Romaanit, runot, nuorten- ja
lastenkirjat

Salovaara, Anne: Näin piirretään kuu
Esikoisromaani!
Opettajan ja oppilaan välinen kielletty rakkaus #metoo-aikana. Kenellä on valta ja kuka hyötyy kenestä?
28-vuotias äidinkielen opettaja Minerva rakastuu oppilaaseensa
Jaakkoon, ja tästä seuraa synkkenevä kierre, joka näyttää etenevän
vääjäämättömästi kohti tuhoaan. Onko onnellinen loppu mahdollinen
Minervalle ja Jaakolle?
Salovaaran vahvatunnelmainen esikoisromaani tarkastelee aikamme polttavia yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka liittyvät naiseuteen,
seksuaalisuuteen ja valtaan.
Anne Salovaara on julkaissut aikaisemmin novellikokoelman Afroditen askelin (2017).
ISBN 9789523154292 | kovakantinen, 220 s. |

Tuomela, Harri: Aune
Eletään 1930-luvun alkua. Eräänä keväisenä aamuna Aune luo viimeisen katseen synnyinkotiinsa ja lähtee kävelemään pellonreunaa pitkin poispäin. Soiden ja mäntykankaiden jälkeen puiden välistä alkaa
vihdoin häämöttää Linnalan talo. Tuossa syrjäisessä paikassa Aunen
on tarkoitus tienata rahaa kansanopisto-opintoja varten. Kesä kuluu
töitä tehdessä, mutta Linnalassa myös unelmoidaan, rakastetaan ja…
käytetään valtaa. Aune seuraa tapahtumia enimmäkseen sivusta. Jossakin vaiheessa hänenkin sisimmässään kuitenkin herää uusia ja hämmentäviä tunteita. Kun syksy on jo pitkällä, Aunen on tehtävä vaikea
valinta.
Harri Tuomelan eleetön kerronta ja taitava dialogi kuvaavat oivaltavasti pohjoispohjalaista sielunmaisemaa, pieniä liikkeitä ja ahdasta
elonpiiriä, jossa ihminen kuitenkin joutuu tekemään elämänsä suuret
valinnat.
ISBN 9789523154995 | kovakantinen, 192 s. |

Huilaja, Janne: Tunkeilija
Kotimaanmatkailu avartaa ymmärrystä ja kaikenlaista voi tien päällä sattua. Kokoelman laajassa niminovellissa appiukon matkailuauto
saa lommoja mutta niin saa Jaanan ja Henkan avioliittokin – vähän
huomaamattakin, kun nuoruuden haaveet ajelehtivat vastaan. Kokoelman lyhyissä novelleissakin vietetään aikaa leirintäalueilla ja minilomaillaan naapurikaupungeissa, tai autoillaan muuten vaan. Irtiotto arjesta ei aina suju seurauksitta, varsinkaan jos isänmaan äidinkasvoja
tutkaillaan viinilasin tai oluttuopin takaa.
ISBN 9789523154919 | kovakantinen, 175 s. |

Hyvärinen, Olli: Mitä se ihmistä hyödyttää
Anders Chydeniuksen, Alavetelin kappalaisen, sittemmin Kokkolan
kirkkoherran ja valtiopäivämies, johdattelema panoraama 1700-luvun
valistuksen ajan – sen hyödyn aikakaudeksikin nimetyn – aate- ja
ajatusmaailmaan.
Ennen kaikkea teos on kunnianosoitus lahjakkaalle ja tinkimättömälle sanan säilän heiluttajalle, jonka ansiot maatyöläisten oikeuksien puolustamisessa ja elinkeino-, sanan- ja uskonnonvapauden ajamisessa ovat suuret ja kiistattomat.
Painavat sananvuoronsa saavat myös Kustaa III sekä Turun akatemian professorit Pietari Kalm ja Pehr Gadd, tieteentekijät, joiden ambitioita ja työtä suosion ja tukipolitiikan vaihtelevat tuulet rajusti ja
oikullisesti heittelevät.
Sen, kuinka kovaksi sanankäyttö ja otteet saattavat mennä, kun aatteet ja edut iskevät vastakkain, osoittaa Chydeniuksen käymä polemiikki lehdistön sivuilla ja hänen saamansa iskut ja kolhut valtiopäivillä.
Aivan oma lukunsa valtataistelun alalla on demokratiaa harjoitelleen niin sanotun vapauden ajan Ruotsissa päättänyt Kustaa III:n valtakausi, vallankaappauksella alkanut ja salamurhaan päättynyt.
Anders Chydenius nostaa jokaiselle yleisistä asioista, politiikasta ja
taloudesta kiinnostuneelle ja vaikuttamaan pyrkivälle peilin, josta voi
itseään tarkastella: onko syytä tai oikein pitää kieli keskellä suuta vai
ei.
Olli Hyvärinen on Loviisassa asuva kirjailija.
ISBN 9789523154858 | kovakantinen, 298 s. |

