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Tule kirjan ystäväksi

H

yvät ystävät, saanen esitellä uuden
kirjoihin ja kirjailijoihin keskittyvän
lehden Kirjan Ystävät. Se ilmestyy
verkossa kahdesti vuodessa, kerran keväällä, toisen kirjamessujen
aikoihin syksyllä.
Kirjan Ystävät antaa tilaa mielenkiintoisille kirjoille, jotka muuten saattaisivat jäädä lukijoitta.
Sellaisia kirjoja on vaikka kuinka paljon, mutta
niistä ei vain tiedetä. Tämä selvisi minulle kuin
salamanisku Turun kirjamessuilla, joissa monen
pienen kustantajan myyntipöydät notkuivat
hyvistä kirjoista, mutta joita monikaan ei tullut
edes vilkaisseeksi.
Päätin tehdä asialle jotakin. Rupesin suunnittelemaan toinen toistaan näyttävämpiä tempauksia ja syöksyjä sosiaaliseen mediaan, mutta minulle kävi kuten sille sadun hiirelle joka kissalle
takkia ompeli. Ei tullut vlogia eikä blogia – vielä!
Tuli lehti! Muistin viisaat sanat, ”tee mitä parhaiten osaat”.
Nyt ensimmäinen Kirjan Ystävät on edessäsi
ruudulla. Se ei maksa mitään, eikä sinun tarvitse sitoutua mihinkään, riittää kun luet ja viihdyt. Jos jokin Kirjan Ystävissä esitelty kirja rupeaa polttelemaan, voit ostaa sen kirjakaupasta tai tilata kustantajan verkkokaupasta.

Pieni kirja – iso ilo
Haluan kutsua juuri sinut nauttimaan kanssani tästä ainutlaatuista hetkestä hyvän lehden ja
hyvien kirjojen parissa. Sen verran voin kertoa
itsestäni, että olen tehnyt aikakauslehtiä koko
ikäni. Olen kirjoittanut lähes kaikkiin aikakauslehtiin, avustanut monia asiakaslehtiä ja ollut
suunnittelemassa niitä. Monet lehtiuudistukset
ovat tulleet tutuiksi.
Nyt vanhana miehenä rupesin kirjoittamaan kirjoja ja julkaisemaan toisten kirjoja. Ensimmäisinä ovat ilmestyneet Naisten talo, Miekan suojelija ja Murha Fiskarsissa. Juuri äsken painosta tulivat Murha hoitokodissa ja Enkelten talo.
Murha hoitokodissa jatkaa siitä mihin edellinen
dekkari jäi, Enkelten talo kertoo hoitokodista,
jonka asukkaat ovat enkeleitä ainakin hoitokodin johtajan mielestä! Hän rakastaa heitä silloin
kun he käyttäytyvät hyvin mutta vielä enemmän kun he käyttäytyvät huonosti! Lukemisiin!
Ali Kinnunen
Päätoimittaja
Kirjan Ystävät

Kirjan Ystävät aukeaa linkistä, jota jaetaan kaikkiin sosiaalisiin medioihin ja kaikille alustoille.
Myös sinä voit vapaasti jakaa Kirjan Ystäviä kenelle ikinä haluatkin!
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Maailman pienin
kustantamo?
Teksti: Pasi Linna

S

yksyn ja alkutalven messujen ja myyjäisten yhteydessä olen tullut mainostaneeksi Kustannus Linnaa maailman pienimpänä kustantamona.
Tällainen on tietenkin yksi esimerkki harhaanjohtavasta mainonnasta. Toki mainostamisen pyrkimyksenä on ollut erottautua muista pienkustantamoista, etenkin kaikista muista maailman pienimmistä kustantamoista. Ja haetaan nimittelyllä ehkä ymmärrystäkin
sen vähän vaivaannuttavan ja kipeänkin faktan
edessä, että myyntipöytä sattuu olemaan vielä
toistaiseksi pieni ja valikoimiltaan rajallinen.
Mainonnan harhaanjohtavuutta vahvistaa se
tosiseikka, että Suomessa ja maailmallakin on
lukuisia muitakin samanlaisia maailman pienimpiä kustantamoita, yhden tai korkeintaan kahden miehen tai naisen nyrkkipajoja, jotka julkaisevat teoksen silloin tällöin harvakseltaan, ehkä jopa vuosien välein. Lisäksi Kustannus Linnan pienuutta reippaasti suurentaa vuoden
2020 lopulla julkaistu Iso Kirja, Heikki K. Lyytisen ansaittua arvonantoa yli kahdessakymmenessä mediassa ja varsinkin lukijakunnassa saavuttanut kulttuurihistoriallinen tieto/kaunokirjahybridi Terve Löyly, jonka toinen, täydennetty ja korjattu painos ilmestyi 2021. Terve Löyly
on kaikin tavoin suuri, monessa mielessä isompi kuin kustantajansa.
Rakkaudesta lajiin tätä tehdään. Kirjoittajana
olen kulkenut pitkän tien lukioaikaisista ainekirjoitusonnistumisista Oriveden oppeihin, välillä tyystin katkenneeseen tekemiseen ja sittemmin reippaasti keski-ikäisenä julkaistuun esikoisteokseen, 2022 julkaistavaan toiseen kirjaan ja muutamaan juuri nyt tekeillä olevaan.
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Mutta enemmän kuin kirjoittaminen, elämää ja
myös kustannustoimintaa on värittänyt ja virittänyt kaikki luettu; kirjallisuus ja kirjat tietenkin
ylipäätään, mutta myös filosofiset ja kirjalliset
aikakauslehdet, sanoma- ja nettilehdet ja muut
julkaisut, puhumattakaan muista taiteenlajeista
– musiikista, teatterista ja elokuvasta sekä maalaustaiteesta kaikkine alalajeineen ja ilmentymineen. Niidenkin seuraaminen ja tutkiminen on
omanlaistaan lukemista.
Jo varhaisessa elämänvaiheessa allekirjoittaneelle kehittyi tämä riippuvuus, kirjallisuuden
addiktio. Paljon myöhemmin, joko silkkaa kutsumustani tai sitten vain järkiäni (tätä suuresti epäilen!), päädyin toimijaksi alalle, missä lukeminen ei ole pelkästään hyve, vaan myös välttämättömyys. Lopputulemaa voisi ajatella peräti siunaukselliseksi, jos olisi senkaltaiseen ajatteluun taipuvainen...
No, on kaikessa omat vastuksensakin. Huonoja
päiviä tulee ja menee, niitä on joskus peräkkäin
ihan jonoittain. Ja tekemisistään soisi jotakin
jäävän myös viivan alle, kaikesta intohimoisuudesta ja kutsumuksellisuudesta huolimatta...
Mutta silti: heittäytyä kokonaan uusiin ja uudenlaisiin teksteihin ja näkemyksiin; havainnoida sitä, millaista voi rajoja rikkova kirjallisuus
rikkaan perinteen ohella olla; törmätä moninaisiin, ennennäkemättömiin typografioihin ja niiden tarjoamiin villeihinkin ratkaisuihin; kaikki
tämä kehittää näkemystä kirjallisuudesta ja rikastuttaa samalla koko elämää. Tajunta laajenee.
Konkreettisimmin pieni kustantamo kokee ja
potee pienuuttaan kirjojen markkinoinnissa.

Kuva: Anne Lius-Liimatainen

Isojen kustantamoiden kokosivumainosten kaltaiset panostukset ovat tietenkin poissuljettuja
taloudellisista syistä. On Kustannus Linnakin
toki lehtimainoksia julkaissut, valikoiden ja talouden niukkoja reunaehtoja nöyrästi noudattaen. Kirjoja on yritetty saada yleisempään tietoisuuteen myös nettimainoksin mm. facebookissa ja instagramissa, ja on saatukin. Kyllähän
tämmöinen mainostaminen huomiota ja peukutuksia saa. Juurikaan se ei lisää myyntiä.

puolista apua. Tässä mielessä Kustannus Linnaa
on kohdannut suuri onni: lähimpiin toimijoihin
kuuluu alalla yli 30 vuotta toiminut kirjanteon
huippuammattilainen Kalle Aarikka, kaikista paras taittaja ja suunnittelija. Kallen verkostuneisuuden ansiosta olemme päässeet myös yhteyksiin sellaisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, joita emme olisi luultavasti itse tulleet koskaan löytäneeksi tai ajatelleeksikaan.

Markkinointikanavia ja markkinointiin liittyvää
ammattimaisuutta pienikin kustantamo tarvitsee. Ihan erityisesti markkinointia kaipaa nimenomaan pieni kustantamo. Tässäkin kahdennyrkin pajassa on joutunut ja päässyt taipumaan moneen ja opettelemaan jatkuvasti uutta,
mutta ajankäytön optimoinnin ja riittävyyden
kannalta olisi kirjantekohommissa tilausta sellaiselle, joka ottaisi markkinoinnin hoitaakseen.
Sitähän voisi duunata sillai keikkaluontoisesti,
viraabelihommana? Tarjouksia otetaan vastaan
siinä missä käsikirjoituksiakin.

Myös vaimoni työpanos kirjojen kuvittamisessa
ja suunnittelussa ja etenkin eleganttien myyntipöytiemme rakentumisessa näyttäviksi ja toimiviksi on ollut korvaamaton – mikä tarjoomusten
moninaisuudessa ehkä menetetään, saadaan se
paljolti takaisin pöytien ja asetelmien tyylikkyydessä. Oman lisäarvonsa sekä myyntiartikkeleihin että pöytien aistikkuuteen tuovat Sarin taideteokset, korut ja käsityöt.

