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Tietokirjat

Ylimaunu, Juha: Pirtusota ja salakuljettajat. Pohjanlahden tuntematon historia.

Teos on ensimmäinen faktoihin perustuva kuvaus Pohjanlahden alueen alkoholin salakulje-

tuksesta 1919–1939 ja sen harjoittajista. Kirja kuvaa, miten kieltolain säätämistä seurannut,

pirtusotana tunnettu aika eteni: ketkä voittivat tai hävisivät, mitä keinoja käytettiin ja miksi

esimerkiksi merivartiolaitos perustettiin. Tuhansia miehiä ja naisia osallistui tähän toimintaan,

eri puolilla rintamaa.

Dokumentteihin perustuen kirjassa puhutaan salakuljettajista oikeilla nimillä. Yleinen väite,

että salakuljettajat olivat työmiehiä, ei päde suursalakuljettajiin: heitä oli kaikista kansanker-

roksista. Heidän joukostaan löytyy uskomattomia ihmiskohtaloita, rikastumisia, mutta myös



kaiken menetyksiä. Menestyjiä olivat ne, jotka osasivat lopettaa ja sijoittaa rahansa laillisiin

liiketoimiin.

Alkoholin ammattimaisista salakuljettajista koottiin 1920- ja 1930-luvuilla kortisto valoku-

vineen. Nämä tuhoutuivat sotavuonna 1944, minkä vuoksi suursalakuljettajien toiminta on

ollut pääosin hämärän peitossa. Nyt heidän taustojaan, operaatioitaan ja laivojaan on jäljitetty

lukuisista eri lähteistä. Muutaman kirjassa kuvatun suursalakuljettajan toimintaa ei ole ennen

tiedetty.

Pirtusodassa taloudelliset panokset olivat suuret, aluksia ja lasteja menetettiin. Aseellisia

yhteenottoja esiintyi, ja myös meri otti omansa. Pirtusodan tekniikka ja taktiikka muuttui-

vat Pohjanlahdella siitä, miten salakuljetus toimi Suomenlahdella. Suomen rannikoilla ei

ole nähty näin suurimittaista laitonta toimintaa ennen tätä aikaa eikä sen jälkeen. Kirja ker-

too myös missä ja miten alkoholivirta mereltä rantautui, sillä rannikolle muodostui useita

salakuljetuskeskuksia.

Kirja kumoaa vanhan väitteen, että pirtulaivat ja suursalakuljettajat olisivat olleet lähinnä

saksalaisia tai kansainvälisten kapitalistien edustajia. Pääosa Suomeen suuntautuvasta sala-

kuljetuksesta ja pirtulaivoista oli virolaisten ja suomalaisten salakuljettajien käsissä. Kaikkien

salakuljettajien toiminta ei päättynyt kieltolain kumoamiseen tai sotaan. Sota-aikoina eräiden

taitoja tarvittiin muissa salaisissa operaatioissa. Entiset alkoholin salakuljettajat ja pirtulaivo-

jen kapteenit pelastivat satoja ellei tuhansia Virosta Neuvostoliiton hirmuvaltaa pakenevia

virolaisia.

Kieltolain aika oli raaka ja Suomen kansaa jakava. Kieltolain uhreja olivat pirtusodassa

kuolleet, tavalliset perheet, kansan juomakulttuuri ja valtion talous. Kirja kertoo myös tästä

yhteiskunnallisesta aspektista paikallislehdistön esimerkeillä ajalta, jolloin Suomen poliitikot

systemaattisesti välttelivät vastuutaan.

Kirjassa Juha Ylimaunu paikkaa jo toisen Itämeren kulttuurihistorian tietoaukon. Hänen

väitöskirjansa Itämeren hylkeenpyynnistä (2000) on klassikko alallaan ja merihistorian oppi-

kirjanakin käytetty.

₉₇₈₉₅₂₃₁₅₆₇₁₅ | ₅₀₆ sıvua |



Drufva Juha: Sadan vuoden työteliäisyys. Kauppis-Heikin ja Eino Säisän proosan

mielenmaisemissa

Toisen maailmansodan jälkeen raivatuilla sadalla tuhannella pienyrittäjyyteen perustuvilla

uudistiloilla ei ratkaistu suomalaista liikaväestöongelmaa. Pysyvimmän ratkaisun ”sosiaa-

liagrarismiin” tukeutuneelle Suomelle tarjosi Ruotsi työllistämällä 400 000 kehitysalueilta

lähtenyttä puutteenpakenijaa.

Iisalmelaisen Eino Säisän (1935–88) kuusiosainen romaanisarja ”Kukkivat roudan maat” ku-

vaa vuosien 1945–70 uudisraivaamisen ajanjakson Kurensalmen kyläläisten elämäntarinoiden

kautta.

Vieremäläinen kansankirjailija Kauppis-Heikki (1862–1920) luotasi romaaneissaan ja ta-

rinoissaan pohjoissavolaisen maaseudun kehityskulun syväjuonteet 1850-luvulta lähtien.

Löytyykö hänen tuotannostaan vihjeitä edessä olevasta maaseudun kriisistä?

Molemmat kirjailijat olivat lähtöisin maaseutuköyhälistöstä. Heidän kirjailijakehityksensä

vanavedessä muotoutui Suomi-niminen Euroopan vaivaishuone vaivaiskoivutasavallan kautta

hyvinvointivaltioksi.



Tämä muodonmuutos koitui toisille onneksi ja monille traagisen vaivalloiseksi elämänkoh-

taloksi.

Tässä teoksessa tarkastellaan Kauppis-Heikin ja Eino Säisän tuotantojen kautta, miten raha

ja teknologia muuttivat maalaisihmistä, sekä kaupunkilaisten ja maalaisten välisiä suhteita.

