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Tietokirjat

Tani, Tyyni: Kemin historia. Kaupungin perustamisesta vuoteen

1930

Toimittanut ja esipuheen kirjoittanut Matti Ylipiessa.

Ensimmäiset suunnitelmat Kemin historian kirjoittamiseksi tehtiin jo 1910-

luvulla, kun kaupunginvaltuusto sopi maisteri Arvi Hällforsin kanssa teoksen

kirjoittamisesta. Siitä piti tulla suppea liite kaupungin vuosikertomukseen.

Hällfors ryhtyikin keräämään aineistoa mutta alkoi maailmansodan vuosina

jääkärietappihommiin ja Kemin historian kirjoittaminen jäi kesken.



Maisteri Tyyni Tani sopi vuonna 1934 Kemin kaupungin kanssa sen his-

torian kirjoittamisesta, ja käsikirjoitus valmistuikin 40-luvun alussa, mutta



teosta ei – ensin sota-ajasta johtuen ja sen jälkeen paikallispoliittisten valta-

suhteiden muututtua – koskaan julkaistu. Tani sai työtänsä varten Hällforsin

kokoaman aineiston, jota hän käyttikin runsaasti. Niinpä Tanin teos sisältää

runsaasti ainutlaatuista ja yksityiskohtaista arkisto- ja muistelma-aineistoa

kaupungin varhaisemmasta historiasta. Kaupungin arkistoa paloi 1930-luvun

alussa, joten eräiltä osin (Hällfors-)Tani on miltei ainoa lähde kaupungin var-

haisiin vaiheisiin. Tani kokosi kirjaansa varten myös kokoelman valokuvia,

joita on otettu tähän tähän kirjaan mukaan.

Tyyni Elisabeth Tani (1907 Tornio – 1992 Kemi) valmistui ylioppilaaksi

Kemin yhteislyseosta vuonna 1927. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa histo-

riaa ja työskenteli historian lehtorina jääden eläkkeelle Tornion yhteislyseosta

vuonna 1971. Hänen kirjallinen tuotantonsa – historiakirjaa lukuunottamat-

ta – on suppea. Oulun yliopisto jakaa hänen nimikkorahastostaan edelleen

avustuksia humanistiseen ja lääketieteelliseen tutkimukseen.
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Blomster, Tapani: Pohjanmaan rykmentin Kemin komppania

1734–1810

1600-luvun lopulla Ruotsin valtionhallinto oli kehittynyt niin pitkälle, että

voitiin siirtyä vakinaisen armeijan pitämiseen. Syntyi ruotujakolaitos, jossa

sotaväen ylläpito organisoitiin suorien väenottojen sijaan ruotuihin. Muuta-

ma talo muodosti sotilasruodun ja ylläpiti ruotusotilasta myös rauhan aikana.

Kuninkaallisessa pohjanmaan rykmentissä ruotujakoon siirryttiin vasta Suu-

ren Pohjan sodan jälkeen 1730-luvulla.

Ruotutalot kustansivat sotilaalle sotilastorpan tarvittavine rakennuksineen,

peltoineen ja niittyineen. Kun sotamies astui palvelukseen, hän sai ruodulta

kuuden hopeataalarin pestirahan, lehmän, tynnyrillisen viljaa ja pukukerran.

Valtio hankki aseistuksen, sotilaspuvun ja muut varusteet. Vuosipalkka oli

30 kuparitaalaria. Rengin tai muun tilattoman asemaan verrattuna sotilaaksi

värväytyminen tiesi huomattavaa sosiaalista nousua.

Ruotujakoisen Kuninkaallisen Pohjanmaan rykmentin miehistövahvuus oli

1200 miestä ja se muodostui kahdeksasta 150 sotilaan komppaniasta. Rykmen-

tin pohjoisimman komppanian eli Kemin komppanian alue ulottui Limingasta

ja Muhokselta aina Kemijokivarteen Rovaniemelle saakka. Komppania sai

nimensä siitä, että komppanianpäällikön puustelli oli Kemin Liedakkalassa.



Rykmentti koottiin pääkatselmukseen muutaman vuoden välein. Sotilaita

harjaannutettiin sotataitoihin komppanian kokouksissa ja paikkakunnittain

pidetyissä kirkkoäkseerauksissa.

Tässä kirjassa paneudutaan Kemin komppanian ruotusotilaiden arkeen rau-

han aikana ruotutorpilla ja katselmuksissa. Kirjassa tutkitaan Pohjanmaan ja

Lapin miesten komppaniaa sotilasyksikkönä, sotilaiden fyysisiä ominaisuuk-

sia ja taistelumotivaatiota. Ero Runebergin vänrikki Stoolin sotasankareihin

on huomattava.

Komppanian ja sen sotilaiden vaiheita selvitetään erityisesti Kustaa III:n

sodassa 1788–90 ja Suomen sodassa 1808–09.