Kirjanteko kaikkinensa on sen kaltaista salatiedettä, että alaa tuntemattoman on hankala lähteä asiaansa edistämään, ainakaan ilman ulko-

Kustannus Linnan yhteydessä tuleekin puhua
aina ”meistä”; yhden ihmisen yritykseksi Kustannus Linna tekee ällistyttävän runsaasti tiimityötä. Meitä työntekijöitä on samassa tilassa
koolla välillä jopa epäilyttävän paljon. Ehkä tämä on ihan yleistä yhden ihmisen yrityksissä
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ylipäätään, muillakin aloilla. Ainakin Kustannus
Linnalle verkostoituminen ja alihankkijat ovat
välttämättömiä hyveitä.
Rakkaudesta lajiin, kuten sanottu. Näinä muutamina vuosina, kun Kustannus Linna on ollut
olemassa, olen huomannut, ettei rakkaus ole
tekemisen myötä ainakaan vähentynyt – entistä riippuvaisemmaksi olen tullut kirjallisuudesta
ylipäätään, ja nimenomaan itse luetusta, fyysisestä esineestä, itse kirjasta. En näe itseäni (niin
kauan kuin kädet jaksavat sivuja käännellä ja
silmät näkevät) kuuntelemassa äänikirjaa, enkä
usko, että tulee sellaista iltaa, ettenkö ottaisi yhtä, kahta tai kolmea kirjaa yöpöydälle vierelleni
ja suurella mielihalulla alkaisi tahkota tekstiä,
kunnes silmät lurpahtavat.
Kirjallisissa mieltymyksissä on tultu lukion aikaisista ihastuksista (Veikko Huovisesta Baudelairen Pahan kukkiin) Kiven, Meren, Hyryn ja Saarikosken kautta suomalaisen nykyrunouden ja
esseistiikan rohkeisiin naisiin ja miehiin, tähän
tiettyyn poesialaisuuteen. Uudet runo- ja esseekokoelmat ovat tietenkin myös Kustannus Linnan mielenkiinnon kohteena, siinä missä kaikki muukin suomenkielinen kirjallisuus. Tekstejä
saa ja kannattaa laittaa tulemaan kaikilta kirjal-

lisuuden laidoilta ja ihan keskeltäkin. Todetaanhan mainoslauseessakin: Kustannus Linna pamfleteista epiikkaan, luontokuvista lyriikkaan, ja
genrerajoista viis.
Meitä yhdistää tämä suomemme kieli. Monen
mielestä se on henkitoreissaan, mutta kyllä sillä
on täydet mahdollisuudet säilyä elävänä ja tuoreena; niin kauan se säilyy ja kehittyy, kun jaksetaan luoda uutta ja kunnianhimoista suomenkielistä tekstiä – kirjoitetaan suomea, jota sitten
suomeksi luetaan. Ylläpidetään kielen taitoa ja
parhaimmillaan uusinnettaan sitä.
Annetaan kielen kehittyä. Muutosta ei tarvitse
pelätä, vaikka se joskus hankalalta tuntuukin
kaikkine anglismeineen ja someslangeineen.
Suomen kieli selviää kyllä. Sitä paremmin, mitä
hanakammin olemme valmiita tekemään työtä
sen eteen – lukemaan ja kirjoittamaan.
Paitsi että saamme lukemisistamme parhaassa tapauksessa syvää nautintoa, on meillä toimintojemme taustalla ja kielemme moninaisina käyttäjinä myös tarve ja mahdollisuus seistä suomen kielen puolustajina. Paljon kunniakkaampaa ja tervetulleempaa tehtävää on vaikea
äkkiä keksiä.

Lue katkelma
Apostoli-kirjasta
seuraavalta sivulta!
www.linnasto.fi
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APOSTOLI
Teksti: Pasi Linna

E

i siitä ole kuin kulkijaksi, sanottiin –
päivittäin mieleen juolahti jokin kaukainen määränpää, ja reissussa meni
pitkään iltaan, kunnes tuli seuraava
päivä, ja lapsi oli kuluillaan taas.
Nimi vääntyi Apostoliksi, alkuperäistä ei muistanut kohta enää kukaan. Niukasta ravinnosta
välittämättä poika kasvoi pikkulapsen mitoista ulos, vauhtia tuli lisää ja matka joutui yhä
kauemmas.
Vanhat puutalot ovat maisemassa vaatimattomia toteavia pisteitä, uudehko rivitalo taas kuin
huutomerkki pitkulaisen muotonsa ja uusaikaisuutensa vuoksi. Vanhan ystävän ovessa lukee
Auer, ei enää Ikonen, ja oven avaakin vieras nainen, eläkeikäinen hyvinkin, niitä sellaisia ikänsäkauniita, jollaisia joskus näkee. Herennyt hyvämieli lakastuu, mutta kertoo hän asiansa tietty
tällekin, niinkuin on tuhannet kerrat kertonut
muille, eleettömästi ja koneellisesti. Aina se tulee tehdyksi, onhan olemassa jonkin promillen
mahdollisuus että ihminen kiinnostuu.
Rouvan kohdalla kun näin tapahtuukin, hän
yllättyy ja tempoo reppua selästään, pyydellen
samalla anteeksi riisumiseen kuluvaa ajanhukkaa: hän ei ole ajattelemattomuuttaan kunnolla valmistautunut. Rouva uskoo hyvinkin jaksavansa vielä yhden repun riisumisen verran; uskoo omaavansa aikaa tässä maailmassa sentään sen verran, ettei sitä yksi repun riisuminen
loppuun kuluta.
Hän availee hihnoja ja uskoo taivahan todeksi
sen, että rouvalla on edessään kymmenet vuodet laadukasta ja antoisaa ja mukavaa elämää,
yhtään ylimääräistä minuuttia ei kuitenkaan
toivoisi siitä kuluvan repun riisunnan seuraamiseen viimaisessa oviaukossa.
Rouvan ottaessa taka-askeleen hän kiroaa itsemielessään. Luulee hänen pyrkivän sisälle,
vaikka hän hoitaa asiansa aina ulkoilmassa, se
on ollut sääntö ja suoranainen laki läpi vuosien.
Siitä on nyt turha mitään puhua, tietenkään.
Sentään ei sulkenut ovea.

Hän ojentaa nivaskan rouvalle. Sivuja lehteiltyään rouva hihkaisee ja kääntyy huoneistoon
päin, kailottaa.
Oviaukkoon ilmestyy kumara, kaljuuntunut,
mahdottoman harmaa mies. Silmiinpistävää on
miehen huomattava pituus, jonka kumaruus
huonosti peittää. Harmaa värikään ei sellaisenaan, pelkkänä taustankaltaisena ominaiskuultona säily, vaan tunkee esiin koko täyteläisessä
ja miltei hurmaavassa harmaudessaan.
Mitäpä tuosta, meitä on kaikenlaisia, tuollaisiakin.
– Nämä ovat samoja, rouva sanoo.
Mies tuijottaa ensin rouvansa olkapään yli, sitten ryhtiään kohennettuaan tämän pään ylitse.
Helposti huomaa, että päälaki poks kolahtaa väliovenaukon yläkarmiin, jos mies yhtään enempää suoristaa varttansa, eikä ole vieläkään täydessä mitassaan.
Silmätkin ovat miehellä tasaisen harmaat. Hän
katsoo takaisin ja ajattelee, että kun kaksi vanhaa tällä lailla vahtaa, ei ole tarpeen hievahtaa.
Nuoremmat mieluummin väistävät – tilanteessa
on helposti haastetta tai uhkaa. Nyt vain katsotaan ja harkitaan, ehkä mittaillaankin, mutta
pelkkä mittojen otto mielessä, ei mikään haaste.
Mies sanoo, ja hän hätkähtää, asennoituneena
niin, että tässähän vielä ollaan ainakin vähänaikaa. Levollinen pysähtyneisyyden hetki kun
äkisti menetetään, pitää itseään vähän kokoilla.
Mies puhuu, kuinka he aloittivat vastamuuttaneina huoneistossa remontin ja huomasivat
kupruja tapetteja irrotellessaan alle liimatut paperit, satoja ja taas satoja liuskoja tekstiä, tarinoita. Tutustuttuaan kirjoituksiin he ihastuivat
niiden persoonalliseen omalakisuuteen ja tarinoiden vetävyyteen. Tuskin koskaan he saisivat
kuitenkaan kirjoittajaa selville, huoneiston entinen omistajakin kuollut eikä perikunta halunnut
asiaan mitään sanoa.
- Mutta tässä te nyt olette, rouva sanoo ja säteilee.
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Anne kuuli
kirjojen kutsun
Turun kirjamessuilla viime syksynä
moni kiinnitti huomiota iloisenoloiseen reippaaseen naiseen, joka jakoi kirjanmerkkejä ohimeneville. Kirjanmerkkejä!
Teksti: Ali Kinnunen

