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Epävarmoina aikoina on luonnollista 
keskittyä välttämättömiin perusasioihin: 
terveyden vaalimiseen ja turvallisuuden 
tunteen vahvistamiseen sekä siihen, että 
ruokaa, juomaa ja puhdasta ilmaa riittää. 
Tästä saimme kaikki odottamatonta ko-
kemusta kuluvan vuoden keväällä ja nyt, 
syksyn pimetessä, toistamiseen; pikkui-
nen koronavirus ei näytä ottavan lannis-
tuakseen.

Siitä, että arkielämämme pelkistyi vält-
tämättömimpään, seurasi havainto kii-
reisen ja suorituskeskeisen arjen monista 
tarpeettomuuksista. Kirjaa ei voi syödä 
eikä juoda, eikä sen avulla voi puhdistaa 
huoneilmaa, mutta sen äärelle voi rau-
hoittua, sen parissa voi viihtyä ja siitä voi  
oppia. Samalla kun arjen rytmi useimmil-
la hieman tasoittui, halu tarttua hyvään 
kirjaan madaltui entisestään.

Luotamme edelleen siihen, että hyvä  
kirja löytää tiensä sekä kirjastojen  
palveluja käyttävien lukijoiden nautitta-
vaksi että kirjakauppojen hyllyille laa-
dukkaita uutuuksia ja kestäviä klassikkoja 
etsivien ostajien ulottuville. Julkaisem-
me tammi-toukokuussa 2021 yhteensä 
20 nidettä: romaaneja, novelleja, runo- 
kokoelmia ja lastenkirjoja sekä monipuo-
lisen valikoiman tietokirjoja – unohtamat-

Kevättä kohti 
– koronasta 
huolimatta

ta nobelrunoilija Louise Glückin runoja 
sisältävän Merenvaahdon palatsin uusin-
tapainosta.

Voit tutustua tarjontaamme näillä ulkoa-
sultaan uudistuneen katalogimme sivuil-
la. Tekijöiden joukossa on sekä asemansa 
vakiinnuttaneita kirjailijoita uutuusteok-
sillaan että lahjakkaita debytantteja ja eri 
tiedonalojen asiantuntijoita. Muutamista 
teoksistamme julkaisemme myös e- ja ää-
nikirjoja, joiden esittelyt löydät niin ikään 
tästä julkaisusta.
 
Äänikirjoissa kehitämme myös täy-
sin uutta, kirjaan musiikkia ja varta  
vasten tuotettua äänimaisemaa yhdistävää  
konseptia: kuunnelmakirjaa. Avaamme 
sarjan julkaisemalla joulukuussa viime-
vuotisen romaanidebytantin, Laura Laak-
son Mrs. Milkywayn kuunnelmakirjaver-
sion.

Vesa Tompuri, kustantaja
+358  50 591 6059
vesa@aviador.fi
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LOUISE GLÜCK

Esseitä amerikkalaisuuden ytimestä
Vuoden 2020 kirjallisuuden Nobelin palkinnon saaja Louise Glück aloitti julkaisevana kir-
jailijana jo vuonna 1962. Uran  huipentanutta Nobelia edelsi nimitys Yhdysvaltain Päärunoi-
lijaksi vuonna 2003 ja alkuvuodesta 2020 myönnetty Tomas Tranströmer -palkinto.

Laajan ja korkeatasoisen runotuotantonsa lisäksi Glück tunnetaan myös hienona esseistinä. 
Kokoelmassaan Esseitä amerikkalaisuuden ytimestä hän käsittelee sekä amerikkalaisen kult-
tuurin syviä ominaispiirteitä että yleismaailmallisia aiheita. Tuore nobelisti ottaa käsittelyyn-
sä myös romaanitaiteen ja esittää analyysinsa tarinoiden kertomisen perimmäisestä luonteesta.

Tässä kirjassaan Glück ottaa lukijan mukaansa matkalle pohtimaan, miksi onnellisuuden 
kaipuuseen liittyy myös pelon tunteita. Hän pohtii myös nykyihmisen vieraantumisen tunto-
ja sekä kirjallisuuden ikiaikaista koston teemaa. Kaiken tämän hän tekee myyteistä ja klassi-
sesta kulttuurista ammentavalla näkemyksellä ja sanataiteilijan herkällä vaistolla.  

Louise Glückin suomennettuja runoja sisältyy antologiaan Merenvaahdon palatsi (Aviador, 
2019), ja hänen runokokoelmansa Uskollinen ja hyveellinen yö ilmestyy Enostonelta mar-
ras-joulukuun vaihteessa 2020 

Nobel-komitea perusteli New Yorkissa vuonna 
1943 syntyneen Glückin valintaa vuoden 2020 kir-
jallisuusnobelistiksi tämän ”erehtymättömästä ru-
nollisesta äänestä, joka koruttomalla kauneudellaan 

Ovh 32,50 €  /  Sivumäärä: 220
Esseekokoelma  /  Suom. Jussi Niemi ja 
Bo Pettersson  /  ISBN 9789523810105
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2021 
Sidottu, kovakantinen  /  Kl 84.2

ESSEEKOKOELMAT

NOBEL 2020
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Merenvaahdon palatsi
– Louise Glück ja muita yhdysvaltalaisia nykykirjailijoita

Aviador julkaisee toisen painoksen runokokoelmasta Merenvaahdon palatsi. Teos sisältää 
vuoden 2020 kirjallisuusnobelisti Louise Glückin ensimmäiset suomeksi julkaistut runot. 
Teos tuo suomalaisten lukijoiden ulottuville muun muassa myös James Schuylerin (1923–
1991), John Ashberyn (1927–2017) ja Terrance Hayesin (s. 1971)  hienointa ja aikaa kes-
tävintä runoutta.

”Hän etsii yleismaailmallista ja niin tehdessään hakee inspiraatiota myyteistä ja klassisista 
aiheista”, Nobel-komitea perusteli New Yorkissa 1943 syntyneen Glückin valintaa vuoden 
2020 kirjallisuusnobelistiksi. Ja jatkoi, että Glück palkittiin ”erehtymättömästä runollisesta 
äänestään, joka koruttomalla kauneudellaan tekee yksilöllisestä elämäntavasta universaalia.” 
 
