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Kansainvälistä suosiota teoksillaan keränneen Marko 
Hautalan ensimmäinen novellikokoelma näyttää hä-
nestä kokonaan uuden puolen. Kauhutarinoiden tai-
turi saa lyhyenkin jutun tihkumaan ahdistavaa piinaa 
ja hermoja kiristävää jännitystä. Aihepiirit vaihtelevat 
Niilin varrelle haudatuista muumioista Twitterissä ta-
pahtuvaan maailmanloppuun. Novelleissa Hautala ta-
voittaa sen, kuinka syvin kauhu löytyy lähempää kuin 
arvaammekaan: meistä itsestämme.

Helmikuu 1940. Parantajan opissa ollut Alli pake-
nee Sortavalasta pommitusta ja hiihtää Laatokan yli 
kotisaareen. Hänellä on kaksi toivetta: paeta sotaa ja 
jatkaa isänsä työtä kalastajana äidin vastustuksesta 
huolimatta. Sota ei kuitenkaan Allin toiveita kuun-
tele. Kotitanhuvat luovutetaan Neuvostoliitolle, ja 
on lähdettävä raskaalle evakkomatkalle kohti Seinä-
jokea. Siellä Alli joutuu kohtaamaan sukulaisten vie-
raat tavat ja työn sotasairaalassa. Vain tyhjät rannat 
odottavat Karjalassa muuttolintuja.

Kotkan poliisilaitoksen kanslistin, Mirkun, lapsuu-
denystävä Susanna, on perustanut hääpukuliikkeen 
Pohjanmaalle Kurikkaan. Siitä tulee pian suosittu. 
Mutta sitten alkaa kadota morsiuspukujen postipa-
ketteja, ja lopuksi katoaa kaksi morsianta. Onko joku 
langettanut kirouksen yrityksen ylle vai mistä on ky-
symys? Mirkku on epätoivoinen ja ylipuhuu Kaako-
netsivät Kotkasta selvittämään juttua Pohjanmaalle.
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Kuolleiden valssi Ennen lintuja Morsiamet katoavat
Matko Hautala Merja Mäki Heleena Lönnroth



Ralf Henrikssonin kymmenes erätarinakokoelma 
Metsosyksy sisältää 12 totuuspohjaista eräjuttua eri 
puolilta Suomea ja jutut pohjautuvat kirjailijan viiden 
vuosikymmenen kokemuksiin erämaissa. Kuhmon 
ja Lieksan selkosilla jahdataan metsoja petomaisis-
sa olosuhteissa. Etelä-Pohjanmaalla jahdataan hirviä 
pakkasäkeän talven yllättäessä hirviporukan. Pir-
kanmaalla mies ja metso jäävät jumiin aihkimännyn 
latvaan. Karhut ilman rajoja kertoo jännittävästä 
karhunkyttäyksestä Itä-Kuhmossa. Puolangan Hou-
suvaarassa metsästäjä ystävystyy luonnonsuojelijan 
kanssa ja he aloittavat yhteiset jahtireissut.

Elina Annolan esikoisromaanissa nuori opettaja ta-
voittelee täyttä elämää heittäytymällä uuteen. Emilia 
saisi unelmiensa parisuhteen, hehkuvat illat Helsin-
gin rantakallioilla, ystävät. Kesä syttyy sähähtäen 
iloa rätiseviksi hetkiksi. Ja kesä jatkuu. Kesä. Huolet-
toman loman katkaisee Auri-tädin kuolema. Emilia 
tuskin muistaa omituista Auria, mutta hautajaismat-
ka vie hänet juurilleen Pohjanmaalle. Tapahtumiin, 
joita eivät edes valtoimenaan kukkivat omenapuut 
pysty muuttamaan kauniiksi muistoiksi.
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MetsosyksyKunnes kukkivat puut
Ralf HenrikssonElina Annola

Potentiaalihistoriaa konditionaalissa. Tuorein totuus 
Suomen suuriruhtinaskunnan viimeisistä vuosista. 
Romaani kertoo, miten sika oli korvata lampaan, 
kuka oli Stalinin vaatettaja, mitä Punaiselle Paronil-
le todella tapahtui. Ennen kaikkea romaani kertoo, 
miten suomalaisella höyryvoimalla noustiin taivaan 
sineen. Mutta onko kaleidoskooppinen historiantut-
kimus luotettavaa?

Täyttä höyryä taivaan sineen
Olli Sarpo, Simo Heinonen
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Nenättömänluoman pitkässä koskessa heittelehti 
ruuhi, jossa makasi kalmo. Nenätön kalmo.
- Kuin Mooses kaislakorissaan, höpötti vanha Veeti, 
joka oli kiskomassa puoshaalla ruuhta rantaan.
- Toden totta! Nenän paikalla oli vain kolmiomainen 
reikä, totesi Veeti. - Kuppako lienee syönyt?