M

erkissä luki: Lähdetään Meksikoon.
Sieltä meitä ei löydä kukaan ja siellä puhaltaa aina lämmin tuuli.
Jos panen silmät kiinni, tunnen
yhä lämpimän tuulen kutsun ja tiedän olevani
turvassa minäkin.
Kirjanmerkissä mainostettiin Simone Buchholzin kirjaa Mexikoring, joka valittiin Saksan parhaaksi dekkariksi 2019.
Kirjan Suomen oikeudet omistaa ja sitä myy
pieni Kustantamo Huippu, joka lupaa valloitettavia lukuelämyksiä. Sen takana on tuo samainen iloisenoloinen ja reipas nainen, Anne Kilpi.
Suurin osa Huipun julkaisemista kirjoista on
alunperin saksankielisiä. Ei tarvitse olla Mensan
jäsen tajutakseen että kirjailijoiden ja kielen valintaan on jokin järkeenkäyvä selitys. Anne Kilpi
on kääntynyt kaikki kirjat.
Huipulla kävi onni
Anne on alkuperäiseltä koulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Hänellä on
myös saksankielen opettajan pätevyys. Opetettuaan muutaman vuoden maahanmuuttajia
Tampereen seudulla hän kuuli saksalaisen kirjallisuuden kutsun. Hän luki kielitaitoa ylläpitääksen saksankielisiä kirjoja, vaikka ei ajatellutkaan ruveta saksanopeksi. Hän huomasi saman kuin monet muutkin: saksankielistä kirjallisuutta on käännetty suomeksi melko vähän.
”Entäpä jos minä, osaisinkohan”, hän mietti ja
tuli siihen tulokseen että osaisi.
8

- Siitä se sitten lähti. Halusin lisäoppia ja pyrin ja pääsin Tampereen yliopiston käännöstieteen laitokselle.
Kahden vuoden lisäopintojen jälkeen Anne ei
enää halunnut palata opettajaksi. Hän perusti oman toimiston ja sai käännettäväkseen monenlaisia tekstejä nettisivuista tieteellisiin tutkimuksiin.
Kaunokirjallisuuden kutsu kuului yhä voimakkaampana, Annen lukemat saksankieliset kirjat
houkuttelivat häntä tarttumaan työhön.
Anne lähetti käännösnäytteitä kustantajille ja
pieni ihme tapahtui. Tammi ilmoitti että heillä
olisi yksi kirja, jonka Anne saisi kääntää.
Kun uusia käännöstöitä ei ottanut tullakseen,
mutta saksalaisen kirjallisuuden kutsu tuntui
yhä voimakkaampana, Anne päätti ottaa seuraavan askeleen. Hän perusti oman kustantamon julkaisemaan juuri sellaista kirjallisuutta
kuin hän halusi. Näin syntyi Kustantamo Huippu.
Kävi niin kuin vain unelmissa voi käydä, Anne iski kultasuoneen. Simone Bucholz todellakin toteuttaa kustantamon ”huippu”-ajatusta ja
edustaa uljaasti saksalaista dekkariperinnettä.
Eipä ihme että Anne hehkuttaa olevansa iloinen
että ryhtyi kääntäjäksi ja kustantajaksi. Pienkustantajan uraan on mahtunut myös niitä toisenlaisia hetkiä, mutta kaikesta on selvitty.
- En kadu, että ryhdyin tähän. Simone oli kimmoke, nautin hänen teksteistään. Tämä on
unelmatyö!
Uusi löytö tulossa
Kirjailija Simone Buchholz vieraili äskettäin
Tampereen-visiitillään Anna Paldarin Kirjakävelyllä-podcastissa, ja haastattelu on nyt kuunneltavissa Huipun nettisivuilla.
Eikä tässä vielä kaikki. Toinen kultajyvä on
kypsymässä. Uusin Huippu-kirjailija Zoë Beck
palkittiin Berliner Krimifuchs -palkinnolla trilleristään Paradise City. Palkinto on teokselle jo
kolmas. Suomeksi nimellä ”Minun silmäni näke-

Kustantaja Anne Kilpi kotimaisemissaan.

vät” julkaistava tulevaisuustrilleri on voittanut
myös Saksan dekkaripalkinnon (Deutscher Krimipreis) sekä parhaan poliittisen jännityskirjan
palkinnon (Politikkrimipreis).
Minun silmäni näkevät ilmestyy samoihin aikoihin kuin tämän lehden ensimmäinen numero. Tarkemmat tiedot löytyvät Kustantamo Huipun nettisivuilta.
- Kirja sijoittuu noin sadan vuoden päähän tulevaisuuteen ja sen luoma kuva vaikuttaa hyvinkin mahdolliselta. Minusta se on hieno ja lukemisen arvoinen kirja, Anne sanoo.
Mies ja kaksi hienoa koiraa
Kustantaja ja kääntäjä Anne Kilpi asuu Ylöjärvellä Mutalan kylässä miehensä ja kahden bel-

gianpaimenkoiransa kanssa. Mies on rakennusalan yrittäjä, kova lukemaan kuten Annekin. Toinen koirista on musta, toinen ruskea.
Annelle on ollut tärkeää asua ison kaupungin lähellä, mutta korona on saanut hänet kysymään, mihin hän isoa kaupunkia oikeastaan
tarvitsee, ”mökki” voisi olla kauempanakin.
Tunnen yhden toisenkin jolla on samantyylisiä
ajatuksia ja monessa muussakin asiassa ajatuksemme näyttävät kulkevan samanlaisia polkuja.
Moni toimittaja haaveilee kirjailijan ammatista.
Entä kääntäjä? Tai kustantaja?
Anne Kilpi kieltää. Hän on aina tykännyt kirjoittamisesta mutta ei ole edes ajatellut alkaa
kirjoittaa kirjoja. Toimittaja hänestä melkein ehti tullakin.
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Saksalaisen kirjallisuuden puolesta
Saksankielinen kirjallisuus on jäänyt vähän sivuun meillä Suomessa mutta ongelma on sama muuallakin. Kun Anne oli Saksassa kirjallisuusseminaarissa, jossa oli 25 maan edustajia,
mieleen jäivät vietnamilaisen kääntäjän sanat:
”Kaikki missä lukee Hitler, myy, muuten ei!”
Yksi selitys voi olla että kustantamoissa ei ehkä ole kovinkaan monta saksankielentaitoista työntekijää, joka pystyisi perehtymää uusiin
saksalaisiin kirjoihin. Niinpä kirjoja luetutetaan
kääntäjillä ja pyydetään heiltä lausuntoa, kannattaako kirjaa julkaista.
- Saksaksi kirjoitetaan laadukasta kirjallisuutta,
niinpä soisi että suomalaiset pääsivät lukemaan
kirjoja suomeksi.
Vaikka Anne on saanut käännettäväkseen kultajyviä, ongelmat ovat samoja kuin muillakin
pienkustantajilla.
- Kirjamyynti ei elätä, mutta onneksi on apurahat, kiitos niistä! Anne sanoo.
Häntä huolettaa kirja-alan keskittyneisyys, kuten kaikkia. Kirjakauppojen hyllyille on vaikea
saada pienkustantamon kirjoja, vaikka ne olisivat kuinka hyviä. Viime vuosina ongelmista on
onneksi puhuttu ja sosiaalinen media on täynnä keskusteluja, joissa pohditaan kirjan tulevaisuutta.
Kustantamo Huipulla on käynyt onni myös
tässä asiassa. Se on saanut oman hyllyn Tampereen Akateemiseen kirjakauppaan! Sieltä löytyvät kaikki Annen kääntämät ja kustantamat
kirjat!
Malli sopisi varmaan muuallekin. Vaikka kirjakauppa kuuluisikin ketjuun, se voisi ottaa myyntiin paikallisen kirjailijan, kääntäjän tai kustantajan teoksia lähiperiaatteella. Lukijoita kiinnostaa
nykyään kaikki lähellä tuotettu, mikseivät kirjat!
Myös sosiaalinen media toimii ja levittää kirjojen ilosanomaa, esimerkkinä vaikka kirjagram-yhteisö tai Suomen dekkariseura, joka
edistää ruumiin kulttuuria.
PS. Posket vähän punaisena joudun tunnustamaan, että minullakin on nykyään kirjanmerkkejä. Jaoin niitä jo Jyväskylässä!

www.kustantamohuippu.fi
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Zoë Beck
Minun silmäni näkevät
Julkaisupäivä 31.3.2022
Sadan vuoden päässä tulevaisuudessa rannikkoseudut ovat Saksassa hukkuneet veden alle, ja pandemiat verottaneet väkilukua. Elämää
hallitaan algoritmeilla, lääketiede on kehittynyt
huippuunsa, ja valtionhallinto päättää, mitä ihmisille uutisoidaan. Sukujuuriltaan suomalainen
Liina Järvinen taistelee vapaan tiedonvälityksen
puolesta, mutta yhtäkkiä yksi hänen kollegansa kuolee ja samaan aikaan toinen joutuu vakavaan onnettomuuteen. Kun Liinalle selviää, että
kummallakin oli työn alla erittäin tulenarka aihe, hän ei voi jättää asiaa siihen. Minun silmäni
näkevät on Saksan eturivin jännityskirjailijoihin
kuuluvan Zoë Beckin ensimmäinen suomennettu teos.

Kustantamo Huipun kirjoja

Veit Heinichen
Kuolema odotuslistalla

Simone Buchholz
Mexikoring

Julkaisupäivä 15.10.2021

Julkaisupäivä 15.9.2021

Italialaiskaupunki Triesten lähellä sijaitsee kauneusklinikka, jossa tehdään harmittoman kauneuskirurgian ohella salaisia toimenpiteitä –
kaikkea muuta kuin lain mukaisia. Kun yksi klinikan lääkäreistä löydetään omalta pihaltaan
silvottuna, komisario Laurenti saa vainun laittomasta elinkaupasta. Tutkintaa hankaloittavat Laurentin omaan toimintaan kohdistuvat
syytökset ja perhe-elämän kiemurat. Kuolema
odotuslistalla on Veit Heinichenin palkitun Komisario Laurenti -sarjan kolmas osa.

