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Tietokirjat

Myllymäki, Arvo: Aate miestä väkevämpää – Kansanedustaja Reino Ala-Kulju ja

Pispalan punaorpo Eino Laakso historian virrassa

Tämä poliittisen historian alaan kuuluva tietokirja sisältää valtiollisen vallankäytön poikki-

leikkauksen itsenäisyyden alkuvuosikymmeniltä aina 1960-luvulle saakka.

Kirjaan sisältyy myös näkijöiden ja tekijöiden tarina, siinä kuvataan kahden ihmisen yh-

teiskunnallista toimintaa tasavallan alkuvuosikymmeninä. Vanhempi heistä, Reino Ala-Kulju,

ihannoi heimoaatetta ja seurasi Lapuan liikkeen askeleita, nuorempi, Eino Laakso, kommunis-

tien äärilaitaa. Kummankin toiminta on ollut yhteiskunnallisesti merkittävää ja paljolti myös

historian unohtamaa.

Kouluneuvos, kansan-

edustaja Reino Ala-Kuljulle

(25.4.1898–5.8.1983) itsenäisyys ja

Suomen rajat eivät nuorena mie-

henä riittäneet. Hän liittyi Akatee-

miseen Karjala-Seuraan ja haaveili

Suur-Suomesta, johon kuuluisivat

Viena jaAunus. Äärinationalistinen

ideologia veti Ala-Kuljua puoleen-

sa. Hänestä tuli kansanedustaja

ja Isänmaallisen kansanliikkeen

pääsihteeri. Vuosikymmenen puo-

livälissä hän oli innolla mukana

perustamassa puolueen nuorisojär-

jestöä, jota kutsuttiin heidän asu-

jensa perusteella ”Sinimustiksi”.

Sotien jälkeen Etelä-Pohjanmaan

miehellä oli toinen mieli. Hänestä

kasvoi moniarvoisen demokratian

tukipilari sekäArkadianmäellä että

kotimaakunnassaan.

Eino Laakso (30.10.1907–17.6.1981)

oli Espanjan sisällissodan kuului-

suus ja jatkosodan etsityin suomalaisdesantti. Virallinen Suomi oli liittänyt häneen jo ennen

Espanjaan lähtöä antisankarin leiman. Etsivä Keskuspoliisi oli saanut selville, että Laakso oli

Suomessa kielletyn kommunistipuolueen jäsen. Sotien ajan Laakso vietti mielenkiintoisissa

osoitteissa: Hämeenkyrön ja Tampereen takametsät, Köyliön turvasäilö, Itä-Karjala ja Mos-



kovan esikaupunkialue sekä jälleen Tampereen seutu. Välirauhansopimuksen solmimisen

jälkeen Laakso palveli punaista Valpoa ja äärivasemmiston lehdistöä.

Siinä missä Reino Ala-Kulju nuoruuden päivinä haki kansallisaatteelleen lisävoimaa Ita-

liasta ja Saksasta Eino Laakso imi kommunistista ideologiaa kritiikittömästi Moskovan Lenin-

koulussa. Ala-Kulju ja Laakso edustivat johdonmukaisesti ääriaatteita maailmansotien välissä.

Neuvostoliitto ja sen kommunistipuolueen johdolla toteutettava sosialismi olivat Eino Laakson

ajattelun keskiössä. Aatteestaan, sen jyrkimmästä siivestä, Laakso ei luopunut sotien jälkeen-

kään ei edes Tshekkoslovakian miehityksen päivinä. Hän oli oppinut toimimaan taustavaikut-

tajana – kiitos eletyn elämän. Toisen tasavallan alkumetreillä Ala-Kulju muuttui pakostakin,

sillä häneltä välirauhansopimus vei puolueen. Hänen uusi valintansa oli kokoomuspuolue.

Sen rivikansanedustajasta kehkeytyi Etelä-Pohjanmaan maakuntapatriootti.

