


Rantala, Pälvi & al: Kuohuva talo – taidetta, työtä ja
juhlaa Rovaniemen teatterissa 1975–2019

Miksi teatterijohtajan pesti on tuulinen paikka? Onko Lappia-talo
kulttuurin voimalaitos vai kallis rahareikä? Auttaako Joulupukki kilt-
tejä teatterilaisia? Voiko pöytälaatikkoon näytellä?
Rovaniemen teatterin historiaa vuosilta 1975–2019 käsittelevä Kuo-



huva talo vie lukijan näyttämölle ja sen taakse, verstaalle ja Lapin tur-
neelle. Kirjassa valotetaan teatterityön näkyvää ja silti usein näkymä-
töntä maailmaa, avataan esitysten taustoja ja vastaanottoa ja pohdi-
taan, millaista teatteria esimerkiksi lapsille pitäisi tehdä. Sivuille on
päässyt lukuisa joukko vahvoja hahmoja ja väkeviä roolitöitä, eikä
lappilaisia kantaesityksiä ja näyttäviä musikaalejakaan unohdeta.
Teatterin tekeminen on taidetta, työtä ja juhlaa. Katsojat saavat

nauttia esityksestä, johon monen eri alan ammattilaiset ovat antaneet
työpanoksensa. Rovaniemen teatteri on työpaikka ja Lappia-talossa
kotiaan pitävä kulttuurin moniottelija, mutta myös lukuisien kuohun-
tojen kohde. Erään pitkäaikaisen työntekijän sanoin: ”Rovaniemen
teatteri on tuulinen koti.”

Kirsi Jääskö (vas.), Eila Paananen, Pälvi Rantala jaMervi Löfgren Autti.
Kuva: Jukka Suvilehto.

Teoksen päätoimittaja on filosofian tohtori, tietokirjailija ja tutki-
ja Pälvi Rantala. Toimituskunnan muut jäsenet ovat taiteen tohtori,
valokuvaaja Mervi Löfgren Autti joka tekee kirjan kuvatoimituksen,



hallintotieteiden maisteri ja teatterikriitikko emerita Eila Paananen
sekä teatterin pitkäaikainen tuotantosuunnittelija Kirsi Jääskö. Teok-
sen kirjoittamiseen ovat osallistuneet myös lukuisat Rovaniemen teat-
terin nykyiset ja entiset työntekijät sekä teatterin toiminnassa muka-
na tavalla tai toisella olleet henkilöt.
9789523155596 | Kovakantinen, noin 320 sivua, runsaasti valokuvia |

Kälkäjä, Mirjam: Velho. Uuttu-Kallen tarina

Kalervo Uuttu, paremmin tunnettu nimellä Uuttu-Kalle, on elänyt Yl-
lästunturin juurella poikkeuksellisen elämän.
Antti ja Laina Uutun esikoispoika Antti Kalervo Uuttu syntyi Muo-

nion Tapojärvellä saunan lämpimissä kesäkuun 20. päivänä 1943.
Lapsikatraan vilkkaasta vanhimmasta kasvoi kiinnostava, moniker-

roksinen ihminen. Raa´an työn tekijä, moneen tarttuja, innovatiivi-
nen yrittäjä. Ja herkkä, luova, monipuolisesti lahjakas taiteilija.
Lapin perinnetiedosta Uuttu-Kalle kehitteli ensimmäisen ohjelma-

numeron Lapin matkailua rikastuttamaan: Lapin kasteen. Sen on saa-
nut varmaan kymmeniä tuhansia matkailijoita eri puolelta maailmaa.
Tuolloin Uuttu-Kallea alettiin nimittää Velhoksi.
Uuttu-Kallen käsi takoo puusta hahmoja, jotka muinoin hallitsivat

Lapinmaata ja jotka elävät yhä Uuttu-Kallen mielessä. Haltioita. Vel-
hoja.
Niiden kanssa Uuttu-Kalle käänsi Kolarin kriisikunnan väen ”mie-

lialat yläviistoon”, villitsi satamäärin harrastajanäyttelijöitä ja -laula-
jia ennen näkemättömään yhteiseen päämäärään: Velho-oopperoihin.
Kymmenen vuotta oopperoita esitettiin Yllästunturin syrjäkylässä, ne
vetivät Velhoniemen tarunhohtoiseen katsomoon liki 100 000 katso-
jaa.
Velho-oopperoiden jälkeen Uuttu-Kalle jatkoi kirjoittamista: ru-

noja ja pakinoita sekä käsikirjoitukset mm. Pienen kansani laulut-
musiikkinäytelmätrilogialle.



Uuttu-Kallen mielestä Lapin maaginen perinnekulttuuri kestää ver-
tailun suurenmaailman kulttuurien kanssa. ”Ei kulttuuria tarvitse tuo-
da aina suolasenmeren takkaa”, hän sanoo. ”Kulttuuri ei ole vain eräit-
ten etuoikeus, kulttuuri kuuluu kaikille.”
Joulukuun 31 päivänä vuonna 2019 Tasavallan Presidentti myönsi

Kalervo Uutulle kulttuurineuvoksen arvonimen.
9789523155589 | Kovakantinen, noin 250 sivua, valokuvia |



Sallamaa, Kari: Tehty teko on ammuttu nuoli. Saame-
lainen runoepiikka.

Tutkimus käsittelee varhaista saamelaista runoepiikka 1800-luvun al-
kupuolelta lähtien. Keskeisenä tavoitteena on osoittaa kirjallisten ru-
noilijoiden, kansanrunojen ja muun perinteen sisältämien myyttis-
historiallisten elementtien merkitys saamelaisen identiteetin rakenta-
misessa historian eri vaiheissa runsaan sadan vuoden aikana 1820–30-
luvulta 1930-luvulle.
Saamelainen kertomarunous osoittaa tämän runotaidon ja perin-

nemuodon suuria mahdollisuuksia prosessoida todellisuutta, men-
neisyyttä ja kulloistakin nykyhetkeä. Runoepiikka käsittelee aikojen
myyttisiä alkuja, laajan maan asutushistoriaa, siitojen sisäisiä ja ul-
kopoliittisia suhteita. Se on kansan tärkeimpiä sisäisen kontrollin ja
kiinnostavien tarinoiden kertomisen keino. Sen merkitys saamelaisen
nykykulttuurin tienraivaajana ja innovaation lähteenä on jatkuvasti
elävä. Se on osaltaan rakentanut sitä perustaa, jolta nykysaamelainen
identiteetti ja semiotiikka nousee.
Anders Fjellnerin tuotanto on tärkein yksittäinen saamelaisen ker-