Kustaan sodassa Kemin komppania taisteli muusta rykmentistä erillään

Savon prikaatin mukana. Sotaretki huipentui vappuna 1790 Ylä-Kuonassa

Savonlinnan itäpuolella, kun 13 komppanian sotilasta jäi epäselvissä olosuh-

teissa venäläisten vangiksi.

Suomen sodassa liikekannallepano oli hidasta, ja niinpä Kemin komppania

yhdessä Pyhäjoen ja Everstiluutnantin komppanioiden kanssa joutui jälleen

erilleen muusta rykmentistä ja taisteli sodassa kenraali Sandelsin joukoissa Sa-

von rintamalla. Komppanian sotilaita kaatui mm. maihinnousussa Kuopioon

ja Koljonvirran taistelussa.

Sotilaat joutuivat kokemaan rasittavan perääntymismarssin Oulusta Tor-

nioon ja Tornion ”Kuoleman valtakunnan” vuodenvaihteessa 1808–09. Täl-

löin talvileiriin Tornioon kokoontuneesta Suomen armeijasta kuoli noin 2000

sotilasta leireissä riehuneisiin tauteihin. Pohjoisen miehet selvisivät näistä

koettelemuksista yllättävän hyvin. Osa Kemijokivarren miehistä teki oman

ratkaisunsa ja karkasi kotitorpilleen.

Sotataival jatkui vielä Ruotsin puolelle. Komppanian rippeet kuuntelivat Uu-

majan torilla von Döbelnin jäähyväispuhetta rauhanteon jälkeen 8. lokakuuta

1809. Osa sotilaista jäi Ruotsiin, mutta suurin osa palasi Suomeen.

Veteraanien osa ei ollut kaksinen. Useimmat sotaveteraanit kuolivat ruti-

köyhinä.
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Koskinen, Ahti: Miehet jyvällä. Suomalaiset ja venäläiset tarkka-

ampujat jatkosodassa

Teoksessa kuvataan tarkka-ampujien toimintaa asemasotavaiheen aikana

vuoden 1942 tammikuusta vuoden 1943 kesäkuuhun saakka. Kirja kuvaa

yksityiskohtaisesti suomalaisten tarkka-ampujien toimintaa, taktiikkaa sekä

kalustoa. Aikaisemmin näin tarkkaa selvitystyötä ei ole tehty. Tapahtumia

on selvitetty useilta rintamalohkoilta.

Puna-armeijassakin ymmärrettiin osaksi talvisodan karvaiden kokemusten

myötä tarkka-ammunnan merkitys. Kirja tuo Neuvostoliiton armeijan tarkka-

ampujien tappavan tehokkuuden ilmi varsin lahjomattomasti.

Teos perustuu noin 400 etulinjan yksikön sotapäiväkirjaan. Lisäksi on käy-

tetty komppanioiden, pataljoonien ja rykmenttien arkistoja. Yksittäisten kaa-

tuneiden sotilaiden tietoja on selvitetty Suomen sodissa 1939–45 menehtyneet

-tietokannasta sekä Kansallisarkistossa olevista sotilaiden kantakorteista.
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Päivinen, Pasi: Terrorismi Espanjassa.

Kattava kansantajuistettu esitys Espanjan terrorismista ja terrorismin tor-

junnasta sen kiivaimman poliittisen väkivallan aikakaudella baskijärjestö

ETAn (Euskadi Ta Askatasuna, ”Baskimaa ja Vapaus”) ollessa eurooppalaisen

poliittisen terrorismin polttopisteessä.



Poliittinen radikalismi leimahti Euroopassa 1960-luvun lopussa purkau-

tuen terrorismina 1970- ja 1980-luvuilla. Näin tapahtui myös Espanjassa,

missä 1980-luku muodostui merkittävimmäksi ja ETAsta suurin terroristijär-

jestö. Terrorismi oli arkipäivää Espanjassa yli 50 vuoden ajan. Vaikka ETA

perustettiin vuonna 1959 ja se teki yksittäisiä terrori-iskuja jo 1960-luvun

alussa, se kuitenkin muodostui Espanjalle vaikeaksi sisäisen turvallisuuden

ongelmaksi 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa jatkuen 2000-luvulle, jolloin

ETA-terrorismi alkoi hiipua lakaten 2010-luvun kuluessa kokonaan. Tilalle on

tullut ääri-islamistinen terrorismi, jonka uhka on Espanjassa ja laajemminkin

Euroopassa kasvanut, mutta myös äärioikeistolaiset ryhmät ovat nousemassa

uudelleen ja muodostavat osaltaan terrorin uhkan Espanjassa ja laajemminkin

Euroopassa.