Runojen valinnasta, suomentamisesta ja toimittamisesta vastaa Anni Sumari. 

RUNOT

Ovh 29,50 €  /  Sivumäärä: 200  /  Esseekokoelma
ISBN 9789523810037  /  Ilmestymisaika: Lokakuu 2020 
Sidottu, kovakantinen  /  Kl 84.2

ANNI SUMARI
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JUKKA PAAKKI

Mannerheim:
Tuntematon golfari
Suomalaiset tietävät marsalkka Mannerheimin elämästä kaiken 
tietämisen arvoisen – vai tietävätkö sittenkään? Ennen Jukka  
Paakin romaania Mannerheim, tuntematon golfari hyvin harva tiesi, että kirjan  
päähenkilö pelasi Suomen itsenäisyyden alkuvuosina aktiivisesti golfia muun muassa  
Ranskan  Rivieralla ja Tšekkoslovakian Karlovy Varyssa.

Romaanin tosipohjaiset tapahtumat sijoittuvat Mannerheimin kylpylälomille Keski- 
Eurooppaan, 1910- ja 1920-lukujen vaihteeseen. Koska kyseessä on fiktiivinen romaani, lu-
kijan herkulliseksi tehtäväksi jää pohtia, mikä Paakin asiantuntevassa ja taitavasti rakenne-
tussa romaanissa on täsmällistä faktaa ja mikä kirjailijan mielikuvituksen tuotetta periaatteella 
”näinhän olisi voinut tapahtua”. Romaani antaa myös historiallisen perspektiivin golfin peluuseen.

Jukka Paakki (s. 1955) on työskennellyt Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen pro-
fessorina. Tästä erikoisalastaan hän on kirjoittanut runsaasti artikkeleita ja kirjoja. Lisäksi 

Ovh 31,50 € / Sivumäärä: 240
Romaani / ISBN 9789527347935
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2

Kun hänen golfistaan ovat kadonneet 
sekä swingi että itseluottamus, on tappio 
von der Goltzia vastaan täysin varma ja 
yhtä varmaa on kreivitär Łubieńskan 
menettäminen. Mannerheim pelkää, 
että hänen pelinsä on pelattu.

ROMAANIT

”

hän on kirjoittanut golfista blogeja, lehtiartikkeleja ja no-
vellikokoelman. Hän on syntyisin Ruokolahdelta ja asuu 
Vihdissä.



NATALIA KIVIKKO

Punavuoriefekti
Vuoden hulvattomin meta-autofiktio!

Kuvia kumartamaton, hersyvä Punavuoriefekti kertoo kirjailijas-
ta, joka päättää kirjoittaa menestyvän autofiktion. Sietämättömän 

Ovh 28,90 €
Sivumäärä: 220
Romaani
ISBN 9789527347904
Ilmestymisaika: Tammikuu 2021;
myös e-kirjana  /  Sidottu, kovakantinen
Kl 84.2

kevyt etelähelsinkiläinen eksistenssi saa kolauksen, kun päähenkilö joutuu pakon edessä 
muuttamaan Punavuoresta ja kohtaamaan värittömän lähiöelämän silmästä silmään.  
Kuohuviini  vaihtuu  lonkeroon, eikä halvan tupakan hajua pääse karkuun edes kodin seinien 
sisällä.

Teos kysyy, voiko luokan riisua ja jättää taakseen kuin koinsyömän ja vienosti virtsaisen  
neuleen. Romaani analysoi viiltävällä tarkkuudella aikamme megatrendejä ja luokkaraja- 
aitojen  yli sukkelasti hyppivän urbaanin ihmisen mielenliikkeitä. Punavuoriefekti on 
rehellinen kuvaus luokasta, 2000-luvun työläisyydestä ja taiteilijuudesta – sekä tietysti 
autofiktion kirjoittamisesta.

Alkujaan eteläsavolainen, sittemmin punavuorelaistunut Natalia Kivikko on vapaa kirjaili-
ja. Hän on opiskellut kirjallisuustiedettä Helsingin yliopistossa ja kirjoittamista Kriittisessä 
korkeakoulussa. Punavuoriefekti on Kivikon 
viides romaani, jolla hän valtaa täysin  
uudenlaisen nurkan helsinkiläisen kirjallisuuden 
Vantaanjoesta. Kiitetty ja suitsutettu sanataituri  
on rikastanut kirjallisilla opeillaan myös monen 
kirjailijanalun opintietä.
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JUKKA PAKKANEN

Tule syyskuu!
Helsinki – Bergamo 2020

Pandemia riehuu Italiassa. Suomalainen toimittaja 
Johan kantaa huolta vanhasta ystävästään, johon 
hän ei ole ollut yhteydessä aikoihin. Gianni ker-
too vastauskirjeessään heidän yhteisen ystävänsä 
kuolleen. Surumielisissä, elämän syviä kysymyksiä 
pohtivissa kirjeissään ystävykset palaavat yhteisiin 
muistoihin: jalkapallo-otteluihin ja hienoihin kes-
kusteluihin Bergamon illassa kauan sitten. 

Johan haaveilee tulevaisuuteen sijoittuvasta ro-
maanista, kirjoittaakin sitä katkelmittain. Leskeksi 
jääneenä hän potee yksinäisyyttä, ja hänelle riittää 
yksinkertainen liikunta ja kirjoittaminen sekä mini-
mimäärä ihmiskontakteja. 

Jukka Pakkasen (s. 1942) uutuuteos on tekijänsä 
17. romaani. Lisäksi hän on julkaissut kahdeksan 
novellikokoelmaa sekä omaelämäkerran, näytelmiä 
ja kuunnelmia.

Ovh 29,50 € / Sivumäärä: 120
Kirjeromaani / ISBN 9789523810020
Ilmestymisaika: Maaliskuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2

MAURI NEST

Controller – 
deittimurhaajan jäljillä

Lukijaa taitavasti pihdeissään pitävä esikoisdekkari 
Controller – deittimurhaajan jäljillä sijoittuu tunte-
mattomaan eteläsuomalaiseen kaupunkiin 2000-lu-
vun ensimmäisen vuosikymmenen lopulle, aikaan 
jolloin internet tunkeutui suomalaisten arkeen. 
Moni yksinäinen ja vaihtelunhaluinen käyttää deit-
tipalveluita, niin myös Mauri Nestin rikosromaa-
nin henkilöt. Kirjailija kuljettaa tarinaa usean henki-
lön näkökulmasta lukijan suureksi tyydytykseksi ja  
liikaa paljastamatta. Mukana on poliisin näkö-
kulma, mutta myös rikoksen uhrin ja rikoksesta 
epäiltyjen kokemus tapahtumista rikoksen ja sitä  
seuraavien viikkojen aikana.

