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Hyvät ystävät, saanen esitellä uuden 
kirjoihin ja kirjailijoihin keskitt yvän 
lehden Kirjan Ystävät. Se ilmestyy 
verkossa kahdesti vuodessa, ker-
ran keväällä, toisen kirjamessujen 

aikoihin syksyllä.  

Kirjan Ystävät antaa tilaa mielenkiintoisille kir-
joille, jotka muuten saatt aisivat jäädä lukijoitt a. 
Sellaisia kirjoja on vaikka kuinka paljon, mutt a 
niistä ei vain tiedetä. Tämä selvisi minulle kuin 
salamanisku Turun kirjamessuilla, joissa monen 
pienen kustantajan myyntipöydät notkuivat 
hyvistä kirjoista, mutt a joita monikaan ei tullut 
edes vilkaisseeksi.

Päätin tehdä asialle jotakin. Rupesin suunnitt e-
lemaan toinen toistaan näytt ävämpiä tempauk-
sia ja syöksyjä sosiaaliseen mediaan, mutt a mi-
nulle kävi kuten sille sadun hiirelle joka kissalle 
takkia ompeli. Ei tullut vlogia eikä  blogia – vielä! 
Tuli lehti! Muistin viisaat sanat, ”tee mitä par-
haiten osaat”.

Nyt ensimmäinen Kirjan Ystävät on edessäsi 
ruudulla. Se ei maksa mitään, eikä sinun tarvit-
se sitoutua mihinkään, riitt ää kun luet ja viih-
dyt. Jos jokin Kirjan Ystävissä esitelty kirja ru-
peaa poltt elemaan, voit ostaa sen kirjakaupas-
ta tai tilata kustantajan verkkokaupasta.

Kirjan Ystävät aukeaa linkistä, jota jaetaan kaik-
kiin sosiaalisiin medioihin ja kaikille alustoille. 
Myös sinä voit vapaasti jakaa Kirjan Ystäviä ke-
nelle ikinä haluatkin!

Pieni kirja – iso ilo

Haluan kutsua juuri sinut nautt imaan kanssa-
ni tästä ainutlaatuista hetkestä hyvän lehden ja 
hyvien kirjojen parissa. Sen verran voin kertoa 
itsestäni, ett ä olen tehnyt aikakauslehtiä koko 
ikäni. Olen kirjoitt anut lähes kaikkiin aikakaus-
lehtiin, avustanut monia asiakaslehtiä ja ollut 
suunnitt elemassa niitä. Monet lehtiuudistukset 
ovat tulleet tutuiksi.

Nyt vanhana miehenä rupesin kirjoitt amaan kir-
joja ja julkaisemaan toisten kirjoja. Ensimmäisi-
nä ovat ilmestyneet Naisten talo, Miekan suo-
jelija ja Murha Fiskarsissa. Juuri äsken painos-
ta tulivat Murha hoitokodissa ja Enkelten talo. 
Murha hoitokodissa jatkaa siitä mihin edellinen 
dekkari jäi, Enkelten talo kertoo hoitokodista, 
jonka asukkaat ovat enkeleitä ainakin hoitoko-
din johtajan mielestä! Hän rakastaa heitä silloin 
kun he käytt äytyvät hyvin mutt a vielä enem-
män kun he käytt äytyvät huonosti! Lukemisiin! 

Ali Kinnunen
Päätoimitt aja
Kirjan Ystävät

Tule kirjan ystäväksi

Kustantaja, kirjailija – haluatko mukaan? Ota yhteytt ä kinnunen.ali@gmail.com

kirjan  ystÄvÄt     
Maksuton verkkolehti, ilmestyy kahdesti vuodessa

Päätoimitt aja: Ali Rauno Kinnunen
Julkaisija: Kirjan Ystävät / Arcadic viihdetuotanto oy

Sähköpostit: kirjanystavat@arcadic.net tai kinnunen.ali@gmail.com
Osoite: Tiimalasintie 1 B 19 02330 Espoo

(tapaamisista on sovitt ava etukäteen)
puhelin: 040 568 8148

www.textix.net
ISSN 2814-4872



Tässä numerossa

   3

Pääkirjoitus .....................................................2
Sisältö ..............................................................3
Maailman pienin kustantamo ......................4
Kustannus Linna
Näyte Apostoli-tarinasta
Anne kuuli kirjojen kutsun ...........................8
Kustannus Huippu, Anne Kilpi
Esittelyssä viisi Huipun kirjaa
Uutta fantasiatarinaa .................................. 13
Haltian tarina Taru Haimin kertomana
Pitkä tie kirjailijaksi ..................................... 17
Textix Kustannus, Ali Kinnunen
Esittelyssä Textixin kirjoja
Siirtolaisten asialla ......................................26
OK-kustannus, Olavi Koivukangas
14 kirjan esittely
Kustannus Aarni ...........................................32
Kaiken alku on historia

 33333333333333333333333

Anne Kilpi kääntää ja kustantaa saksalaista kirjalli-
suutta. Hän on saanut oman hyllyn suureen tampere-
laiseen kirjakauppaan ja suosittelee mallia kaikille.

Pasi Linna pyörittää ”maailman pienintä kustanta-
moa” kaukana kaikesta. Taru Haimi puolestaan piir-
tää taruolentoja ja kirjoittaa heistä tarinoita.



Maailman pienin 
kustantamo?

Teksti: Pasi Linna

Syksyn ja alkutalven messujen ja myy-
jäisten yhteydessä olen tullut mai-
nostaneeksi Kustannus  Linnaa maa-
ilman pienimpänä kustantamona. 
Tällainen on tietenkin yksi esimerk-

ki harhaanjohtavasta mainonnasta. Toki mai-
nostamisen pyrkimyksenä on ollut erott au-
tua muista pienkustantamoista, etenkin kaikis-
ta muista maailman pienimmistä kustantamois-
ta. Ja haetaan nimitt elyllä ehkä ymmärrystäkin 
sen vähän vaivaannutt avan ja kipeänkin faktan 
edessä, ett ä myyntipöytä satt uu olemaan vielä 
toistaiseksi pieni ja valikoimiltaan rajallinen.

Mainonnan harhaanjohtavuutt a vahvistaa se 
tosiseikka, ett ä Suomessa ja maailmallakin on 
lukuisia muitakin samanlaisia maailman pienim-
piä kustantamoita, yhden tai korkeintaan kah-
den miehen tai naisen nyrkkipajoja, jotka julkai-
sevat teoksen silloin tällöin harvakseltaan, eh-
kä jopa vuosien välein. Lisäksi Kustannus Lin-
nan pienuutt a reippaasti suurentaa vuoden 
2020 lopulla julkaistu Iso Kirja, Heikki K. Lyyti-
sen ansaitt ua arvonantoa yli kahdessakymme-
nessä mediassa ja     varsinkin lukijakunnassa saa-
vutt anut kultt uurihistoriallinen tieto/kaunokir-
jahybridi Terve Löyly, jonka toinen, täydennet-
ty ja korjatt u painos ilmestyi 2021. Terve Löyly 
on kaikin tavoin suuri, monessa mielessä isom-
pi kuin kustantajansa.

Rakkaudesta lajiin tätä tehdään. Kirjoitt ajana 
olen kulkenut pitkän tien lukioaikaisista aine-
kirjoitusonnistumisista Oriveden oppeihin, välil-
lä tyystin katkenneeseen tekemiseen ja sitt em-
min reippaasti keski-ikäisenä julkaistuun esi-
koisteokseen, 2022 julkaistavaan toiseen kir-
jaan ja muutamaan juuri nyt tekeillä olevaan. 

Mutt a enemmän kuin kirjoitt aminen, elämää ja 
myös kustannustoimintaa on väritt änyt ja virit-
tänyt kaikki luett u; kirjallisuus ja kirjat tietenkin 
ylipäätään, mutt a myös fi losofi set ja kirjalliset 
aikakauslehdet, sanoma- ja nett ilehdet ja muut 
julkaisut, puhumatt akaan muista taiteenlajeista 
– musiikista, teatt erista ja elokuvasta sekä maa-
laustaiteesta kaikkine alalajeineen ja ilmentymi-
neen. Niidenkin seuraaminen ja tutkiminen on 
omanlaistaan lukemista.

Jo varhaisessa elämänvaiheessa allekirjoitt a-
neelle kehitt yi tämä riippuvuus, kirjallisuuden 
addiktio. Paljon myöhemmin, joko silkkaa kut-
sumustani tai sitt en vain järkiäni (tätä suures-
ti epäilen!), päädyin toimijaksi alalle, missä luke-
minen ei ole pelkästään hyve, vaan myös vält-
tämätt ömyys. Lopputulemaa voisi ajatella perä-
ti siunaukselliseksi, jos olisi senkaltaiseen ajat-
teluun taipuvainen...

No, on kaikessa omat vastuksensakin. Huonoja 
päiviä tulee ja menee, niitä on joskus       peräkkäin 
ihan jonoitt ain. Ja tekemisistään soisi jotakin 
jäävän myös viivan alle, kaikesta intohimoisuu-
desta ja kutsumuksellisuudesta huolimatt a... 

Mutt a silti: heitt äytyä kokonaan uusiin ja uu-
denlaisiin teksteihin ja näkemyksiin; havainnoi-
da sitä, millaista voi rajoja rikkova kirjallisuus 
rikkaan perinteen ohella olla; törmätä moninai-
siin, ennennäkemätt ömiin typografi oihin ja nii-
den tarjoamiin villeihinkin ratkaisuihin; kaikki 
tämä kehitt ää näkemystä kirjallisuudesta ja ri-
kastutt aa samalla koko elämää. Tajunta laaje-
nee.