ETA oli Euroopan toiseksi suurin ja pitkäaikaisin terroristijärjestö IRA:n

jälkeen. Vaikka kirjainyhdistelmä ETA tunnistettaisiinkin, järjestön syntyä,

ideologiaa, tavoitteita, toimintaa tai toiminnan päättymiseen johtaneita teki-

jöitä ei silti tunneta. Espanjassa toimi ETAn kanssa yhtä aikaa useita muitakin

pieniä espanjalaisia terroristijärjestöjä, kuten Terra Lliure, GRAPO, useita

oikeistoterroristiryhmiä sekä ETAa lyhyen ajan avustanut Ranskassa toimi-

nut Iparretarrak, joiden toimintaa myös käsittellään tässä teoksessa. Vaikka

ETA oli selvästi suurin ja aiheutti eniten uhreja ja aineellista tuhoa, kaikki

terroristiryhmät lisäsivät sisäisen turvallisuuden uhan yhteisvaikutusta.

Kansainvälisen terrorismin uhan kasvu lisää kansalaisten kiinnostusta

terrorismiin ja kansantajuisten terrorismia eri näkökulmista käsittelevien

suomenkielisten tietokirjojen tarvetta. Tämä teos antaa runsaasti uutta tietoa

terrorismista, Espanjassa toimineista terroristijärjestöistä, erityisesti ETAsta

järjestönä ja terrorismin torjunnasta.
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Pasi Päivinen

Pasi Päivinen on kansainvälisen terrorismin tutkija ja vapaa toimittaja.

Hän kiinnostui kansainvälisestä terrorismista opiskellessaan St. Andrewsin

yliopiston kansainvälisten suhteiden laitoksella Skotlannissa 1990-luvun puo-

livälissä. Hän on St. Andrewsin yliopistossa opettaneen, nykyisinWashington

DC:ssä Georgetownin yliopistossa, työskentelevän professori Bruce Hoffma-

nin oppilas. Pasi Päivinen on luennoinut kansainvälisestä terrorismista useissa



Suomen yliopistoissa, kouluttanut viranomaisia terrorismin torjunnassa ja

työskennellyt virkamiehenä mm. Euroopan Parlamentissa poliittisella osas-

tolla puolustus- ja turvallisuus alakomiteassa, ulko ja -sisäministeriössä ja

useissa valtion virastoissa. Päivinen on liikkunut terrorismin tutkimuksen

kentällä laajalti ja tuntee terrorismi-ilmiötä kattavasti. Ilmiön monimutkai-

suus ja uuden tiedon jano on tuonut hänet tauon jälkeen takaisin terrorismin

tutkimuksen pariin.

Saukkoriipi, Leo: Minussa on monta. Runosuomennoksia ja kir-

joituksia Fernando Pessoan elämästä ja runoudesta.

Euroopan tuntemattomin runoilijakuuluisuus oli 1930-luvulla Portugalin Fer-

nando Pessoa. Ei häntä tunneta Suomessa vieläkään –muutama runoantologia

hänen tuotannostaan on suomennettu, proosaa sentään runsaammin.

Fernando Pessoa tunnettiin heteronyymeistään, joitten nimiin hän kirjoitti

sekä runoa että proosaa laskemattoman määrän. Jo kuusivuotiaana hänen kir-

jeenvaihtokaverinaan oli muuan Le chevalier de Pas ja vuosien mittaan uusia

kirjoittajia ilmaantui tämän tästä – olisiko heitä ollut yli seitsemänkymmen-

tä? Tunnetuin kolmikko – Alberto Caeiro, Ricardo Reis ja Álvaro de Campos

– kirjoitteli paitsi runoja myös lehtijuttuja, teki vastineitakin toisilleen. Us-

kalsipa Álvaro de Campos epäillä, ettei Fernando Pessoata ole koskaan edes

ollut olemassa. Saattaa olla, että Fernando itse oli asiasta samaa mieltä.

Leo Saukkoriipi julkaisi v. 2020 kokoelma Fernando Pessoan runoja Minä se

olen.

Fernando Pessoa vei mennessään, houkutti kertomaan runojensa suomentami-

sesta ja johdatteli kaikenlaisen jutustelun kautta itse asiaan – Pessoan henkilöön

itseensä. Kirjaa voi lehteillä sattumanvaraisesti. Pessoan hengestä siinä on kyse.

Fernando Pessoan olemassaolemattomuuteen kuuluu, ettei hänen elämäkertansa

koskaan ilmesty, vaan kiertää jonkin aikaa jossakin kunnes katoaa.
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Drufva, Juha: Paimenpojasta filosofian professoriksi – J. E. Salo-

maan matkassa filosofian valtakunnassa

Huhtikuussa 1900 juuri yhdeksän vuotta täyttänyt Liedon Ankan kylässä

asuva Jalmari Edvard Grönholm joutui kauhean pelon ja ahdistuksen valtaan.



Hänet aiottiin lähettää kesäksi karjapaimeneksi kolmen kilometrin päähän

asumattomaan Väljän korpeen.

