseen 
runouteen. Jäderlund on julkaissut kymmenkunta ru-
nokokoelmaa ja kaksi lastenkirjaa ja ruotsintanut Emily 
Dickinsonin runoja.

Vaikuttava romaani  
ihmismielen pimeästä puolesta, 

nuoruuden lumosta ja  
kitkerästä totuudesta:  
parhaat vuodet ovat  

auttamatta takanapäin 

Uudenvuodenaatto Amsterdamissa. 
Elokuvaohjaaja Stanley Forbes ma- 
leksii kotonaan ja yrittää keksiä te-
kosyytä, jonka varjolla jättäytyä pois 
juhlaillalliselta. Hän saa tekstiviestin 
ystävältään, joka on huolissaan tyttä-
restään: Tiedätkö, missä Sophia on?

Forbes on tunnettu hollantilainen 
ohjaaja, joka on tehnyt pitkän uran 
Yhdysvalloissa. Comebackina Hol-

KUVA: MAARTEN KOOLS

lannin elokuvamaailmaan ohjaaja on tekemässä uutta elokuvaa, jonka pääosaan 
hän ehdottomasti haluaa ystävänsä alaikäisen tyttären. 

Forbes esiintyy Sophian ”isähahmona”, mutta kuvausten edetessä hänen mo-
tiivinsa käyvät yhä epäselvemmiksi. Kun Forbesille selviää raskauttava yksityis-
kohta Sophian ja toisen näyttelijän välisestä suhteesta, on hän vaikean päätök-
sen edessä. Jäädäkö vai paeta tilannetta, jonka on itse keittänyt kokoon? Mistä 
hänen pakkomielteensä nuoreen näyttelijättäreen juontuu, ja mitä hän todella 
elokuvalta haluaa?

Kochin lukijat huomaavat jälleen kerran, ettei mikään ole sitä miltä näyttää.

 • • • • • KÄÄNNET T Y KAUNOKIRJALLISUUS
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Suomentaja:
J Y R K I  K I I S K I N E N  (s. 1963) on helsinkiläinen 
runoilija, joka palkittiin Göran Sonnevin Valtameren 
suomennostyöstä Yleisradion Kääntäjäkarhulla. Hän on 
kääntänyt kolmikymmenvuotisella urallaan muun muas-
sa Tua Forsströmin, Peter Mickwitzin ja Claes Andersso-
nin runoteoksia.
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H E R M A N  K O C H  (s. 1953) on hollan-
tilainen kirjailija, kolumnisti ja näyttelijä. 
Hänen läpimurtoteoksensa Illallinen 
(2012) menestyi hyvin myös Suomessa, 
sen käännösoikeudet myytiin 30 maa-
han ja siitä tehtiin Richard Geren täh-
dittämä samanniminen elokuva. Muut 
Kochilta suomennetut teokset ovat 
Lääkäri (2013), Naapuri (2015), Pormestari 
(2017) ja Suomen päivät (2020). 

Suomentaja:
M A R I  J A N AT U I N E N  on suomen-
tanut Herman Kochin kirjojen lisäksi 
mm. Rutger Bregmanin ja Eva Meijerin 
teoksia. Vuonna 2021 hän oli ehdolla J. 
A. Hollon palkinnon saajaksi Bregmanin 
paljon kiitosta saaneen Hyvän historian 
suomennoksesta.



EVA MENASSE

Dunkelblum

Alkuteos: Dunkelblum
Suomentanut Raija Nylander
isbn 978-952-388-052-8   
kl 84.2  •   sid. (suojapäällinen)  •   495 sivua
Ilmestyy syyskuussa

Ote kirjasta Dunkelblum

äänikirja isbn 978-952-388-117-4
e-kirja isbn 978-952-388-118-1

Pikkukaupungin salaisuudet

Elokuu 1989. Rautaesirippu repeilee. Un-
karin rajalla sadat itäsaksalaiset pakolaiset 
janoavat pääsyä Itävallan puolelle. Rajan 
unelias pikkukaupunki Dunkelblum alkaa 
havahtua vuosikymmenien unohduksesta. 
Idyllisen julkisivun taakse kätkeytyy ri-
kos, jonka kaupunkilaiset toivoivat jo iäk-
si torjuneensa. Nyt alkaa tapahtua: nuori 
nainen katoaa, arvoituksellinen vierailija 
kyselee outoja kysymyksiä, opiskelijat 
kaivavat unohtuneen juutalaisen hautaus-
maan esiin. 

Terävän huumorin ja jännityksen kei-
noin Eva Menasse rakentaa suuren histo-
riallisen panoraaman pienen kaupungin 
perspektiivistä ja kertoo, miten asukkaat 
käsittelevät historiallista syyllisyyttä.

Dunkelblum on mustanpuhuvan koo-
minen eepos maiseman haavoista, ihmis-
sielusta ja muistista. 

E VA  M E N A S S E  (s. 1970 Wienissä) aloitti journalistina ja 
debytoi kirjailijana vuonna 2005. Hänen monipuolisesti palkittuun 
tuotantoonsa kuuluu niin romaaneja, kertomuksia kuin esseitä. 
Viimeiset 20 vuotta hän on asunut Berliinissä.

Minkäs teet, kun olet täältä kotoisin, paitsi että toimit 
toiste paremmin. Näin Flocke oli aamupäivällä sanonut 
heidän syödessään paistettuja kananmunia ja paahtolei-
pää. Sinä olet siis niitä aktivisteja, Lowetz oli vastannut, 
joo, se semmonen taitaa olla tätä nykyä kovassa huu-
dossa. Flocke oli vain nauranut, nauranut ystävällisesti 
ja huitaissut kädellään, mikä jäikin sitten ainoaksi kom-
mentiksi.

Ulkona punatukkainen pormestari, joka muistutti 
Lowetzin mielestä murmelia käsiensä lystikkään, anovan 
asennon takia, astui väkijoukon eteen ja antoi jonkinlaisen 
selityksen asiasta. Sen Lowetz toki halusi kuulla. Niinpä 
hän nousi autosta ja liittyi uudestaan muiden joukkoon.

… vaikuttaa tällä hetkellä yksittäiseltä löydöltä, mutta 
paikkaa tutkitaan tietenkin vielä laajemmaltikin, Koreny 
sanoi juuri sillä hetkellä. Se ruumis…

Naisen ruumis, huusi joku kimakalla äänellä.
Koreny aloitti lauseen alusta, kasvot ilmeettöminä: Se 

miehen tai naisen ruumis kaivetaan siis ylös ja viedään 
Kirschensteinin oikeuslääketieteen laitokselle. Siellä se 
pyritään tunnistamaan, joskin tällä hetkellä arvioidun, 
monta vuosikymmentä kestäneen luiden lahoamisen ta-
kia…

Se on Neulag, väitti Joschi kovalla äänellä. Koreny 
keskeytti puheensa. Joschi tuijotti haastavasti pormesta-
ria, tupakka toisessa suupielessä. Koreny jatkoi: Näiden 
maallisten jäännösten perusteella, jotka tänään löydettiin 
Rotensteinwieseltä ja niin ollen Dunkelblumin kunnan 
alueelta, ei vainajan henkilöllisyydestä pystytä syyttä-
jän mukaan sanomaan vielä yhtikäs mitään. Joudumme 
odottamaan, mitä tuloksia…

Näätte sen kyllä vielä, huusi Joschi, nyt se Neulag on kai-
vettu ylös. Muistakaa meikäläisen sanoneen! Hän kään- 
tyi kannoillaan ja asteli autolleen.

Oven hän paiskasi perässään kiinni, luotsasi auton  
työllä ja vaivalla ihmisten välitse ja pyyhälsi tiehensä.

Tämän enempää kerrottavaa ei toistaiseksi ole, lau-
sui pormestari Koreny, on parasta, että menette kaikki  
kotiin, tämä täällä kestää vielä päiväkausia.
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KUVA: JOERGSTEINMETZ.COM
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Suomentaja:
R A I J A  N Y L A N D E R  suomentaa saksankielistä kirjallisuutta. Hän on kääntä-
nyt mm. Arthur Schnitzlerin, Ralf Rothmannin, Jurek Beckerin, Pascal Mercierin ja 
kahden Deutscher Buchpreis -palkinnon voittajan, Julia Franckin ja Melinda Nadj 
Abonjin teoksia.



äänikirja isbn 978-952-388-114-3
e-kirja isbn 978-952-388-113-6

Alkuteos: The Marlow Murder Club
Suomentanut Hilkka Pekkanen
isbn 978-952-388-074-0  
kl 84.2  •   sid. (suojapäällinen)   •   350 sivua
Ilmestyy syyskuussa

ROBERT THOROGOOD

Thamesjoen murhat

22 s i l t a l a

Ote kirjasta Thamesjoen murhat
Cosy crimea brittiläisestä pikkukylästä  

Miss Marplen hengessä 

77-vuotias Judith Potts asuu Marlowin kylässä Thamesjoen var-
rella rapistuneessa kartanossaan. Judith tekee työkseen ristisana-
tehtäviä ja nauttii rauhallisesta elämästään: hän käy iltauinneilla 
joessa ja siemailee viskiä iltaisin. Judith asuu yksin, kukaan ei ole 
nalkuttamassa tai komentelemassa. 

Judith alkoi kuoriutua vaatteistaan. Jokaisen riisutun vaatekappaleen myö-
tä hän tunsi vapautuvansa päivän tukahduttavista kahleista aina vain täy-
dellisemmin. Ilkialastomana hän tunsi jo suorastaan kihisevänsä vallatonta 
riemua. Hän meni eteisen poikki, kulki ohi Blüthner-flyygelin, jota soitti 
ainoastaan umpitunnelissa, ja kaappasi ulko-ovelta mukaansa tummanhar-
maan villaviitan.

Viitta oli Judithin rakkain aarre. Kaikille, jotka kysyivät, ja monet ky-
syivätkin, hän ilmoitti, että se piti hänet lämpimänä talvella ja toimi kesäl-
lä retkihuopana, ja keväällä sen saattoi vetää pään suojaksi, jos sadekuuro 
pääsi yllättämään.

Parasta kaikesta oli, että Judith uskoi viitan tekevän hänet näkymättö-
mäksi. Satoi tai paistoi, joka ilta hän riisui vaatteet, kietaisi viitan ympäril-
leen ja meni ulos miellyttävistä kurittomuuden väristyksistä nautiskellen. 
Hän tökkäsi jalkansa ikivanhoihin kumisaappaisiin ja harppoi halki pol-
veen asti ulottuvan heinikon – suih, suih, suih! – venevajaan. Päärakennuk-
sen tapaan se oli ristikkorakenteinen, vaaleanpunaisista tiilistä muurattu ja 
hiukan rapistunut.

Judith astui hämähäkinseittien verhoamaan pimeyteen ja potkaisi saap-
paat jalastaan. Hän ripusti viitan vanhaan koukkuun ja laskeutui ikivanho-
jen vajanovien muulta maailmalta suojaamana kivistä veneluiskaa pitkin 
alas Thamesin veteen.

Oli melkein uskonnollinen kokemus antaa kylmän veden hyväillä ihoa, 
ja hän puhalsi ulos pitkän henkäyksen painautuessaan joen syleilyyn. Äk-
kiä vartalo oli painoton, ja veden silkinpehmeä ote kannatteli sitä.

