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kautisten alkaminen ja rintojen kasvu, seurustelusuhteet 
ja uudet kouluympäristöt ovat katastrofeja yksi toisensa 
jälkeen. Makke joutuu vastatusten kaikkien  ja kaiken 
kanssa. Vasta aikuisuuden kynnyksellä hän saa tietää 
miksi: hän on transsukupuolinen. Alkaa helpottava mat-
ka omaksi itseksi, lähimpänä tukijana äiti.

Poika perustuu Marja Björkin oman pojan kokemuksiin. 

Marja Björk (s. 1958) on helsinkiläinen vapaa kirjailija. 
Hän on osumatarkka ihmiskuvaaja, jonka teksti hiipii 
ihon alle ja paljastaa itsepetoksen pesäkkeet – herkkiä 
kohtia unohtamatta. 

Björkin teoksista sanottua:

”Prolella on tärkeä merkitys sosiaalisten haavojen 
avaajana ja kovien kipujen kautta myös niiden 

parantajana.” 
– Savon Sanomat

”Uskalias romaani tärkeästä aiheesta. Posliini on 
kaikkea muuta kuin sovinnainen kirja.” 

– Helsingin Sanomat

Marja Björk

POIKA
 

Sid., n. 230 s., ISBN: 978-952-01-0898-4
Ilm. maaliskuussa

”Tiesin, että olin erilainen, ja tiesin, että 
transsukupuolisuudesta käytiin keskustelua, 

siitä oli lehdissä ja televisiossa. Mutta en ollut 
käsittänyt, että se tarkoitti minua. Minusta 

minä olin mies. Poika.”

Suorapuheinen Marion eli Makke on aina tiennyt ole-
vansa poika. Saman ovat tienneet itseltäänkin salaa myös 
kaikki hänen läheisensä, äiti hänen syntymästään saak-
ka. On kuitenkin vaikea myöntää asiaa jota ei ymmärrä, 
joten Makkesta yritetään muokata tyttöä, jopa väkival-
loin. Juhlapäivät mekkoineen ja nukkelahjoineen, kuu-
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Hanna Hauru

PAPErINArujuMALA
Nid., n. 150 s., ISBN: 978-952-01-0900-4

Ilm. helmikuussa

Maailmanlopun meininkiä 60-luvun Oulussa

Hanna Haurun seitsemäs teos sijoittuu 1950–60-luku-
jen vaihteen Ouluun, jossa Laina saa kesken työpäivän 
ilmoituksen Jumalalta. Hänen on perustettava uskon-
nollinen liike ja kerättävä siihen 8 000 jäsentä ennen 
pian koittavaa maailmanloppua, tai koko kansa joutuu 
kadotukseen. 

Sisko Liana ryhtyy liikkeen toiseksi johtohahmoksi, 
ja herätys etenee myrskyaallon lailla. Lapset ja nuoret 
alkavat käydä rukouspiireissä, jotka jopa joukkotappe-
luiksi äityvän vastustuksen takia muutetaan suljetuiksi. 
Liikettä syytetään aivopesusta ja pelottelusta. Lopulta 
tilanne kärjistyy siihen pisteeseen, että Liana pakenee 
maasta ja toimittajat ja poliisi ahdistelevat kotiinsa luk-
kiutunutta Lainaa. 

Paperinarujumalan tarina perustuu löyhästi hei-
noslaiseen herätysliikkeeseen, joka toimi Oulussa 
 60-luvulla ja herätti valtakunnallista huomiota. Liik-

keen historiasta on tehty myös dokumenttielokuva 
Maailmanloppu alkaa Oulusta.

Hanna Hauru (s. 1978) on kiitetty oululainen kirjailija. 
Like on julkaissut häneltä aiemmin neljä lyhytproosa-
teosta ja kaksi pienoisromaania. Haurun raadollisen 
runollista tyyliä, aistillista aihemaailmaa ja groteskia 
huumoria on verrattu esimerkiksi Timo K. Mukkaan ja 
Rosa Liksomiin. 

Haurun teoksista sanottua:

”Onnistunut, tiivis, kursailematon, hauska ja 
satiirinenkin kirja puhuttelee ja yllättää.” 

– Suomen Kuvalehti

”Hanna Haurun kaltaiset harvinaisuudet 
keskuudessamme ovat aitoja tarinankertojia. (...) Jos 
Haurua alkaa verrata muihin, niin mieleen tulevat 
elokuvantekijät ja väkevät pohjoiset naismaalarit.” 

– Parnasso

”Napakka sanonta ja asioiden suorasukainen 
pudottelu luo eleettömän vaikuttavia tunnelmia.” 

– Turun Sanomat
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Hanna-riikka Kuisma

VALKOINEN VALO
Sid., n. 250 s., ISBN: 978-952-01-0895-3

Ilm. helmikuussa

”Kun on niin sairaana, aika pysähtyy ikuiseksi 
kadotukseksi. Aistit sekoittuvat keskenään ja 
muuttuvat yhdeksi, jonka tehtävä on tuntea 

kipua.”

Maria asuu sängyssä. Hän on kroonisen kipusairauden 
lamauttama ja kykenee toimimaan vain silloin, kun hä-
nen raastava nuoruudenrakkautensa, naimisissa oleva 
Luukas, tulee käymään. Silloin Maria turruttaa  itsensä 
lääkkeillä ja esittää tervettä – ja onnellista.

Luukkaan vaimo Lyydia yrittää lääkitä pahaa oloaan  
niin vaihtoehtohoidoilla kuin pillereillä ja alko-
holillakin. Myös Lyydialla on onneton nuoruudenrak-
kaus, Johannes. He eivät ole nähneet toisiaan vuosiin. 

Johannes juo itseään hengiltä ja kääntyy viimeisinä 
päivinään Marian, oman onnettoman rakkautensa, 
puoleen. 

Neliödraama alkaa kärjistyä, kun salaisuudet yksi toi-
sensa jälkeen paljastuvat. Maria ei poistu asunnostaan, 
mutta kaikki tiet johtavat sinne. 

Hanna-Riikka Kuisman romaani on jännitteinen ih-
missuhdepalapeli, joka paljastaa kivun monet kasvot.

Hanna-Riikka Kuisma (s. 1978) on porilainen kirjaili-
ja, taidekriitikko ja kolumnisti. Valkoinen valo on hänen 
neljäs kaunokirjallinen teoksensa. 

Edellisestä romaanista Sydänvarjo sanottua:
”Kuisma osoittautuu jälleen mestariksi aavesärkyjen 

ja alitajunnan viettien ajamien ’riivattujen 
sielujen’  kuvaajana. Hän kartoittaa kuntosalien ja 
trendikahviloiden ulkopuolista Suomea Kreetta 

Onkelin ja Hanna Marjut Marttilan antaumuksella.” 
– Parnasso
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Anni Sumari

OLEN KIIVAS KuIN juMALA
Nid., n. 70 s., ISBN: 978-952-01-0896-0

Ilm. tammikuussa

”Pistin heti jumalattoman leveäteräisen 
leipäveitsen rintojeni väliin, osaksi 

pukeutumistani. Opettelin – käyttämään sitä.”

Anni Sumarin kolmastoista teos taistelee niin sodassa, 
rakkaudessa kuin runoudessakin. Se pohtii vihan ja agg-
ression järjettömyyttä ja välttämättömyyttä. Keskiössä 
on kukkien sotaa käyvä sissivamppi, nainen, joka hyök-
kää häpeilemättä ja puolustautuu pelkäämättä.

Anni Sumari (s. 1965) on runoilija, kirjailija ja suomen-
taja. Esikoisteos Matkakertomuksia pimeydestä ilmestyi 
vuonna 1986, valitut runot ja proosarunot Kermojen 
kerma vuonna 2011. Sumarin runoja on käännetty 22 
kielelle. Hän on suomentanut muun muassa Samuel 
Beckettiä, Robert Antonia ja skandinaavisten jumalta-
rujen kokoelman Ódinnin ratsu.

”Kyllä, maailmanlopun humoristi on oikea henkilö 
puhumaan ihmisen arvokkuudesta. Kermojen kerma 

sisältää aavemaisen kauniita, lohduttomuudessaan 
lohdullisia säkeitä.” 

– Parnasso

jouni Tossavainen

KESÄPÄIVÄ
Sid., n. 140 s., ISBN: 978-952-01-0897-7

Ilm. tammikuussa

Kesäpäivän katoavat onnen hetket

Kahden pienen pojan äiti odottaa miestään kotiin kesäi-
senä päivänä 1962. Maatilalle saapuu kuitenkin toisen-
laisia vieraita.

Kesäpäivä on balladimainen yhdenpäivänromaani, 
jonka päättää nuorena kuolleen päähenkilön jäämis-
töstä löytynyt runovihko. Teos pohjautuu Jouni Tossa-
vaisen oman äidin tarinaan.

Jouni Tossavainen (s. 1958) on kuopiolainen kirjailija ja 
runoilija. Kesäpäivä on hänen yhdeksästoista teoksensa.

K
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Mikael Niemi

VEDEN VIEMÄÄ

Alkuteos: Fallvatten
Suomentaja: Jaana Nikula

Sid., n. 320 s., ISBN: 978-952-01-0869-4
Ilm. helmikuussa

Selviytyjiä, uhreja, rakkautta ja raakuutta 
jokitsunamissa

Pohjois-Ruotsissa lähellä Norjan rajaa Lulejoessa on 
tuhka tiheässä vesivoimaloita, joiden padot vangitsevat 
mahtavia vesimassoja. 

Kiivaan runsassateisen jakson jälkeen tapahtuu jo-
tain, minkä ei pitänyt koskaan olla mahdollista: padot 
murtuvat, ja kuin tyhjästä nousee korkea märänharmaa 
seinä, joka liikkuu. Veden kahlitut voimat ryntäävät va-
pauteen kohti kaukana odottavaa merta. 

Veden viemää marssittaa tuon jokitsunamin tielle 
kourallisen ihmisiä. Heidän maailmansa, ja joskus he 
itsekin, huuhtoutuvat ikuisesti pois. 

