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Susan Fletcher

NOIDAN RIPPI
Alkuteos: Corrag

Suomentaja: Jonna Joskitt
Sid., 400 s., ISBN 978-952-01-0538-9

ilm. maaliskuussa

Jylhän kaunis historiallinen romaani 
noitavainojen ajasta

Skotlanti vuonna 1692. Corragin äiti poltetaan noitana, 
ja Corrag pakenee kauas pohjoiseen Glencoen kylään. 
Hän on juuri löytänyt paikkansa yhteisössä, kun kym-
meniä kyläläisiä tapetaan verilöylyssä. Corrag tuomi-
taan kuolemaan noituudesta ja osuudesta verilöylyyn. 

Kylään saapuu irlantilainen Charles Leslie, jolla on 
salaiset syynsä selvittää syylliset. Hän alkaa käydä ta-
pahtumia läpi Corragin kanssa. Heidän välilleen kehit-
tyy syvä ystävyys, joka muuttaa molempien elämän.

Tositapahtumiin perustuva Noidan rippi on Susan 
Fletcherin (s. 1979) kolmas romaani. Se on vakiinnut-
tanut nuoren kirjailijan aseman yhtenä sukupolvensa 
vakuuttavimmista äänistä. Fletcherin aiemmat romaa-
nit Irlantilainen tyttö ja Meriharakat ovat myös ilmes-
tyneet suomeksi. 

”Kielen taidokkuus saa paikka paikoin haukkomaan 
henkeä. Tekstistä huokuva järisyttävä kauneus ja voima 
houkuttelevat katsomaan maailmaa uudella tavalla. Se 
on mestarillinen saavutus kirjalta.” 

– Guardian

Hal Duncan

PAKO HELVETISTÄ!
Alkuteos: Escape From Hell!
Suomentaja: Einari Aaltonen

nid., 200 s., ISBN 978-952-01-0664-5 
ilm. syyskuussa

Kuumeinen fantasiaromaani murtuneiden 
todellisuuksien mestarilta

Neljä syntistä – palkkamurhaaja, prostituoitu, kulkuri ja 
homoseksuaali – heräävät synkeällä lautalla Manhatta-
nin siluetti taustallaan. He ovat kuolleet ja matkalla Hel-
vettiin, joka on sadististen poliisijoukkojen hallitsema 
New Yorkin kieroutunut kuvajainen.

Kärsittyään sanoinkuvaamattomia tuskia syntiset 
tapaavat uudelleen ja päättävät paeta kiirastulien kau-
pungista. Arkkienkeli Gabriel, alamaailman herra, pitää 
valontuoja Luciferia vankinaan Helvetin alimmassa ker-
roksessa. Luciferin avulla syntiset voisivat paeta, mutta 
arkkienkeli valjastaa kirottujen armeijan tuhoamaan 
heidät, ja Helvetti pääsee totisesti valloilleen.

Hal Duncan (s. 1971) on moninkertaisesti palkittu ja 
kriitikkojen ylistämä skotlantilainen kirjailija. Duncan 
rysäytti kirjallisuuden genrerajat nurin säkenöivällä esi-
koisromaanillaan Vellum – Kaikkeuden kirja, joka voitti 
vuoden 2009 Tähtivaeltaja-palkinnon parhaasta suo-
meksi ilmestyneestä science fiction -kirjasta. 

”Vellum on huumaava mestariteos. Hal Duncanin frak-
taaliromaani räjäyttää lukijan tajunnan. Klassikko jo 
syntyessään.” – Helsingin Sanomat
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Roy Jacobsen

IHMELAPSET
Alkuteos: Vidunderbarn
Suomentaja: Päivi Kivelä

Sid., 272 s., ISBN 978-952-01-0546-4
ilm. helmikuussa

Lumoava kuvaus ihmeistä, joiden ei toivoisi 
olevan ihmeitä

Ihmelapset on tarina Finnistä, 10-vuotiaasta äitinsä 
kanssa asuvasta pojasta, jonka elämä muuttuu, kun hä-
nen isänsä toisen vaimon 6-vuotias tytär Linda muuttaa 
asumaan heidän luokseen. Huumeriippuvaisen äidin ty-
tär ei ole kehittynyt normaalisti, mutta Finn ottaa hänet 
siipiensä suojaan ja alkaa suojella ja opettaa häntä.

Lindasta kasvaa sydämet sulattava tyttö, joka pakot-
taa aikuiset kohtaamaan omat elämänvalheensa. 

Roy Jacobsen kuvaa aikuisten maailmaa tarkkavais-
toisesti lapsen silmin. Vaikka kuvatut ihmiskohtalot 
ovat julmia, päällimmäiseksi vaikutelmaksi jää usein 
yllättävissäkin paikoissa pilkahtava huumori ja lämpö.

Roy Jacobsen (s. 1954) on mestarillinen ja moneen ker-
taan palkittu kirjailija. Ihmelapset sai vuonna 2009 ar-
vostetun Kirjakauppiaiden palkinnon, ja ilmestyttyään 
se nousi heti ykköseksi Norjan bestsellerlistalla ja pysyi 
sillä lähes vuoden.

”Jacobsen kuvaa hienosti lapsen maailmaa. Ihmelapset 
on vaikuttava kirja äidin ja pojan suhteesta, heikomman 
puolustamisesta ja oikeasta ja väärästä.” 
– aamulehti

Neil Jordan

ILMETTY
Alkuteos: Mistaken

Suomentaja: Tarja Kontro
Sid. 360 s., ISBN 978-952-01-0665-2 

ilm. elokuussa

Entä jos sinulla olisi kaksoisolento?

Kevin Thunder on Dublinin köyhässä pohjoisosassa 
elävä nuori mies. Eräänä päivänä Kevin törmää kaksois-
olentoonsa Gerry Spainiin, joka elää Dublinin yltäkyl-
läisyydessä kylpevällä eteläpuolella. Varttuessaan Kevin 
ja Gerry oppivat hyödyntämään kaksoisidentiteettiään, 
toinen hurmatakseen naisia, toinen menestyäkseen 
kirjailijana, mutta lopulta heidän elämänsä kietoutuvat 
solmuun traagisin seurauksin. Ilmetty on hämmentävän 
taidokas romaani identiteetin hämärtymisestä ja samal-
la myös mysteeritarina. 

Neil Jordan (s. 1950) on irlantilainen kirjailija ja eloku-
vantekijä. Hän on ohjannut 13 elokuvaa, joista suurim-
man osan hän on myös käsikirjoittanut. Hänen tunne-
tuin elokuvansa on The Crying Game, joka voitti Oscarin 
parhaasta käsikirjoituksesta. Ilmetty pongahti ilmestyt-
tyään Irlannin bestsellerlistojen kärkeen. Niin irlantilai-
set kuin brittikriitikotkin ovat ylistäneet teosta.  

”Ilmetty on suuri kansainvälinen romaani, merkittävä 
irlantilainen romaani ja ennen kaikkea suurenmoinen 
dublinilainen romaani, joka kumartaa syvään Joycelle, 
kunnes ravistelee hänen perintönsä olkapäiltään niin 
kuin nuori, joka lopulta jättää mitä rakastavimmankin 
lapsuudenkodin.” – Irish Times
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Karl Ove Knausgård

TAISTELUNI
Ensimmäinen kirja

Alkuteos: Min Kamp I
Suomentaja: Katriina Huttunen

Sid. 500 s., ISBN 978-952-01-0547-1
ilm. syyskuussa

Norjan nykykirjallisuuden vedenjakaja: 
Knausgårdin omaelämäkerrallisen kirjasarjan 

kohuttu avausosa

Taisteluni kuvaa hämmentävän läheltä Knausgårdin su-
vun ja ystävien elämää taiturimaisella, eri tekstilajeilla 
leikittelevällä proosalla. Knausgård kirjoittaa erittäin in-
tiimisti  ja jopa humoristisesti raskaista teemoista, kuten 
alkoholismista ja syrjäytymisen kokemuksesta. Taistelu-
ni I on myös tunnustusromaani kuolemasta, teinipojan 
rakkaudenkaipuusta, seksuaalisuuden heräämisestä, 
populaarimusiikista ja olemassaolon merkityksen etsi-
misestä. 

Teos herätti suuria ristiriitoja ilmestyessään Nor-
jassa. Knausgårdia syytettiin siitä, että hän paljastaa 
kirjassaan aivan liikaa läheistensä elämästä. Taisteluni-

kirjasarja on viime vuosina ollut koko Pohjolan puhu-
tuin kirjallisuustapaus. Taisteluni I voitti vuoden 2009 
Brage-palkinnon. Norjassa kaikki sarjan kirjat ovat ol-
leet bestsellereitä, jopa niin, että kaikki ilmestyneet osat 
ovat olleet bestsellerlistalla yhtä aikaa.  

Norjan tärkeimpänä nykykirjailijana pidetty Karl Ove 
Knausgård (s. 1968) asuu nykyisin Ruotsissa.  

Knausgård vierailee syys-lokakuun vaihteessa Hel-
singissä ja Turun kirjamessuilla. 

”Lehtien käyttäminä palstametreinä mitattuna Karl Ove 
Knausgårdin omaelämäkerrallinen teos on Pohjolan 
suurin kirjallisuustapaus.” – Helsingin Sanomat

”Taisteluni I on norjalaisen kirjallisuuden välitön klas-
sikko.” – Dagbladet
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Simon Lelic

KATKEAMISPISTE
Alkuteos: Rupture

Suomentaja: Terhi Kuusisto
Sid., 298 s., ISBN 978-952-01-0489-4

ilm. helmikuussa

Pysäyttävä esikoisromaani psykologisesta 
väkivallasta, kiusaamisesta ja koulusurmasta

Hiostavan kuumana kesäpäivänä historian opettaja Sa-
muel Szajkowski avaa tulen koulun juhlassa Pohjois-
Lontoossa. Hän tappaa kolme oppilasta ja erään opet-
tajan, kunnes kääntää aseen kohti päätään ja painaa 
liipaisinta.

Koulusurmatapausta tutkiva Lucia May odottaa tut-
kinnasta läpihuutojuttua. May kokoaa murhenäytelmän 
taustoja oppilaiden, opettajien ja oppilaiden vanhem-
pien kertomuksista ja päätyy kyseenalaistamaan Szaj-
kowskista luodun kuvan yksinäisenä psykopaattina, 
jota ei voitu auttaa. 

Simon Lelic (s. 1976) on englantilainen kirjailija. Hän 
asuu Brightonissa vaimonsa ja kahden poikansa kanssa. 
Katkeamispiste on hänen maailmanlaajuista huomiota 
herättänyt esikoisromaaninsa.

”Vetävän pelottavaa luettavaa. ” – Helsingin Sanomat

”Riipaiseva kirja pitää alusta loppuun tiukasti otteessaan 
vaikka on rakenteeltaan ja sisällöltään kaikkea muuta 
kuin perinteinen jännitysromaani.” – Aamulehti

Steve Sem-Sandberg

LÓDZIN KURJAT
Alkuteos: De fattiga i Lodz

Suomentaja: Leena Peltomaa
Sid., 681 s., ISBN 978-952-01-0450-4

ilm. maaliskuussa

August-palkittu holokaustikuvaus Łódzin 
getosta ja sen kiistellystä johtajasta

Natsit asettivat geton johtajaksi juutalaisvanhimman 
Mordechai Chaim Rumkowskin, jonka tarinan teos ker-
too. Hän yritti säästää gettonsa tuholta tekemällä yhteis-
työtä natsien kanssa, mutta samalla hän alisti kansansa 
säälimättömään orjatyöhön ja piti itseään vallassa nat-
sien avulla.

Łódźin kurjat on paitsi tarkka holokaustikuvaus, jon-
ka tärkeimpänä lähteenä kirjailija käytti Łódźista löyty-
nyttä 3 000 sivuista gettokronikkaa, myös Rumkowskin 
henkilökuva. Oliko lopulta Auschwitzissa menehtynyt 
Rumkowski vain Wehrmachtin alihankkija ja vallan-
himoinen omaneduntavoittelija vai sankari, joka teki 
kaikkensa pelastaakseen kansansa?

Łódźin kurjat sai August-palkinnon vuonna 2009 ja 
oli ehdokkaana Pohjoismaiden neuvoston palkintoon. 

Ruotsalainen Steve Sem-Sandberg (s. 1958) on entisen 
Itä-Euroopan kysymyksiin ja aatehistoriaan erikoistu-
nut toimittaja ja kirjailija. Łódźin kurjat on hänen kan-
sainvälinen läpimurtonsa.

”Järkyttävä, hieno ja tärkeä dokumenttiromaani Lodzin 
getosta sekä sen johtajasta jättää vastauksien rakentami-
sen lukijalle.” 

– Helsingin Sanomat
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Lukas Moodysson

ISÄN AIKA
Alkuteos: Döden & Co.

Suomentaja: Jonna Joskitt 
Sid., 330 s., ISBN 978-952-01-0630-0

ilm. lokakuussa

Vahvasti omaelämäkerrallinen kuvaus surusta, 
rakkaudesta ja muistoista

Lähtiessään sairaalaan Lucas ottaa mukaansa Šakkipelin. 
Turhaan. Isä kuolee, ennen kuin Lucas ehtii paikalle.

Isän aika kertoo kirjailijasta ja elokuvaohjaajasta, 
jonka elämä suistuu raiteiltaan, kun menneisyyden 
pettymykset ja muistot alkoholisti-isän julmuudesta 
vyöryvät päälle. Siitä huolimatta romaani on kuvaus 
kaiken nielaisevasta surusta. Se on myös Malmöön, 
Bangkokiin, Berliiniin ja Bonniin sijoittuva maaninen 
matkakertomus, jossa päähenkilö pakenee menneisyyt-
tään. Mutta miten kukaan voi löytää itsensä maailmas-
sa, jossa ihmisiä myydään kuin broilereita?

Isän aika on Lukas Moodyssonin (s. 1969) ensimmäinen 
kaunokirjallinen teos vuosiin. Henkilökohtainen aihe on 
saanut odottaa kirjoittamistaan. Fucking Åmalin, Lilja 
4-everin ja muita väkeviä yhteiskunnallisia menestysfil-
mejä tehneen ohjaajan romaanissa kannanotot globaa-
leihin ja moraalisiin kysymyksiin saavat sisäistyneem-
män, yksityisemmän soinnin. Like on julkaissut häneltä 
vuonna 2003 proosarunoteoksen Mitä minä täällä teen?. 
Moodysson vierailee Helsingissä marraskuun alussa.

”Upeasti kirjoitettu kuvaus ihmisestä, joka keskellä kyy-
nistä maailmaa on sekä liian pehmeä että liian kova.” 

– Sydsvenskan

Tony Parsons

POJISTA MIEHIÄ
Alkuteos: Men from the Boys

Suomentaja: Juha Ahokas 
Sid., 320 s., ISBN 978-952-01-0607-2

ilm. elokuussa

Kolmekymppisenä haluat olla vapaa. 
Nelikymppisenä haluat kuulua joukkoon.

Harry Silverillä on kaunis vaimo ja kolme suloista lasta, 
ja hän on unelma-ammatissaan radion kulttiohjelman 
tuottajana. Tai tarkemmin sanottuna voisi olla. Täydel-
lisyyttä hipova yhdistelmä muuttuu käden käänteessä 
epävarmuuksien ja pettymyksien suoksi: sekä Harryn 
että hänen vaimonsa entiset kumppanit horjuttavat elä-
män kivijalaksi valettua avioliittoa, Harryn 14-vuotias 
poika muuttaa asumaan äitinsä luo ja työssä uhkaavat 
potkut. Ensijärkytyksestä toivuttuaan Harry ryhtyy tais-
toon. Kuinka hän saa elämänsä taas raiteilleen? Ja mis-
tä hän löytää sen voiman, joka lopullisesti tekee pojista 
miehiä?

Tony Parsons (s. 1953) on lontoolainen bestsellerkirjai-
lija. Sarjan aikaisemmat osat Mies ja poika sekä Mies ja 
vaimo ilmestyvät syksyllä Like-pokkareina.

Sarjan aiemmista kirjoista sanottiin: 

”Kelpo aikalaisromaani ja onnistunut nuoren isän risti-
paineiden kuvaus.” 

– Helsingin Sanomat
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Hanna-Riikka Kuisma

SYDÄNVARJO
Sid., 249 s., ISBN 978-952-01-0622-5

ilm. huhtikuussa

”Ihminen voi seota päästään sen takii,  
et se on liian normaali.”

Sydänvarjo on mustanpuhuva, trillerimäinen palapeli, 
jossa ihanteellinen Susanna, hänen eheytynyt puolison-
sa Marko ja kaksi varjoissa väijyvää hahmoa etsivät suh-
detta itseensä ja toisiinsa.

Työtön ja tulevaisuudeton Kerttu varjostaa Susannaa 
kuntosalilla, kaduilla ja kahviloissa. Hän ei itsekään 
tiedä, mistä pakkomielteessä on kysymys – haluaisiko 
hän olla Susanna vai olla tämän kanssa? Apatiaan va-
jonnut entinen alkoholisti Anton puolestaan havahtuu 
nähdessään Susannan, entisen tyttöystävänsä, vuosien 
jälkeen. 

Mitä tapahtuu, kun kaksi syrjäytynyttä hivuttautu-
vat pikkuhiljaa yhä lähemmäs keskiluokkaista unelmaa 
elävien reviiriä?

Hanna-Riikka Kuisma (s. 1978) on porilainen kirjailija, 
kolumnisti ja taidekriitikko. Sydänvarjo on hänen kol-
mas kaunokirjallinen teoksensa. Aiemmin Kuismalta 
on julkaistu novellikokoelma Elinkautinen (Like 2005) 
ja romaani Käärmeenpesä (WSOY 2007). 

”Neljän kertojan näkökulmien varassa paloittain etene-
vä juoni luo vahvan jännitteen romaaniin. Kuisman kieli 
on jäntevää ja monitasoista, ja hänen teostensa näkökul-
ma – syrjäytyneiden, halveksittujen näkökulma – on kit-
keränraikas.” – Keskipohjanmaa

Juhani Laulajainen

TEEMME TEMPPUMME, 
KUMARRAMME JA POISTUMME

Sid., 250 s., ISBN 978-952-01-0572-3
ilm. maaliskuussa

Vakka-Suomen fiktiivinen historia  
aikojen alusta maailman loppuun

Alussa oli paju, kissan näköinen kuningas ja luonnon-
tutkija. Sitten ihminen oli keksimäisillään pyörän ja 
tapahtumat alkoivat riistäytyä käsistä. Lopulta Jumala 
alkaa lähestyä Maapalloa kuin valtava imuri. 

Juhani Laulajaisen temppukokoelma koostuu aikuis-
ten saduista, myyttisistä kertomuksista ja fantasiaa hi-
povista tarinoista. Hän varioi, parodioi ja karnevalisoi 
tekstityyppejä surutta. Hänen henkilöillään on unelmia, 
jotka joissain tapauksissa toteutuvat – unelmoijansa su-
ruksi ja pettymykseksi. 

”Laulajainen kirjoittaa hillittömän hauskasti, poikkeuk-
sellisella psykologisella silmällä ja tarkalla lauseella, sä-
vyt, tyylit ja juonen äkkikäänteet halliten.” 

– Suomen Kuvalehti
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Jarno Mällinen

KIEROONKASVUKERTOMUS
Sid., 230 s., ISBN 978-952-01-0657-7

ilm. syyskuussa

Pelkoa ja inhoa puutarhakaupunginosassa

Kieroonkasvukertomus on tarina Tommista, tehtaanjoh-
tajan pojasta, joka yrittää selviytyä yksin maailmassa. 
Koulukaverit kiduttavat paremman perheen omalaatuis-
ta vesaa, joka sattuu olemaan myös luokkatovereitaan 
fyysisesti kehittymättömämpi. Kotona kontrollifriikit, 
ylihuolehtivat vanhemmat kuulustelevat ainokaistaan 
tämän tuntemuksista ja ajatuksista. Tommi on kaikkial-
la yksin mutta tarkkailun kohteena.

Tästä vainoharhaisesta asetelmasta Jarno Mällinen 
rakentaa mustanpuhuvan tragikomedian. Lukija pelkää 
vieressä, kun Tommi keksii aina uusia tuhoontuomittu-
ja tapoja yrittää auttaa itseään ja päästä yhteyteen lajito-
vereidensa kanssa. Lopulta päädytään siihen pisteeseen, 
että joulukuusenjalassa seisoo dildo.

Jarno Mällinen (s. 1965) on oululaisen Radiopuhelimet-
yhtyeen kitaristi, säveltäjä ja toinen pääsanoittaja. Kie-
roonkasvukertomus on hänen esikoisromaaninsa. Se on 
itsenäinen rinnakkaisteos Tommi-musiikkinäytelmälle, 
jonka Radiopuhelimet teki yhdessä Juha Hurmeen ja 
Nälkäteatterin kanssa vuonna 2005. Aiemmin Like on 
julkaissut Mällisen tekstejä Radiopuhelimet-kirjassa 
(2006).

Miettinen

LOVELIES
Sid., 300 s., ISBN 978-952-01-0663-8 

ilm. syyskuussa

Suomipunkin kummisetä esittää: brittibändin 
katastrofaalinen Suomen-kiertue

Ensimmäisenä päivänä bändin ylijäämähuumeet eivät 
kelpaa Hanoi Rocksillekaan, kitaristi katoaa Frankfur-
tin lentokentälle, promoottori peruu kaikki klubikeikat 
ja karkaa ulkomaille, työluvat ovat jääneet hankkimatta 
ja uusi rumpali paljastuu kuuroksi. Sitten asiat alkavat 
mennä päin helvettiä. Tervetuloa LoveLies-yhtyeen Suo-
men-kiertueelle.

Rundilla LoveLies kohtaa lääkäreitä, poliiseja, bän-
däreitä, painijoita, nappikauppiaita, appiukon, pallome-
ren, putaalaisen kiekkojätin, teksasilaisen seriffin sekä 
tietenkin Johnny Thundersin. Lisäksi LoveLies tutustuu 
bändin uudet huumeet varastavaan Ruotsin tullilaitok-
seen. Tarina perustuu vahvasti todellisuuteen. Tämän 
stoorin rinnalla Spinal Tap -leffa on kevyttä kauraa.

Miettinen (s. 1958) on Suomen rockbisneksen moni-
toimi mies, joka vaikutti rockskenessä yli kolme vuosi-
kymmentä. LoveLies on hänen toinen romaaninsa. Rä-
väkän huumorin ryydittämä, rokkipoikain road tripistä 
kertova esikoisromaani Pitkäjano ilmestyi 2010. Miet-
tiseltä on ilmestynyt myös teokset Ensimmäiset viisi 
vuottani Suomi-rockin sekatyöläisenä (1983), Hilse – 
suomipunkin alku ja juuri (2008) sekä AC – takapirujen 
kuningas (2009).
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Jukka Pakkanen

ELENA DAMIANIN KIRJEET
Sid., 150 s., ISBN 978-952-01-0497-9

ilm. maaliskuussa

Helsingin olympialaiset 1952  – mitä kaikkea 
tapahtui sillä aikaa kun Markus oli maalla?