Hampurin Mexikoringillä tuleen sytytetystä autosta löytyy bremeniläisen maahanmuuttajaperheen kadonnut poika Nouri, jota vanhemmat eivät enää tunnusta omakseen. Selvittäessään tapausta syyttäjä Chastity Riley ja hänen työparinsa komisario Ivo Stepanovic joutuvat perehtymään Libanonista saapuneiden
klaanien elämään, johon kuuluu monenlaista rikollista toimintaa. Rikostarinan rinnalla kulkee
tarina Nourin ja Alizan salatusta rakkaudesta. Mexikoring on Simone Buchholzin menestyksekkään ja tyyliltään omaperäisen Chastity
Riley -sarjan neljäs suomennos ja Saksassa ilmestymisvuotensa parhaaksi dekkariksi palkittu teos.
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Monika Helfer
Roskaväkeä

Lucy Fricke
Tyttäret

Julkaisupäivä 31.3.2021

Julkaisupäivä 30.10.2020

Josef ja Maria Moosbrugger elävät lastensa
kanssa itävaltalaisen vuoristokylän laidalla. Ensimmäisen maailmansodan alettua Josef kutsutaan rintamalle, ja Maria jää yksin huolehtimaan lapsikatraasta. Muu kyläyhteisö on aina suhtautunut köyhään perheeseen ja etenkin kuvankauniiseen Mariaan epäilevästi, ja kun
Maria tulee raskaaksi, alkavat spekuloinnit siitä, onko lapsi mitenkään voinut saada alkunsa
Josefin lomien aikaan. Syntyvä lapsi Grete on
kirjailija Monika Helferin äiti. Itävallan rakastetuimpiin nykykirjailijoihin lukeutuva, moninkertaisesti palkittu Monika Helfer kertoo koskettavasti omasta isoäidistään ja ”roskaväeksi” kutsutun sukunsa vaiheista. Roskaväkeä on Monika Helferin ensimmäinen suomennettu teos.

Ystävykset Martha ja Betty lähtevät automatkalle, jonka tarkoitus on viedä Marthan kuolemansairas isä sveitsiläiselle eutanasiaklinikalle. Mutta koska asiat – ja elämä varsinkaan –
vain harvoin päättyvät siten kuin on suunniteltu, muuttuu päämäärä matkan varrella ja kolmikko päätyy Italian kautta yksinäiselle Kreikan saarelle. Lucy Fricke kertoo terävänäköisesti ja huumoria ripotellen naisista elämänsä keskikohdassa sekä isistä, jotka lähtevät liian varhain. Teos palkittiin ilmestymisvuotenaan Saksassa arvostetulla Baijerin kirjallisuuspalkinnolla ja sen pohjalta on tehty myös kansainvälinen
elokuva.
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Uutta fantasiatarinaa
haltioista ja unen maailmoista
HaltiaLegenda on kirjailija ja kuvittaja Taru Haimin esikoiskirja. Se on
suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille ja on aihealueeltaan fantasiaa
pienellä ripauksella kauhuteemoja.

K

irjassa seurataan pientä ryhmää, jossa
suurin osa on haltioita. Ryhmä lähtee
kukin taholtaan selvittämään miksi
vanhojen legendojen pahuuden olennot, Karkotetut, ovat yllättäen liikkeellä maailmassa.
Kirjan tarinassa tasapainotellaan Unen ja valveen mailla. Avainsanoina ovat haltiat, sudet sekä unet. Muutamat lukijat ovat kertoneet kirjassa olevan hieman Taru Sormusten Herramaista tuntua.
Haltialegenda on julkaistu Books on Demandin kautta ja on saatavilla tilaustuotteena kustantamon kirjakaupasta sekä myös monista
tunneituista kirjakaupoista sekä printattuna että e-kirjana.
Katsaus päähenkilöön
Päähenkilö on 15-vuotias haltiapoika, Locien,
jota kutsutaan myös Valkoiseksi sudeksi. Luonteeltaan hieman naiivi sekä utelias Locien lähtee matkaan parhaan ystävänsä ja soturinsa,
Sildarionin, kanssa. Matkalla ryhmään tulee
mukaan monenkirjavia persoonia eivätkä kaikki
heistä ole hyvyyden olentoja vaan ehkä enemmän tai vähemmän arveluttavia.
Kirjailija ja kuvittaja
Taru Haimi on jo varhaisesta lapsuudesta asti
halunnut olla kirjailija ja kuvittaja. Harmillisena
esteenä matkalla on ollut vaikea lukihäiriö, mutta kirja syntyi silti, vaikka aikaa se ottikin. Inspiraatio on tullut foorumiroolipelistä, jota kirjailija
ja hänen ystävänsä ovat pelanneet vuosia kahden voimin ja jatkavat vielä nykyisinkin. Koska
Taru oman toiminimensä KaaoksenKorpin alla

tekee myös kuvituksia, ovat kansikuvat kirjassa
myös hänen omaa käsialaansa. KaaoksenKorppi -nimen alla on myös työstettynä omakustannesarjakuvaa ja seuraavakin isompi sarjakuva
työnalla. KaaoksenKorppi kuvittaa uusiseelantilaiselle kirjailijalle E.K. Isaacsille Katt Scallion
lastenkirjasarjaa.
Tulevaisuudessa lisää kirjoja
Työstön alla on seuraavaksi fantasiatrilogia,
jossa esiintyvät kirjailijalle erittäin tärkeät hahmot aiemmin puhutuista roolipeliympäristöistä. Näistä hahmoista ja kirjan maailmasta, joka
myös tulee kirjailijan yhdestä omasta foorumiroolipelistä, on luvassa tulla mukaansa tempaavia.
Ensimmäisen osan olisi suunniteltu valmistuvan vuoden 2022 lopuilla. Pienenä paljastuksena kirjan tarinasta on, että maailmana toimii
elämän ja kuoleman raja, johon pientä inspiraatiota on haettu Suomen myyttiset linnut -kirjasta
Seuraa Tarua somessa (klikkaa linkkiä)
https://www.instagram.com/kaaoksenkorppi/
https://www.facebook.com/RavenArtandBooks
https://kaaoksenkorppi.portfoliobox.net/
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Taru on taitava kuvittaja, tässä muutamia näytteitä hänen töistään.
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Pitkä tie kirjailijaksi
Teksti: Tapio Kantola

Ali Kinnunen kesämaisemissaan.

S

yksy on tuonut mukanaan uuden kirjailijan, Ali Kinnusen. Hänet tietävät
useimmat lehtien lukijat, sillä hän on
kirjoittanut lähes kaikkiin suomalaisiin aikakauslehtiin. Hän sanoo, että
on tehnyt lehtiä etuperin ja takaperin, eikä mikään lehdenteon alue ole vieras. Hänen kädenjälkensä löytyy myös monen lehtiuudistuksen
takaa.
Nyt on tullut aika toteuttaa nuoruuden haave – lehtiä toki unohtamatta. Ehkä voisi käyttää vanhaa sanontaa, että nuorena jaksaa. Paitsi että ihan nuoresta henkilöstä ei ole kyse, Ali
on ollut eläkkeellä jo vuosia.
- Minun pitäisi varmaankin istua paikallani ja
odottaa Suurta Noutajaa, mutta kyllä se tulee
odottamattakin. Muuan viisas on sanonut että
”jonain päivänä kaikki on ohi, mutta siihen asti

minä elän”. Minun tapauksessani se tarkoittaa,
että kirjoitan!
Ensimmäinen Alin kirja on Naisten talo. Kirjoittaja itse ei haluaisi kertoa siitä mitään, vaan
toistelee, että kirja pitää lukea, mutta voin paljastaa, että päähenkilö on monen yrityksen
mies, jolle lopulta aika rajujenkin vaiheiden jälkeen käy hassusti. Hänestä tulee mies, joka saa
tai joutuu täyttämään monen naisen ja naisparin suurimman haaveen.
Ensimmäiseksi piti ilmestyä kirja Isin tyttö,
mutta viime hetkellä Ali veti vielä kerran henkeä
ja vaihtoi tulevien kirjojen järjestystä. Alkuperäinen isin tyttö löytyi netistä ja hänellä oli haave, jonka toteuttaminen saa tavallisen miehen
posket hetkumaan, mutta kirjassa mies ei malta
olla tekemättä kuten uusi tytär haluaa.
- Isin tyttö tulee vielä, vaikka minua edelleen17