Kun hän ui ylävirtaan, ilta-auringon timantit välkähtelivät ympäröiväs-
sä vedenpinnassa. Häntä hymyilytti. Uidessaan Judith hymyili aina itsek-
seen. Sille ei voinut mitään. Joenvarsipolulla saattoi nimittäin olla koiran-
kävelyttäjiä, ja lähellä Marlowin kirkkoa ja viktoriaanista riippusiltaa, joka 
yhdisti kaupungin naapurikyläänsä Bishamiin, oli aivan varmasti väkeä. 
Kukaan ei kuitenkaan tiennyt, että lähistöllä ui seitsemänkymmentäseit-
semänvuotias nainen apposen alasti.

Judith ajatteli: Tämä se vasta on oikeaa elämää. Samassa hän kuuli huu-
don.

R O B E R T  T H O R O G O O D  (s. 1972) 
on englantilainen käsikirjoittaja 
 ja kirjailija, joka asuu Thamesjoen 
varrella Marlowin kylässä. Hän luki kym-
menvuotiaana ensimmäisen 
Agatha Christien romaaninsa ja on 
rakastanut dekkareita siitä lähtien. 

KUVA: KATE BREATHWICK

”Rakastan Robert Thorogoodin  
tapaa kirjoittaa.” 
– PETER JAMES

”Valtavan nautinnollinen  
murhamysteeri, kirjoitettu  
valloittavalla innolla,  
huumorilla ja myötätunnolla.  
Kerta kaikkiaan ihastuttava.” 
– ROBERT WEBB
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Eräänä iltana jokiuinnillaan Judith todistaa naapurinsa mur-
haa. Koska poliisi ei häntä usko, Judith ottaa kahden tuttavansa 
kanssa tutkimukset omiin käsiinsä. 

Pian ilmaantuu toinen ruumis. Kyse näyttää olevan sarjamur-
haajasta. Mitä enemmän kolmikko tarttuu johtolanganpätkiin, 
sitä syvemmälle he kietoutuvat vaaralliseen vyyhtiin.

Robert Thorogoodin dekkarisarjan ensimmäinen osa on hy-
väntuulinen ja humoristinen murhamysteeri, joka koukuttaa lu-
kijan välittömästi. 

Suomentaja:
H I L K K A  P E K K A N E N  on kään-
tänyt englanninkielistä kirjallisuutta 
laajasti ja monipuolisesti viidellä 
vuosikymmenellä. Hänen laadukkaita 
suomennoksiaan ovat julkaisseet niin 
suuret kuin pienetkin suomalaiskustan-
tamot.



Alkuteos: En livslång hemlighet
Suomentanut Tiina Ohinmaa
isbn 978-952-388-051-1    
kl 99.1  •   sid.   •   235 sivua
Graafinen suunnittelu Kerstin Hanson
Ilmestyy syyskuussa 

äänikirja isbn 978-952-234-936-1
e-kirja isbn 978-952-234-935-4

Alkuteos: Sestra Sigmunda Freuda
Suomentanut Tero Valkonen
isbn 978-952-234-934-7    
kl 84.2  •   sid. (suojapäällinen)   •   300 sivua
Graafinen suunnittelu Tuomo Parikka
Ilmestyy syyskuussa 

GOCE SMILEVSKI

Freudin sisar
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KUVA: JOHAN BERGMARK

GUNILLA BOËTHIUS

Elämänmittainen salaisuus

G U N I L L A  B O Ë T H I U S  (s. 1945) 
on työskennellyt mm. Aftonbladetin 
kulttuuritoimituksessa. Vuodesta 
1984 hän on toiminut freelance 
-journalistina, dramaatikkona ja 
kirjailijana.   

”Minä en olekaan minä. Kuka minä olen? 
Miten ihminen muotoutuu? 

Biologiasta, muistoista, elämänhistoriasta. 
Mutta jos niin paljon tästä kaikesta onkin ollut 

valetta… En tiedä enää mistään mitään.”

73-vuotiaana tukholmalaisen Gunilla Boëthiuksen elämä 
järkkyy. DNA-testi osoittaa vääjäämättä, että Carl Gustaf 
Boëthius, tunnettu ruotsalainen kansanvalistaja ja yhteis-
kunnallinen keskustelija, ei olekaan hänen isänsä. Biolo-
giseksi isäksi osoittautuu kiistelty suomalainen kenraali 
Paavo Talvela.

Elämänmittainen salaisuus on Gunilla Boëthiuksen 
riipaiseva kertomus edesmenneistä vanhemmistaan ja ti-
linteko heidän salaisuuksistaan. Kirja kertoo vaikuttavasti 
elämänvalheesta, emotionaalisesta kriisistä ja yrityksestä 
sovitukseen. 
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Historian kuiluun pudonneen naisen tarina

Vuonna 1938 natsit valtasivat Itävallan ja liittivät sen 
Saksaan. Maassa alkoivat juutalaisvainot. Wienissä asu-
va Sigmund Freud, maailmankuulu psykoanalyytikko, 
sai suhteillaan järjestettyä poistumisviisumit itselleen ja 
muutamille muille. Siskojaan Freud ei kuitenkaan ottanut 
mukaan turvaan, vaan rauhoitteli heitä, että kaikki vielä 
järjestyisi. Muutaman vuoden kuluttua siskot vangittiin ja 
kuljetettiin keskitysleirille kuolemaan.

Smilevskin romaani on tosiasioihin pohjaava fiktio, jos-
sa yksi Freudin sisarista, Adolfina, kertoo oman tarinansa, 
kun edessä on enää astuminen kaasukammioon. Romaani 
kuvaa veljen ja siskon suhdetta, heidän varttumistaan ja 
niitä ratkaisuja, joiden seurauksena heidän elämänsä kul-
kivat eri suuntiin.

Historiaan vaikuttavasti sukeltavassa romaanissa Sig-
mund Freudin elämän laajalti tunnetut tosiasiat ovat kuin 
seinät labyrintissa, jossa kirjailija kulkee kuulostellen Adol-
finan ääntä. Smilevski haluaa antaa puheenvuoron suur-
miehen sijaan yhdelle niistä monista naisista, jotka sysät-
tiin historian pimentoon.

G O C E  S M I L E V S K I  (s. 1975) on 
pohjoismakedonialainen kirjailija. Hän 
työskentelee Skopjen yliopistossa. 
Smilevski on saanut Euroopan unionin 
kirjallisuuspalkinnon vuonna 2010.

e-kirja isbn 978-952-388-099-3
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Suomentaja:
T I I N A  O H I N M A A  on suomenta- 
nut proosaa, draamaa, runoja ja tieto- 
kirjallisuutta englannin ja ruotsin kie-
lestä vuodesta 1988.

Suomentaja:
 T E R O  VA L K O S E N  David Foster Wallace 
-käännös Päättymätön riemu oli vuoden 2020 
suurimpia kirjallisia tapauksia Suomessa. 
Wallacen lisäksi Valkonen on suomentanut 
mm. Thomas Pynchonia, H. G. Wellsiä, Marga-
ret Atwoodia ja Arthur Conan Doylea.



äänikirja isbn 978-952-388-088-7
e-kirja isbn 978-952-388-100-6

Alkuteos: Gulag. A History
Suomentanut Antero Helasvuo
isbn 978-952-234-769-5   
kl 97.1.  •   sid. (suojapäällinen)  
750 sivua   •   Kuvitusta
Graafinen suunnittelu Mika Tuominen
Ilmestyy syyskuussa 

ANNE APPLEBAUM

Gulag

A N N E  A P P L E B A U M  on tehnyt mittavan 
uran kirjoittajana. Hän on toiminut monien 
arvostettujen amerikkalaisten ja brittijulkai-
sujen toimittajana ja muun muassa Washing-
ton Postin kolumnistina. Applebaum toimii 
professorina London School of Economicsissa 
ja on vieraillut luennoimassa Yalen, Harvardin 
ja Oxfordin yliopistoissa. Applebaumilta on 
aiemmin suomennettu teokset Punainen nälkä 
– Stalinin sota Ukrainassa (2018) sekä Demo-
kratian iltahämärä (2020). Gulag tunnetaan 
Applebaumin pääteoksena, josta hän sai 
Pulitzer-palkinnon vuonna 2004. 

Venäjän unohdettu holokausti

Anne Applebaumin Pulitzer-palkittu Gulag on koko-
naisvaltainen selvitys Neuvostoliiton vankileireistä. Kirja 
kuvaa leirijärjestelmän rakentamista, ylläpitoa ja lukemat-
tomia Stalinin aikaisia leiriverkoston laajennusprojekteja. 

Gulag-järjestelmä sai alkunsa vallankumouksen jäl-
keen vuonna 1917. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin 
vankileirejä oli jo kymmeniätuhansia. Leirejä perustet-
tiin Neuvostoliiton jokaiselle kahdelletoista aikavyö-
hykkeelle. Neljän vuosikymmenen aikana sivilisaation 
ulkopuolelle karkotetut rikolliset ja poliittiset vangit 
rakensivat asuinalueita ja edelleen käytössä olevia teitä. 

Käytännöt leireillä vaihtelivat, mutta brutaalit sääolot 
sekä ravinnon, vaatetuksen ja suojan puute vallitsivat 
kaikkialla. Vankiyhteisöt muodostivat omia erillisiä sel-
viämisen kulttuurejaan. Vaihtelua oli paitsi leirien hallin-
totavoissa myös vankien keskuudessa kerrotuissa tarinois-
sa sekä olosuhteiden seurauksena korostuneissa arvoissa. 

Leirien läpi kulki arvioiden mukaan 18 miljoonaa ih-
mistä. Lähes kolmasosa heistä ei koskaan palannut kotiin.

Kattavin ja selkein katsaus neuvosto-
ajan hirmutekoihin. 
– NEWSWEEKKirja, jonka merkitystä on mahdotonta liioitella – – 

Hiljaisella eleganssillaan ja vakavalla otteellaan 
Applebaumin kirja herättää lukijansa kollektiivisesta 
muistinmenetyksestä, joka tuntuu ympäröivän yhtä 
viime vuosisadan suurimmista kansanmurhista
– TIMES LITERARY SUPPLEMENT

KUVA: MACIEJ ZIENKIEWICZ
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Teos asettaa uuden standardin aihetta  
käsittelevälle historialliselle tutkimukselle.
– THE ECONOMIST

Suomentaja: 
A N T E R O  H E L A S V U O  on suomentanut 
vuodesta 1984 alkaen romaaneja, tietokirjalli-
suutta ja lyriikkaa hollannista ja englannista. 
Hän on kääntänyt mm. Timothy Snyderin, 
Herman Kochin, David van Reybrouckin ja 
Anne Applebaumin teoksia.
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Ingressi
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KUVA:

isbn 978-952-234-980-4
kl 99.1  •   sid.    •  430  sivua   •   Kuvitus
Graafinen suunnittelu Mika Tuominen
Ilmestyy elokuussa

MARJALIISA HENTILÄ  
– SEPPO HENTILÄ

Tasavallan ensimmäiset
Presidenttipari Ester ja Kaarlo Juho  

Ståhlberg 1919–1925

Kaarlo Juho ja Ester Ståhlberg olivat Suomen tasavallan en-
simmäinen presidenttipari vuosina 1919–1925. Ståhlbergit olivat 
uranuurtajia, sillä tasavalta oli valtiomuotona uusi. Euroopassa 
eikä juuri muuallakaan ollut montaa sellaista maata, jonka val-
tionpäämies olisi ollut vaaleilla valittu presidentti. 