Ylitalo, Leo: Kuningattaren kellonsoittaja
Kuningattaren Kellonsoittaja on ﬁktiivinen faktaromaani. Se on yhteiskuntakriittinen aikalaiskuvaus pohjoismaisen suurkaupungin
maahanmuuttolähiöstä. Kerrontaan lomittuu myös mieheksi varttuvan nuorukaisen traaginen kasvutarina 1990-luvun itäsuomalaisessa
kyläyhteisössä. Dekkarimaista tarinaa kantavat vahvat tragikoomiset
ja eroottiset ainekset.
Kuningattaren Kellonsoittaja on kiitetyn ja palkitun Leo Ylitalon
kolmas romaani. Leo Ylitalo asuu Göteborgissa.
ISBN 9789523154865 | kovakantinen, 238 s. |

Väisänen, Tuula: Uula-Antin tekohampaat
Romaani suomalaisten kalatehdastyöläisten elämästä ja työstä Båtsfjordissa, Pohjois-Norjassa 1986–1997.
Kajaanilainen Leena lähtee ensimmäisen kerran kalatehtaalle töihin kirjoitettuaan ylioppilaaksi. Eletään kalateollisuuden kukoistuksen aikaa. Pohjois-Norjan huikeissa vuonomaisemissa eletään kuin
viimeistä päivää, raskas työ vaatii myös rankat huvit. Leena tutustuu
värikkääseen suomalaisjoukkoon: Uula-Anttiin, jonka tekohampaat
ovat jatkuvasti kadoksissa, muukalaislegioonalaiseen Jack Kolibriin
sekä villin pohjoisen legendaksi kutsuttuun Mörö-Mariin. Romaanissa seikkailevat myös Enkelipoika, Imppu ja Mauno, joiden kohtaloiden kautta romaani kuvaa koskettavasti kalatehdaselämän toista puolta; yksitoikkoista työtä, kaamosajan synkkyyttä ja elämän kovuutta.
Mutta mikä lopulta vetää Turussa opiskelevaa Leenaa aina uudestaan pohjoisen yöttömään yöhön kalatehtaalle töihin?
Tuula Väisänen (s. 1964) on syntynyt Kajaanissa ja asuu Sinetässä.
Teatteriohjaaja, käsikirjoittaja. Hän on toiminut mm kaupunkitapahtumien ohjaajana Turussa 1997–2006, sekä Lapissa sana- ja esittävien
taiteiden läänintaiteilijana 2007–2011. Väisäsen ohjaama monologiesitys Helene oli Tampereen teatterikesän pääohjelmistossa 2015. Hän
on dramatisoinut ja kirjoittanut lukuisia näytelmiä ja lehtiartikkeleita.
Esikoisromaani Ida julkaistiin 2017.
ISBN 9789523154872 | kovakantinen, 240 s. |