Tietokirjan lopussa pohditaan kysymystä, ovatko edellisen vuosisadan ääriaatteet nykyisen

uusnationalismin juuria.
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Bernhardt, Mariann ja Piha, Minerva: Suomalais-ugrilaiset kielet ja kansat – mitä,

missä, milloin, miksi?

Oletko miettinyt, milloin suomi tuli Suomeen? Tai pohtinut, miksi suomi on niin erilainen

kuin muut Euroopan kielet? Kiinnostaisiko sinua saada lisätietoa suomen sukukansoista?

Haluatko tietää, mitä kieltä Suomessa puhuttiin kivikaudella, rautakaudella ja keskiajalla?

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, pitelet käsissäsi oikeaa opusta. Suomalais-

ugrilaiset kielet ja kansat - mitä, missä, milloin, miksi? on ensimmäinen suomenkielinen

nuorille lukijoille suunnattu yleistajuinen kirja suomen sukukielistä ja -kansoista ja suomen

kielen historiasta. Luvassa on siis aivan ainutlaatuinen lukukokemus. Kirja saattaa kiinnostaa

vähän vanhempaakin lukijaa.

Kirjan alkuosassa keskitytään tutustumaan monipuolisesti suomen sukukansoihin: heidän

kieleensä, kulttuuriinsa ja tilanteeseensa nykyisessä globaalissa maailmassa. Kirjassa suku-

kansat kertovat itse omasta kansastaan omista näkökulmistaan. Esiin nousee hätä kielten ja

kulttuurien häviämisestä mutta myös ylpeys omasta kansasta ja ilo siitä, kun elvytystoimet

tehoavat ja kulttuuri herää henkiin muun muassa internetissä, leffoissa ja musiikissa.

Kirjan jälkiosassa tutustutaan suomen kielen historiaan - siihen, mistä ja miten tiedämme,

että suomi on sukua kirjan alkuosan kielille. Kerromme, miten sanojen alkuperää ja ikää

tutkitaan, mitkä suomen kielen piirteet ovat yhteisiä uralilaisille kielille ja mitkä piirteet on

lainattu naapurikansoilta. Avaamme myös sitä, miten arkeologit ja kielitieteilijät tutkivat

suomalaisten ja saamelaisten menneisyyttä yhdessä.

Kirjassa lukija saa kokeilla kielentutkijan ammattia ja opetella uralilaisia kieliä hauskojen ja

selkeiden tehtävien avulla - kirjassa on jätetty tilaa lukijan omille merkinnöille. Kirjassa on

myös novelleja ja fiktiivisiä lehtihaastatteluita, joiden avulla havainnollistetaan kirjan keskeisiä



teemoja. Kirjan kruunaa upea piirroskuvitus, joka niin ikään elävöittää kirjassa käsiteltyjä

aiheita.

Kirjan ovat kirjoittaneet filosofian tohtoriMariann Bernhardt ja filosofian tohtoriMinerva

Piha. Mariann Bernhardt työskentelee ersän ja mokšan kielten parissa Helsingin ja Turun

yliopistoissa ja tuntee hyvin myös koltansaamen kielen. Minerva Piha toimii eteläsaamen

kielen apulaisprofessorina Nord universitetissa Norjassa, ja hän on erikoistunut uralilaisten ja

erityisesti saamelaiskielten historiaan sekä kielten välisiin kontakteihin. Lisäksi hän yhdistää

tutkimuksissaan kielitiedettä ja arkeologiaa. Kirjan on kuvittanut monitaitelija Heidi Gauriloff,

joka kuvataiteen lisäksi tekee musiikkia ja käsitöitä.
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Dahl, Rita: Matka mahdollisuuksien ovelle. Sanna Koivisto ja hänen taiteensa

Teos esittelee sanoin ja valokuvin

Sanna Koiviston tuotantoa.

Sanna Koivisto on työskennel-

lyt kuvataiteilijana ja kuvanveis-

täjänä vuodesta 1977. Hän on

erikoistunut julkiseen taiteeseen

ja monumentteihin, keramiikka-

ja pronssiveistoksiin, maalauksiin,

ympäristötaide- ja yhteisötaidepro-

jekteihin. Koivisto käyttää sekatek-

niikkaa useissa taideteoksissaan.