Tv-dokumentaristi Markus Lind palaa työssään lapsuu-
tensa jalanjäljille ja yrittää herättää henkiin 50-luvun 
Helsingin. Samoihin aikoihin isä jättää hänelle perin-
nöksi pahvilaatikollisen kirjeitä, joiden lähettäjänä on 
italialainen Elena. Kirjeet johdattavat olympiakesän 
Helsinkiin, tapahtumiin joista Markus jäi sivuun, kun 
urheilutoimittajan poika lähetettiin kisojen ajaksi maal-
le ja hän sai tyytyä kuuntelemaan selostuksia radiosta.

Kun Markus sukeltaa yhä syvemmälle menneisyy-
teen, käy ilmi että eräs hänen elämänsä merkittävim-
mistä asioista on tapahtunut silloin, kun hän itse ei 
ollut paikalla. 

Jukka Pakkanen (s. 1942) on helsinkiläissyntyinen kir-
jailija, jonka tuotanto koostuu pääasiassa romaaneista ja 
novellikokoelmista.

”Jukka Pakkanen osaa kertoa tarinan niin, ettei tule edes 
mieleen harppoa lauseita. Ne ovat samaan aikaan sekä 
painavia että ilmavia.” 

– Keskipohjanmaa

Jouni Tossavainen

SIVULLISIA
Sid., 250 s., ISBN 978-952-01-0573-0

ilm. maaliskuussa

Surkuhupaisia sivalluksia työelämästä, 
elämästä ilman työtä ja työstä ilman elämää

Miksi hedelmäosaston vastaava ansaitsee kiitoksen? 
Mistä kansalliskirjailija tiesi olevansa kuollut? Minkä 
väriseksi luuseri maalasi seinän?

Näihin kysymyksiin ja moniin muihin vastaa Jouni 
Tossavaisen teos Sivullisia. Sen johdannossa työtön 
kertoo keränneensä bloginsa kautta kuvauksia toisten 
ammateista. Väitteiden todellisuuspohjaan uskominen 
ja punaisen langan punominen on lukijan omalla vas-
tuulla. 

Jouni Tossavainen (s. 1958) on Kuopiossa asuva kirjailija 
ja runoilija. 

”Tossavainen on onnistunut kokoamaan työn hakijan 
tai karttajan käsikirjan, vinon ammatinvalintaoppaan.” 
– Yle Savo

”Jouni Tossavaisessa elävät satiirikko, ironikko, veijari, 
sekä kriittinen että lämmin humoristi, jännäristi ja mys-
tikko. Eli monialainen kirjailija, mutta persoonallinen ja 
ketään matkimaton.” – Keskisuomalainen
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Arvi Perttu

SKUMBRIA
Sid., 350 s. ISBN 978-952-01-0672-0

ilm. syyskuussa

Petroskoin poika saa kyytiä suomitytöltä 
– ja vähän muiltakin

Lesojev on petroskoilainen Afganistanin sodan veteraa-
ni, joka yrittää tulla toimeen siviilissä sekalaisin keinoin. 
Votkanhuuruisella tulkkauskeikalla hän kaataa vällyjen 
väliin suomalaisen valokuvaajan. Hetkeen heittäytyvä 
elämänmeno imee Katrin mukanaan, ja turvaa kaipaa-
va Lesojev puolestaan saa hänestä elämäänsä kiintopis-
teen. 

Pari perustaa yhteisen kodin, unelmiensa Skumbrian. 
Petroskoissa sen perustuksia alkavat pian nakertaa rotat, 
torakat, byrokratia, kieliongelmat ja rahahuolet. Aviopari 
muuttaa Suomeen, ja Lappeenrannan siistissä lähiöko-
dissa Lesojev tuntee olevansa kuin kultaisessa häkissä. 

Rakkaustarinan taustalla välähtelevät vuosituhannen 
vaihteen poliittiset tapahtumat. Tšetšhenian sota, terro-
rismi ja Putinin toimet paljastavat itsestään aina uusia 
kasvoja. Myöskään ihannemaa Suomi ja sen tytär eivät 
ole aivan sitä, mitä Lesojev alun perin kuvitteli.

Arvi Perttu (s. 1961) on Petroskoissa syntynyt kirjailija 
ja suomentaja, joka on asunut Suomessa vuodesta 2001. 
Häneltä on aiemmin julkaistu romaani Papaninin retki-
kunta sekä novellikokoelma Kertomuksia Lesosen elä-
mästä ja kuolemasta. 

”Arvi Pertulla on kirjailijana jännittävä ominaisuus liik-
kua alkuvoimaisen ja lyyrillisen - - suorastaan menneen 
romanttisen ilmaisun suunnasta kohti groteskeinta ja 
hillittömintä naturalismia ja ironiaa.” 

– Keskisuomalainen
 

Juha Siro

LINNUN MUOTOKUVA
Sid. 280 s., ISBN 978-952-01-0673-7

ilm. elokuussa

Trillerimäinen tarina   
kauhistuttavasta ensirakkaudesta

Kahden pojan taistelu samasta tytöstä ei ratkea. Men-
nyt hautautuu, mutta ei häviä. Yhtenä päivänä puhelin 
soi ja nuoruuden muistot laukeavat lumivyöryn tavoin. 
Tiheäk si kiristyvän tarinan imussa sana ensirakkaus ka-
lutaan kauhistuttavan paljaaksi eikä mikään jää ennal-
leen.

Juha Siron neljäs romaani ja kaikkiaan kahdeksas 
kaunokirjallinen teos liikkuu nykyhetkessä ja nostaa 
pintaan lähihistoriaa: Mussolini valkoisessa puvussaan 
Palazzo Venetsian parvekkeella, Gil Hilario mustissa la-
seissaan missikilpailujen tuomarina, vanha sarjakuva ja 
tuleen syttyvä televisio kesken ”Lassien kotiinpaluun”. 

Linnun muotokuva on tarina elämän tärkeimmistä 
ratkaisuista. Osaammeko valita oikein, onko siihen 
edes mahdollisuutta? Harva meistä ymmärtää mitä 
tapahtuu, me vain luulemme tietävämme. Tumman 
huumorin säväyttämä tarina kykenee yllätykseen vielä 
viime sivuillaankin.

Juha Siro (s. 1951) on palkittu tamperelainen kirjailija. 

”Siro osoittautuu todelliseksi taituriksi ihmismielen ku-
vaajana. Sen käsittelijänä, mistä kukaan meistä ei lopulta 
tiedä mitään.” – Aamulehti

Kuva: Tatjana Karakan



Kauko Röyhkä

KREIKKALAINEN SALAATTI
Sid., 250 s., ISBN 978-952-01-0633-1

ilm. elokuussa

Varjoja auringossa

Amorgos. Pienen pojan isä ja rakastava avomies, joka 
haaveilee kirjoittavansa kirjan ja jättävänsä vihdoin ka-
manheittäjän hommat.
 
Lesbos. Kolmekymppinen nainen, joka on juuri eron-
nut naisystävästään. 

Mykonos. Viisikymppinen mies, joka näkee jumalatta-
ren nousevan Aigeianmeren aalloista.
 
Kolme Kreikan saarta. Kolme lomamatkailijaa jotka 
joutuvat äärirajoille ja niiden yli. Entä miten omituinen 
keskieurooppalainen kartano liittyy kaikkeen tähän?

Kauko Röyhkä on pitkän linjan kirjailija ja rockmuusik-
ko. Kreikkalainen salaatti on hänen neljästoista kauno-
kirjallinen teoksensa. Aiemmista kirjoista on sanottu: 

”Kesä Kannaksella on ilman muuta tekijänsä nyt jo 
 lavean tuotannon parhaimmistoa: hyvin rakennettu, ti-
heätunnelmainen, jämäkkä ja herkkä.” 

– Helsingin Sanomat

”Avec on taitavasti rakennettu ja tasapainoinen romaani. 
Siitä huokuu maaginen ja karheanlyyrinen tunnelma, 
jota on vaikea sanoin kuvailla. On pakko todeta, että ru-
muuden kautta kulkee tie kauneuden tajuamiseen. ” 

– Kaleva
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Jani Nieminen

KODITTOMILLE KOIRILLE
Nid., 70 s., ISBN 978-952-01-0574-7

ilm. huhtikuussa

Kodittomille koirille on Jani Niemisen (s. 1973) toinen 
runoteos. Esikoisen (Kylässä, 2009) tapaan se muodos-
taa tarinan. 

Tämän kirjan tarina käynnistyy, kun runoilija Niemi-
nen tekee lähtöä väliaikaiseksi osoittautuneesta aviolii-
tosta. Hänestä tulee mies, joka väistää katseita ja tulevia 
eroja. Avuksi tulevat muun muassa pizzalähetti Kafka, 
koira, siivouskoneenkuljettaja Kahlil, yksinhuoltajaäiti 
Helena ja terapeutti Simone.

”Luotisuora mentaliteetti yltää mainiosti huumoriin.” 
– Helsingin Sanomat

 

Juha Vakkuri

KEISARI, TUHKA, TULEVAISUUS
Nid., 115 s., ISBN 978-952-01-0632-4

ilm. heinäkuussa

Juha Vakkuri luotaa uusissa runoissaan 1900-luvun 
murroksia: sotia, vallankumouksia, diktaattorien hir-
muvaltaa. Kahteen osaan jakautuvan teoksen ensimmäi-
sen osan runoissa esittäytyy salaperäinen, monia rooleja 
ottava runoilijakeisari. Hänen jättämänsä perintö saa 
absurdin ja allegorisen ilmiasun toisen osan surrealisti-
sissa proosarunoissa. 

Juha Vakkurin (s. 1946) tuotantoon kuuluu useita kym-
meniä kaunokirjallia teoksia ja tietokirjoja. Hän on kir-
joittanut myös näytelmiä ja televisiokäsikirjoituksia. 

Anni Sumari

KERMOJEN KERMA
Valitut runot ja proosarunot 1986–2011

Sid., 280 s., ISBN 978-952-01-0623-2
ilm. elokuussa

Anni Sumari on koonnut juhlavuoden valikoimaansa 
teoksistaan 25 vuoden ajalta ne runot ja proosarunot, 
jotka ovat koskettaneet lukijoita eniten, jotka ovat herät-
täneet eniten kriitikkojen huomiota – ja etenkin ne joista 
hän itse pitää. Valikoimaan sisältyy myös uusia runoja. 

Anni Sumari (s. 1965) on kirjailija, runoilija ja suomen-
taja. Häneltä on julkaistu kymmenen kaunokirjallista 
teosta sekä useita suomennoksia, muun muassa Samuel 
Beckettiä ja skandinaavisista jumaltarustoista koostuva 
Odinnin ratsu.

 
Kuva: Tuula Heinilä



Sofokles

ANTIGONE
Alkuteos: Sophocles Antigone 
Suomentaja: Kirsti Simonsuuri

Nid., 111 s., ISBN 978-952-01-0575-4
ilm. helmikuussa

Uusi suomennos pelottavan ajankohtaisesta 
tragediaklassikosta

Sota on murskannut Theeban kaupungin ja kansa elää 
uutta aikaa kuningas Kreonin mahtikäskyn alla. Rohkea 
Antigone seuraa kuolemanrangaistuksen uhalla oman-
tuntonsa ääntä ja aikoo haudata taistelussa kuolleen vel-
jensä. Teollaan hän asettaa vastakkain yksilön eettisen 
oikeuden ja valtion oikeuden. Kreon määrää nuoren 
naisen haudattavaksi elävältä. 

Sofokles kirjoitti Antigonen 2400 vuotta sitten, kan-
salliskiihkon riivaamana aikana. Nyt hänen klassikko-
draamansa on ajankohtaisempi kuin koskaan. Sen suo-
ruus käsitellä moraalisia kysymyksiä osuu pelottavan 
lähelle aikaamme.

Like on julkaissut aiemmin Sofokleen näytelmän Oi-
dipus Kolonoksessa Esa Kirkkopellon suomennoksena. 
Antigone jatkaa siinä käsitellyn myytin aihepiiriä.

Kirsti Simonsuuri (s. 1945) on kirjallisuudentutkija ja 
antiikin tuntija, jonka oma kaunokirjallinen tuotanto 
sisältää toistakymmentä teosta. Hän on suomentanut 
antiikin draamojen lisäksi muun muassa Shakespearen, 
Sylvia Plathin ja Virginia Woolfin teoksia. 

”Paha näkyy hyvän kaltaisena sille, jonka mieltä jumala 
on johtamassa tuhoon.” – kuoro Antigonessa

Kjell Ola Dahl

YSTÄVYYDEN MUISTO 
Alkuteos: Kvinnen i plast
Suomentaja: Outi Menna

Sid., 296 s., ISBN 978-952-01-0493-1
ilm. tammikuussa 

Juonenkehittelyn mestarin jännitysromaani 
tappavista varjoista, joita menneisyyden 

luurangot langettavat

Veronika Undset löydetään kuolleena jätelavalta Kal-
bakkenista, Oslosta. Ruumis on huuhdeltu huolellisesti 
kiehuvalla vedellä ja kääritty muoviin, joten biologisten 
jälkien talteen ottaminen on mahdotonta. 

Rikostutkija Frank Frølich on tavannut Veronikan 
kahdesti aiemmin. Naisen muisto ei jätä rikostutkijaa 
rauhaan, eikä tämän kuolema ole valitettavasti ainoa 
laatuaan. Tutkiessaan julmien, naisiin kohdistuvien ri-
kosten sarjaa Frank Frølichin on viimein kohdattava 
myös oman menneisyytensä luurangot.

Norjan suosituimpiin rikoskirjailijoihin kuuluvaa Kjell 
Ola Dahlia (s. 1958) on nimitetty Henning Mankellin 
manttelinperijäksi. Hänen teoksiaan on julkaistu 14 
maassa. 

”Kirjan jännitys säilyy viimeisille sivuille asti ja taita-
vaan loppuratkaisuun asti. Eturivin dekkaristeihin kuu-
luva Dahl ei petä.” – Savon Sanomat
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Åke Edwardson

JOUDU JO SIELUNI
 

Alkuteos: Gå ut min själ
Suomentaja: Jonna Joskitt

Sid., 283 s., ISBN 978-952-01-0653-9
ilm. kesäkuussa

Rasistit ja sarjamurhaaja piinaavat tutkijoita 
hyisessä Göteborgissa

Göteborgissa on myöhäinen syksy ja sade piiskaa ihmi-
siä kaduilta sisätiloihin. Maahanmuuttajiin ja pakolai-
siin kohdistuu vakavia päällekarkauksia, ja kaupungissa 
kiertää murhaaja kuin villipeto. Murhien taustalla on jo-
kin yhteys, jonka ääriviivat eivät suostu terävöitymään. 
Rasististen hyökkäysten motiivit ovat selvät, tekijät vain 
onnistuvat välttelemään kiinni jäämistä.

Yksityisetsivä ja entinen rikospoliisi Jonathan Wide 
kohtaa murhattujen omaisia ja tulee imaistuksi tapahtu-
mien pyörteisiin. Hänen omat tutkimuksensa niveltyvät 
poliisityöhön ja pian hän etsii vimmatusti kadonnutta 
rikostutkijaa Kajsa Lagergreniä, joka joutuu viettämään 
kalsean joulun psykopaatin vankina. 

Joudu jo sieluni on Åke Edwardsonin (s. 1953) toi-
nen Jonathan Wide -romaani. Hän on kirjoittanut myös 
kymmenen Erik Winteristä kertovaa mestarillista dek-
karia. 

Åke Edwardson vierailee Vanhan kirjallisuuden päivillä 
Sastamalassa 2.7.

Inger Frimansson

PAHAA PELKÄÄMÄTTÄ
Alkuteos: Fruktar jag intet ont

Suomentaja: Taina Rönkkö
Sid., 265 s., ISBN 978-952-01-0549-5

ilm. huhtikuussa

Piinaava trilleri täyttymättömistä haaveista

Monika on 17-vuotias menestyvän lääkäriperheen tytär. 
Hänen elämänsä ajautuu raiteiltaan, kun hän menet-
tää traagisella tavalla parhaan ystävänsä, kapinallisen 
Barbara Annin. Monika tuntee ikätoveriensa syyttävät 
katseet selkäpiissään ja kokee syyllisyyttä murhenäytel-
mästä. Monikan silmissä idyllinen Hässelby muuttuu 
ahdistavaksi lasikopiksi.

Joulupäivän iltana Monikan vapaudenkaipuu käy 
ylitsepääsemättömäksi, ja hän karkaa lapsuudenko-
distaan. Monika törmää Josefiin, aikuiseen mieheen, 
joka tarjoaa hänelle yösijan. Pian heidän tuttavuutensa 
muuttuu peruuttamattomasti.

Inger Frimansson (s. 1944) on ruotsalainen kirjailija 
ja psykologisen trillerin mestari, jolta on suomennettu 
kahdeksan teosta. Frimansson on ainoana kirjailijana 
saanut Ruotsin Dekkariakatemian palkinnon kaksi ker-
taa. 

”Erittäin taitavasti punottu painajainen.” 
– Aftonbladet
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Risto Juhani

EI TIKKUA RISTIIN
Sid., 250 s., ISBN 978-952-01-0576-1

ilm. heinäkuussa

Komisario Pesonen ja vanha vainooja Kapu 
Kapanen jälleen vastakkain – tällä kertaa 

samalla puolella?

Komisario Paavo Iisakki Pesonen istuu aamukahvilla 
kaupungin torilla. Vaimo on Hankasalmella auttamas-
sa tyttären lapsensaannissa, ja kepin kanssa klenkkaava 
lonkkaleikkaustoipilas on jätetty oman onnensa nojaan. 
Toripöytään seuraksi änkeytyy yllättävä henkilö: vanha 
vainooja, taparikollinen Kapu Kapanen. Kapun asiakin 
on yllättävä. Hän pyytää Pesoselta apua. 

Näin käynnistyy epätavallisten tapahtumien sarja: 
Pesonen alkaa kauko-ohjata tutkintaa kaupungilta kä-
sin – pelastaakseen ikikiusansa pulasta. Apuna laitok-
sella hänellä on viehättävä kollega. Olisikohan Kaarina 
Pesosen kannattanut harkita kahdesti, ennen kuin lähti 
reissullensa?

Risto Juhani (s. 1934) on Heinolassa asuva kirjailija ja 
keraamikko. Hänen sankarinsa rikoskomisario Pesonen 
seikkailee tässä kirjassa kuudetta kertaa.

”Risto Juhani kirjoittaa edelleen mehevästi ja maalais-
järjellä.” – Helsingin Sanomat

”Komisario Paavo Pesosessa on aineksia suomalaiseksi 
Maigretiksi.” – Kansan Uutiset

 

Denise Mina

YKSIN YÖSSÄ
Alkuteos: Still Midnight

Suomentaja: Juha Ahokas
Sid., 352 s., ISBN 978-952-01-0388-0

ilm. tammikuussa

Lukijoiden rakastama jännityskirjailija 
esittelee uuden sydämet sulattavan 

naissankarin

Glasgowlaisen siirtolaisperheen illallinen keskeytyy ra-
julla tavalla, kun taloon hyökkää kaksi naamiomiestä. 
Tilanne karkaa käsistä, ja miehet kaappaavat mukaansa 
yhden perheenjäsenen ja haavoittavat toista. Jää rikosy-
likonstaapeli Alex Morrow᾽n ratkaistavaksi, onko kyse 
amatööririkollisten tekemästä hirvittävästä virheestä, 
vai piileekö kaiken taustalla jotain muuta.

Yksin yössä aloittaa ylikonstaapeli Alex Morrow᾽sta 
kertovan sarjan. Alex on yksinhuoltajaäidin tytär 
Glasgow’n pimeämmältä puolelta. Hän on taitava ja 
omistautunut poliisi, mutta hänellä on salaisuus, jonka 
paljastuminen lopettaisi hänen nousujohtoisen uransa 
välittömästi.

Denise Mina (s. 1966) asuu Glasgow’ssa, jonne hänen 
kirjansakin sijoittuvat. Yksin yössä on kahdeksas häneltä 
suomennettu rikosromaani.

”Mina onnistuu rakentamaan syrjäisen kaupungin lai-
tojen säröisistä elämänkohtaloista timantin, joka hohtaa 
kirjan loppuun saakka.” – Ilta-Sanomat
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Tuomas Lius

HÄRKÄJUOKSU
Sid., 300 s.

 ISBN 978-952-01-0629-4
ilm. syyskuussa

Rakastettava maalaisrenttu ja menneisyyden 
kanssa tiliä tekevä naisetsivä mittaamattoman 

arvokkaan historiallisen aarteen jäljillä

Tohmajärveläinen yksityisetsivä Marko Pippurinen on el-
vyttänyt etsivätoimisto Hakan nuoren kumppaninsa Pyry 
Lehikoisen avustuksella. Hakasta ja Laittomista tutun pa-
rivaljakon toinen puolisko Julia Noussair ilmestyy kuin 
tyhjästä kiintoisan tarjouksen kanssa. Marko tarttuu tilai-
suuteen innokkaasti – mutta tulee avanneeksi pelin, joka 
pakottaa hänet käymään kauppaa suuremmilla panoksilla 
kuin koskaan aikaisemmin. Kaikki kulminoituu vauhdik-
kaaseen aarteenmetsästykseen Pohjolan erämaissa. 

Tuomas Lius (s. 1976) asuu kirjojensa tapahtumapai-
koilla Pohjois-Karjalassa. Hän on mestari viihdyttämään 
lukijaa koukuttavilla juonenkäänteillä ja rakastettavilla 
henkilöhahmoilla. Like on aikaisemmin julkaissut hä-
neltä myynti- ja arvostelumenestyksiksi nousseet trillerit 
Haka ja Laittomat sekä sarjakuvan Jadesoturi Sangfu.

Haka on saatavana Like-pokkarina ja Laittomat ilmes-
tyy Like-pokkarina syyskuussa.

”Laittomat ei ole missään nimessä pohdiskeleva dekka-
ri vaan perin toiminnallinen trilleri, sujuvasti ja hyvin 
kirjoitettua viihdettä. Se nappaa koukkuunsa niin, ettei 
millään malttaisi heittää kirjaa käsistään ennen yllättä-
vää loppuratkaisua.”  – Karjalainen

”Haka on erinomaisen tiivis trilleri, joka pitää ottees-
saan esimerkillisen tiukasti. ”  – Kaleva
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Tu k h o l m a n  a l a m a a i l m a n 
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Jens Lapidus

LUKSUSELÄMÄÄ
Stockholm noir III 
Alkuteos: Livet de luxe

Suomentaja: Jaana Nikula
sid., n. 500 s., ISBN 978-952-01-0257-9

ilm. elokuussa

Se siirtyy isältä tyttärelle, siskolta veljelle. Asenne. Kun-
nia. Valta. Verirahat – tulivatpa ne mistä hyvänsä – 
muuttuvat käyväksi valuutaksi oikean henkilön käsitte-
lyssä: JW ei ole heittänyt vankilavuosiaan hukkaan. Hän 
suunnittelee mittavaa comebackiä. Jorge on kyllästynyt 
sekoittelemaan trendikahveja. Luksuselämä haaveissaan 
hän suunnittelee rahakasta keikkaa. Sitä viimeistä. Mut-
ta syvälle Tukholman rikollisiin piireihin lähelle Jorgea 
ja JW:tä on soluttautunut peitetehtävissä oleva poliisi. 
Samaan aikaan joku pyrkii keinoja kaihtamatta pyyhki-
mään kummisetä Radovanin pois tieltään Tukholman 
alamaailman huipulta.