Konkreett isimmin pieni kustantamo kokee ja 
potee pienuutt aan kirjojen markkinoinnissa. 
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Isojen kustantamoiden kokosivumainosten kal-
taiset panostukset ovat tietenkin poissuljett uja 
taloudellisista                     syistä.  On  Kustannus  Linnakin 
toki lehtimainoksia julkaissut, valikoiden ja ta-
louden niukkoja reunaehtoja nöyrästi noudat-
taen. Kirjoja on yritett y saada yleisempään tie-
toisuuteen myös nett imainoksin mm. faceboo-
kissa ja instagramissa, ja on saatukin. Kyllähän 
tämmöinen mainostaminen huomiota ja peuku-
tuksia saa. Juurikaan se ei lisää myyntiä.

Markkinointikanavia ja markkinointiin liitt yvää 
ammatt imaisuutt a pienikin kustantamo tarvit-
see. Ihan erityisesti markkinointia kaipaa ni-
menomaan pieni kustantamo. Tässäkin kah-
den nyrkin pajassa on joutunut ja päässyt taipu-
maan moneen ja opett elemaan jatkuvasti uutt a, 
mutt a ajankäytön optimoinnin ja riitt ävyyden 
kannalta olisi kirjantekohommissa tilausta sel-
laiselle, joka  ott aisi markkinoinnin hoitaakseen. 
Sitähän voisi duunata sillai keikkaluontoisesti, 
viraabelihommana? Tarjouksia otetaan vastaan 
siinä missä käsikirjoituksiakin.

Kirjanteko kaikkinensa on sen kaltaista salatie-
dett ä, ett ä alaa tuntematt oman on hankala läh-
teä asiaansa edistämään, ainakaan ilman ulko-

puolista apua. Tässä mielessä Kustannus Linnaa 
on  kohdannut suuri onni: lähimpiin toimijoihin 
kuuluu alalla yli 30 vuott a toiminut kirjanteon 
huippuammatt ilainen Kalle Aarikka, kaikista pa-
ras taitt aja ja suunnitt elija. Kallen verkostunei-
suuden ansiosta olemme päässeet myös yhte-
yksiin sellaisten toimijoiden ja yhteistyökump-
paneiden kanssa, joita emme olisi luultavasti it-
se tulleet koskaan löytäneeksi tai ajatelleeksi-
kaan.

Myös vaimoni työpanos kirjojen kuvitt amisessa 
ja suunnitt elussa ja etenkin elegantt ien myynti-
pöytiemme rakentumisessa näytt äviksi ja toimi-
viksi on ollut korvaamaton – mikä tarjoomusten 
moninaisuudessa ehkä menetetään, saadaan se 
paljolti takaisin pöytien ja asetelmien tyylikkyy-
dessä. Oman lisäarvonsa sekä myyntiartikkelei-
hin ett ä pöytien aistikkuuteen tuovat Sarin  tai-
deteokset, korut ja käsityöt.

Kustannus Linnan yhteydessä tuleekin puhua 
aina ”meistä”; yhden ihmisen yritykseksi Kus-
tannus Linna tekee ällistytt ävän runsaasti tii-
mityötä. Meitä työntekijöitä on samassa tilassa 
koolla välillä jopa epäilytt ävän paljon. Ehkä tä-
mä  on ihan  yleistä  yhden  ihmisen yrityksissä 
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ylipäätään, muillakin aloilla. Ainakin Kustannus 
Linnalle verkostoituminen ja alihankkijat ovat 
vältt ämätt ömiä hyveitä.

Rakkaudesta lajiin, kuten sanott u. Näinä muu-
tamina vuosina, kun Kustannus Linna on ollut 
olemassa, olen huomannut, ett ei rakkaus ole 
tekemisen myötä ainakaan vähentynyt – entis-
tä riippuvaisemmaksi olen tullut kirjallisuudesta 
ylipäätään, ja nimenomaan itse luetusta, fyysi-
sestä esineestä, itse kirjasta. En näe itseäni (niin 
kauan kuin kädet jaksavat sivuja käännellä ja 
silmät näkevät) kuuntelemassa äänikirjaa, enkä 
usko, ett ä tulee sellaista iltaa, ett enkö ott aisi yh-
tä, kahta tai                   kolmea kirjaa yöpöydälle vierelleni 
ja suurella mielihalulla alkaisi tahkota tekstiä, 
kunnes silmät lurpahtavat.

Kirjallisissa mieltymyksissä on tultu lukion aikai-
sista ihastuksista (Veikko Huovisesta Baudelai-
ren Pahan kukkiin) Kiven, Meren, Hyryn ja Saa-
rikosken kautt a suomalaisen nykyrunouden ja 
esseistiikan rohkeisiin naisiin ja miehiin, tähän 
tiett yyn poesialaisuuteen. Uudet runo- ja essee-
kokoelmat ovat tietenkin myös Kustannus Lin-
nan mielenkiinnon kohteena, siinä missä kaik-
ki muukin suomenkielinen kirjallisuus. Tekstejä 
saa ja kannatt aa laitt aa tulemaan kaikilta kirjal-

lisuuden laidoilta ja ihan keskeltäkin. Todetaan-
han mainoslauseessakin: Kustannus Linna pam-
fl eteista epiikkaan, luontokuvista lyriikkaan, ja 
genrerajoista viis.

Meitä yhdistää tämä suomemme kieli. Monen 
mielestä se on henkitoreissaan, mutt a kyllä sillä 
on  täydet mahdollisuudet säilyä elävänä ja tuo-
reena; niin kauan se säilyy ja kehitt yy, kun jak-
setaan luoda uutt a ja kunnianhimoista suomen-
kielistä tekstiä – kirjoitetaan suomea, jota sitt en 
suomeksi     luetaan. Ylläpidetään kielen taitoa ja 
parhaimmillaan uusinnett aan sitä.

Annetaan kielen kehitt yä. 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 kirjoitt amaan.

Paitsi ett ä saamme lukemisistamme parhaas-
sa tapauksessa syvää nautintoa, on meillä toi-
mintojemme taustalla ja kielemme moninaisi-
na käytt äjinä myös tarve ja mahdollisuus seis-
tä suomen kielen puolustajina. Paljon kunniak-
kaampaa ja tervetulleempaa tehtävää on vaikea 
äkkiä    keksiä.

Lue katkelma 
Apostoli-kirjasta
seuraavalta sivulta!
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Teksti:  Pasi Linna

Ei siitä ole kuin kulkijaksi, sanott iin – 
päivitt äin mieleen juolahti jokin kau-
kainen määränpää, ja reissussa meni 
pitkään iltaan, kunnes tuli seuraava 
päivä, ja lapsi oli kuluillaan taas.

Nimi vääntyi Apostoliksi, alkuperäistä ei muis-
tanut kohta enää kukaan. Niukasta ravinnosta 
välitt ämätt ä poika kasvoi pikkulapsen mitois-
ta ulos, vauhtia tuli lisää ja matka joutui yhä 
kauemmas.

Vanhat puutalot ovat maisemassa vaatimatt o-
mia toteavia pisteitä, uudehko rivitalo taas kuin 
huutomerkki pitkulaisen muotonsa ja uusaikai-
suutensa vuoksi. Vanhan ystävän ovessa lukee 
Auer,     ei enää Ikonen, ja oven avaakin vieras  nai-
nen, eläkeikäinen hyvinkin, niitä sellaisia ikänsä-
kauniita,  jollaisia joskus näkee. Herennyt hyvä-
mieli lakastuu, mutt a kertoo hän asiansa tiett y 
tällekin, niinkuin on tuhannet kerrat kertonut 
muille, eleett ömästi ja koneellisesti. Aina se tu-
lee tehdyksi, onhan olemassa jonkin promillen 
mahdollisuus ett ä ihminen kiinnostuu.

Rouvan kohdalla kun näin tapahtuukin, hän 
yllätt yy ja tempoo reppua selästään, pyydellen 
samalla anteeksi riisumiseen kuluvaa ajanhuk-
kaa: hän ei ole ajatt elematt omuutt aan kunnol-
la valmistautunut. Rouva uskoo hyvinkin jaksa-
vansa vielä yhden repun riisumisen verran; us-
koo omaavansa aikaa tässä maailmassa sen-
tään sen verran, ett ei sitä yksi repun riisuminen 
loppuun kuluta.

Hän availee hihnoja ja uskoo taivahan todeksi 
sen, ett ä rouvalla on edessään kymmenet   vuo-
det laadukasta ja antoisaa ja mukavaa elämää, 
yhtään ylimääräistä minuutt ia ei kuitenkaan 
toivoisi siitä kuluvan repun riisunnan seuraami-
seen viimaisessa oviaukossa.

Rouvan ott aessa taka-askeleen hän kiroaa it-
semielessään. 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 lehteil-
tyään rouva hihkaisee ja kääntyy huoneistoon 
päin, kailott aa.

Oviaukkoon ilmestyy kumara, kaljuuntunut, 
mahdott oman harmaa mies. Silmiinpistävää on 
miehen huomatt ava pituus, jonka kumaruus 
huonosti peitt ää. Harmaa värikään ei sellaise-
naan, pelkkänä taustankaltaisena ominaiskuul-
tona säily, vaan tunkee esiin koko täyteläisessä 
ja miltei hurmaavassa harmaudessaan.

Mitäpä tuosta, meitä on kaikenlaisia, tuollai-
siakin.

– Nämä ovat samoja, rouva sanoo.
Mies tuijott aa ensin rouvansa olkapään yli, sit-

ten ryhtiään kohennett uaan tämän pään ylitse. 
Helposti huomaa, ett ä päälaki poks kolahtaa vä-
liovenaukon yläkarmiin, jos mies yhtään enem-
pää suoristaa vartt ansa, eikä ole vieläkään täy-
dessä mitassaan.

Silmätkin ovat miehellä tasaisen harmaat. Hän 
katsoo takaisin ja ajatt elee, ett ä kun kaksi van-
haa tällä lailla vahtaa, ei ole tarpeen hievahtaa. 
Nuoremmat mieluummin väistävät – tilanteessa    
on helposti haastett a tai uhkaa. Nyt vain katso-
taan ja harkitaan, ehkä mitt aillaankin, mutt a 
pelkkä mitt ojen ott o mielessä, ei mikään haaste.

