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Kävin joulukuisena lauantaina Puna-
vuoressa tavoittelemassa ystävääni, joka 
ei harmi kyllä ollutkaan kotona vaan  
Keski-Suomessa. Ettei olisi pelkkä  
hukkareissu, poikkesin kahvilaan. Ei  
ollut, sillä reissun tuloksena kehkeytyi 
idea kirjallisuuden ja musiikin sekä kuva-
taiteen ystäviä yhteen kokoavasta tilasta. 
Idea ei tainnut olla ihan uusi, mutta näinä 
vitsauksellisina aikoina epätodennäköinen 
toteutettava. Joulu oli tulossa, ja johonkin 
piti saada kirjoja esiin ja lahjakontteihin 
kotiin vietäviksi. Kirjakaupat luonnolli- 
sesti olivat koko ajan auki, pienen  
kustantajan vaan on koetettava olla esillä 
muuallakin.

Punavuorelainen galleria kahvilaa  
vastapäätä oli vuokrattavissa, ja siihen 
mahdollisuuteen tartuimme. Tungosta 
ei ollut, mikä oli pelkkä etu näinä perin  
virologisina aikoina. Striimaus tuli tutuk-
si, ja lähetimme Kulttuurikulmastamme 
koteihin runoutta, joulujazzia, barokki-
huilua ja taiteilijahaastatteluja. Kun joulu 
oli ohi, päätimme jäädä vielä tammikuuk-
si. Ja kun tammikuun loppu lähestyi, tuli 
halu tehdä Kulttuurikulmasta pysyvä. Se 
vaati kuitenkin oman tilan etsimistä, jossa 
saisi koronan jälkeenkin päättää tilan 
käytöstä itse.

Sopiva paikka löytyi Kruunuhaasta,  
Vironkadun ja Snellmaninkadun kulmasta.  

Uutta aikaa  
odotellessa

Helmikuun alussa siellä avautui Kulttuuri- 
kulma, joka toistaiseksi on toiminut  
striimattujen tapahtumien näyttämönä 
ja työtilana. Onpa siellä äänitetty jo yksi  
kirjakin, Natalia Kivikon Punavuorie-
fekti, jota ohi jyristävät ratikat äänimaise-
moivat. Kun kaikkien tuntema Covid on 
jonain päivänä kukistettu, tulemme järjes-
tämään Kulttuurikulmassamme vanhoja 
kunnon tapahtumia: kirjanjulkistuksia, 
runoiltoja ja konsertteja. Ja onhan 
niitä nytkin, lauantaisin striimattuina. 
Ehkä striimauksetkin jatkuvat, kun pientä 
luojanluomaa vastaan käytävä sota ja so-
dan kylkiäisenä julistettu tanssi- ja laulu-
kielto ovat aikanaan ohi. 

Sitä aikaa odotellessa: voikaa hyvin,  
ystävät! Ja pistäytykää Kulttuurikulmassa!  
Sieltä saa nimittäin myös kirjoja, 
kahviakin. Lupaamme hankkia ennen 
käyntiäsi uuden kahvipannun, johon mah-
tuu enemmän kuin kolme kupillista ja joka 
ei kaadettaessa vuoda. 

Vesa Tompuri, kustantaja
+358  50 591 6059
vesa@aviador.fi
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LAURA LAAKSO

Suureita ja pieneitä

 yhdistää hersyvällä tavalla matematiikan ja luonnontieteen korkealentoista kieltä pieniin ja 
tarkkoihin havaintoihin, mitä ympärillämme voi tapahtua yhden ainoan kaupunkijunamatkan 
aikana. Monitasoinen romaani sukkuloi tavaratalon vihannesosastolta uusiin ja maailman-
kuvaamme mullistaviin fysiikan teorioihin. Samalla se kuvaa ikuista ristiriitaa suurten 
unelmien ja pienen ihmisen todellisuuden välillä - kielellä, joka on yhtaikaa sekä tarkkaa että 
hauskaa ja pidäkkeettömän villiä: tiedettä ja poetiikkaa yksissä kansissa! 

Laura Laakson edelliset romaanit Mrs. Milkyway ja Pilvenpiirtäjä ovat olleet 
menestyksiä. Esikoisteos Mrs. Milkyway oli sekä Helsingin Sanomien esikoisteoskilpailun 
että Runeberg-kilpailun finaalissa.

Mrs. Milkywaysta sanottua: Tekstissä on harvinaista imua, jonka siiville kelpaa heittäy-
tyä. Laakson kirja on yhdessä vaikkapa Eeva Turusen viimevuotisen esikoisen kanssa hieno 
osoitus kotimaisen proosan entistä ennakkoluulot-
tomasta vaihteesta. Kokeellisuus ei enää elä vain 
akateemisessa umpiossaan, vaan on tullut lähes-
tyttävämmäksi, olennaiseksi osaksi kirjallisuuden 
infrastruktuuria... Mrs. Milkyway vihjaakin, että 
kirjoittamisessa vain taivas, jos sekään, on rajana: 
aivoihimme piirretty linnunrata.

Ovh 29,80 €  /  Sivumäärä: 210
Romaani  /   ISBN 9789523810129
Ilmestymisaika: Elokuu 2021 
Ilmestyy myös äänikirjana (ks. s. 24)
Sidottu, kovakantinen  /  Kl 84.2

ROMAANIT
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Laura Laakson kolmas romaani Suureita ja pieneitä 
– rouva Pionin luonnontaiteellinen luentasarja on huima  
matka hiukkasfysiikan ja tavallisen arjen ihmeisiin. Romaani 
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Pilven reuna
HANNU MÄKELÄ

Ovh 31,90 €  /  Sivumäärä: 320
Romaani  /  ISBN 9789523810297
Ilmestymisaika: Kesäkuu 2021 
Ilmestyy myös e-kirjana (ks. s. 24)
Sidottu, kovakantinen  /  Kl 84.2

katkenneet. Vaikka elämä on ollut aktiivista, päällimmäiseksi on jäänyt tunne  
kaiken turhuudesta. 