Hän on pitänyt yksityisiä ja julkisia

näyttelyitä sekä Suomessa että ul-

komailla. Useita hänen useita teok-

siaan kuuluu suomalaisten museoi-

den taidekokoelmiin. Vuonna 2022

hän sai Pohjois-Pohjanmaan maa-

kuntarahaston palkinnon elämän-

työstään taiteilijana.

Sanna Koiviston keskeinen tee-

ma on ihmisen ja luonnon välisen

suhteen analysointi. Koiviston mu-

kaan ihmisen tulee elää sovussa ja

rauhassa itsensä kanssa sekä suh-

teessa luontoon: Älä tee toiselle ihmiselle tai millekään elävälle olennolle sellaista, mitä et

haluaisi tehdä itsellesi. Rakkaus ihmisyyttä ja luontoa kohtaan on Koiviston taiteellisen työs-

kentelyn perusta.

Koivisto on toiminut aktiivisesti myös kuvataiteen ja kuvanveiston opettajana uransa alusta

lähtien. Hän on yksi Iin Kulttuurikauppilan perustajajäsenistä.
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Salonen, Toivo: Luontokokemuksia. Maaston avautumisia ja sulkeutumisia

Luonnossa käveleminen aistit avoinna uudelle tai oudolle on alkuehto maaston jäsentymiselle.

Tämän prosessin käynnistyttyä vähitellen käsittämisessä tapahtuu syvenemistä. Ihmisten

lähtökohtien erilaisuus aiheuttaa sen, että monilla menee vuosia ja monet eivät saa koskaan

otetta maaston moninaisuudesta. Kauniiden kesäkelien vallitessa ja vuokramökissä yöpyen

maasto avautuu kapeasta näkökulmasta.

Maaston nisäkkäät ja linnut ei-

vät ole tyhmiä. Tämän seikan ym-

märtämisestä tulee itse asiassa ehto

maaston tapahtumisien käsittämi-

selle. Ihminen liikkeillään, toimin-

nallaan ja teoillaan voi luoda huo-

maamattaan perustaa luontevien

vuorovaikutussuhteiden rakentu-

miselle. Näin käydessä pitkäikäiset

linnut ja nisäkkäät alkavat vihjailla

”sopimusta”. Niistä ei ole mukavaa

piiloutua, keskeyttää ruuanhankin-

taa tai lepäämistä. Siksi nämä ha-

luavat luontevia suhteita.

Luottamus on ansaittava. Toisi-

naan siihen menee pari kuukaut-

ta, toisinaan se vaatii vuosia. Aika-

määrä riippuu ihmisestä itsestään.

Ihmisen tulee kasvaa linnun tai ni-

säkkään ymmärtämisessä. Näin to-

teutuessa arvaamattomuus vaihtuu

tuttuudeksi. Silloin luonteva yhdes-

sä oleminen samalla alueella mahdollistuu.

Teos antaa näkökulmia ja vihjeitä niin maaston jäsentymiselle kuin luontevalle yhdessä-

ololle maaston tapahtumissa.
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Tikkala, Timo: Sivullisia. Henkilökuvia Italian historiasta

Esseet risteilevät Italian 1900-luvun historiassa. Päähuomion saavat henkilöt, jotka ovat jää-

neet jostain syystä pimentoon. Italiassa he eivät ole tuntemattomia, mutta Suomessa tilanne

on osaksi toinen. Tarkastelukulma kulkee suurten poliittisten linjojen taustalla kulkevissa

henkilötarinoissa, joiden kautta lähestytään ajankuvaa. Sivullisen huomioita sivullisista.

Historiassa yksilöt esitetään usein joukkona, jotka seuraavat yhteiskunnan tapahtumia

sokeana laumana. Todellisuudessa yksinkertaistettujen tapahtumien keskellä toimii ajassaan

eläviä ihmisiä, jotka yrittävät selvitä monenlaisin keinoin sodasta, rauhasta, arjesta ja juhlasta.