Presidenttien puolisoita ei ole tavallisesti käsitelty president-
ti-instituutioon kuuluvina vaikuttajina. Tasavallan ensimmäiset 
on kaksoiselämäkerta, joka kertoo millä tavalla Ståhlbergit ra-
kensivat Suomeen presidentti-instituutiota ja miten he tekivät 
sitä yhdessä ja suunnitelmallisesti.

K. J. Ståhlberg jäi vuonna 1917 leskeksi. Ester Hällström (os. 
Elfving) oli Ståhlbergin edesmenneen puolison Hedvigin lap-
suudenystävä. Esterkin oli jäänyt leskeksi vuonna 1917, ja hänel-
lä oli yksi tytär. Presidentti-instituution rakentamisen kannalta 
yhteensattuma oli täydellinen. 

Kesällä 1920 tasavallan presidentti, kuuden lapsen yksinhuol-
taja, sai rinnalleen uuden puolison. Tuntuu melkein siltä, kuin 
kaikki olisi ollut etukäteen suunniteltua. Ester Ståhlberg tiedos-
ti heti asemansa, tehtävänsä ja mahdollisuutensa ja päätti tukea 
kaikessa miestään, vaikka uusioperhe kipuili pahimmalla mah-
dollisella tavalla. 

M A R J A L I I S A  H E N T I L Ä  (s. 1957) on valtiotieteiden 
tohtori ja talous- ja sosiaalihistorian dosentti. Hän on toi-
minut Työväen arkiston erikoistutkijana ja aiemmin muun 
muassa Suomen Saksan-instituutin johtajana Berliinissä 
2004–2009. Hän on kirjoittanut useita teoksia, mm. Saksa-
lainen Suomi 1918 (yhdessä Seppo Hentilän kanssa, 2017) 
ja Uuden ajan nainen, Hilja Pärssisen elämä (yhdessä Matti 
Kalliokosken ja Armi Viidan kanssa, 2018).

S E P P O  H E N T I L Ä  (s. 1948) on valtiotieteiden tohtori. 
Hän toimi Helsingin yliopiston poliittisen historian pro-
fessorina vuosina 1995–2014. Hänen teoksiaan ovat muun 
muassa Jaettu Saksa, jaettu historia (1994), Kaksi Saksaa ja 
Suomi (2003), Harppi-Saksan haarukassa (2004), Saksalai-
nen Suomi 1918 (yhdessä Marjaliisa Hentilän kanssa, 2017) 
ja Pitkät varjot, Muistamisen historia ja politiikka (2018). 

Kaksoiselämäkerta avaa uuden näkökulman 
presidenttitutkimukseen
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äänikirja isbn 978-952-388-020-7
                   isbn 978-952-388-023-8
e-kirja isbn 978-952-388-021-4 
              isbn 978-952-388-024-5

MIKKO GUSTAFSSON –  
JANNE HUUSKONEN (toim.)

Murharyhmä
Tosiasiaa törkeästä väkivaltarikollisuudesta II & III

Helsingin poliisin murharyhmä kuuluu kiistatta suomalaisten rikostutkijoiden 
arvostetuimpaan joukkoon. Vuonna 1997 väkivaltarikostutkijat alkoivat toimit-
taa samannimistä lehteä, jota ei voinut ostaa kioskeilta tai tilata koteihin. 

Murharyhmää on jaettu poliiseille, ministeriöihin, kansanedustajille, pelasta-
jille ja lehtien toimituksiin. Siitä on tullut kurkistusaukko vakavaan väkivalta-
rikollisuuteen ja sitä työssään päivittäin kohtaavien poliisien mieleen, taktiseen 
ja rikostekniseen tutkintaan, oikeuslääketieteeseen, rikoshistoriaan ja aikansa 
rikosilmiöihin. 

Nyt poikkeukselliseen aineistoon voi ensimmäistä kertaa tutustua valikoi-
duilta osin kirjana. Lukija pääsee katsomaan rikostapauksia suoraan ammatti-
laisten silmin, ilman median suodattimia.

Sarjan ensimmäinen osa ilmestyi helmikuussa 2022.

isbn 978-952-388-019-1 / 978-952-388-022-1  
kl 30.16  •   sid. (yliveto)  •  300 sivua
Graafinen suunnittelu Mika Tuominen
Ilmestyy kesäkuussa/syyskuussa

M I K K O  G U S TA F S S O N  on rikos- ja 
oikeusasioita sekä politiikkaa seurannut 
toimittaja. Gustafsson on julkaissut yh-
dessä Jantso Jokelinin kanssa tietokirjan 
Keputabu (2016) sekä Janne Huuskosen 
kanssa kirjoitetun tietokirjan Kultainen va-
sikka – Järjestäytynyt rikollisuus Suomessa 
(2019).

J A N N E  H U U S K O N E N  on kirjailija, 
viestintäjohtaja ja palkittu toimittaja. Hän 
oli osana STT:n työryhmää, joka voitti 
vuonna 2017 Bonnierin Suuren journalisti-
palkinnon Vuoden juttu -sarjan. Huusko-
nen on julkaissut yhdessä Mikko Gustafs-
sonin kanssa tietokirjan Kultainen vasikka 
– Järjestäytynyt rikollisuus Suomessa (2019) 
sekä romaanin Täydellinen päivä (2021).

KUVA: LAURA MALMIVAARA



Alkuteos: The Nazis Knew My Name. 
A Remarkable Story of Survival and Courage in Auschwitz
Suomentanut Pekka Tuomisto
isbn 978-952-234-864-7   
kl 94.13  •   sid. (yliveto)   •   340 sivua   •   Kuvaliite
Ilmestyy syyskuussa

äänikirja isbn 978-952-388-102-0
e-kirja isbn 978-952-388-101-3

MAGDA HELLINGER – MAYA LEE –  
DAVID BREWSTER (toim.)

Natsit tiesivät nimeni

M AYA  L E E N  ensimmäinen elämäker-
rallinen kirja kertoi hänen aviomiehensä 
kokemuksista Auschwitzin leirillä. Kirjoitta-
misen lisäksi Maya Lee tunnetaan työstään 
hyväntekeväisyyden parissa. Hän on toimi-
nut lukuisissa voittoa tavoittelemattomissa 
järjestöissä varainkerääjänä. 

Poikkeuksellinen selviytymistarina  
Auschwitzin tuhoamisleiriltä

Maaliskuussa 1942 25-vuotias lastentarhanopettaja Magda Hel-
linger pakotettiin  muiden paikkakunnan juutalaisnaisten ta-
voin nousemaan junaan Michalovcessa, Slovakiassa. Magdalle oli 
valehdeltu: perillä ei odottanutkaan uusi työpaikka tsekkiläisen 
Batan kenkätehtaalla, vaan hän ja muut junassa olleet naiset ta-
jusivat joutuneensa Auschwitzin keskitysleirille.

Hellinger joutui leirillä poikkeukselliseen tehtävään: SS-var-
tijat nimittivät hänet leirinvanhimman asemaan, vastuuseen 
tuhansista muista naisvangeista. Oman henkensä uhalla Hel-
lingerin oli pidettävä yllä järjestystä jopa 30 000 vangin leirissä. 
Vankeutensa aikana hän löysi yhä uusia, usein uhkarohkeitakin 
tapoja vaikuttaa SS-vartijoiden päätöksentekoon ja leirin toi-
mintaan. Älykäs keinottelu pelasti lukemattomia henkiä: Hel-
linger muun muassa salakuljetti satoja tohtori Mengelen kaasu-
kammioon tuomitsemia naisvankeja turvaan ja auttoi monia 
lavantautiin sairastuneita ihmisiä kätkeytymään – löytyessään 
nämä olisivat kohdanneet varman kuoleman.

Magda Hellingerin kanssa Auschwitziin saapuneista noin  
7 000 naisesta alle 300 selvisi hengissä sodan loppuun. Koko-
naisuudessaan Slovakian juutalaisista tapettiin yli 80 prosenttia.

Vuosikymmeniä myöhemmin 87-vuotias Hellinger päätti 
kirjoittaa muistelmateoksen, jonka hänen tyttärensä Maya 
Lee myöhemmin kirjoitti uudelleen täydentäen kirjaa omalla 
tutkimustyöllään.

Magdan kaltaisten ihmisten tarinat ovat jää-
neet kertomatta. Heidät pakotettiin tekemään 
valintoja, joita muiden on mahdotonta kuvitella. 
Yksityiskohtainen ja tunteilua välttävä kuvaus 
keskitysleirien helvetillisistä olosuhteista. Ehdot-
tomasti suosittelen kirjaa kaikille holokaustista 
kiinnostuneille.  – ARIANA NEUMANN, KIRJAILIJA (WHEN TIME 

STOPPED: A MEMOIR OF MY FATHER’S WAR AND WHAT REMAINS)

Magdan omin sanoin kerrotuista muistoista ja 
hänen tyttärensä mittavasta tutkimustyöstä 
muodostuu kiehtova tarina sinnikkyydestä ja 
myötätunnon voimasta. – BOOKLIST
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Magda Hellinger tuntemattoman slovakialaisen ystävän 
kanssa vuonna 1941.

Magda ja Bela Prahassa 1948.▲ ▲ Magda Jiříkovissa Tšekkoslovakiassa n. 1948.

▼ Magda ja Bela vuonna 1989. Magdalla käsivarressaan numero 2318, Belalla 65066.

Auschwitz-Birkenaun 
komentaja Josef Kramer.

SS-vartija Irma Grese, 
“Auschwitzin hyeena“.

Suomentaja:
P E K K A  T U O M I S T O  on suomentanut 
2000-luvun alusta lähtien tietokirjallisuutta 
ja romaaneja sekä sarjakuvia englannista, 
italiasta, ruotsista ja saksasta. Lisäksi hän on 
suomentanut antiikin ajan latinankielistä 
kirjallisuutta.



Boris Godunovin prologin kaltaista ei ennen 
ollut nähty Helsingin Kaupunginteatterissa: 
teatteria ulkokautta kiertävä ristisaatto. Yleisö 
seurasi sitä suuren näyttämön lämpiön ikku-
noista ja ihmetteli kellojen kuminaa, piispo-
jen ja pajarien yltiökoreita asuja, köyhemmän 
kansan intoa astella arvokkaampien perässä ja 
lopulta eturiviin syöksähtävää töllöttäjää, joka 
halusi nähdä Esko Salmisen esittämän tsaarin 
lähietäisyydeltä. Kaikkein korkea-arvoisin ja 
vähäpätöisin tuijottivat hetken toisiaan, sitten 
köyhä tuupittiin takaisin kulkueen hännille kenenkään tietämättä, että juuri hän 
tulisi kirjoituttamaan historian uusiksi. Kyseessä oli röyhkeä Grishka, josta tuli 
korskea Vale-Dmitri, tulkkinaan loistava Kari Väänänen. 