Myllymäki, Arvo: Mies isänmaan takapihalla. Historiallinen romaani
Tositapaukseen perustuva romaani vie päähenkilönsä, nuoren Vilho
Saarisen mutkikkaalle matkalle 1930-luvun Rovaniemeltä Espanjan sisällissotaan, rangaistuspataljoonaan Vienan Karjalaan ja sotavangiksi.
Traaginen loppunäytös esitetään jatkosodan aikana Tuusulan Nuorisoseuran näyttämöllä.
Historialla on taipumus toistaa itseään. On uuden, 2000-luvun ismin aikakausi. Se on voimakkaan nationalismin aikaa vähän kaikkialla Euroopassa. Winston Churchill väitti demokratian olevan kehnoin
hallitsemistapa – ellei oteta lukuun aikaisemmin kokeiltuja. Suuren
valtiomiehen sarkastinen toteamus on ehkä selkeämmin nähtävissä
siellä, mistä Vilho Saarisen tarina alkoi. Espanjan sisällissodan päättymisestä on kulunut jo kahdeksankymmentä vuotta. Jälleen kuohuu
Pyreneiden eteläpuolella. Kataloniassa on nationalismiin liittyviä voimakkaita itsenäistymispyrkimyksiä, jotka ovat johtaneet konﬂiktiin
Espanjan keskushallinnon kanssa.
Digiajan myötä puhaltavat uudet, entistä hyytävämmät tuulet. Pakolaisten juurruttaminen suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi on ollut hidastempoista. Terroristijärjestöt ovat houkutelleet Suomesta
kymmeniä nuoria Lähi-Idän taistelutantereille. Ääriaatteet ja niitä
seuraava julmuus eivät ole loppuneet maailmasta. Historian virta
odottaa uusia ajopuita.
Arvo Myllymäki (s. 1945) on julkisoikeuden professori emeritus ja
on julkaissut useita tietokirjoja ja kaksi romaania.
ISBN 9789523155008 | kovakantinen, 240 s. |

Niskanen, Jukka: Paha kuu nousee
Intensiivinen romaani kansainvälisen vakoilun kaikkialle ulottuvista
lonkeroista.
On suuruudenhullu mies, joka haluaa lyödä leimansa historian kulkuun. Hän saa mahdollisuuden suistaa suurvalta polvilleen. Hän käyttää tilaisuutensa arvelematta.
On tavallinen suomalainen mies, joka istuu iltanuotiolla keskellä
synkkää metsää, kun kaikki alkaa. Hän on toimittaja Koivula, joka
päättelee jonkun toimivan häikäilemättömästi maaseudulla, jonne viranomaisvalvonta ei enää yllä.
Toimittaja Koivulan mukaan merkit viittaavat Polonium 210 nimisen radioaktiivisen myrkyn salakuljettamiseen Suomen kautta
maailmalle. Voiko tämä olla mahdollista?
Ennen kuin kysymys saa vastauksensa, toimittaja Koivula huomaa
olevansa keskellä tilannetta, jossa ihmishengen hinta on todella halpa.
Samalla ulkomaille Venäjältä loikanneita vakoojia ja asiantuntijoita
harvennetaan kovalla kädellä. Suomiko lintukoto?
Jukka Niskanen (s. 1956) on kirjoittamisen ammattilainen. Hän on
julkaissut 13 romaania ja novellikokoelmaa.
ISBN 9789523154889 | kovakantinen, 280 s. |

Wahlgren, Jussi: Kirjanpitäjä
Tragikoominen romaani harmaasta tilimies Matista. Matilla on nuoruudensyntejään kätkettäväksi asti mutta hän yrittää elää tavallista,
hyvää elämää. Sitten ovesta astuu sisään Minerva, ja Matin elämänrakennelma alkaa huojua pahemman kerran. Eikä kaikki julkisuus ole
hyvästä, varsinkaan kirjanpitäjälle.
Jussi Wahlgren on Kreetalla asuva näyttelijä ja kirjailija.
ISBN 9789523154902 | pehmeäkantinen, 215 s. |

Varis, Markku: Visiot ja virukset
Aikamatka jääkaudesta tulevaisuuteen. Tarina sijoittuu Perämeren
rannikolle Pyhäjoen seutuville. Sisällöt vaihtelevat arkipäivän kokemuksista globaaliin tuskaan.
Kirjan henkilöt edustavat aikakautensa hahmoja kalastajista perheenäiteihin, koululaisista maailmanparantajiin. Eläimistä mukana
ovat muun muassa hylje ja susi. Kerrontaa leimaa vakava leikillisyys.
”Aallon pohjalta sen harjalle nousua riittää yli kymmenen metriä. Ei
se ole aalto. Se on vesirinne, kauhea ylämäki, jonka harjalta alas on
suoraa laskua toiset toistakymmentä metriä.
Ei voi sanoa varmasti, koska ei ole metrimittaa käytössä. Eikä valoa
mitata. Pelkkää pimeää, mustaa vettä.
Eikä aalto laskeudu. Se on rotko, johon liike tipahtaa. Kovaan pintaan
kuin kallioon.
Ja saman tien uusi nousu. Näyttää kuin päin tummaa muuria olisi
syöksymässä.”
FT, KT Markku Varis on aikaisemmin julkaissut kolme kaunokirjallista teosta: Pena Peura (2016), Saalistus (2016) ja Sammakkolampi
(2018). Lisäksi hän on julkaissut yli kymmenen tieteellistä teosta.
ISBN 9789523155022 | kovakantinen, 360 s. |