Mies sanoo, ja hän hätkähtää, asennoituneena 
niin, että tässähän vielä ollaan ainakin vähän ai-
kaa. Levollinen pysähtyneisyyden hetki kun 
äkisti menetetään, pitää itseään vähän kokoilla.

Mies puhuu, kuinka he aloitt ivat vastamuut-
taneina huoneistossa remontin ja huomasivat 
kupruja tapett eja irrotellessaan alle liimatut pa-
perit, satoja ja taas satoja liuskoja tekstiä, tari-
noita. Tutustutt uaan kirjoituksiin he ihastuivat 
niiden persoonalliseen omalakisuuteen ja tari-
noiden vetävyyteen. Tuskin koskaan he saisivat 
kuitenkaan kirjoitt ajaa selville, huoneiston enti-
nen omistajakin kuollut eikä perikunta halunnut 
asiaan mitään sanoa.

- Mutt a tässä te nyt olett e, rouva sanoo ja sä-
teilee.

APOSTOLI 
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Turun kirjamessuilla viime syksynä 
moni kiinnitti huomiota iloisenoloi-
seen reippaaseen naiseen, joka ja-
koi kirjanmerkkejä ohimeneville. Kir-
janmerkkejä!

Teksti: Ali Kinnunen

Merkissä luki: Lähdetään Meksikoon. 
Sieltä meitä ei löydä kukaan ja siel-
lä puhaltaa aina lämmin tuuli. 
Jos panen silmät kiinni, tunnen 

yhä lämpimän tuulen kutsun ja tiedän olevani 
turvassa minäkin.

Kirjanmerkissä mainostett iin Simone Buchhol-
zin kirjaa Mexikoring, joka valitt iin Saksan par-
haaksi dekkariksi 2019.
  Kirjan Suomen oikeudet omistaa ja sitä myy 
pieni Kustantamo Huippu, joka lupaa valloitet-
tavia lukuelämyksiä. Sen takana on tuo samai-
nen iloisenoloinen ja reipas nainen, Anne Kilpi.

Suurin osa Huipun julkaisemista kirjoista on 
alunperin saksankielisiä. Ei tarvitse olla Mensan 
jäsen tajutakseen ett ä kirjailijoiden ja kielen va-
lintaan on jokin järkeenkäyvä selitys. Anne Kilpi 
on kääntynyt kaikki kirjat.

Huipulla kävi onni

Anne on alkuperäiseltä koulutukseltaan äi-
dinkielen ja kirjallisuuden opett aja. Hänellä on 
myös saksankielen opett ajan pätevyys. Ope-
tett uaan muutaman vuoden maahanmuutt ajia 
Tampereen seudulla hän kuuli saksalaisen kir-
jallisuuden kutsun. Hän luki kielitaitoa ylläpi-
tääksen saksankielisiä kirjoja, vaikka  ei ajatel-
lutkaan ruveta saksanopeksi. Hän huomasi sa-
man kuin monet muutkin: saksankielistä kirjalli-
suutt a on käännett y suomeksi melko vähän.
”Entäpä jos minä, osaisinkohan”, hän miett i ja 
tuli siihen tulokseen ett ä osaisi. 

   - Siitä se sitt en lähti. Halusin lisäoppia ja py-
rin ja pääsin Tampereen yliopiston käännöstie-
teen laitokselle.
  Kahden vuoden lisäopintojen jälkeen Anne ei 
enää halunnut  palata opett ajaksi. Hän perus-
ti oman toimiston ja sai käännett äväkseen mo-
nenlaisia tekstejä nett isivuista tieteellisiin tutki-
muksiin.
  Kaunokirjallisuuden kutsu kuului yhä voimak-
kaampana,  Annen lukemat saksankieliset kirjat 
houkutt elivat häntä tartt umaan työhön. 
  Anne lähett i käännösnäytt eitä kustantajille ja 
pieni ihme tapahtui. Tammi ilmoitt i ett ä heillä 
olisi yksi kirja, jonka Anne saisi kääntää.
  Kun uusia käännöstöitä ei ott anut tullakseen, 
mutt a saksalaisen kirjallisuuden kutsu tuntui 
yhä voimakkaampana, Anne päätt i ott aa seu-
raavan askeleen. Hän perusti oman kustanta-
mon julkaisemaan juuri sellaista kirjallisuutt a 
kuin hän halusi. Näin syntyi Kustantamo Huip-
pu.
   Kävi niin kuin vain unelmissa voi käydä, An-
ne iski kultasuoneen. Simone Bucholz todella-
kin toteutt aa kustantamon ”huippu”-ajatusta ja 
edustaa uljaasti saksalaista dekkariperinnett ä.
Eipä ihme ett ä Anne hehkutt aa olevansa iloinen 
ett ä ryhtyi kääntäjäksi ja kustantajaksi. Pien-
kustantajan uraan on mahtunut myös niitä toi-
senlaisia hetkiä, mutt a kaikesta on selvitt y.
  - En kadu, ett ä ryhdyin tähän. Simone oli kim-
moke, nautin hänen teksteistään. Tämä on 
unelmatyö! 

Uusi löytö tulossa

Kirjailija Simone Buchholz vieraili äskett äin 
Tampereen-visiitillään Anna Paldarin Kirjakäve-
lyllä-podcastissa, ja haastatt elu on nyt kuunnel-
tavissa Huipun nett isivuilla.
  Eikä tässä vielä kaikki. Toinen kultajyvä on 
kypsymässä. Uusin Huippu-kirjailija Zoë Beck 
palkitt iin  Berliner Krimifuchs -palkinnolla tril-
leristään Paradise City. Palkinto on teokselle jo 
kolmas. Suomeksi nimellä ”Minun silmäni näke-

Anne kuuli 
kirjojen kutsun
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vät”  julkaistava tulevaisuustrilleri on voitt anut 
myös Saksan dekkaripalkinnon (Deutscher Kri-
mipreis) sekä parhaan poliitt isen jännityskirjan 
palkinnon (Politikkrimipreis). 
   Minun silmäni näkevät ilmestyy samoihin ai-
koihin kuin tämän lehden ensimmäinen nume-
ro. Tarkemmat tiedot löytyvät Kustantamo Hui-
pun nett isivuilta.
  - Kirja sijoitt uu noin sadan vuoden päähän tu-
levaisuuteen ja sen luoma kuva vaikutt aa hyvin-
kin mahdolliselta. Minusta se on hieno ja luke-
misen arvoinen kirja, Anne sanoo.

Mies ja kaksi hienoa koiraa

Kustantaja ja kääntäjä Anne Kilpi asuu Ylöjär-
vellä Mutalan kylässä miehensä ja kahden bel-

gianpaimenkoiransa kanssa. Mies on rakennus-
alan yritt äjä, kova lukemaan kuten Annekin. Toi-
nen koirista on musta, toinen ruskea.
  Annelle on ollut tärkeää asua ison kaupun-
gin lähellä, mutt a korona on saanut hänet ky-
symään, mihin hän isoa kaupunkia oikeastaan 
tarvitsee, ”mökki” voisi olla kauempanakin. 
Tunnen yhden toisenkin jolla on samantyylisiä 
ajatuksia ja monessa muussakin asiassa ajatuk-
semme näytt ävät kulkevan samanlaisia polkuja. 
  Moni toimitt aja haaveilee kirjailijan ammatista. 
Entä kääntäjä? Tai kustantaja?
  Anne Kilpi kieltää. Hän on aina tykännyt kir-
joitt amisesta mutt a ei ole edes ajatellut alkaa 
kirjoitt aa kirjoja. Toimitt aja hänestä melkein eh-
ti tullakin.

Kustantaja Anne Kilpi kotimaisemissaan.
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Saksalaisen kirjallisuuden puolesta

Saksankielinen kirjallisuus on jäänyt vähän si-
vuun meillä Suomessa mutt a ongelma on sa-
ma muuallakin. Kun Anne oli Saksassa kirjalli-
suusseminaarissa, jossa oli 25 maan edustajia, 
mieleen jäivät vietnamilaisen kääntäjän sanat: 
”Kaikki missä lukee Hitler, myy, muuten ei!”
  Yksi selitys voi olla ett ä kustantamoissa ei eh-
kä ole kovinkaan monta saksankielentaitois-
ta työntekijää, joka pystyisi perehtymää uusiin 
saksalaisiin kirjoihin. Niinpä kirjoja luetutetaan 
kääntäjillä ja pyydetään heiltä lausuntoa, kan-
natt aako kirjaa julkaista.
  - Saksaksi kirjoitetaan laadukasta kirjallisuutt a, 
niinpä soisi ett ä suomalaiset  pääsivät lukemaan 
kirjoja suomeksi.
  Vaikka Anne on saanut käännett äväkseen kul-
tajyviä, ongelmat ovat samoja kuin muillakin 
pienkustantajilla.
  - Kirjamyynti ei elätä, mutt a onneksi on apura-
hat, kiitos  niistä! Anne sanoo. 
  Häntä huolett aa kirja-alan keskitt yneisyys, ku-
ten  kaikkia. Kirjakauppojen hyllyille on vaikea 
saada pienkustantamon kirjoja, vaikka ne olisi-
vat kuinka hyviä. Viime vuosina ongelmista on 
onneksi puhutt u ja sosiaalinen media on täyn-
nä keskusteluja, joissa pohditaan kirjan tulevai-
suutt a. 
  Kustantamo Huipulla on käynyt onni myös 
tässä asiassa. Se on saanut oman hyllyn Tam-
pereen Akateemiseen kirjakauppaan! Sieltä löy-
tyvät kaikki Annen kääntämät ja kustantamat 
kirjat!
  Malli sopisi varmaan muuallekin. Vaikka kirja-
kauppa kuuluisikin ketjuun, se voisi ott aa myyn-
tiin paikallisen kirjailijan, kääntäjän tai kustanta-
jan teoksia lähiperiaatt eella. Lukijoita kiinnostaa 
nykyään kaikki lähellä tuotett u, mikseivät kirjat!
  Myös sosiaalinen media toimii ja levitt ää kir-
jojen ilosanomaa, esimerkkinä vaikka kirja-
gram-yhteisö tai Suomen dekkariseura, joka 
edistää ruumiin kultt uuria.