kin hiukan hirvittää, Ali sanoo.
Huokaisten hän jatkaa, että hänelle on selvinnyt yksi uusi kirjoittamiseen liittyvä salaisuus.
Jokaisella kirjailijalla on oma tiensä. Hänen tiensä ei ole monipolvinen kuvaus esimerkiksi pakkasessa tehdystä matkasta, vaan toinen, lyhyt,
ytimekäs ja suora tie ihmisen psyyken ja seksuaalisuuden moniin erikoisiin piirteisiin.
Myös Naisten talossa on samoja piirteitä, päähenkilö nimittäin ajautuu asumaan kahden toisiaan rakastavan naisen talouteen hylättynä ja
hyljeksittynä, kaiken menettäneenä. Uusi alku
on erilainen, mutta omalla tavallaan kiehtova ja
mieleenjäävä.
Entä Ali itse? Hän on syntynyt pienellä paikkakunnalla Kannonkoskella, mutta asunut aikuisikänsä Espoossa vaikka tunteekin itsensä ”jonkin verran maalaispojaksi”. Hän on ”kissojen
kasvattama” ja lehmiin ja hevosiin tottunut. Hän
sanoo olleensa hevosmies jo lapsena. Joskus oli
myös aika, jolloin hän pystyi bamlaamaan sujuvasti stadin slangia, mutta nyttemmin se on
unohtunut. Hän on tyytyväinen kotikuntaansa
vaikka viettääkin kesäisin aikaa synnyinkodissaan maalla.
- Minulta on kysytty, kirjoitanko omasta elämästäni. En. Minulta on myös kysytty, kirjoitanko tuntemieni ihmisten elämästä. Kirjossani on
piirteitä, joita jotkut saattavat tunnistaa, mutta
silti ne ovat mielikuvituksen tuotetta.
- Toiset ovat sitä mieltä, että minun kuten
muittenkin pitäisi kirjoittaa vain niistä asioista,
jotka ovat tosia ja jotka ovat tapahtuneet. Eli
jos kirjoitan murhaajasta, minun pitäisi tehdä
murha. Eräs kirjailijahan tekikin niin, mutta itse
uskon mielikuvituksen ja kokemuksen voimaan.
Kustantajaksi pitkän lehtiuran jälkeen
Sanotaan että jokainen toimittaja haluaisi kirjoittaa kirjan. Monet kirjoittavatkin. Ali perusti
kustannusliikkeen. Voisi ehkä ajatella, että unelma on toteutunut.
- Se on elänyt aina, mutta sen toteutus on viivästynyt. Työelämä on siirtämällä siirtänyt haaveiden toteutumista, mutta nyt eläkkeellä on ollut aika panna asiat rullaamaan.
Ettei tarvitse kysellä mitä tekisi
Moni pitkästyy eläkkeellä ja jotkut suorastaan
ahdistuvat. Kun useampikin Alin tuttavista ky18

seli, mitähän sitä oikein tekisi, hän päätti, että
hänen tiensä on toinen. Näin syntyi kustannusliike Textix Kustannus. Sen taustalla on perheyhtiö Arcadic viihdetuotanto oy, joka tunnetaan lehtialalta.
Kolme ensimmäistä kirjaa on juuri tullut painosta ja lisää saadaan tasaisin välein.
Julkaistut kirjat ovat Pentti Halmeen Murha
Fiskarsissa, Con Trollerin Miekan suojelija ja
Alin Naisten talo.
”Saa lähettää käsikirjoituksia”
Naisten talo on tarina miehestä, jolle käy huonosti, vaikka hän yrittää kuinka. Samoin on käynyt monille muillekin, mutta kirjan päähenkilö
ei anna periksi. Edes loistava liikeidea ja hyvin
alkava uusi yritys ei pelasta henkilökohtaiselta
epäonnelta, joka ei ole miehen syytä. Lopulta
hän kuitenkin löytää turvapaikan kahden naisen luota.
Murha Fiskarsissa alkaa koiran raivoisalla haukunnalla, johon yksin asuvan sotaveteraanin
on pakko puuttua. Paljastuu että koira on tuttu saksanpaimenkoira, haukkumisen syy kauhistuttava: alaston ja silvottu puuhun kahlittu
nainen. KRP:n nuoret tutkijat Iiris Varkiala ja Johan Stacs joutuvat koville murha-aaltoa selvittäessään. Saksanpaimenkoira Natson apua tarvitaan useasti.
Miekan suojelijassa majatalon emäntä löytää hangesta puolialastoman pikkutytön, joka
ei ymmärrä sanaakaan emännän puheesta. Tyttö on lähetetty turvaan jostakin aivan toisesta
maailmasta, jossa paha velho on saanut vallan.
Kestää kauan ennen kuin tytöt maagiset voimat käyvät ilmi, mutta sitten alkaakin tapahtua.
Monta salamaa ja tulipalloa myöhemmin paha
saa palkkansa – vai saako sittenkään?
Ali vaikuttaa tyytyväisiltä. Monivuotinen haave on toteutunut. Ja jatkoa seuraa. Textix Kustannukselle saa lähettää käsikirjoituksia, kustantaja lupaa niille reilun kohtelun. Kaikki lähetetyt tekstit luetaan ja niistä annetaan lyhyt
arvio. Mieluisimmat julkaistaan.
Uusi kustantaja haluaa julkaista kirjoja, joista itse pitää. Hän ei kilpaile kenenkään kanssa
mutta toivoo voivansa viihdyttää lukijoita itsensä lisäksi.
- Minua haasteltiin pari vuotta sitten lehteen,
jonka taitoin. Sanoin olevani melko onnellinen
mies. Olen edelleen samaa mieltä, uusi kustantaja sanoo.

Textix Kustannuksen kirjoja

Murha Fiskarsissa, Naisten talo ja
Miekan suojelija ovat jo ostettavissa,
Kysy kirjakaupasta tai tilaa
verkkokaupasta.

Kirjojen esittelyt ja
lisätiedot www.textix.net
Kauan sitten kustantaja Heikki Reenpää antoi
minulle ajateltavaa kirjamessuilla. Hän sanoi:
”Emme mekään alussa olleet suuri kustantaja!”
Mietin noita sanoja pitkään. Kesti monta vuotta ennen kuin päätin panna toimeksi. Ei mekään
aloitettu suurena kustantajana. Nyt on luettavissa kolme kirjaa, ja juuri äsken painosta tuli
kaksi lisää. A.K.
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NAISTEN TALO
Tervetuloa mukaan seikkailuun!
Naisten talo pureutuu rohkeasti aikamme ongelmaan, joka syntyi, kun lailla määrättiin, että jokaiselle koeputkihedelmöityksellä alkunsa saaneelle lapselle pitää kertoa, kuka hänen isänsä on, kun lapsi täyttää 18 vuotta – jos isä
on suomalainen. Ulkomaisia isiä ei tarvitse nimetä.
Aiheesta on tehty monia hauskoja elokuvia, mutta tosielämästä hauskuus
on kaukana. Moni yksin lasta haluava tai naisen kanssa elävä nainen miettii
tälläkin hetkellä, miten ongelman voisi ratkaista. Mistä esimerkiksi tietää että saa mitä haluaa, mitä takeita on olemassa, että ulkomailta tilattu isäaines
on sellaista kuin on puhuttu? Entä jos lapsi onkin ihan erilainen kuin pitäisi?
Naisten talossa ongelma ratkaistaan erikoisella mutta todenmukaisella tavalla. Tiedän, että pääkaupunkiseudulla on toiminut ainakin kaksi miestä,
jotka ovat tehneet kuten kirjan mies.
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Onnellisten naisten
tarina miehen
kokemana

K

ovaonnisen miehen auto tekee tenän pihatielle keskelle ei mitään
pienen pihatien eteen. Mies kerää
kimpsunsa ja kampsunsa ja aikoo
jättää autonsa niille sijoilleen. Mutta sepä ei käykään kahdestaan talossa asuvalle naiselle, heidän mielestään mies saa ottaa autonsa mukaansa, heidän tielleen se ei jää!
Mies vähät välittää naisten motkotuksesta ja
lähtee talsimaan tietä takaisinpäin. Naisten saksanpaimenkoira tassuttelee hänen peräänsä, ilmeisesti se on tunnistanut hengenheimolaisensa. Kovin pitkälle he eivät kuitenkaan ehdi, kun
tulta syöksevä lohikäärme ja kiltinoloinen toinen nainen syöksyvät paikalle autollaan soraa
lennättäen.
Karkulaiset komennetaan autoon ja koko revohka palaa punaiseen taloon, jonka alaosa
on saanut kauniin värin, mutta yläosa on vielä
maalaamatta. Naisten pikakokous päättää, että mies saa jäädä heille yhdeksi yöksi, heillä kun
ei sittenkäänole ollut tapana ajaa ketään yönselkään.
Vielä aamullakaan miestä ei ajeta pois, päinvastoin. Tämä arvelee, että naiset eivät uskalla
nousta korkealle ja talo on siksi saanut punaista
vain alaosaan. Hän tarjoutuu maalaamaan yläosat, jos saa jäädä naisten luo. Näin tapahtuu,
sovitaan että kun urakka on valmis, miehen on
aika suunnata tielle.
Naiset tottuvat mieheen, tästä ei ole heille haittaa eikä harmia, päin vastoin, talo saa suojakseen kauniin punaisen värin melkein alta aikayksikön…. ja sitten miehen pitäisi lähteä. Tämä
lupaa tehdä ihan mitä vain, ihan mitä vain, jos