Lehtineva, Tiina: Kun minä katselen taivasta
Daniel on ratamoottoripyöräilijä, jota pelottaa palata radalle vakavan
onnettomuuden jälkeen. Väistämättä matka kuitenkin kulkee Euroopan halki kohti Espanjaa, jossa tiimi odottaa häntä testiviikolle. Hän
kantaa mukanaan Henkkaa, päämääränään katoaminen. Helinäkin
lähtee karkuun, mutta pakomatka muuttuu pian pelastusoperaatioksi.
Kumpikin kantaa kipua, joka näkyy, mutta jota on vaikea sanoittaa
ääneen.
Kun minä katselen taivasta kertoo katoamisen vaikeudesta, kuolemasta, arjen suojelusenkeleistä sekä menneisyyden kipeästä. Se kertoo kahdesta ihmisestä, jotka sattuvat toistensa tielle liian sopivasti
sen ollakseen sattumaa. Miksi kuolema on toiselle pelastus ja toiselle
vankila? Miten annetaan anteeksi alkoholisti-isälle? Ja miten kauan
kestää viidentoista sentin suojaraja yhteisellä matkalla?
Tiina Lehtineva käyttää romaanissaan rohkeasti omia kokemuksiaan masennuksesta, surusta ja menetyksestä. Kirjailija vie lukijan tuttuun tyyliinsä niin syviin vesiin, että vaatii tahtoa ja uskoa selviytyä
loppuun saakka.
ISBN 9789523154933 | kovakantinen, 388 s. |

Kälkäjä, Mirjam: Runokirja. Valittuja runoja
Mirjam Kälkäjä ei pidä itseään runoilijana, mutta on joutunut kirjoittamaan runoja monenlaisiin tarkoituksiin. Näiden ohella on vuosien
varrella syntynyt kymmeniä villejä, tilaamattomia runoja. Tässä on
niistä valikoima.
Runot kertovat ihmisenä olemisesta eri ikäkausina ja tilanteissa,
tunnelmakirjo ja runon muotolajien määrä on laaja. Yhsi runoista
on kirjoitettu 12-vuotiaana ja tuoreimmat syntyivät Mikin Vintti teatterin musiikkidraama Tabun käsikirjoitusvaiheessa. Ajan kulku on
vuoden ympyrä ja ihmisen elinkaari, Tulisiko tuluskukkaro kertoo kirjoittamisen riemusta ja kärsimyksestä, Elämä kädessä kukkii kulkee
rakkauden monimutkaisissa kuvioissa.
Mirjam Kälkäjä on torniolainen kirjailija ja käsikirjoittaja.
ISBN 9789523154926 | kovakantinen, 142 s.|

Aho, Marja: Puunhalaaja
Unnan keväinen koiranulkoilutusretki kodin lähellä sijaitsevassa lehdossa päättyy järkytykseen. Metsä on merkitty punaisin hakkuunauhoin. Lehdon tiheälatvuksiset lehtipuut, persoonalliset pahkapuupökkelöt ja Unnan oma voimapuu, kilpikaarnainen ikihonka, on merkitty kaadettaviksi. Tulisieluisen Unnan silmittömän vihan saavat kokea
kaikki, kun hän päättää estää hänelle rakkaan metsän ja puuystäviensä kaadon. Hän käyttää kaikki keinot, niin lailliset kuin laittomatkin,
suojellakseen metsää moottorisahoilta ja metsätyökoneilta. Lehdossa hänen edesottamuksiaan seuraa salaperäinen nuori poika, Konsta.
Hän kertoo Unnalle kuusikkoon piilotetusta luvattomasta jätekasasta ja Unna löytää pian itsensä selvittämästä ympäristörikosta, johon
Konstan naapuri näyttää sekaantuneen. Unna joutuu kuitenkin epäilemään Konstan tarkoitusperiä, kun hän löytää tämän kamerasta salaa
otettuja kuvia itsestään.
ISBN 9789523154940 | kovakantinen, 152 s. |