Urbaanisaamelainen istuu automaattilukittuvassa 
retrosaabissaan fiilistelemässä samalla kun veden pinta 
nousee nousemistaan. Helikopterilentäjän piti tehdä 
itsemurha vuorta vasten lentämällä, mutta vesimassat 
tekevät hänestä eräänlaisen pintapelastajan. Joukkoon 

mahtuvat vielä lapsestaan ylihuolehtiva loppuunpalanut 
opettajatar, voimalaitostyöntekijä, joka saa tilaisuuden 
näyttää hameväelle kuka loppujen lopuksi on kuka, vii-
meisillä voimillaan uutta elämää luova taiteilijanalku. 
Kaikkien näiden oivaltavasti erilaisten hahmojen koh-
talot liittyvät yhteen veden viedessä mukanaan  autot, 
mökit, koirat – ja osan ihmisistäkin.

Veden viemää on ruotsalainen ja mikaelniemimäinen 
katastrofiromaani, joka tapahtuu yhtenä kohtalokkaana 
päivänä Norrbottenin saloilla. Sen tempo ja kiihkeys 
salpaavat  hengityksen.

Mikael Niemi (s. 1959) tuli tunnetuksi menestyneellä 
esikoisromaanillaan Populäärimusiikkia Vittulajänkäl-
tä (2000), jonka jälkeen häneltä on ilmestynyt muun 
 muassa kirjat Nahkakolo (2004) ja Mies joka kuoli kuin 
lohi (2006). 

”Uskoakseni kaikki, jotka rakastivat romaania 
Populäärimusiikkia Vittulajänkältä ilahtuvat 

kunnolla siitä, että Niemi on nyt kirjoittanut uuden, 
helposti lähestyttävän ja todella hyvän romaanin 

Norrbottenista.”
– Helsingborgs Dagbladet
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Emmanuel Carrère

LIMONOV
Alkuteos: Limonov

Suomentaja: Kristina Haataja
Sid., n. 500 s., ISBN: 978-952-01-0877-9

Ilm. tammikuussa

Eduard Limonov: Venäläinen kansallissankari 
vai narsistinen yhteiskunnan uhka?

Ranskalaisen Prix Théophraste-Renaudot -palkinnon 
voittanut Limonov on puolifiktiivinen elämäkerta, joka 
kertoo Eduard Limonovin hengästyttävän monivaihei-
sesta elämästä. Limonov syntyi 1943 Venäjällä ja kasvoi 
huligaaniksi, runoilijaksi, pakolaiseksi, newyorkilaisen 
miljonäärin hovimestariksi, kodittomaksi pummiksi, sis-
sisotilaaksi Balkanin sotiin, juhlituksi kirjailijaksi, radi-
kaalistalinistiksi, poliittiseksi vangiksi ja lopulta Venäjän 
bolsevikkipuolueen  johtajaksi. Carrère ymmärtää provo-
soivaa kohdettaan suhtautuen siihen kuitenkin kriittises-
ti. Tuloksena on kertomus levottomasta, ristiriitojen repi-
mästä miehestä ja olosuhteista, jotka ovat hänet luoneet. 

Venäläistä emigranttisukua oleva Emmanuel Carrère (s. 
1957) on pariisilaissyntyinen kirjailija, jonka nerokkaat 
romaanit valottavat identiteetin haurautta ja häilyvyyttä. 
Like on aiemmin suomentanut häneltä romaanit Valhe 
(2000), Huviretki painajaisiin (2001) ja Viikset (2002). 
Kaikista kolmesta teoksesta on tehty myös elokuvat. 

”Viikset on Carrèren suomennetuista 
romaaneista hauskin – hullunhauska, 

mutta ei yhtään vähemmän kammottava.” 
– Helsingin Sanomat 

Hans Keilson

KOMEDIA MOLLISSA
Alkuteos: Komödie in Moll
Suomentaja: Ilona Nykyri

Sid., n. 160 s., ISBN: 978-952-01-0628-7
Ilm. tammikuussa

Surumielinen jännitysnäytelmä 
piilottajista ja piilotetuista

Toinen maailmansota on tuonut natsimiehittäjät kana-
vien halkomaan kaupunkiin. Wim ja Marie ovat nuori 
aviopari, Wim käy töissä ja Marie on kotirouva. He asuvat 
isohkossa asunnossa. Wimin sisko toimii vastarintaliik-
keessä ja ehdottaa pariskunnalle, että he voisivat ottaa 
kotiinsa piilopaikkaa tarvitsevan ihmisen. He suostuvat 
ottamaan hoteisiinsa vanhahkon miehen, Nicon.

Nico viettää päivät huoneessaan, johon Marie vie 
ruokaa ja puhtaita vaatteita. Ulkoiluun on joskus 
pimeäl lä lyhyet mahdollisuudet. Kaikki sujuu rutiini-
maisesti, kunnes Nico sairastuu. Vastarintaliikkeen lää-
kärin optimismista huolimatta hän kuolee pian. Ruu-
miista eroon hankkiutuminen osoittautuu visaiseksi 
tehtäväksi. Wim ja Marie huomaavat osansa muuttu-
neen piilottajista piilotetuiksi.

Komedia mollissa on nimensä mukainen, ripauksella 
jännityskirjallisuuden mausteita etenevä tarina inhimil-
lisyyden osasta sodan ja vainon oloissa.

Hans Keilson (1909–2011) oli saksalaissyntyinen psyko-
analyytikko ja kirjailija. Like on julkaissut häneltä aiem-
min teoksen Vastustajan kuolema (2012)

”Vastustajan kuolema on mestariteos 
ja Hans Keilson on nero.” 

– New York Times
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Susan Fletcher

TuMMANHOPEINEN MErI
Alkuteos: The Silver Dark Sea

Suomentaja: Jonna Joskitt-Pöyry
Sid., n. 400 s., ISBN: 978-952-01-0875-5

Ilm. helmikuussa

Kun saarelle rantautuu tuntematon mies, 
mikään ei pian ole entisellään

Parla on karu, tuulten pieksämä kalastajasaari Corn-
wallin rannikolla. Kun parrakas, nimetön mies vailla 
menneisyyttä huuhtoutuu Syen poukaman rantakivil-
le, nousee saarella asuvalle leskirouva Maggielle toivo 
menetetyn pojan ja aviomiehen paluusta. Kenties meri 
antaa kerran ottamansa takaisin. Mutta kun käy ilmi, 
että mies ei ole parlalaisten surema, alkavat levitä hu-
hut myyttisen Kalamiehen paluusta. Saaren perinteen 
mukaan tämä tuo mukanaan uutta vaurautta, kunnes 
katoaa  jälleen seuraavan täydenkuun aikana. 

Kun miehen menneisyys selviää ja hän lähtee pois, 
meri tuntuu kimaltelevan uudenvärisenä. Tumman-
hopeinen meri on lyyrinen, tyyni ja hiljaisella tavalla 
surullinen mutta viime kädessä optimistinen kertomus 
surun murtamasta yhteisöstä.

Susan Fletcheriltä (s. 1979) on aiemmin suomennettu 
romaanit Meriharakat (2008), Irlantilainen tyttö (2010) 
ja Noidan rippi (2011).

”Muukalaisen tunkeutumisesta pieneen yhteisöön 
on tullut melkeinpä kirjallinen klisee, mutta Fletcher 

puhaltaa siihen uutta eloa.” 
– The Herald of Scotland

Kishwar Desai 

POSTIMYYNTILAPSET 
Alkuteos: Origins of Love
Suomentaja: Ida Takala

Sid., n. 450 s., ISBN: 978-952-01-0885-4
Ilm. helmikuussa

Lasten tehtailua Intiassa

Vastasyntynyt vauva on hylätty delhiläiseen sairaalaan, 
vaikka ennen syntymäänsä hän oli kovin toivottu. In-
tialaisen sijaissynnyttäjän synnyttämä länsimainen tyttö 
on nimittäin yllättäen vakavasti sairas. 

Lontoossa nuori pariskunta haluaa epätoivoisesti 
vauvaa. Kun Kate saa taas uuden keskenmenon, hän 
ja hänen miehensä Ben alkavat etsiä sijaissynnyttäjää. 
Heidän katseensa kääntyvät Intiaan.

Kaikkien kohtalot kietoutuvat intialaiseen sijaissynnyt-
täjäklinikkaan, jossa työskentelee myös sosiaalityöntekijä 
Simran Singh. Oikeudenmukaisuutensa ajama Simran 
on valmis uhmaamaan vaaroja löytääkseen totuuden 
Intiassa kukoistavan sijaissynnyttäjäteollisuuden takana. 

Kishwar Desai on intialaissyntyinen, nykyisin Lontoos-
sa asuva kirjailija ja toimittaja. Hän voitti arvostetun 
Costa-palkinnon esikoisestaan Pimeyden lapset, jossa 
esiteltiin mieleenpainuva päähenkilö  Simran Singh. Kir-
jasta on tekeillä elokuva. Postimyyntilapset julkaistaan 
yhteistyössä UN Womenin kanssa.  

 
”Yhtä mukaansatempaava kuin George 

Simenonin Maigret-tarinat. Desain Simran Singh 
-romaaneissa on jotakin erityistä.” 

– The Independent 



jens Lapidus

AINAKIN ÄITI YrITTI
– rikostarinoita

Alkuteos: Mamma försökte
Suomentaja: Petri Stenman

Sid., n. 240 s., ISBN: 978-952-01-0894-6
Ilm. tammikuussa

Ruotsalaisen noirin mestari 
sukeltaa rikollisen moraaliin

Kolmen menestyneen, uutta genreä luoneen rikosro-
maanin jälkeen Jens Lapidus vaihtaa hetkeksi novelliin. 
Tarinat ovat nopeita sukelluksia Stockholm noir -maail-
maan. Samalla ne ottavat uuden näkökulman tuttuihin 
rikoksiin, sillä useimmista niissä on moraalinen pulma-
tilanne, jonka rikollinen mieli ratkaisee toisin kuin re-
hellinen. Eikä pidä sitä lainkaan kummallisena.

Noin puolessa novelleista esiintyy romaaneista tut-

tuja henkilöitä, kuten Javier, Jorge, Radovan ja Natalie. 
Henkilöhahmoista nousee esiin uusia piirteitä, jotka 
eivät ole kovin kauniita ja haluttavia. 

Osa novelleista on saanut innoituksensa asianajaja 
Lapiduksen siviiliammatista. Ne ovat läpileikkauksia 
rikollisen ajattelutavasta mutta myös asianajajan on-
gelmatilanteista. 