tomarunouden kokonaisuus. Hänen runoilijan tekonsa on saamelais-
kirjallisuudessa vertaansa vailla. Fjellner puolusti kansansa omape-
räistä kulttuurikosmosta, joka kesti vähättelyn ja pakanalliseksi lei-
maamisen. Hän on osoittanut tien myöhemmille laajan mitan saame-
laisrunoilijoille, kuten Hans Aslak Guttormille ja Nils-Aslak Valkea-
päälle. Monet saamelaistutkijat ja -aktivistit haluavat kulttuuripoliit-
tisista syistä nähdä Fjellnerin tuotannon hänen muistiin merkitsemä-
nään kansanrunoutena. Ne eivät kuitenkaan ole kansanrunoja, vaan
saamelaista klassista taiderunoutta, hänen itsensä mytologian ja kan-
sanperinteen pohjalta sommittelemia eeppisiä runoja, joissa on harkit-
tuja kirjallisia ratkaisuja. Fjellnerin runouden kontekstina ovat kan-
sanperinne ja arkeodoksia, saamelainen mytologia koko laajuudes-
saan, toisaalta Uppsalan yliopiston antamat opit, antiikin klassinen
traditio ja ruotsalainen romantiikka. MyösKalevalanmerkitys Fjellne-



rille on ilmeinen. Näyttää siltä, että hänen tavoitteenaan oli rakentaa
saamelaiseepos, mutta Fjellner ei koskaan saanut eepostaan valmiiksi.
1930-luvulla, Hans Aslak Guttormin kirjoittaessa eeppisen runoel-

mansa Čierru jietna meahcis elettiin saamelaisen kansallisuusliikkeen
hiljaista kautta. Saamelaiset olivat joutuneet tiukkaan kontrolliin ajan-
mukaisten rotubiologisten ja oikeistopopulististen oppien mukaan,
erityisesti Ruotsissa, jossa rotubiologia ja -hygienia oli valtiollisesti
tuettu ideologia ja oppisuuntaus.



Se että laaja teksti jäi tekijänsä arkistoon yli neljäksikymmeneksi
vuodeksi, osoittaa kuinka sensitiivinen asia vähäinenkin saamelais-
kansallinen nostatus tuona aikakautena olisi ollut. Saamelaisten haa-
voittuvaa tilannetta Guttorm ilmaisi runoepiikan kautta. Lähes tuhat-
säkeisen teoksen teemana on uhanalainen äidinkieli saamelaisuuden
syvimmän alennuksen oloissa sotienvälisessä Suomessa.
Kaiken kaikkiaan saamelaisilla on kolme merkittävää kirjallista ee-

pikkoa: paitsi eteläsaamelaista Anders Fjellneriä ja pohjoissaamelais-
ta Hans Aslak Guttormia inarinsaamelainen Mikko Aikio, joka ensin
mainittuja vielä selkeämmin seisoo kansanrunouden ja kirjakulttuu-
rin rajalla. Myösmonet Jacob Fellmanin tallentamat muinaisjoiut ovat
intensiivistä runoutta.
Saamelaiset ovat tuottaneet kertovassa runoudessaan enemmän ja

korkeatasoisempaa tulosta kuin moni suurempi kansa. Ja vaikka Saa-
me kansakuntana on nuori, sen parhaat kirjoittajat ovat tuottaneet
ihmiskunnan kulttuurivarantoihin korvaamattomia aarteita.
FT, dosentti Kari Sallamaa on Oulun yliopiston kirjallisuuden eme-

ritusprofessori.
9789523155756 | Pehmeäkantinen, noin 450 sivua, valokuvia |





Ylipiessa, Matti: Kemi ja Peräpohjola 1917–18. Kriisi-
vuosien tapahtumia ja tunnelmia.

Viiteentoista kuukauteen vuoden 1917 maaliskuusta kesäkuuhun
1918 mahtui muun muassa kaksi vallankumousta, suurlakko, itse-
näistyminen ja sisällissota, jääkärien ja saksalaisten maihinnousu.
Sitä ennen oli ripaskat ja svobodat, ja gulassit pelasivat omaisuuksia
kortilla. Kemissä vietettiin silloin ensimmäinen ”punainen viikko”,
pormestari otettiin panttivangiksi ja vietiin rikkiammutun junanvau-
nun verisellä penkillä Haukiputaalle ja takaisin, venäläiset matruusit
aikoivat räjäyttää koko kaupungin, teatteriohjaaja esitti viimeisessä
ohjauksessaan itse sotapäällikköä, Tervolassa ja Torniossa taisteltiin
ja sitten kaivettiinkin jo punaisille hautoja ja syötiin palokunnan kel-
larissa kaalisoppaa ja laihdutuskuurilla olleita silakoita. Päätoimittaja
sai kaksintaisteluhaasteen ja pakeni rintamalle. Vähän sitä ennen työ-
väenneuvoston puheenjohtaja vippaili porvareilta rahaa punakaartin
pyörittämiseen. Entä oliko varuskunnan päällikkö kala vaiko lintu
– vaiko peräti bolsevikki? Myllerrys löi ylisukupolviset jäljet ihmis-
ten mieliin ja muistoihin. Mutta mitä oikeastaan tapahtui? Ja ketä ja
minkälaisia ihmisiä oli kaiken tämän takana?
Laajaan ja osaksi ennen tutkimattomaan arkistomateriaaliin pe-

rustuva kirja tuo uutta tietoa Kemin seudun kriisiajan tapahtumista
1917–1918 mutta sen tavoitteena on myös löytää tunteva ja toimiva
ihminen historiallisten tapahtumien kohinasta. FKMatti Ylipiessa on
aiemmin mm. kirjoittanut useita artikkeleita Kemin alueen paikallis-
historiasta.
9789523155572 | Kovakantinen, noin 300 sivua, kuvitettu |





Paloheimo, Matti: Ciceron kanssa Roomassa. Matka-
mietteitä

Kävelyjä Rooman kaduilla ja raunioilla hyvässä seurassa.
”Katselen Rostran raunioita huhtikuun auringossa ja yritän kuvitel-

la muinaisia senaattoreita ja väkivaltanäytelmien perässä juoksevaa
väkijoukkoa silmieni eteen, mutta paikalle ryntää amerikkalainen tu-
ristiseurue, ja lumous särkyy. Käännyn Via Sacran ikivanhalle kiveyk-
selle ja korjaan selkääni painavan repun asentoa. Se ei tahdo pysyä
suorassa, koska sen painona on kasa Ciceron teoksia. Nerokas suunni-
telmani on vaellella Roomassa yhdessä Ciceron, siis hänen teostensa,
ajatustensa, kanssa ja ajatella itse niitä vasten ja niiden innoittama-
na. Ehkä ajatus ei ole niinkään nerokas, sillä reppu on painava, eikä
tasapainoni enää ole kuin kolmikymppisellä.”
Marcus Tullius Cicero (106–43 eKr.) oli roomalainen poliitikko, fi-

losofi, lakimies ja kirjailija. Hänen vaikutuksensa myöhempään kir-
jallisuuteen ja kielenkäyttöön on ollut merkittävää. Häntä pidetään
eräänä eurooppalaisen humanismin perustajahahmoista.
Ciceron latina on huoliteltua. Hän myös kehitti latinan kieltä. Fi-

losofiasta kirjoittaminen latinaksi tuli ylipäänsä mahdolliseksi juuri
Ciceron ansiota. Ciceron oli humaani, stoalaisuuteen taipunut ihmi-
nen, joka ihaili toisaalta perinteisiä roomalaisia arvoja ja tasavaltalai-
suutta, toisaalta kreikkalaista filosofiaa ja oppineisuutta. Ciceron ai-
kana Rooma oli muuttumassa keisarikunnaksi. Cicero ei kuitenkaan
ollut demokraatti, vaan kannatti ylimystön valta-asemaa.
Matti Paloheimo (s. 1947) valmistui teologian kandidaatiksi vuonna