He elävät elämäänsä niillä reunaehdoilla, joita aika tapahtumineen heille tarjoaa. Suurin

osa kirjassa käsiteltyjen henkilöiden vaiheista sijoittuu toisen maailmansodan viimeisiin

vuosiin, joiden aikana fasistinen Italia rapistui sisällissodan päätteeksi. Ajanjakso on yksi

Italian historian kipupisteistä.

Osa kirjan henkilöistä on ollut lähellä vallan ydintä, toiset taas on nostettu jalustalle vasta

kuolemansa jälkeen. Lähes kaikille on ollut yhteistä se, että he ovat joutuneet perustelemaan

omia tekojaan moraalinsa ja yhteiskunnan arvojen ristipaineessa.

Palkittu kirjailija Primo Levi varttui fasistisessa Italiassa, jossa juutalaisuus ei aluksi lei-

mannut ihmisiä. Rasismista tuli kuitenkin osa fasismia ennen toista maailmansotaa. Miten

juutalaisvainot kytkeytyivät italialaiseen fasismiin? Millainen oli Levin elämäntarina keski-

tysleireillä ja sen jälkeen? Entä millaisen vastaanoton Levin keskitysleirimuistot saivat sodan

jälkeisessä Italiassa?

Mussolinille uskollisuutta vannonut Giorgio Perlasca päätyi pelastamaan juutalaisia kes-

kitysleireiltä. Naispartisaani Ada Gobetti taisteli vapauden ja tasa-arvon puolesta. Miksi he

vaaransivat oman ja läheistensä hengen nousemalla kapinoimaan valtaapitäviä vastaan? Mil-

laisen jälkimaineen partisaanit ja juutalaisia auttaneet italialaiset ovat saaneet?

Vallan liepeiltä tipahdettiin myös unohdukseen tai mustamaalattavaksi. Mitä tapahtui

Mussolinin suosikkilapselle Eddalle ja hänen aviomiehelleen Galeazzo Cianolle? Kirjassa

tarkastellaan Mussolinin rakastajattaren Clara Petaccin tarinaa, joka päättyi Milanon Piazzale

Loreton hirttäjäisiin. Kuka oli lopulta Clara Petacci ja miten kuva hänestä on muuttunut sodan

jälkeen? Entä mitä kuuluu fasistiselle perinnölle nyt, kun sata vuotta on kulunut marssista

Roomaan?

Tarina pyhästä Maria Gorettista valottaa, mitä on modernin pyhyyden takana? Miten tunte-

mattomasta ja köyhästä tytöstä tuli sodan jälkeisessä Italiassa katolisen kirkon lapsipyhimys,

joka kokemansa perusteella nostettiin puhtauden, anteeksiantamisen, tyttöjen ja raiskattujen

suojelijaksi.

Muusikko Fabrizio De Andrén myötä matkataan sodan jälkeiseen Italiaan. De Andrésta

huokuu anarkia yhteiskunnan rakenteita ja toisaalta inhimillisyys yhteiskunnan varjossa eläviä

kohtaan. Hänen laulujensa kautta tarkastellaan opiskelijaradikalismia ja yhteiskunnallista

levottomuutta. Laura Lahdensuu on suomentanut kirjaan kolme De Andrén tekstiä.

Kuvituksen kirjaan on tehnyt taiteilija Enrico Mazzone.



Timo Tikkala on historian, yhteiskuntaopin ja filosofian opettaja sekä tietokirjailija. Häntä

yhdistää Italiaan siellä suoritetut opinnot, erilaiset koulu- ja tutkimusprojektit sekä kiinnostus

maan historiaan, yhteiskuntaan, kieleen ja kulttuuriin.
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Drufva, Juha: Varjojen teatteria näkyjen torilla. Esseitä

Joutilaan ja ylellisen elämän mielikuvilla flirttailevassa julkisuudessa arjen häivyttämisen ´hen-

kisen puolen´ hoitavat viihdeteollisuuden työläiset, ´julkkikset´. Heidän on saatava elämänsä

näyttämään makealta ja kepeältä, voidakseen uskottavasti mainostaa rahvaan tavoittamatto-

missa olevaa yläluokan elämäntapaa.