Alanen, Heidi: Maria ja kesäyön ratsastajat
Maria ystävineen viettää ihanaa kesää hevosten kanssa. Retkellään
he löytävät yllättävästä paikasta kaksi oman onnensa nojaan jätettyä hevosta. Alkaa erikoisten tapahtumien vyyhti, ja tytöt huomaavat
jälleen kerran ajautuneensa varsinaiselle seikkailulle. Kaikkien iloksi
mukana häärää myös kesyyntynyt korppi, josta onkin suuri apu monessa ongelmassa.
Hevoset joutuvat onnettomien sattumusten takia hirveään vaaranpaikkaan, josta selviäminen vaikuttaa ensin mahdottomalta tehtävältä. Mutta sinnikkäät hevostytöt eivät helpolla luovuta, vaan ratkaisevat lopulta kiperän tilanteen rohkeudella ja saumattomalla yhteistyöllään.
Kirja jatkaa Maria-hevoskirjojen sarjaa, jossa on aiemmin ilmestynyt kolme teosta.
ISBN 9789523155053 | kovakantinen, 126 s. |

Honkakoski, Päivi (teksti), Kenakkala, Hanna (kuvitus): Etsivätoimisto Rasmus ja Nuusku
Nuusku on maailman paras koira! Ainakin Rasmuksen mielestä. Koiralla on pörröinen ruskea turkki ja iso nenä. Nuusku löytää nuuskimalla vaikka mitä. Rasmus perustaa koiransa kanssa etsivätoimiston.
Se on erikoistunut kadonneisiin leluihin. Naapurin Timpan rekka ja
Siirin kenkä löytyvät menestyksellisesti. Mutta miten käy, kun Mikan
polkupyörä katoaa?
ISBN 9789523154957 | kovakantinen, 48 s. |

Siri Borch Johansen: Minä olen hiihtäjä
”Olen tänään oppinut jotain tytöistä. Olen oppinut että jos jokin juttu
on pielessä, se ei korjaannu itsestään. Ja jos kuvittelet että on parempi
olla puhumatta, olet todennäköisesti väärässä.
Olen oppinut että jos sinulla on paha mieli, ja asiat menevät niin
pieleen että puhkeat itkuun sen tytön nähden, joka on pahan mielen
aiheuttanut, se saattaakin muuttaa kaiken jälleen hyväksi.”
15-vuotias Jovsset, joka on kaverit kutsuvat norjalaisittain Joseﬁksi, elää tavallisen nuoren koululaisen elämää pienessä kylässä PohjoisNorjassa. Elämän täyttävät harrastukset, kaverit ja koti. Josef ja bändikaverit haluavat tulla kuuluisiksi soittajiksi ja päästä isoille lavoille esiintymään. Josef haluaa tulla myös kuuluisaksi hiihtäjäksi, yhtä
kuuluisaksi kuin maailman nopein Petter Northug. Mutta kaikista tärkeintä on viettää aikaa Marjan kanssa.
Josef ehtii toteuttaa unelmiaan ja kokea paljon kunnes tapahtuu
jotain odottamatonta joka muuttaa kaiken.
(Alkuteos Jeg er en skiloper/Mun lean čuoigi 2014, Suomennos Irene Piippola)
Siri Broch Johansen (s. 1967) on saamelainen kirjailija, näytelmäkirjailija, laulaja ja saamen kielen opettaja Norjan Finnmarkissa Tanassa.
Johansen kirjoittaa pohjoissaameksi. Häneltä on ilmestynyt tieto- ja
kaunokirjallisia teoksia.
ISBN 9789523155091 | kovakantinen, 100 s.|