1975 Helsingin yliopistosta. Hän työskenteli vuosina 1972–1973 Kir-
kon tiedotuskeskuksen elokuvatoimittajana ja vuosina 1974–1984 kir-
kon korkeakoulusihteerinä. Vuosina 1984–1996 Paloheimo oli Kirkon
tiedotuskeskuksen televisiotoimituksen päällikkönä ja vuosina 1996–
1998 televisiotoimittajana. Valtion elokuvatarkastamon johtajana hän
toimi vuosina 1999–2011. Paloheimolla on laaja kirjallinen tuotanto;
hän on julkaissut runoja, romaaneja, novelleja ja esseitä sekä tietokir-
joja. |9789523155602 | Kovakantinen, noin 100 sivua, kuvitettu |





Maupassant, Guy de: Vesillä (Sur l’eau, 1888)

Teoksen aiheena on purjehdusmatka, jonka kirjailija Guy de Maupas-
sant teki Bel-ami -nimisellä veneellään Ranskan Rivieralla huhtikuus-
sa 1887.
Riviera alkoi noihin aikoihin saada suosiota lomakohteena, ja huvi-

loita rakennettiin pitkin rannikkoa. Cannes ja Nizza olivat jo seurapii-
rien kesäisiä kokoontumispaikkoja, mutta maaseudulla asuttiin vielä
vanhaan tapaan, ja Maupassant kohtaakin rantautuessaan mäntymet-
siä, luostarien raunioita ja jopa maalaishäät.
Kertomus rakentuu Maupassantin päiväkirjamerkinnöistä, jotka

kertovat tunnelmista ja vaikutelmista, tapahtumista ja henkilöistä.
Vaikka teos on rakennettu päiväkirjamuotoon, ja tekijä esipuhees-
saan korostaa merkintöjensä autenttisuutta, se kuitenkin koostuu
kolmen Välimeren purjehduksen aikana tehdyistä muistiinpanoista,
jotka Maupassant yhdisti yhdeksi – kuvitelluksi – kertomukseksi.
”En nähnyt muuta kuin vettä, auringon, pilviä ja kallioita, – en voi

kertoa muusta, – ja ajatukseni olivat enemmän kuin ei mitään, sellai-
sia, jotka aallokko ja veneen keinunta ja yksinolo kehittävät.”
Maupassant kirjoittaa esipuheessaan yksinolosta, mutta sekään ei

ollut aivan täydellistä, sillä hänellä oli kaksi ammattimiestämukanaan.
He hoitivat veneen kuljettamisen ja laittoivat ruuan. Maupassantin
tehtäväksi jäi käskyttäminen – ja purjehduksesta nauttiminen, päivä-
kirjan pito sekä itsetutkiskelu.
Kirjassa ei ole suolalta maistuvaa tarinointia tarinaa tai suurta seik-

kailua mutta on yhtä kaikki kiinnostava kuvaus ajalta, jolloin huvi-
purjehdus teki vasta tuloaan. Se myös poikkeaa tuon ajan tyypillisis-
tä purjehduskertomuksista, jotka usein muistuttivat laajennettuja lo-
kikirjoja.
Maupassant oli innokas veneilijä ja ensimmäisiä tunnettuja soudun

harrastajia Ranskassa. Hän tunsi Rivieran vedet hyvin, sillä hän vietti
kesiään Cannesin seuduilla purjehtien vuodesta 1884 aina vuoteen
1891. Bel-ami, Maupassantin toinen vene, oli 11 metriä pitkä ja 9,5



tonnia painava jooli. Tätä ennen hänellä oli ollut Louisette-niminen
vene.
Maupassant sai kirjoittamisen oppinsa mm. Flaubertilta ja hänet

tunnetaan ennen muuta novelleistaan. Ensimmäinen menestystarina
oli ”Rasvapallo” (Boule de suif, 1880), ja sen suosion ansiosta Maupas-
sant luopui virkatoimestaan ja ryhtyi vapaaksi kirjailijaksi. Maupas-
sant oli nopea kirjoittaja; kymmenen vuoden aikana (1880–90) hän
julkaisi kuusi romaania, melkein 300 kertomusta, kolme matkakirjaa
ja useita lehtiartikkeleita. Hän kuoli vuonna 1893.
Suomentanut Matti Ylipiessa.
9789523155626 | Kovakantinen, noin 150 sivua |





Toivio, Marja: Finnjet, My Love

Finnjetin rakennustyömaa yhdisti kolme nuorta miestä 70-luvun lo-
pussa. He olivat rakentamassa maailman suurinta ja nopeinta auto-
lauttaa, josta koko Suomi oli ylpeä.
Kesällä 2008 nyt jo viisikymppiset ystävykset Heikki, Sakke jaMatti

matkustavat Intiaan jättämään jäähyväiset romutettavaksi myydylle
laivalle. Yhteydenpito on ollut vähäistä, reissussa olisi aikaa olla yh-
dessä. Matkabloggari Inge liittyy joukkoon.
Finnjetin näkeminen Alangin pahamaineisella romuttamolla on

porukalle kova pala. Intian kuumuudessa kotimaan murheet nouse-
vat pintaan ja matkalaisista kuoriutuu uusia piirteitä. Heikki mureh-
tii elettyä elämää, joka ei ole mennyt suunnitelmien mukaan. Valo-
pilkkuina kimmeltävät ystävyys Sakkeen ja naisystävän kiintymys.
Työkomennuksella olevaa Sakkea stressaa avioero, ja päätoimittaja
painostaa kirjoittamaan dramaattisempia juttuja Finnjetistä. Hänen
naisystävänsä Inge pääsee bloggarina helpommalla. Matinkaan eivät
asiat ole niin hyvin kuin hulppeasta elämäntyylistä voisi päätellä.
Matkalla miesten välistä ystävyyttä koetellaan, menneisyyden sa-