Mauri Nest (s.1953) on toiminut aiemmin muun 
muassa sivistysjohtajana ja kansalaisopiston rehto-
rina sekä luovan kirjoittamisen ohjaajana. Hän on 
julkaissut aiemmin muun muassa näytelmän Nais-
ten matka sekä tieto- ja oppikirjoja. Hän asuu Tam-
pereella.

Ovh 28,50 € / Sivumäärä: 240
Rikosromaani / ISBN 9789527347874
Ilmestymisaika: Toukokuu 2021; myös e-kirjana
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2
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”

MARIJA VANTTI

Älä koske perhosen siipiin
– Uuno Kailaan elämä ja kuolema

Älä koske perhosen siipiin on ensimmäinen elämä-
kerta traagisen elämän eläneestä Suomen itsenäi-
syyden alkuvuosien keskeisestä runoilijasta Uuno 
Kailaasta. Kerronnan aikamuotona on historial-
linen preesens, ja elämäkertomus etenee Kailaan 
sisäisen kokemusmaailman kautta. Elämäkerran 
kirjoittaja Marija Vantti on paneutunut aihee-
seensa perusteellisesti. Hän on vieraillut Kailaan 
kuolinkaupungissa Nizzassa useamman kerran, ja 
kirjailija jopa muutti Kailaan syntymä- ja koulu-
paikkakunnalle Heinolaan. Kailaan kokemusmaail-
maan sukeltaminen luo elämäkerran tunnelman ja 
kuljettaa sen dramaattisia käänteitä aina runoilijan 
viimeiseen hengenvetoon saakka.  

Heinolassa asuva Marija Vantti (s. 1953) on taus-
taltaan historioitsija, tietokirjailija ja kirjoittaja-
kouluttaja. Hän on julkaissut aiemmin 21 kirjoitta-
maansa tai toimittamaansa teosta ja ohjannut satoja  
kirjoittajia julkaisukynnyksen yli. 

Ovh 31,80 € / Sivumäärä: 270
Elämäkerta / ISBN 9789527347867
Ilmestymisaika: Helmikuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 86.2

ELÄMÄKERRAT

”Näen kaukaa kirkkaan 
valojuovan, valo lähenee, 
voimistuu, täyttää vähi-
tellen koko sairashuonee-
ni. Vaunut lähestyvät, ne 
lentävät hieman huojuen, 
lentävät läpi taivaan si-
nen… Aurinkovaunut! 
Ne suurenevat silmissäni, 
häikäisevä valo ympäröi 
minut ultralämmöllään, 
vilunväristykseni kaik-
koavat. Tunnen lapaluit-
teni kohdalla jonkinlaista 
nytkähtelyä, autuaallinen 
lämpö ja hiljaisuus ympä-
röivät minut.”



Esikoisromaaniaan Okulovulva viimeistelevä 
Aura Sevón on ehtinyt elämässään moneen, 
ja usein Ranska ja erityisesti Pariisi on ollut 
hänen elämänsä käännekohtien näyttämönä. 
Pariisi oli suuntana, kun hän kävi ulkomailla 
ensi kertaa yksin – vain 17-vuotiaana. 

”Ranskaan ja ranskan kieleen tutustuin jo 
aiemmin, kun nuorena harrastin intohimoi-
sesti voimistelua ranskalaisen valmentajan 
johdolla. Sittemmin olen opiskellut kieltä li-
sää, myös yliopistossa ja vaihto-opiskelijana 
Normandiassa. Viime vuonna siirsin väitös-
tutkimukseni Pariisiin ja asetuin Ranskaan 
pysyvämmin, ja sitä päätöstä en ole katunut.”

6

Sevón kertoo jakavansa tällä hetkellä aikansa 
fiktiokirjoittamisen, suomentamisen ja tutki-
mustyön kesken. Esikoisromaaniaan hän 
kuvailee autofiktiiviseksi feministitutkijan 
teokseksi, jossa aistitieto, ruumiillisuus ja 
älyllisyys kiertyvät toisiinsa fluidilla otteella. 
Romaani koostuu kahdesta osastosta, jois-
ta ensimmäisessä limittyvät tyttären ja isän 
näkökulmat; jälkimmäisessä puhuu tytär, ja 
siinä sukelletaan muun muassa unohdettujen 
kirjailijanaisten maailmaan. 

”Haluan teoksessani myös purkaa kirjalli-
suuden sisäisiä turhantärkeitä hierarkioita. 
Siihen varmasti vaikuttaa eläminen ranska-

Aura Sevón kulki pitkän tien 
Paraisilta Pariisiin

ROMAANIT
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AURA SEVON

Okulovulva

laisessa kulttuurissa, jossa pidän siitä, ettei 
kaikkea tarvitse aina sanoa vakavan harki-
tusti. Tämä ei tarkoita, etteikö romaanissa-
ni olisi syvyyttä ja ettenkö olisi kirjoittanut 
sitä niin hyvin kuin kykenen. Kuusi ja puoli 
vuotta siihen on mennyt muiden töiden ohes-
sa, ensi vuonna se saadaan vihdoin julki”, 
Aura kertoo.

Punkbasistista kirjailijaksi
Aura Sevón hylkäsi  liian suorituskeskeiseksi 
muuttuneen kilpavoimistelun 14-vuotiaana ja 
vaihtoi permannon soittolavaan ja punkbän-
din basistinpestiin. Samaan aikaan alkoi kas-
vaa kiinnostus kirjallisuuteen, ja lukioikäise-
nä syntyi pöytälaatikkoon myös runoja. 