Millainen vaikutus teknologian, tiedonvälityksen ja taiteen kehityksellä maaseudulla oli.

Entä miten maaseudun niukat elinolosuhteet vaikuttivat tilallisten ja mökkiläisten, sekä

piikojen ja renkien välisiin seksuaalisiin ja poliittisiin asetelmiin?

Onko Kauppis-Heikin ja Eino Säisän teoksista hahmoteltavissa suuri runebergiläistope-

liaaninen suomalaisuuden linja vai pelkästään hätäistä poliittiskristillistä hakuammuntaa

yksipuoliseen maataloustuotantoon perustuvassa periferiassa.

”Sadan vuoden työteliäisyys” on jatkoa Juha Drufvan (s. 1955) vaihtoehtoista suomalais-

ta kulttuurihistoriaa käsitteleville teoksille ”Suomenhevosen ilonpidon mahdollisuuksista”

(2017), sekä ”Paimenpojasta filosofian professoriksi” (2022) teoksille.

₉₇₈₉₅₂₃₁₅₆₅₄₈ | ₂₇₅ sıvua, kuvıtettu | pehmeäkantınen, lıepeet

Suomi-neidon kosijoita A. Federleyn mukaan. Velikulta-lehti XII 1906.



Kauhanen, Jouni: Kemijärven punainen kirkkoherra

Lauri Johannes Laitiselle (1882–1955) uravalinta oli selvä jo Hämeenlinnan lyseossa. Pappina

hän teki pitkän uran, mutta ei aina sopinut vallitseviin yhteiskunnallisiin ja uskonnollisiin

konventioihin. Hän ajautui useissa asioissa pitkiin oikeudellisiin kiistoihin, mutta toisaalta

hänellä oli myös tukijoita.

Kemijärven kirkkoherra ei ollut perusmuottiin sopiva pappi – ei sisällissodan aikaisessa

Suomessa eikä etenkään 1940-luvun Suomessa. Laitinen oli etsijä, joka haki kristillisyydessä

jonkinlaista paluuta alkukristillisyyteen. Hän ei lähtenyt tukemaan sotapolitiikkaa, vältteli

muun muassa sankarihautajaisia ja jätti pois esivallan esirukouksista. Heinäkuussa 1944

Kemijärven kirkkoneuvosto totesi, että pitäjän kirkkoherra oli siirtynyt Ruotsiin poliittisena

pakolaisena. Kirkkoherra Laitinen palasi virkaansa keväällä 1945.

Sotien jälkeen kirkkoherra Laitinen oli Kemijärven SKP:n paikallisosaston jäsen, ja osallistui

myös Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Kemijärven osaston perustamiseen sekä auttoi Kemijärven

uuden työväentalon rakentamista ja avusti lahjakkaita nuorukaisia Sirola-opistoon.

Eläkkeelle hän jäi vuonna 1953. Viimeiset vuodet hän asui erakoituneena Kemijärven

taajaman ulkopuolella Tasasenvaaran syrjäisessä mökissä. Lanjala kuoli vuonna 1955. Hänet

on haudattu Nokialle sukuhautaan.

Millainen mies oli kirkkoherra Lauri Laitinen/Lanjala, jota jotkut kutsuivat Vanjalaksi?

Miksi iso osa hänen elämästään oli kiistoja?

Teos perustuu laajaan arkistoaineistoon, taltioituihin haastatteluihin, tutkimuskirjallisuu-

teen ja paikallishistorioihin.

₉₇₈₉₅₂₃₁₅₆₅₉₃ | noın ₂₀₀ sıvua, kuvıtettu | kovakantınen



Teerijoki, Niilo: Kotiseutuneuvos. Toimittanut Ilkka Teerijoki

Monena hänkin oli: punakaartin kuormarenkinä Hämeessä, Jyväskylän seminaarin lakkolaise-

na, IKL:n vaalipuhujana, kansankynttilänä Itä-Karjalassa ja kemiläisenä kulttuuripersoonana.

Kotiseutuneuvos Niilo Teerijoki (190–1996) eli lapsuutensa maatalossa Orivedellä, oli mu-

kana vuoden 1918 sodassa sekä talvi- ja jatkosodassa sekä toimi kansakoulunopettajana Var-

kaudessa, Itä-Karjalassa ja Kemissä. Kemissä hän oli museotoiminnan alullepanija ja sen

monikymmenvuotinen kehittäjä sekä vaikuttaja lukuisten muiden yhdistysten johtotehtä-

vissä. 1970-luvulla kirjoittamissaan muistelmissa hän kuvaa mukaansatempaavalla tyylillä

elämänvaiheitaan hankaliakaan asioita kaihtamatta.

₉₇₈₉₅₂₃₁₅₆₈₂₁ | ₄₂₄ sıvua, kuvıtettu | kovakantınen



Tiilikainen, Aaro: Työtä työttömille, maata maattomille

Mikrohistorialliselle otteella kirjoitettua Kuivaniemen Luola-aavan asutusalueen historiaa

kuuden vuosikymmenen ajalta.

Kirja dokumentoi Luola-aavan vaiheita asutustoiminnan alusta aina nykypäivään saakka,

ja siinä käytetään lähteinä sekä arkistojen materiaalia että henkilöhaastatteluja. Tärkeässä

osassa kerrontaa ovat henkilökohtaiset muistot ja muistikuvat, joihin kuitenkin sovelletaan

lähdekritiikkiä. Faktoja kunnioittaen muistikuvien oikeellisuutta tarkastellaan myös muun

aineiston valossa.