laisuudet ja Finnjetin rakennusaika kummittelevat mielissä. Heikki
joutuu konfliktiin, jollaista ei olisi voinut kuvitella pahimmissa pai-
najaisissaan. Jotkut asiat ovat niin vaikeita, ettei niistä selviä puhu-
malla. Kestääkö ystävyys luottamuksen pettämisen, entä sairauden?
Matkan jälkeen Heikki katsoo itseään ja kavereitaan uusin silmin.
Marja Toivio (s. 1955) on järvenpääläinen kirjailija ja juristi, jon-

ka kirjoissa on yhteiskunnallinen pohjavire ja ihmisten raadollisuus
kuvataan ymmärtävällä otteella. Finnjet, My Love on Toivion kuudes
romaani. Hänen edellinen teoksensa Lapsilta kielletty sijoittuu asian-
ajomaailmaan, kolme hänen teostaan on luettu äänikirjoiksi.
9789523155725 | Kovakantinen, noin 300 sivua |



Marja Toivio (kuva Susanna Kaasinen)





Kivastik, Mart: Taivaan portaat (Taevatrepp 2019)

Mart Kivastikin romaanin nimi Taivaan portaat viittaa Led Zeppelinin
kappaleeseen Stairway to Heaven. Tuon kappaleen sisältävän levyn
saa päähenkilö Uu 13-vuotiaana kuunneltavakseen neuvostoaikaises-
sa Tartossa. Levyn haltija on hänen aikuinen ystävänsä, kuvataiteilija
Georg.
Romaani alkaa hetkestä vuosikymmeniä myöhemmin, jolloin Neu-

vostoliitto on lakannut olemasta ja Viro itsenäistynyt, keski-ikäinen
perheellistynyt Uu työskentelee rakennusfirman konttorissa ja Georg
on kuolemaisillaan. Siinä missä nuori poika odotti ”oikean elämän” al-
kamista, keski-ikäinen mies huomaa sen menevän ohi yhä kiihtyvällä
nopeudella. Sitä paitsi ”oikea elämä” ei olekaan sitä, mitä sen kuvitteli
olevan. Kuinka on käynyt lapsuuden tulevaisuuden haaveille?
Uun ystävä Georg ei usko ajan olemassaoloon. Hän odottaa James

Webbin teleskoopin valmistumista, sillä sen avulla voisi nähdä ajan
alkuun ja – kuten boheemi taiteilijasielu ajattelee – liikkua vapaasti
ajassa. Vähän ennen kuolemaansa Georg uskoo keski-iän ikävyyttä
potevalle Uulle salaisuutensa, toisen keinon liikkua ajassa. Se toimii
ja niin Uu pääsee palaamaan lapsuutensa viimeiseen, lämpimään ke-
sään.
Tästä eteenpäin romaani kulkee kahdessa aikatasossa, nykyhetkes-

sä ja 1970-luvulla. Mennyttä aikaa kuvataan lapsuuden ja nuoruuden
taitekohtaa elävän pojan kokemana.
Virolaisessa kritiikissä on kiitetty 1970-luvun arkielämän autenttis-

ta kuvausta ilman jälkiviisautta ja myöhemmin tehtyjä ideologisia tai
historiantutkimuksen tulkintoja. Romaania on luonnehdittu itsessään
Webbin teleskoopiksi, jonka avulla näkee menneisyyteen. Näkymä on
nostalginen, mutta ei pelkästään kaunis. Lapset saavat aikuistumisop-
pinsa toisinaan suorastaan vaarallisissa tilanteissa.
Romaanissa onmyös filosofisia ja eksistentiaalisia kysymyksiä ajas-

ta, onnesta ja elämän merkityksestä, mutta niitä koetellaan arkielä-
mää vasten. Uu joutuukin lopulta sen valinnan eteen, missä ajassa
hän haluaa elää. Ratkaisu jää sopivasti avoimeksi.



Mart Kivastik (s. 1963) on tarttolainen kirjailija ja elokuvaohjaaja.
Häneltä on ilmestynyt kolme romaania, useita novelli- ja esseekokoel-
mia sekä näytelmä- ja elokuvakäsikirjoituksia. Hän on saanut useita
palkintoja kirjallisesta tuotannostaan. Suomeksi häneltä on julkaistu
aikaisemmin vain yksi, Katariina Suurpalon suomentama novelli an-
tologiassa Nippernaati 2 (Eesti Instituut 2016). Hän on myös ohjannut
kaksi täyspitkää elokuvaa: Üks mu sõber (Eräs ystäväni) 2011 ja Õnn
tuleb magades (Onni saapuu nukkuessa) 2016. (Kuva: Vikipeedia.)
Taivaan portaat on suomentanut Anna Kyrö.
9789523155619 | Kovakantinen, noin 300 sivua |





Tuomela, Harri: Rantahuvilan naiset

Kesää, muistoja ja rakkautta Oulun Hietasaaressa.
Saimi on uhrannut elämänsä teatterille. Eläkkeelle jäätyään ja saatu-

aan tietää olevansa kuolemansairas hän palaa lapsuudenkotiinsa Ou-
lun Hietasaaren Villa Nizzaan ja alkaa kirjoittaa näytelmää.
Pirkko, Saimin sisar, pyytää opettajan virasta vuorotteluvapaalla

olevan Anki-tyttärensä Helsingistä Saimin seuraksi tämän loppuajak-
si.
Anki vastustelee ensin, mutta huomaakin sitten viihtyvänsä hyvin

Saimin seurassa. Villa Nizzan villiintynyt puutarhakin kaipaa hoita-
mista. ”Anki tunsi velvollisuudekseen olla Saimin luona niin paljon ja
pitkään kuin tarpeellista. Mieleen tulivat keväiset toimettomuuden ja
tyhjyyden täyttämät illat Vallilassa. Nyt Anki tunsi olevansa hyödylli-
nen. Täti tarvitsi häntä vaikka ei sitä myöntänytkään.”
Anki on elänyt Helsingissä sinkkuelämää, mutta se ei enää tyydytä

häntä. ”Anki halusi miehen. Vuosien kuluessa hän oli käynyt lukematto-
milla treffeillä ja jutellut monien helsinkiläisuroiden kanssa kapakoissa.
Hän ei ollut kuitenkaan ihastunut kehenkään. Kukaan ei ollut herät-
tänyt edes sen verran kiinnostusta, että olisi ollut aihetta tavata toisen
kerran.”
Ankin kaipuun tunnistaa Esko-niminen komistus ja saa Ankin sy-

dämen läpättämään. On vain yksi mutta matkassa, Esko on naimissa.
Lenkkipolulla kulkee myös Jari, mutta hänelläkin on tyttöystävä, eikä
Jari muutenkaan tunnu niin vetävältä tyypiltä.
Pirkolla ja Saimilla on omat salaisuutensa. Mutta ne saavat odottaa

syksyä ja Saimin näytelmän valmistumista.
9789523155664 | Kovakantinen, noin 220 sivua |
Harri Tuomela on liminkalainen kirjailija.