”Se juontaa siihen, että äitini luki iltaisin sis-
kolleni ja minulle paljon ääneen. Koen kie-
lessä mielekkääksi rytmin ja soinnillisuuden, 
joka korostuu ääneen luettaessa. Esikoisro-
maaniani voisi kutsua vaikkapa lyyriseksi 
esseeromaaniksi, jossa tutkin omakohtaisesti 
naiskatsetta ja etäännyttävän ironian kautta 
mieskatsetta. Aistimellisuus ja ruumiillisuus 
kiinnostavat minua, ja se välittyy myös kir-
jasta.”

Aura Sevónia voisi pitää paitsi kirjallisuuden 
moniottelijana myös residenssikirjoittamisen 
konkarina. Okulovulva syntyi vaiheittain nel-
jässä eri residenssissä: Rodoksella, Visbyssä, 
Pariisissa ja eteläranskalaisessa Arlesissa.

Aura Sevónin esikoisromaani Okulovulva on teos naiskatseesta. Syvän henkilökohtainen ja 
yhteiskunnallinen liukenevat toisiinsa erottamattomasti, kun romaanin naiskatsetta tutkiva 
päähenkilö koettelee rajojaan katselemalla feministinä pornoa sekä pohtimalla suuria eettisiä 
kysymyksiä kohdunulkoisesta raskaudesta mainoskielen ylivaltaan. Sen kollaasimainen, ko-
rosteisen visuaalinen tyyli hyödyntää suvereenisti modernin romaanin mahdollisuuksia – sekä 
lyriikan että esseen keinoja käyttäen.

Aura Sevón (s. 1981) on julkaissut suomennoksia eri-
tyisesti ranskankielisestä kirjallisuudesta ja valmiste-
lee Pariisin ja Turun yliopistolle väitöskirjaa sukupuo-
lentutkimuksessa ja kirjallisuustieteessä. Hän asuu ja 
työskentelee Pariisissa.

Ovh 30,85 € / Sivumäärä: 220
Romaani / ISBN 9789527347898
Ilmestymisaika: Maaliskuu 2021; myös e-kirjana
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2

ROMAANIT
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Runoilijoiden kohtaaminen yhdisti 
ja lämmitti

Toukokuussa 80 vuotta täyttänyt Jyrki 
Pellinen kirjoittaa edelleen päivittäin. 
Tänä vuonna hän kävi myös studios-
sa lukemassa runojaan. Sessiossa olivat 
mukana myös huilisti Juhani Aaltonen 
ja toinen huipputason jazzmuusikko, ki-
taristi Raoul Björkenheim. Yhteistyön 
tulokset ilmestyvät marraskuussa 2020 
kirjallisena äänilevynä nimeltä Pitkät 
kynttilät, lyhyet päivät. Julkaisu sisältää 
Pellisen runoja esikoisteoksesta Näistä 
asioista tänä vuonna kirjoitettuun runoel-
maan Ottaa lintu kynän keveän – ja myös 
pätkän hänen Sibelius-Akatemiassa aika-
naan koulittua Chopin-soittoaan. 

Samoihin aikoihin Aviador Kustannus 
solmi sopimuksen 20-vuotiaan riihimä-
keläisen runoilija Aleksi Wileniuksen 
kanssa hänen tammikuussa 2021 ilmes-
tyvästä kokoelmastaan Z. Runoilijat ta-
pasivat viime kesänä Helsingissä. Alek-
si aloitti lukemalla tuoreimpia runojaan. 
Yllätyksellisiä ja tuoreita kielikuvia, 
omaäänistä puhetta, Z-sukupolven tun-
toja tiivistetysti - tämän päivän nuoren 
”mitätapahtuutodella”? Pellinen kuunte-
lee, poimii sanoja kuulemastaan, rohkai-
see ja muistuttaa myös siitä, ettei kuvia 
aina tarvita paljon, ja lukee sitten omia 
suunnilleen Aleksin ikäisenä kirjoitta-
miaan runoja.

”Kyllä Te olette lyyrikko”  

Jyrki Pellinen palaa muistoissaan runoi-
lijantaipaleensa alkuhetkiin, 1950-60-lu-
vun vaihteeseen, jolloin hänestä tuli yli-

oppilas ja maailma kävi kylmää sotaa. 
Pellisen oma kylmä sota oli hänen mu-
kaansa taistelua yksinäisyyttä vastaan, 
yksinäisyyttä jonka keskelle hän huoma-
si joutuneensa, kun ”kaikki” loppui; ei 
ollut enää koulun ja kavereiden yhteisöä, 
vain hän.

”Lähetin sitten Otavalle runoja. Tuomas 
Anhava pyysi tapaamiseen, katsoi minua 
vahvojen lasiensa läpi ja sanoi: Kyllä Te 
olette lyyrikko!”

Tästä käynnistyi mittava tuotanto, jota 
Pellinen on Z-sukupolven syntymän 
ajoista lähtien julkaissut joko itse tai en-
simmäistä kustantajaansa pienempien 
kustantajien kautta. Aviador Kustannus 
on julkaissut edellä mainitun kirjallisen 
äänilevyn lisäksi Pelliseltä proosateokset 
Fenomenologinen aurinkokävely, Aurin-
gon silmä ja Amfiteatteri sekä runokirjan 
Venäjän kaivattu aika.

Pellinen on sekä runoissaan että proo-
sassaan täysin jäljittelemätön taiteilija. 
Esikuvansa on Jyrkilläkin silti ollut, jois-
ta hän mainitsee monesti suomenruotsa-
laiset modernistit Gunnar Björlingin ja 
Rabbe Enckellin, suomennetuista lyyri-
koista Fernando Pessoan.

Aleksi Wilenius puolestaan vannoi ”nuo-
rena” Risto Rasan nimiin, sittemmin 
muun muassa Arto Mellerin. Munkki-
niemen kohtaamisen jälkeen hän on val-
mis liittämään esikuvien joukkoon yhden 
lisää: Jyrki Pellisen.