saa jäädä ja pitkän empimisen ja asioiden selvittelyjen jälkeen naiset lupaavat hänelle jatkoaikaa.
Mies kaipaa vaimoaan ja poikaansa, mutta tietää, että siihen elämään hänellä ei enää ole paluuta, siitä paratiisista hänet on karkotettu. Punaisessa talossa elämä sen sijaan asettuu uomiinsa. Mies tuntee kerrankin olevansa vapaa,
kun ei tarvitse ajatella minkäänlaista romantiikkaa. Naiset rakastavat toisiaan, eivätkä edes vilkaise mieheen sillä silmällä: he riittävät toisilleen.
Näin mennään koko kesä: mies rakentaa naisten taloon yläkerran (ja huoneen itselleen) ja remontoi vanhan mummonmökin. Jopa kesämökkiä aletaan suunnitella Kuningatarlepakon saareen. Oikeasti nainen on nimeltään Eeva, hän
on naisten henkinen tuki ja kohta myös miehen
liittolainen.
Mies tekee naisilleen jos jonkinlaisia palveluksia. Hän on tarvittaessa autokuski, tarjoilee juhlissa, käy naisten puolesta ostoksilla ja onpa
hän esiintynyt nuoremman naisen poikaystävänäkin, kerran jopa sulhasena. Mikään inhimillinen ei ole hänelle vierasta. Hän tuntee jopa lievää mustasukkaisuutta, kun hänet syrjäytetään
kovaäänisestä kokouksesta, johon suuri määrä
naisia on kokoontunut. Hän saa tarjoilla heille,
mutta sitten hänet ajetaan pois.
Jotain erikoista on tapahtunut. Mies kuulee
vaikka ei haluaisikaan kuulla, että uusi juuri voimaan tullut laki merkitsee monelle naiselle kauheaa asiaa. Kun jokaisella keinohedelmöitetyllä lapsella on täysi-ikäisenä oikeus saada tietää
oikean isänsä nimi, on selvää, että keinohedel-
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möitykset loppuvat ja moni jää ilman rakastamaansa vauvaa. Eikai kukaan hullukaan haluaisi, että 18 vuoden kuluttua ovelle ilmaantuisi
tyttö tai poika isää etsimään, mitä siitä perhekin sanoisi.
Naisilla on ratkaisu ongelmaa: heidän mies! Hän
suostuu kyllä! Hänhän on luvannut tehdä mitä
vain, kunhan saa jäädä naisten taloon. Mies itse on autuaan tietämätön uusista suunnitelmista, kunnes ensimmäinen asiakas saapuu. Järkytyksestä selvittyään hän alkaa ajatella, että on
hyvällä asialla. Hän antaa lahjan ihmiseltä ihmiselle, hänen avullaan moni unelma saattaa toteutua ja hän voi taas tuntea itsensä ihmiseksi,
jonkin arvoiseksi. Hänellä on tehtävä, hän tekee
jotakin, mitä kukaan muu ei pystyisi tekemään.
Elämä jatkuu: naisia tulee ja menee, mies täyttää
velvollisuutensa ja tehtävänsä kuin mies. Mutta tähänkin paratiisiin luikertelee käärme. Mies
pettyy raskaasti, kun selviää että naisilla on ollut muitakin tarkoitusperiä kuin hyvän tekeminen. Eeva auttaa selvittämään, että mistään kovin suuresta petoksesta ei oikeastaan ole ollut
kysymys. Mies on tehnyt monille naisille suuren
palveluksen ja he kaikki ovat miehelle hyvin kii22

tollisia – ainakin ne naiset, joiden luona Eeva ja
mies käyvät vieraisilla. Petturinaiset saavat houkuteltua miehen takaisin taloonsa, mutta kukaan ei pysty sanomaan, palaako mikään entiselleen. Kaikkein epävarmin on mies, joka ei voi
olla ajattelematta, että hänen olisi pitänyt tietää. Hän on puhunut rakkauden lahjasta, mutta
mistään semmoisesta ei ole ollut kysymys, häntä on vain käytetty hyväksi.
Vähitellen tilanne kuitenkin rauhoittuu ja mies
on kuin mitään ei olisikaan tapahtunut. Lahjanantaminen jatkuu, kunnes tulee ratkaiseva yö
ja kaikki muuttuu lopullisesti!
Naisten talo
236 sivua
koko: 145 x 210 mm
kovat kannet
sidottu, pyöristetty selkä
ISBN 978-952-69707-6-9

Murha Fiskarsissa

F

iskarsin kauniissa vanhoissa maisemissa alkaa tapahtua hirvittäviä asioita. Sotaveteraani Elmeri havahtuu
naapurista kuuluvaan kovaan haukuntaan. Entisenä koiramiehenä Elmeri tietää heti, että koiralla on jokin suunnaton hätä: sen haukku kertoo pelosta ja ennen
kaikkea mittaamattomasta raivosta.
Murha Fiskarsissa esittelee uuden tutkijakaksikon, joka tulee seikkailemaa useissa jatko-osissa. Tapausta tutkimaan lähetetään Keskusrikospoliisin nuori kaksikko Iiris Varkiala ja Johan
Stacks, joille juttu on ensimmäinen oma juttu.
Saksanpaimenkoira Natso liittyy tutkijakaksikon mukaan myös seuraavissa kirjoissa. Siitä
tulee Murha Fiskarsissa -kirjan ja monen muun
kirjan sankari, jonka taustan selvittäminen kestää oman aikansa. Se on jäänyt ilman emäntää,
kun tämä on murhattu.
Muutamat muutkin tärkeät henkilöt esitellään
ensimmäisen kerran tässä kirjassa. Esimerkiksi
toimittaja Miro Korvenalasta tulee murhatutkimukselle korvaamaton apu, vaikka aluksi hänet
pidätetäänkin ja heitetään kylmästi selliin. Miro
ja Natso tuntevat toisensa ja juuri Miro pystyy
nimeämään tämän alussa tuntemattomaksi jääneen saksanpaimenkoiran, jonka nimeä Elmerikään ei muista, vaikka he ovatkin olleet naapuruksia.
Miksi maalaisidylli joutuu murha-aallon kohteeksi, miksi kaikki inhimillinen paha tuntuu
keskittyvän juuri Fiskarsin rauhalliseen kylämiljööseen? Tätä selvittäessään Iiris joutuu kääntämään kaikki kivet ja tutustumaan sellaisiin
asioihin, joihin ei ehkä haluaisi tutustua, mutta
yllättäen hän löytää myös itsestään uusia piirteitä, joista ei ole aikaisemmin tiennyt mitään –
tai ei ole uskaltanut edes ajatella.
Kestää kauan ennen kuin pääepäilty, ensimmäisenä murhatun naisen entinen mies, maailmalta palaava liikemies Keijo Kuurto löytyy. Harmi vain, että myös hän joutuu murhayrityksen
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kohteeksi eivätkä epäilyt hänen syyllisyydestään enää pädekään. Kuka on syyllinen? Selviääkö se koskaan?
Murha Fiskarsissa on murhakirja, mutta siinä
on kummallisen kiehtova lupaus myös odotettavissa olevasta romantiikasta, jonka tarkkaavainen lukija saanee selville. Ehkä jo seuraavassa murhakirjassa on myös rakkauden vuoro ainakin jossakin, ehkä kuitenkaan ei ihan tavallisessa muodossa. Se ainakin on varmaa, että
saksanpaimenkoira Natso oppii poliisikoiraksi!
Murha Fiskarsissa
204 sivua
koko: 145 x 210 mm
kovat kannet
sidottu, pyöristetty selkä
ISBN 978-952-69707-0-7
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Miekan suojelija

V

anhan Miekan Majatalossa on alkamassa taistelu, jonka tarkastuspartion johtaja tietää voittavansa.
Tämä suostuu kuitenkin pilkaten
ja ilkkuen lupaamaan niskuroivalle nuorelle miehelle aseeksi vanhan ruosteisen
miekan majatalon seinältä.
Johtaja valmistautuu upottamaan oman miekkansa nuoren miehen rintaan. Vain vanha mies
näkee miekan välähtävän ilmassa. Hän hymyilee kuullessaan hiljaista laulua. Miekka lennähtää tuvan poikki välkkyen ja salamoiden. Kun
poika nappaa sen käteensä, miekka helisee kuin
olisi päässyt kotiin. Sen ruosteinen pinta rapisee lattialle ja paljastaa kullanhohtoisen terän,
joka loistaa taianomaista lumovaloa. Arielin kadonnut miekka oli löytynyt!
Miekan suojelija -kirjassa seurataan umpihangesta alastomana vain lämmin pallo kaulassaan
löytyneen pienen Ada-tytön seikkailuja. Hänet on lähetetty turvaan meidän maailmaamme mutta lopulta hänen on palattava toiseen
maailmaan, jossa hyvä ja paha käyvät viimeiseen taisteluun. Adan salaisia maagisia voimia
tarvitaan!
Salamat sinkoilevat ja tulipallot lennähtelevät maailmoja halkoen ennen kuin Syvyys saa
omansa. Mutta kenet?
Kauhein asia tapahtuu: syvyyteen joutuu aivan
väärä velho, Calis, Adan isä. Hänen vaimonsa
Auti syöksyy arvelematta Caliksen perään juuri kun Syvyys sulkeutuu. Hän onnistuu viemään
Caliksen savuavan ja kuolleen ruumiin mökilleen, mutta ei pysty herättämään miestään
henkiin. Hän yrittää kutsua tytärtään, mutta tämä on kiinni toisen maailman asioissa ja kestää
kauan ennen kuin hän pelmahtaa paikalle. Mutta onko silloin jo liian myöhäistä? Ja kuinka pieni tyttö voisi auttaa?
Suomessa asuva, mutta amerikkalaiseen fantasiakirjallisuuden hyvin perehtynyt nuori kir24
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joittaja on luonut fantasiakirjan, joka kunnioittaa vanhoja perinteitä. Kaikki hyvän voimat
keskittyvät pieneen lumityttö Adaan. Hänellä
on voimia, joita hän ei itsekään tunne, varsinkin kun hänen äitinsä Auti koettaa kaikin keinoin salata asian tyttäreltään tätä suojellakseen. Hän on pieni vain tämänpuoleissa, tuonpuoleisessa hän on jo aikuinen, jolla on toinen
nimikin: Lieko. Hänen paras ystävänsä tuolla on
lohikäärme Loki, joka lennättää hänet seikkailusta toiseen.
Edessä on viimeinen taistelu, mutta ilman Calista siitä ei tule voitokasta. Ei auta kuin yrittää
mahdotonta!
Miekan suojelijan kirjoittaja Con Troller haluaa
varjella itseään ja kirjoittaa nimimerkillä, koska
ei halua julkisuutta. Hänelle riittää kirjojen kirjoittaminen! ”Sam doah, sat Zada!”
Miekan suojelija
196 sivua
koko: 145 x 210 mm
kovat kannet
nidottu
pyöristetty selkä
ISBN 978-952-69707-2-1