Luola-aavan asuttaminen ja siellä asuneiden ihmisten vaiheet ovat osa suurempaa suoma-

laisen yhteiskuntapolitiikan kokonaisuutta. Etenkin maatalouspolitiikan ja työvoimapolitiikan

suunnanmuutokset näkyivät ihmisten arjessa koko ajan. Ne asiat ratkaisivat myös sen, että

asutusalue yleensä syntyi Kuivaniemen koillisille suoalueille. Kirja avaa laajasti myös tä-

tä sidonnaisuutta. Kyseessä on siten yksittäisen ihmisen kokemusten suhde yhteiskunnan

muutoksiin. Tähän perustavaa laatua olevaan kysymykseen ei kannata vuosikymmenien ku-

luttuakaan pyrkiä löytämään yksiselitteisiä vastauksia. Lopullisten vastausten sijasta kirjan

tarkoituksena onkin antaa aineksia tuota pohdintaa varten.

HT Aaro Tiilikainen on asunut nuoruutensa Luola-aavalla, joten omakohtaiset muistot ovat

osa dokumentointia ja pohdintaa.

₉₇₈₉₅₂₃₁₅₆₇₄₆ | ₁₄₄ sıvua, kuvıtettu | kovakantınen



af Hällström, Christina: Koronakirja – Muuan vaikeavammainen ja koronaviruspan-

demia

Vaikeavammaiset ihmiset ovat usein maan hiljaisia, jotka joutuvat elämään marginaalissa ja

joita eivät edes poliitikot vaalipuheissaan mainitse.

Christina af Hällströmin viranomaiskriittinen Koronakirja kertoo hänen omasta vaikeasti

CP-vammaisesta pojastaan Jimistä.

Maaliskuussa 2020 Jimin elämä muuttui kuin salamaniskusta. Hänestä ja monista muista

hänen kaltaisistaan tuli niin outoja olentoja, että heitä on siitä lähtien suojeltu vaaralta, tuhoi-

salta virukselta (koronatauti) varsin voimallisesti. Usein suojelu, johon ovat kuuluneet muun

ohella niin karanteeni, eristäminen kuin vierailukiellotkin, on ollut käytännössä ylimitoitettu,

jopa absurdi. Syvältä kouraiseva mutta samalla sydämellinen ja hauska Koronakirja on pieni

suuri kirja. Se valaisee realistisesti, millaiseksi erään hauraan vaikeavammaisen ihmisen elämä

muotoutui koronavuosina 2020 ja 2021.

Toimittajana ja sairaanhoidon lehtorina työskennellyt erikoissairaahoitaja Christina af

Hällström on julkaissut vuonna 2018 pamfletin Sateenkaaren tällä puolen: oikeutta vaikea-

vammaisille väliinputoajille!

₉₇₈₉₅₂₃₁₅₆₈₈₃ | ₁₄₈ sıvua | pehmeäkantınen



Myller, Leena: Tunnit Elviksen kanssa

Las Vegas, yö. Hotel Hilton ja välkkyvä neontaivas. Hotellin showroom, samppanjan ja

kokaiinin tuoma kiihko. Lavalle astuu valkoiseen koristeltuun jumpsuitiin pukeutunut mies.

Elvis Presleystä on kirjoitettu tuhansia sivuja, tehty elokuvia – mutta silti Leena Myllerin

teos on tuore ja rehellinen näkemys lahjakkuudesta, kulttihahmosta, jota imitoidaan yhä eniten

maailmassa.

Kirja on rakkaudenosoitus miehelle, josta tuli maailman kuuluisin ja kuvatuin, joka oli

legenda jo eläessään ja muuttui myytiksi kuolemalla jo 42-vuotiaana.

Leena Myllerin teokseen tuo kiinnostavuut-

ta myös fiktiivinen tarina, joka polveilee

muun tekstin välissä sekä tarinan kokija

nuori Elisa, joka katsoo Elvistä omin silmin

– ja näkee julkisuuden takana ihmisen.

Leena Myller tuo esiin uusia ajatuksia Elviksen kuolinsyystä ja manageri ”Eversti” Parkerin

osuudesta Elviksen elämään. Kirja piirtää näkyville viihdemaailman ylellisen elämän toisen,

raa´an puolen: esille tulevat myös julkisuuden paineissa kuolleet muusikko Avicii ja Elviksen

tyttärenpoika Benjamin.

Elvis Presley ei esiintynyt Euroopassa, mutta kävi armeijan Länsi-Saksassa ja tapasi tule-

van vaimonsa, vasta 14-vuotiaan Priscilla Beaulieun Bad Nauhaimissa palvellessaan Naton

joukoissa.

Kirja on toinen korjattu painos vuonna 2018 ilmestyneestä samannimisestä kirjasta.

₉₇₈₉₅₂₃₁₅₆₇₉₁ | ₄₀₀ sıvua | pehmeäkantınen, lıepeellınen



Romaanit ja novellit

Kämäräinen, Pekka: Agitaattori

Janne Myyryläisen nimi vilahtelee lukemattomissa yhteyksissä Kainuun historiassa. Viipu-

rin seuduilta muuttanut parikymppinen nuorukainen sai Kainuussa kokea kämppäelämän

karuuden ja jätkien ankaran työn. Kajaanissa odotti Eeva, joka sai Jannen palaamaan savot-

tareissuilta kaupunkiin ja tutustumaan työväenyhdistyksen toimintaan. Hänelle tarjoutui

oivallinen tilaisuus levittää työväen aatetta, kun hänet nimitettiin Kainuuseen perustettujen

”Osuloiden” matkatarkastajaksi. Janne kiersi kylästä toiseen ja sai vallankumouksen palon

syttymään Kainuussa. Kun lähestyttiin kapinatalvea, teki Janne salaperäistä työtä kaartien

aseistamiseksi.

