Sallamaa, Kari: Auringon kirjoittama. Nils-Aslak Valkeapään runous
Saamelaisten kansalliskirjailijasta Nils-Aslak Valkeapäästä (1943–2001) ei ole
elämäkertaa. Liioin ei ole ollut yleiskatsausta hänen runoudestaan. Oulun
yliopiston kirjallisuuden dosentti Kari Sallamaa on nyt kirjoittanut perustavanlaatuisen tutkimuksen Valkeapään lyriikasta koko laajuudessaan. Vaikka
Valkeapää, Ailu, Áillohaš on kansainvälisesti tunnetuin musiikintekijänä,
erityisesti modernin instrumenttisäestyksisen joiun kehittäjänä, epäilemättä
pysyvin jälki on hänen runoudessaan. Sen kuvista ja teemoista pulppusi myös
hänen tuotantonsa kuvataiteissa ja musiikissa.
Hänellä oli kolminkertainen synesteettinen aisti: sanansa mukaan hän näki runot kuvina ja ne kuuli ääninä, vastaavasti kuvat sävelinä. Jo nuoruudessa kypsyneen taiteellisen ohjelmansa
mukaisesti hän yhdisti lyyrisen puheen musiikkiin ja kuvataiteeseen piirrosten, maalausten ja valokuvien kautta. Tätä linjaa hän toteutti johdonmukaisesti loppuun
saakka. Edes vakava autoonnettomuus 1996 ei vaientanut häntä. Hän hyödynsi maailmanmatkoillaan pitämäänsä runopäiväkirjaa ja
ylsi komeaan loppusuoritukseen, maaäitieepokseen Eanni, eannážan (Maa, äitini
2001).
Valkeapään tuotantoon kuuluu yhdeksän runokokoelmaa, jonka toteuttamisohjelmassa nousee kolme aallonharjaa, ensimmäisenä nuoruuden trilo-

gian yhdistävä Ruoktu Váimmus (Koti sydämessä 1985). Siinä liittyvät kokonaistaideteokseksi runot, piirrokset ja Pehr Henrik Nordgrenin sävellyksen
Lauluraito Nils-Aslak Valkeapään runoihin nuotit 40 aukeamalla. Merkittävään
asemaan nousevat Valkeapään runot ja piirrokset matkoilta Amerikan preeriaintiaanien ja inuittien vieraaksi. Kuvaohjelmassa on jo kalliopiirrosten ja
noitarumpujen merkkikieli.
Jo tämä komea opus oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnoksi, mutta sen sai vuonna 1991 runoilijan pääteoksena pidetty kansalliseepos Beaivi, áhčážan
(Aurinko, isäni 1988). Siinä satojen
runojen ohella pääosaan nousevat
vanhat saamelaisia esittävät kansatieteelliset valokuvat ympäri neljän
valtakunnan Saamenmaata.
Nils-Aslak Valkeapää oli rajojen
ylittäjä monessa mielessä. Hän asui
kolmen valtion leikkauspisteessä
Enontekiön Pättikässä ja Norjan Yykeänperällä eikä saamelaisena tunnustanut näitä rajoja ainakaan mentaalisesti. Hän liikkui saamelaisten
suurlähettiläänä ja joikutaikurina
maailmalla perehtyen erityisesti muiden alkuperäiskansojen elämään, miKari Sallamaa
kä näkyy hänen runoudessaan. Taiteilijana hän ylitti monenlaisia rajoja
luoden kokonaistaideteoksia runon, kuvan, musiikin, teatterin ja elokuvan
valtakunnissa. Näillä keinoin hän palautti saamelaisille vanhan ja loi uuden
maailmankuvan tulevaisuutta varten. Hän käyttää täysimääräisesti saamen
kielen ilmaisuvarantoja yhdistäen tähän ikivanhoista kalliopiirroksista ja ylimuistoisista kuvarummun merkeistä juontuvaa visuaalista kieltä. Sanansa
mukaan Valkeapää tahtoi olla nöyrä kansansa palvelija, soitin jota elämä
puhaltaa.
9789523156203 | 170x240 mm | pehmeäkantinen | n. 350 sivua | kuvitettu

Sauri, Eero: Apumiehenä, Sanomarenkinä. Lehtimiehen ja
kustantajan muistelmat
Lehtimiesten muistelmia Suomessa on ilmestynyt poikkeuksellisen vähän,
mutta nyt sellainen on tulossa: Avun entinen päätoimittaja Eero Sauri on
kirjoittanut reportteri-, päätoimittaja- ja kustantajavuosistaan värikkäät ja
yksityiskohtaiset muistelmansa. Teos on samalla kuvaus Suomen aikakauslehdistön kultaisista vuosista, 1900-luvun loppuvuosikymmenistä, jolloin
aikakauslehdistö eli kukoistuskauttaan.
Sauri tuli Avun päätoimittajaksi 31-vuotiaana tehtyään laskusuuntaan kääntyneeseen lehteen täydellisen
remontin. Rajanveto tuon
ajan sensaatiolehteen Hymyyn oli tiukka: Apu ei lähde kilpailemaan sen kanssa, vaan panostaa ajankohtaisiin, ihmisläheisiin reportaaseihin ja henkilöjuttuihin ja
tarjoaa lukemista koko perheelle. Muutos osui oikeaan
ja levikki kääntyi nousuun.
Apu kasvoi ja siitä tuli Suomen suurin, mutta sitä lähti ahdistelemaan uinuvasta
unestaan herännyt Seura. Tämä oli seuraava vaihe jännitysnäytelmässä.
Kuitenkin myös kustannusyhtiö rynnisti ja A-lehdet
kasvoi jännittävien lehtikauppojen ja oman uudistus- ja kehitystyön myötä
Suomen suurimmaksi aikakauslehdenkustantajaksi.
Kirjoittaja kuvaa havainnollisesti omaa kehityskaartaan alkaen syntymästään virkamiesperheen lapsena Suomen köyhimpiin kuuluneessa kunnassa
Rautavaaralla Ylä-Savossa ja nuoruusvuosistaan punaisessa teollisuuskaupungissa Kemissä. Täällä alkoi myös monipuolinen lehdistöura – lehdenmyyjänä