Aikaa tappaakseen hän käy usein lähimmän kaupungin merenrantakahvilassa. Eräällä  
käynnillä Ilmari kiinnittää huomionsa naiseen, joka äkkiä ottaa yhteyttä ja muuttaa hänen 
elämänsä. Ilmari kohtaa rakastumisen ihmeen ja tuntee samanlaista epävarmuutta kuin 
 joskus nuorena: kykeneekö hän itse enää rakastamaan? 

Pieninkin viesti Elinalta pelastaa päivän, mutta päivänä, jolloin tästä ei kuulu mitään, Ilmarin 
uudelleen löytämä taivas täyttyy pilvistä. Mutta kun rakkaus arkipäiväistyy ja varsinkin kun 
se vaikeutuu, tulee eteen uusi käänne: pilven reunalta voi helposti pudota.

Pilven reuna on akateemikko Hannu Mäkelän (s. 1943) uusin romaani hänen jo yli 140 
teosta käsittävässä tuotannossaan. Mäkelä on saanut kirjoistaan useita merkittäviä palkintoja,  
muun muassa Finlandia-palkinnon Eino  
Leinon elämää käsittelevästä romaanistaan 
Mestari. Edellinen romaani Rakkaudella, 
Alma (Aviador 2020) oli niin ikään menestys.  

Romaanin minäkertoja, toimittaja Ilmari Nyberg asuu maalla  
yksinäisessä talossaan ja käy läpi mennyttä elämäänsä.  
Hänellä on ollut perhe, mutta yhteydet sen jäseniin ovat  
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Hurahtaminen John Irvingin romaaneihin 
ja Paavo Rintalan Pojat-romaaniin ja sen  
elokuvaversioon sai Keminmaalla varttu-
neen lukioikäisen Anni-Sofia Kauppilan 
kirjoittamaan omia tarinoita ja haaveilemaan 
kirjallisuusopinnoista.

”Taisi juontaa Garpin maailma- ja Oman 
elämänsä sankari -romaaneista, että  
ryhdyin ihannoimaan elämää kirjallisuuden-
opiskelijana. Lukion jälkeisinä välivuosina 
 toimin matkaoppaana Kanarialla ja hakeuduin 
sosionominoppiin. Näillä kokemuksilla on 
iso merkitys: tutustuin uusiin ihmisiin ja sain 
materiaalia tuleviin kirjoihini.”

Elämä huumorin läpi  
Kesällä ilmestyvässä, paljolti omakohtaisiin 
kokemuksiin pohjautuvassa esikoisromaa-

nissaan Taivaspuheluita Anni-Sofia Kaup-
pila tarkastelee elämän suuria peruskysy-
myksiä lämpimän huumorin sävyttämällä 
ymmärryksellä. Romaanin henkilöt kokevat, 
miltä tuntuu rakastua ja rakastaa. He joutu-
vat kohtaamaan luopumisen kipeyden: rak-
kauden päättymisen, kuoleman ja henkisen 
tasapainon menetyksen. Olisi houkuttelevaa 
ajatella, että tällaisia asioita voi käsitellä vain 
traagisin sävyin, mutta Anni-Sofian tapauk-
sessa asia ei ole aivan näin.

”Tarkastelen elämää kaikkinensa huumorin 
läpi. Melkein kaikelle voi nauraa, ei kuiten-
kaan ilkeästi, vaan myötäelävästi. Saa siinä 
annos sarkasmiakin olla mukana.”

Esikoiskirjailija Anni-Sofia
Kauppila löysi kutsumuksensa

Anni-Sofia Kauppila asuu koirineen Oulussa Paavo 
Rintalan entisessä yksiössä. Lähiaikoina hän vaihtaa 

saman talon toiseen huoneistoon.
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ARTO VIRTANEN

Kubismin hautajaiset

Eletään vuotta 1966: vapaa seksi, hippilii-
ke ja buddhalaisuus kukoistavat. Markku, 
herkkä Rööperin poika, on saanut lahjaksi  
öljyvärit ja aikoo taiteilijaksi. Hän tutkii  
kuvataiteen mestareita ja maalaa intohimoises-
ti, kuuntelee Jimi Hendrixiä ja Fats Walleria, 
juhlii ja ajautuu seurustelusuhteesta toiseen. 
Kaikki tämä on vastapainoa raskaille kotioloil-
le, joista hän pyrkii irti. 

Pääsy Ateneumiin näyttää avaavan Markulle 
tien oikean taiteilijan elämään. Hän oppii uutta 
ja haluaa oppia lisää, mutta joutuu kokemaan 
kovan pettymyksen. Hän pakenee kirjoittami-
seen ja löytää sieltä maailman, jossa hän huo-
maa viihtyvänsä omana itsenään. 

Kubismin hautajaiset on Arto Virtasen 
(s. 1947) neljästoista kaunokirjallinen teos ja  
kolmas romaani.

Ovh 30,90 € / Sivumäärä: 240
Romaani / ISBN 9789523810419
Ilmestymisaika: Lokakuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2

ANNI-SOFIA KAUPPILA

Taivaspuheluita

Anni-Sofia Kauppilan (s. 1986) omakohtai-
siin kokemuksiin pohjautuva esikoisromaani 
Taivaspuheluita tarkastelee elämän perusky-
symyksiä lämpimän huumorin sävyttämällä 
ymmärryksellä. Romaanin henkilöt kokevat, 
miltä tuntuu rakastua ja rakastaa. He joutuvat 
kohtaamaan luopumisen kipeyden: rakkauden  
päättymisen, kuoleman ja henkisen tasa- 
painon menetyksen. Olisi houkuttelevaa  
ajatella, että tällaisia asiota voi käsitellä 
vain traagisin  sävyin, mutta Anni-Sofian  
tapauksessa asia ei ole aivan näin.

”Tarkastelen elämää kaikkinensa huumorin 
läpi. Melkein kaikelle voi nauraa, ei kuitenkaan 
ilkeästi, vaan myötäelävästi. Saa siinä annos 
sarkasmiakin olla mukana.”