Wahlgren, Jussi: Enkelinperkele

Nuoret Tinja ja Veikko tapaavat kielikurssilla. He hullaantuvat toisis-
taan niin, että unohtavat olla tunneilla ja saavat potkut. Mutta sen-
sijaan että palaisivat koti-Suomeen he päättävät jäädä Tukholmaan
kesäksi. Ansaitakseen rahaa he alkavat esiintyä kadulla.
Veikko harrastaa seksiä Tinja selän takana, jotta saisi maksettua

heidän hostelinsa. He tapaavat HerraMüllerin, joka on sutenööri. Kun
Veikko jää kiinni seksistä, Tinja suuttuu ja menee tapaamaanMülleria
ja katoaa kahdeksi vuodeksi Veikon elämästä.
Kun nuoret tapaavat uudestaan, Tinjalla on paljon rahaa ja hän os-

taa maatilan, jossa elää eristettyä eko-elämää Veikon kanssa. Maalai-
sidylli on täydellinen kunnes eräänä iltana Tinja kertoo Veikolle toi-
mineensa tuon kaksi vuotta prostituoitunaMüllerin laskuun ja Müller
on nyt hänen perässään.
Veikko muuttaa pois maatilalta, näyttelee harrastajateatterissa – ja

melkein kuolee huumeiden yliannostukseen. Eräiden käänteiden jäl-
keen maatila jää kuitenkin Veikolle ja tämän vanhemmille, kun taas
Tinja lähtee kehitysaputöihin Afrikkaan.
Kun Tinja lopulta palaa invalidisoituneena Suomeen, on kulunut jo

kymmenen vuotta. Veikosta on sillä välin tullut päiväkotien kokopäi-
väinen satusetä. Mitä taphtuu kun he kohtaavat? Voittaako rakkaus
vai onko armoton aika jo tehnyt tehtävänsä?
9789523155671 | Pehmeäkantinen, 248 sivua |



Harri Tuomela (kuva Pasi Keinänen)

Jussi Wahlgren



Rauhala, Niilo: Puitten kauneus kulkee mukanamme

Niilo Rauhalan lyriikalle on ominaista kaunis, kirkas ja visuaalinen
kieli. Runot ovat elämysvoimaisia ja nousevat moninaisista aiheista,
jotka ovat merkityksellisiä. Runot tuovat esille myös kaukaisia muis-
toja. Henkilökohtaisimmat sävyt nousevat rakkaudesta, armon hellyy-
destä ja lapsen läsnäolosta. Niilo Rauhalan lyriikassa kuvastuu poh-
joinen maisema ja luonto. Teoksen runoissa avautuu näkyviin myös
maailman ja ihmiskunnan traaginen kuva. Hätä ja kärsimys ulottuvat
kaikkialle. Runo ottaa kantaa aikamme tuskanhuutoon, ja avaa myös
toivon näköalaa. Erityisesti hengellinen runo säteilee valoa ja toivoa.
Runoissa kuvastuu myös ajan ja elämän rajallisuus. Runo vie lopul-
ta lapsuuden kotiovelle, jossa mennyt elämä tulee uudelleen lähelle.
Puitten kauneus kulkee mukanamme on Rauhalan 24. runokokoelma.
9789523155527 | kovakantinen, 120 sivua |

Niilo Rauhala (s. 1936) on saanut useita kirjallisuuspalkintoja, mm.
kirjallisuuden valtionpalkinnon vuosina 1974 ja 1988 ja kirkon kirjal-
lisuuspalkinnon 1979. Pro Finlandia -mitalin hän sai 1990 ja Mikael
Agricola -ristin 2010.







Penna, Maija: Puhetta miltei venäläisestä kylästä. Ru-
noja ja lyhytproosaa

Teoksen runot sijoittuvat pieneen kaupunkiin aivan Venäjän rajan lä-
heisyyteen; supistuvaan terveyskeskukseen, purettaviin kerrostaloi-
hin, tyhjillään tuijottavien liikehuoneistojen mustiin ikkunoihin, työt-
tömyyteen ja ihmisen pienenevään mieleen. Yhtä kaikki yhdessä ele-
tään pakkaset, pimeys ja heräävän kevään riemu!
Runoissa liikutaan juustokuvun alla ja puhutaan äitiydestä, surusta,

rakkaudesta ja ranskanleivästä. Metsäsuomalaisuus sekä luonnon ja
ihmisen tiivis yhteiselo näkyy teoksessa.
Proosatekstissä on kaksi selkeää erillistä, mutta asiasisällöltään yh-

teen kuuluvaa osiota Isä ja Viena. Ne käsittelevät isän ja tyttären suh-
detta sekä sitä, miten voimakkaasti se vaikuttaa vielä isän kuoleman
jälkeen tyttären identiteettiin, moniin valintoihin ja miessuhteisiin.
Tässä työssä isä luo myös yhteyden Vienaan, Kalevaan ja itäiseen

kulttuuriin. Eletään kummallakin puolella rajaa. Suomen rajavartioi-
den ja puomien takana sadan kilometrin päässä kaupungeista elää
miltei ulkomuseomainen pieni karjalais-venäläinen kyläyhteisö. Kul-
jetaan pitkin saloja ja karhukallioita, kuollaan, rakastutaan ja luovu-
taan. Siellä vanhat tavat, taikausko ja uudelleen viritetty ortodoksi-
suus kulkevat käsikkäin.
Maija Penna on kuvataiteilija. Hän on Suomen arvostelijoiden lii-

ton ja Suomen kuvataidejärjestöjen liiton jäsen. Penna on julkaissut
tekstejään useissa antologioissa ja toiminut useita vuosia kuvataide-
kriitikkona eri sanomalehdissä. Hän asuu Kuhmossa.
9789523155688 | Kovakantinen, noin 100 sivua |