Vieno ja Eero Sauri. Valokuva Arto Liiti.
junassa Kemin ja Oulun välillä ja kesätoimittajana Kemissä, Heinolassa ja Hämeenlinnassa. Jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan hän aloitti kokopäiväisen
lehtimiestyönsä Kuva-Posti -nimisessä viikkolehdessä.
Kuva-Postia seurasi Apu ja myös avioliitto 50-luvun suuriin iskelmätähtiin lukeutuvan Vieno Kekkosen kanssa. A-lehtien julkaisujohtajana Sauri
oli avainasemassa yhtiön lehtivalikoimaa ja lehtiä kehitettäessä. Seuraavan
uransa hän teki Sanoma-konsernissa Helsinki Median (Sanoma Magazines
Finlandin) Erikoislehtien toimitusjohtajana ja kustannusjohtajana. Eikä hän
malttanut lopettaa eläkkeelle pääsyyn, vaan jatkoi työtään, lähinnä lehtiyhtiöissä Ruotsissa. Teos avaakin näkymät laajaan kansainväliseen yhteistyöhön
ja kontaktiverkkoon.
Kunnes lopulta oli aika pysähtyä siihen, jota hän kenties eniten rakasti:
elämään lastenlasten parissa.
Apumiehenä, Sanomarenkinä -muistelmat sisältää yksityiskohtaisia kuvauksia aikakauslehtien keskinäisestä kilpailusta, kuten viisikon Apu, Seura,
Suomen Kuvalehti, Viikkosanomat ja Hymy kesken, ja kilpailua toimittajista
Jaanan muututtua viikkolehdeksi ja verotettua niin Annan kuin Avun toimitusta. Paljastavia kohtauksia ovat myös esimerkiksi Avun joutuminen boikottiin vähittäiskaupoissa lehden julkaistua hintavertailuja, yllättävä käänne
Avun ja Annan ryhdyttyä tarjoamaan lukijoilleen Gallen-Kallelan taidejäljennöksiä ja kahina Helsingin lentoasemalla Miss Universum Anne Pohtamon
saavuttua Suomeen amerikkalaisen poikaystävänsä kanssa.
Tekijän perhe ja yksityiselämä kulkevat muistelmissa kiinteästi työn rin-

nalla. Teos sisältää myös runsaan kuvituksen – sekä valokuvia että muuta
historiallista dokumentaatiota.
Fil.maist. Eero Sauri (s. 1938) on ollut Avun toimituspäällikkönä 1967–69 ja
päätoimittajana 1969–75, A-lehtien julkaisujohtajana 1971–85 sekä Helsinki
Media/Sanoma Magazines Finlandin Erikoislehtien johtajana 1986–2002 ja
Milvus Förlags Ab:n toimitusjohtajana 1996–2001. Hän on toiminut Julkisen
Sanan Neuvoston jäsenenä ja varapuheenjohtajana, perustanut Aikakauslehtien Päätoimittajien yhdistyksen ja toiminut sen puheenjohtajana, kuulunut
useisiin valtion komiteoihin ja toimikuntiin ja toiminut aikakauslehtien kansainvälisen kustantajajärjestön FIPP:n editorial committeen puheenjohtajana
ja pohjoismaisten hakemistokustantajien järjestön SADP:n puheenjohtajana.
Hän on kirjoittanut mm. Lapin kokoomuslehtien historian ”Suomen Klondykeen vai Pohjolan punaiseen nyrkkiin?” (2005).
9789523156173 | 170x240 mm | kovakantinen, suojapaperi | 404 sivua |
kuvitettu

Sorila, Eero: Island Lake. Kanadansuomalainen metsäkylä.
Island Lake on tarina Kanadan Ontariossa sijaitsevassa syrjäisessä metsäkylässä asuneista suomalaisista. Suurin osa heistä oli muuttanut sinne suoraan
Suomesta 1950-luvulla.
Työtä he saivat kylän sahayrityksestä. Kukaan heistä ei ymmärtänyt englantia,
mutta kova työnteko ja selviytyminen ankarissa oloissa
oli heille tuttua.
Koti-ikävä ja vaikeiden olojen aiheuttamat surut vähenivät ajan myötä. Sahayritys
huolehti monin tavoin työntekijöiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnista. Heille
annettiin mm. ilmaista puutavaraa kodin ja saunan rakentamiseen ja metsästyskaudella miehet saivat viikon
metsästysloman hirvenlihan
hankkimiseen talven varalle. Kaikki auttoivat toisiaan
ja olivat kuin yhtä perhettä.
Kylän tarina loppui vuonna
1981, kun sahayritys lakkautettiin ja asukkaat muuttivat
pois.
9789523156128 | 133x210 mm | kovakantinen | 158 sivua | kuvitettu

