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Ralf Henriksson 
Karhu laavulla (Karisto)

Heleena Lönnroth
Talo pellon laidalla (Zuppa di Porri)

Armi Toivola
Syntymästä salatut (Atrain & Nord)

1/2021 2/2021 3/2021

Kanalintuja Kuhmossa, kettuja Lapissa, susia hir-
venkaadolla Etelä-Pohjanmaalla, latvametsoja Nor-
rbottenissa, vesilintuja Lieksan erämaajoella. Ralf 
Henrikssonin aistivoimaiset eräkertomukset vievät 
metsästysreissuille eri puolille Suomea. Tarinat perus-
tuvat tekijän omiin eräkokemuksiin viidellä eri vuosi-
kymmenellä. Karhu laavulla on Henrikssonin neljäs-
toista kaunokirja ja yhdeksäs eränovellikokoelma.

Senioritoimittaja, Maija-Liisa, ostaa Pohjanmaalta pie-
nen talon jatkaakseen siellä dokumenttiohjelmien teke-
mistä televisiolle. Kumppanina hänellä on Jorma, kuvaa-
ja, jonka kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Kuvioissa on 
myös Jussi, potentiaalinen kumppani, joka omistaa fra-
kin ja smokin. Ensimmäinen Pohjanmaalta käsin tehty 
ohjelma käsittelee inkeriläisiä paluumuuttajia ja heidän 
historiaansa savakoista ja äyrämöisistä Inkerinmaalle ja 
takaisin Suomeen. Maija-Liisa päättää ottaa ohjelmaan 
mukaan myös pandemian kiihdyttämän maallemuuton. 
Pohjanmaalla ei kaikki kuitenkaan ole niin silkoista, 
kuin Maija-Liisa oli luullut. Ennen onnellista loppua on 
kohdattava järkyttäviä tapahtumia.

Serkkunsa jäämistöä selvittäessään Teresa löytää valo-
kuvan. Perheettömänä pidetty, syöpään kuollut serkku 
on siinä viimeisillään raskaana. Kylä on sakeanaan hu-
huja, mutta lapsen todellisesta kohtalosta ei tiedä ku-
kaan. Teresa ryhtyy selvittämään asiaa. Sitten kuolema 
tulee toisella tavalla lähelle. Hän sairastuu vakavasti, 
mutta jatkaa tutkimuksia lapsuudenystävänsä kanssa 
välillä kyseenalaisinkin tutkimusmenetelmin. Kuvioi-
hin astuu henkilö, jonka kertomat asiat ohjaavat uusille 
jäljille.



Henry Aho 
Soldiers of Parra ja mustat suomileijonat (At-

rain&Nord)

Juha Mäntylä
Tango für mein rothaariges Mädchen  

(Antium Verlag)

4/2021 5/2021

Teuva, rauhallinen muuttotappiokunta Etelä-Pohjanmaal-
la. Vanhaan käytöstä poistettuun kunnantaloon on päätetty 
perustaa pakolaisten vastaanottokeskus. Katupartio Sol-
diers Of Parran on aika koota voimansa ja nousta uuteen 
kukoistukseen. SOP oli alun perin maahanmuuttovastainen 
ryhmä, mutta heidän agenda on muuttunut. Nyt heidän tar-
koituksensa on ylläpitää lakia ja järjestystä. Samaan aikaan 
nuoremmat järjestävät omaa ryhmäänsä. He eivät tahdo, 
että puhtoinen kunta muuttuu vaaralliseksi pakolaisten tu-
lon myötä. Eläköityneen poliisimies Lehtosen päivät ovat 
valjuja, kuin kopioita toisistaan. Yllätyksekseen Lehtonen 
löytää uuden harrastuksen ja sen myötä elämänilo palaa. Sa-
maan aikaan tapahtuu suuria asioita ja vielä kerran tarvitaan 
monissa liemissä keitetyn poliisimiehen taitoja.

Finnland «gegen den Strich gebürstet»: Statt des idyl-
lischen Postkarten-Finnlands werden wir in diesem 
Roman mit einer Mordserie im Umfeld von Drogen 
und Prostitution konfrontiert. Was sollen die Briefe 
mit Liedzitaten aus finnischen Tangos und Schlagern, 
die bei manchen der Ermordeten gefunden werden? 
Die Spuren führen bald zu einem Mann, der bei der 
Polizei unter dem Decknamen «Mr. Mambo» einschlä-
gig bekannt ist. Der Showdown mit einer Schiffsreise 
nach Stockholm zeigt aber auf, dass die Verwicklungen 
wesentlich weiter reichen.

Kirjailija Juha Mäntylän esikoisdekkari Punatukkaisel-
le tytölleni ilmestyy saksaksi toukokuussa 2021



Leena Leppäniemi 
Parempaa elämää etsimässä,  

Aron perheen tarina

Riina Peltonen
Noitia, kalloja, vedenhenkiä – Maaginen 

matkaopas Pohjanmaalle (Haamu)

1/2021 6/2021

Tamperelaisen Johan Bångin ja ilmajokisen Anna Lovi-
san pojat Antti ja Hannes lähtevät etsimään parempaa 
tulevaisuutta.Hannes etsii onneaan seilaten Amerik-
kaan ja pitkin maailman meriä. Antti puolestaan liittyy 
Pietarsaaren järjestyskaartiin, kokee vankileirien kau-
hut ja pakenee Ruotsin kautta Neuvosto-Venäjälle, jos-
sa alkavat aivan uudet haasteet Stalinin vainoissa.