Jalmarin kotikylässä kouluja käymättömät aikuisetkin elivät vielä kummi-

tusten ja noitien pelossa, joita Väljän korpimaat suorastaan kuhisivat, samoin

siellä huhuttiin olevan susia.

Kun muuta mahdollisuutta ei ollut, Jalmari lähti kotoaan 1. toukokuuta 1900

kertomatta isälleen ja äitipuolelleen asiasta mitään. Kädessään Jalmarilla oli

pieni pärekori, johon hän oli kerännyt 16 kappaletta kylän kanojen metsään

munimia munia, ja taskussa oli 20 markkaa kylän kievarissa ansaitsemiaan

laulurahoja. Päämääränä oli 17 kilometrin päässä sijaitseva Turku, ja siellä

asuvat mummo ja kaksi tätiä. Hän lähti matkaan päättäen vakaasti, ettei ikinä

palaisi Ankan kylään. Hän sai jäädä Turkuun kesän, syksyn ja seuraavan

talven ajaksi.

Jalmari tutustui ja ihastui Turussa naapuritalossa asuvaan, pari vuotta

vanhempaan Klaaraan, joka kävi toista vuotta kansakoulua. Tädit ja mummo

ohjeistivat Jalmarin isää ja äitipuolta, että pojan on mentävä syksyllä 1901

Liedon kansakouluun. Sinne Jalmari sitten suunnisti, ja suoritti kansakoulun

kolmen vuoden ennätysajassa ja priimuksena sekä sukunsa ensimmäisenä.

Siitä alkoi Jalmarin elinikäinen seikkailu filosofian valtakunnassa.

Paimenpojasta Turun yliopiston filosofian professoriksi nousseen Jalmari

Edvard Salomaan (1891–1960) tie akateemiseen maailmaan oli pienoinen ihme

aikana, jolloin useimmat professorit olivat lähtöisin ylempiin sosiaaliluokkiin

kuuluvista varakkaista perheistä.

Arthur Schopenhauerin filosofia muodosti Salomaalle filosofian pääväy-

län. Jo hänen väitöskirjansa aiheena oli kahden 1800-luvun loppupuoliskon

elämänfilosofisen pessimistin Schopenhauerin ja Eduard von Hartmannin

filosofia.

Schopenhauer ja Nietzsche eivät jättäneet Salomaata rauhaan. Hän julkaisi

26 vuotta väitöskirjansa jälkeen Schopenhauerin elämäkerran sekä pienoise-

lämäkerran Nietzschestä. Tässä seurassa Salomaan vuonna 1942 ilmestynyt J.

V. Snellmanin elämäkerta tuntuu hieman hämmästyttävältä.

Mitkä voisivat olla Schopenhaueria, Nietzscheä ja Snellmania yhdistäviä

tekijöitä? Löytyykö heiltä niin sanottua ”suurta yhteistä linjaa”? Miten muut

hänen käsittelemänsä filosofiat suhteutuivat tähän Salomaan pääväylän filo-

sofiaan? Miltä niiden jättämä jälki näyttäytyy tämän päivän valossa tarkastel-

tuna?
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Juha Drufva (kuvaaja Annina Mallila)



Varis, Markku: Veikko Haakana. Katsaus kirjailijan elämään ja

työhön

Veikko Haakana oli kirjailija-opettaja, joka jätti pysyvän jäljen kotimaiseen

eräkirjallisuuteen. Eräkirjojen lisäksi hän julkaisi paljon muuta, suurelta

yleisöltä katveeseen jäänyttä tekstiä.

Tämä kirja valaisee Veikko Haakanan elämänvaiheita ja perehdyttää hä-

nen kirjalliseen tuotantoonsa. Kyse ei ole varsinaisesta elämäkerrasta vaan

laajasta reportaasista, jossa pääsevät ääneen kirjailija ja hänen sanomansa.

Teoksen lukija saa käsityksen, kuinka monipuolisesti eräkirjaa ylipäänsä on

mahdollista tarkastella. Haakana matkanjohtajana on suvereeni.

Haakanan persoonaa kirjan kirjoittaja lähestyy henkilökohtaisten muisto-

jen, haastattelujen ja Haakanan omien arkistojen varassa. Kirjojen luennassa

esiin kohoaa kymmenkunta asiaa, joiden valossa Haakanaa on mahdollista

tarkastella. Osittain kyse on kirjallisuusanalyysistä, mutta teos ei sitoudu mi-

hinkään teoreettiseen oppisuuntaan vaan lukee Haakanaa aina sen mukaan,

mikä kulloinkin vaikuttaa järkevältä.