PS. Posket vähän punaisena joudun tunnusta-
maan, ett ä minullakin on nykyään kirjanmerkke-
jä. Jaoin niitä jo Jyväskylässä!

www.kustantamohuippu.fi 

Zoë Beck
Minun silmäni näkevät

Julkaisupäivä 31.3.2022

Sadan vuoden päässä tulevaisuudessa rannik-
koseudut ovat Saksassa hukkuneet veden al-
le, ja pandemiat verott aneet väkilukua. Elämää 
hallitaan algoritmeilla, lääketiede on kehitt ynyt 
huippuunsa, ja valtionhallinto päätt ää, mitä ih-
misille uutisoidaan. Sukujuuriltaan suomalainen 
Liina Järvinen taistelee vapaan tiedonvälityksen 
puolesta, mutt a yhtäkkiä yksi hänen kollegan-
sa kuolee ja samaan aikaan toinen joutuu vaka-
vaan onnett omuuteen. Kun Liinalle selviää, ett ä 
kummallakin oli työn alla eritt äin tulenarka ai-
he, hän ei voi jätt ää asiaa siihen. Minun silmäni 
näkevät on Saksan eturivin jännityskirjailijoihin 
kuuluvan Zoë Beckin ensimmäinen suomennet-
tu teos.
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Veit Heinichen
Kuolema odotuslistalla

Julkaisupäivä 15.10.2021

Italialaiskaupunki Triesten lähellä sijaitsee kau-
neusklinikka, jossa tehdään harmitt oman kau-
neuskirurgian ohella salaisia toimenpiteitä – 
kaikkea muuta kuin lain mukaisia. Kun yksi kli-
nikan lääkäreistä löydetään omalta pihaltaan 
silvott una, komisario Laurenti saa vainun lait-
tomasta elinkaupasta. Tutkintaa hankaloitt a-
vat Laurentin omaan toimintaan kohdistuvat 
syytökset ja perhe-elämän kiemurat. Kuolema 
odotuslistalla on Veit Heinichenin palkitun Ko-
misario Laurenti -sarjan kolmas osa.

Simone Buchholz
Mexikoring

Julkaisupäivä 15.9.2021

Hampurin Mexikoringillä tuleen sytytetystä au-
tosta löytyy bremeniläisen maahanmuutt aja-
perheen kadonnut poika Nouri, jota vanhem-
mat eivät enää tunnusta omakseen. Selvitt äes-
sään tapausta syytt äjä Chastity Riley ja hä-
nen työparinsa komisario Ivo Stepanovic jou-
tuvat perehtymään Libanonista saapuneiden 
klaanien elämään, johon kuuluu monenlaista ri-
kollista toimintaa. Rikostarinan rinnalla kulkee 
tarina Nourin ja Alizan salatusta rakkaudes-
ta. Mexikoring on Simone Buchholzin menes-
tyksekkään ja tyyliltään omaperäisen Chastity 
Riley -sarjan neljäs suomennos ja Saksassa il-
mestymisvuotensa parhaaksi dekkariksi palkit-
tu teos.

Kustantamo Huipun kirjoja
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Monika Helfer
Roskaväkeä

Julkaisupäivä 31.3.2021

Josef ja Maria Moosbrugger elävät lastensa 
kanssa itävaltalaisen vuoristokylän laidalla. En-
simmäisen maailmansodan alett ua Josef kut-
sutaan rintamalle, ja Maria jää yksin huoleh-
timaan lapsikatraasta. Muu kyläyhteisö on ai-
na suhtautunut köyhään perheeseen ja eten-
kin kuvankauniiseen Mariaan epäilevästi, ja kun 
Maria tulee raskaaksi, alkavat spekuloinnit sii-
tä, onko lapsi mitenkään voinut saada alkunsa 
Josefi n lomien aikaan. Syntyvä lapsi Grete on 
kirjailija Monika Helferin äiti. Itävallan rakaste-
tuimpiin nykykirjailijoihin lukeutuva, moninker-
taisesti palkitt u Monika Helfer kertoo koskett a-
vasti omasta isoäidistään ja ”roskaväeksi” kut-
sutun sukunsa vaiheista. Roskaväkeä on Moni-
ka Helferin ensimmäinen suomennett u teos.

Lucy Fricke
Tytt äret

Julkaisupäivä 30.10.2020

Ystävykset Martha ja Bett y lähtevät automat-
kalle, jonka tarkoitus on viedä Marthan kuole-
mansairas isä sveitsiläiselle eutanasiaklinikal-
le. Mutt a koska asiat – ja elämä varsinkaan – 
vain harvoin päätt yvät siten kuin on suunnitel-
tu, muutt uu päämäärä matkan varrella ja kol-
mikko päätyy Italian kautt a yksinäiselle Krei-
kan saarelle. Lucy Fricke kertoo terävänäköises-
ti ja huumoria ripotellen naisista elämänsä kes-
kikohdassa sekä isistä, jotka lähtevät liian var-
hain. Teos palkitt iin ilmestymisvuotenaan Sak-
sassa arvostetulla Baijerin kirjallisuuspalkinnol-
la ja sen pohjalta on tehty myös kansainvälinen 
elokuva.
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HaltiaLegenda on kirjailija ja kuvit-
taja Taru Haimin esikoiskirja. Se on 
suunnattu nuorille ja nuorille aikui-
sille ja on aihealueeltaan fantasiaa 
pienellä ripauksella kauhuteemoja. 

Kirjassa seurataan pientä ryhmää, jossa 
suurin osa on haltioita. Ryhmä lähtee 
kukin taholtaan selvitt ämään miksi 
vanhojen legendojen pahuuden olen-

not, Karkotetut, ovat yllätt äen liikkeellä maail-
massa. 

Kirjan tarinassa tasapainotellaan Unen ja val-
veen mailla. Avainsanoina ovat haltiat, sudet se-
kä unet. Muutamat lukijat ovat kertoneet kir-
jassa olevan hieman Taru Sormusten Herra-
maista tuntua. 

Haltialegenda on julkaistu Books on Deman-
din kautt a ja on saatavilla tilaustuott eena kus-
tantamon kirjakaupasta sekä myös monista 
tunneituista kirjakaupoista sekä printatt una et-
tä e-kirjana.

Katsaus päähenkilöön
Päähenkilö on 15-vuotias haltiapoika, Locien, 
jota kutsutaan myös Valkoiseksi sudeksi. Luon-
teeltaan hieman naiivi sekä utelias Locien läh-
tee matkaan parhaan ystävänsä ja soturinsa, 
Sildarionin, kanssa. Matkalla ryhmään tulee 
mukaan monenkirjavia persoonia eivätkä kaikki 
heistä ole hyvyyden olentoja vaan ehkä enem-
män tai vähemmän arvelutt avia.

Kirjailija ja kuvitt aja
Taru Haimi on jo varhaisesta lapsuudesta asti 
halunnut olla kirjailija ja kuvitt aja. Harmillisena 
esteenä matkalla on ollut vaikea lukihäiriö, mut-
ta kirja syntyi silti, vaikka aikaa se ott ikin. Inspi-
raatio on tullut foorumiroolipelistä, jota kirjailija 
ja hänen ystävänsä ovat pelanneet vuosia kah-
den voimin ja jatkavat vielä nykyisinkin. Koska 
Taru oman toiminimensä KaaoksenKorpin alla 

Uutta fantasiatarinaa 
haltioista ja unen maailmoista

tekee myös kuvituksia, ovat kansikuvat kirjassa 
myös hänen omaa käsialaansa. KaaoksenKorp-
pi -nimen alla on myös työstett ynä omakustan-
nesarjakuvaa ja seuraavakin isompi sarjakuva 
työnalla. KaaoksenKorppi kuvitt aa uusiseelan-
tilaiselle kirjailijalle E.K. Isaacsille Katt  Scallion 
lastenkirjasarjaa.

Tulevaisuudessa lisää kirjoja
Työstön alla on seuraavaksi fantasiatrilogia, 
jossa esiintyvät kirjailijalle eritt äin tärkeät hah-
mot aiemmin puhutuista roolipeliympäristöis-
tä. Näistä hahmoista ja kirjan maailmasta, joka 
myös tulee kirjailijan yhdestä omasta foorumi-
roolipelistä, on luvassa tulla mukaansa tempaa-
via. 