Ovh 29,80 € / Sivumäärä: 180
Romaani / ISBN 9789523810440
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2021
Ilmestyy myös äänikirjana (ks. s. 24)
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2



JOSÉ LUÍS PEIXOTO

Saramago & José

José-niminen nuori kirjailija saa tehtäväkseen  
kirjoittaa elämäkerta José Saramagosta. 
Nuori José ei kuitenkaan pelonsekaiselta  
kunnioitukseltaan uskalla lähestyä suurta  
kirjailijaa. Häntä askarruttaa, saako hän  
toimeksiannon hoidetuksi, ja onko tuloksena 
lopulta elämäkerran asemesta romaani.  
Saramago puolestaan on kirjoittanut 
romaanin José-nimisestä väestörekisteri- 
keskuksen toimistoapulaisesta. 
 
José Luís Peixoto (s. 1974) on sukupolvensa 
valovoimaisin portugalilainen kirjailija. Hän 
on voittanut José Saramago -palkinnon vuonna 
2001. Nyt suomennoksena ilmestyvä Sarama-
go & José ilmestyi portugaliksi vuonna 2019 
nimellä Autobiografia ja sai kotimaassaan lois-
tavat arviot.

Ovh 32,50 € / Sivumäärä: 300
Romaani / Suom. Tarja Härkönen
ISBN 9789523810280 / Ilmestymisaika: 
Lokakuu 2021 / Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2

JÓN KALMAN STEFANSSON

Jotain kaikkeuden 
kokoista

Edellisessä romaanissaan Kaloilla ei ole jalko-
ja palkittu islantilainen kirjailija kuvasi suku-
polvien välistä kuilua, vaikenemisen kulttuuria 
ja kahden nuorukaisen kasvua aikuisiksi Kefla-
vikin tukikohtakaupungissa.  Tänä vuonna suo-
meksi julkaistava romaani Jotain kaikkeuden 
kokoista jatkaa tarinaa.

Jón Kalman Stefánsson kuvaa kotiseutuaan 
koruttomasti ja samalla kauniisti: ”Mutta tyy-
ninä aamuina aurinko nousee kuin äänetön tu-
livuorenpurkaus. Me näemme, kun tuli syntyy 
kaukaisten vuorten takana, aivan kuin syvyyk-
sistä nousisi jotain suurta, voima joka voisi nos-
taa taivaan paikoiltaan ja muuttaa kaiken, näem-
me miten yön tumma väri väistyy sen tieltä.”

Vuonna 2019 suomeksi julkaistu Kaloilla ei 
ole jalkoja oli yksi kolmesta finalistista  Mikael 
Agricola -käännösromaanikilpailussa.

Ovh 32,50 € / Sivumäärä: 356
Romaani / Suom. Tapio Koivukari
ISBN 9789523810365 /  Ilmestymisaika:
Syyskuu 2021 / Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2
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Espanjasta ja portugalista suomentava Tarja 
Härkönen innostui aluksi teatterista. Nuo-
rena hän kirjoitti myös novelleja ja sai niitä 
myös julki. Oma ala löytyi kuitenkin lopulta  
kaunokirjallisuuden suomentamisesta –  
valinta ei ole kaduttanut.¨

”Espanja tuli ensin. Portugalista innostuin 
vuosikymmentä myöhemmin eli 1990-luvun 
puolivälin paikkeilla. Kimmokkeena oli Cla-
rice Lispectorin tuotanto, jonka jälkeen olen 
jatkanut aktiivisesti muunkin brasilialai-
sen kirjallisuuden parissa. Viimeisimpiä on 
Cristovão Tezzan hieno romaani Professori.”

Nyt Tarjalla on työn alla portugalilaisen 
José Luís Peixoton José ja Saramago.  
Siinä kunnioitetun nobelistin fiktiivinen  

elämäkerturi, hänkin José nimeltään – yksi 
monista sen nimisistä romaanissa – potee niin 
pahaa rimakauhua elämäkertaa tehdessään, 
että vaihtaakin romaaniin. Siinä  rahaton 
päähenkilö varastaa Saramagon romaanin ja 
lopulta tutustuu itse kirjailijaan.

”Peixoto on portugalilaisen proosan  
ehdoton huippunimi sen jälkeen, kun  
vuonna 1998 Nobelilla palkittu Saramago 
kuoli. Keskityn lähiajat tämän hienon teok-
sen suomentamiseen. Sen jälkeen voisi olla 
mukavaa suomentaa vaihteeksi fadoa.”

Tarja Härkönen: näin minusta tuli 
suomentaja

Tarja Härkönen rakastaa matkustamista ja 
työskentelyä ulkomailla. Erityisesti Brasilia 
– ja aivan erityisesti Rio – on tehnyt häneen 

vaikutuksen.
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JORGE LUIS BORGES

Viisi aihetta

Jorge Luis Borges (1899-1986) käsittelee essee- 
kokoelmassaan Viisi aihetta elämän perusasioita, kuten 
aikaa ja kuolemattomuutta. Näillä sanoilla nimettyjen  
esseiden lisäksi argentiinalainen mestari paneutuu tässä 

Ovh 28,90 €
Sivumäärä: 160
Esseekokoelma
ISBN 9789523810150
Ilmestymisaika: Elokuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2

kirjassa salapoliisiromaanin ideaan ja 1700-luvulla vaikuttaneeseen ruotsalaiseen mystik-
koon Emanuel Swedenborgiin. Viides aihe teoksessa on kirja, jota Borges pitää ihmisen 
luomista ”instrumenteista” erikoisimpana. Se on Borgesille ennen kaikkea ihmisen mieliku-
vituksen jatke ja vertautuu mikroskooppiin näkökyvyn jatkeena, puhelimeen äänen jatkeena 
sekä auraa ja miekkaa käden jatkeina. 