Vapaan markkinatalouden tai-

kalyhdyt, näyteikkunat ja mainok-

set luovat koreita fantasmagori-

sia mielihalukuvia makeaa joutilas-

ta elämää janoaville silmäpareille.

Maagisia rituaaleja jäljittelevät ur-

heilukisat ja poptähtien esiintymi-

set pumppaavat onttoihin sieluihin

kilpailu- ja markkinahenkeä rahat

pois -rahvaalta periaatteella.

Vaikka julkisuutta on enemmän

kuin koskaan, olemme hukkumas-

sa kaiken maailman salaliittoteo-

rioihin. Poliittinen eliitti ei luota

kansaan, eikä kansa eliittiin. Tar-

joilevatko joukkoviestimet vääriä

viestejä suhteessa ihmisten arkielä-

mään?

Lukeeko perustuslaissa, että

vain televisiossa edukseen esiin-

tyvät ovat kelvollisia päättämään

parhaista tavoista hoitaa yhteisiä

asioita? Kenen käskystä televisioesiintyminen on hyväksytty uudeksi ”seulaksi” tai ”mustaksi

listaksi,” jonka perusteella yhteisistä asioista päättäviä valitaan eduskuntaan ja kunnanval-

tuustoihin?

Ripaus seksikyyttä on eduksi myös politiikan toimittajan imagolle, jotta katsojat pysyvät

vastaanottavaisina ja hyvällä tuulella. Mielihalukuvien markkinoinnin kaavaan on myös julki-

suuden kipeydestä kärsivien poliitikkojen alistuttava, kun kuluttajia myydään mainostajille.

Vain yksi on julkisuuskuvasta poissa, julkisuusteatteria ohjaavat vallan omistajat.

Näissä vuosien 2016–22 aikana syntyneissä ”Varjojen teatteria näkyjen torilla” -esseissä

liikumme median luoman varjojen teatterin suhteissa ja suhdanteissa. Tästä näkökulmasta

Platonin 2400 vuoden takainen luolavertaus on täydellinen tv-kotikatsomoyhteiskunnan

kuvaus, hienointa mediakritiikkiä kautta aikojen.
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Kälkäjä, Mirjam: Kyllä tästä hyvä soppa tulee. Neljännesvuosisata musiikkiteatteria

Torniossa

Mikin Vintti syntyi teatteria ja

musiikkia rakastavien ja harrasta-

vien ihmisten toimesta Torniossa

1990-luvun lopulla. Tehtiin musi-

kaali ja toinenkin, jotka vetivät kat-

somot täyteen ja saivat muutamat

mukanaolijat innostumaan musiik-

kiteatterista ja haluamaan jatkoa.

Yleisö piti ensimmäisestä esitykses-

tä, katsomot täyttyivät, ja kaikki

halusivat tehdä lisää. Syntyi yhä

uusia lumoavia kohtaamisia, ver-

rattomia esityksiä, loistavia roo-

lisuorituksia. Nuorimmat tulivat

mukaan lapsirooleihin jo 8-12 vuo-

tiaina, monet heistä ovat mukana

edelleen.

Mikä onMikin Vintin salaisuus?

Alusta saakka panostettiin ohjaa-

jaan. Hänen tuli olla kulloisenkin

näytelmän kapteeni, ohjata aloitte-

levia esiintyjiä ensiaskelista lähtien

teatterin tekemisen saloihin ja edel-

lyttää harrastajilta ammattimaisen kypsää sitoutumista harjoitusten aikoihin ym yhteisiin

sopimuksiin.

Vuosien mittaan uskallettiin tarttua mitä erilaisimpiin aiheisiin, musiikkidraamasta kome-

diaan ja tragediasta aina vaikeaan farssiin saakka. Kriitikot alkoivat puhua ”Tornion ammatti-

teatterista”.