Kuinka syvä on Lapinkaivo? Missä voi tavata vuoren-
peikkoja? Minne noidat lensivät sapattina? Mistä löy-
dettiin punaisia pääkalloja? Onko Vanhan Vaasan rau-
nioiden alla salakäytäviä? 

Tutustu Pohjanmaan maagisiin tarinoihin esihistorial-
listen paikkojen, raunioiden ja myyttisten luontokoh-
teiden myötä. Kirjassa esitellään kymmenen kohdetta 
eri puolilta rannikkoa ja lakeuksia. Joskus ne ovat han-
kalia löytää, eikä paikan päällä ole vihjeitä niiden maa-
gisesta perinteestä. Tämä opas vie sinut perille.



Marko Hautala & Broci
Lauri Luu ja riivattu lukukoira (Haamu)

Paula Nivukoski
Onnelliset aakkoset (Otava)

Kati Keski-Mäenpää (toim.) &  
Miia Koivulampi (kuvitus)  

Satujen silta - lyhyitä tarinoita pienille lukijoille

1/2021 3/2021 3/2021

Mitä tehdä, kun kiltti lukukoira pitää kirjastoa kauhun 
vallassa? 

Lauri Luu ei pidä lukemisesta. Kun hän ottaa kirjan 
käsiinsä, kirjaimista tulee muurahaisia ja päätä alkaa 
kivistää. Lauri ei liioin välitä vierailuista kirjastossa, 
mutta käy siellä isän mieliksi. Lukulamppu on sitä pait-
si mukava lukukoira, vaikka sen hengitys löyhkääkin. 

Lauri on ajatellut, ettei jännittäviä kirjoja ole olemassa. 
Kaikki muuttuu, kun omituinen kirjastonhoitaja Kella-
ri-Ulla tarjoaa hänelle hurjaa luettavaa.

Lempeyttä ja lettukestejä, ystävyyttä ja yllätyksiä. Tun-
nelmallisista lukutuokioista syntyy suuria seikkailuja.

Hurmaava Muumi-aakkoskirja tutustuttaa kirjainten 
loputtomiin mahdollisuuksiin. Tarinat vievät pienet 
ja suuret lukijat aina jännittävistä myrskyistä iloisiin 
juhliin ja haikeisiin hetkiin. Niiden sanat ja sanaleikit 
jäävät mieleen mehustumaan, yhdessä ääneen tai itsek-
seen hiljaa luettuina. Tekstejä elävöittävät Tove Jansso-
nin alkuperäiskuvat.  

Satujen silta -kirjaan on koottu alajärveläisten ja vim-
peliläisten oppilaiden kirjoittamia satuja alaluokkien 
oppilaille. Kirjassa on yhteensä 15 lapsen tarinoita esi-
merkiksi eläimistä ja lasten arkisesta elämästä. Kirjan 
julkaiseminen on osa Alajärven sivistystoimen Satusil-
ta-lukuhanketta, jota on rahoittanut Opetus- ja Kult-
tuuriministeriö. Kirjan värikkään kuvituksen on tehnyt 
alajärveläinen lukiolainen, Miia Koivulampi. Kirjoituk-
set on koottu kirjoituskilpailun avulla. Kirjaa on saata-
villa Alajärven ja Vimpelin kirjastoista sekä osoitteesta 
kati.keski-maenpaa@alajarvi.fi.

Satujen
silta

Alajärven sivistystoimi

9    7 8 9 5 1 9    7 2 1 5 3
8

9 78 - 95 1 - 9 7 2 1 5 - 3 -
8

.7HI5A9-hcbfdi.



Alina Keski-Mäenpää & Kati Keski-Mäenpää 
Kadonnut kassalipas - Etsiväkaksikko Taimi & Luka

(Suomen Lähetysseura)

Inka Hytönen
kuvittaja Kristiina Mäkimattila

Herkko ja Hilla - Munkkipossut  
(Lector Kustannus Oy)

Tiina Hautala & Marjo Nygård
Kanttorilan kumma vieras (Haamu)

4/2021

4/2021
5/2021

Kadonnut kassalipas on Etsiväkaksikko Taimi & Luka 
-sarjan kolmas itsenäinen osa. Lasten dekkarisarja 
on suunnattu alakouluikäisille lukijoille. Kolmannes-
sa osassa murtovarkaudet piinaavat Taimin ja Lukan 
kotikuntaa. Kauppoihin, yrityksiin ja kesämökeille 
murtaudutaan. Jopa lasten oman kuoron myyjäiskassa 
varastetaan, ja lapsikuoron matka Viroon on uhattu-
na. Taimin ja Lukan ei auta muuta kuin tarttua uuteen 
haasteeseen ja selvittää, kuka on varkauksien takana. 
Tällä kertaa etsivän hommissa on mukana jännitystä 
enemmän kuin koskaan ennen!

Herkko ja Hilla kävelevät kotimatkalla leipomon ohi. 
Sieltä leijailee herkullisia tuoksuja. Äkkiä Herkko huo-
maa jotain, mikä muuttaa heidän suunnitelmansa…
Munkkipossut on suunnattu juuri lukemaan oppineil-
le. Lämmin ja hauska tarina on helppo lukea yksin tai 
yhdessä aikuisen kanssa.

Inka Hytönen on opiskellut Tampereella suomen kieltä 
ja kirjallisuutta. Nykyään hän asuu Lappeenrannassa ja 
toimii äidinkielen opettajana.
Kristiina Mäkimattila on tarinoitsija ja taiteilija Seinä-
joelta. Hän on työskennellyt mm. lastenkirjojen kuvit-
tamisen ja kirjoittamisen parissa.

Vanhasta kanttorin kodista on tullut kesäkahvila. Han-
nan veli Jaakko on saanut sieltä unelmien kesätyön. Oi-
keastaan se olisi Hannan unelma, mutta hän on työhön 
liian nuori, ainakin muiden mielestä. 
Eräänä aamuna Jaakkoa näy missään. Hanna haluaisi 
avata kahvilan, mutta ovi on lukossa. Kuuluu kilah-
dus ja ikkunassa vilahtaa hahmo. Ovi on auki. Hannaa 
odottaa seikkailu – ja uusi ystävä.
Liikkuuko talossa vieras, jota kaikki eivät näe? Onko 
kulkija kanttorin kummitus? Vai jotain hieman leik-
kisämpää?



Henna Helmi Heinonen
Super cheer: Voileipävaras (WSOY)

Mervi Heikkilä
(Kuvitus ja teksti)

Ähtärin eläinpuiston asukit

6/2021 7/2021

Kirja aloittaa uuden, helppolukuisen sarja tyttöpop-
poosta ja cheerleadingistä. Matilda, Ronja, Ella ja Kuk-
ka harrastavat Super Cheer -joukkueessa cheerleadin-
giä. Laji on vauhdikas, vähän hurja ja tosi kiva! Välillä 
vain joukkueen maskottikoira Patteri vain sählää niin, 
että tytöt joutuvat pulaan. Tarvitaan kaikkien omia su-
pertaitoja, jotta pulasta selvitään.

Kirjassa tutustutaan Ähtärin eläinpuiston erikoisim-
piin asukkeihin. Nämä persoonalliset eläinyksilöt ovat 
jättäneet lähtemättömän jäljen hoitajiensa sydämiin. 
Kirjassa on myös tietoa kyseisistä eläinlajeista. Kirja on 
selkokirja, mutta sopii hyvin kaikille eläimistä kiinnos-
tuneille. Kirjassa on värikuvitus.



Pentti Olavi Syrjälä 
Runoa 53 Poems Seinäjoki Finland

Samuli Lampinen
Lehdenpuhaltajan poika

Eeva Kontiokari
Kutsumaton vieras

1/2021 1/2021 3/2021

53 runoa Seinäjoesta on Pentti Olavi Syrjälän viides 
runokirja. Alkuaan Seinäjokirunot syntyivät kokeelli-
sena nettirunokirjana vuoden 2018 aikana. Runoihin 
liittyy 32 videota yhteispituudeltaan 1,5 h. Runot ovat 
tankamuodossa ja käännetty myös englanniksi.  Videot 
laajentavat runojen maisemaa ja antavat lisätietoa Sei-
näjoen eri alueista, rakennelmista ja historiasta. Videot 
löytyvät tankaman.weebly.com  tai YouTube Pentti Syr-
jälä Tankarunoja Seinäjoelta tai Capital of Space - Ava-
ruuden pääkaupunki.

Lehdenpuhaltajan poika on Seinäjokislähtöisen Samuli 
Lampisen 11. runokirja. Kokoelman teemoja ovat inter-
netin ja sosiaalisen median kaikkialla vaikuttava läsnä-
olo sekä matkailu hyvinvointikuplan sisällä ja sen ulko-
puolella – koronaakaan unohtamatta. Vaikkapa näin:

Ihmiskunta voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään.
Niihin joilla ei ole
ja niihin joilta puuttuu.

Mutta hän, joka voi nukkua päiväunet koska tahtoo,
on varakas. Uutiset rauhoittuvat
vasta hänen kainalossaan.

Olen vuoden aikana tehnyt korona-ajan merkintöjä ja 
kirjoittanut runoja. Nyt ne ovat kansien välissä muis-
toksi tuleville polville. Kirjan kannen kannen on suun-
nitellut Marja Kontiokari Juha Tammenpään etsauk-
sesta.



Pohjanmaan kirjailijat ry
Katalogi, kevät 2021

Lisätietoja ja yhteystiedot kirjailijoihin
www.pohjanmaankirjailijat.fi

Yhdistyksen puheenjohtaja
Henna Helmi Heinonen

hennahelmi@hennahelmi.fi