Ortodoksinen saatto sopi Boris Godunoviin, mutta ilmensi myös Kallen hen-
gellistä heräämistä. Hän oli entisen luottolavastajansa Kari Liilan hautajaisissa 
pari vuotta aikaisemmin tavannut Valamon luostarissa asuvan isä Ambrosiuksen 
ja tullut vedetyksi uuteen, kiehtovaan maailmaan. Liila ei ollut ortodoksi, mutta 
Ambrosius ekumeniaa eli kirkkojen välistä yhteyttä vahvasti ajava verkostoituja, 
jonka onnistui saada Kalle ja Ritva vieraakseen Valamoon. Dostojevskin pen-
kominen oli omalta osaltaan vauhdittanut ortodoksisesta uskonnosta ja kult-
tuurista kiinnostumista, mikä täytti alkoholin jättämää aukkoa.  Spiritus contra 
spiritum alkoi toteutua ja tekemisen suunta kirkastua. Vaikka Kalle kykeni täyt-
tämään isot näyttämöt, kuten Olavinlinnan ja Godunovin esityspaikan lämpiön 
reunoja myöten, kaipuu Ateneumin tapaisiin intiimimpiin tiloihin lisääntyi. Hän 
tajusi itsekin hermoherkkyytensä ja tunnusti kanavoivansa sen pauhaamiseen; 
pienemmällä näyttämöllä riittäisi pienempikin ääni. 

Ote kirjasta Riivattu ja siunattu

KUVA: LAURA MALMIVAARA

äänikirja isbn 978-952-388-104-4
e-kirja isbn 978-952-388-105-1

isbn 978-952-388-103-7    
kl  99.1  •   sid. (suojapäällinen) 
400  sivua  •   Kuvitus
Graafinen suunnittelu Tuula Mäkiä
Ilmestyy syyskuussa

ANNINA HOLMBERG

Riivattu ja siunattu
Kalle Holmbergin elämä ja teot

A N N I N A  H O L M B E R G  (s. 1964) on 
helsinkiläinen kirjailija ja käsikirjoittaja, 
jonka laaja tuotanto ulottuu lasten- ja 
nuortenkirjoista televisiosarjoihin, kerto-
viin tietokirjoihin ja autofiktioon. Hänen 
äidistään kirjoittama elämäkerta Tahto ja 
hohto, Ritva Holmbergin taiteilijantie, oli 
ilmestyessään vuonna 2017 sekä arvoste-
lu- että lukijamenestys.

Partaradikaali ja 
dostojevskiläinen Duracell-pupu

Kalle Holmberg (1939–2016) oli legendaarinen ohjaaja ja teatterivaikutta-
ja. Hänen kuuluisimpia ohjauksiaan olivat mm. Ylioppilasteatterin La-
pualaisooppera (1966), Turun Kaupunginteatterin Seitsemän veljestä (1972), 
KOM-teatterin Kullervo (1981), Helsingin Kaupunginteatterin Riivaajat 
(1989), Pyynikin kesäteatterin Tuntematon sotilas (1997), Kansallisteatterin 
Demokratia (2005), TV-elokuva Rauta-aika (1982) ja Aulis Sallisen oopperat 
Ratsumies (1975), Punainen viiva (1978), Kuningas lähtee Ranskaan (1984) ja 
Palatsi (1995).

Annina Holmbergin isästään kirjoittama elämäkerta Riivattu ja siunat-
tu kulkee Kalle Holmbergin eteläsavolaisista lapsuudenmaisemista Men-
tal Finland -näytelmän spektaakkeliin, näyttelijänä jäähdytelleen ohjaajan 
viimeiseen erään. Riivattu ja siunattu on intohimoisen totuudenetsijän ja 
tunteita herättäneen taiteilijan henkilökuva. Tytär kertoo karskisti mutta 
hellästi niin yksityiselämän ja dramaturgi Ritva Holmbergin kanssa solmi-
tun taiteilijaliiton myrskyistä kuin ammatillisesta kunnianhimosta, huikeas-
ta menestyksestä ja kirvelevistä pettymyksistä. Näkemyksellisen ja rohkean 
elämäkerran sivuilla teatteri- ja kulttuurihistoria elävät.    

 
”Kaikilla tuntuu olevan hänestä selkeä käsitys. Kiihkeä, kiroileva, nero, neu-
roottinen, innostava, hullu, teatterin uudistaja, päätään seinään hakkaava, 
partaradikaali, viisas, vihattava, dostojevskiläinen, shakespearelainen, Aleksis 
Kivi, Duracell-pupu…  Varmaan kaikki tämä on ainakin joissain tapauksissa 
totta, enkä minä voi haastaa ihmisten kokemuksia väittämällä, että minul-
la tyttärenä on häneen tekijänoikeus. Mutta voin pyrkiä etsimään ja esit-
tämään ihmisen ikonin takaa, mihin yksi sana tai muutama rivi ei riitä.”  
          – Annina Holmberg 
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TEKIJÄ

Kirja

Ingressi
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äänikirja isbn 978-952-
e-kirja isbn 978-952-

äänikirja isbn 978-952-388-078-8
e-kirja isbn 978-952-388-077-1

isbn 978-952-388-076-4     
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Graafinen suunnittelu M-L Muukka
Ilmestyy toukokuussa

KARO HÄMÄLÄINEN

Peikko
Näin menestys tehtiin

KUVA: PIA INBERG

HANNA JENSEN

Äitini muistina 
– toinen kierros

äänikirja isbn 978-952-388-125-9
e-kirja isbn 978-952-388-126-6

isbn 978-952-234-862-3   
kl 99.1 •   nid. (liepeet)  •   220 sivua
Graafinen suunnittelu Petri Salmela
Ilmestyy elokuussa

Kun Hanna Jensen saa vuonna 
2015 tietää äitinsä sairastuneen 
muistisairauteen, on hänen 
muistisairaan isänsä kuole-
masta ehtinyt kulua vain kol-
me vuotta. Alkaa omaishoita-
jan toinen kierros, jonka aikana 
Jensen huomaa heti, ettei isän 
hoitaminen ole pätevöittänyt 
häntä äidin hoitamiseen. Jo- 
kainen muistisairas ihminen 
sairastaa omalla tavallaan. 

Henkilökohtaisen tosita-
rinan ja uusinta tietoa muis-
tisairauksista yhdistävä kirja 
kysyy yllättäviä kysymyksiä: 

H A N N A  J E N S E N  (s. 1970) on hel-
sinkiläinen kirjoittaja, palkittu vapaa toi-
mittaja ja logoterapian opiskelija. Hänen 
ensimmäinen tietokirjansa 940 päivää 
isäni muistina nousi Tieto-Finlandia- 
ehdokkaaksi vuonna 2013. Jensen asuu 
miehensä kanssa Helsingissä ja saaristos-
sa, sekä henkisesti myös Madridissa.

Kun olet nähnyt yhden Alzheimerin tautia 
sairastavan ihmisen, olet nähnyt yhden 
Alzheimerin tautia sairastavan ihmisen.
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Mitä me voimme oppia muistisairailta? Onko muistisairaudessa lopulta kyse 
vain toisella tavalla muistamisesta? Ja ennen kaikkea: voiko omainen jatkaa 
vaikeasta tilanteesta huolimatta hyvää elämää? 

Kirja kulkee läpi koronapandemian ja ottaa yhteiskunnallisesti kantaa 
muistisairaiden ihmisten yksin asumiseen ja omaisen takkuiseen taipalee-
seen hoitopolulla. Kolmentoista vuoden omaishoitokokemuksella Jensen 
etsii vastausta siihen, kuinka muistisairaan ihmisen voi kohdata arvokkaasti. 
Lopuksi Jensen uskaltautuu pohtimaan, kuinka suuri riski hänellä on sairas-
tua muistisairauteen itse.

Jensenin vuonna 2013 ilmestynyt teos 940 päivää isäni muistina 
on saatavilla äänikirjana. 
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Ei pitäisi olla mahdollista, että suomalainen perheyhtiö kasvaa kan-
sainvälisesti merkittäväksi rakentamisen teräsosien valmistajaksi, 
jolla on omat tuotantolaitokset kahdessatoista maassa Australiaa, 
Kiinaa ja Arabiemiraatteja myöten. Peikon pääomistaja ja toimi-
tusjohtaja, palkittu kasvuyrittäjä Topi Paananen on tehnyt mahdot-
tomasta mahdollisen. Tämä kirja kertoo, kuinka menestys tehtiin.

Lahtelaisen Peikon tuotteita ei myydä suurkaupunkien kävelyka-
tukeskustoiden lippulaivamyymälöissä eikä kiiltävissä kauppakes-
kuksissa. Silti kerrostalojen seinät pysyvät paikoillaan juuri niiden 
ansiosta. Yli kahteensataan metriin roottoreillaan viuhtovat tuuli-
voimalaitokset seisovat tukevasti paikoillaan, koska perustuksissa 
on käytetty Peikon ankkurointipultteja.

Peikon tuotteet vaikuttavat yksinkertaisilta. Tehtaalle tulee te-
rästä tankoina, levyinä ja lankoina. Koneet venyttävät, leikkaavat 
ja muovaavat terästä, hitsaajat ja koneet liittävät kappaleita yhteen. 
Tuotteet kuljetetaan rekka-autoilla asiakkaille, jotka valavat ne be-
toniin.

Tämän Peikko onnistuu tekemään paremmin kuin muut. Peikko 
on toiminnallaan ja asenteellaan uudistanut jähmeäksi miellettyä 
rakennusalaa. Aina joukon kärjessä oleminen ei ole ollut pelkästään 
mukavaa.

Peikko sai alkunsa 1960-luvun puolivälissä vanhassa navetassa, 
jossa yhtiön ainut työntekijä hitsasi elementeissä käytettäviä ansaita. 

Tämä on Peikon tarina. Tähän asti.
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K A R O  H Ä M Ä L Ä I N E N  (s. 1976, Mikkeli) 
on kirjailija ja talouteen erikoistunut vapaa 
toimittaja, jonka kirjallinen tuotanto kattaa niin 
kauno- kuin tietokirjallisuutta. Hän on asunut 
valtaosan elämästään betonielementtitalossa.

KUVA: HEIKKI TUULI
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TEEMU KESKISARJA

Hattujen sota

Hattujen sota (1741–1743) on Suomen historian vähi-
ten tutkittu sota. Historioitsija Teemu Keskisarja apu-
joukkoineen kaivautui arkistoihin. Niistä löytyi tarina 
kenraalien hulluudesta ja rivi-ihmisten mittaamatto-
mista kärsimyksistä. 

Jokin voima liikutti kymmeniätuhansia miehiä ja 
hevosia Ruotsista ja Venäjältä näille raukoille rajoille, 
poloisille pohjan maille. Ulkopolitiikka hankki ystäviä 
kaukaa ja vihollisia läheltä. Taisteleminen meni sattu-
neista syistä päin helvettiä. Torakat vilistivät pimeässä 
savutuvassa. Vaatetäin purema syyhytti. Armeijoiden 
kimppuun kävivät kylmä, nälkä ja tappavat kulkutau-
dit. 

Sota oli mieletön mutta ei seuraukseton. Verinen 
metsäpolku johti 1700-luvulta kohti uutta Suomea ja 
suomalaisuutta.

Keskisarjalta on aiemmin julkaistu tutkimuksia 
talvisodasta, vuodesta 1918 ja Suuresta Pohjan sodasta. 
Hattujen sodassa hän jatkaa lukijoidensa arvostamaa 
linjaa. Sotahistorian alkuperäislähteet heräävät hen-
kiin.