Mitkä teokset Haakana nosti tärkeimmiksi tuotannossaan? Miksi viimeinen

kokoelma oli omakustanne? Kuka oli Haakanan muusa? Näihinkin kysymyk-

siin käsillä oleva kirja vastaa vain lyhyesti. Enemmän tavataan Haakanan

julkaisemia teoksia, varsinkin runoja. Sekaan ei sotketa kovinkaan paljon

kirjallisuustieteen termejä, sillä on olemassa luottamus lukijaan. Hän tietää,

mitä hän on tekemässä.

Teoksen tekijäMarkkuVaris oli Veikko Haakanan oppilas Sodankylän Sat-

tasessa. Siksi Haakana-kirjaa sävyttää kirjoittajan henkilökohtainen näkemys.

Ei olla lukemassa objektiivista analyysiä vaan subjektiivista suhtautumista.

Mutta jotta jotain todella uutta olisi mukana, Haakanan eräs kirjeenvaih-

tokaveri antoi käyttöön käymänsä kirjeenvaihdon 17 vuoden ajalta. Kirjeet

valaisevat mietteitä, joita kirjoissa ei ole luettavissa.

Teos täydentää Markku Variksen kirjoissa Ikävä erätön ilta (2003) ja Saa-

listus (2016) esitettyjä Haakana-analyysejä. Tällä kertaa viittaukset muuhun

kirjallisuuteen kuin Haakanaan ovat niukkoja mutta sitäkin jännittävämpiä.

Eniten esillä on Haakanan tuttavuus eräklassikon A. E. Järvisen kanssa.

9789523155886 | n. 200 s., valokuvia | kovakantinen, 170x240





Haarakangas, Kauko: Tähän on tultu

Kirjoittajan kaksi edellistä teosta, Senioritarinat Elämä on ja Näillä mennään,

kertovat Unton ja Raijan eläkkeellä olosta, kun elämä enimmäkseen hymyilee.

Nyt seurataan heidän elämänsä varjoista puolta teoksessa Tähän on tultu.

Unto kokee vuoden 2019 alusta alkaen kummallisia oireita. Niitä ihmetellään

yhdessä ja uskotaan, että kyllä ne siitä menevät ohi. Lopulta he kääntyvät

terveysaseman puoleen huolissaan. Sielläkään ei löydetä oireisiin selitystä

ja arvellaan niiden johtuvan stressistä ja väsymyksestä. ”Senioreille tulee

kaikenlaista, mutta yleensä ne menevät ajan myötä ohi.” Loppukeväästä lääkäri

kirjoittaa varmuuden vuoksi lähetteen erikoislääkärille kurkun tutkimuksiin.

Onko nyt syytä huoleen?

Tämän teoksen Kauko Haarakangas kirjoitti seuraten Unton oireiden ke-

hittymistä aina toukokuun 2020 loppuun, jolloin hän itse päätyi viimeiseksi

elinviikokseen sairaalaan. Hän menehtyi harvinaiseen lihasten liikehermoja

vahingoittavaan ALS-motoneuronitautiin varhain aamulla 6.6.2020. Kirjailija

pyysi vaimoaan kirjoittamaan viimeisen viikon tapahtumat tähän kirjaan.

Kauko Haarakangas oli koulutukseltaan psykologian tohtori, vaativan

erityistason perheterapeutti, psykoterapeutti, kouluttaja ja työnohjaaja. Hän

toimi psykologina ja johtavana psykologina Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin

Keroputaan sairaalassa Torniossa 1986–2012. Hän asui eläkeläisenä Oulussa

vaimonsa Anja Liljan kanssa.
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Kaunokirjallisuus

Kotila, Leena: Päivä laskee, Tuulityttö

Romaani 1930-luvun lopun ja talvisodan ajan Kotkasta.

Koiviston mukulat eivät tiedä miltä tuntuu, kun remelillä vedetään. Kun

naapurin muijat sitä ihmettelevät, toteaa Esko-isä saaneensa punaorpojen

lastenkodissa kolmen sukupolven selkäsaunat. Eikä Koiviston koulutusvim-

massa ole äärtä ei laitaa. Kaksi kakaraa käy oppikoulua ja kolmannesta ne

riitelee, souvari ja piika tai mitä ne on, tehtaassa molemmat. Anna-äiti ei

unohda huonoa aikaa, Esko on huolettomampi. Eikä monessa mukana oleva

mies edes ennätä surra. Tuuli kasvaa isän pyöräntangolla, keikkuu reppuseläs-

sä, kuuntelee isän yksinpuhelua liiterin kynnyksellä. Isä neuvoo katsomaan

eteenpäin vaikka menneisyys on säpäleinä.

Eletään vaikean vuosikymmenen loppua. Jotenkin halutaan uskoa ettei

maailmanpalo leviä Suomeen saakka. Kun ovikello soi yöllä, suojeluskunta-

laiset vievät isän, vaikka eri tavalla kuin Tuuli pikkutyttönä pelkäsi. Esko ei

seiso asennossa, pakattu reppu pykälässä odottamassa ”vapaussodan loppu-

näytöstä”, mutta hän lähtee.