Juuri ilmestyneet
Valkoinen kuolema - Murha hoitokodissa
Sotaveteraani Elmeri on joutunut muuttamaan
hoitokoti Kuusenoksaan. Siellä sattuu outoja
sydänkohtauksia, joissa ei kuitenkaan näyttäisi olevan mitää väärää – kunnes Elmeri yritetään myrkyttää! Hän saa riistettyä myrkyttäjältä valkoista ainetta sisältävän ruiskun ja soitettua KPR:n Iiris Varkialalle, joka ryntää paikalle
aina rauhallisen mutta kylmähermoisen poliisikoiransa Natson kanssa. Jos Natsoa ei olisi, monelle Elmerin ystävälle saattaisi käydä huonosti.
Ja jos murhaajan sunnitelmat toteutuisivat, valkoinen kuolema uhkaisi kaikkia hoitolaitoksissa
eläviä.
Valkoinen kuolema
- Murha hoitokodissa
200 sivua
koko: 145 x 210 mm
kovat kannet
nidottu
ISBN 978-952-7488-00-3

Enkelten talo
Kuntoutuskodin johtajan mielestä he kaikki olivat enkeleitä, hänen enkeleitään! Ja heidän puolestaan hän oli valmis tekemään mitä vain, koska heitä hän rakasti.
Erityisen paljon silloin kun he tekivät pahojaan.
Hänen oma enkelinsä saapui harrikalla, eikä mikään ollut enää entisensä. Veljeskuntakin sai
vaipua unholaan, erityisesti hänen entinen miehensä! Ehkä Veljeskunnan olikin tullut aika hajaantua.
Enkelten alo
228 sivua
koko: 145 x 210 mm
kovat kannet
nidottu
ISBN 978-952-7488-02-7
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Olavi Koivukangas Turun Kirjamessuilla.

Olavi Koivukangas täytti 80 vuotta 12.11.2021.
Juhlan kunniaksi ilmestyi hänen kirjoittamansa sukutarina, joka julkistettiin Koivukankaan vanhassa sukutalossa. Olavi Koivukangas on sukutilan 15. isäntä. Takakannessa sanotaan hyvin koivukangasmaisesti, että kirja
on omistettu tuleville sukupolville. ”Ellet tiedä, mistä olet lähtöisin, et tiedä kuka olet ja
minne olet menossa”

www.ok-kirja.fi
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Siirtolaisten asialla
Pohjalainen sukutarina nyt luettavissa
Häjyjen jälkeläinen Olavi Koivukangas on nykyään kirjailija ja kustantaja
mutta hänet tunnetaan ja muistetaan Siirtolaisinstituutin perustajana ja
pitkäaikaisena johtajana. Nyt tapaamme harvinaislaatuisen miehen!
Teksti: Ali Kinnunen

O

lavi Koivukangas on vahvimpia ja erikoislaatuisimpia miehiä, joita olen
koskaan tavannut. Hän ei esimerkiksi ujostele sanoa, että on häjyjen sukua, vaan kertoo että pitääkseen kuuman verensä kurissa hän on melkein koko ikänsä harrastanut moukarinheittoa. Siinä sitä on nykyajan miehenvastusta turvallisessa muodossa.
Kilpailu-ura muuten jatkuu!
Hieman minua kouraisi sydänalasta, kun luin
juuri ilmestyneestä sukutarinasta, että Olavi on
varannut itselleen ja vaimolleen hautapaikat
sukunsa hautausmaalta. Hän on suunnitellut
alaueelle upean hautamuistomerkin, jonka jalustana on Karjalan punainen marmori ja päällä
mustasta spektroliitistä tehty maapallo kuvaamaan siirtolaisuutta. Samanlainen muistomerkki on myös Olavin ja hänen vaimonsa haudalla.
Se paljastettiin 2016, kun oli kulunut 100 vuotta Olavin isän ja äidin syntymästä. Muistomerkkiin on kaiverrettu valmiiksi nimet, ainoastaan
päivämäärät puuttuvat!
Olavi Koivukangas on tottunut nopeisiin ratkaisuihin. Hän oli vielä nuori aviomies, kun hän
sai tiedon että Australiassa etsittiin hyvää pohjoismaista ihmistä tekemään väitöskirjaa siirtolaisuudesta. Hän kävi kielikokeissa ja tuli valituksi, omasta mielestään ehkä siksi että hän
oli tehnyt pro gradunsa amerikansuomalaisten
suhtautumisesta Suomeen toisen maailmansodan aikana. Ja niin nuoripari matkusti Sydneyhin laivalla kieltä ja brittiläistä kulttuuria oppiakseen.
Väitöskirja syntyi melkein ennätysajassa ja
kolmen ja puolen vuoden kuluttua pariskunta
saattoi palata kotiin tuomisinaan muun muassa hieno urheiluauto, joka oli ostettu hammaslääkärivaimon ansioilla. Myös perhe oli kasva-

nut tyttärellä.
Olavi pääsi professori Niitemaan assistentiksi
Turun yliopistoon. Mieli teki omaa virkaa, mutta sitä ei tahtonut löytyä. Työpaikka piti luoda!
Näin syntyi Siirtolaisinstituutti, jossa mukana
olivat kaikki maamme yliopistot, kolme ministeriötä sekä monia yhteistöjä kuten Väestöliitto ja Suomi-Seura, kaikkiaan 23 organisaatiota.
Australiassa tehty väitöskirja tuntui joidenkin
mielestä hieman erikoiselta ja niinpä pohjalainen veri kuohahti sen verran, että Olavi päätti
väitellä myös Suomessa. Hän lienee vieläkin ainoa suomalainen, jolla on väitöskirja Suomesta
ja Australiasta.
Olavi palveli Siirtolaisinstituuttia 35 vuotta ja
viisi kuukautta ja tuli tunnetuksi kautta maailman. Matkustelua oli paljon ja seikkailuja jos
jonkinmoisia, mutta kaikesta selvittiin. Erityisen hyvin tämä pohjalainen muistetaan Turussa, jossa hän vieläkin asuu talvisin. Kesät menevät pääasiassa sukutilalla, joka on nykyisin hänen omistuksessaan.
Moni asia on muuttunut, mutta jotkin asiat
ovat pysyneet kuten avioliitto Pirjon kanssa ja
siirtolaisuuskipinä, joka on huomattu myös kotimaamme ulkopuolella. Hän on toinen suomalainen, joka saa käyttää nimensä perässä kirjaimia AM, Australia Medal. Toinen on presidentti Martti Ahtisaari. Vuodesta 2002 lähtien hän
on saanut käyttää myös professorin arvonimeä,
sen myönsi presidentti Tarja Halonen.
Olavi Koivukangas on ollut eläkkeellä 11 vuotta. Hänen ei ole koskaan tarvinnut miettiä, mitähän sitä oikein tekisi. Sukutilan kunnostaminen on vienyt oman aikansa mutta vähintään
yhtä rakas harrastus on ollut kirjoittaminen.
Seuraavilla sivuilla esitellään Koivukankaan kustantamia tai kirjoittamia kirjoja.
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KUSTANNUS AARNI
Kustannus Aarni on pieni yleiskustantamo, joka toimii Kouvolan Kuusankoskella.
Kustantaja Pasi Luhtaniemi kirjoittaa että toimintaa ohjaa motto ”kirjoja historiasta, nyky-Suomesta ja mahdollisista maailmoista.” Kustannusohjelmassa korostuu
luonto: marraskuussa 2020 päättyneen Minä ja metsä -kirjoituskilpailun voittajatekstit kertovat samaa tarinaa kohtalonyhteydestä luontoon.
”HISTORIA”

K

ustannus Aarnin toiminnassa Suomen historialla on ollut aina keskeinen osa. Tietokirjoissa kustantamon käyntikortteja ovat laajat neliväriteokset Seili – Elon kirjoa
(2020) sekä Woikka – Voikkaa – Synty ja elinkeinoelämä (2021). Tutustu vaikkapa
niistä ajankohtaisimpaan Tähtilinnoituksen talot – elämää historiallisessa Haminassa
(2021)
Historia korostuu myös Aarnin oppi- ja kaunokirjoissa. Ensimmäinen oppikirja Tutki ja tulkitse –
Alakoulun historia I-II (2018-2019) on jo kovassa käytössä suomalaisissa kouluissa.
Romaaneissa Lars Strangin kaksi historiallista romaania Yhteen taotut (2016) ja Pohjanpolku
(2018) ovat löytäneet varsinkin Pohjanmaan alueella ihmisten kirjahyllyihin. Lähihistoriaan liittyvät Pentti Salmelan Sankareita ja sankareiden varjoja (2020) sekä Pauli Loikkasen Piirtäjä (2019)
sekä uusimpana Selma Kaasisen Araukaria (2021).
”NYKY-SUOMI”
Aarnin julkaisee vuosittain kiinnostavaa uutta kotimaista proosaa. Minä ja metsä -kilpailun ensimmäsenä sadonkorjuusyksynä 2021 julkaistiin Silja Vuorikurun huima lapsuudenkuvaus Kultalintu, mustasulka. Siljaa ja Kultalintua on sittemmin viety suomalaisessa mediassa. Katso esimerkiksi Yle Arenasta Flinkkilä – Kellomäki 9.4.2022.
Syksyllä 2022 julkaisemme saman kilpailun toisen voittajan, Pirjo Kelan teoksen Mielimetsä.
Teos antaa lyhytproosan keinoin noin 150 suomalaisen kertoa oman ajatuksensa metsästä. Nuorin kertoja on 4-vuotias, vanhin 96-vuotias. Teoksen kuvituksena on taiteilija Anu Paljärven upeat akvarellit ja hiilityöt.
”MAHDOLLISET MAAILMAT”
Fantasia, spefi ja tieteiskirjallisuus ovat genrejä, joissa taru törmää aina todellisuuteen, ja siinä vaiheessa lukijaa alkaa usein ottamaan vatsanpohjasta. Aarnin spekulatiivinen fiktio on aina yhteiskunnallista.
Keväällä 2022 Aarnilta ilmestyy – jälleen Minä ja metsä -kilpailun satoa, Anne Martinin rankan
ajankohtainen dystopia/fantasiaromaani Kallioon piirretty laulu. Kirjan lumoavan kauniin kansikuvan on piirtänyt Noora Jantunen.
Aarnin kirjat eivät vanhene – tutustu vaikka Karoliina Heinolan Kauhunovelleihin vuodelta 2019.
Hitonhauta ja muita puolielävien kohtaloita sijoittui vuoden 2020 Tähtivaeltaja -kilpailussa viiden
finalistin joukkoon.
Huom! Aarnin sivuilta pääsee kirjojen pitkiin esittelyihin. Siellä on myös tietoa kirjailijoista ja
monia videotervehdyksiä, kannattaa käydä katsomassa.