Mikin Vintin merkitys Tornion ja koko lähialueen teatteritoiminnassa on vuosi vuodelta

kasvanut. Taso on ihastuttanut katsojia ja tukenut tekijöitä yhä parempiin suorituksiin.

Vuosikymmenten mittaan Mikin Vintin lavalla on käynyt useita satoja eri alan osaavia

harrastajia, osa heistä on jäänyt pysyviksi esiintyjiksi, suurin osa haihtunut tahoilleen. He

kantavat mukanaan Mikin Vintin peräänantamattomuutta, pyrkimystä yhä korkeampiin

suorituksiin – ja muistoja yhteisyydestä, joka on yksi ihmisen katoamattomista omaisuuksista.
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Kilkku, Elina: Teatterin tyylilajit. 2. korjattu painos

Miten tiettyä tyylilajia edustava

näytelmä tulisi ohjata? Miten tyyli-

lajeja opetetaan?Mitä kaikkeamuu-

ta kuin todellisuutta jäljittelevää

realismia teatteri voi olla?

Teatterin tyylilajit on erityisesti

ohjaajille ja teatteriopettajille suun-

nattu teos, jossa esitellään länsi-

maisen teatterihistorian tärkeim-

mät tyylilajit: antiikin Kreikan tra-

gedia, komedia eli farssi, karneva-

lismi ja commedia dell’arte, Wil-

liam Shakespearen teatteri, ekspres-

sionismi, eeppinen teatteri, Anto-

nin Artaud’n teatteri sekä absurdi

teatteri.

Teatterin tyylilajit tarjoaa kat-

tavan ja käytännönläheisen tyyli-

lajien työkalupakin suomalaisille

teatterintekijöille. Kirja sisältää tie-

toa kunkin tyylilajin ominaispiir-

teistä ja historiallisesta kontekstis-

ta sekä runsaasti uusia, tätä kirjaa

varten luotuja näyttelijäntyön harjoitteita.

Elina Kilkku (s. 1980) on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja ja filosofian maisteri.

9789523157088 | pehmeäkantinen, 214 sivua



Aistrich Hermann: Raamatun kielen symboliikka

Teos esittelee heprean kielen rakennetta ja

siihen liittyvää luku- ja muuta symboliikkaa.

Teos sopii kaikille, jotka haluavat perehtyä

heprean salaisuuksiin sekä siitä juontuvaan

numerologiaan, joka onmm. kabbalan perus-

ta. Se on kuitenkin varsinaisesti suunnattu

juutalaisuuden ja kristinuskon yhteisten al-

kujuurien etsimisestä kiinnostuneille, mikä

oli Friedrich Weinrebin suuri missio. Kirja

on toimitettu versio Weinrebin kirjasta Die

Symbolik der Bibelsprache. Se on julkaista

Fr. Weinreb -säätiön suostumuksella.

9789523157132 | kovakantinen, n. 160 si-

vua



Kaunokirjallisuus

Lermontov, Mihail: Runoelmat

Suomennos Olli Hyvärinen

Kokoelma sisältää viisi Mihail Lermontovin (1814–1841) runoelmaa (Karkuri, Demoni,

Luostariveli, Laulu tsaari Ivan Vasiljevitšista, nuoresta opritšnikasta ja urheasta kauppias

Kalašnikovista sekä runoelman Valerik), joista kaksi on aikaisemmin suomentamattomia.

Kolmemuuta on aikanaanArmasÄikiä suomentanutmutta ovat kieliasultaan jo vanhentuneita.

Kokoelma täydentää Olli Hyvärisen Lermontovin runosuomennosten kokoelmaa Kultaa ja

myrkkyä.
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Kivastik, Mart: Barbarus

Suomennos Anna Kyrö

Barbarus (alkuteos Sure, Poisu, 2021) on tart-

tolaisen kirjailijan ja elokuvaohjaajan Mart Kivas-

tikin toinen suomennettu romaani.