Tuulin talvisota on yksinäistä hätää lottien kortteerissa, pelkoa kun pos-

ti jaetaan, pelkoa, kun kirkkoherra kääntyy kansakoululle päin, loukkuun

jääneen kauhua väestösuojassa. Se on voitonriemuisen hallinnan tunnetta,

kun pääsee aikuisen lotan toverina ilmavalvontatorniin, osaa ja ymmärtää,

seisoo kaiken yläpuolella. Tuulin sota on myös Stefan, tumman taustan esiin

pakottama ujo ensirakkaus.

Tapaninpäivänä kaupunkia moukaroidaan tunnista toiseen, kaikkialla palaa.

Väsynyt Tuuli ei enää saa tilannetta hallintaansa, linjat ovat poikki, hävittäjät

ampuvat kohti.

Päivä laskee. Mutta se nousee kerran.
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Myllymäki, Arvo: Niin kaukana on ikäväsi maa

Hans-Peter Thoma saa tuplaristin kannettavaksi. Hän on Ukrainan saksalai-

nen mutta myös neuvostosotavanki Suomessa. Sattuma korjaa satoa, kun hän

pääsee jatkosodan aikana rengiksi Pohjanmaalle leski Birgitan tilalle. Birgitan

mies oli kaatunut talvisodan aikana Summan lohkolla. Kun sota loppuu, on

aika tehdä valintoja. Hans-Peter pakenee Ruotsiin ja Birgitta lupaa seurata

tätä vaikka Sumatralle saakka. Niin kauas ei kuitenkaan tarvitse lähteä, sillä

matka pysähtyy Uumajan lähistölle.

Arvo Myllymäki

Uusi elämä alkaa uudessa maas-

sa mutta menneisyys seuraa peräs-

sä. ”Pysymatalana”, Hans-Peterin isä

neuvoi poikaansa Ukrainan 30-luvun

nälänhädän päivinä. Neuvo toimii

niin sodan, sotavankeuden kuin ruot-

salaisen kansankodin asukkaanakin.

Kuitenkin saksalaisuus on polttomer-

kittyä myös sodanjälkeisessä Ruot-

sissa. Eikä Hans-Peter saa mieles-

tään Birgitan veljen, suomalaisessa

SS-pataljoonassa palvelleen Taunon

kertomusta Babi Jarin murhenäytel-

mästä.

Kaipuu lapsuuden ja nuoruuden

Ukrainaan – Rodinaan, säilyy, vaik-

ka Hans-Peterin matalana pysymi-

sen ajat ovatkin takanapäin.

Teos kertoo ihmisten vaikeista va-

linnoista, mutta myös vahvuudesta

ja kyvystä luovia sota-aikana ja sen

jälkeen oudossamaailmassa. Tarinan

henkilöt ovat fiktiivisiä, mutta heitä ympäröi vahva historiallinen viitekehys.

– Ja vahvin kaikista on rakkaus.
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Kämäräinen, Pekka: Kaukopartiomiehestä asekätkijäksi

Alikersantti Juho Mäkeläisen komppania on selviytynyt Karjalan kannaksen

torjuntataisteluista lepoon Luumäelle. Kun haetaan vapaaehtoisia pääma-

jan kaukopartioon, Mäkeläinen ilmoittautuu. Kouluttautumisjakson jälkeen

kymmenen miehen partio lennätetään linjojen taakse, ja jännittävä seikkailu

Karjalan korvessa alkaa. Tehtävänä on välittää tiedot joukkojen liikkeistä

päämajaan, josta myöskin ohjataan partion kulkemista. Uusia haasteita tulee,

kun täydennystä tuova lentokone putoaa ja lentäjät loukkaantuvat. Sitten

tulee viesti, että vihollisuudet on lopetettu. Miesten on taivallettava lähes

kaksisataa kilometriä omalle puolelle.

Mäkeläisen loma keskeytyy, kun tulee komennus uudelle partioreissulle

Lappiin saksalaisten linjojen taakse. Partio elää jännittäviä päiviä saksalaisten

perääntymistä ja heidän tekemäänsä hävitystyötä seuratessa. Miehet odotta-

vat tämän jälkeen kotiuttamista, mutta lähes koko partio komennetaan Ou-

luun salaperäiseen työhön vänrikki Uiton ja majuri Keravuoren alaisuuteen

asekätköjä tekemään.