Borgesin valtava lukeneisuus sekä runsas kielten, kirjallisuuden, filosofian ja mytologioiden 
tuntemus heijastuvat hänen esseissään hienovireisen huumorin sävyttämänä, lukemaan 
houkuttelevana tarinointina. Argentiinalainen mestari osoittaa tässäkin teoksessaan, että 
suuri viisaus voi olla samalla kepeää.

Pentti Saaritsa jatkaa tällä teoksella hienoa, 
jo puoli vuosisataa jatkunutta suomentajan- 
uraansa. Hänen edellinen Borges-suomennok-
sensa on arvostelu- ja myyntimenestykseksi 
noussut esseekokoelma Seitsemän iltaa.



JOUNI TOSSAVAINEN

Pojan usko

Kuka murhasi Paavo Ruotsalaisen ainoan 
pojan? Saarnamiehenä Ukko-Paavo oli  
heränneiden kiistaton johtaja, mutta Nilsiän 
piikkinen mies herätti myös vihaa. Jopa Tahko-
mäellä, Paavon lähimmissä naapureissa sikisi 
sitä koston henkeä, joka synnytti salamurhan. 

Romaanissa Pojan usko Jouni Tossavainen 
kertoo, mitä Tahkomäellä tapahtui Marian 
päivän aattona ja murhapäivänä vuonna 1830.

Jouni Tossavaisen (s. 1958) edellinen 
romaani Taistelevat metsot oli vuoden 2020 
Savonia-kirjallisuuspalkintofinalisti. Hän voitti 
Savonia-palkinnon juoksija Hannes Kolehmai-
sesta kertovalla romaanilla New Yorkin Lentävä 
suomalainen (2014).

Ovh 28,90 € / Sivumäärä: 120
Novellikokoelma / ISBN 9789523810372
Ilmestymisaika: Elokuu 2021
Ilmestyy myös äänikirjana (ks. s. 24)
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2

HANNU LUNTIALA

Rekisteri

Lainoppinut Haades, romaanin päähenkilö, 
työskentelee Rekisterissä Luetteloitten Talon 
kolmannessa kerroksessa. Hänellä on valta 
päättää, mitä Rekisteriin kirjoitetaan. Ja hän 
tietää, että tuota valtaa voi käyttää oikein tai 
väärin. Samassa kaupungissa työskentelee 
myös mieheksi syntynyt Karma, joka haluai-
si siirtyä naisen kehoon. Kumpikin rukoilee 
Jumalaa: Haades, jotta saisi penikseensä lisää 
mittaa ja Karma, jotta toive oman kehon jättä-
misestä toteutuisi.

Hannu Luntialan (s. 1952) romaani Rekisteri 
pohtii ihmisen itsemääräämisoikeutta ja sitä es-
täviä valtarakenteita. Se tekee tämän käyttäen 
keinovaranaan kaikkea sovinnaisuutta kaih-
tavaa huumoria – ja kielellä, joka ammentaa 
runollisuuttaan Raamatusta ja täsmällisyyttään 
virastojen ja lakikirjojen kielestä.    

Ovh 30,90 € / Sivumäärä: 190
Romaani / ISBN 9789523810341
Ilmestymisaika: Lokakuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2
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TIINA POUTANEN

Pyörävaras

Kaikki alkaa polkupyörän ja henkilöauton törmäyksestä, 
jossa polkupyöräilijä kuolee. Ympärille kerääntyneestä  
väkijoukosta puikkelehtii uhrin viereen nuori poika,  
joka ottaa miehen lompakon ja ennen pitkää hänen  
identiteettinsä. Mitä kaikkea varkaudesta seuraa, lukija ei 

Ovh 32,70 €
Sivumäärä: 290
Romaani
ISBN 9789523810266
Ilmestymisaika: Elokuu 2021
Sidottu, kovakantinen
Kl 84.2

voi arvata ahmiessaan sivu sivulta tarinaa, joka lopulta vie vampyyrien pariin Romaniaan 
ja Moldovaan.

Kuvataiteilijana Tampereella pitkään työskennellyt Tiina Poutanen (s. 1967) on aiemmin 
julkaissut kaksi kiitettyä runokokoelmaa. Ensimmäisessä romaanissaan Pyörävaras hän 
osoittautuu laajojen kokonaisuuksien hallitsijaksi, joka hallitsee kerronnan eri vivahteet 
tarkoista aistihavainnoista syvälliseen pohdintaan ja hulvattomaan huumoriin. Romaaninsa 
henkilöitä kirjailija kuvaa suurella lämmöllä ja heidän eri puoliaan tarkasti valottaen.  



VILLE VANHALA

Pikku-Politska pesee 
jalkansa suihkulähteessä

Ville Vanhalan (s. 1965) neljäs runoko-
koelma Pikku-Politska pesee jalkansa suih-
kulähteessä on sadunomainen matka arjen 
pieniin yksityiskohtiin. Runomatkaaja Pik-
ku-Politska tarkkailee ympäröivää maailmaa  
ja kokee sen ihmeet kaikilla aisteillaan,  
keskustelee pullonkerääjän kanssa ja rakas-
tuu kenkäkaupan myyjään. Kaiken yllä leijuu 
elämän ihmeen kunnioitus ja ilo siitä, että on 
olemassa. Tähän perustunteeseen yhdistyy  
melankolinen pohjavire ja kysymys: mitä  
meistä jää jäljelle?

Ovh 25,90 € / Sivumäärä: 72
Runokokoelma / ISBN 9789523810273
Ilmestymisaika: Elokuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 82.2

JANETTE HANNUKAINEN

Ikimetsän soittolista

Suomalaisille metsä on rikkaiden kokemusten  
ja rauhoittumisen paikka – vai onko? Janette  
Hannukaisen (s. 1982) kolmas runo- 
kokoelma kysyy, onko ihminen metsässä vai 
metsä ihmisessä. Mitä kuuluu suomalaiselle 
metsälle tehometsätalouden, ilmastonmuutok-
sen ja lajikadon aikakaudella?

Monimuotoinen kokoelma pohtii metsän mer-
kitystä ja ihmisen paikkaa ekosysteemissä. 
Teoksessa kohdataan pyhä petäjä, kaivataan 
takaisin puunlatvaan, kuunnellaan Pöpelik-
kö Groupin tiedotteita ja tehotuotetaan ihmis-
hybridejä.