Siri Borch Johansen: Saran päiväkirja
Pian 11-vuotta täyttävä Sara on onnellinen tyttö. Hän odottaa synttäreitään ja synttärilahjaksi uutta polkupyörää.
Sara asuu maatilalla lähellä Tromssan kaupunkia Pohjois-Norjassa.
Hänellä on kavereita, rakkaita eläimiä, vanhemmat ja pikkuveli. Isä
hoitaa maatilaa ja äiti on kyläkoulun opettaja. Elämä sujuu mukavasti
kunnes Saran isä kertoo että hänen on lähdettävä ansiotöihin Tromssaan ja asuttava viikot poissa kotoa. Eläimet on vietävä teurastamoon.
Näin tapahtuu monessa muussakin perheessä. Saran mieli on raskas
mutta hän on myös vihainen. Jopa oma rakas Tähti-lehmä viedään
pois.
Sara on vihainen äidille ja isälle ja koko maailmalle eikä hän hyväksy tapahtunutta. Kun hän muistaa isän tarinan vanhasta ukosta, joka
joutui maahisten maailmaan kauan sitten, hän alkaa toimia. Tarinan
mukaan ukko asustelee kalliossa, jonne äskettäin louhittiin tunneli.
Suomennos Irene Piippola
ISBN 9789523155084 | kovakantinen, 100 s.|

Tietokirjallisuus

Aho, Henry (toim.): Kaamea heittäjä. Pauli Nevalan
mietteitä urheilusta ja elämästä
Pauli Nevala on kiistelty henkilö. Puolelle kotikuntansa Teuvan asukkaista hän on sankari, toiselle puolelle kummallinen kylähullu. Pauli
on osaltaan pitänyt itse tätä kylähullun viittaa yllään, heittänyt ”ihan
piruuttaan” lisää vettä kiukaalle. Paulilla on hyvä, joskin melkoisen
omalaatuinen huumorintaju.
Paulista on julkaistu kirja vuonna 1971. Siinä käsitellään lapsuutta,
nuoruutta sekä urheilu-uraa. Tässä kirjassa kerrotaan mitä kaikkea on
tapahtunut sen jälkeen. Tarkoitus on perehtyä ihmiseen saavutusten
takana. Siihen, mitä mieltä Pauli on asioista.
Pauli sanoo myös painavan sanansa nykyurheilusta, sen tasosta ja
mikä siinä on vikana. Myös doping-asiat käydään läpi.
Pauli sanoo asiat juuri niin kuin hän ne näkee ja ajattelee. Näin
toimii suoraselkäinen mies, mutta tällainen tapa aiheuttaa sen, että
usein joku pahoittaa mielensä.
Pauli Nevalan saavutukset ovat kiistattomat. Kuten Pauli on itse
sanonut miehille, jotka paikallisessa kahvilassa päivittelivät hänelle
myönnettyä urheilijaeläkettä ja sen oikeudellisuutta: ”Miksette aikoinaan itse heittäneet, niin ei tarvitsisi nyt vinkua ja valittaa.”
Henry Aho on teuvalainen kirjailija
ISBN 9789523154971 | kovakantinen, 160 s. + 24 s. kuvaliite |

Hedberg, Juhani: Meri, purje ja poika. Muistoja valkopurjeiden alta
Kemiläisen veteraanipurjehtijan muistelmia Perämerellä.
Kirja kertoo merellisestä maailmasta vaatimattomien pursien antamien kokemusten synnyttäminä. Yekijä on halunnut tarinoida purjehduksen nautinnoista kotivesien tutuilla väylillä ja saarten siimeksissä
tavallisen veneilijän kokemuksina.
Kerronnan punaisena köytenä on pyrkimys osoittaa, miten nuori
poika tutustui
mereen, koki kilparatojen huuman ja löysi aikoinaan myös retkirantojen suojaiset valkamat. Purjeiden sitkeä viehätys lumosi meripojan
ja kasvatti rakkauden lopulta harmaapartaisen papan intohimoksi.
Synnyinseutu, koti, koulu, oma pikkuperhe ja ystävät kulkevat tarinassa aitoina, kirjoittajalle paljon antaneina, korvaamattomina osina
elämän purren luoveissa.
Juhani Hedberg on Kemin Purjehdusseuran pitkäaikainen jäsen.
Elämäntyönsä hän teki Kemin lyseon äidinkielen opettajana.
ISBN 9789523154803 | kovakantinen, 320 s. |