www.kustannusaarni.fi
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TÄHTILINNOITUKSEN TALOT

T

ähtilinnoituksen talot – Elämää historiallisessa Haminassa on kirja Haminan linnoitusmuurien sisälle rakennetusta ympyräkaupungista, sen vanhoista taloista ja vuosisatoja
sitten eläneistä ihmisistä. Tuli tuhosi Haminan historiallista keskustaa Ruotsin ja Venäjän
rajasodissa ja 1800-luvulla kolmessa tuhoisassa kaupunkipalossa. Osin uudelleen vanhalle kivijalalle rakennetut talot loivat nykyisen kerroksellisen empirekaupungin.

Hamina oli yksi Pietari Brahen 1650-luvulla Suomeen perustamista kaupungeista. Ruotsi perusti
tuolloin kaupunkeja kaupallisesti ja sotilaallisesti keskeisille paikoille, hyvien kulkuyhteyksien varsille. Aluksi niin sanottuna maakaupunkina aloittanut Hamina sai 1723 ns. tapulikaupunkioikeudet.
Oikeuksien myötä kaakkois-Suomen merenrantakaupunki kasvoi nopeasti porvarien kaupungiksi,
jonka kansainvälistyi voimakkaasti vielä 1800-luvulla.

Tähtilinnoituksen talot -teos on Haminan Wanhat talot ry:n yli neljä vuotta sitten aloittama kirjahanke. Noin 300-sivuinen neliväriteos esittelee Ainutlaatuisen kaupungin myrskyisää historiaa
”Ryssän ja Ruotsin rajalla”, talo kerrallaan.
Kirjan kirjoittajat ovat historiantutkija Janne Asplund, arkkitehti Teiju Autio, tutkija Ilkka Kaskinen
sekä projektin johtajana Haminan Wanhat talot ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja Matti Parpola.
Kirjan toimitus Pasi Luhtaniemi, taitto Salla Bedard.
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KALLIOON MAALATTU LAULU
”Ei se ollut isäjumala, joka veisti kasvot kallioon. Se oli lahja hänen rakastajattareltaan.” (Ilta, 1200 eaa.)

O

livia on elänyt koko elämänsä luonnon keskellä, kivisten kasvojen kaitsevan katseen
alla. Eletään aikaa, jossa maailma niin kuin me sen tunnemme on muuttunut lähes
asuinkelvottomaksi, ja valtaa pitävät mystiset koneenkaltaiset olennot. Pieni ihmisyhteisö on etsiytynyt turvaan syvälle metsään.

Postapokalyptinen, fantasiaelementeistä ammentava sukupolvitarina on puheenvuoro metsien ja
ihmisoikeuksien puolesta.
Teos ilmestyy 28. toukokuuta. Kirja nyt ennakkotilaajille erikoishintaan 25e + lähetyskulut 5e
320 sivua, kovakantinen. Kannen suunnittelu: Noora Jantunen
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METSÄN TUMMA HEHKU
Silja Vuorikuru: Kultalintu, mustasulka

”

Viimeisenä aamuna herään verkkaan, koska valoa ei ole. Helmikuun alussa aurinko käy taivaalla vain kylässä.”

Silja Vuorikurun esikoisromaani Kultalintu, mustasulka soi kuin runo keskellä karkeaa
proosaa. Kirja kertoo riipaisevan tarinan kahdeksanvuotiaasta Iiriksestä, joka joutuu elämään läpi äitinsä yhtäkkisen kuoleman. Iiris alkaa sanoittaa tapahtunutta mielikuvituksessaan, ja
sadut kasvavat osaksi hänen maailmaansa. Satujen äidittömät tytöt Lumikista Tirlittaniin kulkevat Iiriksen rinnalla.
Kultalintu, mustasulka kertoo äidittömän Iiriksen kasvutarinan aikuisuuden kynnykselle asti. Runo
ei katkea eikä taitu, vaikka myrskyt jatkuvat.
”Metsä hehkuu tummana ja tiheänä, se syntyy takapihamme rajalla. Ryntään päätä pahkaa suojeluspuiden katveeseen, kiirehdin kätkevän kivikon syliin, kyyristyn lehdettömien pensaiden taakse. Tiedän,
että tämä metsä pystyy piilottamaan minut.”

Silja Vuorikuru
Silja Vuorikuru on helsinkiläinen kirjallisuudentutkija ja
filosofian tohtori, joka työskentelee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla. Hän on aiemmin julkaissut kirjailijaelämäkerran Aino Kallas – Maailman sydämessä (SKS, 2017), joka käännettiin myös viron kielelle (Varrak 2018).
Kultalintu, mustasulka on yksi Kustannus Aarnin vuonna
2020 järjestämän Minä ja metsä -kirjoituskilpailun kolmesta voittajatekstistä.
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SEILI – ELON KIRJOA
”Ensimmäinen kokonaisvaltainen esitys Seilin saaresta”
(professori Ilari Sääksjärvi, Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö)

S

eili – Elon kirjoa on Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen emeritus professorin Ilppo Vuorisen monitieteinen puheenvuoro Saaristomeren tutkimuksen puolesta.
Kirja on elämysmatka Suomen ehkä tunnetuimman saaren 400-vuotiseen historiaan.
Se on kutsu tutkimaan sitä elon kirjoa, diversiteettiä, jonka osa myös ihminen on aina
ollut.

Seili – Elon kirjoa uskoo tieteen kykyyn tuottaa käyttöömme oikeaa tietoa kansantajuisesti ja jopa viihdyttävästi. 180-sivuinen neliväriteos ei välttele vaikeitakaan aiheita Itämeren nykytilasta
1700-luvun mielisairaanhoitoon, mutta samalla se tarjoaa myös ratkaisuja. Vaikutamme omilla valinnoillamme, mitä meille ja ympäristöllemme tapahtuu.
”Se täyty niin tarkka olla siin, et tiätä se merenpohja laadu ja viäl ilmanki laadu, … viäl ilmanpaineenki.” (Ossian Kuusinen, Kustavilainen kalakauppias)
Seili – Elon kirjoa -teos on tuotettu yhteistyössä Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön kanssa.
Se on elämysmatka Seilin saaren monivaiheeseen historiaan. Tuo matka on kirjaimellisesti kurkistus ruohonjuuritasolle, tutkimaan ympäristöömme ja omaa historiaamme.
Ihminen on muokannut vuosisatojen ja -tuhansien ajan Seilin saarta. Ensin hän saapui sinne kalastajana, kauppiaana ja maanviljelijänä. 1600-luvulta lähtien hänet tuotiin saareen usein väkisin:
1619 perustetun leprasairaalan potilaat vaihtuivat 1800-luvulle tultaessa mielisairaiksi. Saarella on
pidetty myös ainakin yhtä poliittista vankia.

36

ARAUKARIA
Selma Kaasinen

N

uori tutkija Ronja herää vahvasta kipulääkekoomasta valkoisessa sairaalahuoneessa. Mieli on tokkurainen ja sumea, eikä ruumiskaan tunnu omalta. On
kuin kehoa peittäisi vieras iho siellä, missä sitä pääsee varovasti tunnustelemaan, eikä sen suhteetkaan tunnu oikeilta. Mieli ei suostu muistamaan, miten tähän on
tultu, eikä asiaa helpota, että vanha äiti touhottaa jotakin kukkien kanssa. Viimeksi Ronja muistaa ajatelleensa englanniksi, huutaneensa kauhusta englanniksi, ja nyt hän kuulee äitinsä visertävän pohjois-karjalaa.
Araukaria vie lukijan huimalle matkalle niin Yhdysvaltojen yliopistomaailmaan kuin Australian New South Walesiin, seudulle, joka on tullut tutuksi viime vuosien uutiskuvien laajoista metsäpaloista. Araukarian mantereita yhdistää tuli ja sen
kaiken tuhoava voima.
Araukaria on klassinen lukuromaani ihmisen hyvyydestä ja
pahuudesta, petoksesta ja sen paljastumisesta, rakkaudesta,
surutyöstä ja – lopulta – ajan parantavasta voimasta.
Selma Kaasisen Araukaria on romaani, joka olisi voitu yhtä
hyvin kirjoittaa heti englanninkieliselle yleisölle. Kirjailija on
asunut pari vuosikymmentä Australiassa.
Tulen oranssia vuoden 2009 maastopaloista
Australiasta. kuva: Selma Kaasinen.
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