Venäläisten lähteiden ja Venäjän sotahistorian asian-
tuntijana osallistui kirjantekoon Mirko Harjula.

äänikirja isbn 978-952-388-120-4
e-kirja isbn 978-952-388-119-8
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T E E M U  K E S K I S A R J A  (s. 1971) on historioitsija. 
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”Kun Veri liikaa kuohuu ja syttyy, ilmenee kovaa Vapinaa tai Horkkaa, epätaval-
lista Kuumuutta, Janoa, Päänsärkyä etc.; tätä kutsutaan Kuumeeksi. Sitä esiin-
tyy monimuotoisena ja erilaatuisena, ja se hyökkää ja tappaa enimmät ihmiset, 
useimmiten reippaimmat.” – lääkäri Johan Haartman

”Suomalaiset mätämunat aikovat liittyä venäläisiin ja antaa ruotsalaisille sel-
kään, jos heitä kohdellaan huonosti.” – paroni Henrik Wrede

”En tiedä, kumpi sankaruus on suurempaa. Sekö että vapaaehtoisesti menet 
kuolemanvaaraan ja tavoittelet siitä hyvästä kultaa, rahaa ja kunniaa. Vai se että 
jäät vihollisen alle ja koet sodan julmuuden ilman mitään palkkaa ja palkintoa.”  
– Uudenmaan jalkaväkirykmentin eversti Eric Fröberg

KUVA: KAISA KAUTTO



isbn 978-952-388-108-2    
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JUHA KAUPPINEN

Monimuotoisuus
– lyhyt oppimäärä

MATTI KLINGE

Kenen syy?
Päiväkirjastani 2021–2022

M AT T I  K L I N G E  (s. 1936) 
on Suomen tunnetuimpia 
historiantutkijoita ja kulttuuri-
keskustelijoita. Hänen laajaan 
tuotantoonsa kuuluu muun 
muassa vuonna 2012 alkanut 
muistelmasarja, jonka viimeisin 
osa on nimeltään Täysinpalvel-
lut. Muistelmia 2001–2021. Klinge 
toimi Helsingin yliopiston 
historian professorina vuosina 
1975–2001.

Professori Matti Klingen päiväkirjasarja jatkuu. 85. syntymäpäivänään 
31.8.2021 hän kirjoittaa päiväkirjaansa tilapäärunon:

Tammikuun 16:ntena
Venäjän ja Yhdysvaltojen valtionpäämiehet tapaavat ja koet-
tavat löytää yhteisyyttä. Ainakaan journalistimme ja tuskin 
diplomaattimmekaan eivät kuitenkaan ymmärrä venäläi-
syyden ja amerikkalaisuuden syvällistä erilaisuutta suhteessa 
yhteisöllisyyteen. Amerikkalaiset ovat individualisteja, venä-
läiset kollektivisteja. Ero perustuu historiaan ja ideologioihin.
    Nykyiset amerikkalaiset (pääosa) ovat eurooppalaistaus-
taisia, heidän esi-isänsä ovat vasta ”äskettäin” vallanneet 
maan, näiden uudisraivaajien ideologia korosti yksilöiden 
arvoja. Mutta venäläisten taustalla ovat mir -kyläyhteisöt, 
suurperheet, ja niiden isäkeskeinen ajatustapa. Tätä perus- 
eroa on erittäin valaisevasti kuvannut Emmanuel Todd: Eu-
rooppa jakautuu kollektivistisiin ja individualistisiin alueihin 
ja heimokuntiin.
  Meillä isojako alkoi 1700-luvun lopulla hajottaa kyläyhtei-
söjä ja niiden ylläpitämää vainiopakkoa eli pakollista yhteis- 
omistusta ja yhteisviljelyä. Mutta isojaon toimeenpano kesti 
kauan ja tuotti ongelmia verotuksessa.
   Hirvenmetsästyksessä ja verkkokalastuksessa oli edelleen 
pakko toimia yhteisöllisesti.
   Tämä syvällinen erilaisuus tekee vaikeaksi ymmärtää toisia.
Amerikka on darwinistinen...

Ilta hämärtyy
ruohikossa mataa kyy
risukossa rämpii pyy
kenen syy? Kenen syy?
Kreikan aakkosissa ensin myy
omikron sitten ilmestyy
yö lähestyy
Kenen syy?
Mähösen peitenimi: Toivo Lyy
ehkä kaikki järjestyy
silti loppu lähestyy
ilma, ympäristö kylmentyy
kenen syy? Kenen syy?
Kohtalomme määräytyy
muiden vaiko oma syy?
Styxin rannalla se
ehkä selviytyy.
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Ote kirjasta Kenen syy?

KUVA: LAURA MALMIVAARA

e-kirja isbn 978-952-388-109-9
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Tiivis yleiskatsaus monimuotoisuuteen  
ja ekokriisiin sopii niin  

nuorille kuin vanhemmillekin

Juha Kauppisen kirja Monimuotoisuus – kertomuksia katoamisis-
ta on moniin painoksiin edennyt ja palkittu arvostelumenestys. 
Mutta siitä lähtien, kun kirja julkaistiin 2019, Kauppinen on 
usein kuullut palautteen: aihe kiinnostaa ja huolettaa, mutta en 
ehdi syventyä siihen näin yksityiskohtaisesti.

Kierrettyään pitämässä Monimuotoisuus-esitystä kymme-
nillä paikkakunnilla Kauppiselle syntyi ajatus uudesta kirjasta, 
joka kertoisi luontokadon tarinan lyhytsanaisesti, vain välttä-
mättömään ytimeen keskittyen. Tämä on se kirja.

Kuvitettu Monimuotoisuus – lyhyt oppimäärä alkaa valtameren 
syvänteestä neljän miljardin vuoden takaa ja etenee hengästyttä-
vällä tahdilla nykyhetkeen ja tämän ajan kohtalonkysymyksiin.

Kirja on kirjoitettu nuorta yleisöä silmällä pitäen, mutta ei 
vain nuorille. Se sopii jokaiselle, joka haluaa ymmärtää luontoa 
paremmin, mutta ei ehdi uppoutua kuukausiksi pitkiin repor-
taaseihin. Kirja kertoo, miksi ihminen ja luonto ovat törmäys-
kurssilla ja mitä tämä merkitsee luonnolle ja myös ihmiselle, 
joka elää osana maapallon ekosysteemejä.

Monimuotoisuus – lyhyt oppimäärä kytkee luontokadon ilmas-
tonmuutokseen ja piirtää selkeän kuvan ekokriisin olemuksesta. 
Erityistä kirjassa on, että se etsii myös ratkaisuja luontokatoon. 
Kauppinen vastaa kysymyksiin ”mitä nyt pitäisi tehdä” ja ”mitä 
juuri sinä voit tehdä luontokadolle”. Vastaukset ovat yllättäviä ja 
panevat ajattelemaan.

38 s i l t a l a

J U H A  K A U P P I N E N 
(s. 1975) on kirjoittanut 
luonnosta ja ympäristöstä 
ammatikseen 20 vuotta. 
Hän on saanut kirjailijana 
Tiedonjulkistamisen val-
tionpalkinnon ja toimit-
tajana Bonnierin Suuren 
journalistipalkinnon. 
Vuonna 2019 julkaistiin 

kehuttu ja palkittu Monimuotoisuus – kertomuksia katoamisista. 
Luonnonsuojeluliikkeen nousua ja sen kohtaamaa vastarintaa 
moniulotteisesti käsittelevä teos Heräämisiä – Kuinka minusta tuli 
luonnonsuojelija ilmestyi 2021.

KUVA: LAURA MALMIVAARA
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KUVA: LAURA MALMIVAARA

Palkitun historioitsijan hyytävä  
true crime -murhamysteeri

Ruumiin löysivät kartanon työmiehet. He olivat aloittelemassa muu-
raustöitä ja tarvitsivat vettä laastin sekoittamiseen. Palaneen talon rau-
nioiden lähellä ryteikössä oli vanha kaivo, joka oli tukittu isoilla kivillä. 

Oli syyskuun alku vuonna 1680. Muuraustyötä tuskin tehtiin sa-
teessa tai syysiltojen pimeydessä. Todennäköisesti päivä on ollut kau-
nis ja aurinkoinen, ja ehkä siinä on vielä viipynyt kesän tuntu. Mereltä 
on kuulunut lokkien huutoa, ja rannan ruovikon haju on sekoittunut 
alkavan syksyn tuoksuun. Palaneen päärakennuksen jäänteet ovat ko-
honneet ryteiköstä ja hiiltyneet ikkuna-aukot ovat tuijottaneet muu-
rareita. Raunioilla on kasvanut koivua ja haapaa – puita, jotka ensiksi 
valtaavat hylätyt pihat. Haapa on värissyt hiljaisessakin tuulessa.

Sköldvikin kartanon isäntä Nils Ronsenschmidt ei ollutkaan läh-
tenyt matkalle.

Rosenschmidtin eli Smittenin surma oli oman aikansa kuohuttavin 
suomalainen murhajuttu. Se teki syrjäisestä porvoolaisesta kartanosta 
hetkeksi kaikkia kiinnostavan puheenaiheen, jolle jopa Ruotsin ku-
ninkaan oli uhrattava aikaansa. Kun mysteeri painui historian hämä-
rään, kaivoon kätketty kartanonisäntä jatkoi elämäänsä kauhujuttuina, 
lehtiartikkeleina ja historiallisten tutkimusten aineistona.

Miksi Nils Rosenschmidt murhattiin ja miksi hän makasi seitse-
män vuotta omassa pihakaivossaan? Mirkka Lappalaisen historialli-
nen true crime -murhamysteeri avaa näkymän menneisyyteen täynnä 
väkivaltaa ja juonitteluja, rikkautta ja köyhyyttä, ystävyyttä ja pelkoa. 
Se on myös yhteiskunnan liepeillä eläjien ja syrjäytyneiden historiaa. 
Se on oikeussalidraama, jossa kukaan ei saa oikeutta.

Tuomion julistaminen jää historiantutkijan ja lukijan tehtäväksi. 

M I R K K A  L A P PA L A I N E N  (s. 1975) on 
helsinkiläinen filosofian tohtori ja Suomen ja 
Pohjoismaiden historian yliopistonlehtori Helsingin 
yliopistossa. Lappalainen on Suomen luetuimpia 
ja palkituimpia historioitsijoita. Hänet teoksiaan 
on palkittu Tieto-Finlandialla, Kanava-palkinnolla, 
Vuoden historiateos -palkinnolla, Lauri Jäntin 
palkinnolla, Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla 
sekä kahdesti Vuoden tiedekirja -palkinnolla.

MIRKKA LAPPALAINEN

Smittenin murha



RENÉ NYBERG

Ruotsin ja Venäjän välissä
Esseitä historian varrelta

Kokenut diplomaatti ja Venäjän-tuntija René Nyberg va-
lottaa esseissään Suomen geopoliittista asemaa ajan pit-
kässä kaaressa. Nyberg liikkuu Skandinavian ja Venäjän 
historian maaperällä suvereenisti ja löytää kiinnostavia 
rinnakkaisuuksia menneen ja uudemman maailman mur-
roskohdista. 