Ensimmäisen osan olisi suunniteltu valmistu-
van vuoden 2022 lopuilla. Pienenä paljastuk-
sena kirjan tarinasta on, ett ä maailmana toimii 
elämän ja kuoleman raja, johon pientä inspiraa-
tiota on haett u Suomen myytt iset linnut -kir-
jasta

Seuraa Tarua somessa (klikkaa linkkiä)
htt ps://www.instagram.com/kaaoksenkorppi/
htt ps://www.facebook.com/RavenArtandBooks
htt ps://kaaoksenkorppi.portfoliobox.net/
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Taru on taitava kuvittaja, tässä muutamia näytteitä hänen töistään.
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Pitkä tie kirjailijaksi

Syksy on tuonut mukanaan uuden kir-
jailijan, Ali Kinnusen. Hänet tietävät 
useimmat lehtien lukijat, sillä hän on 
kirjoitt anut lähes kaikkiin suomalai-
siin aikakauslehtiin. Hän sanoo, ett ä 

on tehnyt lehtiä etuperin ja takaperin, eikä mi-
kään lehdenteon alue ole vieras. Hänen käden-
jälkensä löytyy myös monen lehtiuudistuksen 
takaa.
  Nyt on tullut aika toteutt aa nuoruuden haa-
ve – lehtiä toki unohtamatt a.  Ehkä voisi käyt-
tää vanhaa sanontaa, ett ä nuorena jaksaa. Pait-
si ett ä ihan nuoresta henkilöstä ei ole kyse, Ali 
on ollut eläkkeellä jo vuosia.
  - Minun pitäisi varmaankin istua paikallani ja 
odott aa Suurta Noutajaa, mutt a kyllä se tulee 
odott amatt akin. Muuan viisas on sanonut ett ä 
”jonain päivänä kaikki on ohi, mutt a siihen asti 

minä elän”. Minun tapauksessani se tarkoitt aa, 
ett ä kirjoitan!
  Ensimmäinen Alin kirja on Naisten talo. Kir-
joitt aja itse ei haluaisi kertoa siitä mitään, vaan 
toistelee, ett ä kirja pitää lukea, mutt a voin pal-
jastaa, ett ä päähenkilö on monen yrityksen 
mies, jolle lopulta aika rajujenkin vaiheiden jäl-
keen käy hassusti. Hänestä tulee mies, joka saa 
tai joutuu täytt ämään monen naisen ja naispa-
rin suurimman haaveen.
   Ensimmäiseksi piti ilmestyä kirja Isin tytt ö, 
mutt a viime hetkellä Ali veti vielä kerran henkeä 
ja vaihtoi tulevien kirjojen järjestystä. Alkupe-
räinen isin tytt ö löytyi netistä ja hänellä oli haa-
ve, jonka toteutt aminen saa tavallisen miehen 
posket hetkumaan, mutt a kirjassa mies ei malta 
olla tekemätt ä kuten uusi tytär haluaa. 
  - Isin tytt ö tulee vielä, vaikka minua edelleen-

Ali Kinnunen kesämaisemissaan.
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kin hiukan hirvitt ää, Ali sanoo.
  Huokaisten hän jatkaa, ett ä hänelle on selvin-
nyt yksi uusi kirjoitt amiseen liitt yvä salaisuus. 
Jokaisella kirjailijalla on oma tiensä. Hänen tien-
sä ei ole monipolvinen kuvaus esimerkiksi pak-
kasessa tehdystä matkasta, vaan toinen, lyhyt, 
ytimekäs ja suora tie ihmisen psyyken ja seksu-
aalisuuden moniin erikoisiin piirteisiin.
  Myös Naisten talossa on samoja piirteitä, pää-
henkilö nimitt äin ajautuu asumaan kahden toi-
siaan rakastavan naisen talouteen hylätt ynä ja 
hyljeksitt ynä, kaiken menett äneenä. Uusi alku 
on erilainen, mutt a omalla tavallaan kiehtova ja 
mieleenjäävä. 
  
Entä Ali itse? Hän on syntynyt pienellä paikka-
kunnalla Kannonkoskella, mutt a asunut aikuisi-
känsä Espoossa vaikka tunteekin itsensä ”jon-
kin verran maalaispojaksi”. Hän  on  ”kissojen 
kasvatt ama” ja lehmiin ja hevosiin tott unut. Hän 
sanoo olleensa hevosmies jo lapsena. Joskus  oli 
myös aika, jolloin hän pystyi bamlaamaan su-
juvasti stadin slangia, mutt a nytt emmin se on 
unohtunut. Hän on tyytyväinen kotikuntaansa 
vaikka viett ääkin kesäisin aikaa synnyinkodis-
saan maalla.

- Minulta on kysytt y, kirjoitanko omasta elä-
mästäni. En. Minulta on myös kysytt y, kirjoitan-
ko tuntemieni ihmisten elämästä. Kirjossani on 
piirteitä, joita jotkut saatt avat tunnistaa, mutt a 
silti ne ovat mielikuvituksen tuotett a.

- Toiset ovat sitä mieltä, ett ä minun kuten 
muitt enkin pitäisi kirjoitt aa vain niistä asioista, 
jotka ovat tosia ja jotka ovat tapahtuneet. Eli 
jos kirjoitan murhaajasta, minun pitäisi tehdä 
murha. Eräs kirjailijahan tekikin niin, mutt a itse 
uskon mielikuvituksen ja kokemuksen voimaan.

Kustantajaksi pitkän lehtiuran jälkeen

Sanotaan ett ä jokainen toimitt aja haluaisi kir-
joitt aa kirjan. Monet kirjoitt avatkin. Ali perusti 
kustannusliikkeen. Voisi ehkä ajatella, ett ä unel-
ma on toteutunut.

- Se on elänyt aina, mutt a sen toteutus on vii-
västynyt. Työelämä on siirtämällä siirtänyt haa-
veiden toteutumista, mutt a nyt eläkkeellä on ol-
lut aika panna asiat rullaamaan.

Ett ei tarvitse kysellä mitä tekisi

Moni pitkästyy eläkkeellä ja jotkut suorastaan 
ahdistuvat. Kun useampikin Alin tutt avista ky-

seli, mitähän sitä oikein tekisi, hän päätt i, ett ä 
hänen tiensä on toinen.   Näin syntyi kustan-
nusliike Textix Kustannus. Sen taustalla on per-
heyhtiö Arcadic viihdetuotanto oy, joka tunne-
taan lehtialalta.
   Kolme ensimmäistä kirjaa on juuri tullut pai-
nosta ja lisää saadaan tasaisin välein.
   Julkaistut kirjat ovat Pentt i Halmeen Murha 
Fiskarsissa, Con Trollerin Miekan suojelija ja 
Alin Naisten talo.

”Saa lähett ää käsikirjoituksia”

Naisten talo on tarina miehestä, jolle käy huo-
nosti, vaikka hän yritt ää kuinka. Samoin on käy-
nyt monille muillekin, mutt a 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 nai-
sen luota.
   Murha Fiskarsissa alkaa koiran raivoisalla hau-
kunnalla, johon yksin asuvan sotaveteraanin 
on pakko puutt ua. Paljastuu ett ä koira on tut-
tu saksanpaimenkoira,  haukkumisen syy kau-
histutt ava: alaston ja silvott u puuhun kahlitt u 
nainen. KRP:n nuoret tutkijat Iiris Varkiala ja Jo-
han Stacs joutuvat koville murha-aaltoa selvit-
täessään. Saksanpaimenkoira Natson apua tar-
vitaan useasti.
   Miekan suojelijassa majatalon emäntä löy-
tää hangesta puolialastoman pikkutytön, joka 
ei ymmärrä sanaakaan emännän puheesta. Tyt-
tö on lähetett y turvaan jostakin aivan toisesta 
maailmasta, jossa paha velho on saanut vallan. 
Kestää kauan ennen kuin tytöt maagiset voi-
mat käyvät ilmi, mutt a sitt en alkaakin tapahtua. 
Monta salamaa ja tulipalloa myöhemmin paha 
saa palkkansa – vai saako sitt enkään?
  Ali vaikutt aa tyytyväisiltä. Monivuotinen haa-
ve on toteutunut.  Ja jatkoa seuraa. Textix Kus-
tannukselle saa lähett ää käsikirjoituksia, kus-
tantaja lupaa niille reilun kohtelun. Kaikki lähe-
tetyt tekstit luetaan  ja niistä annetaan lyhyt 
arvio. Mieluisimmat julkaistaan.
 Uusi kustantaja haluaa julkaista kirjoja, jois-
ta itse pitää. Hän ei kilpaile kenenkään kanssa 
mutt a toivoo voivansa viihdytt ää lukijoita itsen-
sä lisäksi.
  - Minua haasteltiin pari vuott a sitt en lehteen, 
jonka taitoin. Sanoin olevani melko onnellinen 
mies. Olen edelleen samaa mieltä, uusi kustan-
taja sanoo.
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Textix Kustannuksen kirjoja

Kirjojen esittelyt ja
lisätiedot www.textix.net

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

Kauan sitt en kustantaja Heikki Reenpää antoi 
minulle ajateltavaa kirjamessuilla. Hän sanoi: 
”Emme mekään alussa olleet suuri kustantaja!”

Mietin noita sanoja pitkään. Kesti monta vuot-
ta ennen kuin päätin panna toimeksi. Ei mekään 
aloitett u suurena kustantajana. Nyt on luett a-
vissa 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 lail-
la määrätt iin, ett ä jokaiselle koeputkihedelmöityksellä alkunsa saaneelle lap-
selle pitää kertoa, kuka hänen isänsä on, kun lapsi täytt ää 18 vuott a – jos isä 
on suomalainen. Ulkomaisia isiä ei tarvitse nimetä.

Aiheesta on tehty monia hauskoja elokuvia, mutt a tosielämästä hauskuus 
on kaukana. Moni yksin lasta haluava tai naisen kanssa elävä nainen miett ii 
tälläkin hetkellä, miten ongelman voisi ratkaista. Mistä esimerkiksi tietää et-
tä saa mitä haluaa, mitä takeita on olemassa, ett ä ulkomailta tilatt u isäaines  
on sellaista kuin on puhutt u? Entä jos lapsi onkin ihan erilainen kuin pitäisi?

Naisten talossa ongelma ratkaistaan erikoisella mutt a todenmukaisella ta-
valla. Tiedän, ett ä pääkaupunkiseudulla on toiminut ainakin kaksi miestä, 
jotka ovat tehneet kuten kirjan mies.

20  



Kovaonnisen miehen auto tekee te-
nän pihatielle keskelle ei mitään 
pienen pihatien eteen. Mies kerää 
kimpsunsa ja kampsunsa ja aikoo 
jätt ää autonsa niille sijoilleen. Mut-

ta sepä ei käykään kahdestaan talossa asuval-
le naiselle, heidän mielestään mies saa ott aa au-
tonsa mukaansa, heidän tielleen se ei jää!

Mies vähät välitt ää naisten motkotuksesta ja 
lähtee talsimaan tietä takaisinpäin. Naisten sak-
sanpaimenkoira tassutt elee hänen peräänsä, il-
meisesti se on tunnistanut hengenheimolaisen-
sa. Kovin pitkälle he eivät kuitenkaan ehdi, kun 
tulta syöksevä lohikäärme ja kiltinoloinen toi-
nen nainen syöksyvät paikalle autollaan soraa 
lennätt äen.