RUNOT
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ALEKSI WILENIUS

Z
Kun yhteiskunta ja maailma elää keskellä iso-
jen muutosten pyörrettä, runous reagoi sanatai-
teen muodoista tähän ketterimmin ja konkreet-
tisimmin. Aleksi Wilenius on kirjoittanut oman 
sukupolvensa tuntoja elävästi peilaavan runo-
kokoelman Z, jonka keskeisiä aiheita ovat glo-
balisoituminen sekä yksinäisyys internetin ym-
päröimässä maailmassa. Kaiken yllä leijuu pelko 
siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

Aleksi Wilenius (s. 2000) on julkaissut esikois-
kokoelmansa vuonna 2018. Samana vuonna hän 
menestyi valtakunnallisessa Topelius 200 -kirjoi-
tuskilpailussa. Lisäksi hän on synnyin- ja kasvu-
kaupunkinsa Riihimäen Vuoden Nuori Taiteilija 
2019. Hänen runojaan on julkaistu myös Nuori 
Voima -lehdessä. Nykyisin hän asuu ja opiskelee 
Tampereella.

Ovh. 25,90 € / Sivumäärä: 70
Runokokoelma / ISBN 9789527347997
Ilmestymisaika: Tammikuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 82.2

RUNOT
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SARA VALLIOJA

Vatsahuuhtelun jälkeen 
olen puhdas

Aikuisuuden kynnyksellä kipuileva nuori nainen 
elää kaupunkielämää epävarmana, mutta syvästi 
tuntevana. Runominä kokee melkein kaiken omas-
sa kehossaan, jonka rajoja hän alituiseen koettelee 
konkreettisella tavalla. Ihmissuhteet ovat häilyviä, 
mutta voimakkaasti elettyjä. 

Sara Valliojan esikoiskokoelman rivit huokuvat 
säröistä lämpöä omaa kasvuympäristöä kohtaan. 
Kaiken kivun keskellä lempeän ironinen huumori 
pitää nuoren näkijän ja kokijan elämän tiellä. Kaik-
ki aistit valppaina hän tekee havaintoja läheisistään, 
satunnaisista ohikulkijoista ja tuntemattomiksi jää-
vistä yövieraista ja pohtii omaa suhdettaan heihin. 

Sara Vallioja (s. 1980) on syntyperäinen helsinki-
läinen, missä asuu perheineen edelleen. Hän työs-
kentelee freelancer-valokuvaajana.

Ovh 25,90 € / Sivumäärä: 60
Runokokoelma / ISBN 9789523810006
Ilmestymisaika: Helmikuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 82.2

RUNOT

JUKKA KOSKELAINEN

Talvimatka Jenaan

Ansioitunut lyyrikko, esseisti ja suomentaja Jukka 
Koskelainen liikkuu seitsemännessä runokokoel-
massaan eurooppalaisen sivistyksen keskeisim-
piin kuuluvissa maisemissa, Friedrich Schillerin ja 
Georg Wilhelm Friedrich Hegelin kotikaupungissa 
Jenassa. Pitkissä filosofisissa runoissaan Koskelai-
nen pohtii avarasti assosioiden näiden saksalaisen 
kulttuurin kivijalkahahmojen perintöä: miten se 
on vaikuttanut eurooppalaiseen kulttuuriin. Ennen 
kaikkea läpivalaisussa on runoilijan oma, terveesti 
kriittinenkin suhde näihin luoviin suurmiehiin – ja 
myös heidän aikalaiseensa Karl Marxiin, joka niin 
ikään vaikutti vuosien ajan Jenassa.

Vahvana kontrastina filosofis-lyyrisille pohdinnoil-
le on Koskelaiselle rakas itäinen Helsinki rikkaine 
luontoineen. Koskelaisen nykyisen tyylin kaikuja 
oli kuultavissa jo hänen edellisessä runokokoel-
massaan Idän ympäriajo vuodelta 2016.

Ovh 26,50 € / Sivumäärä: 70
Runokokoelma / ISBN 9789527347881
Ilmestymisaika: Helmikuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 82.2
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SERGIO SANCHEZ

Sade piiskaa asfalttia

Uuden sukupolven kertojamestari Sergio Au-
gusto Sánchez (s. 1984)  tuo nyt suomalaisten  
lukijoiden ulottuville nyky-Kolumbian maaseudun 
ja kaupunkien juurettomien ihmisten kohtalot. Hänen  
teoksensa maailmaa asuttavat kaupunkilaislapset, 
ilotytöt, vanhukset, käärmeet ja vyötiäiset. 

Romaanimaisessa novellikokoelmassa Sade piiskaa 
asfalttia ollaan paljon tien päällä – Jack Keroua-
cin hengessä. Oman säväyksensä Einari Aaltosen 
hienosti suomentamaan kirjaan tuovat kirjailijan 
Suomi-vaikutteet. Sánchez oli vaihto-opiskeiljana 
Jyväskylässä vuoden. Tuon ajan vaikutteet näkyvät 
muun muassa siinä, että kirjassa esiintyy sana taata 
– myös alkuteoksessa tässä samassa muodossa. 

Ovh 28,70 € / Sivumäärä: 120
Novellikokoelma / ISBN 9789527347911
Ilmestymisaika: Maaliskuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2

NOVELLIT 

SAULI UHLGREN

Juna etelästä
– valitut novellit

Ihminen, luonto ja työ muodostavat Sauli  
Uhlgrenin (s. 1941) tuotannon kolmiyhteisen 
ytimen. Samalla hän piirtää rehellistä ja tarkka 
näköistä Suomi-kuvaa sota-ajalta nykypäivään. 
Pohjois-Pohjanmaalla vietetty lapsuus ja nuoruus 
sekä pitkä jakso aikuisena Pohjois-Savossa luovat 
oman sävynsä Uhlgrenin taiteeseen, jota moni on 
verrannut suuren edeltäjän Pentti Haanpään tuotan-
toon. 

Juna etelästä sisältää sekä uusia novelleja että hel-
miä Uhlgrenin aiemmasta lyhytproosatuotannosta, 
joka on tuonut hänelle Savonia-palkintoehdokkuu-
den, Siilinjärven kunnan Kulttuurikiho-palkinnon 
sekä Elämäntarinayhdistys ry:n Elämänmalja-pal-
kinnon. Siilinjärvellä asuvan Uhlgrenin tähänasti-
nen tuotanto koostuu yli 30 proosateoksesta. 