Pohjolan vanhin yya-sopimus solmittiin 1493 Mosko-
van suuriruhtinaskunnan ja Tanskan välillä, sillä vihol-
linen – Ruotsi – oli heille yhteinen. Siksi myös vanhin 
tunnettu Iivana Julman muotokuva löytyy Tanskasta. 
Pohjalaiset vastustivat 1700-luvun loppupuolella tieyh-
teyksien parantamista Savoon ja Karjalaan aivan samas-
ta syystä kuin Suomi vältti poikittaisteiden rakentamista 
Lappiin kylmän sodan aikana. 

Pietari Suuri nöyryytti suomalaisia sotavankeja mars-
sittamalla heidät Moskovan läpi. Hän teki samoin kuin 
ruotsalaiset, jotka esittelivät 1570-luvulla tanskalaisia so-
tavankeja tukholmalaisille. Pietari Suuri ratsasti vanki-
kolonnan perässä, toisin kuin Stalin kesällä 1944. Stalin 
ei itse näyttäytynyt, mutta marssitti silti saksalaisia sota-
vankeja Moskovassa ja pesetti kadut huolellisesti heidän 
jälkeensä.  

Miksi Tanska selvisi Suuren Pohjan sodan jälkeisestä 
1700-luvusta ilman sotia, vaikka Ruotsi sekaantui niin mo-
niin tuhoisiin sotiin? Ruotsin kohdalla kahden rintaman 
sodan uhka poistui vasta sitten, kun Ruotsi oli menettänyt 
Suomen ja Tanska Norjan. Silloin kahdesta tuli neljä. 

Nybergin esseet yllättävät ja näyttävät lukijalle historian 
jatkumon ja dynaamisuuden, alati muuttuvan muodon.  

äänikirja isbn 978-952-388-087-0
e-kirja isbn 978-952-388-086-3

isbn 978-952-388-056-6   
kl 93 / 97.1  •   sid. (suojapäällinen)   •   270  sivua   •    Kuvitus
Graafinen suunnittelu Anders Carpelan
Ilmestyy syyskuussa

R E N É  N Y B E R G  (s. 1946) on pitkän diplomaatti- 
uran tehnyt East Office of Finlandin entinen toimi- 
tusjohtaja. Nyberg astui ulkoasiainministeriön 
palvelukseen vuonna 1971. Vuonna 2000 hänet 
nimitettiin suurlähettilääksi Moskovaan ja neljä 
vuotta myöhemmin Berliiniin. East Officessa hän 
aloitti vuonna 2008 jääden sieltä eläkkeelle vuonna 
2013. Nybergin kirja Viimeinen juna Moskovaan 
(2015) oli valtaisa myynti- sekä arvostelumenestys. 
Se on myös käännetty useille kielille. Nybergin 
edellinen teos Patriarkkoja ja oligarkkeja ilmestyi 
vuonna 2019.

Ote kirjasta Ruotsin ja Venäjän välissä

Uusi raja jäi historiaan Pietari Suuren rajana. Ulkoasiain-
kansankomissaari Vjatšeslav Molotov puhui ”suunnilleen 
Pietari Suuren linjasta” välittäessään Ruotsin kautta talviso-
dan rauhanvaatimukset Suomelle. Pääministeri Risto Ryti 
ja J. K. Paasikivi eivät neuvotteluissa 8.–13. maaliskuuta 1940 
Kremlissä onnistuneet muuttamaan tätä. Historiansa osaava 
Paasikivi muistutti Molotovia, että Pietari Suuri oli maksa-
nut Uudenkaupungin rauhassa Ruotsille suuren korvauksen. 
Tähän Molotov vastasi Paasikiven muistelmien mukaan 
”leikkisästi”: ”Kirjoittakaa kirje Pietari Suurelle. Jos hän käs-
kee, niin maksamme korvauksen.” Pietari Suuren seuraaja 
ei kuitenkaan osallistunut Moskovan rauhanneuvotteluihin, 
ei Paasikiven rauhantunnusteluihin talvella 1944 eikä väli-
rauhaneuvotteluihin syyskuussa 1944. Sen sijaan hän johti 
yya-sopimusneuvotteluja huhtikuussa 1948, joihin Paasikivi 
lähetti Urho Kekkosen. Paasikivi tapasi Stalinin viimeisen 
kerran toukokuussa 1941 päättäessään lähettiläsvuotensa 
Moskovassa.

Stalinin johtamien neuvottelujen epäonnistuminen syk-
syllä 1939 vei sotaan. Molotov tähdensi Rytille ja Paasikivelle 
maaliskuussa 1940, että ”nyt määräsi sodan laki”. Tätä 
logiikkaa seuraten ei Stalin talvisodan jälkeen ollut enää 
valmis tyytymään vähempään kuin Pietari Suuri aikoinaan. 
Molemmat halusivat myös häätää naapurivallan Laatokalta. 
Kun presidentti Truman elokuussa 1945 Potsdamissa onnitteli 
Stalinia Berliinin valtaamisesta, huomautti generalissimus, 
että Aleksanteri pääsi Pariisiin. Ruotsi menetti ”Suomen 
kivisimmän kaupungin” Suuressa Pohjan sodassa. Viipuri 
yhdistettiin vuonna 1811 Vanhan Suomen mukana Suomen 
suuriruhtinaskuntaan. Lopullisesti Viipuri menetettiin 
talvisodassa. Enää vain kivet puhuvat suomea.
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KUVA: OLEG NATCHINKIN



isbn 978-952-234-856-2
kl 79.4/68.2  •   sid. (yliveto)  •   120 sivua   •   Kuvitus
Ilmestyy kesäkuussa
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MIKA PESONEN & ADA PYKÄLÄNIEMI

Vegaaniretki
M I K A  P E S O N E N  toimi Suomen  
kapteenina kokkiolympialaisissa vuonna 
2016 luotsaten tiiminsä voittoon sekä  
2018 kokkien Maailmanmestaruus- 
kisoissa hopealle. Yli 20-vuotisen uransa 
aikana Pesonen on johtanut tunnettuja 
Helsingin kivijalkaravintoloiden keittiöitä, 
kuten Katajanokan Kasinoa, Ravintola 
Sipulia, Ravintola KuuKuuta sekä isompia 
konsepteja, kuten Krapin kokonaisuutta 
Tuusulassa. Hän suunnitteli ja vastasi 
myös muun muassa vuoden 2017 Lah- 
den hiihdon MM-kisojen VIP-cateringista. 
Pesonen tunnetaan innovatiivisena  
kasvis- ja vegaaniruokien kehittäjänä  
ja puolestapuhujana.

Keittiöstä metsään

Huippukokki Mika Pesonen tuo kirjassaan esiin intohimonsa, luonnossa liik-
kumisen ja kokkailun. Hän loihtii eväsretkellä lautaselle sen, mitä voi odottaa 
saavansa ravintolan keittiöstä: elämyksellistä ja tasokasta ruokaa ilman turhaa 
hienostelua. Reseptit ovat helppoja ja yksinkertaisia, jokaisen retkeilijän toteutet-
tavissa sekä ympäristöä kunnioittavia. Niiden upeat suomalaiset maut heijastele-
vat Pesoselle tärkeitä arvoja – yhteyttä luontoon ja kaiken elämän arvostamista. 

Vegaaniretki on suunnattu monipuolisesti niin päiväretkeilijöille kuin vaelta-
jillekin – kaikille, jotka haluavat nauttia hyvästä ruuasta ja ottaa luonnon moni-
muotoisuuden huomioon ruokavalinnoillaan. Kirjan herkulliset kuvat ovat Ada 
Pykäläniemen käsialaa.

KUVAT: ADA PYKÄLÄNIEMI

”Kirjaa ideoidessani ja reseptejä kehittäessäni on matkani edennyt etelän ki-
vikkoisilta ja kallioisilta rannoilta suon laidalle ja aina Lapin tuntureille saakka. 

Kirjasta löytyy monipuolinen tarjonta extempore-retkelle, jolloin kaupasta 
napataan äkkiä asioita matkaan tai mukaan otetaan kotona pikaisesti valmis-
tetut eväät; viikonlopun retkelle, jota valmistellaan kotona ja kokkailu tehdään 
luonnossa – tai tarkasti suunnitellulle vaellukselle, jolloin ruokaa ja ravintoa 
mietitään pidempään. 

Kirjasta löytyy myös paljon ideoita ja reseptejä ihan jokapäiväiseen arkeen. 
Esimerkiksi työpaikkaeväisiin, välipaloihin ja vaikka kotona tai mökillä valmis-
tettaviin ruokahetkiin.”

 – Mika Pesonen

s y k s y  2 0 2 245

A D A  P Y K Ä L Ä N I E M I  on toimittaja 
ja valokuvaaja, joka saa mielenrauhaa 
ja hyvää oloa erityisesti suomalaisesta 
metsämaisemasta. Luonnon antimien ja 
suomalaisten ainesten kunnioitusta hän 
pyrkii myös tuomaan esille kuvissaan.



e-kirja isbn 978-952-388-091-7

isbn 978-952-388-090-0 
kl 90.2  •   sid. (yliveto)   •   260  sivua  •   Kuvitus 
Graafinen suunnittelu M-L Muukka
Ilmestyy elokuussa

MINNA SARANTOLA-WEISS

Me halusimme kaiken
1980-luvun historiaa

Nostalgia ja 1980-luku. Olkatoppaukset ja pöyheät kampaukset. 
Kiiltävä elämä ja tyylikkyys. Mutta myös ydinaseet, harmaat pikku-
takkimiehet ja hallittu rakennemuutos.

Suomi oli 1980-luvulla monimutkainen maa. Vuosikymmenen 
alkupuolta leimasivat rötösherrajahti, suomettuminen ja sisäänpäin 
kääntyminen. Aids ja ydinvoima pelottivat, ja naapurina oli mah-
tava Neuvostoliitto.

Sitten saatiin muutamassa vuo-
dessa noususuhdanne ja luovuttiin 
pankkien sääntelystä. Pörssissä ja 
asuntomarkkinoilla kupli. Aktivis-
tit loivat uutta kaupunkikulttuuria 
ja perustivat vihreän liikkeen. Hal-
littu rakennemuutos viitoitti tietä 
tulevaisuuteen. Kulutusjuhlastakin 
puhuttiin.

Me halusimme kaiken katsoo 
energiseen ja ristiriitaiseen vuosi-
kymmeneen monista eri näkökul-
mista. Tuoksut, maut ja musiikki 
vievät muistelijat suoraan 1980-lu-
vun ytimeen. Ja Commodore 64. 
Mitä se postmoderni oikein oli?
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M I N N A  S A R A N T O L A - W E I S S  
(s. 1963) on Helsingin kaupunginmuseon 
tutkimuspäällikkö. Hän on tutkinut suo-
malaisten sohvaryhmiä ja arjen historiaa. 
Häneltä on aikaisemmin ilmestynyt 
Reilusti ruskeaa – 1970-luvun arkea (2008). 
Hän on myös kirjoittanut suomalaisesta 
huonekaluteollisuudesta, 70-luvun ruoka-
kuluttuurista ja tavaratalo Stockmannin 
historiasta.