Jens Lapidus (s. 1974) on niittänyt mainetta Tukholman 
alamaailmaan sijoittuvalla Stockholm noir -trilogial laan 
sekä sarjakuvaromaanillaan Jengisota 145. Trilogiasta on 
tehty myös kaksi elokuvaa. 

”Rikosjuonia ei ole helppo istuttaa novellimuotoon. 
Lapidus onnistuu kauttaaltaan hyvin.” 

– Svenska Dagbladet 

”Aivan parasta roistokirjallisuutta.” 
– Kauppalehti
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Charlie Huston

KALMASIIVOuKSEN  
SALATTu TAITO

Alkuteos: The Mystic Arts of Erasing All Signs of Death
Suomentaja: Einari Aaltonen

Sid., n. 330 s., ISBN: 978-952-01-0569-3
Ilm. maaliskuussa

Vinksahtanut rikosromaani 
Tarantinon hengessä

Webster Fillmore Goodhuen opettama peruskoululuok-
ka joutuu luokkaretkellä keskelle ammuskelua ja lapsi 
kuolee Goodhuen syliin. Traumatisoitunut Web hengai-
lee kaverinsa tatuointistudiolla, nukkuu puolet vuoro-
kaudesta ja on muutenkin ihan pihalla.

Sitten Web vastaanottaa työn kuolinpaikkasiivoojana. 
Kun hän on  ensimmäisellä keikallaan pyyhkinyt itse-
murhan tehneen miehen aivot kylpyhuoneen peilistä 
ja flirttaillut vainajan tyttären kanssa, asiat mutkistu-
vat. Tytär pyytää palvelusta ja Web suostuu. Tästä alkaa 
ihmissalakuljetuksen ja ammuskelun sävyttämä taran-
tinomainen rymistely, joka pitää otteessaan vetävällä 
tyylillä ja notkealla kielellä.

Charlie Huston on losangelesilainen dekkaristi ja su-
persankarisarjakuvien käsikirjoittaja. Kalmasiivouksen 
salattu taito on hänen ensimmäinen suomennettu ro-
maaninsa.

”Dialogi on loistavaa... Veren ja ruumiinkappalei-
den siivouksesta syntyy virkistävää komediaa 

– kukapa olisi arvannut?” 
– Los Angeles Times

Denise Mina

PETOjEN KAuPuNKI
Alkuteos: Gods & Beasts
Suomentaja: Juha Ahokas

Sid., n. 300 s., ISBN: 978-952-01-0844-1
Ilm. tammikuussa

Kolmas Alex Morrow -tarina

Viikko ennen joulua glasgowilaisessa postitoimistossa 
naamioitu asemies heiluttaa AK47:ää lattialla kyyristele-
vän Martin Pavelin yläpuolella. Pavelin katse on lukkiu-
tunut kauhistuneeseen lapseen, jonka isoisä auttaa ryös-
täjää keräämään saaliin. Sitten ryöstäjä ampuu isoisän.

Hiljattain synnytyksen jälkeen töihin palannut ylikons-
taapeli Alex Morrow alkaa tutkia tapausta. Miksi isoisä 
tarjoutui auttamaan ryöstäjää? Oliko kyse jalosta itsensä 
uhraamisesta vai tunsivatko vanhus ja ryöstäjä toisen-
sa ennestään? Juttua sotkee myös ryvettynyt poliitikko, 
salkullinen seteleitä, kiristäjän armoille joutuva poliisi-
kaksikko sekä vahva yhteys Glasgown alamaailman ja 
kansainvälisten superrikkaiden välillä.

Denise Mina (s. 1966) on opiskellut lakia ja opettanut 
Glasgowin yliopistossa. Hänen kirjansa ovat nousseet 
menestyksiksi ympäri maailmaa. Petojen kaupunki on 
Alex Morrow -sarjan kolmas teos. Edelliset ovat Yksin 
yössä (2011) ja Ampiaiskesä (2012).

Ampiaiskesästä sanottua:
”Mina on aina ollut suorasukainen kertoja. Nyt 

tulos on niin hyvä, että kirjailija alkaa vähitellen lu-
nastaa paikkaa nykydekkarin terävimmästä kärjestä.” 

– Helsingin Sanomat
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M. j. McGrath

LuMIPOIKA
Alkuteos: The Boy In the Snow

Suomentaja: Anu Turunen
Sid., n. 400 s., ISBN: 978-952-01-0878-6

Ilm. maaliskuussa

Hyytävä trilleri Alaskan Arktikselta

Edie Kiglatuk, Arktiksen kokenut kulkija, löytää eräällä 
tutkimusmatkallaan Alaskassa nuoren pojan jäätyneen 
ruumiin. Anchoragen poliisi yhdistää kuolemantapauk-
sen pahamaineiseen venäläiseen uskonlahkoon ja neu-
voo Edietä pysymään erossa tapauksesta.

Samaan aikaan Edien entinen puoliso osallistuu le-
gendaariseen Alaskan Iditarod Trailin koiravaljakko-
kilpailuun, ja hän pyytää Edien apua olosuhteiltaan 
maailman vaativimman kilpailun voittamiseksi. Nuo-
ren pojan kuolemantapaus ei kuitenkaan jätä Edietä 
rauhaan. Hän alkaa selvittää pojan kohtaloa ja päätyy 
hengenvaarallisen salaliiton äärelle, jonka ytimessä ovat 
ihmiskauppa ja korruptio. Kauhukseen Edie havaitsee, 
että salaliiton lonkerot ulottuvat poliittisiin päättäjiin 
saakka.

M. J. McGrath on englantilainen kirjailija ja toimitta-
ja, joka on perehtynyt syvällisesti Arktikseen. Hän on 
julkaissut useita tietokirjoja nimellä Melanie McGrath. 
Like on aiemmin julkaissut häneltä kehutun  ekotrillerin 
Jään muisti (2012).

Jään muistista sanottua:
”Vahva tietopohja inuittien elintavoista ja arktisesta 

luonnosta antaa [Jään muistille] tanakan selkärangan. 
Toivottavasti sinnikkään neiti Kiglatukin tarina saa tu-
levaisuudessa jatkoa.” – Aamulehti
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Kimmo Miettinen

SuKuVIHA
Imatra I

Sid., n. 350 s., ISBN: 978-952-01-0783-3
Ilm. tammikuussa

Kummisetä-henkinen rikosromaani 
Helsingin 80-luvun alamaailmasta

Markus Imatran isä katosi jälkiä jättämättä perheen-
sä elämästä 1964. Hänet julistetaan kuolleeksi 1984, ja 
kolmekymppinen tyhjäntoimittaja Markus saa avaimen 
hämäräperäiseen liikehuoneistoon, jonka väitetään kuu-
luneen hänen isälleen. Markuksen isoisä Ukki Laine ke-
hottaa Markusta varomaan huoneistoon mahdollisesti 
pyrkiviä ihmisiä ja vihjaa, että hänen isänsä tarina on 
jotain muuta kuin mitä Markus on totena pitänyt. 

Pian Markus löytää itsensä Helsingin alamaailmasta, 

keskeltä kolmen mahtisuvun vihanpitoa, joka juontaa 
juurensa aina kansalaissodan synkkiin varjoihin. Mar-
kus joutuu tekemään kohtalokkaan päätöksen, seurata-
ko isänsä jalanjälkiä. Onnistuuko Markuksen katkaista 
ikivanha koston kierre, jossa verenperintö sanelee vi-
hollis- ja ystävyyssuhteet.

Sukuviha on Imatra-rikosromaanisarjan ensimmäi-
nen kirja.

Kimmo Miettinen  (s. 1958) on hämeenlinnalainen kir-
jailija, jolta on aiemmin julkaistu neljä teosta.

Aiemmasta romaanista LoveLiesista sanottua:
”Viihdyttävää kerrontaa täynnä ammattimaista sana- 
ja ajatusleikittelyä, unohtamatta ilkeilyä kaikille sitä 

ansaitseville tahoille. Henkilökohtainen ja yleinen taso 
kohtaavat saumattomasti.” 

– Rumba
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Simon Lelic

TuOMIO
Alkuteos: The Child Who

Suomentaja: Terhi Kuusisto
Sid., n. 380 s., ISBN: 978-952-01-0870-0

Ilm. helmikuussa

Eikö kukaan saa puolustaa 
lapsen tappanutta lasta?

Simon Lelic avaa rankalla tavalla oven murhanhimois-
ten lasten – joita Englannissa tuntuu riittävän tosielä-
mässäkin – maailmaan. 12-vuotias Daniel Blake tappaa 
tuskallisesti 11-vuotiaan Felicity Forbesin, ja hänen ko-
tikaupunkinsa asukkaat muuttuvat lynkkaajiksi.

Kostonhimoisille naapureille ei riitä Danielin vainoa-
minen ja pahoinpitely. He ottavat seuraavaksi raivonsa 
kohteeksi hänen puolustusasianajajansa Leo Curticen. Leo 
näkee  tapauksessa mahdollisuuden edetä urallaan mutta 
alkaa tuntea empatiaa kauhistunutta poikaa  kohtaan.

Hän joutuu yksin selvittämään Danielin taustat. Niistä 
paljastuu seikkoja, jotka saavat pojan teon ymmärrettä-
väksi ja joita voisi käyttää puolustuksessa. Jopa Leon vai-
mo vihjaa, ettei poika kenties edes ansaitse puolustajaa. 
Lopulta Leo luopuu ihanteistaan painostuksen edessä  
– kunnes hänen 15-vuotias tyttärensä katoaa. 

Juuri kun uskoo Lelicin sanoneen sanottavansa, hän 
lisää aiheeseen viimeisen, pirullisen käänteen. Sen jäl-
keen kirja on luettava yhtä kyytiä loppuun.

Simon Lelic (s. 1976) asuu Brightonissa vaimonsa ja 
kahden poikansa kanssa. Like on julkaissut aiemmin 
Lelicin romaanit Katkeamispiste   ja Laitos (2012).

Laitoksesta sanottua:
”Ehdottomasti yksi kevään kovimmista kirjoista.”