Jens Lapidus (s. 1974) tiivistää tunnelman äärimmilleen 
ilmiömäisen suositun trilogiansa päätösosassa. Hänen 
kirjojensa sanotaan olevan todenperäisimpiä Tukhol-

man alamaailmasta koskaan kirjoitettuja kuvauksia, sillä 
tämä maailma on hänelle tuttu: hän on erittäin taitava 
puolustusasianajaja, joka on edustanut Ruotsin paha-
maineisimpia rikollisia. Nyt hän on myös yksi maansa 
suosituimmista kirjailijoista. Sarjan aiemmat osat Ra-
halla saa ja Siisti kosto ovat myyneet yksin Ruotsissa yli 
miljoona kappaletta. Ensimmäisestä osasta tehty eloku-
va nousi listojen kärkeen, ja nyt siitä ollaan tekemässä 
versiota myös Hollywoodissa. Lapidus asuu Tukholmas-
sa vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa. Rahalla saa ja 
Siisti kosto ovat saatavana Like-pokkareina.

”Lapidus on ansainnut paikkansa tämän päivän rikos-
kirjallisuuden huipulla.” – Ruumiin Kulttuuri

”Täyttä dynamiittia.” – Kansan Uutiset
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Eero Pasanen

KONONEN KÄYTTÄÄ JÄRKEÄ
Sid. 250 s. 

ISBN 978-952-01-0667-6
ilm. syyskuussa

Rikostarkastaja Kononen kiperien kysymysten 
äärellä

Teokseen on koottu kahdeksantoista ennen julkaisema-
tonta itsenäistä kertomusta Keskusrikospoliisin rikos-
tarkastaja Martti Konosen pitkän uran vähemmän tun-
netuista vaiheista. Oikeus, kohtuus ja lain kirjain eivät 
aina kulje käsi kädessä. Kononen ei juutu muotoseikkoi-
hin vaan vetäisee tarpeen tullen mutkat suoriksi. Edes 
Kononen ei silti pysty joka hetki vastaamaan maailman-
kaikkeuden kenties kiperimpään kysymykseen. Onko 
tässä hässäkässä ylipäätään mitään tolkkua?

Eero Pasanen (s. 1947) on siviiliammatiltaan Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston tutkija. Hän päätti aloittaa 
kirjailijan uran väitöskirjansa valmistumisen jälkeen, 
koska halusi löytää kapakkaelämää halvempaa ja ter-
veellisempää ajanvietettä. Näin syntyi Pasasen dekka-
rien päähenkilö rikostarkastaja Martti Kononen, tuo 
kaimansa Martti Ahtisaaren näköinen tyly väkivallan 
virkamies.

”Eero Pasanen on yksi vähiten tunnetuista rikoskirjaili-
joistamme – syyttä, sillä komisario Konosesta ja hänen 
toimistaan kertovat tarinat nostavat kirjailijan ilman 
muuta alan viiden parhaan kotimaisen tekijän jouk-
koon.” – Keskisuomalainen

 

Jukka Petäjä

HIIDENHYRRÄ
Sid., 300 s.

ISBN 978-952-01-0702-4
ilm. elokuussa

Hätkähdyttävä rikosromaani Helsingin 
alamaailmasta

Suden hetken hiipuessa aamuyöksi kolme vaarallista 
vankia pakenee mielentilatutkimuksesta Lapinlahden 
psykiatrisesta sairaalasta. Ryöstöstä ja poliisimurhas-
ta tuomittu Liimatainen tappaa kylmäverisesti toisen 
rikostoverinsa sairaalan pihalla ja pakenee toisen kar-
kurin kanssa Töölön läpi Ruskeasuon ratsastushalleille, 
missä heitä odottaa serbimafiassa toiminut Dragan. 

Helsingin rikospoliisi ei pääse rikollisten jäljille vaan 
on jatkuvasti muutaman askeleen jäljessä. Alkoholis-
min raunioittama rikostarkastaja Pekka Suokko tajuaa 
hitaasti, millaista peliä rikolliset pelaavat. Alkaa kiivas-
tahtinen kujanjuoksu, jonka panokset punnitaan elä-
mässä ja kuolemassa.

Kiivaasti hengittävä Hiidenhyrrä on yllätyksellinen 
rikosromaani. Sen tiheä kerronta kuvaa addiktioiden, 
itsekkyyden ja väkivallan maailmaa, jossa pahuus on 
tullut ihmisen toiseksi luonnoksi. 

Jukka Petäjä (FT, s. 1956) on Helsingin Sanomien kirjal-
lisuuskriitikko ja kirjailija. Hän on aiemmin kirjoittanut 
romaanit Valkoinen perkele (1993), Musta kääpiö (1994), 
Sininen saatana (1997) ja Varjon metsästäjä (2000). Li-
säksi hän on toimittanut kaksi tietokirjaa. 
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Mihkel Raud

SININEN ON SINUN TAIVAASI
Alkuteos: Sinine on sinu taevas
Suomentaja: Jouko Vanhanen

Sid., 280s., ISBN 978-952-01-0652-2
ilm. syyskuussa

Vauhdikas kansainvälisen tason virolaisjännäri

Virolainen tv-julkkis ja saksalainen toimittaja Ulrike 
tapaavat tallinalaisessa kahvilassa ja ajautuvat nopeas-
ti intohimoiseen suhteeseen. Samaan aikaan Viroa ra-
vistelee maailmanluokan terrori-isku, kun Tallinnan 
Stockmannilla laukeaa useita räjähteitä ja yli neljäsataa 
ihmistä kuolee.

Asetelmasta lähtee liikkeelle huikea tapahtumasarja, 
jossa liikutaan vauhdikkaasti Virossa ja Saksassa. Kyt-
köksiä näyttää olevan niin kotimaiseen kuin kansainvä-
liseenkin terrorismiin ja tietenkin Venäjän tiedustelu-
palveluun. 

Sininen on sinun taivaasi on ollut Virossa erittäin 
suosittu.

Kirjallisen suvun tuorein edustaja Mihkel Raud on mo-
nipuolinen kulttuurihenkilö. Hänellä on oma televisio-
ohjelma, ja hän on rockbändi Singer Vingerin kitaristi. 
Hän vierailee Helsingin kirjamessuilla. 

”Näin mukaansatempaavaa, rehevää ja leikittelevää teks-
tiä ei Viron kirjallisuudessa ole tähän mennessä tehty.”   

– Eesti Ekspress

 

Annika Sjögren

MERELTÄ KÄY MYRSKY 
Alkuteos: Ur havet stiger vågorna 

Suomentaja: Ida Takala
Sid., 380 s. ISBN 978-952-01-0636-2

ilm. syyskuussa

Taitavasti punottu psykologinen trilleri 
perhe-elämän painajaisista

Louise Strandbergin elämä vaikuttaa täydelliseltä. Kaikki 
ei kuitenkaan ole hyvin. Aviomies pettää, työ vie kaiken 
vapaa-ajan ja välit tyttäreen ovat kireät. Oman elämänsä 
ristipaineessa Louise tekee kohtalokkaan virheen. Hän 
sivuuttaa erään esiin nousseen perheväkivaltatapauk-
sen. Sitten hänen murrosikäinen tyttärensä katoaa tun-
temattomaksi jääneen poikaystävän kanssa. Kuka poika 
oikeastaan on? Ja miksi tytär ei vastaa puhelimeensa?

Mereltä käy myrsky on kolmas Annika Sjögreniltä 
suomennettu psykologinen trilleri. Se kietoutuu taitavas-
ti kahden rikkinäisen perheen syvimpiin salaisuuksiin. 
Aviorikos, perheväkivalta ja syyllisyyden taakka piilou-
tuvat syvälle tarkasti puunattujen kulissien taakse.

Sjögrenin aiemmat trillerit Ei liikahda lehtikään ja 
Kuin hiipuva hiillos saivat loistavat arviot:

”Teksti on surumielistä ja välillä kivuliaankin kaunista 
eikä vaadi suuria tapahtumia pitääkseen lukijan koukus-
saan.”  – STT
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Don Winslow

RAAKALAISET 
Alkuteos: Savages

Suomentaja: Ilkka Salmenpohja
Sid., 329 s., ISBN 978-952-01-0550-1

ilm. maaliskuussa

”Herätkää! Winslow on rikoskirjallisuuden 
ykkösnyrkki.” – James Ellroy

Nerokas ja pirullisen hauska Raakalaiset sykkii alamaail-
man synkkiä rytmejä. Uuden rikoskirjallisuuden kärki-
nimen läpimurtoteos kertoo kahden nuoren pilviparonin 
väkivaltaisesta välienselvittelystä meksikolaisen huume-
kartellin kanssa. Stilettiä terävämmät juonenkäänteet, 
siekailemattoman moraalittomat henkilöhahmot ja ad-
renaliininhuuruinen kirjoitustyyli tekevät rikostarinasta 
äärimmäisen koukuttavaa luettavaa.

Etelä-Kaliforniassa asuva Don Winslow (s. 1953) on 
entinen yksityisetsivä, jonka perusteellinen tuntemus 
rajaseudun huumekaupasta antaa tarinalle autenttista 
särmää. Raakalaiset on Winslowin läpimurtoromaani, 
josta Oliver Stone on parhaillaan työstämässä elokuvaa.

”Tarina on yksinkertaisesti niin väkevä, että se on liki-
pitäen pakko ahmaista yhdellä istumalla, eikä se ole 
edes vaikeaa, sillä niin tehokas ja iskevä sanankäyttäjä 
Winslow on.” – Kainuun Sanomat

Richard Morgan

MUSTA MIES
Alkuteos: Black Man

Suomentaja: Einari Aaltonen
Sid., 590 s., ISBN 978-952-01-0123-7

ilm. toukokuussa

Trillerimäinen dystopia  
2100-luvun maailmasta

2100-luvun maailma näyttää pelottavan tutulta: Kiinas-
ta on tullut johtava supervalta ja Yhdysvallat on jaettu 
fundamentalistisiin Raamattu-vyöhykkeisiin. Marsiin 
on muodostunut kasvava siirtokunta, jonka geneettises-
ti manipuloidut alfa-sotilaat aiheuttavat huolta rauhan 
ajan Maassa. Kun yksi vaarallisimmista sotilaista ryhtyy 
kylvämään tuhoa, hänet voi pysäyttää vain yksi mies, it-
sekin entinen sotilas. Alkaa hyytävä ajojahti, jonka voit-
tamiseksi on käytettävä kaikki likaisimmatkin keinot.

Höyryjyrän lailla etenevä scifitrilleri haastaa pohtimaan 
ennakkoluuloja sekä geneettisen manipuloinnin seurauk-
sia. Hälyttävintä ei ole kykymme äärimmäiseen väkival-
taan vaan viehtymyksemme moraaliseen rappioon.

Richard Morgan (s. 1965) tunnetaan kovaksikeitetyn 
rikoskirjallisuuden ja dystooppisten visioiden taitavana 
yhdistäjänä. Hän on voittanut monia arvostettuja tieteis-
kirjapalkintoja. Häneltä on aiemmin suomennettu teos 
Muuntohiili. Morgan vierailee kesän 2011 Finnconissa.

”Erinomainen juoni, täysi annos väkivaltaa.” 
– Guardian
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Dmitri Gluhovski

METRO 2034
Alkuteos: Metro 2034

Suomentaja: Anna Suhonen
Nid., 300 s., ISBN 978-952-01-0603-4

ilm. syyskuussa

Hiipivää kauhua Moskovan metrotunneleissa: 
Hunterin tarina

Ydinsodan jälkeisessä maailmassa ihmiskunnan rippeet 
elävät Moskovan synkeissä metrotunneleissa. He tais-
televat olemassaolostaan pimeydessä kehittyviä uhkia 
vastaan, ja kilpailevat metroasemat käyvät kamppailua 
linjojen hallinnasta. 

Maanpäällinen sivilisaatio on menneisyyttä, muis-
toissa elävä myyttien ja legendojen rakennusaine. 
Radioaktiivinen säteily on kiihdyttänyt evoluutiota ja 
synnyttänyt uusia organismeja. Uuden maailman ravin-
toketjussa ihminen ei ole enää luomakunnan kruunu, 
vaan selviytymisvaistoonsa tukeutuva tunnelirotta.

Metro 2034 on suuren suosion saavuttaneen Metro 
2033 -romaanin itsenäinen jatko-osa. Se kertoo Metro 
2033:ssakin esiintyneen Hunterin tarinan.

Dmitri Gluhovski syntyi Moskovassa 1979. Hän on kir-
jailija ja toimittaja, joka on kiertänyt työmatkoilla Poh-
joisnavalta Tšernobyliin. Gluhovskin esikoisteos Metro 
2033 ilmestyi alun perin internetissä. Teoksesta tuli 
huikea menestys, ja se on käännetty 32 kielelle. Kirjan 
pohjalta on tehty myös suuren suosion saavuttanut kon-
solipeli.

”Vaikka vuoden 2033 antiutopia on synkkä tarina, se on 
samalla rakkaudentunnustus Moskovan valtavan laajalle 
metrolle, miksei myös koko kaupungille. Saagaa jatkava 
Metro 2034 oli Venäjän viime vuoden myydyin kirja.” 

– STT
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Alastair Reynolds

PÄÄTEASEMA
Alkuteos: Terminal World

Suomentaja: Hannu Tervaharju
Nid., 600 s., ISBN 978-952-01-0639-3 

ilm. lokakuussa

Avaruusoopperan kiintotähden scifieepos 
laajentaa mielikuvituksen rajoja

Spearpoint on ihmiskunnan viimeinen turvapaikka 
kaukaisessa tulevaisuudessa. Sen ulkopuolinen maailma 
on koiran kaltaisten lihansyöjäkyborgien kansoittama ja 
anarkistisen Skullboys-rosvojoukon terrorisoima. Toi-
saalla Spearpointin entinen sotilasmahti, Swarm, satojen 
ilmalaivojen yhteisö, hallitsee ympäristöä ilmasta käsin. 
Ihmisten maailma on kutistunut yhden supermetropo-
lin kokoiseksi.

Quillon elää Spearpointin alatasoilla, Neon Height-
sissa, ja työskentelee patologina. Eräänä päivänä hänen 
pöydälleen tuodaan pahasti loukkaantunut jälki-ihmi-
nen, Spearpointin Taivaalliselta tasolta pudonnut enke-
li. Enkeli paljastaa hänelle, että Quillon on osa salaista 
projektia, jossa enkeleiden perimää on yritetty muokat-
tu siten, että he voisivat elää Spearpointin alatasoilla. 
Projektin tutkijat etsivät Quillonia, joka voi pysyä hen-
gissä vain pakenemalla Spearpointista.

Alastair Reynolds (s. 1966) on walesilainen kirjailija, 
joka nauttii suurta suosiota Euroopan science fiction 
-piireissä. Like on julkaissut yhdeksän hänen romaani-
aan. 

”Reynolds herättää totisesti ihmetystä kyvyllään yhdis-
tää eeppinen mittakaava vaikuttaviin, yliluonnollisiin 
näkyihin.” – Guardian

 

Steph Swainston

AIKA ON LAHJOISTA SUURIN
Alkuteos: No Present Like Time

Suomentaja: Hannu Tervaharju & Taina Rönkkö
Nid., 450 s., ISBN 978-952-01-0577-8

ilm. heinäkuussa

Jumala on lomalla ja maailma järjestetty 
uuteen uskoon

Nelimaan keisarin sotilaat ovat mestareita omalla alal-
laan. Keisari on myöntänyt kaartilaisille kuolematto-
muuden, joka sekoittaa sotilaiden päät ja herättää ka-
teutta Nelimaan kansassa. 

Kaarti on sodassa ylivoimaisen hyönteisarmeijan 
kanssa. Sisäiset valtataistelut horjuttavat sen voimaa, ja 
kansa kyllästyy eripuraiseen armeijaansa. Keisarin vies-
tinviejä Jant, ainoa lentokykyinen koko universumis-
sa, tekee parhaansa pitääkseen kaartin kasassa. Hänen 
mieltään repii toisaalle riippuvuus aineesta, joka vie 
hänet rinnakkaistodellisuuteen. Jant on korviaan myö-
ten veloissa eikä herätä kanssasotilaissa tai kansalaisis-
sa luottamusta, mutta saattaa hyvinkin löytää ratkaisun 
Nelimaata kohdanneeseen pahaan tuholaisongelmaan.

Englantilainen Steph Swainston (s. 1974) on yksi kuu-
mimmista uusista fantasiakirjailijoista. Hänen teoksen-
sa lajitellaan uuskummaksi, jolle on tyypillistä kokeel-
lisuus, genrerajojen rikkominen ja arkitodellisuuden 
ilmiöiden tarkasteleminen uusista, fantastisista näkö-
kulmista. Häneltä on aikaisemmin suomennettu teos 
Kuolemattomien kaarti.

”Swainston on tullut jäädäkseen ja hyvä niin. Täällä tur-
huuden turuilla ei neroja ole koskaan liikaa.” 

– Tähtivaeltaja
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Zeina Abirached

PÄÄSKYSEN LEIKKI
Alkuteos: Mourir, partir, revenir – Le jeu des hirondelles

Suomentaja: Aura Sevón
Nid., 187 s., mv., ISBN 978-952-01-0578-5

ilm. maaliskuussa

Lasten leikkiä sotatantereella  
Marjane Satrapin mestariteosten hengessä

Kun Zeina Abirached syntyi vuonna 1981, Libanonissa 
oli sodittu jo kuusi vuotta. Ihmiset olivat tottuneet so-
taan ja osasivat järjestää elämänsä sen ympärille. Bei-
rutilaiset elivät kahta elämää. Yksi sijoittui sisätiloihin, 
kotiin, ja oli täynnä lämpöä ja rakkautta. Toinen elämä 
elettiin ulkona pommitusten keskellä. Ihmiset käänsivät 
sodalle selkänsä. 

Sodasta huolimatta Zeinan omiin kokemuksiin pe-
rustuva Pääskysen leikki hehkuu lapsenomaista iloa. 
Ulkopuolista maailmaa tarkkaillaan kotoa käsin aivan 
kuin Hitchcockin Takaikkunassa. Graafinen ja naivisti-
nen piirrostyyli tukee lapsuusmuistelmia vahvasti.

Pääskysen leikki on Zeinan kolmas sarjakuva. Hän 
mainitsee esikuvikseen David B:n, Jaques Tatin ja 
 Georges Perecin. Hänen tyylinsä tuo väistämättä mie-
leen myös Marjane Satrapin supersuositut Persepolik-
set. Zeina opiskeli taidekoulussa Libanonissa ja muutti 
vuonna 2004 Pariisiin.

Abirached on kutsuttu vierailulle Helsinkiin syys-
kuussa. 

Amir & Khalil

ZAHRAN PARATIISI
Alkuteos: Zahra’s Paradise
Suomentaja: Petri Stenman

Sid., 200 s., mv, ISBN 978-952-01-0648-5
ilm. syyskuussa

Suora lähetys Iranista sarjakuvassa

Nuori mielenosoittaja Mehdi katoaa Iranin vaalien jäl-
kimainingeissa vuonna 2009. Hänen muistoaan pitää 
elossa rohkea ja peräänantamaton äiti ja bloggaava veli. 
Molempien pahin pelko on se, että lukuisten muiden ka-
pinoitsijoiden ja toisinajattelijoiden tavoin Mehdi päätyy 
Zahran paratiisiin – Iranin suurimmalle hautausmaalle.

Zahran paratiisi punoo todellisten ihmisten ja tapah-
tumien kudelman. Tarina syntyi kun maailma todisti 
YouTubessa, Twitterissä ja blogeissa jotain, mitä ei enää 
voitu lakaista maton alle. Iranin vaalien jäljiltä on edel-
leen kateissa satoja mielenosoittajia, joita äidit etsivät 
epätoivon vimmalla.

Käsikirjoittaja Amir on iranilais-amerikkalainen ihmis-
oikeusaktivisti, toimittaja ja dokumenttifilmien tekijä. 
Khalil on ylistetty taiteilija, joka on piirtänyt sarjaku-
via varhaisnuoresta asti. Tekijät ovat päättäneet olla 
kertomatta sukunimiään ilmeisistä poliittisista syistä. 
Sarjakuva ilmestyy myös internetissä osoitteessa www.
zahrasparadise.com jo 11 kielellä, ja sillä on kymmeniä 
tuhansia lukijoita ympäri maailman.

 



26   SARJAKUVAT

Alison Bechdel

LEPAKKOELÄMÄÄ III
 

Alkuteos: The Essential Dykes to Watch Out For
Suomentaja: Tarja Sahlsten

Nid., 96 s., mv., ISBN 978-952-01-0661-4
ilm. elokuussa

Lesbosarjakuvan loistavimman tähden 
sydämellinen saippuaooppera

Alison Bechdel (s. 1960) on kronikoinut kuuden ystä-
vyksen elämää jo 21 vuoden ajan. Porukkaan mahtuu 
niin tutkijoita, sosiaalityöntekijöitä kuin kirjakaupan 
myyjiäkin. Melkein kaikki ovat jättäneet taakseen nuo-
ruuden leiskuvan idealismin, ja nyt he keskittyvät joko 
uraansa tai perheeseensä – tai molempiin. Suhteet saat-
tavat mennä solmuun edelleen, politiikka puhuttaa ja 
kirjoja kuluu. Yhdessä nämä naiset rakastavat, iloitse-
vat ja kohtaavat vastoinkäymisensä. Bechdel palkittiin 
omaelämäkerrallisesta sarjakuvaromaanistaan Hautuu-
koti (2006) moneen eri otteeseen. Hänen ominta alaansa 
ovat kuitenkin juuri nämä elämäniloa pursuavat stripit, 
jotka ovat hurmanneet lukijansa ympäri maailman.

”Alison Bechdelin naiset muodostavat mainion kirjon. 
Kirjan tarinat kertovat hyvin samanlaisista mielenliik-
keistä ja huolista kuin heteromaailmassakin.” 

– Kirkko & Kaupunki

”Bechdel taitaa nyanssit, pienet sanomatta jäävät sanat 
ja tunteet.” 

– Helsingin Sanomat

Daniel Clowes

WILSON
Alkuteos: Wilson

Suomentaja: Petri Stenman
Sid. 80 s., nelivärinen 

ISBN 978-952-01-0579-2 
ilm. maaliskuussa

Taitavan traaginen farssi miehestä,  
joka kulkee omia polkujaan

Omasta mielestään Wilson on ihmisihminen. Hänellä 
on vain hieman omintakeinen tapa tuoda se ilmi. Hänen 
koiransa on hänen paras ystävänsä, ja kun hänen isänsä 
kuolee, myös ainoa. Yksinäisyyden kiusaama mies päät-
tää etsiä kauan sitten kadonneen ex-vaimonsa. Käy ilmi, 
että tästä on tullut prostituoitu ja että Wilson on tietä-
mättään ollut jo vuosia isä. Näistä aineksista ei kasva on-
nellista ydinperhettä, vaan jotain ihan muuta.

Wilson on taitavasti rakennettu muotokuva miehestä, 
joka vaikuttaa elämän murjomalta epäonnistujalta niin 
kauan kuin ei avaa suutaan. Sarjakuva nostaa onnistu-
neesti esiin aikamme kansantauteja egoismista seurassa 
korostuvaan yksinäisyyteen.

Daniel Clowes (s. 1961) on yhdysvaltalainen under-
groundsarjakuvataiteilija. Wilsonista muotoutuu vahva 
tarina, joka iskee suoraan nykyelämän sydämeen. 