KUVA: YEHIA EWEIS/HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
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PEKKA TARKKA

Nuori Aaro
Aaro Hellaakosken tiede, taide ja runous 

1893–1928

Luonnontieteen, runouden ja kuvataiteen  
kosketuspinnoilla syntyi suurta kirjallisuutta

Aaro Hellaakosken Jääpeili on suomalaisen modernis- 
min ensimmäinen merkkiteos. Sen kuuluisimmassa 
runossa ”Hauen laulu” vedenalaisen maailman asuja 
nousee kuusen latvukseen, maistaa punaista käpyä ja 
alkaa laulaa. ”Niin villin-raskaan / se virren veti / että 
vaikeni / linnut heti”.

Väkevästi eroottinen viesti tajunnan pohjilta oli 
toista kuin kaikki siihenastinen suomalainen lyriikka. 

KUVA: JUSSI SÄRKILAHTI

e-kirja isbn 978-952-388-135-8

isbn 978-952-234-985-9    
kl 99.1  •   sid. (suojapäällinen)  •   360  sivua   
Kuvitus 
Graafinen suunnittelu Mika Tuominen
Ilmestyy elokuussa

Hellaakoski aloitti työnsä aikansa runoruhtinaan V. A. 
Koskenniemen liittolaisena, mutta sai kyllikseen van-
hoihin malleihin sidotusta runoudesta. Se mahtuu pe-
suvadin tilavuuteen, hän sanoi ja suuntasi itse ulapalle, 
jonka vapaana aaltoavan pinnan alla aukenivat arvaa-
mattomat syvyydet.
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Hellaakosken runoutta on tutkittu paljon, mutta Pekka Tarkan teos poikkeaa edeltäjistään. Se tarkastelee runoilijan 
elämää kokonaisuutena ja ottaa huomioon, että Hellaakoski oli ammatiltaan luonnontieteilijä. Hänen elämäntyönsä en-
simmäisen vaiheen eri puolet yhdistyvät Tarkan kirjassa tavalla, jossa tinkimätön tiede ja suuri runous elävät samassa 
persoonassa.

Hellaakoski rakasti kuvataiteita ja perehtyi ystävänsä Wäinö Aaltosen kanssa maalauksen ja kuvanveiston euroop-
palaisiin virtauksiin ekspressionismista kubismiin. Tarkka esittelee hänet taiteen tuntijana ja näyttää lyriikan taustalla 
vaikuttavat seikkailut kuvan ja sanan rajaseuduilla. 

Teoksen aiemmin käyttämättömiä lähteitä ovat Hellaakosken suorasukaiset lehtikirjoitukset ja persoonallinen kirjeen-
vaihto sekä elämäkerrallinen kronikka ”Yhden runoniekan surullinen nuoruus”. Näkyviin piirtyy kehityskulku, joka alkoi 
huutokauppakamarien rallatuksista ja eteni kohti uuden aikakauden ydintä.
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P E K K A  TA R K K A  (s. 1934) on toiminut 
Helsingin Sanomien kirjallisuuskriitikkona 
vuodet 1958–1961 ja 1969–1999, joista kult-
tuuriosaston esimiehenä 1984–1989 sekä 
lisäksi freelance-avustajana 2000–2019. 
Hän on julkaissut tutkimukset Paavo 
Rintalan ja Hannu Salaman romaanien sy-
tyttämistä kirjasodista, kirjoittanut suoma-
laisen novellin ja esseen historiat (Suomen 
kirjallisuus VIII) sekä osan Otavan historiaa. 
Muistelmansa Onnen Pekka hän julkaisi 
2018. Eläkkeensä hän on ymmärtänyt 
työstipendiksi ja kirjoittanut varsinaisen 
työuransa jälkeen laajat teokset sekä 
Pentti Saarikoskesta että Joel Lehtosesta.



isbn 978-952-388-057-3 
kl 99.1 •   sid. (suojapäällinen)   •   480 sivua
Graafinen suunnittelu Markko Taina (sarja-asu)
Ilmestyy syyskuussa

e-kirja isbn 978-952-388-111-2

ERKKI TUOMIOJA

Lievää  
voimakkaampaakin  

tyrmistystä
Poliittiset päiväkirjat 2003–2004

Alkuteos: Congo / La guerre des pauvres
Suomentanut Lotta Toivanen
isbn 978-952-388-058-0   
kl 84.2.  •   nid. (liepeet)   •   250 sivua
Graafinen suunnittelu Tuula Mäkiä
Ilmestyy syyskuussa 

e-kirja isbn 978-952-388-112-9

ÉRIC VUILLARD

Kongo /  
Köyhien sota

É R I C  V U I L L A R D  on kansainvälisesti 
menestynyt ranskalainen kirjailija, jonka 
teos Päiväkäsky (suomennos 2019) voitti 
Goncourt-palkinnon 2017. 

KONGO
”Kongoa ei ole olemassa” – se on siis kek-
sittävä. Vuonna 1884 Berliinin konferens-
sissa suurvallat jakavat Afrikan. Syntyy 
Kongon vapaavaltio, yksityinen liikeyritys. 
Maat vallataan, kauppapaikat perustetaan. 
Alkaa kansanmurha. Éric Vuillard marssit-
taa esiin kuningas Leopold II:n, tieduste-
lija Charles Lemairen, kiduttaja Léon Fié-
vezin ja Goffinetin neuvottelijaveljekset. 
Pahan kasvot paljastuvat. Kongo on paitsi 
historiaa, myös vapaakaupan kritiikkiä ja 
modernin maailman synkän kolonialisti-
sen alkuhämärän ankara tuomio. 

Kaksi palkitun Éric Vuillardin 
historiateosta yksissä kansissa

”Säkenöivää historian uudelleen- 
lukua, vallankumouksellinen saarna, 
vimmainen epätasa-arvon tuomio.” 
– BOOKER-PALKINTORAATI 

”Lyhyt, leiskuva kirja, puoliksi histo- 
riallinen essee ja puoliksi pamfletti – 
– Kohtauksissa ilotulitusten intensi-
teetti.”  – FINANCIAL TIMES 

”Tiivis, taidokas sekoitus historiaa 
ja fiktiota – – Vuillard ei koskaan tee 
väkinäisiä rinnastuksia nykypäi- 
vään, mutta kirjassa kuvattu kansan-
nousu tuntuu missä hyvänsä ajassa 
riehuvalta sodalta epätasa-arvoa 
vastaan.”  – NEW YORKER

KUVA: MELANIA AVANZATO
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Päiväkirjasarja jatkuu iskevänä

Vuosiin 2003–2004 tiivistyy paljon, kotona ja maa-
ilmalla. Vuosi 2003 alkaa traagisesti Yhdysvaltojen 
päätettyä hyökätä Irakiin. Ulkoministeri Tuomioja 
kiertää ja puhuu tiheääkin tiheämmissä kokouksissa, 
joissa Euroopan unioni jakaantuu sotaa vastustaviin 
ja puolustaviin. Tuomioja, kuten valtaosa kollegois-
taan, on hyökkäystä vastaan.

Eduskuntavaalit 2003 ovat tasaiset – ja katkerat. 
Keskusta voittaa, Paavo Lipponen väistyy. Tuomioja 
varautuu jättämään ulkoministerin tuolin mutta jat- 
kaakin uudessa punamultahallituksessa. Kesällä roi-
hahtaa poliittinen kriisi: pääministeri Anneli Jäät-
teenmäki eroaa.

Tuomiojan päiväkirjat jatkuvat tiiviinä ja harvi-
naisen todistusvoimaisina. Hänen terävä näkökykyn-
sä ja yhtä terävä kynänsä takaavat, että lukija pääsee 
lähituntumaan politiikan kulisseista – ja pysyy var-
masti hereillä.

Lievää voimakkaampaakin tyrmistystä -teoksen on 
toimittanut valtiotieteen tohtori, historioitsija Ve-
li-Pekka Leppänen. Päiväkirjasarja on viidennessä 
osassaan.

E R K K I  T U O M I O J A  on valtiotieteen tohtori ja poliittisen historian do-
sentti. Kansanedustajana hän on ollut vuosina 1970–1979 sekä vuodesta 
1991 eteenpäin. Helsingin kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajana 
hän oli 1979–1991. Hän on toiminut lukuisissa ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikkaan liittyvissä tehtävissä sekä kirjoittanut useita ulkopolitiikkaa ja 
poliittista historiaa käsitteleviä teoksia. SDP:n eduskuntaryhmän puheen-
johtajana hän toimi vuosina 1996–1999, Suomen kauppa- ja teollisuusmi-
nisterinä 1999–2000 sekä ulkoministerinä vuodet 2000–2007 ja 2011–2015.
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Suomentaja:
L O T TA  T O I VA N E N  on ennen kaikkea 
ranskankielisen kauno- ja tietokirjallisuu-
den palkittu kääntäjä, joka on suomenta- 
nut vuodesta 1995 lähtien kymmeniä kir- 
joja. Toivasen kahdelle aiemmalle Vuillard- 
käännökselle myönnettiin kummallekin 
arvostettu palkinto: Päiväkäsky (2019) sai  
J. A. Hollon palkinnon ja 14. heinäkuuta 
(2021) Maurice de Coppet´n palkinnon.

KÖYHIEN SOTA
Vuonna 1524 köyhät nousevat kapinaan eteläisessä Saksassa. Uskonpuhdistuksen 
roihu leviää räjähtäen. Kapinoitsijat vaativat tasa-arvoista elämää tässä ja nyt. Eikö 
Jumalan pitänyt olla köyhien puolella? Tuhatpäisistä massoista nousee nuori mies, 
teologi Thomas Müntzer, joka taistelee köyhien joukoissa hyväksymättä sen parem-
min Martti Lutheria kuin katolista kirkkoa. Éric Vuillardin tiivis, terävä ja brutaali 
teos palavasieluisen Müntzerin elämästä on väkevä puheenvuoro eriarvoisuudesta 
ja sen sietämättömyydestä minä hyvänsä historiallisena aikana. 

Booker-palkintoehdokas 2021
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Pirkko Saision Passio oli vuoden 2021 
Finlandia-ehdokas. Raadin peruste-
luista: ”Passio on kertomisen taidet-
ta, kulttuurihistoriallisesti rikas teos, 
joka kuljettaa lukijansa läpi vuosisa-
tojen, 1400-luvulta aina 1950-luvulle 
saakka. Teoksen kieli virtaa vaivatto-
mana ja vivahteikkaana.”

Presidentti Urho Kekkosen 70-vuo-
tisjuhlasäätiö myönsi suurlähettiläs 
Arto Mansalalle tunnustuspalkinnon 
teoksesta Asemapaikkana Peking.

Sari Rainion ja Juha Rautaheimon dek-
kari Vainajat eivät vaikene oli Vuoden 
johtolanka 2022 -ehdokas. Raadin 
perusteluista: ”Kirjassa ovat tekniset 
faktat kohdallaan ruumiinavauksia 
myöten ja tarinan ansioita lisäävät 
uskottavat ja sympaattiset henkilöt. 
Kirjassa on hyvällä tavalla ’vanhanai-
kaisen dekkarin’ vetovoimaa.”

Siim Liivikin ja Aki Ollikaisen Fuck 
You Liivik oli Vuoden urheilukirja 
-finalisti 2021. 

Henrik Meinanderin teos Terävää 
jälkeä: Henrik Tikkasen ajankuvia 
1967–1972 ylsi Suomen tietokirjailijat 
ry:n Vuoden tiedekirjaraadin jaetulle 
ykkössijalle. 