Tampereella kasvaneen, sittemmin helsinki-
läistyneen runoilijan säkeet henkivät huolta 
ihmisen luonnosta vieraantumisesta. Niissä soi 
kuitenkin myös vivahteikas huumori.

Ovh 26,90 € / Sivumäärä: 84
Runokokoelma / ISBN 9789523810242
Ilmestymisaika: Elokuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 82.2
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LEA KALENIUS

Tupakoin beigessä 
tuulessa

Aurinko, hiekka ja tuuli luovat vapaan,  
kolmiulotteisen tilan - vastakohtana yhteis-
kunnan säännöille ja etiketeille, jotka määrit-
televät, miten kuuluu käyttäytyä. Runon minä 
nauttii elämästä auringossa ja hevosen seläs-
sä – ja kärsii luokissa ja muodollisten juhlien  
keskellä. Hän etsii merta, mutta päätyy hiekka- 
tuuleen tupakoimaan. Älykäs huumori  
auttaa, ja toisaalta elämän kauneuttakin  
sävyttää  hienoinen surumielisyys.  

Tupakoin beigessä tuulessa on Lea Kaleniuksen  
(1979) toinen runokokoelma. Hänen esikois-
kokoelmansa Rouva on kadonnut sai kiittävän 
vastaanoton. Teos voitti ilmestymisvuotenaan 
2016 muun muassa Helsingin yliopiston kirjal-
lisuusopiskelijoiden vuosittaisen runodebytant-
tipalkinnon. Lea Kalenius on myös kirjoittanut  
ja ohjannut näytelmiä sekä toiminut  
pelikäsikirjoittajana.

Ovh 25,90 € / Sivumäärä: 76
Runokokoelma / ISBN 9789523810396
Ilmestymisaika: Elokuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 82.2

JYRKI PELLINEN

Meren rannalla

Lähes 60 vuoden ajan suomalaisen lyriikan 
eturiviin kuulunut Jyrki Pellinen palaa uudessa 
kokoelmassaan lapsuutensa Helsinkiin ja sen 
rannoille. Nyt meren äärellä seisoo seestynyt 
lyyrikko, jonka säkeet ovat kaikilla aisteilla 
läsnä sekä eilisessä että tässä päivässä.

Jyrki Pellinen (s. 1940) on julkaissut yli sata 
kaunokirjallista teosta – sekä lyriikkaa että 
proosaa. Viime vuonna häneltä ilmestyi runo-
ja 1960-luvulta nykypäivään sisältävä runoteos 
Pitkät kynttilät, lyhyet päivät yhdessä huilisti  
Juhani Aaltosen ja kitaristi Raoul  
Björkenheimin kanssa.

Ovh 25,90 € / Sivumäärä: 64
Runokokoelma / ISBN 9789523810334 
Ilmestymisaika: Kesäkuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 82.2
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TORSTI LEHTINEN

Stadilaiset lauteilla

Helsingissä syntynyt ja siellä yhä asuva  
kirjailija Torsti Lehtinen (s. 1942) tuntee  
kotikaupunkinsa ja sen saunat niiden sodan- 
jälkeiseltä kukoistuskaudelta nykyiseen sauna-
buumiin. Kirjassaan Stadilaiset lauteilla Lehti-
nen tuo lukijoiden ulottuville menneen, välillä 
jo katoavaksi pelätyn saunakulttuurin. Kirjaili-
jan tarkkaavaisuudella hän on myös tallentanut 
muistiinsa lukuisat koskettavat, Helsingin  
yleisissä saunoissa kuulemansa tarinat.

Teos luo myös katsauksen saunan esiintymi-
seen taiteessa ja kaunokirjallisuudessa aina  
Kalevalasta ja Seitsemästä veljeksestä nyky- 
runouteen ja elokuvaan asti.

Kirja on samalla kattava tietopaketti Helsingin 
saunoista kautta aikojen.

Ovh 32,60 € / Sivumäärä: 150
Tietokirja / ISBN 9789523810327
Ilmestymisaika: Kesäkuu 2021
Sidottu, kovakantinen, valokuvitettu  / Kl 59.32

MIKKO NENONEN

Pyhä iho

Rakastaa kaikkea ymmärtämättä, mitä tämä 
kaikki on; vajavaisuudesta, riittämättömyydes-
tä kaiken keskellä syntyy kipu – ja kohtaamisen 
vaikeudesta. Kykenemmekö rakastamaan niin, 
että saamme vastarakkautta?   Jos ei ole muuta 
kuin tyhjyys, se täyttyy ihmettelyllä, runouden 
tuomalla lohdulla: sanoilla, jotka tuskin maltta-
vat rauhoittua. Ja lopulta, kun kaikki on sanot-
tu, ne tekevät niin.

Mikko Nenosen (s. 1981) aistillinen ja vim-
mainen esikoiskokoelma Pyhä iho valottaa py-
hyyttä eri näkökulmista samalla paeten kaikkia 
määritelmiä. Se kirjoittaa auki nuoren ihmisen 
rakkaudenkaipuun ja kivun sen keskellä. Ru-
nouden lisäksi Nenonen kirjoittaa proosaa sekä 
musisoi useissa yhtyeissä, muun muassa  Rap-
tuksessa, jossa hän toimii kitaristina ja laulajana.

Ovh 25,90 € / Sivumäärä: 72
Runokokoelma / ISBN 9789523810402
Ilmestymisaika: Syyskuu 2021
Sidottu, kovakantinen / Kl 82.2

TIETOKIRJAT
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SAMI KOLAMO

Jalkapallon estetiikasta

Suomen johtaviin kilpaurheilun asiantuntijoihin lukeutuva  
Sami Kolamo käsittelee kirjauutuudessaan jalkapallon  
kehollisuutta sekä legendaarisia pelaajia ja heidän 
pelityylejään. Monet jalkapallolegendat ovat tunnettuja  

Ovh 29,80 €
Sivumäärä: 240
Tietokirja / esseekokoelma
ISBN 9789523810310
Ilmestymisaika: Kesäkuu 2021
Sidottu, kovakantinen; valokuvitettu
Kl 79.31

paitsi loistavina urheilijoina myös pelikenttien taiteilijoina, jotka ainutlaatuisella  
tilanhahmotuskyvyllään, kuin tanssien tehdyillä harhautuksillaan ja esteettisesti veto- 
voimaisella rytmitajullaan ovat erottautuneet miljoonista muista. 