Kokkola, Markku: Musta tuntuu – ja valkea. Runoja

Musta tuntuu – ja valkea on Markku Kokkolan kuudes runokokoelma.
Teos käsittelee kuolemista; jokaisen runonminä kuoleeminuutin, tun-
nin tai muutaman päivän kuluttua. Kirjailija on paneutunut eri uskon-
tojen käsityksiin kuolemasta ja kuoleman jälkeisestä elämästä, myös
uskonnottomien. Hän on asettunut kunkin runon minän asemaan.
Uskontonsa opetusten mukaan kuoleva on varma, mitä viimeisen

hengenvedon jälkeen tapahtuu – tai sitten ei. Kaikissa tapauksissa
kuolema on sama, mutta sen herättämät ajatukset, odotukset, pelot ja
toiveet riippuvat opitusta ja omaksutusta. Myös uskonnoton luottaa
siihen, että on rajalla, jonka toisella puolella olevasta ei tiedä.
Kokoelma ei osoita yhtä uskontoa tai uskonnottomuutta toista pa-

remmaksi tai oikeammaksi, vaan kuvaa ihmisen varmuutta tai pelkoa
omasta kuoleman jälkeisestä tulevaisuudestaan. Etiikka ja uskonnot
pyrkivät määrittämään hyvän elämän säännöt. Kun ihminen on elä-
nyt elämänsä ohjeiden ja määräysten mukaan, häntä odottaa odotet-
tu.
Kokkolan runojen taika on siinä, että aiheestaan huolimatta ne saa-

vat lukijan ajattelemaan elämää enemmän kuin kuolemaa.
9789523155565 | Pehmeäkantinen, noin 100 sivua |

Markku Kokkola





Kokkola, Ritva: Linkola. Runoja

Ritva Kokkolan Linkola-runoissa herkkä luontosuhde ja huoli ympä-
ristöstä muuttuvat salakavalasti armottomuudeksi välinpitämättömiä
kohtaan. Linkola on paratiisi, josta karkotetuksi joutavat lopulta kaik-
ki ihmiset. Vimmainen taistelu tuhoa vastaan voi päätyä katastrofiin,
sillä ahneet ja jatkuvaa taloudellista kasvua vaativat eivät ansaitse
maapalloa. Vaarana on ajatusten muuttuminen teoiksi. Pieni toivon
kipinä elää, jos ihmiset ymmärtävät ja oppivat, ennen kuin on myö-
häistä.
Kokoelman neljä osastoa ovat nimeltään Viattomuus, Syyllisyys,

Armottomuus ja Tuomio. Runojen sanoma etenee jännitysjuonen ta-
voin. Ihmiset ovat hyväuskoisia ja ajattelemattomia, mutta se ei va-
pauta vastuusta.
9789523155558 | Pehmeäkantinen, noin 100 sivua |

Ritva Kokkola (kuva Hanna Julku)



TeuvalainenHenry Aho on tuottelias ja monipuolinen kirjailija – Suo-
men kirjallisuuden mental samurai. (Kuva Tanja Nisula-Koivisto.)



Aho, Henry: Penikka

Penikka on vahvatunnelmainen ja juonenkäänteillään yllättävä kau-
huromaani.
Tomppa on päässyt vankilasta seitsemän vuotta istuttuaan ja

muuttaa perheensä kanssa Vaasan saaristoon, Sundomiin, Penikka-
nimiseen paikkaan. Siellä alkaisi perhe-elämä uudestaan. Kaksostyt-
täret Tiina ja Liina ovat teini-iässä ja Tomppa haluaisi olla hyvä isä
heille. Tiina viihtyykin mökillä ja on läheinen isänsä kanssa mutta
Liina taas tahtoisi takaisin kaupunkiin, eikä anna isälleen anteeksi
tämän entistä käytöstään.
Tomppa on varma, että rikolliseen elämään ei ole enää paluuta…

mutta eihän pieni ryyppy ole koskaan mitään pahaa kenellekään teh-
nyt.
Mökkinaapurina heillä on erikoinen mies. Hän ei inhoa ja halveksi

mitäänmuuta niin paljon kuin ulkopuolisia häiriötekijöitä. Nyt hänen
naapuriinsa on muuttanut perhe, joka jo pelkällä olemassaolollaan
häiritsee miehen huolellisesti rakennettua rauhallista elämää.
Toisaalta uusien naapureiden tyttäret herättävät vanhoja tuntemuk-

sia…
9789523155640 | kovakantinen, noin 250 sivua |







Aho, Toni: Partus

Pikkuvauva katoaa mystisesti vaunuistaan keskellä kirkasta päivää.
Epäillään poikkeuksellista rikosta, joka järkyttää maanlaajuisesti.
Samoihin aikoihin nuori sairaalalääkäri Milla Vartiainen aloittaa
koulutusjaksonsa Oulun yliopistosairaalan vastasyntyneiden teho-
osastolla. Haastava työ ja henkilökohtaisissa suhteissa koetut vas-
toinkäymiset ajavat Millan kriisiin, ja teini-iässä podetut mielenter-
veysongelmat nostavat päätään juuri silloin, kun häneltä vaadittaisiin
vakaampaa tasapainoa kuin koskaan.
Vauvan katoamisella vaikuttaa olevan kytkös teho-osastoon, ja Mil-

la aikoo selvittää sen hinnalla millä hyvänsä. Äkkiä hän huomaa jou-
tuneensa keskelle painajaista ja kasvokkain sen tasoisen pahuuden
kanssa, jollaista hän ei tiennyt olevan edes olemassa. Pian se tuntuu
uhkaavanmyös hänen läheisiään. Selviäisikö hän järjissään ajelehties-
saan ihmisyyden syvimmillä ja synkeimmillä vesillä – saati hengissä?
Partus on erikoislääkäri Toni Ahon kolmas lääketieteellinen trilleri

Milla Vartiainen -kirjasarjassa, jonka ensimmäiset osat Exitusja Orga-
nus ovat olleet menestyksiä ja puhuttaneet ajankohtaisuudellaan.
9789523155442 | Kovakantinen, noin 320 sivua |





Koivula, Erkki: Painajainen tunturissa

Joulukuu 2017. IRA:n pelätty terroristi John Adams alias Hullu koira
lentää turistien mukana Belfastista Kittilään. Samaan aikaan ISIS uh-
kaa videollaan Suomen Lappia. Tilannekuvaa hämmentää Levin rin-
teillä öisin äänettömällä moottorikelkalla kiitävä valkoisiin pukeutu-
nut ”aave ”.
Mitä on tapahtumassa? Ja kuka on mystinen neljästoista kelkkailija,

joka katoaa revontulisafarilta?
Eläkkeeltä takaisin kentälle kutsuttu rikosylikomisario Kari Kairijo-

ki – tuttu Petsamon verikoirasta ja Suopunkimurhasta – kokoaan tii-
min ja käynnistää kalmanhajuisen ihmismetsästyksen Lapin tuulisil-
la tuntureilla ja aavoilla lumilakeuksilla. Ajojahdin aikana hän joutuu
tekemään pitkän ja ansiokkaan uransa kovimman ratkaisun.
Erkki Koivulan kolmas Kairijoki-poliisiromaani tuoksuu lumelle,

jäälle ja raikkaille tunturituulille.
Kirja perustuu löyhästi IRA-luopio Johnny Adairin takaa-ajoon La-

pissa.
”Koivulan kirjoittamisyyli on tehokasta ja jäntevää – – voisiko Erk-

ki Koivula tihentää julkaisemisen tahtiaan? ” Ari-Matti Auvinen Ruu-
miin kulttuuri -lehdessä.