Juha-Matti Ritvasen teos Mureneva 
kulmakivi. Suomi, Neuvostoliiton 
hajoaminen ja YYA-sopimuksen 
loppuvaiheet 1989–1992 oli Vuoden 
historiateos -ehdokas. 

Tommi Uschanov on J. A. Hollo 
-käännöspalkintoehdokas suomen-
noksellaan Wolfram Eilenbergerin 
teoksesta Vapauden tuli. Filosofian 
pelastus synkkinä aikoina 1933–1943.

Ismo ja Angelika Leikolan teos Suo, 
kuokka ja Hollywood oli vuoden 
2021 kuunnelluin äänikirja Suomes-
sa. Teos on myös Storytel Awards 
-ehdokas parhaan (ääni)tietokirjan 
kategoriassa.

Wiggo Wallensköld oli ARS FENNICA 
2021 -palkintoehdokas. Hänen yksityis- 
näyttelynsä avautuu HAMissa 9.9.2022. 

Helsingin kirjamessujen jälkeinen 
Siltala-illallinen Taverna Zorbasissa 
lokakuussa 2021. Pöydän ympärillä 
takarivistä myötäpäivään: Sari Rainio, 
Aleksi Siltala, Kaisa Hotakainen, Touko 
Siltala, Johanna Haakana, Antti Rainio, 
Veijo Kekäläinen, Eva Siltala ja Sakari 
Siltala. 

HELSINGIN KIRJAMESSUT LOKAKUUSSA 2021

Jouni Inkala signeeraa teostaan 
Jumalalle pyhitetty susi. 

Juha Kauppinen signeeraa teostaan 
Heräämisiä – kuinka minusta tuli  
luonnonsuojelija.

Leena Majander signeeraa teostaan Kirjatyttö. 
Kustantajaelämää.

Tuula Karjalainen kävi messuil-
la kertomassa Outi Heiskasen 
elämää ja taidetta käsittele-
västä kirjastaan Taitelija kuin 
shamaani. 

Pirkko Saisio signeeraa teostaan 
Passio.

Kaari Utrio kertoo elämäkerrastaan Kaari.  
Haastattelijana kirjan kirjoittaja Anna-Liisa Haavikko.

Ismo ja Angelika Leikolalla oli kiireinen messukalenteri: peräti kuusi 
esiintymistä samana päivänä. 

Täällä vartioin minä.  
Myyntipäällikkö  
Veijo Kekäläinen  
osastollamme. 

Passiolle 
myönnettiin 
myös Kirkon 
kulttuuri- 
palkinto, 
arvoltaan  
6 000€.
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JYVÄSKYLÄN KIRJAMESSUT MARRASKUUSSA 2021

Ismo Leikola signeeraamassa Angelika 
Kallion kanssa kirjoittamaansa teosta 
Suo, Kuokka ja Hollywood. 

Harry Salmenniemeä haastattelee Ville Hänninen. Sari Rainio ja Juha Rautaheimo signeeraavat 
dekkariaan Vainajat eivät vaikene. 

Juha Rautaheimo, Katri Tuominen ja Sari 
Rainio Naantalin kirjajuhlien syysmatineas-
sa marraskuussa 2021.

Juha Rautaheimo Kallion kirjastossa 
sijaitsevan Dekkarikirjaston uumenissa 
joulukuussa 2021.

Juha Kauppinen kertoo Aleksi Siltalalle teoksestaan Herää-
misiä G18-juhlasalissa Helsingissä marraskuussa 2021.

Pirjo Houni ja suurlähettiläs Tapani Brotherus 
olivat Rauli Virtasen haastateltavina Rosebudin 
kirjakaupassa syyskuussa 2021. Puheenaiheena 
Pirjo Hounin teos Salattua diplomatiaa. 

Karanteeniajan karu, mutta kohottava pal-
kintotilaisuus. Arto Mansalalle myönnettiin 
joulukuussa 2021 UKK:n 70-vuotisjuhlasäätiön 
palkinto teoksesta Asemapaikkana Peking. 

Sari Rainio ja Juha 
Rautaheimo Me  
Naisten haastattelussa 
ravintola Eliten edessä 
tammikuussa 2022. 
(Kuva: Mikko Hannula)

Siltalan teamin joululounas 2021 jo hyvässä vauhdissa Kurvin georgialaisessa 
ravintolassa. 

Iida Rauma Akateemi-
sen kohtaamispaikalla 
helmikuussa 2022. 
Marko Suomi haastat-
telee häntä teoksesta 
Hävitys – tapausker-
tomus. 

Pertti Torstilan muistelmateos Komennus Budapestiin julkistettiin juhlavasti Helsin-
gin Suomalaisella klubilla helmikuussa 2022. Illallisseurue vasemmalta Eva Torstila, 
Tapani Ruokanen, Pertti Torstila, Sami Torstila, Kai Torstila, Aarno Cronvall, Arto 
Mansala ja Liisa Steffa.

Seija Sartti kirjoitti legendaarisesta lehtivalokuvaajasta Jussi Pohjakalliosta upean 
kirjan Kova jätkä kamera kädessä. Touko Siltala haastattelee Paula Pohjakalliota ja 
Seija Sarttia teoksen julkistamistilaisuudessa Kansallismuseossa helmikuussa 2022. 

Iloiset kirjaihmiset koolla Letterenfondsin Barbara den Oudenin 
luona Amsterdamissa marraskuussa 2021. Vasemmalta Li Kangqin, 
Aleksi Siltala, Diana Hernández, Anna Spandolini, Urpu Strellman, 
Barbara den Ouden, Marcel Ventura ja Sabine Erbrich.
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Pirjo Suhosen teoksen Vapaus valita julkistamishaastattelu Niteessä 
maaliskuussa 2022. Suhosta haastattelee kirjailija Anja Snellman.

Lola Odusoga, Helena Ranta, Janette Grönfors, Mona Moisala, Riitta 
Peltonen ja Rosmariini Tolonen.

Sinikka Vuola ja Laura Lindstedt kertomassa teoksestaan 101 tapaa tappaa 
aviomies – menetelmällinen murhamysteeri Kello viiden salongissa maalis-
kuussa 2022. Haastattelijana Venla Hiidensalo. 

Hannele Pokka ympäristö- 
ministeriön aulassa tyytyväise-
nä – uunituore kirja kädessään. 
Pioneerityötä – Suomen ympä-
ristöyhteistyö Venäjällä ilmestyi 
helmikuussa 2022. 

Jukka Tarkan Itsenäisyyden elpymisaika ilmestyi keskelle vilkasta Na-
to-keskustelua maaliskuussa 2022. Teoksen julkistamistilaisuudessa 
Bottan juhlasalissa Tarkan kanssa keskustelemassa Tapani Ruokanen.

 • • • KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS

MARKKU ESKELINEN
Kolmen kehän sirkus
isbn 978-952-234-504-2  

MIKKO GRANROTH
Mustat juuret
isbn 978-952-234-983-5   

ANTTI LEIKAS
Tonttu
Valot sammuvat
isbn 978-952-234-598-1

LAURA LINDSTEDT  
– SINIKKA VUOLA
101 tapaa tappaa 
aviomies
menetelmällinen murha-
mysteeri
isbn  978-952-234-806-7

MAYLIS DE KERANGAL
Sillan synty
isbn 978-952-234-851-7   

OLIVER BURKEMAN
Neljätuhatta viikkoa
Miten käytät loppuelämäsi 
päivät?
isbn 978-952-234-963-7    

MICHAELEEN DOUCLEFF
Metsästäjä, keräilijä, 
kasvattaja
Alkuperäiskansojen kasvatus-
oppeja
isbn 978-952-234-787-9    

MIKKO GUSTAFSSON  
– JANNE HUUSKONEN (toim.) 
Murharyhmä 1
Tosiasiaa törkeästä väkivalta- 
rikollisuudesta 
isbn 978-952-388-016-0 

MIKKO HUHTAMIES
Seitsemäs vyöhyke
Pohjoista merihistoriaa
isbn 978-952-234-987-3  

RIITTA KONTTINEN
Tarinankertoja
Anni Swanin elämä
isbn 978-952-388-025-2  

RIITTA KORHONEN –  
HANNU OLLIKAINEN
Päätoimittaja
Työtä sananvapauden arjessa
isbn 978-952-388-008-5

TIINA-MAIJA LEHTONEN 
– LAILA TARPILA
Tutkimaton Boris Sirpo  
ja Viipurin musiikin 
menestystarina
isbn 978-952-388-035-1   

PATRIK OUŘEDNÍK
Europeana
20. vuosisadan lyhyt historia
isbn 978-952-234-848-7   

HANNELE POKKA
Pioneerityötä
Suomen ympäristö- 
yhteistyö Venäjällä
isbn 978-952-234-944-6  

SEIJA SARTTI
Jussi Pohjakallio
Kova jätkä kamera  
kädessä
isbn 978-952-388-033-7   

SEPPO SIIRALA (toim.)
Uutta aikaa ei uhreitta 
luoda
Lääkäri Martti Johannes Siiralan 
päiväkirja 1914–1918
isbn 978-952-234-986-6    

SAKARI SILTALA
Kirnu ja kartelli
F. M. Pitkäniemen ja Axel Soli-
tanderin työt, taistot ja totuudet
isbn 978-952-234-996-5    

PIRJO SUHONEN
Vapaus valita
isbn 978-952-234-995-8   

JUKKA TARKKA
Itsenäisyyden elpymisaika
Aikalaiskronikka vuosilta 
1990–2020
isbn 978-952-388-002-3   

PERTTI TORSTILA
Komennus Budapestiin
isbn 978-952-388-010-8  

TUIJA VÄLIPAKKA
Kirjailijan keittiössä
isbn 978-952-234-719-0 

JUHANI KOIVISTO – RIIKKA 
KORPPI-TOMMOLA –  
HANNELE NIIRANEN
Balettioppilaitos 
– Sata vuotta suomalaista 
balettikoulutusta
isbn 978-952-234-981-1

LAURI MÄKINEN
Lopun alku d-mollissa
isbn 978-952-234-690-2   

IIDA RAUMA
Hävitys  
– tapauskertomus
isbn 978-952-234-977-4     

HARRY SALMENNIEMI
Kuume
isbn 978-952-234-765-7   

VIGGO WALLENSKÖLD
Neuroosit ja traumat
isbn 978-952-388-013-9   

 • • • KÄÄNNET T Y KAUNOKIRJALLISUUS JA TIETOKIRJALLISUUS



TOIMITUSJOHTAJA
 Arto Forstén
 puh. 050 4322 292        
 arto@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

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

KUSTANNUSTOIMITTAJA
 Johanna Haakana
 puh. 040 845 8183
 johanna@siltalapublishing.fi
 
TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ
 Reetta Ravi
 puh. 0400 328 300       
 reetta@siltalapublishing.fi

ÄÄNIKIRJAT
 Kalle Siltala
 puh. 050 475 3317         
 kalle@siltalapublishing.fi

KIRJATILAUKSET 
 Kirjavälitys Oy   
 puh. 010 345 1520    faksi 010 345 1454  
 kvtilaus@kirjavalitys.fi  
 tai Veijo Kekäläinen 
 puh  +358 50 438 9389
 veijo@siltalapublishing.fi 

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