”Kuka haluaisi olla Vares?Musta raakkuva lin-

tu. Johannes Vares oli turhamainen mies, jonka

suurin onnettomuus oli hänen nimensä. Barbarus

kuulosti paljon uljaammalta, oli erilainen ja jäi

mieleen. Jo nuori Johannes halusi olla Barbarus,

joku, joka ei ole tavallinen, joka on erilainen, jo-

ka on valinnut itselleen toisenlaisen elämän. Hän

lähti yliopistoon Kiovaan, ei Tarttoon kuten kaik-

ki muut...”

Barbaruksen nimihenkilö Johannes Vares-

Barbarus (1889–1946) oli lääkäri ja runoilija, jo-

ka värvättiin pääministeriksi Neuvostoliiton aset-

tamaan nukkehallitukseen Virossa. Vareksen ns.

kansanhallituksen tehtävänä oli ”laillistaa” Vi-

ron miehitys ja liittäminen Neuvostoliittoon ke-

säkuussa 1940. Lankoja tässä manööverissä veteli

Stalinin erityisedustaja Andrei Ždanov, joka oli myös Terijoen hallituksen muodostamisen

takana.

Vares-Barbarus tunnetaan huonommin kuin muut tuolloiset virolaiset poliitikot. Kivastik

tarttui haasteeseen ja kirjoitti Vares-Barbaruksen traagisen tarinan ensin näytelmäksi ja sitten

romaaniksi.

Teos käsittelee historiallisiin faktoihin pohjautuen mutta fiktion keinoin kysymystä, miksi

ja millä tavoin runoilija-lääkäri värvättiin neuvostovallan palvelukseen, miksi hän suostui

tehtäväänsä ja mitä siitä seurasi. Näkökulma on Vares-Barbaruksen persoonassa, perheessä ja

lähipiirissä, mutta samalla teos valottaa ilmapiiriä Virossa 1930–1940-luvuilla ja Neuvostoliiton

häikäilemättömiä toimintatapoja. Romaanissa esiintyy myös muita tuon ajan politiikan ja

kulttuurin henkilöitä, mm. ensimmäisen itsenäisyyden ajan viimeinen presidentti Konstantin

Päts.

Kivastikilta on aikaisemmin suomennettu novelli Omakuva naisen ja hevosen kanssa

(kokoelmassa Nippernaati 2, Eesti Instituut 2016, suom. Katariina Suurpalo) sekä romaani

Taivaan portaat (Atrain & Nord 2020, suom. Anna Kyrö), jonka alkuteoksen pohjalta on

valmistunut Virossa myös elokuva.
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Niskanen, Jukka: Rotko

Saaga asenteista ja ennakkoluuloista, vihasta ja rakkaudesta. Yksi syksyinen viikko aloittaa

julman leikin, luurangot karkaavat ulos kaapeistaan.

Pikkukaupungin pinnan alla kihisee. Kaapista tullut yhteiskunnallinen vaikuttaja katosi

kaksi vuotta sitten. Aiemmin katosi tuttu nainen kaukana vaellusretkellä. Kummastakaan ei

jäänyt jälkeäkään, eikä syyllisiä löytynyt. Mutta ruosteinenkin lukko aukeaa joskus.

Kaiken keskellä liskoaan hellivä kirjailija potee Hortonin neuralgiaa. Rikostoimittaja haistaa

palaneen käryä.

Koronan sairastanut poliisin ex-tekninen tutkija Jake Klein palaa osa-aikatöihin. On aika

palata lähtöruutuun. Ei ruumis voi ilmaankaan kadota.

Jukka Niskanen (s. 1956) debytoi Helsingin Sanomien esikoiskirjakilpailun finaalissa vuonna

2000. Romaanien lisäksi Niskanen on julkaissut novelleja.
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Kokkola, Ritva: Leija

Leija kertoo lapsesta, joka jossakin jonakin aamuna herää ja muistaa, että on ensimmäinen

päivä, kun isää ei enää ole. Isä on kuollut. Lapsi on huoneessaan ja kuuntelee kodinmuuttuneita

ääniä. Hänen ajatuksensa harhailevat. Hän muistaa tilanteita, joissa isä on mukana. Lapsi

oppii, että ikävä ja suru kuuluvat elämään, mutta hän selviää. Monet menneet hetket isän

kanssa ovat hyviä ja hauskoja. Ikävää saa itkeä, kun itkettää, mutta nauru ei ole kiellettyä.