 – Ilta-Sanomat

Eero Pasanen

KONONEN jA KuNNIAVELKA
Sid, n. 160 s., ISBN: 978-952-01-0902-8

Ilm. helmikuussa

Kononen on rikollisten painajainen 
eläkkeelläkin

Poliisivoimista eläkkeelle siirtynyt Kononen, tuo kai-
mansa Ahtisaaren näköinen tyly rikollisten vihollinen, 
perustaa yksityisetsivätoimisto Krunikan kamelin. Ko-
nosen ensimmäinen toimeksianto uhkaa päättyä ennen 
kuin kunnolla alkaakaan, kun asiakas löytyy surmattuna 
kotoaan. 

Kononen alkaa setviä kuolemantapausta ja päätyy 
antamaan virka-apua vanhalle kiistakumppanilleen yli-
komisario Torsti Hämäläiselle, joka ei saa selvyyttä mur-
han ympärille kiertyvään rikosvyyhteen. Etsivä Sumasen 
avustuksella Kononen pääsee hämärää rakennusbisnestä 
Suomessa pyörittävän virolaismafian jäljille.

Eero Pasanen (s. 1947) on eläkkeelle siirtynyt Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston tutkija. Hän päätti aloit-
taa kirjailijan uran, koska halusi löytää kapakkaelämää 
halvempaa ajanvietettä. Näin syntyi Pasasen dekkarien 
päähenkilö rikostarkastaja Martti Kononen, joka tonkii 
rikoksen kuin rikoksen koko 130-kiloisella tarmollaan. 
Like on aiemmin julkaissut Pasaselta 12 Kononen-rikos-
teosta.

Eero Pasasesta sanottua:
”Eero Pasanen on yksi vähiten tunnetuista rikoskirjai-
lijoistamme – syyttä, sillä Konosesta ja hänen toimis-
taan kertovat tarinat nostavat kirjailijan ilman muuta 

alan viiden parhaan kotimaisen tekijän joukkoon.” 
– Keskisuomalainen
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Ahmad Khalid Tawfiq

uTOPIA
Alkuteos: Utopia

Suomentaja: Sampsa Peltonen
Sid., n. 180 s., ISBN: 978-952-01-0892-2

Ilm. helmikuussa

Veret seisauttava dystopia vuoden 
2023 Egyptistä

Uuden super öljyn kehittämisen takia Lähi-idän vau-
raus on keskittynyt entisten vallanpitäjien perillisille, 
Utopian  kansalaisille, joita USA:n merijalkaväen sotilaat 
suojelevat. Aidatussa Utopiassa eletään yltäkylläisyydes-
sä ja ulkopuolella vallitsee epäinhimillinen rappio.

Utopian nuorison keskuudessa on sadistinen endor-
fiinikiksien kuningas lähde: ihmisenmetsästysretki Uto-
pian ulkopuolelle. Nuori utopialaiskaksikko livahtaa 
kaupungin suojamuurien läpi toteuttamaan kieroutu-
nutta odysseiaansa, mutta ulkopuolisen maailman olo-
suhteet yllättävät kaksikon. Saalistajista tulee saaliita.

Ahmad Khalid Tawfiq (s. 1962) on egyptiläinen kir-
jailija ja lääketieteen professori. Tawfiq on kirjoittanut 
lukuisia teoksia, ja häntä pidetään arabimaailman sci-
fikirjallisuuden kärkinimenä. Utopia on ensimmäinen 
hänen tuotannostaan suomennettu romaani.

”Utopian todellinen syvyys paljastuu arabikevään 
tapahtumien valossa.” 

– The National

Liz Williams

DEMONIEN TAIVAS
Alkuteos: The Demon and the City

Suomentaja: Sirje Niitepöld
Nid., n. 250 s., ISBN: 978-952-01-0884-7

Ilm. maaliskuussa

Taivaan ja Helvetin taistelu 
käydään maan päällä

Yliluonnollisiin rikoksiin erikoistunut etsivä Chen on 
lomalla, kun Singapore Kolmessa tapahtuu murha. Che-
nin helvetillinen kollega, demoni Zhu Irzh, sekaantuu 
yliluonnollisen kuoleman tapauksen tutkintaan. Käy 
ilmi, että murha kytkeytyy todellisuuksien väliseen kor-
ruption verkostoon. Maan poliisivoimat uhkaavat Zhu 
Irzhiä, ja Chen palaa kaupunkiin selvittämään kriisiä. 

Pian taivaallisten sotajoukkojen osastoja alkaa tulvia 
Singapore Kolmeen, ja kaupungista uhkaa tulla Helve-
tin ja Taivaan taistelukenttä, jossa maallisella lailla tai 
ihmiskunnan tulevaisuudella ei ole mitään  merkitystä.

Liz Williams (s. 1965) on englantilainen kirjailija ja 
druidi, joka on väitellyt tohtoriksi tieteenfilosofias-
ta. Häneltä on aiemmin ilmestynyt suomeksi romaani 
 Aavekauppiaan tytär, joka on Chen-sarjan avausteos.

Aavekauppiaan tyttärestä sanottua:
”Williams kirjoittaa sutjakasti kulkevaa, 

mielikuvituksellista viihdefantasiaa.” 
– Helsingin Sanomat
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ulli Lust

TÄNÄÄN ON LOPPuELÄMÄSI  
VIIMEINEN PÄIVÄ

Alkuteos: Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens
Suomentaja: Hannele Richert

Nid., 460 s., ISBN: 978-952-01-0871-7
Ilm. tammikuussa

Punkkarinaisten kivinen 
tie läpi 80-luvun Euroopan

Ulli Lustin useita palkintoja voittanut Tänään on lop-
puelämäsi viimeinen päivä perustuu tositapahtumiin. 
 Tarinan alussa Wienin 80-luvun punkskeneen kyllästy-
neet tytöt lähtevät liftaamaan kohti Italiaa. Matkakerto-
muksesta kasvaa vaivihkaa eeppinen vaihtoehtokulttuu-
rin ja eurooppalaisen lähihistorian kuvaus. 

Ulli Lust on aikuisena kertojana ehtinyt sulatella ko-
kemaansa ja yhdistää yksittäiset tapahtumat laajempiin 
kehyksiin. Synkkä ja hauska kulkevat riitelemättä käsi 
kädessä. Tekstiin kietoutuvat otteet nuoren  Ullin päi-
väkirjasta ja yhteiskunnalliset viitteet mafiakulttuurista. 
Kokemukset tien päällä ovat kovia: vapautta  etsiessään 
naiset joutuvat taistelemaan elintilastaan ja usein myös 
oman vartalonsa määräysvallasta. Tänään on loppuelä-
mäsi viimeinen päivä seisoo kuitenkin vankasti naisten, 
nuorten, etsijöiden ja harhailijoiden puolella.

Ulli Lust (s.1967) on itävaltalainen graafikoksi opiskel-
lut sarjakuvataiteilija, joka on asunut Berliinissä vuo-
desta 1995. Häneltä on aikaisemmin julkaistu sarjakuvat 
 Fashionvictims (2008) ja Airpussy (2009). Tänään on lop-
puelämäsi viimeinen päivä on voittanut lukuisia palkin-
toja, muun muassa Angoulêmen sarjakuvafestivaalien 
Prix  Révélationin. Sarjakuva on jo julkaistu Ranskassa 
ja Espanjassa ja julkaistaan englanniksi samoihin aikoi-
hin kuin suomeksi.

”Muutellen ruutujensa rytmiä ja kehyksiä ja täyttäen 
ne hienovaraisesti tyylitellyillä henkilöillään Ulli Lust 

tarjoilee raa’an visionsa miesten ja naisten välisistä 
suhteista, joissa väkivalta, huumeet ja seksi kietoutuvat 
diaboliseen tanssiin. Ja vaikka kerronnassa on huumo-
rin väläyksiä, tämä leppymätön tarina pitäytyy miesten 

turhautuneisuudessa ja naisten tuskassa.” 
– Le Monde

”450 sivulle levittäytyvä tarina on kerrottu todella 
itsevarmasti ja epämukavan rehellisesti. Se on 

kehitystarina, joka väistämättä asettuu saksalaisen 
matkakirjallisuuden perinteeseen liittyen kenties 
tahattomasti sellaisten ylevien hahmojen kuten 

Goethen ja Hessen seuraan.” 
– The Metabunker
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Alison Bechdel

rAKKAuS & MuITA  
ONNETTOMuuKSIA 

– Lepakkoelämää 4

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

Nid., 92 s., ISBN: 978-952-01-0887-8
Ilm. helmikuussa

Politiikkaa, rakkautta, seksiä ja filosofiaa

Alison Bechdel on kronikoinut kuuden ystävyksen elä-
mää jo 21 vuoden ajan. Porukkaan mahtuu niin tutkijoi-
ta, sosiaalityöntekijöitä kuin kirjakaupan myyjiäkin. Le-
pakkoelämää-sarjan neljännessä osassa jatkuvat naisten 
poliittiset keskustelut, ihmissuhdesolmut, urakäänteet 
ja haasteet jälkikasvun kanssa. Filosofisissa ruokapöy-
täkeskusteluissa ruoditaan uskonasioita ja politiikkaa,  
kirjakaupoissa ja kahviloissa ihmetellään parisuhde-
kuvioita. 

Bechdel on palkittu omaelämäkerrallisesta sarjakuva-
romaanistaan Hautuukoti (2006) muun muassa vuonna 
2007 ”sarjakuvien Oscarilla”, Eisner-palkinnolla. 

Amerikkalainen sarjakuvataiteilija ja kirjailija Alison 
Bechdel syntyi vuonna 1960 Pennsylvaniassa. Tällä het-
kellä hän asuu Vermontin Burlingtonissa. Bechdeliltä on 
suomennettu myös sarjakuvat Lepakkoelämää 1, 2 ja 3, 
ja syksyllä 2012 julkaistiin suomennos hänen viimeisim-
mästä sarjakuvaromaanista Äideistä parhain. 

Lepakkoelämää-kirjoista sanottua: 

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

– Helsingin Sanomat

ulrika Ylioja

Merenneito tavaratelineellä 
– teetarinoita

Sid., n. 64 s., ISBN: 978-952-01-0903-5
Ilm. tammikuussa

Visuaalisesti pysäyttävä makumatka 
on oodi teelle

Oolong-teetä punaiseen Airamiin ja retkelle auringon 
paahtamalle kalliolle tai Himalajan rinteeltä itse  kerättyä 
minttua lasiin ja höyryävää vettä päälle, sitten kelpaa tu-
tustua pyhään lehmään hotellin takana.  Ulrika Yliojan 
24 kuvitettua tarinaa kutsuvat teelle vaihtuvassa seuras-
sa. Tarinoissa maistuu paitsi tee myös sen kanssa eletty 
elämä. Ne houkuttelevat kaikki aistit täyttävälle matkal-
le, jonka soisi jatkuvan kauan sen jälkeen, kun kirja on 
luettu ja kuppi tyhjennetty.