Fahidi, Èva: Anima rerum – Esineet puhuvat.
Suomentanut Tuuli Huovila
Éva Fahidin Anima rerum – Esineet puhuvat on perhekronikka. Kirjoittaja kuvaa omaa kaksivaiheista elämäänsä ennen Auschwitzia ja sen jälkeen.
Hän taustoittaa tekstiä Itä-Unkarissa eläneen juutalaisperheensä ja entisen
Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian alueella hajallaan asuneiden sukulaistensa vaiheilla. Heidän maailmansa katosi aikoinaan kaasukammioihin, hetkessä
toisen maailmansodan jälkipuoliskolla. Näin syntymäkaupunkiinsa 1945 palanneelle kirjoittajalle kaikesta entisestä olivat kertomassa vain naapurien ja
ystävien tuomat valokuvat ja esineet.
Mutta Éva Fahidi palasi takaisin. Hän kuuluu selviytyjiin ja nyt hän elää toista elämäänsä Budapestissä.
On siis niitä harvoja elossa olevia, jotka vielä puhuvat omasta kokemastaan, ei
toisilta kuulemastaan eikä
päiväkirjamerkintöjen perusteella. Hän on ottanutkin
missiokseen kertoa nuoremmille sukupolville kaikesta
tapahtuneesta: hyvästä ja pahasta. Ja nimenomaan, kuinka ihmisen osakseen saama
hyvä kantaa ja auttaa selviytymään elämän mittaisesti.
Éva Fahidi on syntynyt
Debrecenissä Itä-Unkarissa v.
1925. Perheestä sanotaan unkarilaisittain, että se oli vauras, ylempään keskiluokkaan
kuuluva juutalaisperhe. Isä
oli räätälin poika Košicesta Slovakiasta, itseoppinut puutavarayrittäjä ja äiti maatilan omistajan tytär Slovakian Hubarovosta. Vanhemmat arvostivat

Éva Fahidi
koulutusta ja sen tuomaa yleissivistystä, äiti toteutti Rudolf Steinerin oppeja
kasvatuksessa.
Kirjoittajan henkisen selviytymisen perusta oli luotu kotona, kun keväällä
1944 perhe siirrettiin ensin gettoon, kesällä Auschwitziin ja Éva ”valittiin”
pakkotyöhön ammustehtaaseen Saksaan. Kirjoittajan fyysisen selviytymisen
mahdollisti siirto ammustehtaalle, joka vei kunnon äärirajoille, mutta se riitti
sodan loppuun asti.
Marraskuussa 1945 Éva on palannut Debreceniin ja soittaa kotinsa ovikelloa,
oven avaa vieras mies ja käskee pois, koska täällä asuu jo kymmenen perhettä… Naapurissa on yhteisiä tuttavia, jotka näyttävät valokuvia ja esineitä …
Slovakiasta äidin sisar kutsui Évan luokseen nähtyään tämän nimen jostakin
luettelosta, siis toinen eloonjäänyt yli viidestäkymmenestä perheenjäsenestä.
Toinen elämä Unkarissa alkoi tyhjästä. Éva Fahidi, amerikkalaisten antaman passin mukaan vanki, aloitteli työntekoa tuoreena ylioppilaana. Mutta
neuvostomallinen yhteiskunta määritteli perustaksi siirron ”alempaan yhteiskuntaluokkaan” ja hänestä tuli aputyöläinen rakennustyömaille. Hankkimiensa kielitutkintotodistusten perusteella hän työskenteli vuoden 1956 jälkeen

ulkomaankaupan palveluksessa. 1990-luvulla hän yhteiskuntajärjestelmän
muututtua sai luvan tekstiilialan yrityksen perustamiseen.
Éva Fahidi on suostunut kertomaan elämänvaiheistaan vasta 1990-luvulla
saksalaisten pyynnöstä ja saksan kielellä. Laajempi, unkarilainen laitos on
ilmestynyt vasta 2005. Sen vuoksi tässä teoksessa kirjoittaja ei esittele elämänvaiheitaan kronologisesti, vaan katselee ”kuin vaeltaja vuorenhuipulta
alapuolellaan oleva maisemaa. Kaikki lähellä ja kaukana on yhtä aikaa nähtävissä. Ja koska kaikki on yhtäaikaisesti nähtävillä, ajan kerrostumatkaan eivät
ole tarttuneet ihmismieleen perättäiseen aikajärjestykseen. Ne lomittuvat ennemminkin toistensa sisään, ja siten saattaa muistoissa olla samanaikaisesti monilla
paikoilla.”
Éva Fahidin kirja on laaja-alaisesti taustoitettu elämäntarina, joka puhuttelee lukijaa yhtä hyvin yksilön, erilaisten yhteisöjen, politiikan kuin ihmisoikeuksien näkökulmasta. Tarkkuudeltaan ja kirja laadultaan kävisi joillakin
foorumeilla melkein kvalitatiivisesta tutkimuksesta.
Éva Fahidin ilmaisutapa on tehokas. Se perustuu tarkkoihin ja runsaisiin
havaintoihin, joiden perusteella hän haluaa ymmärtää todellisuutta. Tästä
seuraa kielen sanaston rikkaus, osin virkkeiden laajuus ja tyylilajien käyttö.
9789523156166 | 150x225 mm | kovakantinen | n. 250 sivua |