Mäkeläinen kotiutetaan, mutta hän jatkaa asekätkentää kotikylällään isänsä

kanssa. Kun tulee käsky hävittää kätköt, Mäkeläiset kuskaavat laatikot Alasen

lampeen jäidenottoavantoon, mistä kylän pojat löytävät ne. Osa kätketyistä ta-

varoista pudotetaan yöllä Kiehimänjokeen. Kun Juho on lähdössä helluntaina

kihlaamaan tyttöystäväänsä Elsaa, tulevat Punaisen Valpon miehet hakemaan

hänet…
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Ylitalo, Leo: Hyvästi häpeä

Leo Ylitalo (kuvaaja Anita Seppälä)

Keski-ikäinen Mirjam työskentelee

suomalaissiirtolaisten tulkkina Göte-

borgissa. Työ onmukavaa ja siinä nä-

kee erilaisia ihmiskohtaloita. Sivulli-

suus ja yksinäisyys kuitenkin vaivaa-

vat rakkaudessa pettynyttä Mirjamia

eikä turvallinen yksineläminen enää

tunnu mielekkäältä. Vierailu ystävä-

pariskunnan mökillä Tjörnin saarel-

la saa Mirjamin lopulta ottamaan elä-

mänsä ohjat omiin käsiinsä – seu-

rauksista piittaamatta.

Göteborgilainen Leo Ylitalo on

julkaissut kolme kiitettyä romaania:

Sururisti, Banaanitalo ja Kuningatta-

ren kellonsoittaja.
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Toivola, Armi: Syntymästä salatut

Serkkunsa jäämistöä selvittäessään Teresa löytää valokuvan, joka mullis-

taa hänen elämänsä. Perheettömänä pidetty, syöpään kuollut Marja-serkku

on siinä viimeisillään raskaana. Kylä on sakeanaan huhuja, mutta lapsen

todellisesta kohtalosta ei tiedä kukaan, ei edes Marjan äiti. Teresa ryhtyy

selvittämään asiaa.

Kesken tutkimusten kuolema tulee toisella tavalla lähelle Teresaa, kun hän

itse sairastuu vakavasti. Leikkaus ja lääkehoidot alkavat kuitenkin tuottaa

tulosta. Puolisonsa vastustelusta huolimatta Teresa ei voi hellittää vaan jatkaa

tutkimuksiaan. Hänen on saatava selville, mitä serkun lapselle on tapahtunut.

Avukseen hän saa lapsuudenystävänsä Pauliinan. Tutkimus kuitenkin junnaa

paikoillaan, ja Teresa pelkää Marjan lapsen kohtalon jäävän ikuiseksi arvoi-

tukseksi – kunnes kuvioihin ilmestyy henkilö, jonka kertomat asiat ohjaavat

Teresan ja Pauliinan uusille jäljille.
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Aho, Henry: Soldiers Of Parra ja mustat suomileijonat

Teuva, rauhallinen muuttotappiokunta Etelä-Pohjanmaalla. Traktorit, mo-

pot ja vanhat Volvot kiertävä uneliasta kylänraittia. Vanhat miehet viettävät

aikaansa huoltoasemalla puhumalla päivänpolttavista asioista ja kertoillen

juoruja toisilleen. Naiset työntävät lastenvaunujaan ja muutama kylän juop-

po päivystää tutuilla paikoillaan. Teuva, normaali pieni suomalainen kunta

puutteineen ja hyvine puolineen.

Nyt asiat ovat kuitenkin muuttumassa. Teuvan vanhaan käytöstä poistet-

tuun kunnantaloon on päätetty perustaa pakolaisten vastaanottokeskus. Tämä

seikka on saanut kyläläiset varpailleen. Ollaan puolesta ja vastaan, lähinnä

vastaan. On selvä, että Teuva ei enää koskaan ole entisensä.

Joitain vuosia sitten perustetun katupartion Soldiers Of Parran on aika

koota voimansa ja nousta uuteen kukoistukseen. Teuvalla tarvitaan nyt lakia

ja järjestystä. SOP oli alun perin maahanmuuttovastainen ryhmä, mutta

erinäisten tapahtumien vuoksi heidän agenda on muuttunut. Nyt heidän

tarkoituksensa on ylläpitää lakia ja järjestystä sekä toivottaa uudet kuntalaiset

tervetulleiksi. Samaan aikaan nuoremmat järjestävät omaa ryhmäänsä. He

eivät tahdo, että puhtoinen kunta muuttuu vaaralliseksi pakolaisten tulon

myötä. Eihän Teuvalla ole töitä omallekaan väelle. Jotain on asialle tehtävä

eikä näin tärkeän asian edessä saa kaihtaa koviakaan keinoja.

Eläköitynyt poliisimies Lehtonen asuu yksin Teuvan keskustassa. Hänen

vaimonsa on kuollut ja paras ystävä muuttanut Itä-Suomeen. Päivät ovat

valjuja, kuin kopioita toisistaan. Ainoa jäljellä oleva ystävä makaa hänkin

hoitokodissa. Yllätyksekseen Lehtonen löytää uuden harrastuksen ja sen

myötä elämänilo palaa. Samaan aikaan Teuvalla tapahtuu suuria asioita ja

vielä kerran tarvitaan monissa liemissä keitetyn poliisimiehen taitoja.
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Henry Aho (kuvaaja Tanja Nisula-Koivisto)



Perttu, Arvi: Muujoen Nefertiti

Muutoksen puhuri tuivertaa suomalaisen pikkukaupungin ostarilla.