Nenättömän miehen arvoitus
Heleena Lönnroth

Vaasalaisen Marko Hautalan kauhuromaani Pimeän 
arkkitehti (Tammi 2020) on nyt mahdollista lukea 
myös selkokielellä. Kirjan on mukauttanut selkokie-
lelle selkokirjailija Sanna-Leena Knuuttila.
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Pimeän arkkitehti

Marko Hautala,
Sanna-Leena Knuuttila
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Onko patriarkaalisuus jäänne vai edelleen vahvasti 
keskuudessamme, ylläpitääkö yhteiskunta näitä raken-
teita? Mitä hyvinvointiyhteiskunnan pinnan alle kyt-
keytyy? Mikä kaikki jää sanomatta ääneen? Novelliko-
koelma Lasikatto kuvaa 15 erilaista tarinaa ja elämää, 
naisten kertomana. Teos on sekoitus omaelämäkerral-
lisuutta, fiktiivistä kerrontaa sekä Suomen historiaan 
pohjautuvaa tietoa. Teoksen avausnovellissa Syrjälä 
kuvaa rohkeasti häpeän käsittelyä omassa elämässään 
sekä naisen asemaa kollektiivisen uskonyhteisön sisäl-
lä, josta on lähtenyt rakentamaan omaa polkua ja iden-
titeettiään teini-ikäisenä.
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Lasikatto
Helena Syrjälä
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Super Cheer -joukkue, eli Matilda, Ronja, Ella ja Kuk-
ka, osallistuu cheerleading-kisaan. Viime tingassa käy 
kuitenkin hullusti, kun Ronjan pompom katoaa. On-
nistuvatko tytöt pelastamaan pompomin ajoissa? Tar-
vitaan taas jokaisen supertaitoja – ja vähän myös Pat-
terin apua.

Kaarlo ei hypi riemusta, kun koulupäivän ohjelmassa 
on museovierailu. Ei Kaarlolla mitään museoita vas-
taan ole, mikä tahansa vaihtelu luokkahuoneelle on 
tervetullut. Kaarlo pitää vanhoista esineistä ja hämä-
ristä nurkista. Mutta museossa esineet ovat vitriineis-
sä, eikä niihin saa koskea! On tauluja. Ja historiaa. Ei 
ihan Kaarlon top-kolme-listaa. Vierailusta tulee kaik-
kea muuta kuin tavallinen. Siitä huolehtii Kaarlon 
seuraan lyöttäytyvä omalaatuinen herrasmies. Miksi 
muut eivät näe outoa opasta?
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Super Cheer: Kadonnut pompomMuseon hassu haamuherra
Henna Helmi Heinonen

Tiina Hautala,
Marjo Nygård

Ensimmäinen kirjoittamani lastenkirja, jonka kuvit-
tanut loistava Tuomas Kärkkäinen.
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Vauvaskainen

Jani Nieminen,
Tuomas Kärkkäinen
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Lilia eli Lilli aloittaa eskarin ja alkaa samalla myös har-
joitella polkupyörällä ajamista. Isän opastuksella Lilli 
harjoittelee päivittäin isoveljensä vanhalla pyörällä ja 
pääsee vähitellen etenemään, mutta kun Lillin huo-
mio kiinnittyy hetkeksikin johonkin muuhun, villi 
polkupyörä ottaa vallan ja kaataa Lilian maahan. Lilia 
on saanut päähänsä, että pyörä tekee kaiken tahallaan 
eikä edes halua, että Lilli oppisi pyöräilemään. Yhtenä 
yönä Lilia herää kissansa maukaisuun ja seuraa kissaa 
kellariin, jossa Lilia kuulee jonkun kuiskivan hänen 
nimeään. Hämmästyksekseen Lilia huomaa, että ääni 
tulee hänen polkupyörästään. Oppiiko Lilia pyöräile-
mään ennen eskarin päättymistä, ja mikä onkaan villin 
polkupyörän opetus Lilialle?
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Lilli ja villi polkupyörä
Juha Mäntylä



En uskonut, että seuraavaksi julkaisemani runoko-
koelma kertoisi äidin kuolemasta. Toisin kävi. Syöpä ei 
suostunut neuvottelemaan, ja taistelu, mitä se ei ollut, 
jäi Talvisodan pituiseksi.

Runo sivulta 37:
Kahdesti päivässä 30 ml energiavatkulia, 
kahdesti Kellogg’s Corn Flakeseja

ja illalla puolitoista perunalastua.

Kun äiti makaa parisängyssä, 
ei tiedä kumpi puoli on tyhjä.

Kovettu nainen
Samuli Lampinen
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Taideaiheisia runoja ja tarinoita.

Vangittu valoa
Eeva Kontiokari

2/2022

Rikkonaisuuksia on Syrjälän kolmas runokokoelma. 
Teos on kokemus elämästä, sen erilaisista puolista ja 
joskus yllättävistä käänteistä. Puun pinnassa näkyvät 
elämän syklit ja rosoisuus, joskus rikkonaisuus. Ru-
nokokoelma käsittelee hallinnantunnetta sekä yksilön 
että ryhmäilmiöiden näkökulmasta. Syrjälä ei epäröi 
sanoittaa ihmisyyteen ja lähisuhteisiin kuuluvia il-
miöitä, jotka jäävät yhteiskunnassa ei-kaupallisena ja 
epätrendikkäänä pinnan alle. Elämä ja tämä runoteos 
on täynnä kaikkea sitä, mitä elämä itsessään pitää si-
sällään: iloa, surua, rakkautta, onnea, kaipausta, pet-
tymystä, vihaa, toiveita, haaveita, notkahduksia, ereh-
dyksiä ja kaiken kantavaa rohkeutta ja toivoa.

Rikkonaisuuksia
Helena Syrjälä

2/2022

Ku
va

: S
ar

i M
en

de
z

Pohjanmaan kirjailijat ry
Katalogi, kevät 2022
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www.pohjanmaankirjailijat.fi

Yhdistyksen puheenjohtaja
Henna Helmi Heinonen
hennahelmi@hennahelmi.fi