Kälkäjä, Mirjam: teatteri 41 – rohkea kokeilu pohjoisessa
Teatteri 41 oli Lapin ensimmäinen ammatillinen ryhmäteatteri. Se toimi
1972–1974 Torniossa. Aluksi neli- ja myöhemmin kuusihenkisen, kokeellisen ryhmän ohjaajana toimi Carita Rindell. Ryhmän muita jäseniä olivat
Esatapani Eskola, Pauli Joronen sekä Anna-Maija Nousiainen-Lauri. Myöhemmin ryhmään liittyivät Timo Nurmi ja Esa Pesonen. Ryhmän toimintaa
rahoitti Maaseudun Sivistysliitto. Uusi teatteri otettiin innolla vastaan Torniossa ja myös muualla Lapissa. Teatteri 41 saikin maineen eräänä aikansa
kiinnostavimpana teatterina Suomessa.
Mirjam Kälkäjä kuvaa Teatteri
41:n vaiheet sen optimistisesta synnyttämisestä aina äkkiloppuun. Tekstin kirjoittamisessa on voitu hyödyntää Anna-Maija Laurin tallentamia
leikkeitä ja valokuvia sekä hänen
muistojaan teatterin vaiheista.
”Saimme kasaan monikirjavia
muistoja eräästä maamme harvinaisimmista kulttuurihankkeista ja
– usean kriitikon mukaan – maan
eräästä parhaasta teatterista. ’Opetimme torniolaiset teatterille’, sanoivat näyttelijät alakuloisina, mutta
työhönsä tyytyväisinä lähtiessään
uusia haasteita päin Teatteri 41:n
toiminnan loppuessa.
Eikä teatteri ollut uusi ja innolla
vastaanotettu vain Torniossa: myös
metsuri kairan keskellä kämpän ritsillä käänsi kylkeään esitystä kohti, hyreksi
naurua ja hyväksyi totisetkin pohjoisen asiat Teatteri 41:n kaamosrevyytä
katsellessaan. – Vaikka tämä metsuri kuulemma olikin jo käynyt teatterissa.
30 vuotta sitten!”
Lyhyestä toiminta-ajastaan huolimatta Teatteri 41 jätti pysyvän jäljen varsinkin Tornion edelleen vireään harrastajateatteritoimintaan.
9789523156272 | 170x240 mm | kovakantinen | 110 sivua |

Järvi, Anna-Kaisa: Stellan klovnikirja
Stellan klovnikirja on käytännönläheinen opas klovnin maailmaan. Kirja
kertoo klovnin historiasta ja filosofiasta, mutta sisältää myös runsaasti fyysisiä
harjoitteita kehon ja mielen herkistämiseksi. Kirjassa on myös kuvauksia
klovnitempuista, joista voi muokata omia numeroita. Kirja soveltuu sekä
itseopiskelijalle että ohjaajalle.
Miten löydän sisäisen klovnini?
Klovneria on fyysistä teatteria, jossa puhutulla kielellä ja älyllisyydellä
ei ole sijaa. Miten esiintyjä tavoittaa
klovnin mielentilan, joka on yhtä aikaa hauska ja haavoittuva?
Klovni on ikuinen epäonnistuja.
Hän kaatuu ja kuitenkin hän nousee
jälleen. Hän on lapsellisen ylpeä tempuistaan, suora ja rehellinen tunteissaan. Klovneria on hallittua sekopäisyyttä. Mitä annettavaa klovnilla on
meidän aikamme yleisölle? Hän voi
olla kaupallinen viihdyttäjä. Tai hän
voi olla syvästi inhimillinen hahmo,
joka sallii meidän nauraa itsellemme.
Mikä on klovnin paikka esitystaiteessa? Alkuperäiskansoilla oli omat
ilveilijänsä. Klovnerialla on pitkä historia antiikin teatterista nykypäivän sirkukseen. Nykyään klovniin voi törmätä myös kauppakeskuksessa, kadulla,
lastenkutsuilla tai teatterin lavalla.
Anna-Kaisa Järvi on opiskellut klovneriaa The Commedia School koulussa, joka on Pohjoismaiden vanhin fyysisen teatterin opinahjo ja
sijaitsee Kööpenhaminassa. Koulussa opiskellaan klovneriaa ranskalaisen
Jacques Lecoqin kehittämän menetelmän mukaan. Klovni Stella on ilahduttanut katsojia kolmekymmentä vuotta, Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa,
Virossa, Venäjällä, Saksassa ja Meksikossa.
9789523156180 | 170x240 mm | kovakantinen | n. 200 sivua | kuvitettu

Stella-klovnin hahmon on luonut Anna-Kaisa Järvi.