Kun etelässä jo taisteltiin, yritettiin Kajaanissa edetä sovinnon tiellä, mutta tilanteet johtivat

Jannenkin vangitsemiseen. Välttääkseen edessä olevan tuhon Janne teki omat hullunrohkeat

ratkaisunsa.

Vallankumouksen valmistelu ja uuden ka-

pinan aloittaminen Pohjois-Suomessa vei

Jannen Neuvosto-Venäjälle. Kapina näytti

jo alkavan, kun Janne nyt Jahvetti Moilase-

na johti punaupseerien kanssa ns. läskika-

pinaa Sallassa helmikuun alussa 1922. Sen

jälkeen Jannen nimi vaihtui taas. Juuso Ma-

terona hän toimi menestyksekkäästi mo-

nessa virassa Neuvosto-Venäjällä, mutta

sitten alkoivat vaikeudet.

₉₇₈₉₅₂₃₁₅₆₆₂₃ | | ₂₁₄ sıvua | kovakantınen



Metsälä, Ilkka: Taakka

Esikoisdekkari!

Rovaniemeläinen rikostutkija Martti Manner on vaihtanut radikaalisti alaa ja alkanut sar-

jakuvantekijäksi – mutta paljon ei entisen esimiehen tarvitse Marttia houkutella, kun hän jo

on Mora-koirineen mukana intensiivisessä tutkinnassa. Ounasvaaralla Kiirunan kaupungin-

osassa on vanhus kateissa, ja erikoisia verijälkiä löytyy hänen asuntonsa viereisen huoneiston

seiniltä. Mitä tarkoittaa seinälle töherretty erikoinen kirjain- ja numerosarja? Entä mitä teke-

mistä Krav Maga -itsepuolustuslajin harrastajilla on vanhuksen katoamisen kanssa? Jäljet

näyttävät johtavan kauas Rovaniemen menneisyyteen – vai johtavatko sittenkään? Paljon

yllätyksiä on luvassa ennen kuin mysteeri selviää. Eikä viaton ole kukaan.

Kodinkonemyyjä, lastenkirjailija ja sarjakuvapiirtäjä Ilkka Metsälä hyppää nyt aikuisten

jännitysromaanien maailmaan esikoisdekkarillaan. Hänen kotikaupunkinsa Rovaniemi toimii

arktisena näyttämönä saunomista rakastavan Martti Mannerin tutkimuksille.

₉₇₈₉₅₂₃₁₅₆₆₁₆ | ₄₀₀ sıvua | kovakantınen, suojapaperıt



Blomster, Tapani: Iisakanmäki

Esikoisromaani!

Kaarlo Purasmaa makaa sarkaojaan syvennetyssä poterossa Puoskarin talon pohjoispuolella

Alavojakkalassa. On lokakuun neljäs päivä 1944. Edessä avautuu sarkaojien halkoma vainio ja

sen takana kohoaa pimenevässä illassa Iisakanmäki.

Suomalaisten hyökkäys on pysähtynyt Iisakanmäen alle. Mäen takaa loimottavat liekit

palavista taloista ja pohjoisesta puhaltava tuuli tuo savua. Kuuluu jatkuvaa moottoreiden

jyrinää. Saksalaiset valmistautuvat vastahyökkäykseen.

Sataa. On märkää. Tuulee. Palelee.

Viereisissä poteroissa kyhjöttävät kivääriryhmän muut miehet. Heidän välillään on monen-

laisia jännitteitä. Kaarlo tuijottaa punertavaa taivasta Iisakanmäen takaa. Ajatukset kulkevat

synkkiä polkuja.

Pimeässä laivan ruumassa matkalla Tornioon Holopainen on kuiskannut Kaarlon korvaan:

Ryssän äpärä! Enempää ajattelematta Kaarlo on huitaissut nyrkillä.



Holopainen on vainonnut Kaarloa Kannaksen suurhyökkäyksestä alkaen. Nyt hän on

saanut tietää Kaarlon suuren salaisuuden. Laivassa sattuneen tappelun jälkeen Holopaisen

uhkailu on muuttunut yhä karkeammaksi.

Kaarlo häpeää isäänsä. Mieluummin hän kuolisi kuin antaisi salaisuutensa paljastua ryh-

män muille jäsenille. Hän pohtii, miten vaientaa kiusaajansa.

On muitakin murheita; morsian on lähtenyt saksalaisten matkaan.

Vuoden 1918 tapahtumat kietoutuvat yhteen Kaarlon ja ryhmänjohtaja Postin menneisyy-

dessä. Niillä on oma merkityksensä myös Holopaisen kohdalla.

Tilanne kulminoituu aamuyöstä. Saksalaiset hyökkäävät kovan tykistö- ja kranaatinhei-

tinryöpytyksen jälkeen. Kaarlon komppanian linjat murtuvat. Pian koko pataljoona pakenee

pakokauhun vallassa.

Kriittisessä tilanteessa paljastuvat niin miesten hyvät kuin huonotkin puolet.

Keskellä kiivainta vihollisen tulimyrskyä Kaarlo kohtaa vainoojansa verisessä taistelussa

mies miestä vastaan.

Loppuyhteenveto tehdään sotasairaalassa Tornion lyseolla.

Historialliset tapahtumat pitävät pääosin paikkaansa.

₉₇₈₉₅₂₃₁₅₆₆₈₅ | ₁₅₆ sıvua | kovakantınen

Sallamaa, Kari: Elvira Madiganin viimeinen köysi ja muita mahdollisuuksia

Novelli on elämän taidetta.