Ovh 29,80 € / Sivumäärä: 280
Novellikokoelma / ISBN 9789527347850
Ilmestymisaika: Tammikuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2
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TAPANI BAGGE

Miehet maailmalla

Hulvattomassa Miehet asialla -tarinakokoelmas-
saan Tapani Bagge teki lukijoilleen tutuksi Kos-
kelan, miehen joka osaa kaiken ja jonka osaamisten 
tavallisin seuraus on katastrofi. Uudessa teoksessa 
Koskela jää yksin kotiin ja kutsuu paikalle toisenkin 
osaajan. Miehet ajautuvat hurjaan remonttikiertee-
seen, jonka päätyttyä he lähtevät tien päälle. Pian 
Koskela säestää iskelmälaulajaa laivalla ja hakee 
halpaa matkailuautoa Latviasta. Absurdi huumori ja 
tarinoiden yllättävät äkkikäänteet ovat tuttua laadu-
kasta Baggea, jonka äärellä ei ole milloinkaan tylsää.

Lukuisia kirjallisuuspalkintoja kerännyt Tapani 
Bagge (s. 1962) on ollut ammattikirjailija vuodesta 
1983 lähtien ja julkaissut tähän mennessä 125 kir-
jaa. Monipuolinen ja korkeatasoinen tuotanto ulot-
tuu historiallisista ja rikosromaaneista ja -novelleis-
ta humoristisiin tarinakokoelmiin ja lastenkirjoihin 
sekä kuunnelmiin ja näytelmiin. 

Ovh 27,50 € / Sivumäärä: 150
Tarinakokoelma / ISBN 9789527347928
Ilmestymisaika: Helmikuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2

SINI VAHERVUO, JARMO JULKUNEN, 
MATIAS HÄKKINEN
Kauneimmat barokkijoululaulut
ukulelelle & nokkahuilulle

Moni meille suomalaisille rakkaista joululauluista 
on peräisin jo barokin aikakaudelta. Esimerkiksi 
Heinillä härkien kaukalon on Ranskasta, ja Enke-
li taivaan itseltään Martti Lutherilta. Nokkahuilu-
taiteilija Sini Vahervuo, cembalotaiteilija ja or-
kesterinjohtaja Matias Häkkinen sekä kitara- ja 
ukuleletaiteilija Jarmo Julkunen ovat kiertäneet 
yhtyeensä kanssa vuosien ajan joulukirkkokonser-
teissa ympäri Suomea. Heidän suositut konserttinsa 
ovat keränneet vuosi vuodelta kirkkosalit täyteen.

Kirjan lauluilla on kaikilla kiintoisat taustatarinan-
sa, jotka on nyt talletettu tähän kirjaan. Kirja on 
samalla hieno nuottikirja, joka sisältää kauneim-
pien barokkijoululaulujen yhtyesovitukset ja myös 
yksinkertaiset säestysmerkinnät sekä luonnollisesti 
sanat suomeksi ja alkukielellä. Kirja soveltuu mate-
riaaliksi yhtä lailla konsertti- ja koulukäyttöön kuin 
myös kotoisiin ja muihin pienimuotoisiin joululau-
luhetkiin. 

Ovh 27,90 € / Sivumäärä: 48
Tarinallinen nuottikirja / ISBN 9789527347942
Ilmestymisaika: Joulukuu 2020
Nidottu kierrekansin / Kl 78.31

etunimet mukaan

MUSIIKKIHUUMORI
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ANNU KEKÄLÄINEN

Nollapäivät
– kun kaupunki kriisiytyy

Vesikriisi halvaannutti Kapkaupungin kaksi vuotta sitten.  
Asukkaat saatiin ankaralle vedensäästökuurille, eikä koti- 

Ovh 28,90 €
Sivumäärä: 200
Tietokirja
ISBN 9789523810013
Ilmestymisaika: Maaliskuu 2021
Sidottu, kovakantinen
Kl 30.12

talouksien hanoja jouduttukaan sulkemaan. Kirjailija-dokumentaristi Annu Kekäläinen 
seurasi kapkaupunkilaisten niukkaan voittoon päättynyttä taistelua uhkaavaa nollapäivää 
vastaan. Tappio olisi tiennyt kaaosta ja ehkä myös koleraepidemiaa.

Pian vesikriisistä toivuttuaan Kapkaupunki joutui muun maailman tavoin koronapandemian 
kouriin.  Hätärekat alkoivat kuljettaa vettä kaupungin hökkelialueille, jotta sitä riittäisi vält-
tämättömään käsienpesuun. 

Annu Kekäläinen kertoo elävästi ja tarkkanäköisesti kahdesta erilaisesta, mutta paljon sa-
manlaisia elementtejä sisältävästä kriisistä ja ihmisten selviytymisestä Kapkaupungissa sekä 
koronakriisin ravistelemassa Helsingissä.
   
Annu Kekäläinen on helsinkiläinen kirjailija, toimittaja ja dokumentaristi. Häneltä on aiem-
min julkaistu kolme kiitettyä Afrikkaan sijoit-
tuvaa tarinallista tietokirjaa: Valkoista mustalla, 
Leiri ja Valitut. Kekäläinen on työskennellyt 
toimittajana ja tuottajana mielipide- ja asiantun-
tijalehdissä sekä tehnyt radio- ja televisiodoku-
mentteja. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyn mm. 
Suomen valokuvataiteen museossa.

YHTEISKUNTA
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MAARIT VERRONEN

Turvaa ja taidetta
– tarinoita liikenneympyröistä

Vanhanmallisia liikenneympyröitä rakennettiin Suomessa 1950- ja 
1960-luvuilla. Ne eivät täyttäneet tehtäväänsä kovin hyvin, joten 

Ovh 32,90 €
Sivumäärä: 240
Ympäristötaide, tieliikenne, 
tienrakennus
ISBN 9789527347980
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2021
Sidottu, kovakantinen; valokuvitettu
Kl 71.3

suosio hiipui. Nykyisin kiertoliittymiksikin kutsutut ympyrät kokivat kuitenkin renessanssin, 
ja niitä on valmistunut lyhyessä ajassa toista tuhatta. Nykyaikainen kiertoliittymä voi olla 
tehtävänsä lisäksi myös paljon muuta: Kiertoliittymän keskiö, nykytermein kiertosaareke, 
voi olla taidepuisto, paikallismaisema ja kunnan tai kulmakunnan käyntikortti.