Joskus voi nauraa ihan kippurassa. Tarinan lähestymistapa on rohkea. Lapsen ajatukset ja

mieli saavat edetä omaan tahtiinsa, niitä ei kahlita tai ohjata. Sanoissa ja rivien välissä on

lupaus valosta.

Leija on kirjoitettu aikuisille ja yli 9-vuotiaille, mutta sitä voi lukea nuoremmillekin.
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Ylitalo, Leo: Niin katosi päivä

Leo Ylitalon viides kirja on monikulttuuristen rakkaussuhteiden syväluotaava kuvaus. Niin

aikamme Ruotsiin kuin myös Tanskaan, Filippiineille ja Thaimaahan sijoittuvat tapahtumat

kuljettavat lukijan maantieteellisten siirtymien ohella ihmissielun järisyttäviin liikahduksiin.

Keskeiseksi nousevien romaanihenkilöiden Armin ja Klausin kautta Ylitalo kuvaa minuuden

etsintää rakkauden ehdoilla. Onnen hetket lomittuvat traagisiin arjen tapahtumiin ja turvalli-

seen elämään tottuneet hahmot havaitsevat taiteilevansa hauraalla narulla. Ikään kuin yksityi-

selämästä kumpuava problematiikka ei riittäisi, elämää varjostaa myös maailmanlaajuinen

koronahyökyaalto…Mitkä ovat rakkauden rajat, mitkä onnen ehdot?
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Aho, Henry: Kissanhiekanvaihtaja osa 2

Lapsuudessa kaikki oli paremmin. Kesät pitkiä ja lämpöisiä. Voiko asuinpaikkaa muuttamalla

saada lapsuuden huolettomuuden ja kesät takaisin? Mies muuttaa takaisin lapsuudenkaupun-

kiinsa Kaskisiin. Isovanhempien merenrantatalo on viehättävä, aivan kuten hän muistikin.

Kaikki on melkein kuin ennenkin. Pientä remonttia talo tietysti kaipaa monen vuoden asumat-

tomuuden jälkeen. Muutaman päivän kuluttua alkuhuuman jälkeen todellisuus tulee esiin.

Omaa itseään ei pääse karkuun, vaikka muuttaisi miten kauas tahansa. Päivät saaristossa ovat

aivan yhtä pitkiä kuin mitä ne ovat Tampereellakin. Yksinäinen mies saa ystäviä. Talo ei tunnu

niin tyhjältä. Pieni pala kerrallaan elämänilo alkaa löytyä. Voiko uusi rakkauskaan kuitenkaan

täysin paikata entisten jättämiä aukkoja? Milloin on valmis tekemään rauhan itsensä kanssa?

Milloin on aika jättää menneisyyden haamut taakseen?
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Salovaara, Anne: Sahrami-sudenpentu ja suuri ulvonta

Suloinen, punaturkkinen Sahrami-sudenpentu seikkailee ystäviensä kani Kanelin ja toukka

Tummasiiven kanssa Suomen metsissä. Kun vaara uhkaa, osaako Sahrami ulvoa niin kuin

oikeat sudet ja kutsua muun lauman apuun?

Ulvoi, ärjyi pikkupentu,

miukui, maukui pörröturkki.

Kuono kohti aurinkoa,

tassut kiinni tanteressa:

Ouu uuu uu…!

Runomuotoisen, ihastuttavan ajattoman tekstin on kirjoittanut Anne Salovaara, jolta on

aiemmin ilmestynyt nuorille suunnattu novellikokoelmaAfroditen askelin (2017) sekä romaani

Näin piirretään kuu (2019).
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