Kari Sallamaan lyhyen kerronnan kokonaisuus, Elvira Madiganin viimeinen köysi, käsitte-

lee venäläisittäin sanoen elämää itseään koetellen novellitaiteen mahdollisuuksia. Kun sen

rajoina ovat ihmisen ja historian muodot, se ei tyydy arjen pintaan vaan menee syvemmälle

lihaan, sinne mistä kaikki alkaa. Muodonmuutoksia on maailmassa kerrottu ennen Ovidiusta

ja tämän Ukrainan rajan maanpakolaisen jälkeen. Jokaisen lapsuus on ihmeitä täynnä, ainakin

ennen älypelejä, jotka on valmiiksi tehty.

Koska vapauden hinta on kuolema, eivätkä siltä välty sotarikollisetkaan, Hangmen also die,

kuten Fritz Lang sanoi, kokoelman avaavat hautajaiset ja hautausmaanäkymät. Missään ei voi

niin levätä kuin kummun äärellä. Vasta sitten elämä alkaa lapsuuden syvyyksistä ja nuoruuden

porteilta. Niminovelli ”Elvira Madiganin viimeinen köysi” osoittaa, miten tositapaus muuttuu

taiteeksi, raskaat tapahtumat Lev Vygotskin sanoin ”kevyeksi henkäykseksi”.

Tämä kokoelma liikkuu pääosin Itämeren piirissä ja sillä balto-balkanilaiselle vyöhykkeellä,

joka aikanaan ulottui Tallinnasta Istanbuliin. Itämeri, yhteinen meremme hulvehtii laidalta

toiselle suomalaisten, virolaisten, ruotsalaisten ja puolalaisten silmille. Lapsia syntyy, lähtee

lentoon ja palaa pettyneinä takaisin. Valtiaat lupaavat heille paljon, mutta ottavat tärkeimmän,

unelmien mahdollisuuden. Ja kaiken aikaa, kaikesta huolimatta vanha Silesia jyskyttää halki

kuohuvan meren.

Muistaen rikollisen Ukrainan sodankin Venäjä on aina ollut kohtalomme emmekä sitä

unohda. Aikanaan se yhdisti meidät Alaskaan ja synnytti fennomaanisen kansakouluaatteen.



Resuamalla Siperian sukukansojen keskuudessa Castrén loi Suomea yhtä paljon kuin Runeberg

siisteissä sisähuoneissa. Aatteet syntyvät Euroopassa, mutta Venäjällä ne koetellaan. Myös

ihmisen rajat, jotka määrittää kaikkien valtojen jahtaama Apinaihminen.

Koska Venäjän ohella toinen Itämeren suurvalta Saksa on aina ollut kanssamme siskonpe-

tissä alkaen keskiajan kansanrunojen Hannus, saaren saksalaisesta, tämä kokoelma muuntelee

tuon sielukkaan runoilijoiden ja ajattelijoiden, viskaalien ja pyövelien kansan lahjoja meidän

karvakorvillemme. Saksan kieli on eloisa, sen suurin filosofi Heidegger verraton, eikä hän

nimennyt Hitleriä aikakautensa suurimmaksi, kuten professori Koskenniemi. Suomalaiselle

tärkeintä on saada puristaa saksalaista.

Kehyskertomuksen ympäröimä novellisikermä Ruusupiiri saksalaiseen tulevaisuuteen

kurottavia neitoja on kokoelman keskus, niin kuin Saksa Euroopan. Vaikka kypäräpää Teutonia

on kahdesti olla tuhota maanosamme ja itse tuhoutunut, sen nousu ja yhdistyminen kertoo,

että toivoa on. Valtakunnankanslian raunioiden kiveyksestä nousee ruohonpiikki. Sen rinnalla

Kreml on pelkkä tippukiviluola.
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Aho, Henry: Kissanhiekanvaihtaja 1

Ei. Ei on lyhyt, pieni sana. Ei on myös sana, joka voi saada aikaan isoja asioita. Lyhyt sana

väärässä kohtaa voi muuttaa koko elämän peruuttamattomasti.

Mies asuu yksin. Hän miettii elämäänsä. Tehtyjä ja tekemättömiä asioita. Mies tukeutuu

rutiineihinsa. Hän on eläkkeellä ja aikaa on liikaakin.

Mies inhoaa kissoja. Hänellä on siihen syynsä. Kuitenkin, hän vaihtaa muutaman asiak-

kaansa kissanhiekkoja. Ei rahasta, vaan syyllisyydestä. Mies rankaisee itseään väärässä kohtaa

lausutusta pienestä sanasta. Hänellä ei ole juuri ystäviä. Ainoat ihmiskontaktit ovat asiakkaat,

lähikaupan myyjä, satunnaiset rahankerjääjät sekä naapurin teinityttö.

Milloin aikaa on kulunut niin paljon, että itseltään kehtaa pyytää, saati sitten saada, anteeksi?

Silloin kun elämä on mustimmillaan, pienillä asioilla on isot merkitykset. Matka synkkyydestä

ja yksinäisyydestä ulos on pitkä. Onko se liian pitkä?
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Tuomela, Harri: Kartanon valtiatar

Ruotsinopettaja Olivia Laakson pitkä kesäloma on juuri alkanut. Tuttuun tapaansa hän on

tullut viettämään sitä kotikartanoonsa Tammilaaksoon. Kulunut vuosi on ollut työntäyteinen,

joten vapaa-ajallaan Olivia ei ole jaksanut tehdä muuta kuin herkutella ja katsella hömppää

televisiosta. Kesän hän päättääkin viettää kuntoillen ja Salme-palvelijan valmistamaa terveel-

listä lähiruokaa nautiskellen. Tosin tänä vuonna saattaa ihan hyvin käydä samalla tavalla kuin

aikaisempinakin kesinä, eli juhannuksen jälkeen Olivia on jo niin kyllästynyt hämäläiseen

maalaiselämään, että varaa äkkilähdön jonnekin Etelä-Euroopan rantakohteeseen, jossa antaa

itselleen luvan heittäytyä pieneen ja harmittomaan lomaromanssiin.