Eläytyen kirjoitettu ja uusia näkökulmia sisältävä Jalkapallon kauneus pohtii myös suurten 
pelaajien asemaa aikansa muoti-ikoneina ja uusien roolimallien luojina. Lisäksi kirjassa  
esitellään fanien keskeistä roolia stadioneiden väri- ja äänimaiseman tuottajina sekä  
naisfutiksen historiaa miespäättäjien vallan alaisuudessa. Niin ikään oman osansa saavat  
jalkapallosta ammentava populaarimusiikki, stadionarkkitehtuuri ja jalkapallotaktiikoiden 
yhteydet kaupunkisuunnitteluun sekä visuaalisiin taiteisiin.



ATTE VARSTA

Elvis & minä
– suomalaisten tarinoita Kuninkaasta
Onko ketään, joka olisi vaikuttanut musiikillaan ja elämäl-
lään yhtä moniin kuin Elvis Aaron Presley? Kun Elvis  
nousi 1950-luvun lopulla maailmanmaineeseen, monille  
sen ajan nuorille hän oli musiikillinen esikuva. Sittemmin 

Ovh 32,80 €
Sivumäärä: 290
Tietokirja
ISBN 9789523810259
Ilmestymisaika: Lokakuu 2021
Sidottu, kovakantinen; valokuvitettu
Kl 78.8911

hänestä tuli legenda, joka tunnettiin koko maailmassa pelkän etunimen perusteella ja jonka 
sädekehä vain kasvoi tähden kuoleman jälkeen.

Atte Varsta (s. 1969) on ollut Elvis-fani seitsenvuotiaasta. Myöhemmin hän kiinnostui 
Elviksen ansiosta brändin rakentamisesta ja matkusti Elviksen jalanjäljissä ympäri Yhdys-
valtoja. Itse Kuningas oli tuolloin jo kuollut. Elävän Elviksen ehti nähdä vain harva suoma-
lainen. Sitäkin useampi olisi halunnut kohdata hänet. 

Kirjassa Elvis & minä – suomalaisten tarinoita Kuninkaasta tunnetut suomalaiset Pate 
Mustajärvestä Alpo Suhoseen, Markku Veijalaisesta Sami Pitkämöön ja monet muut 
yhteiskunnan eri osa-alueilta kertovat omat Elvis-tarinansa. Äänensä saavat kuuluviin myös 
ne lukuisat maan hiljaiset, jotka sukupolvi 
sukupolvelta ovat kuunnelleet ja katselleet  
legendan esityksiä, ehkä laulaneet  
mukanakin. 
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OONA-EMILIA ENKELSAARI

Kokkaa vegemmin
– reseptejä vegaaneille ja  
sekaaneille

Mitä jos suosikkireseptisi toimisikin vegaanisena?  
Kasvisravintoon tottuneet tietävät, ettei eläminen ”vegemmin” 
merkitse luopumista herkullisesta ja monipuolisesta  ravin- 
nosta.

Ovh 26,90 €
Sivumäärä: 130
Keittokirja
ISBN 9789523810174
Ilmestymisaika: Elokuu 2021
Ilmestyy myös e-kirjana (ks. s. 24)
Sidottu, kovakantinen; valokuvitettu
Kl 68.2

Ruoanlaittoa alle kouluikäisestä harrastanut Oona-Emilia Enkelsaari (s. 1999) 
neuvoo uusia näköaloja avaavassa keittokirjassaan, miten yhtä lailla kokeneet  
kasvissyöjät kuin kasvisravintoon tottumattomatkin pääsevät terveellisen herkuttelun  
makuun. Teoksessa kulkevat rinnakkain sekä perinteinen että vegaaninen resepti, jotka opas-
tavat myös satunnaisesti kasvisruokaa kokkaavat vegemaailman pariin.
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NIINA MAJANIEMI

Työelämän maraton 
ja empatia

Teknologian maailmassa monipuolisen uran tehnyt Niina  
Majaniemi tarttuu tärkeään aiheeseen uudesta näkö- 

Ovh 28,90 €
Sivumäärä: 210
Tietokirja
ISBN 9789523810143
Ilmestymisaika: Lokakuu 2021
Ilmestyy myös e-kirjana (ks. s. 24)
Nidottu, pehmeäkantinen
Kl 14.8

kulmasta. Hänen keskeinen viestinsä on, että empatia on paljon muutakin kuin myötä- 
elämisen taitoa kriisitilanteessa – ja että tätä taitoa voi ja kannattaa opetella! Kun  
empatiataitojen ”työkalupakki” on hyvin varustettu, myös asiakassuhteet sujuvat, ihmiset 
viihtyvät ja yrityksen tulos paranee.

Empatiataitojen oppiminen vaatii kuitenkin kärsivällisyyttä, kuten vaikkapa maratonjuoksu. 
Niina Majaniemi on juossut maratoneja eri puolilla maailmaa ja vertaa tätä harrastamaansa 
urheilulajia matkaan empatiataitojen oppimisen tiellä. On osattava johtaa itseään älykkäästi 
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etenkin silloin, kun tuntuu etteivät voimat 
riitä – ja uskallettava antaa itselleen lupa 
kävellä. 