Väre, Tiina: Muumiot puhuvat
1600-luvulla elänyt Kemin kirkkoherra Nikolaus Rungius on tunnettu hahmo. Syy kuuluisuuteen ei kuitenkaan kumpua hänen teoistaan,
vaan siitä, mitä hänen ruumiilleen tapahtui. Rungius sai menneisyyden kirkonmiehille tyypilliseen tapaan viimeisen leposijansa kotikirkkonsa lattian alta. Haudassa vallinneet olosuhteet kuivattivat ruumiin
muumioksi, joka on säilynyt hyväkuntoisena Keminmaan vanhan kirkon lattian alla.
Rungiusta tai hänen uraansa koskevat arkistolähteet ovat vähäisiä.
Suurin osa siitä, mitä hänestä tiedetään, on peräisin kuoleman jälkeen
syntyneistä legendoista. Lisätietojen toivossa hänen muumionsa päätettiin 2010-luvun alussa analysoida monitieteellisin menetelmin. Tässä selvitystyössä käytettiin apuna pääasiassa tietokonetomograﬁsta
kuvantamistekniikkaa ja stabiili-isotooppianalyyseja. Vaikka molemmat menetelmät ovat tuttuja kansainväliselle muumiotutkimukselle,
käytettiin niitä nyt ensikertaa pohjoissuomalaisten kirkkomuumioiden salaisuuksien valottamiseksi. Näiden analyysien tuloksista muodostui elämänkerta, mutta tulokset paljastivat tietoja myös kirkkoherran muumion kuolemanjälkeisestä elämästä.
Kirjassa esitellään Rungiuksen muumion tutkimusten päätulokset
runsaan kuvamateriaalin kera. Teos tarjoaa lisäksi mahdollisuuden tutustua tarkemmin ilmiön taustoihin sekä tutkimuksissa käytettyihin
menetelmiin. Kirja sopiikin myös arkeologian monitieteellisistä menetelmistä kiinnostuneelle ja valottaa nykyarkeologien työtä.
Kirja perustuu tekijän vuonna 2017 julkaistuun englanninkieliseen
väitöskirjaan Osteobiography of Vicar Rungius. Analyses of the bones
and tissues of the mummy of an early 17th-century northern Finnish
clergyman using radiology and stable isotopes. (Oulun yliopisto)
FT Tiina Väre toimii tutkijatohtorina Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.
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Drufva, Juha: Jokamies joutilasluokan vahakabinetissa. Esseitä
Thorstein Veblen (1857–1929) vertasi joutilaan luokan puuhastelua
posliinimunia hautovaan kanaan. Seremoniallinen ja rituaalinen suorittaminen on joutilasluokan työtä. Sijaisjoutilaiden tehtävänä on kouliintua mukautumaan mukavuuksiin, ei nauttimaan mukavuuksista.
Koulutetut palvelijat ovat turhuudella mahtailemisen jalostuneita välineitä. Julkkikset toimivat rikkaiden joutilaan elämäntavan mannekiineina. Veblen itse vannoi rationaalisen teollisuuskapitalismin nimeen.
Hänen kuvaamansa joutilas luokka edusti tuotannon ja kansakunnan
yhteisen edun näkökulmasta irrationaalisia tyhjäntoimittajia. He ovat
pikemminkin kehityksen jarruja kuin sen edistäjiä.
Martin Heidegger (1889–1976) loi käsitteen jokamies (das Man). Julkisuuden läpitunkema jokamies on aikamme todellinen demokraatti
sekä huomaamaton ja määrittelemätön arjen diktaattori. Julkisuuden
yleisönä jokainen meistä muuttuu jokamieheksi. Julkisuuden Kuka
Tahansa määrittelee, miten minä näen, ajattelen ja kuulen. Jokamiehenä elän kuohuvassa, jatkuvasti poissa tolaltaan olevassa julkisuuden
tämänpäiväisyyden maailmassa, jossa jokainen on toinen eikä kukaan
ole oma itsensä.
Filosoﬁen näkemykset journalismista ja joukkotiedotuksesta ovat
hajallaan siellä täällä. Tässä teoksessa Juha Drufva kokoaa niitä samojen kansien väliin esseesarjassaan Filosoﬁt journalismin kimpussa.
Myös eksistentialistinen ﬁlosoﬁa suomalaisessa kirjallisuuskritiikissä
on ollut harvinaista herkkua. Mitä annettavaa eksistentialismilla voisi olla nykypäivän kirjallisuuskritiikille? Korostaahan eksistentialismi yksilön omia valintoja ja aikakautemme yksilöllisiä makuvalintoja. Tätä kritiikin eksistentialistista mahdollisuutta tarkastellaan tässä
teoksessa myös.
Juha Drufva on tamperelainen toimittaja-kirjailija.
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