Ylipiessa, Matti: Kemi ja Peräpohjola 1905–1918 I–II
Osa I: Vuoden 1905 suurlakosta syksyyn 1917
Tutkimuksen ensimmäinen osa käsittelee vuoden 1905 suurlakkoa, aktivismia, varhaisen työväenliikkeen luonnetta, äänioikeustaistelua, vuoden
1906 punakaarteja, puoluejärjestelmän syntyä ja sen merkitystä, ammatillisen
järjestäytymisen ensi askeleita ja siitä sahoilla seuranneita konflikteja sekä
maailmansodan seurausilmiöitä (mm. sotatila, salakuljetus, jääkäriliike ja
elintarvikepula) Kemin seudulla ja laajemminkin Peräpohjolassa. Keskeinen
kysymys on, missä määrin (ja miten) nämä varhaiset tapahtumat kytkeytyvät
vuosien 1917–18 väkivaltaisuuksiin.
Laajaan ja osaksi ennen tutkimattomaan arkistomateriaaliin perustuva tutkimus tuo uutta tietoa Kemin seudun kriisiajan tapahtumista mutta sen tavoitteena on myös löytää tunteva ja toimiva ihminen historiallisten tapahtumien
kohinasta. FK Matti Ylipiessa on aiemmin mm. kirjoittanut useita artikkeleita
Kemin alueen paikallishistoriasta.
9789523156296 | 170x240 mm | kovakantinen | n. 350 sivua | kovakantinen,
kuvitettu |

Osa II: Syksystä 1917 kesään 1918.
Lokakuusta 1917 kesäkuuhun 1918 tapahtui paljon: oli vallankumous,
suurlakko, itsenäistyminen ja sisällissota. Jääkärit palasivat, tehtiin BrestLitowskin rauha ja saksalaiset ottivat Suomen protektoraatikseen. Kemin seudulla ja Peräpohjolassakin koettiin myllerrys, kun helmikuun alun ”punaisen
viikon” jälkeen suojeluskunnat saivat yliotteen ja kapinallisia punaisia pakeni,
vangittiin ja teloitettiin. Kirjan toinen osa käsittelee marraskuun suurlakkoa
ja tammi-helmikuun vaihteen tapahtumia Rovaniemellä, Kemissä, Tervolassa
ja Torniossa, suojeluskuntien organisointia, toimintaa ja vallankäyttöä sekä
lopuksi valtiorikosoikeuksia ja pakolaisuutta.
Laajaan ja osaksi ennen tutkimattomaan arkistomateriaaliin perustuva tutkimus tuo uutta tietoa Kemin seudun kriisiajan tapahtumista mutta sen tavoitteena on myös löytää tunteva ja toimiva ihminen historiallisten tapahtumien
kohinasta. FK Matti Ylipiessa on aiemmin mm. kirjoittanut useita artikkeleita
Kemin alueen paikallishistoriasta.
9789523155572 | 170x240 mm | kovakantinen | n. 350 sivua | kovakantinen,
kuvitettu |

Alatornion Röyttän punakaartin pöytäkirjat
Röyttän punakaarti toimi samannimisen
sahan piirissä marraskuun 1917 suurlakosta vuoden 1918 helmikuun alkuun.
Röyttän saha oli Alatornion kunnan Pirkkiön kylän Sellön saarella toiminut keskisuuri saha, jota voi pitää monella tapaa tyypillisenä Perämeren alueen sahana, sijaitsihan se meren äärellä ja sahan työntekijät asuivat sahan asunnoissa
jne. Ristiriidatkin olivat tyypillisiä; yhtäältä sahan työntekijöiden ja johdon välillä ja toisaalta sahan työntekijöiden ja
läheisen talonpoikaisen yhteisön välillä. Ja kolmanneksi: eivät tilallisetkaan
tunteneet suurempaa sympatiaa sahan
isännistöä kohtaan, sillä saha nähtiin Peräpohjolassa usein rasitusten ja levotto-

muuden perimmäisenä syynä – tai ainakin sitä syytettiin köyhyyden, juoppouden, tierasitusten ja koulunpidon aiheuttamien kustannusten lisääntymisestä.
Vaikka Röyttän kaarti oli miesluvultaan vähäinen eikä saanut sen suurempia aikaiseksi, avaavat pöytäkirjat kuitenkin maisemia sahatyöläisten
poikkeusajan arkeen ja vähän juhlaankin. Kaartin päätöksenteko oli suorista
suorinta demokratiaa, ja pöytäkirjojen perusteella kaartissa oli kohtalaisen
paljon sisäisiä jännitteitä.
Pohjois-Suomen punakaartien toimintaa vuosina 1917 ja 1918 tutkiva joutuu
lähteitä etsiessään ongelmalliseen tilanteeseen, sillä kaartien pöytäkirjoja ei
ole jäänyt juurikaan jäljelle. Ilmeisesti Kemin ja Rovaniemen seudun kaartien
ja työväenneuvostojen pöytäkirjat onnistuttiin hävittämään kapinan mentyä
myttyyn, ja muualtakaan Pohjois-Suomesta ei ole jäänyt kuin hajakappaleita.
Tornion seudulta asiakirjoja on säilynyt jonkin verran, ja niistä eniten Röyttän
työväenkaartin toimintaan liittyviä asiakirjoja.
Tässä julkaistavat pöytäkirjat ja muut asiakirjat ovat pääosin peräisin
Vapaussodan arkistosta ja Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön arkistosta.
9789523156302 | 150x225 mm | pehmeäkantinen | 66 sivua | kuvitettu, karttoja