”Wilson onnistuu olemaan yhtä aikaa makaaberin haus-
ka ja kuitenkin sydäntä riipaiseva. Pitkään aikaan ei ole 
törmännyt yhtä hienoihin juonenkäänteisiin kuin tämän 
sarjakuvaromaanin loppupuolella.” – Image
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Javier de Isusi

HULLU JOKI
Maattoman Juanin matkat III

 
Alkuteos: Río Loco

Suomentaja: Sari Selander
Sid., 191 s., mv

 ISBN 978-952-01-0660-7
ilm. elokuussa

Vallankumoushenkinen seikkailu 
Latinalaisessa Amerikassa

Vascon ystävä Juan tuntuu kadonneen maan päältä. 
Vasco on etsinyt ystäväänsä laihoin tuloksin Meksikosta 
ja Väli-Amerikasta. Uudet vihjeet ystävän olinpaikasta 
usuttavat hänen yhä uusille matkoille. Tällä kertaa tie vie 
Amazonin alueelle Ecuadoriin ja Peruun. Perussa Vasco 
kuulee, että Juan on kadonnut sademetsään etsiessään 
heimoa, joka on täysin eristäytynyt muusta maailmasta.

Javier de Isusi (s.1972) on tunnustettu espanjalainen 
piirtäjä. Matkustettuaan vuoden ympäri Latinalaista 
Amerikkaa hän alkoi piirtää omiin kokemuksiinsa pe-
rustuvaa sarjakuvaa. Se kasvoi neliosaiseksi sarjaksi, jota 
julkaistaan useissa Euroopan maissa. Sarjan kaksi edellis-
tä osaa ovat Marcosin piippu ja Mikä-mikä-maan saari.

”Huumaavan hienoa jälkeä.” – Ylioppilaslehti

”Javier de Isusi (s. 1972) puhalsi onnistuneesti Corto 
Maltesen henkeä esikoisteokseensa Marcosin piippu, 
jonka luonteva viiva ja runsas dialogi vuoroin leikittele-
vät lukijan kanssa.” – Kvaak.fi

Juho Juntunen

MANALA
Sid., 64 s., nelivärinen

ISBN 978-952-01-0580-8
ilm. maaliskuussa

Viikatemies pitää huolen siitä,  
että Manalan ovi käy tiuhaan

Manalassa ollaan ihan täpinöissään: Saatana on vih-
doin hommannut Singstar-pelin ja uusi BB-kausikin 
on alkamassa! Hevidiggarit kuulevat jo pedon musiikin 
sulosävelet korvissaan, mutta tiskijukka ilmoittaa, että 
valittavana on kaksi ikimuistoista sävelmää, Peltonie-
men Hintriikan surumarssi ja Varpunen jouluaamuna. 
Samaan aikaan toisaalla Viikatemies myhäilee maltta-
mattomana, kun lääkärit hikoilevat vaikean kirurgisen 
operaation kimpussa. 

Legendaarisen sarjakuvapiirtäjän ja toimittajan Juho 
Juntusen särmikkäät Manala-stripit ovat tuttuja Viivi ja 
Wagner -lehden sivuilta ja chilikastikkeiden etiketeistä. 
Juntunen on palkittu sarjakuvistaan Lempi-patsaalla ja 
Puupää-hatulla.

”Juntusen Manala on hieno!” 
– Pertti Jarla, Fingerporin tekijä

”Parasta albumissa on ehdottomasti letkeän asenteen 
ohella Juntusen karkea, kohopainomenetelmää kosis-
keleva piirrosjälki, joka on hioutunut huippuunsa. Juuri 
tällaisella rupisella otteella piruparkoja ja kalmaisia kou-
ria pitääkin piirtää.”       – Tatu Junni, Plaza
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Marc-Antoine Mathieu

JUMALA ITSE
Alkuteos: Dieu en personne

Suomentaja: Ville Keynäs
Sid., 123 s., mv

 ISBN 978-952-01-0461-0
ilm. helmikuussa

Kun Jumala laskeutuu maan päälle, 
seurauksena ei ole ikuinen onni ja autuus – 

vaan jumalaton sekasorto

Jumala jonottaa väestönlaskentaan. Kun tulee hänen 
vuoronsa, väkijoukko kohahtaa: voiko henkilö olla ole-
massa ilman henkilöllisyyspapereita, ilman osoitetta, il-
man sosiaaliturvatunnusta? Pian Jumalaa viedään. Tie-
teen edustajat tarttuvat kiihkeästi tutkimusongelmaan 
nimeltä Jumala. Mikä kirja olisitte, entäpä mikä kirjain, 
ja mikä on olemassa olonne syy, Jumalalta tiedustellaan. 
Media seuraa Jumalan jokaista henkäystä, ja lööpit kir-
kuvat. Jumala brändätään ja markkinavoimien pyörät 
pyörivät kiivaasti. Lopulta on kafkamaisen oikeusjutun 
aika.

Ranskalainen sarjakuvataiteilija Marc-Antoine Mat-
hieu (s. 1959) asettaa mainiolla ja absurdilla tavalla 
ikuisen kysymyksen Jumalan olemassaolosta. Vastauk-
sia ei tipu, mutta mikä on tuo Jumalan korvassa killuva 
kuuloke? Onko tämä kaikki suurta huijausta? Ja kuka 
niitä rattaita pyörittääkään?

Mathieu on tunnettu absurdista ja surrealistisesta tavas-
taan lähestyä maailmaa. Hänen aiheensa ulottuvat usein 
tajunnan tuolle puolelle, mutta hänen käsittelytapansa 
on kevyen leikkisä ja ilkikurinen. Like on aiemmin jul-
kaissut häneltä neljä sarjakuva-albumia.

”Erittäin onnistunut kokonaisuus suomennosta myö-
ten.” – Kvaak.fi

 

Tommi Musturi

NELJÄS TOIVON KIRJA
Nid., 48 s., nelivärinen

 ISBN 978-952-01-0581-5
ilm. syyskuussa

Vuoden 2011 Puupäähattu-palkitun taiteilijan 
lempeän humoristinen näkemys miehestä ja 

yksinkertaisesta elämästä

Mies herää unestaan. On sumuinen syysaamu ja talo 
tuntuu yllättävän tyhjältä. Onko jotain tapahtunut? Mitä 
peukaloinen tahtoo ja millainen on Toivon laulu? Sen 
selvittääkseen miehen on mentävä metsään. Syksy on 
näet elonkorjuun, muutoksen ja tilinteon aikaa.

Toivon kirjat on viisiosainen sarjakuva keski-iän 
ylittäneen pariskunnan yhteisestä elämästä hämäläi-
sellä maaseudulla. Sarjan lähetessä loppuaan tarinan ja 
elämän mutkat alkavat suoristua. Tässä kirjassa suoma-
lainen mieskin on kykenevä oppimaan. Toivon kirjat 
kertovat yksinkertaisesta elämästä, iloista ja suruista, 
kuolemastakin. Kaikesta lempeän humoristisella ot-
teella.

Tommi Musturi (s. 1975) sai arvostetuimman suoma-
laisen sarjakuvapalkinnon Puupäähatun keväällä 2011. 
Hän on suomalaisen sarjakuvan kansainvälisesti tun-
netuimpia tekijöitä. Toivon kirjoissa hän piirtää tarinan 
taustalle huikeana aukeavan suomalaisen luonnon. 

”Uni Toivosta on kauniin melankolinen kokonaisuus, 
jonka sisäistäminen vaatii sivumääräisestä suppeudes-
taan huolimatta aikaa. Hyvä niin.” – Tähtivaeltaja

 

”Musturin kirjat ovat tunteellisia ja runollisia helmiä.” 
– Forbidden Planet
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Ville Hänninen & Harri Römpötti

PÄIN NÄKÖÄ! 
16 suomalaista sarjakuvataiteilijaa

Sid., 186 s., nelivärinen, ISBN 978-952-01-0654-6
ilm. elokuussa

Suomalainen sarjakuva täyttää sata vuotta 
– mutta mihin siinä ajassa on päädytty? 

kuvuodesta 2012 avautuvassa nykysarjakuvan näyt-
telyssä. Mukana ovat Mari Ahokoivu, Terhi Ekebom, 
Matti Hagelberg, Jyrki Heikkinen, Kati Kovács, Mika 
Lietzén, Hanneriina Moisseinen, Tommi Musturi, Pau-
liina Mäkelä, Ville Ranta, Aapo Rapi, Anna Sailamaa, 
Ville Tietäväinen, Katja Tukiainen, Marko Turunen ja 
Amanda Vähämäki.

Harri Römpötti on työskennellyt vapaana toimittajana 
yli 20 vuotta. Ville Hänninen on toimittaja ja KirjaIN-
lehden päätoimittaja ja on tehnyt seitsemän tietokirjaa.

 

Viime vuosina suomalaisten sarjakuvataiteilijoiden näyt-
telyjä on nähty kaikilla Euroopan merkittävillä sarjaku-
vafestivaaleilla. Mistä nousukiito johtuu ja mikä tekee 
suomalaisesta sarjakuvasta omaleimaisen? Päin näköä! 
kartoittaa suomalaisen sarjakuvan tämänhetkistä tilaa 
haastattelujen ja taustoittavan avausartikkelin kautta. 
Kirjassa esiintyy 16 nerokasta sarjakuvataiteilijaa, joista 
kukin on tehnyt kolme sivun sarjakuvatarinan, minkä 
lisäksi he kuvaavat sen syntyprosessin. Kuvaukset etsivät 
vastauksia ikiaikaiseen kysymykseen ideoiden synnystä. 

Kirjan taiteilijoita on mukana myös Kiasmassa al-
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Jyrki A. Mäki

HERMOLOMAMATKA
 

Nid., 96 s., mv
 ISBN 978-952-01-0658-4

ilm. syyskuussa

Alussa oli mies, viina ja viinapiru

Valtte Railo on ajanut itsensä sekavaan tilanteeseen. 
Eräänä syksyisenä iltapäivänä hän havahtuu linja-auto-
aseman penkiltä. Päässä pätkii, mutta viereen ilmestyvä 
oudolla tavalla tutun oloinen kaveri auttaa muistamaan 
lähiaikojen ja edellisen illan tapahtumia. Valtte on 
uhonnut jättävänsä kotikaupunkinsa solmuiset suhteet 
taakseen ja lähtevänsä maaseudulle rauhoittumaan. Hän 
saakin itsensä bussiin, matkaan kohti lapsuuden mum-
molan rauhoittavaa idylliä. Mutta kaikki ei mene suun-
nitelman mukaan… Ja mikä se suunnitelma olikaan...? 

Jyrki Anselmi Mäki (s. 1962) on kuvataiteilija, kuvittaja, 
sarjakuvapiirtäjä ja kulttuurin sekatyöläinen. Parhaiten 
Mäki tunnetaan oululaisen Radiopuhelimet-yhtyees-
tään. Sarjakuvia Mäki alkoi piirtää jo paljon ennen kou-
luvuosia. Varhaiset kuvasarjansa Mäki piirsi makkara-
kääreisiin, ja kohta piirrostarinat täyttivät sinikantisten 
vihkojen sivut. Nykyään hän piirtää Oulun kaupungin 
Pyörre-lehteen kokosivun sarjakuvaa. Mäen piirroksia 
ja sarjakuvia on julkaistu muun muassa sarjakuvalehti 
Kuplassa, sanomalehti Kalevassa sekä kulttuurilehti Kal-
tiossa. Hermolomamatka on Mäen ensimmäinen koko-
pitkä albumi.

 

Petteri Tikkanen

MOPO
Nid., 82 s., kaksivärinen

 ISBN 978-952-01-0659-1
ilm. elokuussa

Hyvästi yhteiset leikit, tervetuloa uusi maailma

Eero on teini-iän kynnyksellä. Alkkareissa alkaa pul-
listella ja mopoakin tekisi mieli. Isän taivuttelu mopon 
ostoon käy kivuttomammin kuin ensimmäinen runkku. 
Kanerva ja muut kaverit ramppaavat nuokkarilla ja Eero 
jää yhä enemmän ulkopuolelle kaikesta kivasta. Ukin 
töissä ei maistu enää samalta. Paska juttu.

Mopo on viides kurkistus Eeron ja Kanervan elämään. 
Lapsuusaikaa kuvanneissa albumeissa Kanerva – lapsel-
lisia kertomuksia (2006), Kanerva ja yks juttu (2007) 
ja Kanerva ja kirottu lokki (2008) maailmaa katseltiin 
Kanervan silmin, ja kahdessa uusimmassa teoksessa 
on ollut Eeron vuoro. Lasten maailma ei ole pelkästään 
huoleton. Petteri Tikkanen (s. 1975) voitti edellisellä 
albumillaan Eero Sarjakuva-Finlandia-palkinnon.  

”Yksinkertainen, mutta koskettava, tärkeäkin tarina. 
Sen kuvakerronta on huoliteltua ja tyylikästä, ja vähäi-
sillä yksityiskohdilla on aina tarkoitus. Draama on eheä 
– Eeroa koetellaan, ja hän päätyy tilanteeseen, josta ei 
ole paluuta. Mutta kivut kasvattavat, suurentavat.” 
– Sarjakuva-Finlandia-palkinnon voittajan valinnut 
Matti Rönkä



Jasmin Darznik

IRANILAINEN TYTÄR
Alkuteos: The Good Daughter
Suomentaja: Anu Nyyssönen

Sid., 350 s., ISBN 978-952-01-0668-3 
ilm. syyskuussa

Hämmentävä tositarina Iranin naisten 
kätketystä elämästä

Iranilainen tytär kertoo äidin ja tyttären elämästä kah-
den maailman välillä. He muuttavat Yhdysvaltoihin, 
kun Jasmin on viisivuotias. Kasvaessaan Jasmin mukau-
tuu amerikkalaiseen kulttuuriin, mutta Iranin varjo vai-
kuttaa yhä Jasminiin. Äiti toivoisi tyttärensä elävän kuin 
iranilainen ”hyvä tytär”, ei kuin amerikkalaistyttö.

Jasmin löytää äitinsä vanhan häävalokuvan, mutta 
ei tunnista kuvassa olevaa miestä. Jasminin äiti, Lili, 
ei suostu puhumaan menneisyydestään tyttärelleen, 
kunnes alkaa lähettää hänelle kasetteja, joissa kertoo 
elämästään Iranissa. Lilin tarina on täynnä väkivaltaa 
ja alistamista. Paetakseen sitä hän joutui maksamaan 

kovan hinnan. Käy ilmi, että toisella puolella maailmaa 
Jasminilla on sisarpuoli, iranilainen ”hyvä tytär”. 

Iranilainen tytär on vangitseva teos naisen elämästä 
konservatiivisessa uskonnon, perinteen ja patriarkaali-
sen vallan dominoimassa maailmassa, jossa nainen on 
miehen omaisuutta.

Jasmin Darznik syntyi Teheranissa ja asuu New Yor-
kissa. Darznik on ammatiltaan juristi erikoisalueenaan 
maahanmuuttolaki. Darznik on suorittanut myös kir-
jallisuuden tohtoritutkinnon Princetonin yliopistossa, 
ja hän kirjoittaa kolumneja muun muassa New York 
Timesiin, Washington Postiin ja San Francisco Chro-
nicleen.

”Darznik on harvinaisen lahjakas ja hänen perheensä 
tarina huikaiseva.” – MORE 

”Mukaansatempaava.” – Vogue
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Leah Chishugi

PITKÄ MATKA PARATIISIIN 
Pako Ruandan kansanmurhan keskeltä

Alkuteos: A Long Way from Paradise
Suomentaja: Anu Nyyssönen

Sid., 356 s., ISBN 978-952-01-0583-9 
ilm. helmikuussa

Järkyttävä omaelämäkerta nuoresta naisesta, 
joka pakeni vauva sylissään Ruandan veristä 

kansanmurhaa

Ruandalaisen Leah Chishugin (s. 1974) elämä oli onnel-
lista: hän työskenteli mallina ja oli löytänyt jo nuorena 
elämänsä rakkauden, jonka kanssa oli saanut pojan. 
Vuonna 1994 hänen elämänsä muuttui, kun Ruandan 
hutut alkoivat teurastaa säälimättömästi tutsinaapurei-
taan. 

Seitsemäntoistavuotias Leah pääsi pakoon raa’an 
kansanmurhan keskeltä vaikka haavoittuikin vakavas-
ti. Hänen onnistui pelastaa pieni vauvansa ja kolme 
muutakin lasta turvaan Zairen rajan yli. Leah päätyi 
Etelä-Afrikkaan. Lopulta Leah muutti Iso-Britanniaan 
ja perusti sinne hyväntekeväisyysjärjestön auttamaan 
itäisen Kongon naisia ja lapsia. 

Pitkä matka paratiisiin on järkyttävä mutta voimaan-
nuttava tarina poikkeuksellisen rohkeasta naisesta. 
Kirja on julkaistu yhteistyössä Suomen UN Womenin 
kanssa. 

”Selvisin hengissä kansanmurhasta ja tämä muutti mi-
nut toiseksi. Sen ansiosta tajusin, että koska minulla oli 
tilaisuus jäädä henkiin, nyt minulla on tilaisuus auttaa 
niitä jotka kärsivät.”

”Tarina imee mukaansa. Pitkä matka paratiisiin on pak-
ko ahmaista yhdellä istumalla.” – Eeva
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Aino Kukkonen 

HEIKKI VÄRTSI
– Laidasta laitaan

Sid., 230 s., runsas mv-kuvitus, 
ISBN 978-952-01-0241-8

ilm. elokuussa

Kansallisbaletin valovoimainen 
ensitanssija ja lukuisat raja-aidat rikkonut 

koreografi muistelee

Heikki Värtsin pitkä ja aktiivinen ura tanssielämämme 
näköalapaikoilla hakee vertaistaan: se kattaa yli kuusi 
vuosikymmentä suomalaista tanssihistoriaa. Muistel-
missaan Värtsi kertoo, kuinka hän kiersi nuorena balet-
tilaisena sodasta toipuvaa Suomea ja matkasi myöhem-
min esiintymässä ja opiskelemassa ympäri maailmaa. 
Tehtyään karriäärin yhtenä valovoimaisimmista suoma-
laisista miestanssijoista hän ryhtyi koreografiksi ja käsit-
teli teok sissaan 1970-luvun taidetanssissa räävittömiksi 
koettuja aiheita, kuten huumeita ja rasismia. Jazztanssin 
hän löysi treenatessaan New Yorkissa – samoilla tunneil-
la Liza Minnellin kanssa. Värtsin musikaaliohjaukset ja 
-koreografiat, kuten West Side Story ja Viulunsoittaja ka-
tolla, olivat kassamagneetteja ja tekivät Värtsistä suuren 
yleisön suosikin. 

Elokuun 22. päivä 80 vuotta täyttävä Heikki Värtsi 
on edelleen suosittu tanssijan työn esittelijä ja yleisönsä 
hurmaava luennoitsija. Hänen taitonsa puhutella kuuli-
joitaan on ilmiömäinen. 

Aino Kukkonen on tanssin- ja teatterintutkija, joka val-
mistelee väitöskirjaa suomalaisesta 1980-luvun tanssis-
ta. Hän on kirjoittanut Värtsistä muun muassa teoksissa 
Suomen teatteri ja draama (2010) ja Stretch – Tanssiryh-
mä teatterissa (2003).

 



Walter de Camp

HEKUMALLINEN BERLIINI 
Sid., 192 s., ISBN 978-952-01-0533-4

ilm. maaliskuussa

Pure pölyä, Caligula!  
Täältä tulee Walter de Camp! 

”Kirjan aiheena on Berliinin seksuaalinen alakulttuuri, 
öiset orgiat kaupungin seksiklubeilla. Olen heittänyt 
tässä itseni peliin erittäin vahvasti. Kerron omasta mat-
kastani Berliinin seksuaaliseen maailmaan. Tämä on in-
tiimeintä, mitä olen koskaan itsestäni kirjoittanut.”

Seksisamaanimme gonzojournalistinen elämysmatka 
Euroopan alapääkaupunkiin tihkuu laimentamatonta 
hekumaa. Toimittaja Walter de Camp matkustaa rujoon 
Berliiniin ja sukeltaa kaupungin heteroseksuaaliseen 
alamaailmaan nauttimaan babylonmaisesta riettau-
desta, josta muiden metropolien asukkaat voivat vain 
uneksia. 

Stadilainen sisäpiirihai Walter de Camp haistaa vere-
vimmät bileet ja alan säätäjät kilometrien päästä ja jakaa 
urbaania taitotietoaan säännöllisesti muun muassa City-
lehden Sisäpiiri-palstalla.
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Gita Mehta

KARMA COLA
Alkuteos: Karma Cola: Marketing the Mystic East

Suomentaja: Hannu Tervaharju
Sid., 200 s., ISBN 978-952-01-0199-2

ilm. heinäkuussa

Pää edellä pelastukseen – purevaa ironiaa 
Intian hurjimmista hippivuosista 

Intia valikoitui 1960-luvulla mystiikan ja itsensä löytämi-
sen keskukseksi, jonne alkoi virrata hippejä länsimaista. 
Beatlesit olivat siellä, ja pian vaikutti siltä että niin oli-
vat kaikki muutkin. Nuoret matkaajat toivat mukanaan 
huumeita ja orgioita, ja intialaiset, jotka olivat tottuneet 
tavoittelemaan valaistumista perinteisin keinoin, saivat 
huomata että nämä travellerit halusivat nirvanansa heti 
– ja että löytyi paikallisia guruja, jotka olivat valmiit toi-
mittamaan sen heille.

Kulttikirjaksi nousseessa esikoisteoksessaan Gita 
Mehta kuvaa Intian vallannutta hippi-ilmiötä säästä-
mättä sen enempää valaistumista etsiviä kuin sitä tar-
joaviakaan. 

Gita Mehta (s. 1944) on intialaissyntyinen vapaustais-
telijoiden tytär, tarkkanäköinen tarinankertoja, jolta on 
aiemmin suomennettu kirja Joen sutra. Hän toimii tuot-
tajana, ohjaajana ja toimittajana ja asuu puolisoineen 
vuorotellen New Yorkissa, Lontoossa ja Delhissä. 

”Mehta kaivaa koomisimmat anekdootit idän ja lännen 
kohtaamisesta. Kaikkien rinkkareissaajien must-osas-
toa.” – Voima

 



Greg Graffin & Steven Olson

ANARKIA = EVOLUUTIO 
Usko, tiede ja Bad Religion

Alkuteos: Anarchy Evolution – Faith, Science, 
and Bad Religion in a World Without God

Suomentaja: Tarja Lipponen
Sid., 287 s., ISBN 978-952-01-0566-2

ilm. helmikuussa

Tohtoripunkkarin tilitys henkisestä 
odysseiastaan

Greg Graffin (s. 1964) tunnetaan punkbändi Bad Reli-
gionin laulajana, mutta harva tietää, että hän on valmis-
tunut filosofian tohtoriksi ja opettaa evoluutiobiologiaa 
Kalifornian yliopistossa. Omintakeisessa kirjassaan hän 
kuvaa, miten hänestä tuli muusikko ja kuinka hänen 
Jumalaa, tiedettä ja ihmisen olemassaoloa pohdiskeleva 
naturalistinen maailmankatsomuksensa kehittyi.