Sekä fiktio- että tietokirjailijana ansioitunut Maarit Verronen valmisteli kirjaansa Turvaa 
ja taidetta – tarinoita liikenneympyröistä vuosikaudet. Tänä aikana hän teki lukuisia retkiä 
kiertoliittymien äärelle, tutustui niiden historiaan, kuunteli paikallisten ihmisten tarinoita ja 
pohti näiden rakennelmien muuttuneita ja pysyviä merkityksiä. Kaiken tämän hän on koon-
nut kirjaansa tiedonnälkäisen uteliaisuuden sävyttämällä pettämättömällä tyylillä ja syvän 
henkilökohtaisella otteella.

Maarit Verronen (s. 1965) on ollut kahdes-
ti Finlandia-palkintoehdokkaana ja saanut 
vuonna 2018 tuotannostaan valtionpalkin-
non. Hänen tuotantoonsa kuuluu kymmenen 
romaania, kymmenen novellikokoelmaa sekä 
matka- ja tietokirjoja.

YMPÄRISTÖTAIDE
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RISTO PESONEN, HARA JÄRVINEN 

Nastolan bluespojat – 
suomibluesin historiaa ja sivuraiteita

Blues rantautui Suomeen 1960-luvulla, ja lähes 
alusta lähtien Päijät-Häme oli sen ehdottomia kes-
kuksia. Lahtelaisten blueskonkarien Risto Pesosen 
ja Hara Järvisen kirja Nastolan bluespojat – suo-
mibluesin historiaa ja sivuraiteita pohtii sivuillaan 
muun muassa tätä.

Samalla seudulla vaikutti myös joukko silloisia ja 
tulevia pilapiirtäjiä, joista Pertti Jarlan tunnis-
tettava tyyli näkyy myös kirjan kansipiirroksessa 
muuatta kuuluisaa bluesalbumikantta vapaasti mu-
kaillen.

Risto Pesonen (s. 1953) on tehnyt bluesin parissa 
eri yhtyeissä noin 30 vuoden uran. Lisäksi hän on 
työskennellyt fysiikan ja ilmanlaadun tutkimuksen 
parissa Helsingin yliopistossa ja Ilmatieteen laitok-
sella ja kirjoittanut satoja julkaisuja omalta tieteen-
alaltaan.

Hara Järvinen (s. 1961) on lahtelainen rytmimus-
iikkiaktiivi. Järvinen on kirjoittanut juurimusiikista 
muun muassa Blues News -lehdessä sekä saksalai-
sen Shadoks Music -levymerkin Charlies-uudel-
leenjulkaisujen yhteydessä.

Ovh 35,90 € / Sivumäärä: 370
Blueskulttuurihistoria / ISBN 9789527347959
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2021
Sidottu, kuvitettu / Kl 78.8921 / Kansi: Pertti Jarla

IVAN IVAKIN, SUOM. ELINA VALLAS

Banjan filosofiaa – läsnä- 
olevan vihtomisen taito

Venäläinen sauna eli banja muistuttaa monin ta-
voin suomalaista. Novosibirskilainen Ivan Ivakin 
on kehittänyt omanlaisensa vihtomisen filosofian, 
jossa ikivanha perinne yhdistyy nykyaikaisiin mie-
likuvaharjoitteisiin. Kaiken tämän tavoitteena on 
maksimoida saunomisen ja erityisesti vihtomisen 
hyvinvointivaikutukset. Kirja käsittelee saunomis-
ta lähes pyhänä toimituksena, jonka eri vaiheille on 
annettava riittävästi aikaa – myös ajattelulle. Kun 
sekä vihtoja että vihdotettava ovat kiireettömässä 
tilassa, he saavuttavat sen taian tunnun, joka on tut-
tu niin suomalaisille kuin venäläisillekin saunanra-
kastajille. 

Kirjan on suomentanut ansioituneesti Elina Vallas, 
joka suomentaja-ammattinsa lisäksi on aktiivinen 
saunaharrastaja. 

Ovh 25,90 € / Sivumäärä: 120
Saunakulttuurihistoria / ISBN 9789523810075
Ilmestymisaika: Helmikuu 2021
Sidottu, piirroskuvitettu / Kl 59.3209

SAUNAMUSIIKKI
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TIINA LEHTORANTA, LAURI OTONKOSKI 

Kuinka krokotiili  
kadotti kielensä
Suomalainen kulttuuri on viime vuosikymmeninä rikastunut kym-
menillä vähemmistökulttuureilla, joiden satuperinne on tähän asti 

Ovh 25,90 €
Sivumäärä: 48
Monikulttuurinen lastenkirja
ISBN 9789527347973
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2021
myös kuunnelmakirjana
Sidottu, kovakantinen  / Kl L58.12

jäänyt tavoittamattomiin muilta kuin näiden kielten äidinkielisiltä puhujilta. Tiina Lehtoran-
nan ja Lauri Otonkosken suomeksi versioimat tarinat luovat monikulttuurista siltaa, jonka 
avulla Suomen vähemmistökulttuurien kansansadut tulevat tutuiksi suomalaisille lapsille. 

Yhteensä kymmenen tarinaa, yhtenä niistä alun perin somalinkielinen kirjan nimisatu Kuinka 
krokotiili kadotti kielensä, on kerrottu raikkaasti kuvitetussa kirjassa sekä alkukielellä että suo-
meksi. Tarinat sopivat kerrottavaksi ja luettavaksi niin päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa, 
opintopiireissä, perheissä, pienryhmissä ja kerhoissa kuin myös erilaisissa keskustelupiireissä.
 
Kirja sisältää edellämainitun nimitarinan lisäksi kiinalaisen, thaimaalaisen, irakilaisen, viet-
namilaisen, arabin- ja kurdinkielisen, albanialaisen, saamelaisen ja venäläisen kansansadun. 
Kukin niistä on valikoitunut suomennettavaksi alkukielisten kertojien kautta. 

Tekstit ovat kirjaksi toimittaneet lastenkirjalli-
suuden parissa pitkään työskennellyt Tiina Leh-
toranta ja kirjailija Lauri Otonkoski. He ovat 
vastanneet myös satujen suomenkielisen asun ja 
dramaturgian hiomisesta. Kuvituksen on laatinut 
kuvataiteilija Anna Helminen.