Melko pian alkaa kuitenkin vaikuttaa siltä, että tämän suven aikana vipinää voi löytyä

myös Tammilaaksosta. Katri-äidin galleriassa on kuulemma uusi apulainen, kartanon puis-

tossa liikkuu raamikas kesäpuutarhuri ja kaiken lisäksi entiseen työväenpytinkiin on tulossa

vuokralaisia. Tamara-ystävä tulee auttamaan Oliviaa kesäpuutarhuriin tutustumisessa, mutta

kaikki ei suju aivan suunnitelmien mukaan. Sitten kartanon tiluksille ilmestyykin aivan uusi

mies. Kohta Olivia huomaa olevansa keskellä aikamoista tunteiden sekamelskaa, johon oman

lisäväristyksensä tuovat henkiin heräävät Tammilaakson vanhat kummitusjutut.
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Huilaja, Janne: Liina

Kun Liina lähtee kotoaan, hän saa matkaevääksi vain katkeran mielen ja sisukkaan luonteen.

Katkeruus koteloituu, ja elämä sotienvälisessä Suomessa karaisee sisun. Niin käy kuin pitää

käydä, tulee Liinan elämänohjeeksi. Eipä elämänpolulla vaihtoehtoja ole paljon tarjollakaan.

Liina muuttaa nuorena satama- ja työläiskaupunkiin, ensin piikomaan ja sukulaisten

nurkkiin asumaan, mutta pian löytyy sopiva miesehdokas, jota tosin täytyy hiukan yllyttää.

Väinö nimittäin ei ole puheliainta sorttia. Avioliitosta tulee hyvä, ja elämä vakiintuu perheen

perustamisen myötä. Kasvavan perheen ja työn lisäksi Liinan ja Väinön elämän täyttää oman

mökin ja talouden rakentaminen.

Maailman muuttuessa myös vanhat arvot ja asenteet joutuvat punnittaviksi. Siinä missä

Liinalla ja Väinöllä ei ole ollut valinnan mahdollisuuksia, uusi sukupolvi kykenee ja tahtoo

määrätä omasta tulevaisuudestaan.

Kun lapset kasvavat ulos pesästä, on Liinalla aikaa ajatella mennyttä ja tehdä tilit selväk-

si syntymäkotia isännöivien sukulaistensa kanssa. Niin kävi kuin piti käydä – vai pitikö

sittenkään?

Janne Huilajan romaani on elämänläheinen ja sympaattinen kuvaus suomalaisen työläis-

naisen ja -perheen elämästä.
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Väisänen, Tuula: Houkka. Helgi Hansintyttären elämä.

Seppä Hansin Helgi-tytär elää merkillisen elämänsä Tallinnassa 1470–1504.

Lyötyään 7-vuotiaana päänsä jäiseen Pitkän jalan mäkeen Helgi siunataan kyvyllä nähdä

enteitä. Onko lahja siunaus vai kirous? Käykö hänen lapsuudestaan näkemä uni valtavasta

tulipalosta toteen? Tallinnalaisten – tuolloin kaupunki tunnettiin nimellä Rääveli – houkaksi

kutsuma tyttö seuraa kadulla lyypekkiläistä kirkkotaiteilijaa ja haaveilee elämästä luostarissa.

Helgin elämä saa kuitenkin ennalta määräämättömän suunnan, kun renki Aigar iskee silmänsä

Helgiin. Tuntematon nuorukainen saa Helgin sydämen roihahtamaan liekkeihin, samaan

aikaan Helgiä ollaan kuitenkin naittamassa julmana tunnetulle kankurille, Vaino Kajarinpojalle.

Traagisten tapahtumien kulku johdattaa Helgin Pyhän Katariinan dominikaaniluostariin,

missä hänestä tulee koko kaupungin tuntema Pyhä erakko. Mutta löytääkö Helgi omalle

sielulleen rauhaa? Löytääkö hän lopullisen totuuden siitä, mitä on mystisen verhon takana?

Tuula Väisänen (s. 1964) on kotoisin Kajaanista, asuu nykyisin Torniossa. Hänet tunnetaan

teatteriohjaajana, käsikirjoittajana ja kirjailijana. Houkka, Helgi Hansintyttären elämä on Tuula

Väisäsen kolmas romaani. Keskiaika on tullut tutuksi Väisäsen ohjattua Turun keskiaikaisten

markkinoiden markkinanäytelmän viisi kertaa. Hän haluaa kirjassaan pohtia naisen asemaa

ja uskontoa keskiajalla hieman erilaisesta näkökulmasta.
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Varis, Markku: Smuglari

Smuglari kertoo syksystä 1915 ja jääkäreiksi haaveilevien nuorukaisten etapista Perämerellä

Kemin ja Haaparannan välillä. Se kertoo myös maailmanpolitiikasta, romantiikasta ja meren-

käynnistä, hieman rikollisuudestakin.

PäähenkilöAllu on Ylitorniolla varttunut joppari eli smuglari eli salakuljettaja. Tahtomattaan

hän ajautuu osaksi maailmanlaajuisia selkkauksia. Allun oikeudentaju on vahvempi kuin

monen muun rikollistaustastaan huolimatta.

Allun ohessa kirjassa esiintyy muutamia historiallisia henkilöitä, muiden muassa Lenin ja

Stalin. Kirjan tärkeimmälle naisellekin on esikuva, mutta senpä saa lukija itse päätellä. Hän on

jännittävä voima kaikkien käänteiden alkuunpanijana.