Merenneito tavaratelineellä on ilmestynyt jatkoker-
tomuksena Helsingin Sanomien NYT-liitteessä vuoden 
2012 aikana. Kirjassa esitellään persoonalliseen tyyliin 
myös kaikki tarinoissa juotavat teet, joista voi valita 
suosikkinsa. Olisitko Darjeeling-fani, jonka itsekuri 
on kuin kirkkaaksi hiottu peili, vai puhutteleeko sinua 
oman elämäsi draamakuningattarena enemmän Yun-
nanin tee, joka kardemummalla ja kermalorauksella 
maustettuna tuo luksusta arkeen?

Ulrika Ylioja on helsinkiläinen kuvittaja ja taiteilija, 
joka yhdistää kuvitustyylissään minimalismia ja run-
sautta, maalauksellisuutta sekä selkeitä väripintoja. 



Cheryl Strayed

VILLI VAELLuS
Alkuteos: Wild – From Lost to Found on the Pacific Crest Trail

Suomentaja: Kirsi Luoma
Sid., n. 360 s., ISBN: 978-952-01-0859-5 

Ilm. maaliskuussa

Viimeinen oljenkorsi onkin uusi alku

Cheryl on tottunut elämään eri lailla kuin muut. Hä-
nen perheensä on kasvattanut itse ruokansa ja elänyt 
maanläheistä elämää aina siihen saakka, kun perheen 
äiti menehtyy keuhkosyöpään 45-vuotiaana. Perhesiteet 
katkeavat, ja 22-vuotias Cheryl jää ajelehtimaan tyhjän 
päälle. Kehoon ja mieleen jättävät jälkensä mieskatras 
ja monenlaiset päihteet. Nähdessään esitteen Meksikon 
rajalta Kanadan rajalle ulottuvasta vaellusreitistä hän 
tekee elämänsä impulsiivisimman päätöksen. Vaikka 
epäkäytännöllisesti pakattu rinkka on niin painava, ettei 
hän jaksa nostaa sitä, hän pakottaa sen selkäänsä raa’alla 
 sisulla ja pysyy kuin pysyykin pystyssä sen alla. Kehon 

vahvistuessa kantamaan taakkaa myös mieli vahvistuu, 
eikä hän jää rypemään menneeseen vaan suuntaa päät-
täväisesti eteenpäin, askel askeleelta. 

Villi vaellus on vakuuttanut lukijansa. Reese Wit-
herspoon on ostanut tarinan elokuvaoikeudet, ja Oprah 
nosti sen kirjalistansa kärkeen. Se on ollut Yhdysvalto-
jen bestsellerlistojen kärjessä kuukausia, ja käännösoi-
keudet on myyty 18 maahan. Tätä nykyä Cheryl elää 
Portlandissa miehensä, elokuvaohjaaja Brian Lindstro-
min, ja kahden lapsensa kanssa. Yhdysvalloissa Cheryl 
tunnetaan myös kolumnistaan Dear Sugar. 

”Kovia kokeneen Strayedin lauseet lävistävät tajunnan 
kuin vasaraniskut. On harvinaista päästä todistamaan 

omin silmin, kuinka kirjailija löytää äänensä ja saa 
sen kantamaan... Vangitseva kokemus.” 

– The New York Times

”Huikea seikkailukertomus ja syvällinen tutkielma 
surusta ja selviytymisestä... 

Kirjallisuuden ja inhimillisyyden riemuvoitto.” 
– New York Times Book Review
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Kyllikki Villa & Saara Villa

ÄIDIN LOKIKIrjA
Sid., n. 400 s., sis. valokuvaliitteen, ISBN: 978-952-01-0899-1

Ilm. helmikuussa

Lapsen kanssa maailmalla

Kyllikki Villa tuli tunnetuksi kirjailijana, joka teki työ-
tään pitkillä rahtilaivamatkoilla. Kun tytär Saara oli pie-
ni, äiti ja lapsi matkustivat yhdessä. Tämä kirja on koot-
tu Kyllikki Villan päiväkirjoista noilta matkoilta sekä 
Saara Villan kommenteista ja täydennyksistä.

Teoksen matkat sijoittuvat vuosiin 1965–1971. Pisin 
matka alkaa Siperian-junasta ja päätyy Japanin kautta 
Havaijille ja Eurooppaan.  Äidin lokikirja antaa moniulot-
teisen kuvan matkakumppanuudesta, jonka johtotähtenä 
on yhdessä seikkailemisen ja selviytymisen henki. Neu-
vokkuutta ja positiivista asennetta tarvitaan kun jatkolai-
vayhteys antaa odottaa itseään ja rahat ja ruoka uhkaavat 
loppua. Lukija saa seurata, miten koet telemukset ja on-
nen hetket vuorottelevat ja matkalla olemisen elämänta-
pa juurtuu niin äitiin kuin tyttäreenkin.

Kyllikki Villa (1923–2010) oli palkittu ja rakastettu 
kirjailija, suomentaja ja maailmanmatkaaja. Like on jul-
kaissut häneltä aiemmin seitsemän kirjaa.

Saara Villa (s. 1959) on suomentaja, joka on erikois-
tunut pohjoismaiseen kirjallisuuteen.

Kyllikki Villan teoksista sanottua:

”Kaikkien reppureissaajien äitihahmo.” 
– Etelä-Suomen Sanomat

”Villa onnistuu omintakeisella elämänfilosofiallaan 
osoittamaan lukijalle, että elämässä tärkeintä ei ole 

päämäärä vaan itse matka.” 
– Aamulehti

Sonja Hellman

NAISET ILMAN MAATA
Alkuteos: Kvinnor utan land

Suomentaja: Sanna Kangasluoma
Nid., n. 220 s., ISBN: 978-952-01-0906-6

Ilm. maaliskuussa

Viisitoista kertomusta 
maahanmuuttajanaisen elämästä

Maahanmuutto on Suomessa tuore ilmiö muuhun Eu-
rooppaan verrattuna. Meillä maahanmuutto laajassa mi-
tassa alkoi vasta 2000-luvulla. Vuoden 2010 lopussa 4,2 
prosenttia Suomen väestöstä puhui äidinkielenään muuta 
kuin kotimaisia kieliä. Islaminuskoisia on prosentti.

Kirjan viisitoista haastatteluun perustuvaa tarinaa 
nostavat kuuluviin äänen, joka harvemmin onnistuu 
tunkeutumaan julkisuuteen. Maahanmuuttajien elämän-
tarinat kuuluvat naisille, jotka ovat kotoisin yhdeksästä 
eri maasta – mm. kansanmurhan ja joukkoraiskaus ten 
Bosniasta, sisällissodan Somaliasta ja talibanien ajan 
Afganistanista

Myös naisten tilanne Suomessa vaihtelee: on lääkäriä, 
sosiaalityöntekijää ja kielenopettajaa. Samoin on kielitai-
don laita – toiset osaavat hyvin suomea tai ruotsia, jotkut 
eivät vielä lainkaan. Naisten kohtalot ovat koskettavia. 
Ne saavat miettimään, kuinka on mahdollista, että meillä 
on varaa antaa inhimillisten resurssien lojua vuosi kaudet 
kesannolla. Miksei anneta näiden naisten tulla suomalai-
sen yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.

Tarinat luettuaan tietää maahanmuuttajanaisista pal-
jon enemmän kuin jättäytymällä valtamedian varaan. 

Sonja Hellman (s. 1955) Hufvudstadsbladetin toimittaja.

”Sonja Hellmanin kirjan Naiset ilman maata pitäisi 
olla pakollista luettavaa asiaosaisille viranomaisille, 

päättäjille ja populistipoliitikoille.” 
– Borgåbladet & Östra Nyland

K
uva: Laura V

uom
a
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Hannele Tilles & jari ”Dile” Kolanen

TuIKKIVIEN TÄHTIEN VArjOSTA 
 – Alvar Kolasen valokuvia

Nid., n. 300 s., ISBN: 978-952-01-0901-1
Ilm. helmikuussa

Ajankuva 50-, 60- ja 70-lukujen säihkyvästä 
suomalaisesta viihdemaailmasta valokuvaaja 

Alvar Kolasen elämänpituisen 
tuotannon kautta

Alvar Kolanen (1921–2007) oli mainosvalokuvaaja, 
joka kuvasi suomalaisia viihde- ja muotimaailman täh-
tiä 1950-luvulta 1970-luvun puoliväliin. Monet hänen 
kuvistaan ovat iskostuneet suomalaisten tietoisuuteen. 
Kolasen valokuvatuotannon parhaimmistoa esittelevän 
kirjan kuvissa loistavat Olavi Virta, Tapio Rauta vaara, 
Lenita Airisto, Pirkko Mannola, Laila Kinnunen ja Vie-
no Kekkonen, samoin monet myöhemmät mallit, laula-
jat ja bändit. 1960-luvun lopun popparit ja 1970-luvun 
rokkarit ovat myös mukana.

 Alvar Kolasen uraa suomalaisten viihdetähtien pa-
rissa seuranneet Kolasen lapset, Hannele Tilles ja Jari 
”Dile” Kolanen, ovat kirjaprojektin takana. Rinnan Ko-
lasen valokuvien kanssa kulkee Tilleksen teksti, joka 
kuvaa asiantuntevasti, lämpimästi ja humoristisesti 
suomalaisen viihde- ja musiikkimaailman värikkäitä 
persoonia, myrskyisiä käänteitä sekä miestä, joka ikuis-
ti tämän kaiken kamerallaan.

Hannele Tilles (s. 1952) on Lontoossa asuva ekonomi, 
joka vaikuttaa erilaisissa taideprojekteissa.  Hän on jär-
jestänyt veljiensä kanssa seitsemän näyttelyä eri puolilla 
Suomea isänsä valokuvaaja Alvar Kolasen kuvista.

Jari ”Dile” Kolanen (s.1961) on musiikkipedagogi, 
joka on 80-luvulta alkaen soittanut lukuisissa erilaisissa 
kokoonpanoissa, mm. The Nights Of Iguana ja Veeti & 
Elastic Family -yhtyeissä. 