Musiikkiympyröissä Graffinilla oli joka ilta tarjol-
la huumeita, seksiä ja ikävyyksiä, mutta tinkimätön 
totuuden etsijä halusi laajentaa tajuntaansa kestäväm-
min keinoin. Hän huomasi, että evoluution tutkiminen 
antoi välineet ymmärtää maailmaa. 

Vivahteikkaan puheenvuoron ateismista ja ihmisen 
alkuperästä esittävä kirja on pakollista  luettavaa kaikil-
le, joita kiinnostaa omien voimavarojen vapauttaminen 
tai jotka ovat pohtineet, onko Jumala todella olemas-
sa.

”Nöyrä, haastava ja innostava teos. Punk- ja yliopisto-
kuviot vetosivat Graffiniin siksi, että ne parhaimmillaan 
haastavat auktoriteetit, dogmit ja oletetut totuudet ja 
raivaavat tilaa luovuuden anarkistisille toimintatavoille.” 
– Kirkus Reviews

Tiia Aarnipuu

JONKUN ON USKALLETTAVA 
KATSOA

Animalian puoli vuosisataa
Nid., 209 s., ISBN 978-952-01-0582-2 

ilm. maaliskuussa

Eläinsuojelujärjestö Animalian  
50-vuotinen historia

Eläinsuojelutyö oli vielä lapsenkengissään, kun Suomen 
johtava eläinsuojelujärjestö Animalia perustettiin vuon-
na 1961. Tuolloin ilmapiiri Suomessa ei tukenut eläinten 
oikeuksista puhumista, mutta vähitellen järjestön ak-
tiivien jääräpäisen sinnikäs työ eläinten suojelemiseksi 
ja eläinkokeiden lopettamiseksi alkoi kantaa hedelmää. 
Eläinten kohtelu nousi julkiseksi keskustelunaiheeksi 
1980-luvulla, ja nykyään eläinten hyvinvointiin suhtau-
dutaan vakavasti muuallakin kuin eläinsuojeluliikkeen 
sisällä.

Jonkun on uskallettava katsoa kertoo Animalian 
värikkään tarinan aina 1900-luvun puolivälistä tähän 
päivään. Samalla teos on katsaus suomalaisen eläin-
suojeluliikkeen historiaan ja siihen, kuinka eläimiä on 
systemaattisesti hyväksikäytetty Suomessa.

Tiia Aarnipuu (s. 1974) on tietokirjailija ja akateeminen 
sekatyöläinen. Hän on aikaisemmin julkaissut teokset 
Trans – Sukupuolen muunnelmia (Like 2008) sekä Sini-
valkoisissa höyhenissä – Suomainen drag (Like 2010).

”Animalian 50-vuotistaival on kirjoitettu elävästi.” 
– Helsingin Sanomat
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Teppo Eskelinen & Ville-Pekka Sorsa

HYVÄ TALOUS
Nid., 347 s., ISBN 978-952-01-0614-0

ilm. maaliskuussa

Analyyttinen puheenvuoro  
demokraattisesti oikeutetusta taloudesta

Millaiseen etiikkaan talouspolitiikka perustuu? Miksi 
rahoitusmarkkinat määräävät politiikan suuntaa? Miksi 
talouspolitiikan tekijät pyrkivät rajoittamaan demokra-
tiaa?

Hyvä talous vastaa muun muassa näihin kysymyk-
siin. Teos tutkii talouden arvottamisen periaatteita, 
talouspolitiikassa sisäistettyä talouden etiikaa ja nyky-
aikaisessa taloudessa vallitsevia hyveitä. Se esittää vaih-
toehtoisia malleja talouden käytäntöjen kehittämiseen 
ja talouspolitiikan tekemiseen. Hyvä talous kertoo, mitä 
hyvä talous on ja miten nykytaloudesta voisi tehdä pa-
remman.

Teppo Eskelinen on tehnyt väitöskirjansa yhteiskuntafi-
losofiasta ja kirjoittanut useita talouskirjoja ja tieteellisiä 
artikkeleita. Hän työskentelee tutkijana Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoululla. 

Ville-Pekka Sorsa on esitelmöinyt ja julkaissut talous-
maantieteen kysymyksistä laajasti. Hän väitteli tohtorik-
si Oxfordin yliopistossa. Hän toimii yliopistonlehtorina 
Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen 
laitoksella.

Tony Judt

HUONOSTI KÄY MAAN 
Tutkielma nykyisistä surkeuksistamme

Alkuteos: Ill Fares the Land. A Treatise On Our Present Discon-
tents

Suom. Petri Stenman
Sid., 235 s., ISBN 978-952-1-0545-7

ilm. helmikuussa

Viime aikojen johtavan ajattelijan ja 
historioitsijan analyyttinen testamentti 

unohdetusta yhteisöllisyydestä

Tony Judt (1948–2010) ruotii sitä, kuinka toisen maa-
ilmansodan jälkeen yhteisymmärryksessä rakennettua 
länsimaista hyvinvointia ollaan purkamassa, kenties 
peruuttamattomasti. Kuinka tässä näin kävi? Thatcher 
ja Reagan seuraajineen onnistuivat lietsomaan muutkin 
maat muutoksiin, joiden seuraukset ovat pelottavia.

Vuoden 2008 talousromahdus osoitti, että sodanjäl-
keistä länsimaailmaa leimannut yhteiskuntasopimus – 
tae turvallisuudesta, vakaudesta ja oikeudenmukaisuu-
desta – ei ole enää voimassa. Siitä ei enää käydä edes 
keskustelua. Judt tarjoaa kielen, jolla puhua yhteisistä 
tarpeistamme. Hän hylkää niin äärioikeiston nihilisti-
sen yksilökeskeisyyden kuin menneen maailman sosia-
lismin. 

Huonosti käy maan antaa välineet uudenlaisen järjes-
tyksen ja paremman elämäntavan hahmottamiseksi 

”Huonosti käy maan on pakollista luettavaa kaikille, joita 
piinaavat nykymaailman taloudellinen ja kulttuurillinen 
hahmottomuus.” – Karjalainen
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Kaija Juurikkala

VARJOJEN TAIKA
Matka edelliseen elämään

Sid., 127 s., ISBN 978-952-01-0585-3
ilm. helmikuussa

Avoimuudellaan lumoava kertomus lahjasta 
nähdä tuonpuoleiseen maailmaan

Kaija Juurikkala pelkäsi yötä ollessaan lapsi. Se toi tul-
lessaan toistuvat painajaiset lattian alla kuhisevista käär-
meistä. Myöhemmällä iällä hän kuunteli koputuksia ja 
napsahduksia, joita muut eivät kuulleet. Hän epäili ole-
vansa tulossa hulluksi. Sitten, eräänä yönä, hän kysyi ko-
puttelijalta, kuka tämä on. Vastaus tuli pieneltä tytöltä, 
joka halusi kertoa kokeneensa väkivaltaisen kuoleman. 
Viestinsä kerrottuaan tyttö hävisi eikä palannut enää. 
Henkien näkeminen ei suinkaan lisännyt Kaijan mielen-
rauhaa. Hän kuitenkin ymmärsi, että hänellä on lahja.

Varjojen taika on poikkeuksellisen rehellinen ja 
avoin kertomus henkisestä kasvusta ja matkasta pelon 
kautta kohti valoa. 

Kaija Juurikkala on elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja. 
Hän on oppinut ohittamaan yön käärmeet ja sujahta-
maan niiden ohi toiselle puolelle maailmaan, joka ei 
tuonut tullessaan pimeyttä tai pelkoa, vaan vapautuksen 
ja kyvyn auttaa muita.

”Juurikkalan uskallus ansaitsee hatunnoston. Hän ei jätä 
kiveä kääntämättä päästäkseen käsiksi pelkoihinsa.” 

– Eeva
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Karen Armstrong

KAKSITOISTA ASKELTA  
MYÖTÄTUNTOISEEN  

ELÄMÄÄN
Alkuteos: Twelve Steps to a Compassionate Life

Suomentaja: Niina Saikkonen
Sid., 252 s., ISBN 978-952-01-0584-6,

ilm. maaliskuussa

Maailmankuulun uskontotieteilijän 
käytännönläheinen opas parempaan elämään

Myötätunto on viritetty aivoihimme perusominaisuu-
deksi. Silti siitä vievät jatkuvasti voiton itsekkyys ja muut 
kovat arvot. Armstrong haastaa pohtimaan, olisiko 
meidän mahdollista asettaa muiden tarpeet omiemme 
edelle. Tilalle nousevat lempeys ja armeliaisuus, jotka te-
kevät jokapäiväisestä elämästä onnellisempaa ja todella 
muuttavat maailmaa. 

Karen Armstong (s. 1944) on entinen katolinen nunna 
ja nykyisin lähes brändiksi kohonnut uskontotieteilijä. 
Hän on vastaanottanut lukuisia palkintoja ja kirjoittanut 
kirjoja kristinuskosta, buddhalaisuudesta ja islaminus-
kosta. 



BHAGAVAD-GITA
 

Alkuteos: Bhagavad-Gita 
Suomentaja: Taavi Kassila, 

Sid., 600 s., kuvaliite,  ISBN 978-952-01-0626-3
ilm. syyskuussa

Kaikkien totuudenetsijöiden 
ehtymätön valonlähde

Bhagavad-Gita on maailman vanhimpia uskonnollis-
 filosofisia runoelmia ja maailmankirjallisuuden mer-
kittävimpiä klassikoita – katkeamaton helminauha 
elämänohjeita sekä ikiaikaista viisautta. Sen nimeen 
vannovat joogien lisäksi myös kaikki muut totuuden-
etsijät, joille se tarjoaa konkreettisia tienviittoja ja py-
säyttäviä kilometripylväitä. Se yhdistää oivallisella ja 
selkeällä tavalla henkisen kasvun ja arkipäivän. Etsi-
jän ei Bhagavad-Gitan mukaan tule erkaantua yhteis-
kunnasta vaan päinvastoin pysyä osana sitä ja oppia 
tuomaan henkisen polun tarjoamat oivallukset osaksi 
jokapäiväistä elämää. 

Taavi Kassilan tulkinta sitoo klassikkotekstin tiiviisti 
tähän päivään. Hänen tulkintansa on laajin Bhagavad-
Gitasta suomeksi ilmestynyt esitys. Kassila on har-
rastanut joogaa ja meditaatiota lapsesta asti. Hän on 
toiminut elokuvaohjaajana, käsikirjoittajana ja jooga-
opettajana. Nykyisin hän asuu Intiassa. 

”Bhagavad-Gita on joogan ja henkisen viisauden 
aarre aitta. Läpi vuosituhansien lukijat ovat löytäneet 
siitä lohtua, intoa ja opastusta joogan tielle.” 

– Joogalehti Ananda
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Kuva: Tarja Koponen



Moby ja Miuyn Park (toim.)

KAMARA
Mitä kaikkea syömmekään 

Alkuteos: Gristle. Thinking Twice about the Meat We Eat
Suomentaja: Kirsi Luoma

Nid., 150 s., ISBN 978-952-01-0642-3
ilm. elokuussa

Lihaa luontoa säästämättä, 
laadusta tinkimällä

Tiiviydestään huolimatta monipuolinen tietopaketti ala-
ti kasvavalle huolestuneelle ihmisjoukolle lihansyöjistä 
vegaaneihin. Kirja kaikille niille, jotka miettivät tarkem-
min nykymuotoisen elintarviketeollisuuden vaaroja 
ennen astumistaan ruokapöytään. Valokeilaan joutuvat 
eläinten – nautojen, sikojen, siipikarjan – teollisuuden ja 
tuotannon ehdoilla eletty kurja elämä ynnä loppujalos-
teen huono, jopa vaarallinen laatu. Karjankasvatuksen 
mittavista ympäristöhaitoista, työntekijöiden ammatti-
taudeista ja lasten ravintoperäisistä sairauksistakaan ei 
vaieta. 

Kamaran luettuaan on helpompi tehdä oma ratkaisun-
sa ympäristön ja oman terveytensä kohentamiseksi.

Kirjan kaikki kirjoittajat ovat aiheensa asiantuntijoita: 
toimittajia, tutkijoita tai viranomaisia. Joukkoon mah-
tuu myös huipputason triathlonisti, joka on kasvissyöjä. 

 

Barry Popkin

LÄSKI MAAILMA
Villitykset, trendit, suositukset ja tuotteet, 

jotka tekevät ihmisestä lihavan
Alkuteos: The World Is Fat
Suomentaja: Petri Stenman

Sid., 288 s., ISBN 978-952-01-0394-1
ilm. tammikuussa

Maailman lihavuuskriisi  
ei ole vain yksilön laiskuutta

Mistä ylipaino johtuu? Ovatko syynä virvoitusjuomat, 
pikaruoka, liikunnan puute vai elintarviketeollisuuden 
epäeettisyys tuotantoketjussa? Ravitsemustaloustieteen 
professori Popkin tarkastelee elintasossa sekä elämänta-
voissa tapahtuneita muutoksia ja osoittaa, että nykyiset 
ravintotottumuksemme ovat törmäyskurssilla evoluu-
tion kanssa. 

Liikalihavuuden ja kuolemaan johtavien kroonisten 
sairauksien yhteys ei ole välttämättä seurausta vain 
yksilön huonoista ravintovalinnoista. Pikemminkin se 
johtuu monikansallisten yritysten hallitseman maail-
man tavasta ohjata jokapäiväistä elämäämme. Popkin 
paljastaa tehotuotetun ravintoketjun kuolleet kulmat, 
valmisruokamarkkinoita hallitsevien ketjujen pimeät 
puolet ja elintarvikelainsäädännön porsaanreiät liha-
vuuskriisin taustalla.

Teokseen on sisällytetty myös suomalaisten lihavuut-
ta käsittelevä luku, jonka on kirjoittanut THL:n pääjoh-
taja Pekka Puska.

”Ytimekäs ja selkeä esitys siitä, mikä ruokavaliossa 
on mennyt pieleen viimeisen 50 vuoden aikana.” 

– Washington Post
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Kuva: Danny Clinch



Saara Törmä

SAA VAIVATA
Sid., 72 s., ISBN 978-952-01-0565-5,

ilm. toukokuussa

Roskapiirakkaa ja lanttusupikkaita 
– eläköön, elämä on pullaa!

Saara Törmän supersuositusta leivontakirjasta julkais-
taan kauan kaivattu uusintapainos. Näillä ohjeilla teet 
itsestäsi pullantuoksuisen kotiäidin kädenkäänteessä, 
ja myös eläimet ovat tyytyväisiä, sillä kanat ovat saa-
neet vapaapäivän eikä lehmienkään tarvitse ahkeroida. 
Kirjassa on sekä suolaisia että makeita herkkuja, ja ne 
kaikki voidaan valmistaa ilman eläinkunnan tuotteita. 
Ainekset löytyvät lähikaupasta. Reseptit ovat kullan-
arvoisia myös allergiaperheille.

Saa vaivata on käteviin kierrekansiin sidottu help-
potajuinen ja sympaattinen leivontakirja, jonka retro-
henkinen kuvitus tuo mieleen aurinkoiset mummolan 
kesät. 

”Kirja saa varauksettoman suosioni – ohjeita on helppo 
seurata, ainesten määrät täsmäävät ja lopputulokset oli-
vat erittäin herkullisia.” – Nuorten luonto

”Törmä kirjoittaa humoristisella otteella niin mukaan-
satempaavasti, että keittiötä karttava arvioitsijakin in-
toutui pyöräyttämään parit piirakat ja porkkanakakut.” 

– Eläinmaailma

TIETOKIRJAT   39

Gunilla Ander

PUUVILLAN LIKAINEN TARINA
Alkuteos: Bomull. En solkig historia

Suomentaja: Petri Stenman
Nid., 240 s., ISBN 978-952-01-0635-5

ilm. syyskuussa

Puhtaat valkeat lakanat ovat likaisen pelin 
tulosta

Mistä viiden euron hintaisen t-paidan puuvilla on pe-
räisin? Vastauksen tivaaminen on koko lailla turhaa: ku-
kaan ei tunnu osaavan vastata. Ja miksi joku nyt sellaista 
haluaisi tietää? Uusi, 100-prosenttisesta puhtaasta ja 
pehmeästä puuvillasta tehty parin kahvikupposen hin-
nalla irtoava paita vedetään kaiketi vain niskaan.

Puuvillan likainen tarina osoittaa, että asia ei ole-
kaan aivan näin yksinkertainen. Ander matkaa Uzbe-
kistaniin, diktatuuriin, jossa talonpojat viljelevät puu-
villaa uhkailujen voimasta ja koululapset pakotetaan 
sadonkorjuuseen. Pelloilla käytetään myrkkyjä, jotka 
huuhtoutuvat ekokatastrofin runtelemaan Araljärveen. 
 Muuan Anderin matkoista vie Yhdysvaltoihin, missä 
valtion tukiaiset puuvillanviljelijöille painavat maail-
manmarkkinahinnat niin alas, että kehitysmaiden vil-
jelijöille ei jää raadannastaan mitään käteen.

Gunilla Ander tekee tutkimuksiaan ja haastattelui-
taan pitkän toimittajakokemuksen suomalla rautaisella 
ammattitaidolla, joka takaa myös sujuvan ja tiiviin lu-
kukokemuksen. Sen jälkeen tosin alkaa hypistellä puu-
villatuotteita kaupan tiskillä hieman mietteliäämmin.

”Puuvillan likainen tarina on innostava ja osoittaa, että 
vaihtoehtoja on olemassa. Tämä on ennenkuulumatto-
man tärkeä kirja, joka tähdentää sitä, että kuluttajavalta 
voi olla muutakin kuin näennäisdemokratiaa vihannes-
tiskillä.” – Göteborgsposten



Imbi Paju

SUOMENLAHDEN SISARET
 

Suomentaja: Sanna Immanen
Sid., 240 s., ISBN 978-952-01-0397-2

ilm. lokakuussa

Syvästi inhimillinen kuvaus suomalaisten ja 
virolaisten naisten yhteisistä kohtaloista ja 
kahden kansakunnan vaietusta historiasta.

Suomen ja Viron yhteisen historian kartoittaminen on 
kiinnostavassa vaiheessa. Vaikka aiheesta on viime ai-
koina keskusteltu paljon, suomalaisten ja virolaisten 
naisten historia ja heidän kokemustensa samankaltai-
suus ovat jääneet vähälle huomiolle. 

Suomenlahden sisaret on kaunokirjallinen muistiin-
palautus kohtaloista, joista puhuminen on ollut näihin 
päiviin saakka poliittisesti epäkorrektia. Kirja pureutuu 
Suomen ja Viron historian käännekohtiin ja siihen, mi-
ten naiset ovat toimineet sillanrakentajina yhteiskunta-
elämässä 1900-luvun alusta nykypäivään. Päähenkilöitä 
ovat muun muassa suomalaiset ja virolaiset lotat. Yksit-
täisten ihmisten kohtaloista piirtyy esiin suomalaisten ja 
virolaisten naisten yhteinen historia ja kokemuspiiri. 

Imbi Paju (s. 1959) on Suomessa asuva virolainen toimit-
taja ja elokuvaohjaaja. Hänen työnsä on saanut runsaasti 
kansainvälistä huomiota. Pajun edellinen kirja Torjutut 
muistot (2006) on käännetty usealle kielelle. Imbi Pajun 
yhdessä Sofi Oksasen kanssa toimittama Kaiken takana 
oli pelko (2009) on herättänyt kiivasta keskustelua paitsi 
Suomessa myös Virossa ja Venäjällä.

Enn Soosaar

NURINKURINEN VUOSISATA
Alkuteos: Nuripidine aastasada

Suom. Petteri Saarnos
Sid., 248 s., ISBN 978-952-1-0543-3

ilm. huhtikuussa

Viron kansan omatunto ja  
johtava mielipidevaikuttaja  

luotaa Viron ensimmäistä vuosisataa

Enn Soosaar (1937–2010) tarkastelee viimeiseksi jää-
neessä teoksessaan Viron historiaa ensimmäisestä itse-
näisyydestä nykypäivään. Pyörätuoliin sidottu ajattelija 
seurasi tarkasti tapahtumia ympärillään. Hän peilaa 
niitä myös isänsä, pappina neuvosto-Virossa kovia ko-
keneen miehen kertomuksiin. 

Soosaar koki Viron itsenäisyyden menetyksen, neu-
vostomiehityksen, elämän totalitaristisessa yhteiskun-
nassa ja Viron uuden itsenäisyyden haasteet. 

Soosaaren yhtä teesiä voi pitää hänen testamentti-
naan: virolaista yhteiskuntaa vaivaavat edelleen neuvos-
toajan jäljet, joista Viro pääsee eroon vasta, kun uusi 
sukupolvi on toteuttamassa tavoitteitaan.

Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves on kirjoitta-
nut suomennokseen esipuheen.

40   VIRO
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Ian Carr

MILES DAVIS  
Alkuteos: Miles Davis 

Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ja J. Pekka Mäkelä
Nid., 607 s., ISBN 978-952-01-0599-0

ilm. tammikuussa 

Mahtava jazztoteemi oli ristiriitainen 
yhdistelmä lämpöä ja väkivaltaa

Trumpetisti-säveltäjä Miles Davisin (1926–1991) sä-
vellykset ja versiot jazzin standardeista ovat edelleen 
tunnustettuja merkkiteoksia. Ian Carrin mukaansatem-
paava, uutena painoksena ilmestyvä elämäkerta valottaa 
jazzjätin neroutta.

Miles Davis oli kävelevä ristiriita. Hän oli tutkima-
ton, arvaamaton, luokittelematon – milloin ystävälli-
nen, milloin väkivaltainen. Samat piirteet näkyivät Da-
visin musiikissa. Ne auttoivat häntä luotaamaan jazzin 
käymättömiä korpimaita ja kehittelemään jäljittelemät-
tömän tyylin.

Oivaltavassa elämäkerrassaan Ian Carr kertoo kaiken 
olennaisen Miles Davisin elämän myrskyistä ja myötä-
tuulista, kiihkeistä bebop-vaiheista, postmodernistisista 
kokeiluista ja fuusiomaisesta loppurutistuksesta. Max 
Roachin ja Bill Evansin kaltaisten jazzin vanhempien 
valtiomiesten haastattelut avaavat mielenkiintoisia nä-
kökulmia. 

”Musiikillinen tarina ja analyysi soljuvat sulassa sovus-
sa yksityiskohtaisen elämänkulun kanssa, ja levytyksiä 
koskevat tiedot lukija voi poimia tämän lomasta.” 

– Taiteen maailma
 

Joel McIver

TO LIVE IS TO DIE
Metallican Cliff Burtonin elämä ja kuolema 

Alkuteos: To Live Is to Die: The Life and Death of Metallica’s 
Cliff Burton

Suomentaja: Sami Heino
Sid., 250 s., ISBN 978-952-01-0651-5

ilm. syyskuussa

Muusikkojen palvoma basistilegenda oli 
Metallican sielu

Metallica on yksi maailman tunnetuimmista metallibän-
deistä, mutta harva tietää, että bändin musiikillisen kehi-
tyksen takuumiehenä hääri kokoonpanon alkuperäinen 
basisti Cliff Burton. Hänen elämäkertansa on traagisesti 
päättyvä tarina äärimmäisestä lahjakkuudesta.