Karkulaiset komennetaan autoon ja koko re-
vohka palaa punaiseen taloon, jonka alaosa 
on saanut kauniin värin, mutt a yläosa on vielä 
maalaamatt a. Naisten pikakokous päätt ää, et-
tä mies saa jäädä heille yhdeksi yöksi, heillä kun 
ei sitt enkäänole ollut tapana ajaa ketään yön-
selkään.

Vielä aamullakaan miestä ei ajeta pois, päin-
vastoin. Tämä arvelee, ett ä naiset eivät uskalla 
nousta korkealle ja talo on siksi saanut punaista 
vain alaosaan. Hän tarjoutuu maalaamaan ylä-
osat, jos saa jäädä naisten luo. Näin tapahtuu, 
sovitaan ett ä kun urakka on valmis, miehen on 
aika suunnata tielle.

Naiset tott uvat mieheen, tästä ei ole heille hait-
taa eikä harmia, päin vastoin, talo saa suojak-
seen kauniin punaisen värin melkein alta aika-
yksikön…. ja sitt en miehen pitäisi lähteä. Tämä 
lupaa tehdä ihan mitä vain, ihan mitä vain, jos 

saa jäädä ja pitkän empimisen ja asioiden sel-
vitt elyjen jälkeen naiset lupaavat hänelle jatko-
aikaa.

Mies kaipaa vaimoaan ja poikaansa, mutt a tie-
tää, ett ä siihen elämään hänellä ei enää ole pa-
luuta, siitä paratiisista hänet on karkotett u. Pu-
naisessa talossa elämä sen sijaan asett uu uo-
miinsa. Mies tuntee kerrankin olevansa vapaa, 
kun ei tarvitse ajatella minkäänlaista romantiik-
kaa. Naiset rakastavat toisiaan, eivätkä edes vil-
kaise mieheen sillä silmällä: he riitt ävät toisil-
leen.

Näin mennään koko kesä: mies rakentaa nais-
ten taloon yläkerran (ja huoneen itselleen) ja re-
montoi vanhan mummonmökin. Jopa kesämök-
kiä aletaan suunnitella Kuningatarlepakon saa-
reen. Oikeasti nainen on nimeltään Eeva, hän 
on naisten henkinen tuki ja kohta myös miehen 
liitt olainen.

Mies tekee naisilleen jos jonkinlaisia palveluk-
sia. Hän on tarvitt aessa autokuski, tarjoilee juh-
lissa, käy naisten puolesta ostoksilla ja onpa 
hän esiintynyt nuoremman naisen poikaystävä-
näkin, kerran jopa sulhasena. Mikään inhimilli-
nen ei ole hänelle vierasta. Hän tuntee jopa lie-
vää mustasukkaisuutt a, kun hänet syrjäytetään 
kovaäänisestä kokouksesta, johon suuri määrä 
naisia on kokoontunut. Hän saa tarjoilla heille, 
mutt a sitt en hänet ajetaan pois.

Jotain erikoista on tapahtunut. Mies kuulee 
vaikka ei haluaisikaan kuulla, ett ä uusi juuri voi-
maan tullut laki merkitsee monelle naiselle kau-
heaa asiaa. Kun jokaisella keinohedelmöitetyl-
lä lapsella on täysi-ikäisenä oikeus saada tietää 
oikean isänsä nimi, on selvää, ett ä keinohedel-

Onnellisten naisten 
tarina miehen 
kokemana
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möitykset loppuvat ja moni jää ilman rakasta-
maansa vauvaa. Eikai kukaan hullukaan halu-
aisi, ett ä 18 vuoden kulutt ua ovelle ilmaantuisi 
tytt ö tai poika isää etsimään, mitä siitä perhe-
kin sanoisi.

Naisilla on ratkaisu ongelmaa: heidän mies! Hän 
suostuu kyllä! Hänhän on luvannut tehdä mitä 
vain, kunhan saa jäädä naisten taloon. Mies it-
se on autuaan tietämätön uusista suunnitelmis-
ta, kunnes ensimmäinen asiakas saapuu. Järky-
tyksestä selvitt yään hän alkaa ajatella, ett ä on 
hyvällä asialla. Hän antaa lahjan ihmiseltä ihmi-
selle, hänen avullaan moni unelma saatt aa to-
teutua 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 täytt ää 
velvollisuutensa ja tehtävänsä kuin mies. Mut-
ta tähänkin paratiisiin luikertelee käärme. Mies 
pett yy raskaasti, kun selviää ett ä naisilla on ol-
lut muitakin tarkoitusperiä kuin hyvän tekemi-
nen. Eeva autt aa selvitt ämään, ett ä mistään ko-
vin suuresta petoksesta ei oikeastaan ole ollut 
kysymys. Mies on tehnyt monille naisille suuren 
palveluksen ja he kaikki ovat miehelle hyvin kii-

tollisia – ainakin ne naiset, joiden luona Eeva ja 
mies käyvät vieraisilla. Pett urinaiset saavat hou-
kuteltua miehen takaisin taloonsa, mutt a ku-
kaan ei pysty sanomaan, palaako mikään enti-
selleen. Kaikkein epävarmin on mies, joka ei voi 
olla ajatt elematt a, ett ä hänen olisi pitänyt tie-
tää. Hän on puhunut rakkauden lahjasta, mutt a 
mistään semmoisesta ei ole ollut kysymys, hän-
tä on vain käytett y hyväksi.

Vähitellen tilanne kuitenkin rauhoitt uu ja mies 
on kuin mitään ei olisikaan tapahtunut. Lahja-
nantaminen jatkuu, kunnes tulee ratkaiseva yö 
ja kaikki muutt uu lopullisesti!

Naisten talo
236 sivua
koko: 145 x 210 mm
kovat kannet
sidott u, pyöristett y selkä
ISBN 978-952-69707-6-9
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Fiskarsin kauniissa vanhoissa maise-
missa alkaa tapahtua hirvitt äviä asioi-
ta. Sotaveteraani Elmeri havahtuu 
naapurista kuuluvaan kovaan hau-
kuntaan. Entisenä koiramiehenä El-

meri tietää heti, ett ä koiralla on jokin suunna-
ton hätä: sen haukku kertoo pelosta ja ennen 
kaikkea mitt aamatt omasta raivosta.

Murha Fiskarsissa esitt elee uuden tutkijakaksi-
kon, joka tulee seikkailemaa useissa jatko-osis-
sa. Tapausta tutkimaan lähetetään Keskusri-
kospoliisin nuori kaksikko Iiris Varkiala ja Johan 
Stacks, joille jutt u on ensimmäinen oma jutt u. 
Saksanpaimenkoira Natso liitt yy tutkijakaksi-
kon mukaan myös seuraavissa kirjoissa. Siitä 
tulee Murha Fiskarsissa -kirjan ja monen muun 
kirjan sankari, jonka taustan selvitt äminen kes-
tää oman aikansa. Se on jäänyt ilman emäntää, 
kun tämä on murhatt u.

Muutamat muutkin tärkeät henkilöt esitellään 
ensimmäisen kerran tässä kirjassa. Esimerkiksi 
toimitt aja Miro Korvenalasta tulee murhatutki-
mukselle korvaamaton apu, vaikka aluksi hänet 
pidätetäänkin ja heitetään kylmästi selliin. Miro 
ja Natso tuntevat toisensa ja juuri Miro pystyy 
nimeämään tämän alussa tuntematt omaksi jää-
neen saksanpaimenkoiran, jonka nimeä Elmeri-
kään ei muista, vaikka he ovatkin olleet naapu-
ruksia.

Miksi maalaisidylli joutuu murha-aallon koh-
teeksi, miksi kaikki inhimillinen paha tuntuu 
keskitt yvän juuri Fiskarsin rauhalliseen kylämil-
jööseen? Tätä selvitt äessään Iiris joutuu kään-
tämään kaikki kivet ja tutustumaan sellaisiin 
asioihin, joihin ei ehkä haluaisi tutustua, mutt a 
yllätt äen hän löytää myös itsestään uusia piir-
teitä, joista ei ole aikaisemmin tiennyt mitään – 
tai ei ole uskaltanut edes ajatella.

Kestää kauan ennen kuin pääepäilty, ensimmäi-
senä murhatun naisen entinen mies, maailmal-
ta palaava liikemies Keijo Kuurto löytyy. Har-
mi vain, ett ä myös hän joutuu murhayrityksen 

kohteeksi eivätkä epäilyt hänen syyllisyydes-
tään enää pädekään. Kuka on syyllinen? Sel-
viääkö se koskaan?

Murha Fiskarsissa on murhakirja, mutt a siinä 
on kummallisen kiehtova lupaus myös odotet-
tavissa olevasta romantiikasta, jonka tarkkaa-
vainen lukija saanee selville. Ehkä jo seuraavas-
sa murhakirjassa on myös rakkauden vuoro ai-
nakin jossakin, ehkä kuitenkaan ei ihan taval-
lisessa muodossa. Se ainakin on varmaa, ett ä 
saksanpaimenkoira Natso oppii poliisikoiraksi!

Murha Fiskarsissa

Murha Fiskarsissa
204 sivua 
koko: 145 x 210 mm       
kovat kannet
sidott u, pyöristett y selkä
ISBN 978-952-69707-0-7

Karis 48 / Shutt erstock
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Vanhan Miekan Majatalossa on al-
kamassa taistelu, jonka tarkastus-
partion johtaja tietää voitt avansa. 
Tämä suostuu kuitenkin pilkaten 
ja ilkkuen lupaamaan niskuroival-

le nuorelle miehelle aseeksi vanhan ruosteisen 
miekan majatalon seinältä.