”Paljon kertova ja kulttuurihistoriallisesti 
kiinnostava kokonaisuus.” 

– Aamulehti Kolasen retrospektiivistä

”Haikea trippi kansakunnan muistiin.” 
– Helsingin Sanomat Kolasen retrospektiivistä



Markus uku Laitinen

KATujEN zEN
Sid., n. 300 s., ISBN: 978-952-01-0860-1

Ilm. maaliskuussa

Vapauden veljeskunnan taistelulaulu

Katujen zen on manifesti henkisen vapauden  puolesta. 
Punkista, idän filosofioista, länsimaisten tajunnanlaa-
jentajien teksteistä, reggaesta ja rastafari-ideo logiasta 
ammentava villi ja anarkistinen ajatuskeitos kääntää 
zenbuddhalaisuuden ajatuksia katujen kielelle. Se osoit-
taa, että henkisyyden ei tarvitse merkitä asennetason 
kastroitumista eikä munattomaksi muuttumista. Päin-
vastoin: mielen potentiaalin oivaltaminen tekee elämäs-
tä inspiraation ilotulitusta 24/7.

Markus Uku Laitinen pohtii zenbuddhalaisuuden 
elävää ydintä oman elämäntarinansa valossa. Hän ker-
too, miten selätti päihderiippuvuuden ja masennuksen 
ja ryhtyi kaikkien henkisten häkkien romuttajaksi: ek-
sistentiaaliseksi vapaustaistelijaksi, joka seisoo sisäisillä 
ja ulkoisilla barrikadeilla sydän auki ja tukka tuulessa 
hulmuten. 

Jokaiselta sivulta uhkuva vastustamaton elämänvoi-
ma ja kuvia kumartelematon ote tarttuvat lukijaan. 
Klassisten zentekstien kanssa keskusteleva ja väittelevä 
teos antaa aseita taisteluun sisäisiä sortorakenteita vas-
taan ja tarjoaa helpon väylän zenin pariin.

Markus Uku Laitinen (s. 1979) on reissussa ryvettynyt 
katujen supersankari, henkinen vallankumouksellinen, 
suurisydäminen unelmoija ja perheenisä. Hän on har-
joittanut zazen-istumamietiskelyä 16 vuotta ja omista-
nut elämänsä muiden auttamiselle sekä positiivisen ka-
pinan vaalimiselle. 

jussi Perälä

IKuINEN SÄÄTÖ 
– Helsingin huumemarkkinat 

Nid., n. 300 s., ISBN: 978-952-01-0707-9
Ilm. maaliskuussa

Ikkuna huumeiden myyjien ja käyttäjien 
kaoottiseen arkeen

Populaaritietoteos Ikuinen säätö valottaa pääkaupungin 
huumemarkkinoiden eri tasoilla toimivien ihmisten 
rooleja ja heidän elämäänsä, jota sävyttää jatkuva väki-
valta, riskien otto, syrjäytyneisyys, psyykkiset, fyysiset ja 
sosiaaliset ongelmat, kissa ja hiiri -leikki poliisin kanssa,  
ilmiannot ja ennenaikaiset kuolemat.

Teos näyttää hätkähdyttävällä tavalla syrjäytyneiden 
karun arjen, huumebisneksen hetkellisen jännittävyy-
den, sen kuinka kannattamatonta huumekauppa on 
sekä ihmisten halun avautua laittomista asioista. Piir-
tämällä kokonaiskuvan huumekaupan mekanismeista 
kirja osoittaa, ettei huumeita voi käsitellä vain yksilön 
ongelmana.

Jussi Perälä on valtiotieteiden tohtori, joka sai väitös-
kirjastaan vuoden 2012 Laatua terveyteen -palkinnon. 
Kirja perustuu hänen väitöskirjaa varten tekemäänsä 
kenttätyöhön, havaintoihin ja haastatteluihin. 

Laatua terveyteen -palkintoraati totesi väitöskirjasta:
”Perälä on saanut yhteyden erittäin vaikeasti lähes-
tyttävään ryhmään ja nähnyt sen sisälle.  Hän on 

koonnut arvokkaan aineiston huumeiden  käyttäjien 
ja myyjien sekä poliisin, vankilan ja oikeuslaitoksen 

toiminnasta. (…) Hän onnistuu tuomaan lukijan 
eteen syrjäytymiskierteessä olevien ihmisten maail-

man. Perälän tutkimus pysäyttää ja auttaa näkemään 
lehtiotsikoiden taakse.”
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Ice-T & Douglas Century

ICE-T 
– Gangstan tie Hollywoodin kultasormeksi

Alkuteos: Ice: A Memoir of Gangster Life and Redemption – 
from South Central to Hollywood

Suomentaja: Elina Koskelin
Sid., n. 270 s., ISBN: 978-952-01-0864-9

Ilm. maaliskuussa

Kun Ice-T puhuu, kannattaa kuunnella

Ice-T tunnetaan hiphopikonina ja gangstarapin luojana. 
Televisionkatsojat muistavat hänet draamasarjasta Kova 
laki: Erikoisyksikkö ja elokuvayleisö muun muassa rai-
nasta Määränpäänä Graceland. 

Monilahjakkuuden muistelmat ovat hämmästyttävä 
tarina siitä, miten lainsuojattomasta gangstasta tuli 
kulttuurin kultasormi. Ice-T kasvoi South Centralin 
jengejä kuhisevilla kaduilla ja jäi varhain orvoksi. Suu-
rin osa hänen ystävistään päätyi jo alaikäisenä mullan 
alle tai vankilaan. Ice-T ajautui lain tuolle puolen ja 
tienasi elantonsa ryöstelemällä sekä kaupittelemalla 
huumeita ja varastettua tavaraa. Hän kuitenkin tajusi 
ajoissa muuttaa kurssia ja kanavoi tiiliä murskaavan 
energiansa taiteeseen. Lopulta hän saavutti kansainvä-
lisen maineen muusikkona, tuottajana ja Hollywood-
näyttelijänä.

Hullunrohkeuden puolesta puhuvat muistelmat pal-
jastavat niin katujen kuin Hollywoodinkin maailman 
armottomuuden. Kertomus vilisee ennen kuulemat-
tomia tarinoita tutuista hahmoista, kuten Tupac Sha-
kurista, Chris Rockista ja Flavor Flavista. 

Ice-T (s. 1958) on yhdysvaltalainen gangstarap- ja rock-
muusikko sekä näyttelijä, joka auttaa syrjäytymisvaaras-
sa olevia nuoria ympäri kotimaataan. 

Douglas Century on yhdysvaltalainen kirjailija ja toi-
mittaja.

”Ice-T puhuu koruttomissa, suorapuheisissa muistel-
missaan vapautuneesti ja anteeksipyytelemättä. Ice 

on osuva nimi teokselle, jonka kirjoittaja on jäätävän 
asiallinen hahmo.” 

– Los Angeles Times  

”Hiphopskenen olisi pitänyt keksiä Ice-T, jos hän ei 
olisi itse keksinyt itseään. Muistelmat esittelevät erit-

täin järkevän, suorastaan miellyttävän miehen: gangs-
taräppärin, jota myös vanhemmat voivat rakastaa.” 

– The New York Times Book Review
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Pete Townshend

KuKA OLEN 
– The Whon kitaristin tarina

Alkuteos: Who I am
Suomentaja: Juha Ahokas

Sid., n. 400 s., ISBN: 978-952-01-0801-4
Ilm. helmikuussa

Kitaristipioneerin muistelmat ovat unelmien ja 
painajaisten avioliitto

Pete Townshendin muistelmateos on ollut Ison-Britan-
nian kirjasyksyn 2012 sensaatio. Hypnoottisen vetävästi 
kirjoittava kitaralegenda kartoittaa sekä uransa virstan-
pylväitä että niitä unelmia ja pelkoja, jotka ovat hänen 
elämäänsä muokanneet. Hän päästää lukijan vaelta-
maan kanssaan niin voittoisilla estradeilla kuin alitajun-
tansa ahdistavimmissa kammioissakin.

Pete Townshend ei ole selvinnyt elämästä sielu mus-
telmitta. Lapsena hän joutui hyväksikäytön uhriksi 
ja on sittemmin käsitellyt traumaansa muun muassa 
Tommy-albumilla ja -elokuvassa. Monien muusikoiden 
tapaan hän on kärsinyt alkoholi- ja huumeriippuvuu-
desta ja menettänyt monet samassa koukussa killuneet 
muusikkotoverinsa ennenaikaisesti. Townshendilla 
myös todettiin jo 1970-luvulla kovaäänisen musiikin ai-
heuttama kuulovaurio, joka on tuonut omat haasteensa 
muusikontyöhön. 

Pete Townshend tunnetaan vuonna 1964 perustetun 
The Whon pääasiallisena lauluntekijänä ja hämmästyt-
tävän innovatiivisena rockkitaristina, jonka soundi, 
tyyli ja maneerit ovat vaikuttaneet jo usean sukupolven 
käsityksiin rockmusiikista. 

”Kirjan sävy on maanläheisempi kuin kukaan olisi 
osannut odottaa, ja kirja on rehellisempi kuin yksi-

kään fani olisi uskaltanut toivoa.” 
– Rolling Stone

”Townshendin muistelmat ovat poikkeuksellisen re-
hellinen ja liikuttava yritys saavuttaa sovinto mennei-

syyden ja oman itsen kanssa.” 
– Guardian
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zakk Wylde & Eric Hendrikx

MAAILMANVALLOITuSOPAS
Alkuteos: Bringing Metal to the Children: 

The Complete Berserker’s Guide to World Tour Domination
Suomentaja: Ilkka Salmenpohja

Sid., n. 350 s., ISBN: 978-952-01-0879-3
Ilm. tammikuussa

Mielipuolinen matkaopas 
metallimaailman huipulle

Ristiretki kohti maailmanherruutta alkakoon! Maail-
manvalloitusopas kertoo, miten päästä lavojen valtiaak-
si. Ozzy Osbournen bändissä ja Black Label Societyssa 
soittanut Zakk Wylde jakaa ainutlaatuisia vinkkejä 
muun muassa siitä, missä piilevät musiikkibisneksen su-
denkuopat, miten moshpitistä selviää hengissä ja miten 
keikkabussiin voi rakentaa ampumaradan. Hän kertoo 
häiriintyneitä tarinoita viskinhuuruisista  tihutöistä ja 
itsensäpaljastelusta lavalla, tiputtelee anekdootteja taka-
huoneiden siekailemattomasta sikailusta, havainnollis-
taa opetuksiaan viikinkimytologiasta napatuin esimer-
kein ja paljastaa lavean tien lait. 