LAPSET
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RITVA PENTTINEN, MAIJA LAMPPU

Lapset  
punkkitutkijoina
Punkit herättävät varsinkin aikuisissa ihmisissä kauhua, joka vä-
littyy myös lapsiin. Ylimitoitettu, tiedon puutteen värittämä punk-

Ovh 24,90 €
Sivumäärä: 24
Lasten luontokirja
ISBN 9789527347966
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2021
Sidottu, kovakantinen
Kl L58.2

kikauhu voi johtaa jopa siihen, että tätä tunnetta poteva ei lähde luontoon lainkaan. 

Turkulaiset punkkitutkijat Ritva Penttinen ja Maija Laaksonen huomasivat huutavan tar-
peen kirjalle, joka osaltaan hälventäisi tarpeettomia ennakkoluuloja ja auttaisi luonnossa 
liikkujia suhteuttamaan uteliaan tutkimishalun ja terveen varovaisuuden keskenään.

Lapset punkkitutkijoina on ensimmäinen suomenkielinen pelkästään punkeista kertova kirja. 
Se on suunnattu ensisijaisesti ala-asteikäisille. Kirjan päähenkilöt Eino ja Eevi lukevat punk-
kikirjaa isovanhempiensa opastuksella ja tekevät heidän kanssaan retkiä kotiympäristöön. 
He tarkastelevat mikroskoopilla metsästä keräämiään sammalpunkkeja kuin myös lasten 
koirasta pudonnutta puutiaista. Tutuiksi käyvät myös kukkapenkissä kömpivä samettipunkki 
ja kaislikossa elävä vesipunkki. Kotona keskustellaan huoneen siivoamisen tarpeellisuudesta 
ja katsotaan mikroskoopilla, löytyykö pölypunkkeja. Syyhypunkkikin esittäytyy.

Kirjoitustyöstä vastaava Ritva Penttinen (s. 
1950) on kirjoittanut kymmeniä tieteellisiä artik-
kelia punkeista. Kirjan kuvittaja Maija Laakso-
nen (s. 1989), kirjan ilmestymishetkellä keväällä 
2021 nimeltään Maija Lamppu, valmistelee väi-
töskirjaa punkeista. 

LAPSET
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E- JA ÄÄNIKIRJAT (KUUNNELMAKIRJAT)

Kymmenen vuoden vaitiolo teki 
Laura Laaksosta kirjailijan

Kun nuorella naisella on unelma, jonka 
eteen hän on valmis uhraamaan kaiken, 
unelma voi joko toteutua tai romahtaa. 
Laura Laaksosta piti tulla balettitans-
sija, joka tekee komean uran ooppera-
taloissa – ei tullut. Sen sijaan hänestä 
tuli kirjailija, joka heti ensimmäisellä 
teoksellaan Mrs. Milkyway ponkaisi suo-
malaisen romaanitaiteen huipulle. Hän 
valmisteli teosta yli 20 vuotta, ja välillä 
hänen siitä tekemänsä näytelmäversio 
ehti jo voittaa ylioppilasteatterien näy-
telmäkilpailun. 

”Esikoisromaanini syntyi niin pitkän 
ajan kuluessa, että siitä tuli rakenteel-
taankin fragmentaarinen. Sen sijaan 
elokuussa julkaistu Pilvenpiirtäjä näyt-
täytyi mielessä kokonaisena alusta asti 
ja syntyi hyvin intensiivisen kirjoitus-
prosessin tuloksena”, Laura kertoo.

Baletin ja kirjallisuuden lisäksi muun 
muassa arkkitehtuuria opiskelleena hän 
kertoo kiinnostuksestaan taiteidenväli-
syyteen. Siinä missä Mrs. Milkyway on 
romaani paitsi lentämisestä, häpeästä ja 
peloista myös kirjoittamisesta, Pilven-
piirtäjä sukeltaa arkkitehtuurin ja kuva-
taiteen maailmaan.
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E- JA ÄÄNIKIRJAT (KUUNNELMAKIRJAT)

Laura Laakson esikoisromaani Mrs. Milkyway ilmes-
tyy nyt myös kuunnelmakirjana. Romaani on ollut eh-
dolla Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon sekä 
Runeberg-palkinnon saajaksi.

Kuunnelmakirja (4cd)  /  Ovh 29,80€
ISBN 9789527347706

Sähköinen kuunnelmakirja  /  Ovh 15,90€
ISBN 9789523810082
Ilmestymisaika: Marraskuu 2020

Lukija: Laura Laakso  /  Saksofonit: Mikko Innanen
Äänimaisema: Niko Tompuri

LAURA LAAKSO

Mrs. Milkyway

Mrs. Milkyway avaa Aviadorin 
kuunnelmakirjojen julkaisusarjan

Laura Laakso kävi jo tammikuussa 2020 
lukemassa ”nauhalle” Mrs. Milkywayn. 
Teatteritaustaisena hän suoriutui urakasta 
yhdellä otannalla ja virheettömästi. Kir-
jailijan oma elävä luenta olisi jo sellaise-
naan riittänyt, mutta mielessä alkoi ky-
teä mahdollisuus, josko tämän julkaisun 
laajentaisikin uudenlaiseksi äänikirjaksi. 
Useimmat tekstit riittävät sellaisenaan, ja 
äänimaisema tai sävelletty musiikki ovat 
niihin tarpeeton tai jopa haittaava lisä. 
Mrs. Milkywayn draamallisuus kuitenkin 
tuntui eri asialta, ja kun kirjailija innos-
tui asiasta, tilasimme äänimaiseman nii-
tä muun muassa Yleisradiolle tehneeltä 
Niko Tompurilta.

Lopputuloksen kypsyttely vei aikaa, ja 

kun alkoi olla valmista, keskustelu sak-
sofonisti Mikko Innasen tuotti ajatuksen 
lisätä mukaan vielä yksi elementti: vapaa 
improvisaatio saksofonilla. Mikko otti 
haasteen vastaan ja tuotti pelkistettyjä, 
romaanin draamaelementtejä entisestään 
vahvistavia riffejä, jotka sopivissa teok-
sen taitekohdissa ryöpsähtivät vuolaam-
maksi sävelvirraksi.

Tulos on kuultavissa marraskuussa il-
mestyvässä Aviador Kustannuksen en-
simmäisessä kuunnelmakirjassa Mrs. 
Milkyway.
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