Johtaja valmistautuu upott amaan oman miek-
kansa nuoren miehen rintaan. Vain vanha mies 
näkee miekan välähtävän ilmassa. Hän hymyi-
lee kuullessaan hiljaista laulua. Miekka lennäh-
tää tuvan poikki välkkyen ja salamoiden. Kun 
poika nappaa sen käteensä, miekka helisee kuin 
olisi päässyt kotiin. Sen ruosteinen pinta rapi-
see latt ialle ja paljastaa kullanhohtoisen terän, 
joka loistaa taianomaista lumovaloa. Arielin ka-
donnut miekka oli löytynyt!

Miekan suojelija -kirjassa seurataan umpihan-
gesta alastomana vain lämmin pallo kaulassaan 
löytyneen pienen Ada-tytön seikkailuja. Hä-
net on lähetett y turvaan meidän maailmaam-
me mutt a lopulta hänen on palatt ava toiseen 
maailmaan, jossa hyvä ja paha käyvät viimei-
seen taisteluun. Adan salaisia maagisia voimia 
tarvitaan!

Salamat sinkoilevat ja tulipallot lennähtele-
vät maailmoja halkoen ennen kuin Syvyys saa 
omansa. Mutt a kenet?

Kauhein asia tapahtuu: syvyyteen joutuu aivan 
väärä velho, Calis, Adan isä. Hänen vaimonsa 
Auti syöksyy arvelematt a Caliksen perään juu-
ri kun Syvyys sulkeutuu. Hän onnistuu viemään 
Caliksen savuavan ja kuolleen ruumiin mökil-
leen, mutt a ei pysty herätt ämään miestään 
henkiin. Hän yritt ää kutsua tytärtään, mutt a tä-
mä on kiinni toisen maailman asioissa ja kestää 
kauan ennen kuin hän pelmahtaa paikalle. Mut-
ta onko silloin jo liian myöhäistä? Ja kuinka pie-
ni tytt ö voisi autt aa?

Suomessa asuva, mutt a amerikkalaiseen fan-
tasiakirjallisuuden hyvin perehtynyt nuori kir-

joitt aja on luonut fantasiakirjan, joka kunnioit-
taa vanhoja perinteitä. Kaikki hyvän voimat 
keskitt yvät pieneen lumitytt ö Adaan. Hänellä 
on voimia, joita hän ei itsekään tunne, varsin-
kin kun hänen äitinsä Auti koett aa kaikin kei-
noin salata asian tytt äreltään tätä suojellak-
seen. Hän on pieni vain tämänpuoleissa, tuon-
puoleisessa hän on jo aikuinen, jolla on toinen 
nimikin: Lieko. Hänen paras ystävänsä tuolla on 
lohikäärme Loki, joka lennätt ää hänet seikkai-
lusta toiseen.

Edessä on viimeinen taistelu, mutt a ilman Ca-
lista siitä ei tule voitokasta. Ei auta kuin yritt ää 
mahdotonta!

Miekan suojelijan kirjoitt aja Con Troller haluaa 
varjella itseään ja kirjoitt aa nimimerkillä, koska 
ei halua julkisuutt a. Hänelle riitt ää kirjojen kir-
joitt aminen! ”Sam doah, sat Zada!”

Miekan suojelija

Miekan suojelija
196 sivua
koko: 145 x 210 mm
kovat kannet
nidott u
pyöristett y selkä
ISBN 978-952-69707-2-1

Liu Zishan / Shutt erstock
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Juuri ilmestyneet
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Valkoinen kuolema - Murha hoitokodissa

Sotaveteraani Elmeri on joutunut muutt amaan 
hoitokoti Kuusenoksaan. Siellä satt uu outoja 
sydänkohtauksia, joissa ei kuitenkaan näytt äi-
si olevan mitää väärää – kunnes Elmeri yrite-
tään myrkytt ää! Hän saa riistett yä myrkytt äjäl-
tä valkoista ainett a sisältävän ruiskun ja soitet-
tua KPR:n Iiris Varkialalle, joka ryntää paikalle 
aina rauhallisen mutt a kylmähermoisen poliisi-
koiransa Natson kanssa. Jos Natsoa ei olisi, mo-
nelle Elmerin ystävälle saatt aisi käydä huonosti. 
Ja jos murhaajan sunnitelmat toteutuisivat, val-
koinen kuolema uhkaisi kaikkia hoitolaitoksissa 
eläviä.

Enkelten talo

Kuntoutuskodin johtajan mielestä he kaikki oli-
vat enkeleitä, hänen enkeleitään! Ja heidän puo-
lestaan hän oli valmis tekemään mitä vain, kos-
ka heitä hän rakasti.

Erityisen paljon silloin kun he tekivät pahojaan.
Hänen oma enkelinsä saapui harrikalla, eikä mi-
kään ollut enää entisensä. Veljeskuntakin sai 
vaipua unholaan, erityisesti hänen entinen mie-
hensä! Ehkä Veljeskunnan olikin tullut aika ha-
jaantua.

Enkelten alo
228 sivua
koko: 145 x 210 mm
kovat kannet
nidott u
ISBN 978-952-7488-02-7

Valkoinen kuolema
- Murha hoitokodissa
200 sivua
koko: 145 x 210 mm
kovat kannet
nidott u
ISBN 978-952-7488-00-3



Olavi Koivukangas Turun Kirjamessuilla.

Olavi Koivukangas täytt i 80 vuott a 12.11.2021.
Juhlan kunniaksi ilmestyi hänen kirjoitt aman-
sa sukutarina, joka julkistett iin Koivukan-
kaan vanhassa sukutalossa.  Olavi Koivukan-
gas on sukutilan 15. isäntä. Takakannessa sa-
notaan hyvin koivukangasmaisesti, ett ä kirja 
on omistett u tuleville sukupolville. ”Ellet tie-
dä, mistä olet lähtöisin, et tiedä kuka olet ja 
minne olet menossa”
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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!

Olavi Koivukangas on vahvimpia ja eri-
koislaatuisimpia miehiä, joita olen 
koskaan tavannut. Hän ei esimerkik-
si ujostele sanoa, ett ä on häjyjen su-

kua, vaan kertoo ett ä pitääkseen kuuman ve-
rensä kurissa hän on melkein koko ikänsä har-
rastanut moukarinheitt oa. Siinä sitä on nyky-
ajan miehenvastusta turvallisessa muodossa. 
Kilpailu-ura muuten jatkuu!

Hieman minua kouraisi sydänalasta, kun luin 
juuri ilmestyneestä sukutarinasta, ett ä Olavi on 
varannut itselleen ja vaimolleen hautapaikat 
sukunsa hautausmaalta. Hän on suunnitellut 
alaueelle upean hautamuistomerkin, jonka ja-
lustana on Karjalan punainen marmori ja päällä 
mustasta spektroliitistä tehty maapallo kuvaa-
maan siirtolaisuutt a. Samanlainen muistomerk-
ki on myös Olavin ja hänen vaimonsa haudalla. 
Se paljastett iin 2016, kun oli kulunut 100 vuot-
ta Olavin isän ja äidin syntymästä. Muistomerk-
kiin on kaiverrett u valmiiksi nimet, ainoastaan 
päivämäärät puutt uvat!

Olavi Koivukangas on tott unut nopeisiin rat-
kaisuihin. Hän oli vielä nuori aviomies, kun hän 
sai tiedon ett ä Australiassa etsitt iin hyvää poh-
joismaista ihmistä tekemään väitöskirjaa siir-
tolaisuudesta. Hän kävi kielikokeissa ja tuli va-
lituksi, omasta mielestään ehkä siksi ett ä hän 
oli tehnyt pro gradunsa amerikansuomalaisten 
suhtautumisesta Suomeen toisen maailmanso-
dan aikana. Ja niin nuoripari matkusti Sydney-
hin laivalla kieltä ja britt iläistä kultt uuria oppiak-
seen.

Väitöskirja syntyi  melkein ennätysajassa ja 
kolmen ja puolen vuoden kulutt ua pariskunta 
saatt oi palata kotiin tuomisinaan muun muas-
sa hieno urheiluauto, joka oli ostett u hammas-
lääkärivaimon ansioilla. Myös perhe oli kasva-

nut tytt ärellä.
Olavi pääsi professori Niitemaan  assistentiksi 

Turun yliopistoon. Mieli teki omaa virkaa, mut-
ta sitä ei tahtonut löytyä. Työpaikka piti luoda! 
Näin syntyi Siirtolaisinstituutt i, jossa mukana 
olivat kaikki maamme yliopistot, kolme minis-
teriötä sekä monia yhteistöjä kuten Väestöliit-
to ja Suomi-Seura, kaikkiaan 23 organisaatiota.

Australiassa tehty väitöskirja tuntui joidenkin 
mielestä hieman erikoiselta ja niinpä pohjalai-
nen veri kuohahti sen verran, ett ä Olavi päätt i 
väitellä myös Suomessa. Hän lienee vieläkin ai-
noa suomalainen, jolla on väitöskirja Suomesta 
ja Australiasta.

Olavi palveli Siirtolaisinstituutt ia 35 vuott a ja 
viisi kuukautt a ja tuli tunnetuksi kautt a maa-
ilman. Matkustelua oli paljon ja seikkailuja jos 
jonkinmoisia, mutt a kaikesta selvitt iin. Erityi-
sen hyvin tämä pohjalainen muistetaan Turus-
sa, jossa hän vieläkin asuu talvisin. Kesät mene-
vät pääasiassa sukutilalla, joka on nykyisin hä-
nen omistuksessaan. 

Moni asia on muutt unut, mutt a jotkin asiat 
ovat pysyneet kuten avioliitt o Pirjon kanssa ja 
siirtolaisuuskipinä, joka on huomatt u myös ko-
timaamme ulkopuolella. Hän on toinen suoma-
lainen, joka saa käytt ää nimensä perässä kirjai-
mia AM, Australia Medal. Toinen on president-
ti Martt i Ahtisaari. Vuodesta 2002 lähtien hän 
on saanut käytt ää myös professorin arvonimeä, 
sen myönsi presidentt i Tarja Halonen.