Armoitettu koomikko ja pistämätön tarinankertoja 
saa lukijan nauramaan, itkemään, oksentamaan, ehkä 
jopa laskemaan alleen. Osta kirja, tai itke ja osta.

Yhdysvaltalainen Zakk Wylde (s. 1967) on voittanut 
lähes kaikki mahdolliset kitaristipalkinnot. Hän sävelsi 
ja levytti Ozzy Osbournen kanssa moninkertaista plati-
naa myyneitä levyjä ja perusti vuonna 1998 kulttibändi 
Black Label Societyn, joka on kerännyt maailmanlaajui-
sen, ”berserkkeinä” tunnetun fanilegioonan. Toimittaja, 
valokuvaaja ja BLS-berserkki Eric Hendrikx on ollut 
mukana kirjoittamassa yli kymmentä kirjaa ja soittanut 
koko ikänsä.

Zakk Wyldesta sanottua:

”Zakk Wylde on sukupolvensa hienoimpia täysverisiä 
metallikitaristeja. Häntä kovempaa kepittäjää ei 

hevillä löydä.” – Slash

”Jos Zakk Wyldea ei olisi olemassa, hänet pitäisi kek-
siä ja koota eri ruumiinosista kuin Frankensteinin 

hirviö. Randy Rhoadsin kädet liitettäisiin Conan Bar-
baarin vartaloon ja Larry Davidin aivoihin.” 

– Rob Zombie

”Zakkin soitto on kuin maailmanloppu sovitettuna 
kitaralle. Hän synnyttää kitarallaan tuhoisan äänival-
lin, mikä on todellisen kitarasankarin tuntomerkki.” 

– Kerry King
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joel McIver

SLIPKNOT 
Alkuteos: Slipknot:  
All Hope Is Gone

Suomentaja: Sami Heino
Sid., n.  270 s., ISBN: 978-

952-01-0863-2
Ilm. maaliskuussa

Uusmetallin 
pioneeri bändin 

matka painajaisten 
valtiaaksi

Kun Slipknot breikkasi 
90-luvun puolivälissä, se 
oli ainutlaatuinen ilmiö. 
Naamioihin sonnustau-
tuneen bändin imago 
perustui väkivaltaan ja 
kauhuun, ja sen jäsen-
ten nimettömyys  korosti 
musiikin aggressiivi-
suutta. Matkan varrella 
bändin jäsenet ovat paljastaneet kasvonsa ja musiikki on 
muuttunut synkemmäksi. Basisti Paul Grayn yliannos-
tuskuolema vuonna 2010 mullisti  Slip knotin maailman, 
mutta bändi on saanut kriiseistä ja konflikteista niska-
otteen. Yhtye nauhoittaa parhaillaan uutta materiaalia.

Bändihistoriikki kartoittaa vaihtoehtometallijätin 
matkan painajaisten valtiaaksi. Se luotaa myös yhtyeen 
vaikutusta metallimusiikin kehitykseen. 

Vuonna 1995 perustettu Slipknot on saanut arvoste-
tuimpiin musiikkipalkintoihin kuuluvan Grammyn. 
Joel McIver (s. 1971) on kirjailija, muusikko ja rocktoi-
mittaja, joka on julkaissut parikymmentä rockkirjaa. 

Mick Wall

LED zEPPELIN
– Jättiläisten aika (UP)

Alkuteos: When Giants Walked the Earth: 
A Biography of Led Zeppelin

Suomentaja: Petri Silas 
Nid., 535 s., ISBN: 978-952-01-0890-8

Ilm. helmikuussa

Mystinen rockjätti surffaili taivaan ja alisten 
maailmojen välillä

Maailman legendaarisimmalle rockbändille seksi ja 
huumeet olivat polttoainetta, okkultismi kompassi ja 
musiikki kartta aarteen äärelle. Sisäpiiritiedon, lukemat-
tomien haastattelujen ja takaumien verevöittämä Jätti-
läisten aika kertoo bändin tarinan sisältä käsin.

Jimmy Pagen ja Robert Plantin yli parikymmentä vuotta 
tuntenut Mick Wall on Britannian tunnetuimpia rock-
toimittajia ja Classic Rock -lehden entinen päätoimittaja. 
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Lauri Timonen

OHjAAjA MATTI IjÄS 
Nid., n. 650 s., ISBN: 978-952-01-0751-2

Ilm. helmikuussa

Sukellus suomalaisen auteur-ohjaajan uraan

Matti Ijäs (s. 1950) on suomalaisen televisioelo kuvan 
rakastettu mestari. Monet novellimaisista töistä ovat 
kasvaneet osaksi kansallista alitajuntaa. Kaikkien tunte-
mia televisioelokuvia ovat Katsastus, Viimeinen keikka 
ja Painija. Palkittuihin teatterielokuviin kuuluvat muun 
muassa Räpsy ja Dolly, Pilkkuja ja pikkuhousuja, Sokko-
tanssi ja Haaveiden kehä.

Ohjaajan absurdit arkiset yksityiskohdat sekä  vino 
huumori satuttaa ja ilahduttaa. Suuri ymmärrys elämää 
kohtaan tavoittaa tšehovilaisen ilmaisun kirkkauden.

Matti Ijäksen uraa käsittelevä kirja tarjoaa huikeita 
tulkintoja, riemastuttavia tarinoita, yllätyksellisiä näkö-
kulmia ja painavaa ajankuvaa kotimaisen elokuvakult-
tuurin kulisseista. 

Ohjaajan kuudes teatterielokuva Kaikella rakkaudella 
saa ensi-iltansa helmikuussa 2013.

Lauri Timonen (s. 1980) on vapaa toimittaja, kirjailija 
ja ohjaaja joka on työskennellyt pitkään Filmihullu-leh-
den toimitussihteerinä. Timonen on aiemmin julkaissut 
teokset Aki Kaurismäen elokuvat (2006) ja Lähikuvassa 
Matti Pellonpää (2009). 

Henry Wuorila-Stenberg 

HÄMÄrÄN NÄKIjÄ 
Sid., n. 550 s., ISBN: 978-952-01-0893-9

Ilm. helmikuussa

Tunnetun suomalaisen taiteilijan 
arastelematon ja rehellinen omaelämäkerta 

Tällaisia omaelämäkertoja on harvassa: tarkkoja huomi-
oita elämästä, kirkasta, analyyttistä tekstiä ilman profes-
sorisviisastelua, innostavaa kuvausta taiteilijan työsken-
telyn lähtökohdista ja hänen taiteensa taustoista, elävää 
ja kiinnostavaa ajankuvaa suomalaisesta taide-elämästä 
70-luvulta nykypäivään. 

Henry Wuorila-Stenberg (s. 1949) on suomalainen tai-
demaalari, jolle on on myönnetty Suomi-palkinto ja Pro 
Finlandia -mitali. 
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”Kriitikko kirjoitti, että vaikka töissäni esiintyi kristillisiä metaforia,
ei kyse ollut alkuunkaan uskonnosta, vaan juoppojen ja narkomaanien

houreisista kekkereistä Kallion yössä. Hänestä minä mitä ilmeisimmin kuuluin
samaan porukkaan. Olin tästä tarkasta havainnosta tavattoman iloinen.”



Pussy riot 

PuSSY rIOT! 
Punkrukous vapauden puolesta 

Alkuteos: Pussy Riot! A Punk Prayer for Freedom
Suomentaja: Kirsi Luoma

Nid., n.160 s., ISBN: 978-952-01-0889-2
Ilm. tammikuussa

Erään näytösoikeuskäynnin ruumiinavaus

Osa Pussy Riot -ryhmän jäsenistä esitti helmikuussa 
2012 moskovalaisessa kirkossa performanssin, jossa 
Neitsyt Mariaa rukoiltiin vapauttamaan Venäjä Vladi-
mir Putinista. Tästä alkoi venäläisen  oikeuskoneiston 
mielivaltainen näytelmä, jota edelleen seurataan sivisty-
neessä maailmassa.

Punkrukous vapauden puolesta kokoaa yhteen Pussy 
Riotin vangittujen jäsenten kirjeitä ystävilleen,  ryhmän  
nimissä tehtyjä julkilausumia mm. Venäjän ortodoksi-
sen kirkon patriarkalle, otteita oikeuden pöytäkirjoista 
sekä puolustusasianajajien ja syytettyjen loppulausun-
not. Tekstejä rytmittävät Pussy Riotin punkrunot, ja 
kirjan päättävät tunnettujen taiteilijoiden kannanotot 
ryhmän – ja taiteen vapauden – puolesta.

Kirjoitukset todistavat karmivasti Venäjän oikeus-
valtion rappiosta. Oikeus hallinnon arvosteluun ja 
rakentavaan kritiikkiin on tukahdutettu tehokkaasti. 
Kolmesta nuoresta naisesta on tehty varottava esimerk-
ki Venäjän lakien vastaisesti. Heitä syytetään ihmisten 
uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta. Ironista on, 
että vangitut naiset ovat tunnustuksellisia ortodokseja.

Pussy Riot on venäläinen feministinen, poliittisten akti-
vistien muodostama kollektiivi ja punkbändi. 

Stephen F. Cohen 

GuLAGISTA SELVINNEET 
Alkuteos: The Victims Return. 

Survivors of the Gulag After Stalin
Suomentaja: Petri Stenman

Nid., n. 260 s., kuv., ISBN: 978-952-01-0876-2
Ilm. maaliskuussa

Miten Gulagin uhreja kohdeltiin 
Neuvostoliitossa ja Venäjällä

Stalinin hirmuhallintoa on kutsuttu toiseksi holokaus-
tiksi, ja sen vankileirien saaristoon hukkui miljoonia 
ihmisiä. Aleksander Solženitsynin, Eugenia Ginzburgin 
ja muiden kirjailijoiden leirikuvausten ansiosta vanki-
leirien kauheudet ovat tulleet tutuiksi koko maailmalle. 