Smuglari on Markku Variksen viides kaunokirjallinen julkaisu. Lisäksi FT, KT Varis on

julkaissut 15 tietokirjaa, viimeisimpänä Atrain & Nordin kustantamat Sivistynyt lehmä (2020)

ja Haakana-elämäkerta (2021).
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Runokirjat

Kokkola, Ritva: Pilviä kuun edessä

Pilviä kuun edessä -kokoelman runot seuraavat ihmisen elämänkaarta. Teos on omistettu suuril-

le ikäluokille ja jo siitä voi päätellä, minkä aikakauden päiviä, viikkoja ja vuosia käsitellään:

ihmiset ovat eläneet rauhan ja hyvinvoinnin maailmassa ja ehkä tuudittautuneet turvallisuu-

den harhaan. Yhtenä päivänä huomaa, että ikää on ja vääjäämätön valtaa ajatukset. Vihlaiseeko

sydäntä haikeus ajan kulumisesta vai todellinen, oikea kipu ja sairaus.

Runokokoelma tulkitsee satuttavasti ihmisen elämänpohdintaa. Osastot – Kajastus, Kaiver-

rus, Kohtaus ja Koputus – etenevät lapsuusmuistojen välähdyksistä, rakkauteen ja kiintymyk-

seen sekä vanhenemiseen ja sairauden kohtaamiseen. Lopulta jokainen joutuu vastaamaan

viimeiseen koputukseen.

Ritva Kokkolalta on julkaistu romaaneja, novelleja ja lastenkirjoja. Pilviä kuun edessä on

hänen neljäs runokokoelmansa.
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Kokkola, Markku: Ja karttaa vaikka etsisin

Runokokoelma Ja karttaa vaikka etsisin kertoo kaupungin historiasta, synnystä, maisemasta,

elosta ja ihmisistä. Tämä kaikki alkaa 800 vuotta ennen Kemin perustamista eli vuonna 69

jaa. Kokoelma päättyy suureen alueliitokseen ja kaupungin ensimmäisen kaupunginjohtajan

valintaan.

Voisi kuvitella, että tehtävä on mahdoton! Kirjailija yhdistää tavat, tapahtumat, asukkaat ja

luonnon kiinteäksi sommitelmaksi. Ajankulku ja historia lähestyvät lukijaa elettyinä hetkinä

siten, että niitä ei pääse tarkastelemaan etäältä, vaan ne kokee tuttuina ja totena. Näistä ainek-

sista on jokaisen ajan ihminen koottu. Runot sanoittavat perimäämme, joka pysyy sukupolvelta

toiselle: tästä lähdimme ja täältä olemme. Historia on tässä, koko ajan.

Ja karttaa vaikka etsisin on Markku Kokkolan seitsemäs runokokoelma.
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Saukkoriipi, Leo: Tuntematonta Pessoaa etsimässä

Portugalilaisen runoilija Fernando Pessoan (1888–1935) ja hänen heteronyymiensä runojen

suomalaiset versiot tulevat päätökseensä. Kokoelmassa on noin kahdensadan runon joukko

Fernando Pessoan, Ricardo Reisin ja Álvaro de Camposin portugalinkielisiä runoja sekä nuoren

Fernando Pessoan englantilaisia runoja käännöksineen ja kommentteineen. Maailmankuvaa

1900-luvun alun Portugaliin niiden myötä syntyy.

Erikoinen piirre Pessoan tuotannossa on runsas heteronyymien käyttö – kaikkiaan heitä

on arvioitu olleen yli seitsemänkymmentä. Kirjoittamalla Fernando Pessoa loi uusia ihmisiä.

Heteronyymit olivat niin aitoja, että Álvaro de Campos väitti, ettei Fernando Pessoata ollut

edes olemassa.

Heteronyymeillä Pessoa loi kirjallisen kaikkeuden, jossa kirjoittajan ja kirjallisten hahmojen,

todellisuuden ja sepitteen raja sekoittui, varsinkin kun kirjailija asettui itse kirjalliseen peliinsä

tekemällä kirjailija-Pessoasta heteronyymien kanssa tasavertaisen hahmon.

Heteronyymit toivat Pessoalle tilaisuuden pohtia minuutta, olemassaoloa ja kirjoittamista.

Nämä teemat kulkevat läpi koko Pessoan tuotannon.

Pessoa itse kirjoitti olevansa ”runon tekijä, feikkaaja, näyttelijä”. Runoilijan kasvoilla on

antiikin Personan naamio, naamio naamion naamion päällä. Ja kun runoilija on toiskielinen

ja lähes sata vuotta sitten kuollut, niin kirjoittaja ei voi todeta muuta kuin ettei tunne koko

miestä – tuntemattomaksi Fernando Pessoa jää.



Fernando vertasi itseään myös puuhun, joka on päätynyt viulun raaka-aineeksi. Hän

siteerasi mielellään Camilo Pessanhan (1867–1926) runoa sellosta, Violoncelo Choral, arcadas

/ De violoncelo, / Convulsionadas. / Pontes aladas / De pesadelo ... josta vapaa suomennos

Sellon notkuva jousi / voihkia saa. / Sillat siipinä sen / unten painavien... Camilo Pessanha

käyttää rytmiä ja riimiä, niin myös alkusointua ja sisäsointua. Fernando Pessoan runot ovat

nekin samankuuloisten sanojen valtaamia aina eksymiseen saakka.
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Lasten- ja nuortenkirjat

Koskela, Päivi Tuulikki: Operaatio IlmastoAreena

Kesälomareissu saa odottamattoman käänteen, kun dronen avulla löydetään salaperäinen

laitos keskeltä suota. Nea, Niilo ja Venla koettavat uusien ystäviensä kanssa paljastaa suuren

luokan huijauksen koko maailmalle. Onnistuvatko he? Onko koko maapallo lopulta vaarassa?

Operaatio IlmastoAreena vie lukijansa jännittäviin seikkailuihin, joiden lomassa saadaan

myös ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa.