Keiski, Ilpo: Rikostutkijana Kymenlaaksossa. Väkivaltatutkijan muistelmia II
Väkivaltatutkija Ilpo Keiski
aloitti poliisinuransa Helsingissä ja siirtyi viidentoista työvuoden jälkeen 1990luvun alussa Kymenlaaksoon, ensin Kuusankoskelle
ja sitten vuonna 1993 Keskusrikospoliisin Kouvolan
toimistoon. Tässä kirjassa
hän kertoo valtakunnallisestikin tunnettujen tapausten
tutkinnasta, kuten Mika Murasen kiinniottamisesta ja
Eveliina Lappalaisen murhan selvittelystä. Poliisin
arkeen kuuluu niin yhteistyö eri tahojen kanssa kuin
myös reviirikinat ja eri organisaatioiden sisäiset kähinät. Nämäkin asiat saavat
oman tarkkasilmäisen kuvauksensa Keiskin kerronnassa. Oman mausteensa
soppaan toi Neuvostoliiton hajoaminen, jonka seurauksena Venäjän ja Viron
rajojen yli tuli monenlaista yrittäjää.
Ilpo Keiski on aikaisemmin julkaissut muistelmansa Helsingin kaudestaan
kirjassa Väkivaltatoimisto Sofiankatu 4 A.
9789523156340 | 133x205 mm | kovakantinen | 199 sivua |

Karppanen, Esko: Muurin varjossa
Kokeellinen romaani ”Muurin varjossa” on fragmentaarista kuvausta elämästä
1960-luvun itäsuomalaisessa maalaiskylässä, jota vasten asettuu maailmanpoliittisesti merkittävä tapahtuma ja sen prosessointi maalaisihmisen, erityisesti
lapsen mielessä. Vuosikymmenten päästä sama henkilö on kohtalon oikusta
käymässä lapsuuden maisemissaan.
Päähenkilö on pohtinut jo
lapsena, miksi hänellä on samanlainen ruumiinrakenne,
samanmuotoiset silmät, kasvot ja kynnet kuin isällään ja
tädillään. Aikuisena hän kuvittelee ratkaisseensa lapsuuden arvoituksen, mutta silti
se ei jätä häntä rauhaan.
Kerronta tuottaa tarinaan
kaksi näkökulmaa, joista toinen on alitajuinen, aavistuksenomainen. Se kulkee
usein varsinaisten tapahtumain edellä, joskus sen jäljessä niitä kommentoiden.
Esko Karppanen on julkaissut
esseekokoelman
Unohduksen tällä puolen (Ntamo 2013) sekä esseeteoksen
Jumalten unet. Esseitä Eino
Leinosta (Ntamo 2018). Lisäksi yhdessä Liisa Enwaldin
kanssa esseeteokset On ruusu putkahtunna. Kirjoituksia joululauluista (Ntamo
2014), Sana- ja sävelrosollia joulun perinteistä ja myyteistä (Ntamo 2015) sekä
Auringon tanssi, pimeän pidot. Pääsiäisestä ja keväästä (Robustos 2017).
9789523156135 | 130x200 mm | kovakantinen | 170 sivua |

Kokkola, Ritva: Amanda
Ritva Kokkolan romaanin tapahtumat sijoittuvat aikaan ennen sotia ja aikaan
sotien jälkeen. Väliin jää raja – maahan ja mieleen.
Amanda on hemmoteltu
varakkaan kodin lapsi, jonka
elämän vaikein asia on rakkaus. Äidinrakkaus, joka tukahduttaa, häpeää ja kieltää.
Miehen ja naisen välinen rakkaus, joka on petollista ja saavuttamatonta. Ystävien välinen rakkaus, johon liittyy kilpailua ja mustasukkaisuutta.
Epäluulo koettelee ja erottaa.
Julkisivun ja nuhteettomuuden vaatimus voi muodostua niin suureksi, ettei
selviytymiseen löydy muuta ratkaisua kuin täydellinen
hylkääminen, joka on kuolemaa pahempi. Muistot eivät
vapauta eikä kukaan saa uutta alkua, mutta aina kuitenkin ymmärrys auttaa haalistamaan syyllisyyden ja itsesyytösten varjoja.
Romaanin tarinassa kateus ja ahneus johtavat rikokseen, jonka seuraukset
ovat sovittamattomia ja musertavia.
9789523156142 | 130x200 mm | kovakantinen, suojapaperi | 216 sivua |