Stephen F. Cohenin Gulagista selvinneet ei ole Gula-
gin historia vaan sieltä hengissä selvinneiden historia. 
Stalinin kuoleman jälkeen suurin osa leireistä puret-
tiin ja vangit alkoivat palata neuvostoyhteiskuntaan. 
Hruštšovin aikana uhrit tai heidän lapsensa hyväksyt-
tiin, mutta Brežnevin aikana heitä alettiin taas vainota. 
Monille ainoaksi vaihtoehdoksi normaalielämään tuli-
kin paradoksaalisesti liittyä kommunistipuolueeseen. 
Sama meno on jatkunut Venäjälläkin, missä Putinin 
suhtautuminen leirimenneisyyteen ja siitä muistutta-
viin ihmisiin on ollut vähättelevä. 

Cohen tuntee useita ”zekejä” eli leirivankeja ja heidän 
jälkeläisiään. Henkilökohtainen ote ja runsas kuvitus 
tuovat tämän salatun tragedian todella lähelle lukijaa.

Stephen F. Cohen on johtava Neuvostoliiton ja Venä-
jän tutkija ja tuntija sekä New York Universityn alan 
 professori. Hän on kirjoittanut useita kirjoja ja lukemat-
tomia artikkeleita aiheesta. 
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jarmo Pykälä 

SuOMALAINEN ASEKAuPPA
Nid., n. 200 s., ISBN: 978-952-01-0915-8

Ilm.toukokuussa

Suomi: rauhanvälittäjä ja asekauppias

Kansainväliset asemarkkinat ovat globaalia toimintaa, 
jossa Suomi on yksi maa muiden joukossa. Armeija osti 
kranaatteja Singaporesta, ja täältä tunnettujen asesala-
kuljettajien laiva jatkoi matkaansa Kolumbiaan. Patrialla 
oli rypäleaseiden kehitysohjelma yhdessä espanjalaisen 
asetehtaan kanssa ja sieltä samoja ammuksia kävi osta-
massa Muammar Gaddafi.

Kirja kertoo suomalaisesta asekaupasta niin politii-
kan, talouden ja maanpuolustuksen kuin asevalvonnan 
näkökulmista. Se paljastaa väärinkäytöksiä, mutta pyr-
kii myös selittämään miksi  ongelmiin ei ole puututtu. 
Suomen asekauppaa ei ole tutkittu lainkaan lähes 20 
vuoteen. Sinä aikana suomalaiset aseyritykset ovat 
siirtyneet kansainväliseen omistukseen ja yhä suurem-
pi osa asekaupasta on korkeaa turvallisuusteknologiaa 
myyvää globaalia yritystoimintaa.

Kansainvälisen asekaupan ongelmakohtiin on yritetty 
puuttua, mutta suurvallat ovat vesittäneet pyrkimykset 
vedoten omiin etuihinsa. Suomalaiset aseyritykset eivät 
nekään ole olleet viattomia sivustakatsojia. Vaisala myi 
sotasäähavaintoteknologiaansa Irakin ja Iranin sodassa 
molemmille osapuolille ja nyt se kauppaa sitä Intialle 
ja Pakistanille. Kauppoja varmistetaan maksamalla lah-
juksia ja siitä mistä Sisu aloitti, Patria ja Stena jatkoivat. 

Kirjaan haastatellut asiantuntijat toteavat, ettei mi-
kään muutu, ellei päättäjille jää käteen savuavaa asetta. 
Tämä teos todistaa valvonnan pettäneen liian monta 
kertaa.

Kirjan on kirjoittanut yhteiskuntatieteiden maisteri Jar-
mo Pykälä. Hän työskentelee asekaupan tutkijana ja 
tutkimusverkoston johtajana SaferGlobe Finlandissa. 
Hän on ollut toimittamassa useita Suomen asevientiä 
koskevia raportteja ja ensimmäistä eettisen sijoittami-
sen selvitystä. Pykälän tekemää tutkivaa journalismia on 
julkaistu useissa medioissa. Artikkelit ovat paljastaneet 
niin Patrian kranaatinheitinkaupat Saudi-Arabiaan kuin 
Suomen armeijan omaisuuden yksityistämisen taustalla 
tapahtunutta kähmintää.

Barry Sanders 

MILITArISMI VS. YMPÄrISTÖ
– tuhoavatko sotilaat maapallon sotimattakin? 

Alkuteos: The Green Zone: 
The Environmental Costs of Militarism

Nid., n. 200 s., ISBN: 978-952-01-0914-1
Ilm.huhtikuussa 

Sotaa maapalloa vastaan

”Kauhistuttava totuus on tämä: vaikka kaikkien ih-
misten, autojen ja tehtaiden päästöt yhtäkkiä laskisivat 
nollaan, maailma suuntaisi silti täyttä vauhtia kohti 
täydellistä tuhoa – ja tähän on yksi suuri syy. Asevoi-
mat tuottavat jo itsessään tarpeeksi kasvihuonekaasuja 
saattaakseen koko maapallon pienine ja suurine asuk-
kaineen sukupuuton vaaraan.”

Barry Sandersin uudessa tutkimuksessa tarkastel-
laan yksityiskohtaisesti Yhdysvaltojen armeijan ja 
 sotatoimien ympäristövaikutuksia. Tarkastelussa on 
USA:n turvallisuuspolitiikan sosiaalisten ja taloudel-
listen vaikutusten ohella täysin uudenlainen näkökul-
ma. Sandersin mukaan sotilaalliset toimet päästöineen, 
radioaktiivisine jätteineen ja muine ympäristöä vahin-
goittavine seurauksineen ovat merkittävin yksittäinen 
tekijä maailmanlaajuisessa ympäristökatastrofissa.

Militarismi vs. ympäristö perustuu armeijan julkai-
semista tai vuotamista asiakirjoista poimittuihin tutki-
muksiin. Tämä on ensimmäinen kirja, joka perusteelli-
sesti tarkastelee militarismin ja ekologisen tuhon välistä 
suhdetta. 

Barry Sanders on ollut kahdesti ehdolla Pulitzer-pal-
kinnon saajaksi, ja hän on julkaissut aiemmin  yksitoista 
teosta.
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Kimmo Miettinen
SuKuviha - iMaTRa i
Helmikuu
ISBN: 978-952-01-0924-0

Mikael Niemi
vedeN vieMää
Alkuteos: Fallvatten
Suomentaja: Jaana Nikula
Maaliskuu
ISBN: 978-952-01-0921-9

Pussy Riot
PuSSy RioT! PuNKRuKouS 
vaPaudeN PuoleSTa
Alkuteos: Pyssy Riot! A Punk Prayer 
for Freedom
Suomentaja: Kirsi Luoma
Helmikuu
ISBN: 978-952-01-0918-9

Cheryl Strayed
villi vaelluS
Alkuteos: Wild – From Lost to 
Found on the Pacific Crest Trail
Suomentaja: Kirsi Luoma
Huhtikuu
ISBN: 978-952-01-0919-6

Pete Townshend
KuKa oleN –  
The WhoN  
KiTaRiSTiN TaRiNa
Alkuteos: Who I am
Suomentaja: Juha Ahokas
Maaliskuu
ISBN: 978-952-01-0920-2

M. J. McGrath
luMiPoiKa 
Alkuteos: The Boy in the Snow
Suomentaja: Anu Turunen
Huhtikuu
ISBN: 978-952-01-0922-6

Charlie huston
KalMaSiivouKSeN 
SalaTTu TaiTo
Alkuteos: The Mystic Arts of 
Erasing All Signs of Death
Suomentaja: Einari Aaltonen
Huhtikuu
ISBN: 978-952-01-0923-3

Pönötätkö mieluummin ePUBissa kuin selailet manuaalista kirjaa?
Ratkaisu löytyy Liken särmästä sähkökirjasta.

Marja Björk
PoiKa 
Huhtikuu
ISBN: 978-952-01-0917-2

eP
UB

ladislaus löb
SoPiMuS SaaTaNaN KaNSSa
Alkuteos: Dealing with Satan
Suomentaja: Tytti Heikkilä
349 s., tammikuu
ISBN: 978-952-01-0912-7

Simon lelic
KaTKeaMiSPiSTe 
Alkuteos: Rupture
Suomentaja: Terhi Kuusisto
298 s., maaliskuu
ISBN: 978-952-01-0911-0

Marja Björk
PuuMa 
203 s., maaliskuu
ISBN: 978-952-01-0910-3

Peter Guralnick
NuoRi elviS – viiMeiNeN JuNa MeMPhiSiiN
Alkuteos: Last Train to Memphis: The Rise of Elvis Presley
Suomentaja: J. Pekka Mäkelä
499 s., huhtikuu
ISBN: 978-952-01-0907-3

Peter Guralnick
elviS: GRaCelaNd
Alkuteos: Elvis: Graceland
Suomentaja: J. Pekka Mäkelä
381 s., toukokuu
ISBN: 978-952-01-0908-0

dmitri Gluhovski
MeTRo 2033 
Alkuteos: Metro 2033
Suomentaja: Anna Suhonen
591 s., helmikuu
ISBN: 978-952-01-0886-1

ilkka Mattila (toim.)
eläKeläiSeT –  
SuuRi SuoMalaiNeN 
JuoPoTTeluKiRJa
240 s., huhtikuu
ISBN: 978-952-01-0891-5

Jasmin darznik
iRaNilaiNeN TyTäR
Alkuteos: The Good Daughter
Suomentaja: Anu Nyyssönen
336 s., toukokuu
ISBN: 978-952-01-0909-7
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HEI NÖrTTI, MIHIN OLET MENOSSA?
LIITY LIKEN LuKujOuKKOIHIN!!!

http://www.facebook.com/likekustannus https://twitter.com/LikeKustannus

Tarkasta Liken edistykselliset mobiilisivut älykkäällä 
puhelimellasi osoitteessa m.like.fi

Vaihtuvat etukupongit takaavat kirjaostojen jälkeen 
myös soppaa ja särvintä pöytään.

Alkavatko samat naamat kyllästyttää?  
Ei hätää, apu on Likellä.

Like Armyn Facebook-sivu liittää sinut 
popterrorismin eliittijoukkoihin.

w w w . l i k e . f i

Liken liukuhihna tekee lopun modernin kaupunkiketun aivopaineista. Lue 
kulttuurisissien luku- ja menovinkit ja elä onnellisena elämäsi loppuun saakka:


