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Päivien alkaessa jälleen pidetä kesää kohti viemme tei-
dät etsimään pientä Topi-poikaa sodan haavoittamasta 
Suomesta, jahtaamaan suopunkimurhaajaa Lapin sinises-
sä hämärässä, tutustumaan Sinisen klubin toimintaan ja 
suuntaamaan salaperäisen lahkon jäljille – sekä moneen, 
moneen muuhun seikkailuun. Tiedättekö muuten, mitä 
tarkoittaa kuolleen miehen asento, minkä salaisuuden 
Rottalehto kätkee ja missä hohtavat Bereniken hiukset?

Nykypäivän karmivaankin raadollisuuteen pääsette 
kurkistamaan Ilmestyskirjan tädin hersyvän satiirisis-
sa yt-neuvotteluissa sekä Annan ja Peterin massiivisen 
vesivahingon laineissa. Mukana kevään kirjoissamme 
on myös Ritva Sarkolan kauan odotettu avainromaani 
Kivinen enkeli. 

Lapset otamme mukaan niin kyläilyreissulle Jokun ikiomaan Taloon kuin jännittävälle 
futisturnausmatkallekin. Nuoret lähetämme aina nykypäivän Roomaan asti Nemo Rossin 
mainion Arkeomysteeri-sarjan jatkuessa. Ja tietenkin nikottelemme naurusta ja itkustakin 
kipeiden rakkausasioiden äärellä sekä seuraamme Lillin raadollista matkaa läpi anoreksian 
synkän maailman.

Tänä keväänä teemme myös hyvää. Sekä kirjailija Kirsti Kurosen koskettavista, omakoh-
taisista syöpärunoista että Linnea Parkkosen syömishäiriökirjasta tekijänpalkkiot ohjataan 
hyväntekeväisyyteen. Ja me myllylahtelaiset olemme hinnoitelleet kirjat siten, että jokaisel-
la vertaistukea kaipaavalla on mahdollisuus näihin kirjoihin tarttua.

Suuri kiitos kirjailijoillemme ja lukijoillemme – te teette tästä kaikkien aikojen kirjakevään! 

 
Nautinnollisia lukuhetkiä! 
Niina With, kustannuspäällikkö, Myllylahti Oy

puhelin: 050-538 7088  |  sähköposti: niina@myllylahti.fi

Hyvää kirjakevättä!
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Komisario Närhi antaa Konttisen ja Mujusen sel-
vitettäväksi vanhan, jo ratkaistuksi luullun jutun. 
Perhesurmasta hengissä selvinnyt Eerika Tähtinen on 
alkanut yllättäen muistaa uusia yksityiskohtia, jotka 
asettavat tapauksen uuteen valoon. Tapahtuiko kaikki, 
kuten on uskottu, vai onko syytä epäillä ulkopuolista 
tekijää?

Kun tapausta aletaan kaivella, löytyy aiemmin huomioimatta 
jääneitä omituisia yksityiskohtia. Erikoisten yhteensattumien 
ja uusien todisteiden suuri määrä herättää Konttisessa huolta. 
Jotain on mennyt tutkinnassa pahasti pieleen. Eerika Tähtinen 
puolestaan uskoo, että joku seuraa häntä. Taustalla kummit-
telee mystinen Menninkäiseksi nimetty henkilö, jonka koko 
olemassaolo on epävarmaa.

Konttisen omassa perhe-elämässä toivo ja epätoivo vuorottele-
vat. Lähin työtoveri Mujunen sen sijaan jatkaa omalla yllätyk-
sellisellä linjallaan.

 
Vesa Vanhanen (s. 1966) asuu Lahdessa. Leipätyönään Vanhanen 
opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia yläasteella. Vapaa-aikanaan hän 
kirjoittaa ja remontoi vanhoja rakennuksia. Ensimmäinen rikosy-
likonstaapeli Konttisen tutkimuksista kertova kirja Seitsemän 
oikein julkaistiin 2013.



Jari Peltola: 
Kuolleen miehen asento
Loppiaisaatto kylpylähotelli Kelokorvessa päättyy 
venäläisturisteille tarkoitettuun ilotulitukseen. Kun 
viimeinen raketti on ammuttu, yksinäinen huuto rikkoo 
talvi-illan hiljaisuuden.

Vanhempi rikoskonstaapeli Taina Laaksonen katselee kateelli-
sena Jääveden poliisitalon putkasta aamuisin poistuvia ihmisiä, 
koska näiden ei ole pakko palata takaisin. Taina miettii jälleen 
kerran alanvaihtoa, kun hän saa esimieheltään uuden tehtävän, 
joka muuttaa hänen elämänsä.

Pian Taina on mukana rikostutkinnassa, jonka ratkaisun avai-
mia näyttävät olevan nelivuotias tyttö, mustavalkoinen valoku-
va venäläismiehestä sekä internetin keskustelupalstan nimi-
merkki. Jutun edetessä Taina huomaa olevansa yhä useammin 
tilanteissa, joissa myös hänellä itsellään on enemmän salattavaa 
kuin kerrottavaa. Lopulta Tainasta tuntuu, että hänen työnsä 
on kuin hänen koko elämänsä: ratkaisevat vihjeet ovat liian 
hankalia, jotta hän huomaisi ne ajoissa. Vai onko kaikessa sit-
tenkin kyse vain sattumasta?

 
Kuolleen miehen asento on Jari Peltolan esikoisjännitysromaa-
ni, jonka pääteemoja ovat venäläisten kasvava määrä Suomessa sekä 
internetin rooli ihmissuhteissa. Myös politiikan ja verkostoyhteiskun-
nan tutkijana Jyväskylän yliopistossa työskennellyt Peltola on aiemmin 
käsikirjoittanut mm. Venla-palkittua Itse Valtiaat -animaatiosar-
jaa.

Kirjan internet-sivustolta (www.kuolleenmiehenasento.fi) löytyy 
Peltolan tuottamia videoita, musiikkia, kuvamateriaalia, blogikirjoi-
tuksia ja podcasteja, jotka antavat uusia näkökulmia tarinaan ja sen 
henkilöihin.
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On vuoden 1991 alkukesä. Suuren itäisen naapurin 
poliittinen järjestelmä rakoilee ja mafian nousu alkaa 
sen onnistuessa soluttautua vallan ytimeen. Baltian 
maat itsenäistyvät syyskuussa ja Neuvostoliitto lak-
kautetaan vuoden viimeisenä päivänä. Rikollisuus 
kansainvälistyy ja kyyti on kylmää.

Suomen holtiton finanssipolitiikka laukeaa syksyllä pankkikrii-
siin. Markka devalvoidaan marraskuussa ja monelle valuuttalai-
naa ottaneelle perheyritykselle lyödään viimeinen niitti. Alkaa 
raaka peli, agraariyhteiskunnan jälkeisen ajan suurin pääomien 
uusjako. Sillä raha palaa rahan luo, kotipesäänsä. 

Merolan Metalli, moderni mutta velkainen konepajayritys, on 
rahoittajilleen ja kilpailijoilleen vapaata riistaa Neuvostoliiton 
Vneshekonobankin katkaistessa rakennusurakan maksusuori-
tukset. Käynnistyy kohtalokas ja lähes uskomaton tapahtuma-
sarja, joka johtaa ”Pitkän sepän” epätoivoiselle pakomatkalle 
halki Etelä-Ruotsin ja Baltian, jatkuen kohti suurta tunte-
matonta. Miestä jäljittävät Neuvostoliiton KGB, venäläinen 
mafiaveljeskunta sekä Suomen Keskusrikospoliisin pyynnöstä 
myös Interpol.

Varatuomari Martti Pekkala vastaa uusiin haasteisiin ja aloit-
taa yhteistyön eestiläisen lakimiehen kanssa, sillä Tallinna on 
tapahtumien polttopisteessä. Hänen on pelattava uusilla sään-
nöillä ja rikollisten valitsemin asein vapauttaakseen loukkuun 
joutuneen asiakkaansa ja pelastaakseen hänen henkensä sekä 
omaisuutensa. Sillä jokaisella on vain yksi henki eikä pääomal-
la ole enää kotimaata.

 
Suuri puhallus on Aimo Salosen kirjoittaman Pekkala-trilogi-
an kolmas osa.



Kirsi Merimaa: 
Yksinäisyyden Puistotie 6
Poliisi tuo nelikymppiselle Rosa Saarelle yllätysviestin. 
Äiti on kuollut epäselvissä olosuhteissa Espanjan 
Aurinkorannikolla. Rosan välit äitiin ovat olleet 
poikki vuosikausia, vaikka hän on ainoa lähiomainen.

Pitkäaikaistyötön, masennuslääkkeitä napsiva Rosa päättää 
pistää kaiken yhden kortin varaan ja aloittaa uuden elämän 
Benalmadenassa, äidin omistamassa Villa Irjassa, osoitteessa 
Avenida Soledad 6.  

Uusi alku osoittautuu sekä vaikeaksi että vaaralliseksi, kun 
Rosa sotkeutuu tahtomattaan äitinsä menneisyyteen.  Mikään 
ei ole Avenida Soledadilla sitä, miltä näyttää. Vaikka talot 
puistokadulla loistavat valkoisina häikäisevän sinistä taivasta 
vasten ja ruusut puutarhoissa kukkivat, Aurinkorannikon var-
jot ovat tummat ja syvät.

Aiemmin itsetuhoinen Rosa haluaa nyt kiihkeästi sekä elää 
että selvittää äidin kuolemaan liittyvät mysteerit, kun lähi-
ympäristöstä alkaa löytyä lisää ruumiita. Onnekseen Rosa saa 
apua yllättävältä taholta ja huomaa, että maailmassa on ihmi-
siä, jotka ovat valmiita riskeeraaman kaiken vain auttaakseen 
häntä. 
 
Trilleri Yksinäisyyden Puistotie 6 on Kirsi Merimaan 
yhdeksäs kirja. Nimimerkin takana on kaksi kokenutta toimittajaa, 
Marja Lennes ja Pirjo Peltoniemi. Kaksikon aikaisempien kirjojen 
tavoin Yksinäisyyden Puistotie 6 kuvaa suomalaisia mielenkiintoi-
sissa, kansainvälisissä ympyröissä. Espanjaa ravisuttava talouskriisi 
ja Välimeren Afrikan-puoleisten valtioiden poliittiset myllerrykset 
tuovat tarinaan omat mausteensa.   
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Erkki Koivula: 
Suopunkimurha
Kirpeänä pakkasyönä Sodankylän Askasta löytyy kuollut 
mies, joka on sidottu hihnoilla poron perään. Uhri on 
tunnettu kovien juttujen journalistina. Hän on astunut 
usein liian isoille varpaille. Petsamon verikoirasta 
tuttu KRP:n rikosylikomisario Kari Kairijoki lähtee 
tutkimaan mystistä kuolemaa Lapin jylhiin maisemiin, 
joissa solisevat arktisen elämän hyytävät pohjavirrat.

Onko kylmäverisen murhan takana vain joukko Sompion lakia 
noudattavia pororosvoja vai kaunis nainen Hotelli Luoston 
tanssiparketilta? Ennen kuin murhatutkija pääsee linjojen taakse, 
Kairijoki joutuu selvittämään myös Rovaniemen Palloseuran so-
pupelisotkua ja Suomen armeijan salaista peiteoperaatiota. Kuka 
todella löysi Inarin ohjuksen 25 vuotta sitten?

Erkki Koivulan uusi trilleri Suopunkimurha on ankkuroitu jämäkäs-
ti tositapahtumiin.

 
Erkki Koivula on syntynyt Rovaniemellä 1943. Elämän varsitieltä 
löytyy metsurin, rajavartijan, yövartijan, turkistyöntekijän, työvoima-
neuvojan ja toimittajan työuria. Hän valmistui sosionomiksi Tampereen 
yliopistosta 1980-luvun alussa ja on kiinnostunut sotahistoriasta, eri 
maiden tiedustelupalvelujen toiminnasta, urheilusta sekä luonnosta.

Koivulan esikoisteos Petsamon verikoirat ilmestyi 2006 (Myllylahti).
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Urho Toivanen: 
Sininen klubi
Toimittaja Rami ”Vainu” Heiskasta pelottaa. Hän 
on tullut entiseen kotikaupunkiinsa Lahteen kuuman 
vihjeen perässä. Sen mukaan lahtelaisessa diskossa 
tarjoillaan huumeita siinä missä tavallisia drinkkejä-
kin. Rami kuvittelee, että kyseessä on helppo keikka, ja 
juttu jo huomenna lööpeissä. Mutta juuri kun hän on 
pääsemässä tutkimuksissansa eteenpäin, saa hän kar-
maisevan muistutuksen kuolevaisuudesta. 

Kyösti Kemppainen, paremmin Styrankina tunnettu huume-
bisnesten pyörittäjä, ei katso hyvällä toimittajan nuuskimista. 
Häntä ei myöskään miellytä huumemafian päätös korottaa 
hinnat pilviin. Korvaava huumetoimittaja löytyy yllättäväl-
tä taholta, ja kun Styranki lopettaa ostot mafialta, tietää se 
armotonta reviirisotaa. Mukaan joutuu myös Kostamuksen 
sairaalan seksikäs ylilääkäri joukkoineen eikä Lahden yöelämä 
rauhoitu ennen kuin viimeinenkin kortti on katsottu. 

Sininen klubi on letkeästi etenevä jännitysromaani, joka imaisee 
lukijansa yllättävien tilanteiden pyörteeseen. 

 
Lahtelaiselle Urho Toivaselle kirjoittaminen on eläkepäivien har-
rastus. Esikoisromaani, Miljoonaprojekti, ilmestyi Nordbooksin 
kustantamana keväällä 2010 kirjailijanimellä Kimmo Repo.
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Sakari Kiuru:
Kuoleman sukua
Toimittaja Matias Luoto saa soiton lastenkotiajan kave-
riltaan Ruopsalta. Ankean lapsuutensa ja tuntemattomat 
vanhempansa mielensä perukoille haudannut Matias 
suostuu tapaamispyyntöön, vaikka katuukin sitä saman 
tien. Ruopsan vastenmielinen käytös nuoruudessa hiertää 
vieläkin, mutta toimittajana Matias ei voi estää uteliai-
suutta nousemasta pintaan: Mitä asiaa Ruopsalla on nyt, 
yli kahdenkymmenen vuoden jälkeen?

Ruopsa saapuu tapaamispaikalle, ojentaa Matiakselle kirjekuoren 
ja katoaa kesken kahvinjuonnin. Lähtiessään kadonneen jäljille 
Matias huomaa seuraavansa myös oman menneisyytensä polkuja 
ja joutuvansa lopulta keskelle fanaattisen lahkon toimintaa, joka 
ulottuu Pohjois-Suomesta Venäjälle asti. 

Perhe on pahin, sanotaan, mutta se voi olla pahempi kuin osaa 
pelätäkään. Elämästä tulee edellisen sukupolven luoma julma 
jatkumo, joka näyttää ihmismielestä sen pimeimmän puolen.

Kuoleman sukua on tekijänsä vetävä esikoisjännitysromaani, joka 
uskaltaa mennä askeleen syvemmälle.

 
Sakari Kiuru on helsinkiläinen valokuvaaja. Hän syntyi Jämsän-
koskella vuonna 1961, mutta vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Raahessa. 
Kiuru on  kouluttautunut valokuvaajaksi.

Valokuvaajana Kiuru on viimeisten liki viidentoista vuoden aikana 
erikoistunut lähinnä museovalokuvaukseen. Hän on myös valokuva-
taiteilija joka on ollut mukana useissa näyttelyissä sekä Suomessa että 
ulkomailla. Sakari Kiuru voitti ensimmäisen FotoFinlandia-kilpailun 
pääpalkinnon vuonna 1989.

Sakari Kiuru
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Anitta Kaitajärvi: 
Rikotut kuvat
Aselepo on solmittu. Jatkosodan ensimmäisen kuukau-
den aikana kadonnut Asseri palaa sotavankeudesta 
yli kolmen vuoden jälkeen. Hän odottaa näkevänsä 
nuoren vaimonsa Annin ja tyttärensä Ullan, joka on 
syntynyt kuukausi hänen katoamisensa jälkeen, mutta 
kotona tuvan lattialla leikkii toinenkin lapsi, noin vuo-
den ikäinen Topi. Pojan tarinan paljastuessa Asserille 
perheen elämä saa uuden, kauhistuttavan käänteen.

Rikotut kuvat on koskettava kuvaus Asserin ja Annin vaike-
uksista rakentaa uudelleen jo kerran kuolleeksi uskottu suhde. 
Se kertoo vankeudessa rikkoutuneen mielen vaikutuksista 
arkeen ja Asserin tekojen järkyttävistä seurauksista koko suvun 
keskuudessa.

Tarinan henkilöt ovat fiktiivisiä, mutta he elävät jatkosodan 
jälkeistä aikaa (1944-1949), jonka taustat pohjautuvat todelli-
siin historiallisiin tapahtumiin. 

”Variksen ääni on Annin korvissa tuonelan linnun raakuntaa. 
Hän vetää huivia tiukemmalle korvien päälle, ettei kuulisi sitä, 
ja juoksee pitkin suksien jälkiä, ei välitä Asserin latuun tulevis-
ta montuista. Hän huutaa Topia kerran toisensa jälkeen, sydän 
hakkaa rinnassa, jalat on pakotettava liikkeeseen. Lapsi yksin 
pimenevässä metsässä on painajainen, jota edes hänen unensa 
eivät ole näyttäneet hänelle.”

Anitta Kaitajärvi (s. 1952) asuu Liedossa Turun lähellä. Rikotut 
kuvat on hänen esikoisromaaninsa, jota varten hän on lukenut metrin 
verran jatkosodasta ja sen jälkeisestä ajasta kertovia faktatietoon 
perustuvia kirjoja sekä tutustunut Neuvostoliitossa olleiden suoma-
laisten sotavankien kohtaloihin, samoin kuin Suomessa olleiden neu-
vostoliittolaisten sotavankien elämään. Vuonna 1943 tapahtunut yli 
63.000 inkeriläisen evakuointi Suomeen sekä heidän palauttamisensa 
”kotimaahansa” on myös olennainen osa tarinaa.

Anitta Kaitajärvi
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Harri Tuomela: 
Rottalehto
Telle Henriksson palaa Suomeen usean ulkomailla viete-
tyn vuoden jälkeen. Uusi työpaikka ja asunto löytyvät 
syntymäkaupungista, mutta jotain puuttuu. Eräänä tal-
visena päivänä Telle menee katsomaan myytävänä olevaa 
autiotilaa ja kevään korvalla hänestä tulee Jokilehdon 
uusi omistaja. 

Kuoriessaan vanhan talon sielua esille vuosien roinan ja pölyn 
keskeltä Telle tulee tahtomattaan repineeksi auki myös maa-
laiskylän vaiettuja salaisuuksia. Rottabaareja perustava Kukkis, 
karhean komea Santeri ja vanhan talon niksit tunteva Toini tuo-
vat Tellen elämään ystävyyttä ja talkooapua, mutta kesän valoisia 
öitä varjostavat äkilliset tunteenpurkaukset, jotka saavat Tellen 
varpailleen. Mitä vanhassa saunakamarissa on tapahtunut?

Tellen isä Sakari Henriksson kipuilee omalla tahollaan. Luk-
suselämään tottunut mies kaipaa ravintolaillallisten ja taidenäyt-
telyiden lisäksi rakkautta. Huhu vanhenevan miehen läheisyyden 
tarpeesta kiirii öisillä kaduilla. 

Kesän taittuessa lopuilleen Tellen ja Sakarin on aika käydä läpi 
yhteinen traumaattinen menneisyytensä, joka loppui aikanaan ai-
van liian varhain. Autiotilan salaisuuden paljastuessa ratkeaa myös 
isän ja tyttären tulevaisuus.

 
Harri Tuomela on syntynyt Raahessa 1966 ja asuu nykyään Limin-
gassa. Hänen esikoisteoksensa Vallilan murhamammat ilmestyi 2013 
Nordbooksin kustantamana.       
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Jukka Niskanen: 
Bereniken hiukset
Oletko valmis, kun alkukantaiset tunteet puskevat 
esiin; viha leiskahtaa, rakkauden voima virittää aistit, 
laillisuuden raja hämärtyy? Kun arjen keskellä huo-
maat olevasi osana tapahtumissa, joissa et välttämättä 
haluaisi olla. 

Kirjan niminovelli Bereniken hiukset kuvaa menestyksen kyn-
nyksellä olevaa koulutettua naista, jonka elämä uhkaa romah-
taa talvisella takapihalla muutamassa minuutissa. Oikeuttaako 
unelma hyvästä  kätkemään pahan?  

Mihin tahansa ei elämässä pidä myöntyä.  Keikka-novelli 
kertoo, miten tyylikkään kähvellyksen voi tehdä lähimmäisten 
puolesta, mutta myös saadakseen itselleen työpaikan. Viimei-
sessä novellissa rikostutkija Jake Klein haluaa huumediilerin 
ulos kuvioista, mutta se osoittautuu lain puitteissa ihmeen 
vaikeaksi.

Bereniken hiukset on kokoelma selviytyjien tarinoita. Tiu-
kan paikan tullen meissä kaikissa on enemmän sisäistä vimmaa 
kuin uskommekaan.

 
Jake Klein -dekkarisarjan luojana tunnettu Jukka Niskanen 
pureutuu harkitulla jännitys- ja rikosnovellikokoelmallaan lukijansa 
mielen syvimpiin sopukoihin. Niskanen on kirjoittajana pitkän linjan 
ammattilainen, sanansa pitävä mies.   

Jukka Niskanen 
Bereniken hiukset
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Anu Holopainen: 
Ilmestyskirjan täti
Satiirisen hauskaa chick litiä, joka ottaa kantaa yhteis-
kunnalliseen ilmiöön ja ripauttaa joukkoon hyppyselli-
sen maagista. Outoa? Kyllä. Mahdotonta? Ei! 

Airi Kivikko rakastaa miehensä sukua, mutta Lampisten musta 
lammas, omalaatuinen ja suorasukainen Liila-täti käy Airin 
hermoille. Liilan tuottaman mieliharmin lisäksi hoitovapaalta 
töihin paluu ei suju aivan toiveiden mukaan; alkaa tapahtua ikä-
viä ja ennen pitkää suorastaan merkillisiä asioita. Yrityskaupat, 
nurkissa hiippailevat konsultit sekä yt-neuvottelut aiheuttavat 
epävarmuutta ja ahdistusta, jonka Airi heijastaa samalla työpai-
kalla mellastavaan Liila-tätiin ja kaataa ryöppynä kotirumbaa 
pyörittävän puolison niskaan. Mutta miksi työkaverit ja Lam-
pisten suku eivät näe Liilaa samalla tavalla kuin Airi? 

Anu Holopaisen romaani kuvaa terävästi kovan työkulttuurin vai-
kutuksia tavallisen ihmisen elämään sekä kahden erilaisen nai-
sen törmäyskurssia. Ilmestyskirjan täti naurattaa tai kauhistuttaa, 
mutta kylmäksi hän ei jätä. Paitsi jos suunnittelet jotakin ikävää 
hänen työtovereilleen...

Helsinkiläinen Anu Holopainen kirjoittaa spekulatiivista fiktiota 
nuorille ja aikuisille, harrastaa videopelaamista ja rakastaa luontoa. 
Holopaisen tieteisromaani Molemmin jaloin (Karisto 2006) oli 
Finlandia Junior -ehdokas. Kotisivu: http://anuh.wordpress.com
 

Anu Holopainen
Ilmestyskirjan täti
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Ritva Sarkola: 
Kivinen enkeli
Kivinen enkeli on kertomus naisesta, joka varttuu 
pelon ja epävarmuuden täyttämässä kodissa. Aikuis-
tuessaan hän vihdoin löytää onnen, joka kuitenkin 
ajan kuluessa muuttuu läpäisemättömäksi tuskaksi. 
Vajoaminen alkoholismiin värittää elämää valheelli-
sin värein, kunnes jostakin astuu elämään mies, jonka 
vahvuus nostaa naisen takaisin pinnalle, eloon. 

Naiselle kirjoittaminen on koko elämä, mutta ystävättären 
toimittajalle antama harkitsematon juttu sotkee hänet skan-
daaliin, jonka laineet lyövät aina Pekingiin asti.
 
Ritva Sarkolan Kivinen enkeli on avainromaani, jonka ker-
toman kipeän, mutta vahvan tarinan sinäkin varmasti haluat 
kuulla. 

 
Ritva Sarkola on tunnettu kymmenistä dekkareistaan, jotka hän on 
kirjoittanut sekä omalla että Tuula Sariolan nimellä. Vuonna 2006 
ilmi tullut haamukirjailijana toimiminen kohahdutti laajalti Suomen 
kulttuurielämää.

Ritva Sarkola
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Marjut Pettersson: 
Pohja
Peter ja Anna päättävät hankkia talon, jolla on oma 
historia. Vanha omakotitalo osoittautuu kuitenkin heti 
kättelyssä pettymykseksi, sillä pian muuton jälkeen he 
ymmärtävät joutuneensa massiivisen vesivahingon 
keskelle. Vähä vähältä uusi koti muuttuu painajaiseksi. 

Kävikö Peterillä ja Annalla niin huono onni, että talo tuli tiensä 
päähän heti kaupanteon jälkeen, vai oliko se viallinen jo valmiik-
si? Entä mikä on läheisen tietyön merkitys? Alkaa repivä taistelu 
viranomaisia, entistä omistajaa ja urakoitsijoita vastaan, mikä 
koettelee Annan ja Peterin uskoa ihmisiin ja toisiinsa. Lopullisesti 
pahuus tuntuu pääsevän valloilleen, kun menneisyydestä paljas-
tuu seikkoja, jotka viittaavat siihen suuntaan, että on olemassa 
neljäskin selitys: heillä ja talolla saattaa olla jaettavana yhteinen 
salaisuus – kirous. 

Työnjohtaja sipaisi otsaltaan hikipisaran, ennen kuin sanoi:  
– Märkää on. Lattiapinnat ja seinät ovat kostuneet, paikoitellen yli 
metrin korkeuteen saakka. Kastuneeksi alueeksi voi merkitä koko 
alakerran, pannuhuoneenkin. Nyt voidaan puhua massiivisesta 
vesivahingosta.

Pohja on perinteiseen tarinankerrontaan luottava romaani vesiva-
hingosta, parisuhteesta, sukupolvista ja Suomesta. Se on kunni-
anosoitus menneelle maailmalle: vanhoille taloille ja kirjoille sekä 
päällystämättömille teille. 

 
Pohja on turkulaisen Marjut Petterssonin (s. 1969) esikoisromaani. 
Aiemmin hän on julkaissut artikkeleita, esseitä, kritiikkejä ja Helvi 
Hämäläisen kirjailijantyöstä kertovan kirjan Ei kenenkään veli (2004) 
sekä novellin antologiassa Isä (2012). Pettersson työskentelee äidinkielen 
ja kirjallisuuden lehtorina yläkoulussa Mynämäellä.

Marjut Pettersson 
Pohja
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Heikki Peuraniemi: 
Ukkoherran ulkomuoto
– Metsäheikin muisteloita

Metsäheikin viidennessä teoksessa kuljetaan kir-
joittajan oma tie metsäherraksi, polvenkorkuisesta 
pikkupojasta metsäalan ammattilaiseksi. Kirja on 
kunnianosoitus niille nälän opettamille miehille, jotka 
muutaman viikon kiertokoulun pohjalta ovat nousseet 
pyörittämään savottoja Suomen saloilla.

Lukija pääsee mukaan savotalle ja muuten vain metsäreissuil-
le. Samalla selvitellään, mikä oli metsäherran olemus ja mitä 
hirmuja olivat ukkoherrat. Sekä todetaan, että kämppäroman-
tiikan kanssa oli lopultakin vähän niin ja näin. Savotan isossa 
kämpässä kukki huumori, mutta siellä saattoi aavistella mo-
nenlaisia ihmiskohtaloita, koskettaviakin.

Metsäheikin omaperäinen huumori ja vekkulimainen sanan-
käyttö tekevät kirjasta herkullisen lukukokemuksen. 

”Kirja on hyvää luettavaa metsäalalle aikoville nuorille, pojille 
ja tytöille Myös alalla jo opiskelevien on hyvä kurkistaa men-
neitten miesten savottaan, aivan kuten metsissä puurtavien 
ammattilaistenkin. Minulla on yty, että kirjan monen karhe-
at ihmiset, ja savottaelämään liittyvät koskettavatkin asiat 
kiinnostavat metsäläisten lisäksi myös muita ihmisiä”, toteaa 
Metsäheikki.

 
Kirja on Heikki Peuraniemen viides teos. Aiempia on myyty 17.000 
kirjaa. Peuraniemen käyttämä nimimerkki Metsäheikki on tullut 
lukijoille tutuksi myös lehdissä julkaistuista yli tuhannesta pakinasta 
ja sadoista asia-artikkeleista.

Heikki Peuraniemi
Ukkoherran ulkomuoto
– Metsäheikin muisteloita
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Runot



Kirsti Kuronen: 
Väärää verta
Syöpädiagnoosi 41-vuotiaana. Parantumaton sairaus. 
Mitä nyt tapahtuu?

Jos kuolen
en tiedä löydätkö kumppanin
tuleeko sinusta isä
leikitkö legoilla taas

Jos kuolen
en tiedä nauratko usein
mitä lauluja laulat
hiihdätkö saareen ja takaisin

Ensin pelkoa ja pakokauhua, huolta ja hätää, itsesurkuttelua. 
Pian myös kummallista keveyttä ja huojennusta: katse tarken-
tuu, arki lumoaa, asiat käpertyvät uomiinsa, oleellinen erottuu.
On jäljellä vain tämä paikka, johon kietoutuu eilinen ja tuleva. 
Kaikki aika solmiutuu yhteen kimppuun, halausetäisyydelle.    

Keväällä 2008 kirjailija Kirsti Kuronen sai tietää sairastavansa 
myeloomaa, pahanlaatuista verisyöpää, josta tuli hänelle pysyvä 
kanssakulkija.

Väärää verta kertoo mielen myrskyistä heti diagnoosin saami-
sen jälkeen ja kuvaa kantasoluhoidon vaiheita päivä päivältä. 
Välittömyys maalaa runoihin kuumeista vimmaa.

Kirsti Kuronen (s. 1966) on lempääläinen kirjailija. Väärää verta on 
hänen toinen runokokoelmansa. Lisäksi hän on kirjoittanut 12 lasten- 
ja nuortenkirjaa ja yhden romaanin aikuisille. Hän sai Topelius-pal-
kinnon vuonna 2011 nuortenromaanistaan Piruettiystävyys (Karisto). 

Kuronen on aiemmin käsitellyt sairastumisen teemaa romaanissaan 
Ammeiden aika (Robustos 2013), jonka päähenkilöllä on parantumaton 
syöpä. Romaania voi pitää Väärää verta -kokoelman sisarteoksena. 

Väärää verta -teoksesta saamansa tekijänpalkkiot kirjailija lahjoittaa 
Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaan.

 

Kirsti Kuronen
Väärää verta
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Eräkirjat



Ralf Henriksson: 
Made sen nimi on
Ralf Henrikssonin toinen eräkirja Made sen 
nimi on vie lukijansa jännittäville metsästysretkille 
Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan 
jahtimaiden kautta Itä-Suomen laajoille saloille. Ka-
lastusretket suuntautuvat Länsi-Turunmaan saaristosta 
Pirkanmaalle ja Pohjois-Karjalan erämaajärville.

Kuhmon kanalintujahdeissa ja Lieksan vesilintujahdeissa Pirkan 
miehet kohtaavat haasteita erämaaolosuhteissa. Kenraalipassissa 
lukija pääsee kurkistamaan herrajahdin tunnelmiin sorsavesillä. 

Lukija tempaistaan mukaan myös epätavallisiin hirvijahteihin, 
joissa jahtionni vaihtelee koetellen hirviporukan hermojen 
kestävyyttä. Kirjoittaja kuvaa, miten naismetsästäjä sopeutuu 
raavaiden hirvimiesten joukkoon ja miten nämä puolestaan so-
peutuvat tulokkaaseen. Novellissa Kyntölintu koetaan Suomessa 
harvinaisen metsästyslajin, lehtokurppajahdin, tapahtumat 
kirjoittajan kotimetsissä. 

Virossa piipahdetaan tonkimassa villisikojen mailla. Lyhyttä 
terapiaa todistaa metsästyksen vankkumattomasta asemasta 
syrjäseutujen asukkaiden virkistysmuotona. 

Kalastusnovellissa Trombi kalamiehet kokevat trombin voiman 
erämaajärvellä, aaveuistelija kummeksuttaa merihauen narraajia 
novellissa Aaveuistelija. Eräkirjan niminovelli Made sen nimi on 
kuvaa Lieksan erämaajärvien painostavaa rauhaa ja pyydyksiä 
kokevien kalakavereiden sanailua.

Kirjoittajan omaperäisiä erätarinoita sävyttävät eränkävijöiden 
rempseä huumori ja suorapuheinen, mitään seikkoja kaunistele-
maton jahtitoveruus.

Ekonomi Ralf Henriksson (syntynyt 1957) asuu Ikaalisissa perheensä 
metsätilalla ja on toiminut kolmekymmentä vuotta talouselämän 
johtotehtävissä.

Ralf Henriksson
Made sen nimi on
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Lasten- ja
nuortenkirjat



Nemo Rossi: 
Mafian linnut
Mafian linnut on toinen osa nuorten Arkeomysteeri-
jännityssarjasta, jonka avausosa Rooman sudet oli 
arvostelumenestys. Kirjailijanimen Nemo Rossi takaa 
löytyvät historiantutkija Mika Rissanen ja la-
tinanopettaja Juha Tahvanainen. Kirjoittajien 
teoksia on palkittu mm. Tieto-Finlandialla.

Arkeologisilta kaivauksilta Roomassa löytyy antiikin aikainen 
lintutaulu. Historiasta kiinnostunut 15-vuotias Kaius ja hänen 
hakkerivelho kaksoissisarensa Silva tutkivat tarkemmin löydön 
taustoja taidegallerioissa ja netin tietokannoissa. Jokin ei ole 
kohdallaan. Lintulöydön mysteeriin tuntuvat liittyvän myös 
räjähdys Afganistanin suurlähetystön kulmilla ja Italiassa val-
tiovierailulla oleva eteläamerikkalaispresidentti.

Pian sisarukset ja heidän urheilullinen ystävänsä Leo huomaa-
vat vetäneensä tutkimuksiinsa mukaan myös kokonaisen leiri-
koulun ja erityisesti Liinan, jonka hymy saa Kaiuksen takelte-
lemaan sanoissaan. Hetki hetkeltä Rooman katujen yllä leijuva 
uhka tiivistyy kohti kansainvälistä selkkausta nuorten saadessa 
selville liian paljon ja liian nopeasti.

- Mafia, Kaius lausui hiljaisella äänellä sanan, joka oli tullut jo 
kaikkien muidenkin mieleen.

 
Mafian linnut vie Roomassa asuvat suomalaisnuoret vauhdik-
kaaseen seikkailuun kaupungin sivukujille ja antiikin raunioil-
le. Kuka onkaan ystävä ja kuka vihollinen? Voiko mihinkään tai 
keneenkään loppujen lopuksi luottaa?

Nemo Rossi
Mafian linnut
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Reija Kaskiaho: 
Nikottelua
Niko on poika. Hän tykkää pojista. Mitä sitten?

Niko on 17-vuotias rento ja rauhallinen tyyppi. Hän kaveeraa Li-
hiksen kanssa, käy punttisalilla, pelkää vettä, pelailee tietokoneel-
la ja juttelee kanilleen. Ihan normikaveri siis. Normikavereiden 
tapaan myös Niko kaipaa toisen ihmisen läheisyyttä. Haparoivat 
yritykset uhkaavat kuitenkin hukkua arjen vastoinkäymisiin: 
lapsuuden leikkikaverit paiskovat häntä pitkin seiniä ja isäkin 
aiheuttaa asenteellaan suuren pettymyksen. Selväksi käy, että 
läheisyyden kohteen olisi parempi olla naispuolinen.

– Ootsä jossain aineissa, Lihis hätääntyy ja menee nopeasti lukitse-
maan ovensa.
– En kun homo, mä nauran, pakotan sitten itseni normaaliksi ja 
siitä vakavaksi. – Saadaanko me muuttaa tänne sun luo?
Lihis hymyilee ja mä tiedän, että se tajuaa taas kaiken.
– Tietenkin.

Topelius-palkittu Reija Kaskiaho on palannut luovan tauon 
jälkeen nuortenkirjojen pariin. Hän jatkaa lukijoilleen tutulla 
linjalla: nuorten ongelmista humoristisesti, mutta tarkkanäköises-
ti kirjoittaen. Nikottelua-kirjassa suurin ongelma ei kuitenkaan 
ole päähenkilöllä itsellään, vaan ympäröivällä yhteiskunnalla. 
Kirja haastaa lukijan miettimään, miksi ihmeessä näin on yhä 
edelleen, vuonna 2014.

Reija Kaskiaho 
Nikottelua
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Linnea Parkkonen: 
112 - vihaan itseäni
112 – vihaan itseäni vie lukijan raadollisen syvälle 
nuoren maailmaan, jossa anoreksia ottaa vallan. Voiko 
elämässä selvitä, kun oma peilikuvakin oppii valehte-
lemaan?

Lilli on 15-vuotias tyttö, jonka maailmaa synkentävät vaikea 
perhetilanne sekä ulkonäköpaineet. Arvosanojakin pitäisi 
kohottaa lukiota varten, ja isän alkoholismi haudata kaapin 
pohjalle tyhjien pullojen alle. Hyväksytyksi tulemisen tarve ja 
epävarmuus omasta itsestä ajavat Lillin kohtalokkaaseen kier-
teeseen, jossa jokainen suupala punnitaan.

Otin jääkaapin vihanneslokerosta puolikkaan kurkun ja pesin 
leikatun pään. Hain laatikosta juustohöylän ja raastoin vihreän 
kuoren irti. Eihän se edes maistu hyvälle. Leikkasin itselleni 
siivun ja paloittelin sen neljään osaan. Söin yhden palan, hi-
taasti ja varoen. Pureskelin kunnolla ja nielaisin vasta, kun olin 
varma, ettei se kiinnittyisi kehooni. Sitten nostin leikkuulaudan 
käteeni ja kaadoin muut palat roskiin.

 
Nuorten omalla äänellä puhuva 112 – vihaan itseäni on Linnea 
Parkkosen (s. 1995) kolmas romaani. Esikoisteos Summer ja 
uusi alku ilmestyi vuonna 2009 ja Kovaa kilpailua, Summer 
puolestaan vuonna 2010.

Kirjailija lahjoittaa kirjan myynnistä saamansa 
tekijänpalkkiot uuden lastensairaalan rakentamiseen.

Linnea Parkkonen
112 - vihaan itseäni
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Heta Salmi: 
Välkyt veet ja kellarin jengi
Kellarin jengi on kolmas Vilin, Väinön ja Valtterin seik-
kailuista kertova lasten jännityskirja. Välkyt Veet  -sarja 
on suunnattu ala-asteikäisille lukijoille ja innostaa erityi-
sesti poikia kirjojen vauhdikkaaseen maailmaan.

Valtterin jalkapalloturnaus vie tällä kertaa uteliaan 
poikakolmikon, Vilin, Väinön ja Valtterin, Imatralle. 

Viikonlopun kestävän turnauksen aikana hotellin uumenista alkaa 
paljastua epäilyttäviä asioita. Nahkatakkinen mies katoaa kerta 
toisensa jälkeen kellarikerroksiin, eikä poikaporukka malta olla 
seuraamatta perässä. Mitä kellarista löytyy ja kuka poikia jahtaa, 
selviää samaan aikaan kun turnauksen ottelut etenevät dramaatti-
seen finaalikamppailuun. 

Kylmät väreet hulmahtavat läpi poikien ja ihot nousevat kananli-
halle.
– Mistä se voi tietää, Valtteri kuiskaa.
– Tääl täytyy olla kamera, Väinö katselee ympärilleen. – Ja nyt se 
tietää kyllä ketkä täällä kävi.

Kellarin jengi on kolmas Vilin, Väinön ja Valtterin seikkailuista 
kertova lasten jännityskirja. Välkyt Veet  -sarja on suunnattu ala-
asteikäisille lukijoille ja innostaa erityisesti poikia kirjojen vauh-
dikkaaseen maailmaan.

Aiemmin ilmestyneet osat Konnan peli ja Merkitty mies sijoittu-
vat Porvoon idyllisiin maisemiin.  

Heta Salmi on porvoolainen kirjailija, joka pohjaa kirjansa omiin 
kokemuksiinsa kahden energisen pojan äitinä. Itsekin lukihäiriöstä 
kärsineenä hän tietää miten tärkeää puhutteleva ja vauhdikas tarina on 
lasten lukumotivaation kannalta.

Heta Salmi 
Välkyt veet ja kellarin 
jengi
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Taina Kuuskorpi: 
Jokun Talo
Saako omassa talossa pitää salaisia huoneita? Saako 
siellä syödä Amerikan pastilleja mielin määrin? Saa-
ko rakentaa pihaan niin hurjia intiaanitelttoja kuin 
haluaa? Saako järjestää kutsuja, joita vierailla ei ole 
lupa pilata?  

Jokun Talossa saa. Jokusta tulee maailman onnellisin mies, kun 
hän saa yllättäen perinnökseen Iso-Ukkinsa vanhan rintama-
miestalon. Iso-Ukki Olavin mielestä Joku on taitava ja kekse-
liäs ja siksi ainoa sopiva hoitamaan taloa, jossa voi toteuttaa 
kaikki unelmat. Joku saa Talon vain ja ainoastaan itselleen, ja 
siksi aikuiset eivät ole tervetulleita sinne.

Talonomistajaksi ryhtyminen ei ole kuitenkaan pelkästään 
hauskaa ja yksinkertaista. Joku joutuu ratkaisemaan mutkik-
kaita kysymyksiä: kammottava Kulmavahti uhkaa pilata ilon 
koko unelmasta ja talossa hiippailee murtovaraskarhu. Joku 
joutuukin turvautumaan salapoliisi Riuska Tikkusen apuun 
selvittääkseen Talon salaisuudet. Silti koskaan ei tiedä, mikä 
saa lopulta asiat oikeille raiteilleen – pikkukisko Miiu, Leipuri-
Usko, raaka sota vaiko ehkä kypsä sato?

Jokun Talo on sympaattinen ja hauska tarina siitä, miten 
ottaa oma tila haltuun, miten oppia olemaan toisten kanssa ja 
millaista on kasvaa isommaksi, kun oikeuksia seuraavat myös 
vastuut ja velvollisuudet. Oma talo on tuttu ajatusleikki mo-
nelle lapselle ja aikuisellekin lapsuudesta. Tarina tarjoaa tart-
tumapintaa sekä lapselle että lapselle lukevalle. Kirja soveltuu 
parhaiten alakouluikäisille.

 
Jokun Talon kirjoittaja Taina Kuuskorpi on psykologian tohtori, 
joka luottaa lasten taitoihin. Kirjan on kuvittanut 15-vuotias Mimi 
Mokka. 

Taina Kuuskorpi
Jokun Talo
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