MARISSA MEHR

Aale – huoleton oboisti

Alun perin Aale Lindgrenistä (s. 1951) piti 
tulla laulaja. Salaa lastenkodissa klassista  
musiikkia kuunnellut romanipoika pääsi opet-
tajan kannustamana soitto-oppiin ja päätyi 
armeijan soittokuntaan. Siellä omaksi soitti-
meksi tuli oboe, jota Aale pääsi opiskelemaan 
Sibelius-Akatemiaan ja sen jälkeen soittamaan 
43 vuoden ajaksi Helsingin kaupunginorkeste-
riin. 

Kirjailija ja toimittaja Marissa Mehr (s. 1987) 
on koonnut oboistin tarinan syvälliseksi ja haus-
kaksi elämäkerraksi. Kirja käsittelee kohdet-
taan monisärmäisenä, lämpimänä ja humoristi-
sena taiteilijana, jonka muistiin on tallentunut 
elämältä maistuva kirjo kokemuksia lapsuus-
vuosista kypsään taiteilijuuteen. Muistoja  
sävyttää Aalen ainutlaatuinen huumori, joka 
saa elämän mollisävytkin soimaan hieman duu-
rimmin.

Ovh 31,80 € / Sivumäärä: 230
Muusikkoelämäkerta / ISBN  9789523810198
Ilmestymisaika: Lokakuu 2021
Sidottu, kovakantinen, valokuvitettu  / Kl 78.83

ARTO JULKUNEN, MARKUS RANTANEN

Suosikkisävelmiä 
suomalaisittain ukulelella 

Ukuleleharrastuksen buumi jatkuu jatkumis-
taan; yhä uudet kansalaisryhmät ovat löytä-
neet ”pikkukitaran” ensimmäiseksi tai aiempaa 
soittoharrastusta täydentäväksi soittimekseen. 
Alan suomalaiset uranuurtajat Arto Julkunen 
ja Markus Rantanen jatkavat Suuren ukulele-
kirjan julkaisemisesta alkanutta tietään ukule-
lekirjailijoina. Molemmat ovat lisäksi aktiivisia 
muusikoita ja opettajia, jotka tuntevat ukulele-
harrastajien tarpeet ja musiikkimaun. 

Suosikkisävelmiä suomalaisittain ukulelella 
sisältää 55 uutta sovitusta tuttuihin sävelmiin: 
kansanlauluista Juice Leskiseen ja Talikkalan 
markkinoilta Satulinnaan. Kirja sisältää myös 
mielenkiintoisia tarinoita sovitetuista lauluis-
ta sekä niiden säveltäjistä ja laulut tunnetuiksi 
tehneistä esittäjistä.

Ovh 29,80 € / Sivumäärä: 130
Nuotti- ja laulukirja / ISBN 9789523810204
Ilmestymisaika: Kesäkuu 2021
Nidottu, pehmeäkantinen / Kl 78.691
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MARCO VICHI

Komisario Bordelli ja 
vääjäämätön kohtalo

Komisario Bordelli on saanut selville, ketkä 
tappoivat 13-vuotiaan Giacomo-pojan. Kaikki 
neljä syyllistä ovat yhteiskunnan mahtimiehiä. 
Nuorin heistä tunnustaa komisariolle rikoksen, 
muttei kestä syyllisyyden painolastia, vaan 
päättää päivänsä. Tunnustuksella ei ole todista-
jia, ja näyttää jo siltä, että muut kolme syyllistä 
pääsevät kuin koira veräjästä. Komisario ei kui-
tenkaan anna periksi, vaan jatkaa murhaajien 
metsästämistä. Loppuratkaisu on vääjäämätön. 

Kiitetyn ja kansainvälisesti arvostetun Marco 
Vichin (s. 1957) neljäs suomennettu Komisario 
Bordelli -dekkari pureutuu jälleen kerran yh-
teiskunnan valtarakenteisiin ja niiden kätke-
mien mädännäisyyksien kritiikkiin. Samalla 
teoksista huokuu myötätunto ihmisiä kohtaan 
– unohtamatta aika-ajoittaista herkuttelua 
italialaisen keittiön antimilla.  

Ovh 27,50 € / Sivumäärä: 240
Rikosromaani / ISBN 9789523810426
Ilmestymisaika: Syyskuu 2021
Ilmestyy myös e-kirjana (ks. s. 24)
Nidottu, pehmeäkantinen / Kl 84.2

TENHO IMMONEN

Huilua yhdellä jalalla 
– Jethro Tullin tie

Ian Andersonin 1960-luvulla perustama ja yhä 
aktiivisesti esiintyvä Jethro Tull on yksi britti-
rockin omaleimaisimpia yhtyeitä. Bluesia, jaz-
zia ja kansanmusiikkia rockiin yhdistävä Jethro 
on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen moneen 
suomalaiseenkin musiikinharrastajaan. Muun 
muassa albumit Aqualung, Living In The Past 
ja A Passion Play ovat osa elävää rockhistoriaa 
ja merkkipaaluja brittirockin kehityksessä. 

Jyväskyläläinen Tenho Immonen (s. 1968) 
luotaa kirjassaan Jethron vaiheet tuntematto-
muudesta maailmanmaineeseen. Tämän hän 
tekee syvän henkilökohtaisella otteella: yhtai-
kaa fanina ja kriittisenä elämäkerturina, jonka 
yhteinen taival yhtyeen kanssa vahvistui sa-
tunnaisesta kohtaamisesta lavan ulkopuolella 
Äänekosken Keitelejazzissa. Tuolloin jo kauan 
yhtyettä ihaillut fani sai nimikirjoituksen le-
vyyn, joka on säilynyt aarteena kokeneen mu-
siikkikirjailijan kammiossa näihin päiviin asti. 

Ovh 32,90 € / Sivumäärä: 360
Bändielämäkerta/ ISBN 9789523810167
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2021
Sidottu, kovakantinen, valokuvitettu / Kl 78.891
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TAPANI BAGGE

Maltan harakka

Salaperäinen asiakas johdattaa ukulele-etsivä 
Nanan ja hänen uskollisen palvelijansa Armak-
sen maineikkaan Maltan harakan jäljille. Se 
on suunnattoman arvokas patsas, jonka ritarit 
aikoinaan lahjoittivat Aragonian kuninkaalle. 
Nana ja Armas kohtaavat jälleen monenkirja-
vaa väkeä ja kaikenlaisia arvoituksia. Löytyykö 
Maltan harakka? Kuka sen saa haltuunsa – vai 
lentääkö se tiehensä? 