Olavi Koivukangas on ollut eläkkeellä 11 vuot-
ta. Hänen ei ole koskaan tarvinnut miett iä, mi-
tähän sitä oikein tekisi. Sukutilan kunnostami-
nen on vienyt oman aikansa mutt a vähintään 
yhtä rakas harrastus on ollut kirjoitt aminen. 
Seuraavilla sivuilla esitellään Koivukankaan kus-
tantamia  tai kirjoitt amia kirjoja. 

Teksti: Ali Kinnunen
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KUSTANNUS AARNI
Kustannus Aarni on pieni yleiskustantamo, joka toimii Kouvolan Kuusankoskella. 
Kustantaja Pasi Luhtaniemi kirjoittaa että toimintaa ohjaa motto ”kirjoja historias-
ta, nyky-Suomesta ja mahdollisista maailmoista.” Kustannusohjelmassa korostuu  
luonto: marraskuussa 2020 päättyneen Minä ja metsä -kirjoituskilpailun voittaja-
tekstit kertovat samaa tarinaa kohtalonyhteydestä luontoon.

”HISTORIA”

Kustannus Aarnin toiminnassa Suomen historialla on ollut aina keskeinen osa.  Tie-
tokirjoissa kustantamon käyntikortt eja 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 liitt y-
vät Pentt i Salmelan Sankareita ja sankareiden varjoja (2020) sekä Pauli Loikkasen Piirtäjä (2019) 
sekä uusimpana Selma Kaasisen Araukaria (2021).

”NYKY-SUOMI”

Aarnin julkaisee vuositt ain kiinnostavaa uutt a kotimaista proosaa. Minä ja metsä -kilpailun en-
simmäsenä sadonkorjuusyksynä 2021 julkaistiin Silja Vuorikurun huima lapsuudenkuvaus Kulta-
lintu, mustasulka. Siljaa ja Kultalintua on sitt emmin viety suomalaisessa mediassa. Katso esimer-
kiksi Yle Arenasta Flinkkilä – Kellomäki 9.4.2022. 

Syksyllä 2022 julkaisemme saman kilpailun toisen voitt ajan, Pirjo Kelan teoksen Mielimetsä. 
Teos antaa lyhytproosan keinoin  noin 150 suomalaisen kertoa oman ajatuksensa metsästä. Nuo-
rin kertoja on 4-vuotias, vanhin 96-vuotias. Teoksen kuvituksena on taiteilija Anu Paljärven upe-
at akvarellit ja hiilityöt.

”MAHDOLLISET MAAILMAT”

Fantasia, spefi  ja tieteiskirjallisuus ovat genrejä, joissa taru törmää aina todellisuuteen, ja siinä vai-
heessa lukijaa alkaa usein ott amaan vatsanpohjasta. Aarnin spekulatiivinen fi ktio on aina yhteis-
kunnallista.

Keväällä 2022 Aarnilta ilmestyy – jälleen Minä ja metsä -kilpailun satoa, Anne Martinin rankan 
ajankohtainen dystopia/fantasiaromaani Kallioon piirrett y laulu. Kirjan lumoavan kauniin kansiku-
van on piirtänyt Noora Jantunen. 

Aarnin kirjat eivät vanhene – tutustu vaikka Karoliina Heinolan Kauhunovelleihin vuodelta 2019. 
Hitonhauta ja muita puolielävien kohtaloita  sijoitt ui vuoden 2020 Tähtivaeltaja -kilpailussa viiden 
fi nalistin joukkoon. 

Huom! Aarnin sivuilta pääsee kirjojen pitkiin esitt elyihin. Siellä on myös tietoa kirjailijoista ja 
monia videotervehdyksiä, kannatt aa käydä katsomassa.

www.kustannusaarni.fi 
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Tähtilinnoituksen talot – Elämää historiallisessa Haminassa on kirja Haminan linnoitus-
muurien sisälle rakennetusta ympyräkaupungista, sen vanhoista taloista ja vuosisatoja 
sitt en eläneistä ihmisistä. Tuli tuhosi Haminan historiallista keskustaa Ruotsin ja Venäjän 
rajasodissa ja 1800-luvulla kolmessa tuhoisassa kaupunkipalossa. Osin uudelleen van-
halle 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 var-
sille. Aluksi niin sanott una maakaupunkina aloitt anut 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 vuott a sitt en aloitt ama kir-
jahanke. Noin 300-sivuinen neliväriteos esitt elee Ainutlaatuisen kaupungin myrskyisää historiaa 
”Ryssän ja Ruotsin rajalla”, talo kerrallaan.

Kirjan kirjoitt ajat ovat historiantutkija Janne Asplund, arkkitehti Teiju Autio, tutkija Ilkka Kaskinen 
sekä projektin johtajana Haminan Wanhat talot ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja Matt i Parpola. 
Kirjan toimitus Pasi Luhtaniemi, taitt o Salla Bedard.

TÄHTILINNOITUKSEN TALOT

   33



34  

Olivia on elänyt koko elämänsä luonnon keskellä, kivisten kasvojen kaitsevan katseen 
alla. Eletään aikaa, jossa maailma niin kuin me sen tunnemme on muutt unut lähes 
asuinkelvott omaksi, ja valtaa pitävät mystiset koneenkaltaiset olennot. Pieni ihmis-
yhteisö 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 suunnitt elu: Noora Jantunen

KALLIOON MAALATTU LAULU

”Ei se ollut isäjumala, joka veisti kasvot kallioon. Se oli lahja hänen rakasta-
jattareltaan.” (Ilta, 1200 eaa.)



             METSÄN TUMMA HEHKU
                         Silja Vuorikuru: Kultalintu, mustasulka

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

Silja Vuorikurun esikoisromaani Kultalintu, mustasulka soi kuin runo keskellä karkeaa 
proosaa. Kirja kertoo riipaisevan tarinan kahdeksanvuotiaasta Iiriksestä, joka joutuu elä-

mään läpi äitinsä yhtäkkisen kuoleman. Iiris alkaa sanoitt aa tapahtunutt a mielikuvituksessaan, ja 
sadut kasvavat osaksi hänen maailmaansa. Satujen äiditt ömät tytöt Lumikista Tirlitt aniin kulke-
vat Iiriksen rinnalla.

Kultalintu, mustasulka kertoo äiditt ömän 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 suojelus-
puiden katveeseen, kiirehdin kätkevän kivikon syliin, kyyristyn lehdett ömien pensaiden taakse. Tiedän, 
ett ä tämä metsä pystyy piilott amaan minut.”

                                                                     

Silja Vuorikuru 

Silja Vuorikuru on helsinkiläinen kirjallisuudentutkija ja 
fi losofi an tohtori, joka työskentelee Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuran tutkimusosastolla. Hän on aiemmin jul-
kaissut kirjailijaelämäkerran Aino Kallas – Maailman sy-
dämessä (SKS, 2017), joka käännett iin myös viron kielel-
le (Varrak 2018). 

Kultalintu, mustasulka on yksi Kustannus Aarnin vuonna 
2020 järjestämän Minä ja metsä -kirjoituskilpailun kol-
mesta voitt ajatekstistä.
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            SEILI – ELON KIRJOA
        ”Ensimmäinen kokonaisvaltainen esitys Seilin saaresta”
                (professori Ilari Sääksjärvi, Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö)

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

Seili – Elon kirjoa uskoo tieteen kykyyn tuott aa käytt öömme oikeaa tietoa kansantajuisesti ja jo-
pa viihdytt ävästi. 180-sivuinen neliväriteos ei vältt ele vaikeitakaan aiheita Itämeren nykytilasta 
1700-luvun mielisairaanhoitoon, mutt a samalla se tarjoaa myös ratkaisuja. Vaikutamme omilla va-
linnoillamme, mitä meille ja ympäristöllemme tapahtuu.

”Se täyty niin tarkka olla siin, et tiätä se merenpohja laadu ja viäl ilmanki laadu, … viäl ilmanpaineen-
ki.” (Ossian Kuusinen, Kustavilainen kalakauppias)

Seili – Elon kirjoa -teos on tuotett u yhteistyössä Turun yliopiston biodiversiteett iyksikön kanssa. 
Se on elämysmatka Seilin saaren monivaiheeseen historiaan. Tuo matka on kirjaimellisesti kurkis-
tus ruohonjuuritasolle, tutkimaan ympäristöömme ja omaa historiaamme.

Ihminen on muokannut vuosisatojen ja -tuhansien ajan Seilin saarta. Ensin hän saapui sinne ka-
lastajana, kauppiaana ja maanviljelijänä. 1600-luvulta lähtien hänet tuotiin saareen usein väkisin: 
1619 perustetun leprasairaalan potilaat vaihtuivat 1800-luvulle tultaessa mielisairaiksi. Saarella on 
pidett y myös ainakin yhtä poliitt ista vankia.
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ARAUKARIA
Selma Kaasinen Nuori tutkija Ronja herää vahvasta kipulääkekoomas-

ta valkoisessa sairaalahuoneessa. Mieli on tokkurai-
nen ja sumea, eikä ruumiskaan tunnu omalta. On 
kuin kehoa peitt äisi vieras iho siellä, missä sitä pää-
see varovasti tunnustelemaan, eikä sen suhteet-

kaan tunnu oikeilta. Mieli ei suostu muistamaan, miten tähän on 
tultu, eikä asiaa helpota, ett ä vanha äiti touhott aa jotakin kukki-
en kanssa. Viimeksi Ronja muistaa ajatelleensa englanniksi, huu-
taneensa kauhusta englanniksi, ja nyt hän kuulee äitinsä visertä-
vän pohjois-karjalaa.
Araukaria vie lukijan huimalle matkalle niin Yhdysvaltojen yli-
opistomaailmaan kuin Australian New South Walesiin, seu-
dulle, joka on tullut tutuksi viime vuosien uutiskuvien laajois-
ta 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 kirjoitt aa heti englanninkieliselle yleisölle. Kirjailija on 
asunut pari vuosikymmentä Australiassa.

Tulen oranssia vuoden 2009 maastopaloista 
Australiasta. kuva: Selma Kaasinen.
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