San Franciscossa syntynyt ja varttunut Cliff Bur-
ton piiskasi Metallican kokonaan uusiin musiikillisiin 
sfääreihin armottomalla asenteellaan, sävellystyöllään 
ja häikäisevillä soittotaidoillaan. Vuonna 1986 bändin 
kiertuebussi kuitenkin kaatui ruotsalaisella vuoristotiel-
lä ja vasta 24-vuotias Burton menehtyi. 

To Live Is to Die on intiimi ja paljastava henkilöku-
va tästä metallin jättiläisestä. Esipuheen on laatinut 
Burtonin hyvä ystävä, Metallican soolokitaristi Kirk 
Hammett. 

Joel McIver (s. 1971) on kirjailija, muusikko ja rock-
toimittaja, jonka teoksista tunnetuin on arvostelu- ja 
myyntimenestys Metallica. 
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Rob Jovanovic

RICHEY EDWARDSIN JÄLJILLÄ
Alkuteos: A Version of Reason: In Search of Richey Edwards

Suomentaja:  K. Männistö 
Sid., 329 s., ISBN 978-952-01-0491-7

ilm. helmikuussa

Manic Street Preachersin kitaristin katoaminen 
on modernin rockmytologian kuuluisimpia 

mysteereitä

Kun Manic Street Preachersin masentunut kitaristi-
sanoittaja Richey Edwards käveli ulos lontoolaisesta 
hotellista eräänä helmikuisena aamuna vuonna 1995, 
yksi rockhistorian suurimmista ratkaisematta jääneistä 
arvoituksista sai alkunsa. Hänen Vauxhall Cavalierinsa 
löytyi kaksi viikkoa myöhemmin hylättynä huoltoase-
man parkkipaikalta Severn Bridgen liepeiltä. Autoste-
reoista löytyi Nirvanan In Utero. Ajoneuvon sijainti ja 
autostereoihin jätetty kasetti johtivat kaikkien ajatukset 
samaan päätelmään. 

Richey Edwards julistettiin virallisesti kuolleeksi 
marraskuussa 2008.

Rob Jovanovic naaraa tulkinnallisia johtolankoja 
Richey Edwardsin vaikeasta elämästä, viimeisistä päi-
vistä ja tuotannosta. Teos myös kertaa Edwardsin elä-
mänvaiheet ja avaa kiinnostavan näköalan Manic Street 
Preachersin valttikortteihin. 

Manic Street Preachers on walesilainen rockyhtye, 
joka tunnetaan poliittisesti kantaaottavista sanoituksis-
taan. Bändi julkaisi uuden, hienon vastaanoton saaneen 
levyn tauon jälkeen syksyllä 2010.

”Häikäisevää luettavaa. Tämä musiikkijournalismin rie-
muvoitto on parhaita tulkintoja rockmytologian osaksi 
muuttuneesta tarinasta.” 

– Evening Herald

Mickey Leigh & Legs McNeil

VELJENI JOEY RAMONE
Perhekronikka

Alkuteos:  I Slept with Joey Ramone: A Family Memoir
Suomentaja: Ilkka Salmenpohja

Nid., 455 s., ISBN 978-952-01-0551-8
ilm. helmikuussa

Sisäpiirin kuvaus legendaarisen 
punkbändin laulajasta 

Vuonna 2001 kuollut Joey Ramone oli paitsi punkin pe-
ruspilareita myös ylittämätön vastakulttuuri-ikoni. Elä-
mänsä alkutaipaleella Joey tunnettiin Jeffry Hymanina, 
kiusattuna ja kömpelönä hujoppina, joka kärsi huonosta 
itsetunnosta, perhetragedioista ja pakko-oireista. John-
nyn, Dee Deen ja Tommyn kanssa Jeffry perusti räkäis-
tä kolmen soinnun rockia soittaneen Ramonesin, joka 
synnytti punkrockiksi kutsutun musiikkityylin. 

Mickey kertoo nyt veljensä ja parhaan kaverinsa tari-
nan niin lämpimästi, rehellisesti, humoristisesti ja pai-
koin surullisesti, että kirja nousee kirkkaasti tyypillisten 
rockelämäkertojen yläpuolelle. Mickey ja Legs McNeil 
kuvaavat veljesten repaleista lapsuutta, 1970-luvun säh-
köistä New York -skeneä, huumeita, hämmentävää se-
koilua ja bändiin lopulta pesiytynyttä suunnatonta kat-
keruutta, joka jäädytti soittajien ja heidän läheistensä 
välit kuolemaan asti.  

”Mickeyn kirja on paitsi merkittävä myös äärimmäisen 
liikuttava. Joey joutui voittamaan uskomattomia esteitä 
ennen kuin hänestä tuli erään kaikkien aikojen tärkeim-
män rockbändin laulaja. Hänen tarinansa innostaa kaik-
kia niitä, jotka eivät kuulu joukkoon.” 

– Little Steven
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Ricky Martin

MINUN TARINANI
Alkuteos: Me

Suom. Kirsi Luoma
Sid., 286 s., ISBN 978-952-1-0570-9

ilm. maaliskuussa

Kansainvälisen supertähden hämmästyttävän 
vilpittömät muistelmat

Ricky Martinin levyjä on myyty yli 60 miljoonaa kappa-
letta ympäri maailman, ja hän on Suomessakin tavatto-
man suosittu – etenkin naisyleisön keskuudessa.

Minun tarinani  on avoimuudessaan ja pohdiskele-
vuudessaan poikkeava elämäkerta.  Ricky Martin ker-
too ensimmäistä kertaa omin sanoin elämästään: lap-
suudesta, liittymisestä 12-vuotiaana supersuosittuun 
Menudo-poikabändiin, Livin’ La Vida Locan maail-
manmenestyksestä ja latinobuumin alkamisesta. Ennen 
kaikkea kirja kertoo kuitenkin hyvin yksityisen tarinan 
Rickyn matkasta itsensä, hengellisyytensä ja homosek-
suaalisen identiteettinsä löytämiseen. Lukija pääsee lä-
helle todellista Rickyä, ihmistä supertähden takana. 

Viime aikoina merkittävintä Martinin elämässä on 
ollut kaksospoikien syntymä, ja hän kertookin isyydes-
tään herkästi ja tunteellisesti. Hän on perustanut sää-
tiön, joka auttaa lapsia ja ennen kaikkea ihmiskaupan 
uhriksi joutuneita tyttöjä. 

”Paljastaessaan ihmisen taiteilijan takaa Ricky Martin 
todistaa poikkeuksellisesta rehellisyydestä ja sielun suu-
ruudesta. Lukiessani kirjaa mieleeni muistui persialai-
sen runoilijan Hafezin säe: ’Edes seitsemän ilon vuotta 
ei voi oikeuttaa seitsemää sorron vuotta.’” 

– Paulo Coelho

Ben Ratliff

COLTRANE 
Erään soundin tarina 

Alkuteos: Coltrane – The story of a sound
Suomentaja: Arto Häilä

Sid., 281 s., ISBN 978-952-01-0446-7
ilm. maaliskuussa

Coltranen soundin tarina  
liekittää intohimolla musiikkiin

Mikä John Coltranen saavutuksissa oli niin merkittävää, 
että häntä palvotaan vielä yli 40 vuotta kuolemansa jäl-
keenkin? Mikä hänen soitossaan koukuttaa nykyisetkin 
muusikot ja kuuntelijat? 

Coltrane – Erään soundin tarina kertoo, miksi John 
Coltrane oli Miles Davisin ohella jazzin suurin tutki-
musmatkailija. Se luotaa Coltranen musiikillista ke-
hitystä ensimmäisistä levytyksistä tuntemattomana 
merivoimien soittajana aina viimeisiin äänityksiin, joi-
den aikana häntä pidettiin lähes pyhimyksenä. Kirjan 
toinen osa jäljittää Coltranen soundin, vaikutuksen ja 
perinnön tarinaa ja paljastaa, miksi Coltranella on niin 
suuri merkitys jazzin perusidentiteetille ja muillekin 
musiikinlajeille.

New York Timesin maineikas jazzkriitikko Ben Ratliff 
sijoittaa Coltranen siis paitsi jazzin mestareiden myös 
kaikkien alojen suurimpien amerikkalaistaiteilijoiden 
joukkoon ja kirjoittaa hänen tarinansa osaksi Ame-
rikan sosiaalihistoriaa. Hänen vangitsevan teoksensa 
keskiössä on intohimo musiikkiin. 

 



OZZYN
OMITUISET OHJEET
Reseptit ylöskirjannut Ozzy Osbourne 

Ozzy Osbourne

MINÄ, OZZY (UP)
 

Alkuteos: I Am Ozzy
Suomentaja: Ilkka Salmenpohja

Nid., 420 s., ISBN 978-952-01-0686-7
ilm. syyskuussa

Pimeyden prinssi avaa sanaisen 
ruumisarkkunsa

Ozzy Osbournen omaelämäkertaa odotettiin kuin hel-
vetin jäätymistä. Minä, Ozzy ylitti riman korkealta ek-
sosfääristä. 

”Nauran kippurassa lähestulkoon koko opuksen, kun 
höröttelen Ozzyn toilailuille ja tarinoille. – – Tämä on 
raamattuni – ja Ozzy on Jumala!” 

– Nalle Österman, Suosikki
 

Ozzy Osbourne

TOHTORI OZZYN  
OMITUISET OHJEET

 
Alkuteos: Trust Me, I’m Dr Ozzy
Suomentaja: Ilkka Salmenpohja

 Sid., 250 s., ISBN 978-952-01-0647-8
ilm. syyskuussa

Tervetuloa maailmanlopun puoskarin 
vastaanotolle

Luottaisitko terveytesi sellaisen miehen käsiin, joka on 
purrut pään poikki elävältä lepakolta ja myrkyttänyt 
ruumistaan alkoholilla ja huumeilla 40 vuotta? Tuhan-
net ihmiset ovat näistä meriiteistä vakuuttuneet. ”Toh-
tori” Ozzy Osbournen terveyspalstalle Sunday Timesiin 
tulvii hädänalaisten kysymyksiä, ja Ozzy vastaa niihin 
kieli milloin missäkin. Vastaukset ovat outo sekoitus 
tervettä järkeä, epätervettä esi-
merkkiä, surrealistisia assosiaa-
tioita, hilpeitä tai puistattavia 
omaelämäkerrallisia anek-
dootteja ja rakastettavaa 
suurisydämisyyttä. 

Ozzy Osbourne (oik. 
John Michael Osbour-
ne, s. 1948) on rockin rakas-
tetuin sekopää. 
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Paleface

RAPPIOTAIDETTA
Suomiräpin tekijät 

Nid., 250 s., ISBN 978-952-01-0655-3
ilm. elokuussa

Suomiräpin ruumiinavaus paljastaa mitä 
verevimmät sisälmykset 

Suomen tunnetuimman räptaiteilijan Palefacen toi-
mittama kirja läväyttää eteemme suomiräpin sammon, 
ehtymättömän kirjon omaäänisiä musiikintekijöitä ja 
kielentakojia.

Teos kertaa lyhyesti hiphopin historian puuvillapel-
loilta jenkkigettoihin ja keskittyy sitten suomiräpin 
lyhyeen mutta sitäkin monipuolisempaan historiaan ja 
ominaispiirteisiin. Suomiräppiä ennakoineet kahdek-
sankymmentäluvun puhelaulukokeilut jäivät pitkäksi 
aikaa huomiotta, mutta yhdeksänkymmentäluvulla 
suurenkin yleisön tajuntaa koettelivat jo Raptorin ja 
Pääkkösten kaltaiset huumoriräppärit. Nykypäivään 
mennessä skene on kehittynyt erittäin moniääniseksi.

Rappiotaidetta päästää itse tekijät kerrankin ääneen. 
Asa, Steen1, Laineenkasperi, Mattipee, Juhani, Elasti-
nen, Davo, Cheek ja muut varteenotettavat räpäyttäjät 
esittelevät tekstejään ja ajatuksiaan luomistöistään, ja 
skenen työmyyrät kertovat näkemyksiään alan vir-
tauksista. Kokonaiskuvaa täydentävät listat suomirä-
pin teemoista. Räplyriikan aiheita käsittelevässä osassa 
listataan suomiräppiä aihepiireittäin. Räppejä on tehty 
esimerkiksi aiheista ”poliisi”, ”naiset”, ”raha ja sen puu-
te” ja ”marihuana”. 

Paleface eli Karri Miettinen (s. 1978) on rapartisti, jonka 
tuorein levy Helsinki – Shangri-La myi kultaa alle kuu-
kaudessa, valittiin Soundissa vuoden albumiksi, oli Nor-
dic Music Prizen finaalikierroksella ja sai Etno-Emman.
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Red Hot Chili Peppers

RED HOT CHILI PEPPERS
Alkuteos: The Red Hot Chili Peppers: An Oral/Visual History

Suomentaja: K. Männistö
Sid., 250 s., ISBN 978-952-01-0567-9

ilm. elokuussa

Kuuma, kuumempi, Red Hot Chili Peppers

Ensimmäisessä bändiomaelämäkerrassaan Anthony  
Kiedis, John Frusciante, Flea ja Chad Smith päästävät 
lukijan iholleen. He kertovat Red Hot Chili Peppersin 
miltei kolmikymmenvuotisen tarinan omin sanoin ja 
sadoin kuvin, jotka tekevät oikeutta harvinaisen vi suaa-
lisen bändin dynaamisuudelle. Uskaliaan intiimi teos 
näyttää, tuoksuu ja kuulostaa siltä kuin bändi itsekin.

Red Hot Chili Peppers on vuonna 1983 perustettu 
kalifornialaisyhtye, joka yhdistelee musiikissaan kekse-
liäästi punkkia, funkkia, rockia ja metallia. Hollywoo-
din undergroundrockskenestä ponnistaneesta bändistä 
kasvoi läpimurtolevyn Blood Sugar Sex Magikin myötä 
yksi maailman suosituimmista rockyhtyeistä.

”Lukemattomien fantastisten kuvien täydentämä, oma-
ääninen kertomus siitä, millainen rooli Chili Peppersil-
lä oli 90-luvun vaihtoehtorockin vallankumouksessa. 
Kirjaa on yhtä hauska lukea kuin bändin musiikkia on 
kuunnella.”  – Seattle Times

”Räväkkä kokoelma valokuvia ja keräilyharvinaisuuk-
sia.”  – New York Times Book Review 

 

Corey Taylor

SEITSEMÄN KUOLEMANSYNTIÄ
 

Alkuteos: The Seven Deadly Sins: Settling the Argument 
Between Born Bad and Damaged Good

Suomentaja: Juha Ahokas
Sid., 300 s., ISBN 978-952-01-0646-1

ilm. heinäkuussa

Jenkkien Hynynen lukee madonluvut 
moraalillemme

Harvinaisen aggressiivisista esiintymisistään tunnetun 
Slipknotin keulahahmo Corey Taylor seuloo sielunsa 
pohjamudat tässä poikkeuksellisessa omaelämäkerras-
sa, jonka punaisena lankana ovat kuolemansynnit.

Corey Taylor tietää mistä puhuu: palvotulla maail-
mantähdellä on ollut mahdollisuus sikailla kaikin ku-
viteltavissa olevin tavoin. Kun Slip knotin suosio kasvoi 
ja sen jäsenten elämäntyyli kävi yhä rajummaksi, Taylor 
alkoi pohtia, mitä ”synti” tarkoittaa.

Taylor perustelee, miksi kuolemansynneiksi luokitel-
lut laiskuus, kateus, mässäily, viha, himo, turhamaisuus 
ja ahneus eivät ole syntejä, eivätkä varsinkaan kuole-
maksi. Arvioituaan synnin käsitteen uudelleen hän heit-
tää kehiin oman ehdotuksensa uudeksi seitsikoksi. Ar-
mottoman henkilökohtainen ja rehellinen tilitys sisältää 
myös niin paljon huumoria ja piikittelyä, että Tayloria 
voi hyvällä syyllä kutsua Amerikan Hynyseksi.

Corey Taylor on Slipknotin laulaja ja lauluntekijä. Yli 14 
miljoonaa levyä myynyt Slipknot on uusmetallin suu-
rin nimi. Se esiintyy Helsingin Sonisphere-festivaalilla 
2.7.2011. Kirja ilmestyy samana päivänä.
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Pauliina Tuomola

WALTARI
Suomimetallin pioneerit

 
Sid., 300 s.

 ISBN 978-952-01-0624-9
ilm. lokakuussa

25-vuotinen sota mielikuvituksettomuutta 
vastaan 

Kaksikymmentäviisivuotisjuhliaan viettävä Waltari saa 
kauan kaivatun bändihistoriikin. Waltarin merkitystä 
suomimetallin kehityksessä ei voi yliarvioida. Kekseliääl-
lä eri musiikkityylien yhdistelmällään ja poikkeuk sellisen 
humoristisilla esiintymisillään se innosti lukuisia härmä-
metallibändejä ylittämään rajojaan. Ahkeralla ulkomaan-
keikkailulla Waltari raivasi tietä uusille vientimetallin jät-
tiläisille, ja se on edelleen suuri nimi Keski-Euroopassa.

Waltarin valttina on aina ollut kurittomuus kaikkien 
sääntöjen ja kaavojen suhteen. Myös bändihistoriikki 
sukeltaa omalakisiin syvyyksiin, kun Waltarin entiset ja 
nykyiset jäsenet puhuvat suunsa puhtaaksi. Teos ei tyy-
dy kartoittamaan vain bändin musiikillisia virstanpyl-
väitä ja roolia suomimetallin kehityksessä vaan valottaa 
myös sitä kollektiivista hulluutta, joka on toiminut bän-
din käyttövoimana sen alkumetreiltä alkaen.

Waltari on vuonna 1986 perustettu helsinkiläisbändi. 
Pauliina Tuomola (s. 1977) on monipuolinen, muun 
muassa Radio Citystä tutuksi tullut toimittaja ja metal-
liskenessä legendaarinen bilehile, jonka erityistaitona on 
saada jurotkin muusikot puhumaan ohi suunsa.

 

Nalle Österman

HÄRMÄGEDDÖN  
– VUOTENI SUOMIROCKISSA 

Nid., 304 s., ISBN 978-952-01-0586-0
ilm. huhtikuussa

Viihteellisen rockjournalismin ykkösnyrkki  
ei kumarra ketään ja pyllistää kaikille

Tinkimättömänä rockgonzojournalistina koko kansan 
tietoisuuteen noussut Nalle Österman on hampaatto-
man, levy-yhtiöiden promootioteesejä toistelevan rock-
journalismin tuho. Yli kaksikymmentä vuotta alalla ol-
lut Österman ei kumartele kuvia vaan toteaa, mitä sylki, 
sappineste tai mallasjuoma suuhun tuo.

Tämä teos on kooste Östermanin äärisuositun Rum-
ba-blogin teksteistä. Mukana on myös ennen julkaise-
matonta aineistoa. Provosoiva, kiinnostavasti rocktri-
vialla leikkivä, julkeasti henkilökohtaisuuksiin käyvä, 
estoitta juoruileva ja omankin pesän iloisesti likaava 
tyyli repeilyttää, häiritsee, härnää, huvittaa, kyykyttää 
ja suututtaa. Syksyllä 2010 Östermanin blogikirjoituk-
sista herneen nenäänsä vetänyt rocktähti pahoinpiteli 
tämän. Sattumaako?

”Nallen blogikirjoitukset ovat parhaimmillaan erittäin 
viihdyttäviä kertomuksia, jotka poukkoilevat kursaile-
mattomasti popmaailman eri kolkissa ja tuovat mielen-
kiintoisella näkökulmalla esiin oikeasti, mitä nykypäivän 
rockelämä kaikessa huvittavuudessaan ja koruttomuu-
dessaan sisältää.”  – Juhani Kenttämaa, Yle X
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Ari Väntänen

MICHAEL MONROE 
Sid., 400 s.

ISBN 978-952-01-0528-0
ilm. lokakuussa

Kauan odotettu elämäkerta paljastaa, 
millaista jälkeä syntyy, kun suonissa 

virtaa laimentamaton rock’n’roll

Michael Monroe on Suomen rocktai-
vaan kiintotähti, multi-instrumentalisti 
ja supertähtien esikuva, joka singahti 
maail manlaajuiseen kulttisuosioon Ha-
noi Rocksin keulakuvana ja kiertää nyt 
maail maa timantinkovan bändinsä 
kanssa nälkäisempänä kuin koskaan. 

Koko elämänsä ajan Monroe on ol-
lut sopeutumaton oman tien kulkija, 
joka seuraa sisäistä tähteään silloin-
kin kun maailma näyttää hamaraa. 
Kosmos on koulinut poikaansa ko-
vin käsin, mutta aallonpohjissakin 
hän on aina katsonut tähtiin.

Laserintarkka elämäkerta ker-
too, miten Matti Fagerholmin 
tuhkista puristui Michael Mon-
roe: suurisydäminen sivullinen, 
rauhaa rakastava rockräyhähen-
ki, hävytön romantikko, sensi-
tiivinen katujätkä, rock’n’roll-
dekadenssia uhkuva streittari, 
elävä legenda. 

Ari Väntänen on toimittaja ja muusikko, 
joka on kirjoittanut poikkeuksellisen ylistetyn histo-

riikin Hanoi Rocks – All Those Wasted Years. Hän toimii 
Suomen painosmäärältään suurimman musiikkilehden 
Suen toimituspäällikkönä ja on kirjoittanut muun muas-

sa Rumbaan, Rytmiin ja Turun Ylioppilaslehteen.
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Legs McNeil & Gillian McCain

PLEASE KILL ME (UP)

Punkin sensuroimaton esihistoria
nid., 540 s.,

ISBN 978-952-01-0685-0
Suomentanut Ike Vil

ilm. elokuussa

Yltiöpäinen kulttiteos punkrockin synnystä

Hillittömän hauska, pysäyttävän traaginen ja populaa-
rikulttuurisesti ylittämätön haastattelukirjaklassikko on 
taas saatavilla.

Please Kill Me porautuu punkkulttuurin alkujuurille, 
sen luoneen kuohuvan, intohimoisen skenen ytimeen. 
Tapahtumien näyttämönä on 1960–70-luvun New York, 
jonka taiteilijapiireissä punkin tee se itse -eetos ja olen-
naiset ideat hahmottuivat, ja kertojina ovat skenen kes-
keiset säätäjät. Andy Warhol, Lou Reed, Nico, Wayne 
Kramer, Iggy Pop, Joey Ramone, Patti Smith, Malcolm 
McLaren, Debbie Harry, Richard Hell ja lukuisat muut 
asianosaiset kertovat, miten popkulttuurin nihilistisin 
mutta myös energisin liike sai alkunsa. Alan tekijöiden 
kertomukset valottavat sekä punkin merkitystä että 
elämäntavan traagisia seurauksia. Nancy Spungen, Sid 
Vicious, Johnny Thunders ja kumppanit maksoivat hil-
littömyyden lunnaat hengellään.

Legs McNeil ja Gillian McCain ovat koonneet raken-
teellisesti ehyen ja monitahoisen kirjallisen mosaiikin, 
jossa on tilaa myös riitasoinnuille. 