Kirjailija Päivi Tuulikki Koskela on kirjoittanut satuja televisioon ja varhaiskasvatuksen

käyttöön. Häneltä on julkaistu aiemmin yksitoista lastenkirjaa, osa entisellä nimellä Honka-

koski. Operaatio IlmastoAreena on Päivi Tuulikki Koskelan toinen ympäristöteemainen lasten

seikkailukirja. Ensimmäinen, Seikkailu Itämeressä, julkaistiin 2021.
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Kumara-Moisio, Taru: Taivaanjuuret

Ihmiseltä jää paljon aistimatta. Sen olen oppinut kasveiltani, aavistanut vähän kerrallaan.

Olemalla auki, uteliaasti läsnä, voi kurkottaa kohti tuntematonta.

Taivaanjuuret tarttuu maapallon kokoisiin ongelmiin pohtiessaan maan suolaantumis-

ta, tekoälyn ihmisoikeuksia ja merkityksellisen elämän edellytyksiä. Hopepunk-henkinen

seikkailu tulevaisuuden maailmasta on jatkoa Unan ja Nuurin kiitetylle tarinalle Ihmisver-

soja – keinomieli ja viheraisti etsivät taas paikkaansa maailmankaikkeudessa nuoruuden

intohimolla.

Taru Kumara-Moisio (s. 1976) on tamperelainen kirjailija ja teatteri-ilmaisun opettaja, jota

kiehtovat maailmankaikkeuden ihmettely ja ihmisyyden rajapinnat. Häneltä on julkaistu

novelleja ja romaaneja niin aikuisille kuin nuorillekin. Teoksia on myös käännetty ruotsiksi,

englanniksi ja espanjaksi.
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Suvilehto, Pirjo: Pikku poni ja tunteet

Tunteet hämmästyttävät pikku ponia. Tunteita pitää tutkia. Eikä omista tunteista saa aina

selvää, mitä ne ovat ja missä ne tuntuvat. Pikku poni kysyy ystäviltään, miltä heistä tuntuu.

Aina ei tiedä, mikä kehossa jyllää ja miksi ajatus jumittaa. Pikku poni on pyytänyt ystäviään

kertomaan, mitä tunteet ovat ja millaisia tunteita he toisinaan kokevat. Eläinystävillä on

jokaisella oma tunne kerrottavanaan. Tunnekorttien eläinkuvat puhuvat omaa sanatonta

kieltään.

Pikku ponin tunnekortteihin sisältyvien lyhyiden kertomusten ja pohdintojen avulla ava-

taan yhtä tunnetta kerrallaan. Tunteita voidaan tuoda näkyviksi ja yhteiseen keskusteluun

lasten kanssa.

Ensin luetaan lyhyt tarina pikku ponista ja hänen suunnitelmastaan pitää syntymäpäivä-

kutsut. Ja kuinkas sitten kävikään…
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Tiainen, Ilona – Marianne Syvänen: Kyllä mummo maksaa ja muita näytelmiä

Tämä näytelmäkirja sisältää kymmenen uutta näytelmää, jotka on kaikki aikaisemmin esitetty

Ilona Tiaisen ohjaamana.

Kirja sisältää sekä lyhyempiä näytelmiä ja että muutaman pidemmän tekstin, joista saa

ohjattua koko illan esityksen.

Kahdeksan näytelmistä on ohjattu Veikkolan kirjaston lapsi ja nuorisoteatterin 7–17-

vuotiaiden nuorten ryhmissä ja yksi aikuisten ryhmässä.

”Kyllä mummo maksaa” on näytelmän nimikko teos. Se on kaiken ikäisille sopiva per-

hekomedia. Siitä on vanhempi versio, joka on julkaistu Näytelmiä Nuorille kirjassa. Tämä

uudempi versio on pidempi ja roolihahmoja ja kohtauksia on enemmän.

”Kun kouluun saapui Prinssi”, ”Kyllikki-tädin itsenäisyysjuhlat”, ”Suden vankina Käpy-

metsässä ” ja ”Toivon muodonmuutos” ovat ala-aste ikäisille sopivia näytelmiä hauskoine

eläinhahmoineen.

Myös ”Aikamatkalla” on hauska fantasiaa ja historiaa yhdistelevä komedia. Se sopii viides-

ja kuudesluokkaisille.

”Irmeli-Tädin” muistoissa mennään aikakoneella 40-lukuun ja Suomen sota-aikaan. ”Paa-

von Pauloissa” perheen isällä on monta perhettä ja ”Varikset Vapaana” käsittelee Variksen

perheen vuotta muutosten paineessa vanhempien potiessa avio- ja ikäkriisiä ja perheen nuor-

ten murrosiän vaikeuksia. Nämä kolme on kirjoitettu teini-ikäisille näyttelijöille.



Kirja sisältää edellisten lisäksi myös aikuisten teatteriryhmä Teatteri Rotkonloukolle kirjoi-

tettua ihmissuhdekomediaa, vanhainkodin arkea kuvaavan näytelmän ”Lähtökuopassa”.

Kaikki näytelmät on edellisten kirjojen tapaan testattu ja toimivat hyvin näyttämöllä.

Näytelmien teksti on näyttelijöiden suuhun hyvin luontevaa.

Näytelmät on tarkoitettu harrasteryhmien ja esimerkiksi alakoulun viimeisten luokkien,

yläkoulujen, lukioiden sekä nuorten teatteriryhmien käyttöön sekä tietysti kaikille niille muille,

jotka etsivät tekstiä esitettäväksi. Kirjan tekstejä saa esittää vapaasti ilman korvausta, jos niillä

ei haeta taloudellista voittoa ja kirjoittaja mainitaan esittäessä.
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