”Suopunkimurhat on niin vetävää luettavaa, että Koivulan seuraa-
vaa dekkaria odottaa jo kiinnostuneena. ” Taru Paavoseppä Kainuun
Sanomissa
Rovaniemeläinen Erkki Koivulan uraputkessa on metsurin, raja-

vartijan, turvallisuusvartijan, turkistyöntekijän ja työvoimaveuvojan
sekä toimittajan töitä mm. Uudessa Suomessa, Iltalehdessä, Länsi-
Uusimaassa ja Ykkös-Sanomissa. Hän on kahden poliisiromaanin
lisäksi julkaissut salanimillä useita jännityskertomuksia eri lehdissä.
9789523155633 | Kovakantinen, noin 250 sivua |





Kinnunen, Seppo T.: Kärsivällisyys kaiken voittaa

Kinnusen esikoisromaanista Valkoinen paita tutun poliisilaitoksen ru-
tiinit ja ihmissuhteet joutuvat kerralla koetukselle, kun yhtä aikaa ta-
pahtuu niin monta asiaa. Viron mafia päättää perustaa syrjäiseen au-
tiotaloon amfetamiinitehtaan. Poliisipäällikkö Muttilainen on jäämäs-
sä eläkkeelle ja taloon tulee uusi työntekijä – rikoskomisario Kaisa
Lipponen joutuu perehtymään poliisilaitoksen mutkallisiin ihmissuh-
teisiin ja samalla johtamaan mafiakonnien kiinniottamista. Jos help-
poa ei ole päälliköillä, eivät konstaapelit Hanna Virta ja Kaarlo Kor-
kalokaan aina tunntu mahtuvan samaan partio-autoon – vaan pakko
on, kun tilanne on päällä. Rikos ei kannata, joutuu lopulta suomalai-
nen apukonna tunnustamaan, mutta minne saakka kantaa Hannan ja
Kaarlon tarina.
9789523155657 | Kovakantinen, noin 250 sivua |

Seppo T. Kinnunen on eläköitynyt poliisipäällikkö ja tuntee perin-
pohjin herrat ja narrit, joista kirjoittaa. Kinnunen kirjoittaa maanlä-
heisen humoristisesti, mutta taustalla on aina myös vakavampi polii-
sin työn eetos. Silti – realistinkaan ei tarvitse olla ryppyotsainen.





Kauppinen, Hannele (tekstit) Rantalainen, Tuija (sä-
vellykset): Mielikuvitusmononen 1

Kokoelma sisältää kolme näytelmää ja niihin sävelletyn musiikin.
MAAILMAN SYDÄN – Musiikkinäytelmä yli 6-vuotiaille. Pääroo-

lit sopivat 10-14 vuotiaille esittäjille ja halutessa osassa rooleista voi
olla aikuisia. Esityksessä on ollut mukana myös aikuisten kuoro. Maa-
ilman sydän on pysähtymässä. Neljä valtakuntaa, vesiäiset, tulikit, il-
molaiset ja maatuiset ovat riidoissa keskenään, eivätkä kykene paran-
tamaan sydäntä. Sattumoisin kolme nuorta löytää kirjastostaan oudon
oven, jonka avattuaan eivät enää voi välttyä seikkailulta. Heidän teh-
täväkseen jää yhdistää riitapukarit ja pelastaa se, mitä pelastettavissa
on.
MERISATU – Musiikkinäytelmä yli 6-vuotiaille. Roolit sopivat ti-

lanteen mukaan sekä 8-15-vuotiaille lapsille ja nuorille, että aikuisille.
Tiedätkösmitä syysmyrsky tekee?Oletko kuullutmiten akvaariokalat
laulavat? Jos joudut sukeltamaan, tiedätkö miten selvitään kaameasta
sähköpiraijasta? Tai tanssivasta Hai-huijarista? Kun äidistä tulee me-
rirosvo, joutuu pieni Pirgitta-tyttö kokemaan nuo pelottavat tilanteet.
Mutta hän saa odottamatonta apua vedenalaiselta kansalta ja hyvän
ystävän kidnapatusta prinssi Pisarasta.
UNIVERSUMIN PARAS POLYMEERIKOKOELMA – lastennäytel-

mä yli 7-vuotiaille. Roolit sopivat 10–16 vuotiaille esittäjille, tai ha-
lutessa rooleissa voi olla myös aikuisia.
Iloinen roskajoukko räppää ja bilettää merellä. Tiedemies Barry

Hotter ja hänen ystävänsä hammaspeikko Kari Espilä lähtevät me-
reltä etsimään kadonnutta Manu Maitovalasta. Mukaan seikkailuun
liittyy keksijä-roskakuski Kostas, jonka roskajättikopteri soveltuu
mitä ihmeellisimpiin tehtäviin, myös meren puhdistamiseen muo-
vijätteestä. Osa roskajengistä pääsee lopulta haaveidensa paikkaan,
presidentti Ahti Aaltosen muovimuseoon. Manukin löytyy. Välillä
käydään talk-show studiossa Stefanie Wonderin omintakeisissa haas-
tatteluissa.



Hannele Kauppinen on teatteriohjaaja, laulaja ja lauluntekijä. Hän
käyttää taiteilijanimeä Taiska. Iskelmä-artistina tunnettu Taiska on le-
vyttänyt 40 vuoden aikana runsaasti suomalaisten säveltäjien laulu-
ja, cover-kappaleita, sekä omaa tuotantoaan. Kauppinen kävi Teatte-
rikorkeakoulun 1986–90 ja oli Kemin Kaupunginteatterissa ohjaajana
viisi vuotta. Sen jälkeen Kauppinen on ollut freelance ohjaajana, se-
kä kouluttajana ja hankkinut myös rytmimusiikkialan ammattitutkin-
non laulunteon linjalta. Kauppinen on ohjannut 45 näytelmää ja kir-
joittanut useita. Yhdessä säveltäjä-kapellimestari Sami Itkosen kanssa
Kauppinen johti lasten musiikkiteatterilinjaa Kemin Työväenopistos-
sa. Tämän kirjan näytelmät ovat noiden aikojen tulosta.
Tuija Rantalainen on muusikko-lauluntekijä ja hän on julkais-

sut yhteensä 5 äänilevyllistä omaa musiikkiaan. Tuijan tyylilaji on
ehtaa ja usein kantaaottavaa nykylaulelmaa ja hänen musiikkinsa
nojaa vahvasti ja häpeilemättä ranskalaiseen chanson-perinteeseen.
Hän uudistaa genreä ja tuo sen nykypäivään tuoreilla sävellyksil-
lään ja oivaltavilla lyriikoillaan. Tuija säveltää myös teatteriin. Vii-
meisin näyttämöteos on Tuijan ja Juha Hurmeen Rehu-Virtanen -
tiedemusikaali. Hänen uusin lastenlevynsä ”Vahtikoira karkuteillä”
oli EMMA-ehdokkaana. Tuijan laulut soivat harvaan mutta sään-
nöllisesti mm. YLE Radio Suomen, Radio Helsingin sekä Sisuradion
aalloilla.
| 9789523155015 | Pehmeäkantinen, noin 120 sivua, nuotteja |