”Hervottomin tähän asti suomennettu rokkikirja. ”
– Turun Sanomat

”Herkullinen, loputtomasti raflaavia yksityiskohtia tul-
viva lukupaketti, josta riittää seuraa kesälaitumille. ”

– Rytmi

Nikki Sixx

HEROIINIPÄIVÄKIRJA (UP)
Alkuteos: Heroin Diaries
Suomentaja: Yasir Gaily

Nid., 413 s., ISBN 978-952-01-0600-3
ilm. tammikuussa

Riippuvuuden musta raamattu ja paranoian 
korkea veisu nidottuna uutena painoksena

Siinä missä The Dirt – Törkytehdas on koko Mötley Crüe 
-miehistön sekoilusaaga, Heroiinipäiväkirja keskittyy 
bändin äärimmäisimpään sekopäähän Nikki Sixxiin. 
Brutaalin rehellisissä ja kaikessa järkyttävyydessäänkin 
koukuttavan vetävissä muistelmissaan mies paljastaa 
päiväkirjamerkintänsä vuodelta, jolloin Mötley Crüe oli 
maineensa huipulla ja Sixxin elämä aallonpohjassa.

Tuon vuoden aikana heroiinista tuli ankean lapsuu-
den eläneen rocktähden isä, äiti, ystävä ja rakastettu. 
Päiväkirjamerkinnöissä euforia vaihtuu nopeasti epätoi-
voon, kun kovia nousuja seuraavat vieläkin kovemmat 
laskut ja Sixx pakenee vainoharhojaan saastaiseen vaa-
tekomeroonsa. Mies ei pysähdy edes viimeisellä rajalla: 
hän kuolee yliannostukseen kahdesti ja rämpii takaisin 
elävien kirjoihin vain hihattaakseen lisää heroiinia.

Sixx myös kommentoi päiväkirjamerkintöjään ja 
pohtii hämärän rajamailla viettämäänsä aikaa. Ääneen 
on päästetty lisäksi Tommy Lee, Vince Neil, Mick Mars, 
Slash, Bob Rock ja joukko entisiä managereita ja tyttö-
ystäviä, jotka tylyttävät omat näkemyksensä antisanka-
rin edesottamuksista.

”Jos tyhmyydestä sakotettaisiin, Sixx olisi maailmalle 
biljoonaziljoonaa velkaa.”  – Apu

”Tehokkaasti etenevä kirja koukuttaa lukijansa hetkessä.” 
– Etelä-Saimaa



Jouko Aaltonen

SEIKKAILU TODELLISUUTEEN
Dokumenttielokuvan tekijän opas

Nid., 462 s., ISBN 978-952-01-0587-7
ilm. kesäkuussa

Matkaopas dokumenttielokuvan tekemiseen 
kertoo, miten havainnot muuttuvat kuviksi

Dokumenttielokuvan tekeminen on prosessi, jossa elo-
kuva vaihe vaiheelta kypsyy ja kehittyy kohti lopullista 
muotoaan. Elokuvantekijän on osattava varautua paitsi 
tuotannon risukoiden setvimiseen myös aiheensa, to-
dellisuuden, äkkinäisiin yllätyksiin. 

Kokenut dokumentaristi, tuottaja, opettaja ja kirjoit-
taja Jouko Aaltonen esittelee kirjassaan käytännönlä-
heisesti kaikki dokumenttielokuvan tekemisen vaiheet. 
Näkökulma on sekä ohjaajan että tuottajan, joten tai-
teellinen ja tuotannollinen näkökulma kulkevat tiiviis-
ti rinnan. Tarkastelun kohteena on niin sanottu luova 
dokumenttielokuva: tekijälähtöinen, kunnianhimoinen 
ja ilmaisullisesti uutta luova elokuvataide, jossa keskeis-
tä on tekijän oma havainto ja tulkinta kuvaamastaan 
todellisuudesta. Aaltonen käsittelee monipuolisesti 
paitsi dokumentintekijän roolia eri tilanteissa myös 
kulttuurien  kohtaamiseen ja eettisyyteen liittyviä ky-
symyksiä. 

Eero Aro & Mikko Viljanen (toim.) 

KORVILLE PIIRRETYT KUVAT
– Kirjoituksia kuunnelmasta ja äänitaiteesta

Julkaisija YLE/Radioteatteri 
Nid., 230 s., ISBN 978-952-01-0669-0

ilm. elokuussa

Miten ääntä kirjoitetaan? Laaja-alainen teos 
äänikerronnan mahdollisuuksista.

Korville piirretyt kuvat pureutuu äänikerronnan erityi-
syyteen. Kirjoituskokoelmassa käydään kattavasti läpi 
kuunnelman tekemisen eri alueet käsikirjoittamisesta 
ohjaamiseen ja näyttelijäntyöhön sekä äänisuunnittelus-
ta studiotyöskentelyyn. Äänikerrontaa ja sen perusteita 
pohditaan lukuisten esimerkkien avulla, myös puhtaasti 
äänitaiteen ja musiikin näkökulmasta. Pohdinnan koh-
teina ovat myös radion suhde teatteriin ja elokuvaan 

sekä äänen suhde kuvaan ja tekstiin. Kirjassa tutustu-
taan muun muassa äänikuvan käsitteeseen ja visioidaan, 
millainen rooli radiolla ja äänitaiteella on tulevaisuu-
dessa. Radiodraama nähdään haastavana, poliittisena-
kin välineenä. 

Kirjan kirjoittajista jokaisella on omakohtainen 
suhde kuunnelmaan ja äänitaiteeseen. Mukana on kä-
sikirjoittajia, dramaturgeja, ohjaajia, äänisuunnittelijoi-
ta, muusikkoja ja näyttelijöitä, muun muassa Annette 
Arlander, Eero Aro, Juha-Pekka Hotinen, Kari Hukkila, 
Pekka Kyrö, Petri Kuljuntausta, Iiro Ollila, Kati Outi-
nen, Kristiina Wallin ja Mikko Viljanen.

Eero Aro työskenteli Radioteatterissa 30 vuotta. Ny-
kyisin hän opettaa mediaoppilaitoksissa ja toimii ääni-
alan yksityisyrittäjänä. Kirjailija ja dramaturgi Mikko 
Viljanen oli Radioteatterissa dramaturgina vuodet 
2006–2008. Tätä nykyä hän toimii Teatterikorkeakou-
lussa draaman lehtorina. 

 

Kirja on tarkoitettu kaikille dokumenttielokuvan te-
kijöille – sekä opiskelijoille että ammattilaisille – mutta 
myös niille, jotka tekevät dokumenttielokuvia pienellä 
budjetilla tai kokonaan ilman budjettia.

Jouko Aaltonen on tarkastellut dokumenttielokuvaa 
myös väitöskirjassaan Todellisuuden vangit vapauden 
valtakunnassa (Like 2006).
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Are Nikkinen & Anders Vacklin

TELEVISION RUNOUSOPPIA
Nid., 380 s., ISBN 978-952-01-0588-4

ilm. syyskuussa

Miten televisio-ohjelmat on tehty? Uusi 
näkökulma televisiodramaturgiaan!

Oletko huomannut, että Idols muistuttaa etenemiseltään 
jalkapallon MM-kisoja? Tiesitkö, että debattiohjelmat 
juontuvat Oxfordin Unionin väittelykaavasta ja tosi-tv:n 
tausta on cinéma véritéssä?

Television runousoppia on ensimmäinen suomalainen 
televisio-ohjelmien dramaturgiaa käsittelevä tietokirja, 
joka ottaa huomioon myös draaman konventiot sekä 
teatterin ja elokuvan perinteet. Teos syventää lukijan 
taitoja televisiolle kirjoittamisessa, formaattien kehittä-

Annukka Ruuskanen (toim.)

NYKYTEATTERIKIRJA
– 2000-luvun alun uusi skene

Julkaisija: Teatterikorkeakoulu
Nid., 295 s., ISBN 978-952-01-0458-0

ilm. helmikuussa

Ensimmäinen kattava teos  
suomalaisesta nykyteatterista

Suomalaisessa teatterissa on meneillään kiinnostava 
aika kausi. Nykyteatterin ja esitystaiteen muodot uusiu-
tuvat nopeasti. Kirjoitettuun näytelmään ja psykologi-
siin roolihahmoihin perustuva perinteinen teatteriesi-
tys on saanut rinnalleen laajan kirjon uusia tekemisen 
muotoja. Kyse ei ole enää vain marginaalista, sillä niin 
Kristian Smedsin suuren näyttämön mittaisista teoksis-
ta kuin Todellisuuden tutkimuskeskuksen yhtä katsojaa 
varten suunnitelluista esityksistäkin voi löytää nykyteat-
terin piirteitä. 

Teatteri-lehden päätoimittajan Annukka Ruuskasen toi-
mittama teos esittelee laajasti uuden teatterin käsitteitä, 
sisältöjä, hiljattain tehtyjä esityksiä sekä esitysten yleisö-
suhdetta. Keskeiset nykyteatterimme tekijät avaavat työ-
metodeitaan, taidekäsitystään ja näkemyksiään uudesta 

misessä ja erilaisten ohjelmien analysoimisessa. Se kä-
sittelee fiktiosarjoja ja faktaohjelmia sekä käy läpi mer-
kittävimmät teoreettiset lähtökohdat, joita televisiolle 
kirjoittavan kannattaa soveltaa. Tarkastelun kohteena 
ovat laaja-alaisesti insertit, juontajatyypit, webisodit ja 
kaikki ohjelmat tv-dokumenteista talk-show’hun. 

Television runousoppia on monikäyttöinen työkalu 
ohjelmantekijöille: toimittajille ja muille media-alalla 
työskenteleville sekä alan opettajille, opiskelijoille ja 
tutkijoille. Runsaine esimerkkeineen se on viihdyttävää 
luettavaa myös tavalliselle television katsojalle. 

Are Nikkinen ja Anders Vacklin ovat työskennelleet 
dramaturgeina lukuisissa televisio-ohjelmissa sekä opet-
taneet käsikirjoittamisesta Yleisradiossa ja eri oppilai-
toksissa. Kirjoittajien edellistä, kiitettyä teosta Elokuvan 
runousoppia käytetään kurssikirjana useissa oppilaitok-
sissa ja opintomateriaalina kirjoittajakursseilla.

 

estetiikasta sekä taiteen tehtävästä. Kirjoittajina on yli 20 
alan eturivin teatterintekijää, tutkijaa ja toimittajaa sekä 
alan opettajia Teatterikorkeakoulusta. 
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Jan-Erik Lundström (toim.)

KUINKA VALOKUVAA  
KATSOTAAN 

Julkaisijat: Valokuvataitelijoiden Liitto ja 
Helsinki Photography Festival

Nid., 200 s., ISBN 978-952-01-0671-3
ilm. lokakuussa

Yleistajuinen teos johdattaa nykyvalokuvan 
peruskysymyksiin

Mitä tiedämme valokuvauksen kautta nykymaailmasta? 
Onko valokuvauksellista tietoa olemassa? Kuinka valo-
kuvaa katsotaan tarkastelee valokuvan peruskysymyksiä 
ja nykyvalokuvauksen käytäntöjä sekä osoittaa radikaa-
listi uusia tapoja ymmärtää ja katsoa kuvia. Kirjoituk-
sissa käsitellään valokuvauksen taiteellisia, filosofisia ja 

Hannele Jyrkkä (toim.)

NYKYKOREOGRAFIN  
JALANJÄLJISSÄ

Julkaisijat: Suomen Tanssitaiteilijain Liitto ja Teatterikorkeakoulu
Sid., 230 s., 4-värikuvitus, ISBN 978-952-01-0670-6

ilm. heinäkuussa

Tanssintekijät kertovat, 
mitä on 2000-luvun tanssi. 

Minkälaista on nykykoreografin työ suhteessa edeltäviin 
vuosikymmeniin? Millaista on 2000-luvun tanssi? 

Nykykoreografin jalanjäljissä vastaa kysymykseen 37 
tavalla. Koreografit kirjoittavat työstään, teoksistaan ja 
identiteetistään aikana, jolloin tanssitaide murtautuu 
voimakkaasti muiden taiteiden alueille. Kirjassa on 
mukana niin uusia nuoria tekijöitä kuin nykytanssin ja 
modernin tanssin pitkäaikaisia vaikuttajiakin. 

Tanssintekijöiden pohdintoihin johdattelevat pro-
fessori Kirsi Monnin artikkeli koreografin rooleista 
2000-luvulla sekä tanssintutkija Tiina Suhosen pidem-
mälle tanssihistoriaan luotaava teksti. Kirjan upeat 
tanssivalokuvat avaavat näkymiä tanssitaiteilijan työ-
hön ja teosten tekoprosesseihin sekä tanssiteosten kat-
somiseen.

Teos julkistetaan 27.7.2011 Täydenkuun tanssit -festi-
vaalilla, jonka taiteellinen johtaja on kirjatyöryhmään 
kuuluva Alpo Aaltokoski. Kirja on itsenäinen jatko-osa 

yhteiskunnallisia kysymyksiä. Niissä pohditaan ajan, ti-
lan ja muistin luonnetta sekä valokuvallisen esittämisen 
eri muotoja. Mitä seuraa esimerkiksi siitä, että rajat tai-
devalokuvan ja dokumentaarisen valokuvan välillä ovat 
yhä häilyvämpiä? Miten länsimainen tapa katsoa kuvia 
poikkeaa esimerkiksi aasialaisesta?

Elämme kuvien täyttämässä kulttuurissa, jossa tarvit-
semme yhä enemmän tietoa siitä, kuinka kuvat luovat 
ymmärrystämme maailmasta. Antologian näkökulma 
onkin globaali ja kansainvälinen. Kirjan kirjoittajat ovat 
tunnettuja taiteilijoita, kriitikoita, kuraattoreita ja tutki-
joita muun muassa Belgiasta, Englannista, Espanjasta, 
Kolumbiasta, Norjasta, Ruotsista, Saksasta ja Suomesta: 
François Bucher, Jonas Ekeberg, Stefanie Grebe, Emily 
Jane Major, Dawn M. Phillips, Damian Sutton, Johan 
Swinnen ja Richard Whitlock. 

Kirjan päätoimittaja on kansainvälisesti arvostettu valo-
kuva-alan asiantuntija ja kuraattori Jan-Erik Lundström.

 

vuonna 2005 ilmestyneelle teokselle Tanssintekijät, joka 
oli ensimmäinen kattava kirja suomalaisten koreografi-
en työstä. 

”Tanssintekijät on suomalaisessa harvalukuisessa tanssi-
kirjallisuudessa ainutlaatuinen teos.” 

– Savon Sanomat
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Ele Alenius

MAAILMAN KEHITYKSEN  
SUURI KÄÄNNE

Nid., 192 s., ISBN 978-952-01-0608-9,
ilm. huhtikuussa

Filosofinen teos siitä, missä 
maailmankehityksen vaiheessa nyt ollaan, 
miten tähän on tultu ja mitä pitäisi tehdä

Elämme paraikaa maailmankehityksen suurta käännettä 
ja uuden tieteellisteknologisen aikakauden alkua. Ihmis-
kunnalla on edessään tie hyvään tulevaisuuteen, jos tie-
dostamme maailmankehityksen syvimmän olemuksen, 
nykyisen vaiheen ja edessä olevat mahdollisuudet oikein.

Ele Aleniuksen teoksen optimismissa korostuu 
kuitenkin sen ehdollisuus. Yksi olennainen edellytys 
muutokselle on se, että yhteiskunnallinen ajattelu ke-
hittyneimmissä maissa uudistuu. Kirjoittajan sosialis-
tinen ajattelu, joka on aina yhdistynyt demokratiaan 
ja humanismiin, sävyttää osaltaan tekstiä samalla kun 
maailmanpolitiikan muutokset ovat tuoneet siihen uu-

Allan Asplund

KOKEMUKSIA SUOMALAISILTA 
KESKITYSLEIREILTÄ

 
Alkuteos: Upplevelser I finska koncentrationsläger

Suomentaja: Bubi Asplund
Sid., 128 s., ISBN 978-952-01-0688-1

ilm. lokakuussa

Vavisuttava ja karmea kertomus suomenruotsalaisen 
toimittajan omista kokemuksista suomalaisilta keskitys-
leireiltä jatkosodan ajalta. 

PYSTYKORVAKIRJAT
PUREVIA NÄKÖKULMIA MAAILMAAN

Lukija toivoo loppuun asti, että tarina olisi tekaistu, 
mutta kertomuksen aitoudesta on olemassa vahvoja to-
disteita Suomen historiassa. Kirja on julkaistu alunperin 
vain ruotsiksi vuonna 1949.

Allan Asplund oli suomenruotsalainen toimittaja, 
jonka sodanaikaiset kokemukset antavat meille aavis-
tuksen siitä raakuudesta ja epäinhimillisyydestä, joka 
kuuluu sotaan ja selittänee osaltaan kansan keskuudes-
sa vallinneita tunteita sodan loputtua. Kirjan luettuaan 
on helpompi tajuta. miksi niin kova ja häikäilemätön 
henki vallitsi Suomessa silloin kun sodasta vastuun 
kantaneille vaadittiin rangaistuksia. Tämä tarina keski-
tysleirin kaameuksista ravistaa ja koskettaa lukijaansa.

sia ulottuvuuksia.
Ele Allan Alenius (s. 1925 ) on eläkkeellä oleva suo-

malainen poliitikko ja valtiotieteen tohtori. Hän oli 
Suomen pankin johtikunnan jäsen 1977–1992, kan-
sanedustaja 1966–1977 ja toinen valtiovarainministeri 
1966–1970.
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Per Gahrton

GEORGIA
Alkuteos: Georgia - Pawn in the New Great Game

Suomentaja: Leena Teirioja 
Nid., 240 s., ISBN 978-952-01-0609-6

ilm. kesäkuussa

Georgia ei ole pelkästään läpikulkualue, vaan 
sillä on toisenlaisetkin kasvot

Georgia näyttäytyy alueena, jonka sijainti asettaa sen 
eräänlaiseksi maailman keskipisteeksi. Kaukasian alueel-
la olevat luonnonvarat kiinnostavat maailmalla laajalti, 
ja niihin liittyvä politiikka nostaa Georgian jatkuvaksi 
puheenaiheeksi tavalla tai toisella. Georgia ei ole pelkäs-
tään läpikulkualue, jonka kautta öljy tai kaasu kuljete-
taan maailmalle, vaan sillä on toisenlaisetkin kasvot. 

Kirjassa kerrotaan alueen pitkästä historiasta sekä 
kulttuurista ja politiikasta. Niihin liittyvät edelleen lä-
heisesti Neuvostoliitto sekä sen hajoamisen aiheutta-
mat ongelmat. Georgian itsenäisyyden taival ei ole ollut 
helppo. Tässä kirjassa Georgian surulliset tapahtumat 
eivät jää pelkäksi uutisoinniksi, vaan Per Gahrton pu-
reutuu pintaa syvemmälle.

Per Gahrton on ruotsalainen poliitikko ja entinen ym-
päristöpuolueen Euroopan unionin parlamentaarikko, 
joka on tutustunut Etelä-Kaukasian tilanteeseen. Hän 
toimi siellä EU:n raportoijana ja vaalitarkkailijana.

 

Fredrik S. Heffermehl

NOBELIN RAUHANPALKINTO
Mitä Alfred Nobel oikeasti tahtoi palkita? 

Alkuteos: Nobels vilje
Suomentaja: Arvi Tamminen

Sid., 260 s., ISBN 978-952-01-0689-8
ilm. lokakuussa

Rankkaa kritiikkiä Norjan Nobel-komitean 
toimintaa vastaan 

Norjalaisen lakimiehen ja rauhanaktiivin Fredrik S. 
Heffermehlin mukaan Alfred Nobelin testamentissaan 
ilmaisema tahto ei ole toteutunut. Kansainvälisen po-
litiikan demilitarisointi, sivistynyt yhteistyö kansojen 
välillä, sitoutuminen oikeusvaltion periaatteisiin sekä 
oikeudenmukaisuus olivat tärkeitä arvoja, kun Nobel 
perusti rauhanpalkinnon yli sata vuotta sitten.

Nobelin rauhanpalkinto on tänään vain nimi. Todel-
lisuudessa siitä on tullut osa Norjan parlamentin omaa 
palkitsemisjärjestelmää. Poliitikot, jotka uskovat soti-
lasvoimien olevan ensisijainen väline kansainvälisten 
asioiden ratkaisemisessa, eivät ole oikeita tahoja myön-
tämään palkintoa, jonka tavoitteena on aseriisunta. Kir-
ja sisältää historiallisia dokumentteja salamyhkäisten 
valiokuntien ja komiteoiden käymistä keskusteluista. 

 

Reko Ravela

AFGANISTANIN LOPUTON SOTA
Sid., 200 s., ISBN 978-952-01-0611-9, ilm. lokakuussa

Kirja pureutuu Afganistanin sodan taustoihin 
ja nykypäivään kirjoittajan omakohtaisten 

kokemusten kautta.

Tuntematta Afganistanin monipuolista historiaa on 
vaikea ymmärtää maan nykyisiä ja aiempia konflikteja. 
Reko Ravelan teos on terävä analyysi siitä, miksi  nykyi-
nen amerikkalaisjohtoinen miehitys on epäonnistunut 
täysin. Kirja esittää, miten alkuperäisillä tavoitteilla ei 
ole juurikaan tekemistä nykytilanteen kanssa ja miksi 
ulkomaisten joukkojen olisi syytä vetäytyä maasta mah-
dollisimman pian. Reko Ravela vieraili maassa syksyllä 
2010 ja tapasi laajasti afganistanilaisia oppositioryhmiä.

 

Suomen Rauhanpuolustajat

SOLIDAARISUUSKALENTERI 
2012

Sid., ISBN 978-952-01-0693-5
ilm. lokakuussa

Klassikkokalenteri kaikille 
maailmanparantajille ja heidän kavereilleen

Vuodesta 1998 asti ilmestynyt Solidaarisuuskalenteri 
kuuluu jokaisen maailmanparantajan vakiovarustei-
siin. Aktiivisen ja valveutuneen kansalaisen kalenteri 
pureutuu jälleen johonkin tärkeään teemaan huumo-
rilla höystetyllä otteellaan. Kalenterin painosmäärä on 
kasvanut vuosi vuodelta, ja ulkoasun uudistus vauhditti 
myyntiä entisestään.

Rosa Liksomin suunnittelemien kansien välistä 
löytyvät merkinnät tärkeistä ja vähemmän tärkeistä 
päivämääristä ja tapahtumista, teemaan liittyvät mo-
nipuoliset järjestöesittelyt sekä kattava yhdistysten 
yhteys tietolista.
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Tamas Matkovits

BUDAPESTIN METRO
Kaupunki ja vallankumous pinnan alta 

Sid., 180 s., ISBN 978-952-01-0692-8
ilm. lokakuussa

Filosofinen valokuvateos Budapestin metrosta

Kuvareportaasi Budapestin metrosta – tarina perustuu 
metroasemien ja kapitalismin riivaamien ihmisten dia-
lektiikalle sekä kaupunkitilan ja metron yksityiskohtien 

kautta avautuvien filosofisten ongelmien budapestilai-
sille käytännön ratkaisuille.

Metromatkan aikana kohdataan joukko budapesti-
laisia hahmoja; yhtälailla metrotehtaan- ja pankkien 
työntekijöitä, työttömiä, šakinpelaajia, alikulkukäytä-
vien asunnottomia, jalkapallohuligaaneja ja gettojen 
romaneja kuin toisinajattelijoita, reggaemuusikoita, 
luottamusmiehiä, yhteiskuntakriittisiä tutkijoita. Mu-
kana on myös muita keskeisiä historiallisia Budapestin 
vallankumouksellisia – kuten kuvataitelija Lajos Kassák, 
filosofi György Lukács ja runoilija Attila József.