Kämäräinen, Pekka: Elias
Elias on tosipohjainen romaani, joka
paljastaa Lönnrotin elämää kajaanilaisten parissa, kuvaa hänen suunnatonta työmääräänsä ja yksityiskohtia
hänen uskomattomilta runonkeruumatkoiltaan.
Kun Elias Lönnrot saapui tammikuussa 1833 Kajaanin piirilääkäriksi,
riehui koko Kainuussa nälänhädän
lisäksi karmea kulkutautiepidemia.
Nuori lääkäri yritti parhaansa mukaan taltuttaa taudin leviämistä, mutta sairastui itsekin. Toivuttuaan Elias
pääsi tutustumaan Kajaanin ja Paltamon herrasväkeen. Iloisia korttiiltoja pidettiin totilaseja kilistellen
milloin pappilassa milloin viskaalin
salissa. Tanssiaisissa lääkäri tapasi
neitosiakin, mutta sitä oikeaa ei löytynyt.
Elias oli jo ennen Kajaaniin tuloaan kerännyt kansanrunoja. Nyt hän teki
useita matkoja ja taivalsi satoja kilometrejä Vienan Karjalan kylissä ja laulatti vanhoja runon taitajia. Näistä palasista hän kokosi Vanhan Kalevalan.
Huikeita seikkailuretkiä olivat matkat Kuolaan ja vuoden kestävä matka Jäämeren rantamille ja sieltä Laatokan Karjalaan. Vuosien ahertamisen jälkeen
Elias toteutti unelmansa ja työsti sanakirjan, kokosi kirjaksi arvoituksia ja
sananlaskuja sekä synnytti vuonna 1849 nykyisen Kalevalan.
Tohtori yllätti kajaanilaiset vihdoin avioitumalla. Nuori vaimo oli tehokas, ja iso talo rakennettiin kaupungin parhaalle paikalle. Uudessa kodissa
koettiin pian sekä isoja iloja että suuria suruja. Elämä kuitenkin jatkui siellä, kunnes Elias houkuteltiin Helsingin yliopiston professorin virkaan. Pari
vuosikymmentä Kajaanin piirilääkärinä päättyi, mutta työ suomen kielen ja
kirjallisuuden kehittäjänä jatkui.
9789523156159 | 130x200 mm | kovakantinen | 200 sivua |

Pessoa, Fernando: Minusta minussa on ainakin kaksi. Fernando Pessoan & Álvaro de Camposin runoja.
Suomennos ja kooste Leo Saukkoriipi
Fernando Pessoa (1888-1935) oli runoilija ja kirjailija, jota pidetään Portugalin ja koko Euroopan 1900-luvun merkittävimpänä kirjoittajana.
Pessoa oli paradoksinen
Persoona. Elinaikanaan häneltä julkaistiin vain yksi kirja, Mensagem, sekä englanniksi pari runokokoelmaa
omakustanteena, 35 sonettia ja Antinoüs. Lissabonissa hän vaikutti vuodet 19051935, mutta vain hyvin pieni kirjallinen piiri Lissabonissa ja Coimbrassa hänet
tunsi ja hänen arvonsa ymmärsi. Jonkin verran hänen
runojaan julkaistiin lehdissä, suurin osa hänen tuotannostaan ilmestyi vasta kuoleman jälkeen. Pessoa kuoli lyhyen sairauden jälkeen
vuonna 1935. Hänen jäämistöstään löytyi matka-arkku,
jossa oli yli 27 000 liuskaa valmista ja puolivalmista runoja proosatekstiä, hahmotelmia, julkaisusuunnitelmia, näytelmän aiheita. Álvaro de Campos (1890-1935)
oli Algarven Tavirassa syntynyt runoileva laivanrakennusinsinööri. Hän oli
saanut koulutuksensa Skotlannin Glasgowssa, oli matkustellut kaukoidässä,
mutta asettunut lopulta Lissaboniin. Runoja Álvaro de Campos kirjoitti kiihkeästi – hurmoksellinen ja kaikkia hyviä tapoja rikkova Oodi merenkululle
on tyyppiesimerkki Álvaron hurjavauhtisista runokokeiluista, joissa ei ollut
mittaa mutta mieltä sitäkin enemmän. Rytmiin ja riimiinkin meneviä tekstejä

Álvaro toki aluksi teki. Virallisissa asiakirjoissa Álvaron kuolinpäivä on sama
kuin Fernando Pessoalla, 30. marraskuuta 1935.
Tässä kirjassa on Fernando Pessoan runoja viitisenkymmentä ja Álvaro de
Camposin tekstejä ehkä sataviisikymmentä. Loogista järjestystä runoilla ei
ole. Proosatekstit ovat mielleyhtymiä, assosiaatioita, satunnaiset henkilösiteeraukset ovat sensijaan tosia.
Leo Saukkoriipi on mm. suomentanut kokoelman Fernando Pessoan runoja
”Minä se olen” ja julkaissut hänestä esseekokoelman ”Minussa on monta”.
9789523156227 | 130x200 mm | pehmeäkantinen | n. 250 sivua |

Drufva, Juha: Paikaton ajatus – aforismeja
Muhkean karvahatun alla haudutettuja ajatuksia parisuhteesta, politiikasta,
taloudesta, taiteesta ja maailmasta.
Oliko alussa ollut sana ensimmäinen ajatus maailmankaikkeudessa, vai mistä sitä
pitäisi etsiä?
Tajunnanvirran kiidättäessä ajatusta kohti yhä oudompia kummajaisia, tosiasioiden vaihtoviikoilla ei ole
enää tosi kyseessä, vaan mikä.
Pikavipatun tulevaisuuden
korot ovat korkeat, ja luonto
pankkiirina armoton.
Pane paremmaksi, huonommat vaihtoehdot jo tiedätkin.
9789523156197 | 130x200
mm | pehmeäkantinen | n.
120 sivua |