Maltan harakka on jo kolmas kirja Tapani 
Baggen ja Jusa Hämäläisen lasten dekkarisar-
jassa, joka kertoo ukulele-etsivä Nanan tutki-
muksista. Aiemmin ovat ilmestyneet Pohjoisen 
pikavuoron arvoitus ja Kultaisen ukulelen ar-
voitus.

Ovh 24,90 € / Sivumäärä: 32
Lastenkirja / ISBN 9789523810235
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2021
Sidottu, kovakantinen, nelivärikuvitettu
Kl L85.12

OUTSIDER

Pekka Lipponen
kaukomailla

Nimimerkkiä Outsider käytti aluksi legendaa-
rinen rikoskirjailija Aarne Haapakoski (1904-
1961) ja sittemmin yhtä legendaarinen Seppo 
Tuisku (1935-2019). Vuodesta 1945 lähtien 
ensin radiokuunnelmina ja sitten kirjoina koko 
kansan suosikeiksi nousseet hahmot Pekka  
Lipponen ja Kalle Kustaa Korkki seikkailivat 
yhteensä lähes kahdessasadassa tarinassa. Ta-
pani Bagge on koonnut niistä kolme yhteis-
niteeksi Pekka Lipponen kaukomailla. Tarinat 
Suezin sulttaani, Kuubalainen serenadi ja Ete-
lämeren hirviö henkivät toimintaa ja jännitystä, 
savolaista huumoria ja suomalaisten ikiaikaista 
kaukokaipuuta. Oman säväyksensä seikkailui-
hin luo kylmä sota, jota tarinoiden syntyaikana 
käytiin kuumana.

Ovh 27,50 € / Sivumäärä: 310
Salapoliisikertomuksia / ISBN 9789523810211
Ilmestymisaika: Kesäkuu 2021
Ilmestyy myös äänikirjana (ks. s. 24)
Sidottu, kovakantinen / Kl 84.2

LASTENKIRJAT
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LASTENKIRJAT

HANNA TUOMINEN

Itikkaralli
Hulvattoman hauskassa ja leikkisässä lastenrunotarinassa 
seikkailee kaupunkilaistyttö Esteri. Hän tapaa kesäloma-
reissullaan mummolassa Mister Lahnan, kulkukauppias 
Ferdi Nandin, Horror Punkin ja perhoskuningatar Samiran 

Ovh 32,90 €
Sivumäärä: 72 + cd
Lasten runokirja
ISBN 9789523810358
Ilmestymisaika: Kesäkuu 2021
Sidottu, kovakantinen, 
nelivärikuvitettu / Kl L82.2

- rallia ajavia itikoita unohtamatta!  Ja kun maalla kerran ollaan, lopulta tanssitaan ladossa 
kihlajaisia. Mummolan maisemissa majailevat myös saunatonttu, parivaljakko Sisu ja Misu 
ynnä monet muut.

Aikuisille suunnatulla runokokoelmallaan Kaikki vesi kädellä debytoinut Hanna 
Tuominen jatkaa lapsirunokokoelmallaan Itikkaralli lajin parhaita perinteitä.
Itikan sitikka on nopsa kuin mikä! / Se kaahaa pöydänkulmaa, / tämä on kisaa julmaa. / 
Mummo kouralla perään kaartaa, / itikan paalupaikkaa saartaa.
LÄTS! Läiskyy käsi - / LÄTS! LÄTS! TUOSSA SE ON!
Itikka kaarteessa lisää vauhtia, ajaa täyttä rallia. / Mummo lätkää läiskii ja heiluttaa 
muhkeaa allia.
Yhtäkkiä katoaa näkyvistä… / pääsikö mummo pälkähästä? / Mummo hyttysväylää kuuraa, 
/ missä se itikka luuraa?

Itikkaralli koostuu painetusta, Anna Helmisen kuvittamasta runokirjasta sekä mukana 
seuraavasta cd-levystä, jolla Uljas Pulkkiksen sävellyksiä tulkitsevat huilutaiteilija Sami 
Junnonen, runojensa luennan ohella piano-osuuksista vastaava Hanna Tuominen sekä 
laulaja Otso Kallio.
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Äänikirja
Ovh 16,70€
ISBN 9789523810136
Ilmestymisaika:
Syyskuu 2021

ÄÄNI- (KUUNNELMA-) JA e-KIRJAT

LAURA LAAKSO

Suureita ja pieneitä

Ääni- (kuunnelma-) ja e-kirjat
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Äänikirja
Ovh 15,90€
ISBN 9789523810228
Ilmestymisaika:
Heinäkuu 2021

OUTSIDER

Pekka Lipponen kaukomailla

Äänikirja
Ovh 18,75€
ISBN 9789523810457
Ilmestymisaika:
Elokuu 2021

ANNI-SOFIA KAUPPILA

Taivaspuheluita

Äänikirja
Ovh 18,50€
ISBN 9789523810464
Ilmestymisaika:
Syyskuu 2021

JOUNI TOSSAVAINEN

Pojan usko

e-kirja
Ovh 13,45€
ISBN 9789523810181
Ilmestymisaika:
Syyskuu 2021

OONA-EMILIA ENKELSAARI

Kokkaa vegemmin

e-kirja
Ovh 16,45€
ISBN 9789523810303
Ilmestymisaika:
Heinäkuu 2021

HANNU MÄKELÄ

Pilven reuna

e-kirja
Ovh 13,90€
ISBN 9789523810433
Ilmestymisaika:
Lokakuu 2021

MARCO VICHI
Komisario Bordelli
ja vääjäämätön kohtalo

e-kirja
Ovh 14,90€
ISBN 9789523810471
Ilmestymisaika:
Syyskuu 2021

NIINA MAJANIEMI

Työelämän maraton
ja empatia