Jean-Pierre Tuquoi

RANSKA JA MAROKKO
Ikuinen avioliitto 

Alkuteos: Majesté, je dois beaucoup à votre père
Sid., 200 s., ISBN 978-952-01-0690-4

ilm. lokakuussa

Avain ymmärtämään Pohjois-Afrikan 
kansannousujen taustoja

Ranskan ja Marokon ”pyhä alianssi” on aina ollut ainut-
laatuinen. Ennen kuolemaansa Hassan II pyysi Jacques 

Chiracia pitämään huolta kruununperijästä. Presidentti 
piti lupauksensa. Hän oli valmis ottamaan yhteen Rans-
kalle ystävällismielisten valtioiden kanssa Mohammed 
VI:n puolesta. Ranska on jopa ottanut suoraan osaa ho-
vin juonitteluihin.

Lisäksi Pariisin suuret vaikuttajat ovat solidaarisia 
erityiskumppaniaan kohtaan. Heillä on yhteinen pää-
kaupunkinsa: Marrakech. Painoarvoa erityissuhteille 
antavat myös kasvavat ja syventyvät taloudelliset int-
ressit, lakipykälät ja yhteinen taistelu terrorismia vas-
taan. Teos paljastaa piilotetun rikoskumppanuuden, 
jossa valtion edun nimissä tehdään vastapalveluksia ja 
rikastutaan. 
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Arundhati Roy

KUUNTELEN HEINÄSIRKKOJA
Merkintöjä demokratiasta

Alkuteos: Listening to grasshoppers, field notes on democracy
Suomentaja: Risto Tiittula

Sid., 256 s., ISBN 978-952-01-0610-2
ilm. helmikuussa

Perustavia kysymyksiä Intian 
nykydemokratiasta

Arundhati Roy raottaa esseissään maailman suurimman 
demokratian, Intian, kääntöpuolen. Hän osoittaa, miten 
hindunationalismin ja 1990-luvun alun talousuudis-
tusten tie purkautuu vaarallisesti. Jäljittäessään Intian 
epävarmaa tulevaisuutta Kuuntelen heinäsirkkoja kysyy 
perustavia kysymyksiä demokratiasta – poliittisesta jär-
jestelmästä, jota on pidetty ”olemassa olevista vaihtoeh-
doista parhaimpana” ja jota ei siksi ole kyseenalaistettu 
tai korjattu.

Arundhati Roy on kansainvälisesti tunnettu intialai-
nen kirjailija ja aktivisti, jota kiinnostavat sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Roy sai Bookerin 
kirjallisuuspalkinnon vuonna 1997 romaanistaan Jou-
tavuuksien jumala. 

 

Matti Salminen

YRJÖ KALLISEN ELÄMÄ  
JA TOTUUS

Sid., 300 s., ISBN 978-952-01-0612-6
ilm. maaliskuussa

Yrjö Kallinen oli omaperäinen ajattelija, joka 
pyrki tinkimättä totuudellisuuteen  

ja myötätuntoon

Opetusneuvos Yrjö Kallisen (1886–1976) elämä on Suo-
men historian merkillisimpiä ihmiskohtaloita. Hän sai 
sisällissodassa neljä kuolemantuomiota, vaikka yritti 
toimia rauhanvälittäjänä valkoisten ja punaisten välillä. 
Toisen maailmansodan jälkeen vankkumattomasta pa-
sifistista tuli Suomen puolustusministeri. 

Osuustoimintamies ja Työväen Sivistysliiton pitkäai-
kainen puheenjohtaja oli merkittävä puhuja. Kallinen oli 
paitsi sosialidemokraatti myös teosofi ja tunsi tarkasti 
idän uskonnot. Hänen jatkosodan aikana kirjoittamansa 
opas zen-buddhalaisuuteen hakee vertaistaan suomalai-
sen tietokirjallisuuden erikoisuuksien joukossa. 

Matti Salmisen kirjoittaman elämäkertateoksen läh-
teinä ovat Yrjö Kallisen omat tekstit, joista valtaosa on 
aiemmin julkaisemattomia. Vastalöydetty kirjeenvaihto 
ja kattava arkistotutkimus luovat Kallisesta uudenlai-
sen kuvan, ja Kallisen ulkomaisille toimittajille antamat 
haastattelut valaisevat Suomen historiaa tavanomaisesta 
poikkeavista näkökulmista. 

Matti Salminen on tietokirjailija ja toimittaja. Hän on 
aiemmin julkaissut kirjat Elämmekö valheessa ja Sadan 
vuoden inhimillisyys.
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Pierre Schori

TIE ULOS AFGANISTANISTA
Alkuteos: Vägen ut ur Afghanistan

Suomentaja: Arvi Tamminen, 
Nid., 180 s., ISBN 978-952-01-0613-3

 ilm. huhtikuussa

Afganistanin sota uhkaa liittoutumattomien 
maiden asemaa rauhanvälittäjinä

Pierre Schori on Ruotsin entinen YK-suurlähettiläs, 
joka kirjassaan kritisoi voimakkaasti sitä, miten osallis-
tuminen Afganistanin sotaan uhkaa liittoutumattomien 
maiden asemaa rauhanvälittäjinä. Hän on yksi maail-
man johtavia Afganistan-asiantuntijoita.

Ruotsalaiset ja suomalaiset sotivat Afganistanissa Na-
ton lippujen alla ja amerikkalaisten johdolla. Tilanne 
ei ole maiden hallitusten ja parlamenttien hallinnassa. 
Samalla YK:n uskottavuus rauhan edistäjänä on heiken-
tynyt. Rauhanturvaoperaatiosta on tullut sodankäyntiä 
ja päätöksenteko on siirtynyt YK:n turvallisuusneuvos-
tolta Natolle.

Yhdeksän vuoden sodankäynnin jälkeen olisi syytä 
siirtää voimavarat kehitysyhteistyöhön ja mahdollistaa 
afganistanilaisten oma strategia rauhaan ja maan ke-
hittämiseen

Serafim Seppälä

ARMENIAN KANSANMURHAN 
PERINTÖ

Nid., 250 s., ISBN 978-952-01-0589-1 
Ilmestyy maaliskuussa

Kuinka kansanmurhan arvet näkyvät 
vuosikymmeniä hajallaan asuneen 

kansakunnan kulttuurissa?

Armenialaisten kansanmurhan käynnistymisestä on 
kulunut jo 96 vuotta. Monituhatvuotinen länsiarmenia-
lainen kulttuuri ja elämäntapa katosivat lähes kokonaan 
muutamassa vuodessa, ja armenialaisten rippeet hajaan-
tuivat kaikkialle maailmaan. Armenialaisten historiassa 
kansanmurha oli valtaisa eksistentiaalinen murros, joka 
on jättänyt jälkensä kaikille kulttuurin aloille, mutta 
yleiseen tietoisuuteen asia ei ole juuri noussut.

Serafim Seppälä kuvaa kansanmurhan kulttuurillista 
perintöä armenialaisten sisäisenä prosessina. Millaisia 
näkökulmia filosofit, teologit ja psykologit ovat avan-
neet kansanmurhan perintöön? Miten kansanmurhaa 
on käsitelty armenialaisessa kirjallisuudessa, musiikis-
sa, elokuvissa ja kuvataiteessa? Miten armenialainen 
identiteetti on rakentunut kansanmurhakokemuksen 
ja yhä jatkuvan kansanmurhan kieltämisen ympärille?

Serafim Seppälä on ainoa Suomessa perusteellisesti 
armenialaisten historiaan ja nykyisyyteen perehtynyt 
tutkija. Hän on systemaattisen teologian ja patristiikan 
professori Itä-Suomen yliopistossa.
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Heikki Hiilamo

UUSI HYVIN-
VOINTIVALTIO

Nid., 143 s., ISBN 
978-952-01-0615-7

ilm. helmikuussa

Taloudellisen kasvun 
korostaminen tasa-arvon 
kustannuksella vähentää 

lähes kaikkea hyvinvointia

Heikki Hiilamo kertoo, miten jokainen voi tulla omilla 
ponnistuksillaan toimeen ja omassa yhteisössään hyväk-
sytyksi ja arvostetuksi. Hiilamo puhuu myös rahasta, sillä 
tulot ja omaisuus kuvaavat ihmisen asemaa sosiaalisessa 
hierarkiassa. Rikkaammat ovat koulutetumpia, syövät ja 
asuvat paremmin, harrastavat enemmän, ovat terveempiä 
ja usein myös onnellisempia. Ihmisen elämän merkitys 
syntyy kuitenkin suhteissa toisiin ihmisiin.

Kulutusyhteiskunta perustuu kuvitelmaan ihmisestä, 
joka haluaa aina vain enemmän. Todellisuudessa ihmis-
ten tarpeet ovat suhteellisen vaatimattomat: terveellinen 
ruoka, mukavat vaatteet ja kunnollinen asunto. Tarpeet 
ovat sidoksissa yhteisöön ja sen arvoihin. 

Yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttaa ratkaisevasti 
se, millaiset mahdollisuudet köyhillä on kohentaa ase-
maansa, voivatko kaikki käyttää aloitteellisuuttaan ja 
kykyjään asemansa parantamiseen – vai onko kohtalo 
määrätty syntymässä. Taloudellisen kasvun korostami-
nen tasa-arvon kustannuksella vähentää lähes kaikkea 
hyvinvointia.

Heikki Hiilamo on Kansaneläkelaitoksen tutkimus-
professori. 

Kristiina Kouros & Susan Villa (toim.)

ILOISEN TALON KELLAREISSA
Nid., 150 s., ISBN 978-952-01-0617-1

ilm. toukokuussa

”En ole koskaan vain minä, vaan olen 
jatkuvasti osa laumaa.”

Iloisen talon kellareissa on kokoelma koskettavia oma-
kohtaisia kertomuksia kokemuksista Jehovan todista-
jien, lestadiolaisten, muslimien, romanien, saamelaisten 
ja eri siirtolaisryhmien sisältä. 

Talossa elää onnellinen yhteisö, joka tarjoaa jäsenil-
leen yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta, yhteisen arvo-
maailman, tuttuja tapoja, uskoa… ehkä rakkauttakin. 
Talon kellarista löytyy kuitenkin kipeitä asioita, jotka 
satuttavat ja saavat haluamaan pois. Yhteisöissä on 
paljon iloa ja onnea, mutta myös ahdistusta, jos yksilö 
joutuu yhteisön kontrollin ja painostuksen kohteeksi. 
Näin voi käydä, jos ei elä odotusten mukaan. 

Yhteisön painostukseen on vaikea reagoida. Ulos-
käynti on usein vaikea löytää, eikä eroaminen ole help-
poa. Ja kannattaako sittenkään lähteä, pitäisikö vain 
sopeutua tai yrittää muuttaa yhteisöä? 

Juhani Koponen, Tiina Kontinen (toim.)

KEHITYSAPUKEISARIN  
VAATEKAAPILLA

Nid., 150 s., ISBN 978-952-1-0616-4
ilm. toukokuussa

Mitä hyötyä kehitysavusta on ollut ja miten 
sitä voidaan arvioida?

Suomalaiset tutkijat pohtivat kehitysavun mieltä ja mer-
kitystä. Teos käy läpi kansainvälistä ja suomalaista kehi-
tysapukeskustelua ja siihen liittyvää tutkimusta ja esittää 
näkemyksiä siitä, onko kehitysapu kankkulan kaivo, toi-
veiden tynnyri vai jotakin ihan muuta. 

Mitä hyötyä kehitysavusta on ollut ja miten sitä voi-
daan arvioida? Miltä näyttää Suomen apu Tansanian, 
Nepalin tai Vietnamin näkökulmasta? Millaisia uusia 
haasteita ilmastonmuutos ja konfliktit tuovat kehitys-
apuun? Onko kehitysapu kuitenkin vain pieni hiekan-
jyvä globaalin eriarvoisuuden maailmassa?

Into-pamfletit tarkastelevat todellisuutta 
eri kulmista, arkailematta, mutta puheet 

perustellen. Ärhäkät puheenvuorot avaavat 
uusia näkymiä, keskustelevat poliittisista 

vaihtoehdoista ja luovat suuntaa 
konkreettisille toimille.
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Jan Liesaho & Vaula Tuo-
maala (toim.)

ILMAN LENIN-
SETÄÄ, HUOM.

Nid., 150 s., ISBN 
978-952-01-0618-8

ilm. maaliskuussa

Porvari nukkuu 
paremmin kuin koskaan 

köyhien tapellessa 
keskenään. 

Hyvinvointivaltio pilkotaan, idealisteja pilkataan ja kan-
salaisista on tullut postpolitiikan sohvaperunoita. Taide 
valjastetaan vientiveturiksi, uutta Nokiaa ei näy. Vasem-
miston kannatus polkee pohjamudissa. 

Teoksen artikkelit, esseet ja keskustelut luotaavat va-
semmiston tulevaisuutta ja venyvät queer-politiikasta 
tekijänoikeuskysymyksiin. Kirjoittajina muun muassa 
Teatterikorkeakoulun vararehtori Esa Kirkkopelto, sar-
jakuvataiteilija Johanna Rojola, kuvataiteiden professori 
ja taiteen tohtori Teemu Mäki, kirjailija Jani Saxell, kau-
punginvaltuutettu ja toimittaja Silvia Modig, kustan-
nuspäällikkö ja kunnallispoliitikko Tuomas Rantanen 
sekä filosofi ja esseisti Janne Porttikivi

Vasemmistotaiteilijat ja kulttuurityöntekijät -toi-
mintaryhmä VATAK on tammikuussa 2010 perustettu 
verkosto, joka pyrkii tuottamaan tuoreita näkökulmia 
poliittiseen keskusteluun ja toimintaan. Pamfletti toteu-
tetaan yhteistyössä VATAKin kanssa.

Tuomas Martikainen

SUOMI REMIX
Nid., 150 s., ISBN 

978-952-01-0619-5
ilm. maaliskuussa

Pamfletti tarkastee 
Suomen uutta 

maahanmuuttajaväestöä 
ja sen eri sukupolvia, 

kotoutumista ja uskontoa

Kirja ravistelee usein toistetut harhat maahanmuutos-
ta Suomessa. Se on rauhallisen analyyttinen katsaus 
 asiaan, jossa ylilyönnit ovat tavallisia ja tietämättömyys 
on ennakkoluulojen kukkamultaa.

Pamfletti tarkastelee Suomen uutta maahanmuuttaja-
väestöä ja sen eri sukupolvia, kotoutumista ja uskon-
toa. Kirjan keskeinen väite on, ettei maahanmuuttoa 
voi täysin kontrolloida. Globaali kapitalismi ylläpitää 
joka tapauksessa liikettä yli rajojen. Suomi on maahan-
muuttomaa ja useimmat tulijat ovat täällä jäädäkseen, 
joten tulijoiden määrä tulee kasvamaan. On yhteinen 
asiamme, minkälainen tulevaisuus meitä odottaa. 

Amu Urhonen

KOMPASTUKSIA
Nid., 150 s., ISBN 978-952-01-0620-1

ilm. maaliskuussa

Tragikoomisia esimerkkejä siitä minkälaista 
vammaisena olo Suomessa pahimmillaan on. 

Kelan pääjohtajaksi valittiin entinen ministeri, jonka 
mielestä vammaiset tarvitsevat enemmän päivähoitoa 
kuin henkilökohtaista apua. Suomalainen poliisi ei tun-
nista vammaisiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää. Insu-
liinisurmien jälkeisessä keskustelussa media keskittyi 
laitosten henkilökuntaan ja jätti henkensä edestä pel-
käävät vammaiset huomiotta. Suomi lykkää vammaisten 
ihmisoikeussopimuksen ratifiointia yhä kauemmas tu-

levaisuuteen, vaikka kysymys piti olla parista vuodesta.
Vammaiset ihmiset halutaan pitää marginaalissa. 

Heidät sidotaan nippuun, vaikka heidän tarpeensa 
eroa vat toisistaan. Kukaan ei ole niin vaikeasti vammai-
nen, ettei osaisi päättää itse omista asioistaan.

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnyksen puheen-
johtaja Amu Urhonen kertoo kirjassaan tragikoomisia 
esimerkkejä, minkälaista vammaisena olo Suomessa 
pahimmillaan on. Kirjan lopussa on lista toimenpiteitä, 
joita itsenäisen elämän toteutuminen vaatii.



Otso Kantokorpi

SANKARIMATKAILIJA  
TALLINNAN RAITIOVAUNUISSA 

JA TROLLEYBUSSEISSA
Nid., 200 s., ISBN 978-952-01-0696-6

ilm. heinäkuussa

Unohda vanhakaupunki ja hyppää 
raitiovaunuun!

Uudistetussa ja laajennetussa painoksessa sankari-
matkailija hyppää virolaiseen raitiovaunuun sekä trol-
leybussiin ja paljastaa lukijalle Tallinnan salaisimmat-
kin sopukat. Reittien varsilla lukuisat kuppilat kertovat 
menneestä maailmasta ja brutaali rakennustaide nyky-
ajan kasinotaloudesta. Jo pelkkä Viron arkkitehtuuri on 
katsastamisen arvoista. Rumat rakennuskolossit näyttä-
vät nykyään jopa sympaattisilta ja niiden aikakerrostu-
mat tarjoavat tarkastelijalleen erilaisia merkityksiä. Rai-
tiovaunu- ja trolleybussilinjojen liepeiltä löytyy vanhoja 
teollisuusrakennuksia, rapistuvaa neukkunostalgiaa ja 
ehtaa maalaismaisemaa. Ympärillä on paljon häkellyttä-
vää. Miksi venäläisten baarien seinät ovat aina vaalean-
punaisiksi maalattuja?

Pysäkkien tuntumasta ratsataan runsaasti originel-
leja kuppiloita: pelmenit, kilohaili ja seljanka maistu-
vat nirsoimmallekin sankarimatkailijalle eikä kukkaro 
juurikaan kevene. Maittavat sapuskat voi huuhdella alas 
edullisella ukrainalaisella Obolon-oluella. Matkalla voi 
pistäytyä myös aitoon virolaiseen saunaan. Näissä löy-
lyissä suomalainenkin kumartaa.

 

Hakkarainen, Outi

Koivusalo, Meri

TERVEYS KAUPAN
Nid., 200 s., ISBN 978-952-01-0437-5 

ilm. kesäkuussa

Kehitysmaiden ja teollisuusmaiden yhteiset ja 
erilaiset ongelmat terveydenhuollossa. 

Globaali kauppapolitiikka on terveyden paradoksi. Pal-
velukaupan pelisäännöt vievät kohti markkinaehtoi-
suutta ja ja palvelutuottajien etuja, vaikka markkinoistu-
minen lisää terveydenhuollossa kuluja ja eriarvoisuutta. 
Toisaalta, vaikka tiedetään kilpailun laskevan lääkkeiden 
hintoja, kauppasopimukset pyrkivät lisäämään tuottaji-
en yksinoikeuksia ja monopoleja ja vähentämään kilpai-
lua.

Kauppapolitiikan ratkaisu terveydenhuollon ongel-
miin on ollut erityispoikkeamien ja köyhimmille mail-
le annettujen erityisvapauksien edistäminen. Tällaiset 
ratkaisut hämärtävät sitä, että ongelmien taustalla on 
keskeisesti kansalaisten, terveydenhuollon ja yritysten 
etujen ristiriita ja usein lähtökohdat ja periaatteet ovat 
pitkällä tähtäimellä eettisesti kestämättömiä. Kyse ei ole 
vain tiettyjen kehitysmaiden erityisistä ongelmista, vaan 
yhteisistä terveyspoliittisista haasteista.
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Otso Kantokorpi

SANKARIMATKAILIJA  
TALLINNAN LÄHIJUNISSA

Nid., 200 s., ISBN 978-952-01-0701-7
ilm. syyskuussa

Suomalaisia Tallinnassa liikkumaan opastanut 
Kantokorpi yllyttää sankarimatkailijoita 
hyppäämään Elektriraudteen sähköjuniin

 
Sähköjunaverkosto ryskyttää matkailijan Tallinnan län-
sipuolella sijaitsevaan entiseen Neuvostoliiton suljettuun 
sukellusvenetukikohtakaupunkiin Paldiskiin tai Riisipe-
ren idylliselle maaseudulle etelään. Idässä kiskot vievät 
Aegviiduun, Kõrvemaan metsien rauhaan. Tuttuun 
tyyliin opaskirja koluaa myös väliseisakkeiden kiin-
nostavimmat kirkot ja baarit sekä kartanot ja kolhoosit, 
joiden kulttuurihistoriaa Kantokorpi on sankarimatkai-
lijan iloksi selvitellyt. Jo yhden Tallinnan päiväristeilyn 
aikana ehdit lähteä täysin uudenlaiseen seikkailuun. 

Letkeästä tyylistään ja asiantuntemuksestaan kiitetyt 
Tallinnan-oppaat saavat nyt tervetulleen täydennyksen 
ja matkailija verrattoman apuvälineen, jonka avulla 
avautuu kappale naapurimaamme elävää maaseutua.

Otso Kantokorpi (s. 1957) on taideasiantuntija, -krii-
tikko ja vapaa kirjailija. Hän luotsasi kahdeksan vuotta 
Taide-lehteä ja toimi myös Kritiikin Uutisten päätoimit-
tajana sekä kustantajana taidekustantamo Jack-In-the-
Boxissa. Kantokorpi on myös armoitettu baarikärpänen, 
joka innostuu niin kulttuurihistoriasta ja arkkitehtuu-
rista kuin raviurheilusta ja kulinarismista.

 

Tapani Kärkkäinen

SANKARIMATKAILIJAN KRAKOVA
Sid., 360s., ISBN 978-952-01-0697-3

ilm. heinäkuussa

Uusi päivitys hienosta historiallisesta 
kaupungista!

Krakova on vastakohtaisuuksien kaupunki. Kymmenien 
kirkkojen ja luostareiden konservatiivinen tyyssija on 
aina ollut puolalaisen avantgarden ja sen hillittömim-
pien sekoilujen näyttämö. Krakovassa kulkevat käsi 
kädessä pyhä ja maallinen, ylhäinen filosofia ja arkinen 
juurevuus, byrokraattinen niuhotus ja kaiken kyseen-
alaistava hulluus.

Sankarimatkailija sukeltaa Krakovaan niin sutjakkaas-
ti, että hitaampia heikottaa. Arkkitehtuurista kiinnos-
tuneet saavat oman osansa samalla kun mannermaista 
tunnelmaa janoavat nauttivat kaupungin perinteikkääs-
tä kahvilailmapiiristä ja kulttuuria metsästävät sukel-
tavat savuisiin kellaribaareihin jazzia kuuntelemaan. 
Juuri tähän tunnelmaan on moni hurahtanut, parantu-
mattomasti. Tätä poikkeuksellista keskieurooppalaista 
kaupunkia toinen maailmansotakaan ei onnistunut tu-
hoamaan. Kaupungin kokemista silottavat yksityiskoh-
taiset tiedot joukkoliikenteestä, majoitusvaihtoehdoista 
ja ruokahuollosta krakovalaiseen tapaan.

Tapani Kärkkäinen on nuuskinut puolalaista kulttuu-
rielämää ja krakovalaista elämänmuotoa jo pidemmän 
aikaa.
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