Aulassa Korhonen huomasi somalinaisen ja tunnisti tuoksun. Kaapu ja huivikin

tuntuivat tutuilta. Sydän alkoi pomppia: olikohan tuo se sama nainen, joka käveli

hänen talonsa ohi ja sai hänet rauhattomaksi? Kasvoja hän ei nähnyt, mikä teki

hänet levottomaksi. Miten somalinaista lähestytään? Saako sanoa vain ”hei” ja

esittäytyä tai kysyä jotain?

Korhonen on ollut Muujoen perussuomalaisten kellokas, arvot selvinä

mielessä ja luontosuhde kunnossa. Sairauseläke juoksee ja pontikkapannu

porisee, mutta naisen tuoksu saa aikuisen mutta akattoman miehen pois

tolaltaan.

Asialla on vissit seurauksensa. Persujen uusi puoluejohtaja, ”luihu tohto-

ri kainostelevan tytön punottavine poskineen mutta habitukselleen aivan

sopimattomine lausuntoineen” alkaa tuntua entistä vastenmielisemmältä ja

Korhonen tekee poliittisesta henkilökohtaista.

Kaupungin monikuttuuripäivien prosyyrillä aseistettuna hän ryhtyy siihen,

mitä miehen pitää tehdä. Loppu on historiaa.

Arvi Perttu (s. 1961) on Lieksassa asuva kirjailija.
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Bärman, Raimo: Loimulohta ja Kekkosen parhaat kiitokset

Kokoelma sisältää 15 värikästä, erähenkistä novellia Pohjois-Norjasta, Lapin ja

Suomen suurilta kalavesiltä. Tosikaveruus ja luontoelämykset ovat vahvoina

Raimo Bärmanin kerronnassa, ihmiset ja erätunnelmat ovat kirjan parasta

antia. Eräilyyn kuuluu saalis ja sitäkin saadaan nauttia kirjan sivuilta.

Tunnettu eräkirjailija, lapinkävijä ja kalamiesRaimo Bärman on julkaissut

19 teosta, muun muassa Taimenjoelta Ahmatunturille, Vaivaiskoivun maa,

Kveenien rannat, Ruija kutsuu, Jossakin palaa nuotio, Lohta ja sananrieskaa sekä

viroksi teoksen Salapärased kirikukellad.
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Niskanen, Jukka: Jake Klein – jäljittäjä. (Jake Klein 10.)

Raaka parodia kaidan polun molemmilta laidoilta! Jos et ole kokeillut Jake

Kleinia arkesi pysäyttäjänä vielä, tee se nyt!

Clyde Luukkonen on paha ihminen kuontaloaan myöten, ja hän tietää sen

itsekin. Aihe tulee pohdintaan, kun Clyde houkutellaan takuuvarmaan ansaan.

Kaikki voisikin unohtua, ellei Clyde olisi pahamaineisen moottoripyöräjengin

keulakuva.

Jake Klein saa vanhalta naiselta toimeksiannon. Poika on päässyt katoamaan.

Äkkipikainen poika, ikävä kyllä lain väärällä puolella, mutta muuten hyvä

poika, Clyde nimeltään…

Pian Klein huomaa olevansa kahden jengin puristeessa, välillä sanansaat-

tajana, välillä kynnysmattona. Jengien välinen sota uhkaa pikkukaupungin

rauhaa.

Jake Klein – jäljittäjä, on sarjan kymmenes osa.

Pohjois-Karjalan Liperissä asuva Jukka Niskanen (s. 1956) on pitkän linjan

kirjoittaja ja kulttuurialan ammattilainen. Hän on julkaissut 15 teosta.
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Jukka Niskanen (kuva Juha Inkinen)





Koskela, Päivi Tuulikki (teksti) ja Kenakkala, Hanna (kuvitus):

Seikkailu Itämeressä

Nean, Niilon ja Venlan retki majakkasaarelle muuttuu hurjaksi seikkailuksi

meren syvyyksissä, kun merinoita pyytää heidän apuaan. Meren pohjalla

on jotakin ihmisten sinne upottamaa, ja nyt valtava ympäristötuho uhkaa

merta ja sen asukkaita. Pystyvätkö lapset estämään katastrofin? Ehtivätkö he

ajoissa?

Elokoginen jännityskirja Seikkailu Itämeressä vie lukijansa hurjiin seikkai-

luihin meren syvyyksiin. Sadun siivin tuodaan myös esiin Itämereen liittyviä

ympäristöasioita.
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Päivi Tuulikki Koskela