Kauppinen, Hannele (tekstit) Rantalainen, Tuija (sä-
vellykset): Mielikuvitusmononen 2

Kokoelma sisältää kolme näytelmää, joista kahteen on mukana sävel-
lykset.
UNELMATERKKARI ANELMA DREAM – Monologisarja 13-16

vuotiaille.
Kouluterveydenhoitaja on leipääntynyt ja ottaa loparit. Paikalle il-

mestyykin ihanaAnelmaDream, jonka vastaanotolla saa vapaasti pur-
kaa nuorta sydäntään.
Monologien välissä on yhden säkeistön mittaiset minilaulut. Teks-

tit käyvät tytöille, mutta mikään ei estä muuttamasta osaa pojille so-
piviksi.
MIELIKUVITUSMONONEN – Musiikkinäytelmä nuorille. Sisältää

absurdeja juonenkäänteitä ja paljon tilaa mielikuvitukselle. Mukana
myös aikuisten rooleja,
mutta haluttaessa nekin voidaan esittää nuorten voimin. Sirkka-

Susanna, eli Sisu on joutunut ilkeiden Sipposen ja Hopposen kiusaa-
maksi. Ei ole kiva mennä kouluun. Aamulla Sisun elämään putkahtaa
kuitenkin erikoinen tyyppi, Mononen. Monosella on taipumus järjes-
tellä toisten ihmisten elämää oman mielensä mukaisesti. Sisu joutuu-
kinMonosenmyötä mukaan tapahtumaketjuun, jonka lopuksi äiti saa
työtä, kiusaajat pannaan kuriin, Eläintarhan eläimet saavat vapautta
ja poliitikko pääsee änkytyksestään.
KESÄ VAAKSAVAARASSA – Näytelmä nuorille. Mukana on roole-

ja, joita voivat esittää myös aikuiset. Rakas mummu kuolee ja Tiitulla
alkaa mennä vähän liian lujaa. Elämä tuntuu lähtevän käsistä. Kesä
maalla, Vaaksavaarassa, muuttaa kaiken. Aluksi on vaikea tottua nou-
dattamaan maatilan sääntöjä ja kieltoja, mutta kesän mittaan Tiitu op-
pii kaikenlaista ja saa uusia ystäviä. Tiitu pääsee paikallisen kuoron
solistiksi ja välit äitiinkin eheytyvät. Ensiesityksessä mukana on ol-
lut nuorten valitsemia pop-kappaleita, sekä solistisia, että porukalla
laulettuja. Pave Maijasen ”Pidä huolta”-laulu päättää esityksen.
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Olavi, Ilkka: Herra Hirmu ja hurja torakkaimuri

Eerikan ja Elmerin kesä saa odottamattoman käänteen, kun Nekku-
tiellä puhkeaa torakkaepidemia ja naapuruston lapset katoavat jäljet-
tömiin. Samaan aikaan outo Herra Hirmu muuttaa kaukomailta Hur-
janmutkan vanhaan autiotaloon ja lumoaa vanhemmat hurjalla torak-
kaimurillaan.
Sisarukset löytävät itsensä katastrofin – tai katastryyfin, kuten sitä

Nekkutiellä kutsutaan – keskeltä, kun Hirmu taikoo vanhemmat pau-
loihinsa ja lapset yksi kerrallaan torakoiksi. Ehtivätkö Eerika ja Elme-
ri pelastaa jäätelökesän ja Nekkutien ennen kuin torakkaimuri silpoo
lapset tuusannuuskaksi?
Herra Hirmu ja hurja torakkaimuri yhdistelee ovelasti vanhaa ja uut-

ta. Raikkaat hahmot pallottelevat perinteisemmän tarinankerronnan
kanssa, jossa lasten on selvitettävä kesän torakankokoinen mysteeri.
Ilkka Olavi on koulutukseltaan näyttelijä. Hän on kirjoittanut ai-

emmin Kundioppaan tytöille sekä Demi-lehteen.
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Kotila, Leena: Paha kupru. Nuortenromaani

Vaikka Timppa sen aloitti, niin Penan jengille sattui paha kupru.
Kukaan ei ajatellut suorastaan tappaa uutta jätkää.
Se jotenkin vaan meni sillä tavalla. Tarkoitus oli vain antaa pieni

opetus. Se teki pahan virheen käydessään Karrin kimppuun.
On painuttava maan alle. Karri on tuunannut niitten kellarista tosi

siistin huoneen, ja kun äiti joutuu sairaalaan ja naapurissa asuu vain
se puolikuuro äijä, on asunto mitä mukavin. Maanpäällisistä uutisista,
ruokahuollosta ja vessapapereista huolehtivat Pena, jolla on kohtuulli-
set vanhemmat, ja Karri, joka asuu Penan luona äidin sairaalahoitojen
ajan.
Kahdeksannen been oppilaita katoaa kuin maan nielemänä. Ihmis-

ten ilmoille ilmestyy mystinen tuherrus reksille ja huolellisesti teks-
tattu salakirjoitusavain – terkklarille – jossa on vain yksi vika, se ei
aukaise mitään. Reksi, joka on joskus ollut nuori, hakkeroi oman teks-
tinsä auki, muttei pääse pitemmälle. Ilmestyy myös lehti Maan Alai-
nen, jonka sisältö on puhutteleva, muttei anna osoitetietoja.
Vähitellen silmukka kiristyy. Pakomatka maaseudun rauhaan voisi

silti onnistua…
Kaiken sekamelskan keskeltä löytyy käsiä, joihin kannattaa tarttua.

Kun koulu on vielä kesken ja noin. On aikaihmisiä, jotka suhtautuvat
niihin kuin johonkin hyvin arvokkaaseen. Vähän kuin kadonneisiin
autonavaimiin jotka löytyvät.
Eikä pidä unohtaa reksiä, joka alun perin alkoi ajatella, ettei mi-

tään koulukiusaamista ole olemassa. On vain kiusaamista, ja se saat-
taa käydä vaaralliseksi. Ja vaarallinen kiusaaminen on ihan rikollista
kaikkialla.
Leena Kotila on helsinkiläinen psykologi ja kirjailija. Hän on kir-

joittanut useita nuortenkirjoja.
9789523155732 | Kovakantinen, noin 250 sivua |