Rautiainen, Matti: Menneen talven lunta
Lassi Lehtiö on matkustanut perinteiselle korpiviikonlopulle vanhojen ystävien
kanssa ja Riitta Vanhanen
on jäänyt Kuopioon pohtimaan tulevaisuuttaan – palatako historian opettajaksi
kouluun vain jatkaa miesystävänsä työparina rikostutkijana? Riitan pohdintoja sysää sivummalle vuoden 1995
ylioppilaaksi kirjoittaneiden,
joihin hän itsekin kuuluu,
luokkakokous. Se saa tummia sävyjä, kun juhliva joukko kuulee tuoreeltaan luokkakaverinsa itsemurhasta.
Tämä on kuitenkin vasta alkusoittoa viikonlopun
painostavalle tapahtumien
sarjalle. Viidennessä Lassi
Lehtiö – Riitta Vanhanen romaanissa rikoksia ratkaistaan Riitan kotikonnuilla, eikä hän itsekään ole epäilyksien ulkopuolella.
9789523156104 | 130x200 mm | kovakantinen | 200 sivua |

Tuomela, Harri: Vallilan hankihauta
Helsingin Puu-Vallilassa asuminen ei ole pelkkää idylliä.
Sen saavat myös poliisit Miitta Mäki ja Mauno Luttinen
tuntea, kun he joutuvat ratkomaan alueella paljastunutta lapsenmurhaa. Keuruunpuistosta löytyy 7-vuotiaan
tytön ruumis. Teko vaikuttaa rituaalimurhalta, ja jäljet johtavat läheiseen kerrostaloon, jossa tytöllä oli
tapana viettää paljon aikaa.
Sarastus-nimisen talon asukkaat vaikuttavat kuitenkin
aivan tavallisilta kansalaisilta. Ainakin ensi alkuun. Sitten tytön repaleiset kotiolot
alkavat mietityttää tutkijoita. Minkälaisen aikuisen seurasta hän oli hakenut turvaa? Entä mikä oli lapsenmurhan motiivi? Raskas tutkimus tunkee väkisin myös sinkkuna elävän Miitan yksityiselämään. Niinpä
ystävätär Oilikki päättää auttaa ja järjestää Miitalle sokkotreffit…
Vallilan hankihauta jatkaa Harri Tuomelan Helsingin Puu-Vallilaan sijoittuvien rikosromaanien sarjaa, jossa on aiemmin ilmestynyt Vallilan murhamammat (2014) ja Vallilan veitsiyöt (2015).
9789523156111 | 130x200 mm | kovakantinen | 220 sivua |

Taskinen, Pauli: Hätäisesti hirtetty
Ellei hirttämistä oteta lukuun, tämä on hyvän mielen
kertomus, joka ei toivottavasti vie yöunia. Tämän tarinan
parissa kokematonkin pääsee sisälle teatterin tekemiseen. Nimenomaan harrastajateatteriin, vaikka varsinaisessa tekemisessä ei eroja ole.
Alan kokeneelle tämä voi olla nostalgiamatka oman pään
sisään.
Pauli Taskinen on entinen nuori, pitkän linjan
maalaisäijä ja teatteriveteraani Kuopion maalaiskunnasta,
jota ei enää ole olemassa. Taskinen on aiemmin julkaissut
jännitysromaanin Katiskalla
hukutettu (2015).
9789523156098 | 130x200
mm | kovakantinen | 240 sivua |

Wahlgren, Jussi: Pala taivasta ja pari suudelmaa
”Jos minulla olisi kaksi elämää, eläisinkö toisen mahtipontisesti seikkaillen maailmalla ilman takuuta tulevasta, ilman taloudellista turvaa,
ilman kodin lämpöä? Juopotellen, taistellen ja naisia narraillen. Ja eläisinkö toisen elämäni rakkaudellisesti, pienesti ja
vaatimattomasti?”
Nuori näytelmäkirjailija
Otto Härkönen pakenee epäonnistunutta suhdetta Suomesta Italiaan. Roomasta
hän löytää teatteriseurueen
ja alkaa elää unelmaelämää
toisten idealististen teatterintekijöiden kanssa. Eletään
kuohuvaa 80-lukua. Sitten
kohtalo puuttuu peliin ja
kaikki muuttuu. Otto pakenee sisäistä kaaostaan uuteen suhteeseen ja perustaa perheen. Tällä kertaa Suomessa. Hän jatkaa
teatterin tekemistä ja pääsee mukaan Kalevalan juhlatuotantoon Bomballe.
Elämä hymyilee jälleen. Mutta kuinka pitkään? Otto kulkee elämänsä vuoristorataa nuoruuden idealismista vanhuuden sarkastiseen realismiin. Naiset
vaihtuvat matkalla. Maat ja kaupungit vaihtuvat myös. Kunnes on aika tehdä
tilinpäätös. Ja viimeiset valinnat.
9789523156081 | 148x210 mm | pehmeäkantinen | 240 sivua |

